
30. janvārī mūsu mazajai mīļajai Lubā-
nai ir dzimšanas diena. Pirms 25 gadiem 
piepildījās Miķeļa Gruzīša izlolots sapnis 
– Lubānas ciematu pārdēvēt par Lubānas 
pilsētu. Šim laikraksta numuram tika uzru-
nāti Lubānas vienaudži – 25-gadnieki, lai 
izteiktu pārdomas un kādu vēlējumu savai 
pilsētai jubilejā. Lūk, daži no tiem...

Vita Landrāte: Lubāna ir manas mājas. 
Pilsēta, kurā vienmēr patīkami atgriezties. 25 
gadu gājumā Lubāna ir tikai plaukusi. Pilsēta 
palikusi skaistāka, krāsaināka un sakoptāka, 
pateicoties radošu cilvēku apņēmībai. Lepo-
ties var ar aktīviem un talantīgiem jauniešiem, 
ar izturīgiem dejotājiem un sportistiem. Novē-
lētu Lubānai – cienīt, mīlēt un saudzēt radošu 
cilvēku darbu! 

Alīna Jelagina: “Katram cilvēkam ir tikai 
vienas pašas dzīves laiks. Jo ātrāk kāds atrod 
to vietu, no kuras viņš var sākt mazliet priecā-
ties par savu dzīvi, jo tam vairāk tiek no visa kā, 
ko viņš no dzīves vēlējies.“ (J. Klīdzējs)

Lubānā ir manas mājas, pirmā – vislabā-
kā Lubānas vidusskola, kurā gribas vienmēr 
iegriezties (žēl, ka skolas gados pietiekoši 
nenovērtēju šo laiku). Pēc augstākās izglītības 
iegūšanas esmu atgriezusies strādāt Lubānā, 
jo man tika dota lieliska iespēja strādāt izglītī-
bai atbilstošā profesijā. Lepojos, ka mums ir 
pašiem savi “Aiviekstes svētki”. No pagājušā 
gada atmiņā palika “Bet Bet” fantastiskais 
koncerts. Uzskatu, ka vajadzētu biežāk pie 
mums aicināt Latvijā iemīļotas grupas, māks-
liniekus, jo apmeklētība būs, ja vien pasākumi 
būs kvalitatīvi… 

Ja ir vēlme palikt Lubānā, tad ir gan darbs, 
gan izaugsmes iespējas. Šeit man nekā ne-
trūkst! Forši būt vienai no nedaudzajiem Lubā-
nas vienaudžiem. 

Lubānai un sev  novēlu neapstāties pie sa-
sniegumiem un turpināt augt! 

Emīls Trokša: Esmu ļoti priecīgs, ka esmu 
Lubānas vienaudzis un man ir iespēja Lubā-
nas 25 gados izteikt savas domas par mūsu 
pilsētu. Pirmkārt, Lubāna man nozīmē mājas, 
kur vienmēr esmu gaidīts, cilvēkus, ar kuriem 
ir prieks satikties, un skaisto pilsētu, ar kuru 
var lepoties! Šajos gados, kurus esmu pava-
dījis Lubānā, ir bijušas lietas, par kurām tikai 
priecāties, apbēdinājis nav nekas. Prieks par 
skolu un skolotājiem, kas vienmēr ir palīdzēju-
ši un atbalstījuši. Prieks par Lubānas iedzīvotā-
jiem, kas vienmēr ir laipni un sabiedriski. Liels 
prieks par to, ka Lubāna šajos 25 gados nav 
zaudējusi tautiskumu, kā liela daļa citu pilsētu. 
Bet vislielākais prieks par Lubānas pašvaldību, 
kas rūpējas par to, lai visas šīs vērtības neiz-
zūd! Prieks par to, ka Lubāna ir sakopta gan 
vasarā, gan ziemā. Novēlu Lubānai stiprus cil-
vēkus grūtos brīžos!

Renāte Ozoliņa: Esmu Lubānas vienau-
dze un dzimšanas dienas svinam janvārī, šo-
gad jau 25. Ir patīkami apzināties, ka augam 
kopā. Varbūt neesam kopā diendienā, bet do-
mās un gandrīz visās brīvdienās gan. Es lepo-
jos, ka nāku no mazas Vidzemes mazpilsētas 
– Lubānas. Ar prieku stāstu kolēģiem, kursa 
biedriem, draugiem un paziņām par vietu, ko 
saucu par mājām. Priecājos, par Lubānas ak-
tīvajiem cilvēkiem. Tā ir liela vērtība. Tāpēc sa-
vai pilsētai gribētu vēlēt vēl vairāk uzņēmīgus, 
drosmīgus, radošus un aktīvus iedzīvotājus. 
Mazliet skumji, ka lubāniešu paliek mazāk. 
Īpaši jau gribētos jauniešu atgriešanos. Nekas 
pats no sevis nenotiks, tāpēc vispirms jau būtu 
jāsāk ar sevi!

Elga Šutko: Man Lubāna joprojām ir mā-
jas, lai gan jau vairākus gadus dzīvoju citur. 
Vienmēr ir prieks atgriezties Lubānā, pati re-
gulāri braucu apciemot ģimeni un radus, un 
pārsteidz, ka to dara vēl ļoti liela daļa citur 
strādājošo Lubānas jauniešu. Paldies jāsaka 
arī dejām! Priecē, ka Lubānā ir sporta un tū-
risma entuziasti, tiek sekots līdzi laikam un par 
aktivitātēm paziņots sociālajos tīklos. Prieks 
par jaunajiem novada uzņēmējiem.

Kārlis Arndts: Lepojos ar to, ka Lubāna 
ir mana dzimtā pilsēta, dejotāju un dziedātāju 
pilsēta. Novēlu nezaudēt patriotismu un kļūt 
par tīrāko, zaļāko pilsētu Latvijā!

Silva Sandere: Lubāna man ir mājas, kur 
vienmēr var atgriezties, ģimene, kas vienmēr 
gaidīs, miers, kas ļauj baudīt atpūtu no ikdie-
nas darbiem un steigas, bērnība, kas atmiņās 
vienmēr būs skaistākais laiks, kas pavadīts 
mazajā mīļajā Lubānā. 

Ar gadiem laiks skrien arvien ātrāk un 25 
gadi ir pienākuši nemanot. Vēlētos, lai laiks 
apstātos kā bērnībā, kad vasara ilga mūžību 
un nevarēja sagaidīt, kad pienāks Ziemassvēt-
ki. Tagad viss pienāk un paiet nemanot. 

25 gados dzīve ir pilnā plaukumā, daudzi 

Lubānai – 25

sapņi tiek piepildīti, bet daudzi tikai sapņoti. 
Viss skaistais vēl tikai priekšā, kur  visus savus 
dzīves sapņus piepildīt. 

Lepojos ar visiem cilvēkiem, kas dzīvo Lu-
bānā, jo katrs mēs ar savu darbu padarām šo 
mazo pilsētiņu par savām mīļajām, skaistajām 
mājām!

Lubānai novēlu – lai mazie un lielie sapņi 
piepildās, jo viss skaistais vēl tikai priekšā! 

29. janvārī Lubānas novada pašvaldība 
sveiks lubāniešus pilsētas jubilejā ar etno mū-
zikas grupas “Vairogi” koncertu. 

28. janvārī tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā tiks atklāta Daiņa Bērziņa 
izstāde “Lubānas puse pasteļos”. Lūk, ko Dai-
nis Bērziņš raksta: “Jau gandrīz 40 gadus man 
ir iespēja laiku pa laikam, izraujoties no ikdie-
nas dzīves Rīgā, pabūt Lubānā.

Tad varu baudīt ūdeņu un mežu smaržas, 
klausīties skaņas un vērot ainas – mainoties 
gadalaikiem, diennakts ritmam un laika aps-
tākļiem. Lubānas pusē šīm norisēm ir iespē-
jams būt tuvāk un sajust tās labāk nekā dau-
dzās citās Latvijas vietās, ko cilvēku darbība 
izmainījusi vairāk.

Esmu ļoti pateicīgs Lubānai par man 
sniegto brīnišķīgo laiku, ko esmu pavadījis ar 
makšķeri vai sēņu grozu rokās. Šos laimīgos 
brīžus cenšos saglabāt savos pasteļos. Es tos 
zīmēju tikai plenērā – tas ir – uz vietas dabā, 
cenšoties noķert aizejošus mākoņus, mainī-
gas ēnas un apsteigt briestošus negaisus.

Tā kā savā ikdienas arhitekta darbā zīmēju 
mājas un citas celtnes, ko pēc tam būvē cilvē-
ki, tad gleznojot apzināti izvairos no tām. Tad 
mani interesē viss tas, ko rada ne cilvēki, bet 
Dievs – debesis un vējš, straume upē un lāsī-
tes zaru galos, ozoli pļavā un aļģes Aiviekstes 
vecupē. Šajā izstādē es parādu nelielu daļu 
no maniem darbiem, kas tapuši apmēram 15 
gadu laikā Lubānā un tās tuvumā. Ļoti priecā-
šos, ja tos apskatīsiet.”
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Pašvaldībā

17. un 18. janvārī Lubānas novada iedzī-
votāji tika aicināti uz iedzīvotāju sanāksmēm 
Indrānos, Meirānos un Lubānā. Iedzīvotāji 
tika informēti par aizvadīto 2016. gadu – ie-
dzīvotāju skaita izmaiņām, budžetu, paveik-
tajiem darbiem, kā arī ieplānotajiem darbiem 
2017. gadā. Sanāksmes tika rīkotas ar mēr-
ķi iepazīstināt iedzīvotājus par paveiktajiem 
darbiem, izlietotajiem un iegūtajiem fi nanšu 
līdzekļiem, kā arī uzklausīt iedzīvotāju jautā-
jumus un priekšlikumus par 2017. gada bu-
džetu. Ikviens iedzīvotājs varēja izteikt priekš-
likumus, kam vajadzētu atvēlēt vairāk vai 
samazināt līdzekļus 2017. gada budžetā. 

Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 
budžeta kopējie ieņēmumi sastādīja 2433 
847 EUR, savukārt izdevumi bija 2373574 
EUR. Lielākās ieņēmumu pozīcijas sastāda: 
nodokļu ieņēmumi, tai skaitā nekustamā 
īpašuma nodoklis un iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, maksas pakalpojumi un citi pašu 
ieņēmumi, kā arī pašvaldību budžetā saņem-
tā dotācija no pašvaldību fi nanšu izlīdzinošā 
fonda. Savukārt lielākie izdevumi bija: ekono-
miskā darbība, teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošana, atpūta, sports, kultūra, sociālā 
aizsardzība un izglītība. Kā lielākie paveiktie 
darbi 2016. gadā tika minēti dažādi kapitālie 
darbi (caurteku remonti, gājēju celiņu nomai-
ņa un izbūve, Brīvības ielas posma seguma 
nomaiņa), ielu apgaismojuma uzlabošana un 
izbūve, saimniecības ēkas uzbūve Meirānos, 
kā arī dažādi citi darbi, ar kuriem varēja ie-
pazīties pašvaldības avīzītes “Lubānas Ziņas” 
2017. gada 1. numurā. 

Pirmā sanāksme tika aizvadīta 17. janvārī 
– Indrānos. Ieradās 10 iedzīvotāji, tai skaitā 
“Baložu” bibliotēkas bibliotekāre. Iedzīvotā-
jus informēja un uzklausīja domes priekšsē-
dētājs Tālis Salenieks, pašvaldības izpilddi-
rektors  Ivars Bodžs un sabiedrisko attiecību 
speciāliste Renāte Čačka. 

Iedzīvotāji pateicās par sniega tīrīšanu 
un uzdeva sev interesējošus jautājumus. 
Tika jautāts par vidusskolas likteni, par ceļu 
Indrāni-Lubāna, par “Baltokrogu”, kā arī par 
atkritumu tarifa izmaiņām. Iedzīvotājiem tika 
sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, dis-
kutēts par dažādām aktualitātēm – tai skaitā 
par “Baložu” bibliotēku. Lai arī apmeklētāju 
skaits mazs, ir cilvēki, kuri nāk uz šo biblio-
tēku. Vietējiem ciema iedzīvotājiem ir svarīgi, 
lai bibliotēka pastāv. Iedzīvotāji tika informēti 

arī par to, ka februārī tiks izsūtīts brīdinājums 
tiem, kam nebūs noslēgts līgums par atkritu-
mu apsaimniekošanu. 

Otrā iedzīvotāju sanāksme tika aizvadīta 
17. janvārī – Meirānos, kuru apmeklēja 16 
Meirānu ciema iedzīvotāji. Sanāksmē pieda-
lījās domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks, 
pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, sa-
biedrisko attiecību speciāliste Renāte Čačka, 
SIA “Lubānas KP” vadītājs Ilgvars Ivanovs un 
īpašuma apsaimniekošanas speciālists Gun-
tis Stalbovs. 

Tāpat kā Indrānos, arī Meirānos iedzīvo-
tāji vispirms tika informēti par aizvadīto gadu, 
bet pēc tam iedzīvotājiem tika dots vārds iz-
teikties un uzdot savus jautājumus. I.Bodžs 
informēja Meirānu ciema iedzīvotājus par 
2017. gadā plānoto apgaismojuma izveidi 
ceļā Meirānu stacija-Meldri (posms Meirānu 
tilts-Krūmiņi). 

Runājot par priekšlikumiem 2017. gada 
budžetā, iedzīvotāji izteicās, ka vajadzētu no-
frēzēt asfaltu posmā Ozoli-Meirānu tilts, kā arī 
padomāt par māju norādēm. Tāpat tika dis-
kutēts par tādām tēmām kā algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi, ceļmalu tīrīšanu un to, kur 
tiek likta malka, Meirānu stacijas ēkas stāvok-
li, caurtekām, ceļu uz Veco Cepli un atkritumu 
apsaimniekošanu. 

T.Salenieks jautāja, kā sokas ar jauno kār-
tību ūdensapgādē, vai iedzīvotāji ir noslēguši 
līgumus. I.Ivanovs izteica pateicību iedzīvotā-
jiem un informēja, ka laikus tiek maksāti visi 
rēķini un ir noslēgti līgumi. Sanāksmes bei-
gās domes priekšsēdētājs pateicās iedzīvotā-
jiem par izteiktajiem priekšlikumiem un veltīto 
laiku.

Pēdējā, trešā sanāksme tika aizvadīta 18. 
janvārī – Lubānā, ieradās 21 iedzīvotājs. 

Arī šajā sanāksmē, tāpat kā iepriekšējās 
– no sākuma bija prezentācija par aizvadīto 
gadu. Jāpiebilst, ka Lubānas pilsētas klubā 
prezentācijai tika izmantota jaunā multifunk-
cionālā iekārta. 

Šī iedzīvotāju sanāksme bija visaktīvākā. 
Tika daudz diskutēts par dažādiem jautā-
jumiem. Lai gan jāsaka, ka pārsvarā notika 
dialogs starp domes priekšsēdētāju un iedzī-
votājiem O.Žvaginu un A.Zviedri.

Iedzīvotāji uzdeva dažādus sev interesē-
jošus jautājumus, piemēram, par ceļiem – to 
sakārtošanu, ceļu kaisīšanu ar sāli un sniega 
tīrīšanu, ietves seguma nomaiņu gar Veca-
jiem kapiem, par fi nansējumu deju skolotājai 
PII ”Rūķīši”, pašvaldības darbinieku darba 
apjomu. Tāpat daudz tika diskutēts par tūris-
ma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru. 

Izskanēja viedoklis par to, vai tiešām 
nepieciešams ieguldīt lielus līdzekļus Jauno 
kapu teritorijā (kapličas būvniecībai), tā vie-
tā ieteica novirzīt līdzekļus tādās jomās, kas 
sekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Tāpat izskanēja aicinājums domāt par 
pedagogu maiņu Lubānas vidusskolā, izstrā-
dājot motivācijas programmu, kas piesaistītu 
gados jaunākus pedagogus nākt un strādāt 

laukos. Tika runāts arī par prēmijām un to liet-
derību, ko katru gadu saņem novada iestāžu 
darbinieki. 

Lubānas novada 2017. gada budžets tiks 
apstiprināts 26. janvāra domes sēdē. Daļa no 
konstruktīvajiem priekšlikumiem tiks iekļauta 
jau šī gada budžetā, pie dažiem jautājumiem 
tiks strādāts nākamajos gados, izvērtējot fi -
nanšu iespējas.

“Būtu ļoti jauki, ja šādas tikšanās noritē-
tu konstruktīvā gaisotnē, bez savstarpējiem 
apvainojumiem. Tāpat es gribētu akcentēt, 
ka nav jāgaida veselu gadu līdz nākamajai 
sanāksmei, lai risinātu kādu sasāpējušu jau-
tājumu, vai ierosinātu kādu labu ideju mūsu 
novada kopīgai attīstībai” – pauž domes 
priekšsēdētājs. 

Paldies par jautājumiem un izrādīto inte-
resi, vienmēr būsiet gaidīti domē! Uz sadar-
bību!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Renāte Čačka

Iedzīvotāju sanāksmes Lubānas novadā

Informācija 
vecākiem!

Trešdien, 1. martā Lubānas novada 
Sociālais dienests organizē Rīgas Bēr-
nu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu 
konsultācijas bērniem līdz 18 gadu ve-
cumam. Iespējams saņemt acu ārsta 
un alergologa konsultācijas.

Pieteikties pie sociālās darbinieces 
Vēsmas Masas pa t. 20275661. 

Zoles turnīrs
15. janvārī Lubānas pilsētas klubā no-

tika “Zoles” turnīrs, kurš šoreiz pulcēja 19 
dalībniekus.

Sveicam uzvarētājus:
1. vieta – Uldis Bedeicis
2. vieta – Helmuts Pujats
3. vieta – Ēriks Gruzītis
4. vieta – Jānis Tučs
5. vieta – Jānis Garlo
6. vieta – Reinholds Kalējs 

Nākamais zoles turnīrs notiks 12. feb-
ruārī plkst. 10.00. Pieteikšanās no plkst. 
9.30. – 10.00.

Velga Puzule
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Pārskats par 2016. gadu dzimtsarakstu nodaļā

DZIMŠANAS reģistrācija
2016. gadā Lubānas novada dzimtsaraks-

tu nodaļā reģistrēti 16 jaundzimušie – 6 meite-
nes un 10 zēni. Desmit bērni ir dzimuši laulībā, 
pieciem bērniem par pamatu ziņu ierakstīša-
nai par tēvu ir abu vecāku kopīgs iesniegums 
dzimtsarakstu nodaļai par paternitātes atzīša-
nu. Vienam bērnam dzimšanas reģistrā ziņu 
par tēvu nav. 

No 16 piedzimušajiem 4 ģimenēs piedzi-
mis pirmais bērns, 4 ģimenēs – otrais, 4 ģime-
nēs – trešais, 2 ģimenēs – ceturtais, 2 ģimenēs 
– sestais bērns.

Mūsu novada dzimtsarakstu nodaļā pagā-
jušajā gadā reģistrēto bērnu vārdi ir:  Alekss, 
Laura, Gvido, Toms, Armands, Artūrs, Martins, 
Agate, Renāte, Elīza, Kinens, Patrīcija, Kris-
tiāns, Emīlija un Maigurs. No vecāku izvēlētiem 
bērnu vārdiem tikai vārds Alekss ir dots diviem 
puisēniem, visiem pārējiem bērniem vārdi ne-
atkārtojas. 

5 jaundzimušo bērnu – Gundara, Ralfa, 
Jēkaba, Daniela un Alises  vecāki  dzimšanas 
faktu reģistrējuši un dzimšanas apliecības ir 
saņēmuši citās dzimtsarakstu nodaļās. 

2016. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo 
gadu par 20% palielinājies laulībā dzimušo 
bērnu skaits.

2016. gadā  nodaļā reģistrēto  bērnu,  kā 
arī  citās dzimtsarakstu nodaļās reģistrēto  bēr-
nu vecāki pie nosacījuma, ka jaundzimušais  
un viens no vecākiem deklarējis dzīvesvietu 
Lubānas novadā – bija tiesīgi saņemt dāvanu 
70,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas). Par no-
teikumiem pašvaldības dāvanas sakarā var 
iepazīties Lubānas novada interneta mājasla-
pas www.lubana.lv sadaļā Dzimtsarakstu no-
daļa.

Turpinoties pašvaldības sadarbībai ar SIA 
„West Solutions”, vecāki dāvanā saņēma arī 
grāmatu „Mūsu bērns”.

LAULĪBU reģistrācija
2016. gadā  novada administratīvajā teri-

torijā noslēgtas 8 laulības, no kurām 4 reģis-
trētas dzimtsarakstu nodaļā, 4 – Lubānas 
evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā. Pie-
ci pāri reģistrēja pirmo laulību, no  trijiem pā-
riem  vienam vai abiem šīs bija otrās laulības. 
No 4 dzimtsarakstu nodaļā noslēgtām laulī-
bām 3 pāri izvēlējās laulības reģistrāciju  ar 

svinīgu ceremoniju, 1 pāris – bez svinīgas ce-
remonijas. 

Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 
noteikta 14 EUR neatkarīgi no tā, vai reģistrāci-
ja notiek ar svinīgu ceremoniju vai bez tās. 
Valsts nodevu iekasē tā Dzimtsarakstu nodaļa, 
kas pieņem iesniegumu no personām, kuras 
vēlas stāties laulībā. Valsts nodeva noteikta ar 
Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra 
noteikumiem Nr. 906 (3.1 punkts) un šajos no-
teikumos (8.punkts) nosauktas personu gru-
pas, kuras  atbrīvotas no valsts nodevas sa-
maksas: 

1) personas ar invaliditātes I un II grupu, 
personas, kuras atrodas pilnā valsts vai paš-
valdības apgādībā,

2) personas, kuras atzītas par trūcīgām 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

3) bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie 
pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu 
vecumam,

4) daudzbērnu ģimenes locekļi, ja viņu ap-
rūpē ir vismaz trīs bērni. 

Saskaņā ar  augstāk minētajiem MK notei-
kumiem no valsts nodevas 2016. gadā tika at-
brīvots viens pāris.

Pašvaldība ir noteikusi arī maksas pakal-
pojumu izcenojumus par svinīgajām laulību 
ceremonijām. Ar pašvaldībā apstiprinātiem 
maksas pakalpojumu izcenojumiem par svinī-
gu laulības ceremoniju organizēšanu un vadī-
šanu var iepazīties pašvaldības interneta mā-
jaslapā www.lubana.lv sadaļā Dzimtsarakstu 
nodaļa. 

MIRŠANAS reģistrācija
2016. gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrē-

ti 32 mirušie. Vidējais mirušo personu mūža il-
gums bijis  81 gads sievietēm, 68,4 gadi vīrie-
šiem. 6 Lubānas novada iedzīvotāji miruši, 
nesasniedzot 60 gadu vecumu. 

PĀRĒJĀS darbības
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma 

aizvadītajā gadā izsniegtas 5 atkārtotas civil-
stāvokļa reģistrācijas apliecības.

2016. gadā papildināti nodaļas arhīvā eso-
ši 4 laulību reģistru ieraksti ar ziņām par laulī-
bas šķiršanu, kā arī papildināti 2 dzimšanas 
reģistri ar ziņām par bērna vecākiem, viens no 
tiem – ieraksts par bērna  tēvu, t.i. atzīta pater-
nitāte bērnam pēc dzimšanas reģistrācijas.

 Gada laikā veikta sarakste ar fi ziskām un 
juridiskām personām dzimtsarakstu darba jau-
tājumos – nodaļas lietvedībā reģistrēti 127 sa-
ņemtie dokumenti un adresātiem nosūtīti vai 
klātbūtnē izsniegti 96 dokumenti.

Informācijai. Maksa par dokumentu iz-
sniegšanu no nodaļas arhīva ir šāda:

– valsts nodeva par atkārtotu civilstāvokļa 
reģistrācijas apliecību – 7,00 EUR;

– pašvaldības noteiktais  maksas pakalpo-
jums par izziņu no nodaļas arhīva – 2,00 EUR.

INFORMĀCIJAI 
Iespēja iesniegt pieprasījumu atkārtotas 

civilstāvokļa reģistrācijas apliecības vai izziņas  
saņemšanai ir gan klātienē nodaļā, gan arī 
elektroniski, izmantojot interneta mājaslapu 
www.epakalpojumi.lv., sadaļā Civilstāvokļa 
akti, kā arī izmantojot portālu www.latvija.lv. 

Kopš 2013. gada visas dzimtsarakstu no-
daļas valstī darbā izmanto vienotu civilstāvok-
ļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmu, tā-
pēc atkārtoto civilstāvokļa reģistrācijas 
apliecību vai izziņu (pēc samaksas veikšanas) 
ir iespēja saņemt klientam tuvākajā dzimtsa-
rakstu nodaļā. 

Par Jums interesējošiem dzimtsarakstu 
nodaļas darba jautājumiem informāciju varat 
saņemt klātienē dzimtsarakstu nodaļā Tilta 
ielā 11, Lubānā,  zvanot  pa tel. 64894434, 
rakstot uz e-pastu dzimts@lubana.lv. 

Lubānas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Mārīte Kotāne 

Darbība Notikumu 
skaits 2016.g.

Notikumu 
sk. 2015.g.

+ vai – salīdz. 
ar 2015.g.

Notikumu 
skaits 2014.g.

Notikumu 
skaits 2013.g.

Reģistrēti dzimušie: 16 16 – 15 18

t.sk. dzimuši laulībā 10 6 + 4 6 8

ar noteiktu paternitāti 5 9 – 4 9 10

vientuļās mātes 1 1 – – –

Reģistrēti mirušie 32 44 – 12 32 37

Reģistrētas laulības 8 15 – 7 13 8

t.sk. dzimtsarakstu nodaļā 4 10 – 6 9 8

t.sk. baznīcās 4 5 – 1 4 –

Pateicība
Naktī no 6. uz 7. janvāri Jura Bār-

bala ģimeni piemeklēja nelaime – no-
dega dzīvojamā māja (Indrānu pagas-
ta “Piekalnes”). Juris Bārbals saka 
paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem 
par palīdzību, paldies tiem, kas atbalstī-
ja ar ziedojumiem (visus nosaukt nav 
iespējams). Īpašs paldies Jurim Paulovi-
čam, Andrim Gredzenam, Lucijai Žāba-
kai, Kasparam Tropam, SIA “Holzwerke 
Lubāna” vadībai, kas atļāva izmantot 
iestādes tehniku. Paldies arī visiem pā-
rējiem vīriem, kas palīdzēja ar tehniku.
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Novadā

2016. gads pirmsskolas iz-
glītības iestādē “Rūķīši”.

“Viss aug, viss cenšas uz aug-
šu” (K. Skalbe). Ikkatrs pedagogs 
savā radošā darbībā virzās uz 
augšu, lai iestādē “RŪĶĪŠI” radītu 
tādu attīstošo, audzinošo un izglī-
tojošo vidi, kas nodrošinātu bērna 
vispusīgu personības izaugsmi 
un pilnveidi, veidojot bērna “Es” 
apziņu un iekšējo vēlmi izzināt ap-
kārtējo pasauli. Iestādes pedago-
gi īpašu uzmanību pievērš  bērna 
dvēseles tīrībai un tās izkopšanai, 
kas notiek caur tautas folkloru. 
Skolotājas daudz pūļu velta telpu 
estētiskajam noformējumam. Tas 
tiek saskaņots ar izmaiņām dabā 
un tautas tradīcijām.

Veselību veicinošu ieradumu 
veidošana agrā bērnībā noris daudz veiksmī-
gāk nekā pusaudža gados, tāpēc esam atjau-
nojuši katru dienu rīta vingrošanas, veselības 
dienas vienu reizi mēnesī. Pedagogi cenšas 
veidot pareizu attieksmi ne tikai pret savu ve-
selību, bet arī pret apkārtējo cilvēku veselību, 
dodot sākotnējās zināšanas par cilvēka ķer-
meni, sajūtām, emocijām un tiem faktoriem, 
kas veselībai kaitē, lai bērniem rastos vēlēša-
nās un paradums rūpēties par sevi.

Iestādē ir draudzīgs, radošs, idejām pār-
pilns, bērnus mīlošs kolektīvs. Šeit prot gan 
mācīt, gan adīt, šūt un dziedāt, gan spēlēt 
teātri, jautri un interesanti pavadīt laiku, gan 
arī vienmēr laikā un vajadzīgajā brīdī dot 
padomu. Liela uzmanība tiek pievērsta bēr-
niem ar speciālām vajadzībām. 2016. gadā 
iestādē ir noticis daudz dažādu pasākumu: 
Ziemassvētki, Meteņi, Sporta svētki, Lieldie-
nas, Līgo svētki, Zinību diena, Putras diena, 
Latvijas dzimšanas dienas rīts, Ģimenes 

dienas, Tēvu dienas, esam devušies dažā-
dos pārgājienos un ekskursijās gan sava 
novada robežās, gan arī ārpus novada, tiku-
šas rīkotas dažādas bērnu darbu un pieau-
gušo izstādes, viesojušies viesmākslinieki, 
Elīna Žeiere ir devusies uz jauno runātāju 
pasākumu Barkavā. Pedagogi ir devušies 
uz dažādiem semināriem, mācībām. Esam 
mācījušies uz vietas “Rūķīšos”, lai labāk un 
pilnvērtīgāk varētu palīdzēt katram mūsu 
bērnam. 

Nobeigumā mazas pārdomas par 
pirmsskolas darbu “Rūķīšos”:

 Daudzi pirmsskolas pedagogi ir īste-
ni sava darba entuziasti, ir jau no dabas par 
tādiem piedzimuši. Viņi mīl bērnus un bērni 
mīl viņus. Viss, kas notiek pirmsskolas mā-
cību procesā, notiek dabiski, reāli, no sirds 
un – tas aiziet līdz bērna sirdij.

 Mēs mēdzam sarežģīt vienkāršas 

Īpaša uzmanība veltīta bērna attīstībai
lietas, bet tajā pat laikā visi labi 
zinām, ka viss ģeniālais ir vien-
kāršs. Un pirmsskola bieži vien 
balstās uz šo vienkāršību... 
mūsu bērnudārzs neizceļas ar 
īpaši moderni izremontētām tel-
pām, visbiežāk to kosmētiska-
jiem uzlabojumiem, kur tiek ie-
saistītas arī pašu vecāku rokas 
un, man gribas domāt, ka tieši 
tāpēc šīs telpas ir ar dvēseli!

Ne visam šajā dzīvē ir jābūt 
perfektam, bet no sirds veido-
tam gan!

 Bērnu vecāki ir kolo-
sāls pirmsskolas pedagoga 
pašvērtības cēlējs. Vecāku no 
rīta pateiktais “Lai Jums laba 
diena!” iesēj dzīvesprieku visai 
atlikušajai dienai. Un diena tie-

šām izvēršas laba. Vecāku vakarā pateiktais 
“Paldies!” sniedz gandarījumu un vēl vairāk 
apliecina iekšējo sajūtu – diena tiešām bija 
laba!

 Par spīti grūtiem laikiem un mazām 
algām, pirmsskolā neviens par to publiski 
nesūdzas. Pedagogs katru bērnu no rīta 
sagaida ar smaidu un vakarā to palaiž uz 
mājām ar smaidu! Neatkarīgi no tā, kā aiz-
vadīta diena. Bērni nezina, ko nozīmē rūpes 
– viņiem tādu nav. Pirmsskolas pedagogs, 
gribot negribot, šo bezrūpību uzsūc sevī!

 Vissvarīgākais pirmsskolas eksperts 
ir bērns. Ja viņš uz bērnudārzu iet ar prie-
ku, ja bildēs, kurās viņš redzams, vienmēr 
smaida, ja pa dienu viņš priekā rotaļājas ar 
draugiem, bet vakarā laimīgs dodas mājās, 
tad ziniet –  šajā iestādē viss kārtībā!

PII “Rūķīši’’ vadītāja 
Astrīda Soma

Labas pārvaldības 
saukļis sabiedrības in-
formēšanai. 

Ja kāda jautājuma 
izskatīšana neietilpst 
konkrētās valsts vai paš-
valdības iestādes kom-
petencē, tā nekavējoties 
par to informē iesniedzē-
ju, iespējami norādot par 
jautājuma izskatīšanu at-
bildīgo iestādi, vai, ja tas 
ir lietderīgi, pati pārsūta 
cilvēka iesniegumu kom-
petentajai iestādei. Taču, 
pārsūtot iesniegumu, 
iestādei ir jāpārliecinās, 
vai attiecīgā iestāde ir tā, 
kura patiesi var palīdzēt.

Izmaiņas 
darbinieku 

amatu sarakstā
Lubānas novada kultūras darba 
speciāliste Ilze Kraukle papildus 
savam darbam vadīs arī Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvērsturiskā 
mantojuma centru. 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace 
Mežsarga papildus saviem tiešajiem 
darbiem veiks arī izglītības darba 
speciālistes pienākumus.

Nekustamā īpašuma speciālistes 
amatu pildīs Dace Almane.

Ar februāri novadā darbosies sporta 
pasākumu organizators – Māris 
Valainis. 
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Redaktora 
sleja

Sveicināti janvārī! Ir sācies jauns 
gads un jauns semestris. 2016. gada 
Vecgada vakarā droši vien mums kat-
ram bija kāda Jaunā gada vēlēšanās. 
Citam tā varbūt bija labāk mācīties, ci-
tam sākt katru dienu ar smaidu, bet cits 
nemaz īsti nesaprata, ko vēlējās (galu 
galā, nedrīkst jau teikt, ko vēlas, savā-
dāk nepiepildīsies).

Otrā semestra sākumā ziema mūs 
pārsteidza ar salu, kam sekoja daudz 
balta un pūkaina sniega. Tādu baltu 
ziemu mēs sen neesam piedzīvojuši, 
tāpēc steidzām gan skolā, gan mājās 
izbaudīt ziemas priekus. Sporta stun-
dās jau izmēģinājām slēpes un slidas. 
Cerēsim, ka ziema vēl nedauz pie 
mums pakavēsies, jo sportot visiem ļoti 
patīk.

Dodoties Ziemassvētku brīvdienās, 
mēs katrs saņēmām liecību. Kādam tā 
bija kā patīkams pārsteigums, kādam 
citam varbūt rūgta vilšanās... Tāpēc 
šajā mācību pusgadā mums ir jābūt 
čaklākiem un apņēmīgākiem. 

Tā kā šis mums ir Gaiļa gads,visiem 
ir jābūt tikpat možiem kā gailis,  jāceļas 
no rītiem agri un jādara daudz labu dar-
bu, lai varam ar sevi lepoties.

Novēlu, lai jums gads sākas ar kādu 
jaunu, labu apņemšanos, kas visam 
gadam būtu kā laba ceļa zīme!

Redaktore 
Agnese Ērgle

Par godu 1991. gada 
janvāra barikāžu atceres 
26. gadadienai barikāžu 
muzejs veido konkursu 
Latvijas skolu 6. – 12. 
klašu skolēniem “Mans 
barikāžu stāsts”. Projek-
ta mērķis ir rosināt sko-
lēnos interesi par Atmo-
das laiku Latvijā, 1991. 
gada barikāžu veidoša-
nas iemesliem, norisi un 
nozīmi, kā arī veicināt 
skolēnos patriotismu 
un vēlmi izzināt savas 
valsts vēsturi. Konkurss 
sadalīts divās tēmās 
“Mans ģimenes barikāžu 
stāsts” un “Manas sko-
las barikāžu stāsts”. Es 
savu darbu veidoju par 
tēmu „Mans ģimenes ba-
rikāžu stāsts”. Uz sarunu 
aicināju savu tēti Valdi 
Ērgli, kurš 1991.gadā 
piedalījās barikādēs. Tad 
viņam bija tikai 17 gadu. 
Mēs runājām par šo lai-
ku. Darbam pievienoto 
fotogrāfiju autors ir mans 
vecvectēvs Ēriks Ērglis. 
Šīs fotogrāfijas līdz šim 
nekur nav publicētas.

Kāpēc tu piedalījies barikādēs? Ko tas 
tev deva? – Svētdienā, 13. janvārī, bija visas 
tautas sapulce Daugavas krastmalā Lietuvā 
nošauto cilvēku atbalstam, kurā piedalījās 
700000 cilvēku. Pēc sapulces lielākā daļa 
cilvēku aizgāja, bet daļa palika un sāka celt 
barikādes. Tajā skaitā arī es.

Vai tev nebija bail piedalīties barikā-
dēs? – Man nebija bail. Bija daži brīži, kad 
visiem barikāžu dalībniekiem bija bailīgi. Virs 
Vecrīgas lidoja krievu armijas helikopters, bija 
aizdomas, ka sāksies uzbrukums barikādēm.

Vai piedalījās daudz cilvēku? – Jā! Pie-
dalījās ļoti daudz cilvēku. Barikādes atbalstī-
ja visa latviešu tauta. Daudzas saimniecības 
sūtīja tehniku, malku ugunskuriem un pārtiku. 
Daudzi cilvēki nesa uz barikādēm mājās sa-
gatavotas maizītes, tēju, siltu ēdienu.

Tu nosali? Cik ilgi norisinājās barikā-
des? – Bija diezgan auksts. Naktīs bija apmē-
ram mīnus desmit, piecpadsmit grādi. Cilvēki 
sildījās pie ugunskuriem. Visu laiku bija atvēr-
ta Doma baznīca, kur varēja sasildīties un at-
pūsties. Tur bija iekārtots arī medpunkts – ga-
dījumam, ja būtu upuri. Barikādes norisinājās 
no 1991. gada 13.janvāra līdz 24.janvārim.

Mans barikāžu stāsts

Kādi ir tavi spilgtākie iespaidi? – Rīga 
bija ļoti latviska! Jebkurš bija kā draugs.

Cik tev bija gadu? – Man bija 17 gadu. 
Mācījos 12.klasē.

Vai tu būtu gatavs stāties pretī uzbruku-
mam, lai aizstāvētu Latviju? – Barikādes bija 
nevardarbīgs process. Tautai nebija nekādu 
cerību ar spēku uzvarēt armiju. Padomju vara 
Maskavā būtu tikai priecīga, ja sāktos varda-
bīgi nemieri, jo tad viņi varētu teikt, ka latvieši 
paši ceļ nekārtības, un ievestu armiju. 

Vai tu domāji, ka armija iebruks Rīgā? – 
Neviens nezināja, kas notiks, bet bija sajūta, 
ka atpakaļceļa nav.

Vai vēl kāds no tavas ģimenes piedalī-
jās barikādēs? – Vēl piedalījās mana mam-
ma Lauma Ērgle un tētis Andrejs Ērglis. Tē-
tis nāca naktīs, jo pa dienu bija jāstrādā, un 
naktīs barikādēs bija mazāk cilvēku. Vectēvs 
atbrauca no laukiem uz vienu dienu, lai iemū-
žinātu barikādes šajās fotogrāfi jās.

Es domāju, ka mums ir jāatceras savas 
tautas vēsture. Mums ir jāciena un jāsargā 
savas tautas vērtības!

Agnese Ērgle, 6.kl.

Interesanti. Aktuāli

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2017. gada janvāris
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Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte “Kaktuss”

„Kaktusa” komanda: 
Redaktore: Agnese Ērgle
Skolotāja – konsultante: Aiva Caunīte
Korespondenti: Kate Krēsliņa, 
Marina Puška, Sabīne Novakšanova, 
Rihards Kravalis, Jēkabs Ērglis
Skolas mājaslapa: 
www.meiranukalpakapsk.lv 
e-pasts: meirani1@inbox.lv

Nemanot aizritējis ziemas brīvlaiks un 
klāt 2.semestris. Kā jau vienmēr, otrajā 
pusgadā notiek dažādas mācību priekš-
metu olimpiādes, konkursi un projekti. 

 1. – 4. klašu un speciālās klases 
skolēni, kā arī pirmsskolēni piedalījās XVI 
Starptautiskā Vizuālās mākslas konkursā 
„Es dzīvoju pie jūras”, tēma – „Krāsu jūra”. 
Konkursa mērķis – aktualizēt izpratni par 
dabas būtību un nozīmi mūsu dzīvē, jūras 
daudzveidību un bagātību; izcelt dzimtās 
vietas vienreizīgumu, tās skaistumu. 

 Esam iesaistījušies arī eTwinning 
projektā „Meža dzīvnieki”. Mēs izvēlējā-
mies Gada dzīvnieku 2016 – āpsi. Klases 
stundās skolēni devās uz skolas bibliotēku 
meklēt informāciju par šo dzīvnieku: kā iz-
skatās, ko ēd, kur dzīvo, ko nodara dabai. 
Pēc tam katram bija uzdevums izgatavot 
āpsi. Tas tika darīts dažādās tehnikās: zī-
mēts un krāsots gan ar zīmuļkrāsām un  
guaša krāsām, gan aplicēts. Paveiktie dar-
bi tiks sūtīti uz dažādām pasaules valstīm. 

 Tā kā skola piedalās makulatūras un 
izlietoto bateriju vākšanas konkursā, tad 5. 
– 6. klases skolēni ir iesaistījušies konkur-
sā „Pašu rokām darināts dizaina papīrs”, 
kura mērķis veicināt bērnos un jauniešos 
izpratni, kā no sašķirotās makulatūras var 
izgatavot jaunu papīru. Uz šī dizaina papī-
ra jāuzzīmē, jāuzraksta, jāaplicē vai kā ci-
tādi radoši jāiestrādā savs vēstījums „Tīrai 

Latvijai”. Jauns dizaina papīrs ir veiksmīgi 
izveidots, vēl tikai jāiestrādā vēstījums. 

 Ļoti aktuāls ir arī pasākumu cikls, kas 
veltīts pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai, 
kurš norisinās no 6.janvāra līdz 6.martam. 
7. – 9. klašu skolēni apmeklēja piemiņas 
pasākumu 6.janvārī Kalpaka atdusas vietā 
Visagala kapos. Pašlaik visi skolēni aktīvi 
iesaistījušies neklātienes zīmēšanas kon-
kursā, 1.februārī skolēnu komanda dosies 
uz Lubānas vidusskolu, lai piedalītos izturī-
bas sacensībās. 9.februārī skolā pulcēsies 
1. – 4. klašu erudīti, dambretisti un sportis-
ti, lai pierādītu savu erudīciju, prāta asumu 
un sportisko garu. 

 Skola joprojām piedalās makulatū-
ras (pašlaik 800 kg) un izlietoto bateriju 
(pašlaik 43 kg) vākšanas konkursos. 

 Aktīvi turpina darboties interešu pul-
ciņi – tautiskās dejas, ansamblis un teātra 
pulciņš, jo straujiem soļiem tuvojas ska-
tes. 

 Iesaistoties ārpusstundu pulciņos, 
dažādos projektos, netiek aizmirsts arī 
mācību darbs, jo jāgatavojas valsts pār-
baudes darbiem, kas sāksies jau februārī. 
Novēlu visiem veiksmīgus panākumus 
konkursos un labus rezultātos pārbaudes 
darbos. Lai izdodas! 

Aiva Caunīte

Aktualitātes skolā
Kā mēs 

saglabājam 
pulkveža Kalpaka 

piemiņu?
Apgāda “Jumava” un Oskara Kalpaka pie-

miņas fonda uzdevumā šobrīd Latvijas Okupā-
cijas muzeja kurators Kārlis Dambītis strādā 
pie grāmatas, kas veltīta Kalpaka nāves 100. 
gadadienai. Kā mēs saglabājam Latvijas armi-
jas pirmā virspavēlnieka piemiņu?

Meirānu Kalpaka pamatskolas saime, 
godājot pulkveža O.Kalpaka piemiņu, rīko da-
žādus pasākumus, kas jau kļuvuši par skolas 
tradīciju, jo katru mācību gadu skolēni tajos 
aktīvi iesaistās. Tā, piemēram, katru gadu 11. 
novembra vakarā skolēni un skolotāji, rei-
zēm pievienojoties Degumnieku pamatskolas 
skolēniem, dodas no skolas lāpu gājienā uz 
O.Kalpaka atdusas vietu – Visagala kapsētu. 
Lāpu gājiena laikā un arī pie pulkveža piemi-
nekļa tiek dziedātas karavīru dziesmas, skolē-
ni nodod zvērestu un tiek uzņemti jaunsargos. 
Tas skolēniem ir ļoti emocionāls un saviļņojošs 
brīdis. Lāpu atspīdumi tumšajās debesīs at-
sauc atmiņā vēstures notikumus un liek atce-
rēties savas tautas varoņus. Skolēni šim pasā-
kumam gatavojas un to gaida.

Ar Zvaigznes dienu, 6. janvāri, katru gadu 
uzsākam O.Kalpaka atceres pasākumu ciklu, 
kas norisinās līdz 6. martam. Tā ietvaros sko-
lēni piedalās gan dažādās sportiskās un mi-
litarizētās sacensībās, gan erudīcijas konkur-
sos, kas dod  iespēju ikvienam sevi pierādīt kā 
radošai un labi fi ziski attīstītai un sagatavotai 
personībai. 

Tajā aktīvi iesaistās arī jaunsargi vadī-
tājas Litas Meisteres vadībā. Lai gūtu labus 
rezultātus sacensībās, skolēniem ir jāizprot 
O.Kalpaka personības nozīmīgums Latvijas 
vēsturē, jāpārzina savas tautas folkloras man-
tojums un jāprot darboties komandā, vienam 
otru atbalstot un papildinot.

Katru gadu septembra otrajā piektdienā 
un sestdienā piedalāmies Karoga svētkos 
pulkveža dzimtas mājvietā „Liepsalās”.

Pasākumus organizē pulkveža Oskara Kal-
paka piemiņas fonds sadarbībā ar NBS, AM, 
Jaunsardzi, Zemessardzi, Latviešu virsnieku 
apvienību, Madonas, Lubānas un Varakļānu 
novada pašvaldību atbalstu.

Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēni 
O.Kalpaka piemiņu saglabā arī dažādos rado-
šos ar Kalpaka vārdu saistītos konkursos. Tā, 
piemēram, katru gadu talantīgākie skolēni pie-
dalās eseju konkursā, ko rīko Daugavas Vana-
gu Centrālā valde, NVO ”In Patria Credere” un 
„Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds”, 
gūstot šajā konkursā arī labus panākumus. 

Meirānu Kalpaka pamatskolai ir ļoti sva-
rīgi sargāt, godināt un popularizēt pulkveža 
O.Kalpaka piemiņu. Skola ar lepnumu nes 
pulkveža vārdu un cenšas savos audzēkņos 
nostiprināt un izveidot patriotismu un savas 
zemes mīlestību.

Maruta Putāne-Ērgle

Kaut mazliet žēl, ka gads 
ir atkal galā,

Tu tomēr smaidi – 
jaunais nāk.

Gribu pateikt lielu paldies visiem 
skolēniem un skolotājiem par Zie-
massvētku izrādi „Sniega karaliene”. 
Skatoties izrādi, skatītājs varēja izbau-
dīt daudzveidīgu emociju buķeti: gan 
prieku, gan skumjas, gan bailes, gan 
mīļumu, gan aukstumu, gan domās lī-
dzi just Gerdas ceļojumam uz Sniega 
karalienes pili.

Mēs protam sagādāt prieku ne ti-
kai sev, bet arī citiem. Ceturtā advente 
– Baltais rīts – kopā būšanas prieks, 
kad skolā ieradās Meirānu pensionāri, 
skolēnu vecāki un vecvecāki, lai kopā 
ieskandinātu Ziemassvētkus. Paldies 
ciemiņiem par jaukajiem vēlējumiem! 

Ar izrādi „Rūķu bode” skolēni vieso-
jās Lubānas sociālās aprūpes centrā.

Aiva Caunīte

Jautrā Jautrā 
ziemaziema

Sniegs un vējš
Pa gaisu skrien,
Lielām pārslām 

sniegi krīt...
Bērni jautrā aplī iet,

Visiem vaigi sārti zied. 
Pikas lido, pikas krīt

Sals jau pirkstos
Stipri kniebj.

(Sintija Szulgo)
 5.kl.
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Lubānas novada Sociālais dienests (turp-
māk- Iestāde) ir Lubānas novada pašvaldības 
izveidota iestāde un tās darbu reglamentē Lu-
bānas novada sociālā dienesta Nolikums. Ies-
tāde darbojas tiešā Lubānas novada pašvaldī-
bas pakļautībā. Iestādei ir savi bankas konti un 
tā reģistrēta VID Madonas nodaļā, kā atsevišķs 
nodokļu maksātājs. Iestādei ir 3 (trīs) struktūr-
vienības:

1) „Lubānas veselības un sociālās aprūpes 
centrs”;

2) „Aprūpe mājās”;
3) Meirānu feldšeru-vecmāšu punkts.
Lubānas novada Sociālā dienesta darbs 

2016.gadā:
1. Ģimenēm ar bērniem aktīvas klientu lie-

tas – 28 un pieņemti Lēmumi par:
1.1. vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju 

krīzes centrā – 2 bērniem;
1.2. vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju 

dzīvesvietā – 9 bērniem;
1.3. vardarbībā cietušo pieaugušo personu 

rehabilitāciju dzīvesvietā – 5 personām;
1.4. pašvaldības apmaksātām psihologa 

konsultācijām – 27 personām (10 reizes kat-
ram).

2. Valsts fi nansēts Asistenta pakalpojums 
nodrošināts 10 klientiem – I un II grupas inva-
līdiem.

3. “Aprūpe mājās” uz 2016. gada 31. de-
cembri saņem 5 personas: 2.līmeni – 4 perso-
nas un 4.līmeni – 1 persona.

4. Sociālie pabalsti un pakalpojumi:
4.1. Pabalsti:
4.1.1. GMI saņēmēji uz 31.12.2016. – 15 

(vidēji mēnesī);
4.1.2. Dzīvokļa – malkas pabalsti – 88 ģi-

menēm;
4.1.3. Ēdināšanas pabalsti – 28 ģimenēm 

(pirmskolas izglītības iestādē un tiem, kas mā-
cās profesionāli tehniskajās skolās);

4.1.4. Apbedīšanas pabalsti – 4 personām;

Sociālā dienesta darbības pārskats par 2016. gadu
4.1.5. Ārkārtas gadījums – 1;
4.1.6. Medikamenti – 26 personām un ār-

stēšanās stacionārā – 6 personām;
4.2. Lēmumi par statusiem un pakalpoju-

miem:
4.2.1. Maznodrošinātā statuss – 12 ģime-

nēm (vidēji);
4.2.2. Trūcīgās personas statuss piešķirts – 

124 personām;
4.2.3. Izvērtēšana prognozējamai invalidi-

tātei – 0;
4.2.4. Izvērtēšana SIVA pakalpojuma pie-

šķiršanai – 28 personām;
4.2.5. Izvērtēšana kopšanas pabalsta sa-

ņemšanai – 24 personām.
Lubānas novada Sociālā dienesta 2016.

gada darbības nodrošināšanai izlietoti 51948 
EUR, t.sk., „Aprūpe mājās” – 2714 EUR, Asis-
tentu darba nodrošināšanai saņemts valsts fi -
nansējums un izlietoti – 18121 EUR, “Lubānas 
veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās 
aprūpes nodaļai izlietotie līdzekļi – EUR 231 905 
un ambulatorajam dienestam – EUR 23281.

„Lubānas veselības un sociālās aprūpes  
centrs”

1.1. Ambulatorā daļa – nodrošina speciā-
listu pieņemšanas –ginekologa, ķirurga, fi zikā-
lās terapijas māsas manipulācijas un darbo-
jas dienas stacionārs. Diagnostikas rentgena 
pakalpojums tiek slēgts iekārtas bojājuma un 
fi nanšu līdzekļu trūkuma dēļ, bet laboratorijas 
pakalpojums, sakarā ar mazo darba apjomu 
ir nerentabls un ir nepieciešami papildus lieli 
fi nanšu līdzekļi, tas tiek slēgts. Lai nodrošinā-
tu laboratorijas pakalpojumu Lubānas novada 
iedzīvotājiem, telpas tiek iznomātas Gulbja la-
boratorijai.

Ambulatorās nodaļas darbu apmaksā 
Nacionālais Veselības dienests, saskaņā ar 
noslēgto līgumu un iestādes pacientu nodevu 
un maksas pakalpojumu ieņēmumiem. 2016.

gada ieņēmumi 23 030 EUR, izdevumi – 23 281 
EUR. 

1.2. Sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas nodaļa – nodrošina diennakts ilglaicīgo 
jeb pastāvīgo sociālo aprūpi – 36 gultu vietas un 
īslaicīgā sociālā aprūpe – 2 gultu vietas (līdz 3 
mēnešiem). 2016. gada plānotais fi nansējums 
– EUR 242 955, t.sk. pašu ieņēmumu izpilde – 
EUR 132 710 EUR, pašvaldības fi nansējums – 
EUR 72145, izdevumi – EUR 231905.

„Aprūpe mājās” 
Finansē Lubānas novada pašvaldība, pa-

matojoties uz sociālā dienesta sociālā darbinie-
ka apsekošanas akta, izvērtēšanas un lēmuma 
pieņemšanas par aprūpes mājās nepieciešamī-
bu pēc noteiktā līmeņa. 

Izlietoti līdzekļi pabalstiem (EUR): 2013.g. – 
6592; 2014.g. – 6108; 2015.g. – 5541; 2016.g. 
– 2714.

Darbinieki (personu skaits): 2013.g. – 6; 
2014.g. – 6; 2015.g. – 5; 2016.g. – 4. 

Klienti (personu skaits). 2013.g. – 10 (pen-
sijas vecuma – 8; pilngadīgie ar invaliditāti – 
2); 2014.g. – 9; (pensijas vecumā – 8, pilnga-
dīgie ar invaliditāti – 1); 2015.g. – 8 (pensijas 
vecumā – 6, pilngadīgie ar invaliditāti – 2); 
2016.g. – 6 (pensijas vecumā – 5, pilngadīgie 
ar invaliditāti – 1).

Meirānu feldšeru vecmāšu punkts (FVP) 
FVP tiek fi nansēts no Lubānas novada 

pašvaldības, kur 2016.gada kopējais apjoms – 
EUR 2682 gadā, pašu ieņēmumi – EUR 384, 
pašvaldības fi nansējums – EUR 2362. Meirānu 
FVP nodrošina pacientu pieņemšanu, veic pār-
siešanas un dažādas manipulācijas-injekcijas, 
EKG, nosaka cukura līmeni asinīs un veic profi -
laktisko darbu Meirānu Kalpaka pamatskolā.

Lubānas novada sociālā dienesta direktore 
Inese Lībere

 

Sociālā palīdzība                                                 Rādītāji Mērvienība 2013.g. 2014.g. 2015.g. 2016.g.

Sociālie pabalsti

Izlietoti līdzekļi pabalstiem kopā EUR 57399 43325 31975 28205

t.sk. naudā EUR 36551 28827 21114 19291

natūrā EUR 20848 14498 10861 8142

Atbalsts bāreņiem, audžuģimenēm un ģimenēm ar bērniem

Atbalsts kopā 8763 8054 14798 25212

t.sk. ikmēneša samaksa 6835 6490 6548 12814

dāvanas, uzsākot 1. septembri 1217 605 675 1805

dāvanas sakarā ar bērna piedzimšanu 711 959 1636 1727

bezmaksas pusdienas 5939 10593

Pakalpojums “Aprūpe mājās”

EUR 4633 6108 5541 2714

Asistentu pakalpojums 

Asistentu pakalpojumam izlietotie līdzekļi (LM transfar.) EUR 14125

(9927 LS)

28739 31093 18521
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Lubānas pilsētas bibliotēkā ir iestājies at-
skaišu laiks, kad izvērtējam aizvadītajā gadā 
padarīto. Protams, vispirms tiek apkopoti 
skaitļi:

Bibliotēkas pamatrādītāji 2016
Lietotāju skaits  791
t. sk. bērni  212
Fiziskais apmeklējums 12292
t. sk. bērni  4215
Izsniegums kopā 21217
t. sk. grāmatas  12486
t. sk. periodiskie izdevumi 8698
t. sk. bērniem  4367

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2016. gadā 
lasītāju skaits ir nedaudz palielinājies. Priecā-
jamies, kad, rēķinot bibliotēkas reģistrēto lie-
totāju skaitu procentuāli iedzīvotāju skaitam, 
konstatējam, ka bibliotēku apmeklē 43% Lu-
bānas un tās tuvākās apkārtnes iedzīvotāju. 
Tas priecē, tomēr liek padomāt, vai nevaram 
bibliotēkai piesaistīt vēl jaunus mūsu pakalpo-
jumu lietotājus.

Protams, prioritārā joma bibliotēkai ir grā-
matu krājuma piedāvājums. Šim mērķim 2016. 
gadā bibliotēka izlietoja 3839 euro un iegādā-
jās 439 grāmatas. Lai arī summa un grāmatu 
skaits ir samērā liels, tomēr ik pa laikam uz 
kādu no grāmatām veidojās rindas. Vēl jopro-
jām vairāk kā 10 lasītāji gaida rindā uz Ilgas 
Raščevskas grāmatu “Norakstītie” un, lai arī 
bibliotēkā iegādāti 3 šīs grāmatas eksemplāri, 
pieprasījumu apmierināt ir grūti. Viennozīmīgi 
– šī ir pieprasītākā 2016. gada grāmata Lubā-
nā.

Esam savus apmeklētājus aicinājušas arī 
uz 34 tikšanās reizēm. Tās bija gan tikšanās 
veselības klubiņā, gan bibliotekārās stundas 
skolēniem un bērnudārza bērniem. Nevaram 
neminēt tikšanās reizes arī ar mūsu vietējiem 
autoriem – Ēvaldu Leonu un Imantu Zem-
bergu, prezentējot viņu jaunās grāmatas. Pie 
mums viesojās arī Juris Lorencs ar stāstījumu 
par austrumu reliģijām. Ar ieteikumiem, kā 
izvairīties no vīrusu saslimšanām, mūs iepa-
zīstināja topošā farmaceite, lubāniete Elīna 
Vēkšēja. Ar savu gleznu izstādi gada nogalē 
bibliotēkā viesojās lubāniete Aija Reidzāne 
Brauvere. Gleznu izstāde savus apmeklētājus 
priecēs vēl visu janvāra mēnesi! Neesat redzē-
juši? Atnāciet!

Kā katru gadu, piedalījāmies  projektā   
Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija, šogad noorga-
nizējām pagājušā gada  27 ekspertu ekskursiju 
uz Varakļānu novada muzeju, dabai draudzīgā 
brīvdienu tūrisma māju “Trizelnieku Ignatiņi”  
un Teiču dabas rezervāta informācijas centru 
“Bērzi”. Turiet acis un ausis vaļā un nenoka-
vējiet nākamās Žūrijas sākumu! Interesējieties, 
esiet aktīvi lasītāji! Varbūt arī nākamajā gadā 
ekspertus sagaidīs kāds pārsteigums!

Rudens pusē basketbolu mīlošie esošie 
un bijušie  lubānieši, apvienojās Basketbola 
klubā Lubāna, lai kopīgi startētu kādā no Rī-
gas rajona basketbola līgām – OlyBet Darba 
dienu līgas basketbola turnīrā, kas norisinās, 
sākot no oktobra līdz pat aprīļa beigām Rīgā. 

Lai komandas fani spēles varētu vērot ne tikai 
klātienē, bet arī savās dzīvesvietās, tiek reali-
zēta ideja nodrošināt Live tiešraidi portālā Fa-
cebook. Redzot šo tiešraižu skatītāju vidū arī 
lubāniešus, piedāvājām komandai Lubānā šīs 
tiešraides parādīt bibliotēkā uz lielāka ekrāna 
nekā dators. No 4 līdzjutējiem pirmās skatīša-
nās reizē nu skaits ir pieaudzis līdz 12. Nāka-
mā spēle būs 1. februārī 20. 45. Ja ieinteresēju 
– atnāciet! 

Tā ir tikai maza daļa no mūsu darba. Es 
teiktu – svētku reizes. Bet ir jau arī ikdienas 
darbs, kad mēs laipni gaidām ikvienu apmek-
lētāju, varam piedāvāt brīvajā laikā palasīt 
kādu grāmatu vai preses izdevumu. Ja vēlamā 
lasāmviela nebūs mūsu plauktā, tad to centīsi-
mies pasūtīt no kādas citas Madonas reģiona 
bibliotēkas. Šogad tā pie mums paviesojās 
122 gan nozaru, gan daiļliteratūras grāmatas.

Ja ir vajadzība lietot internetu, izdrukāt 
kādu dokumentu, nokopēt to vai ielaminēt – 
laipni aicināti! 

Esam sniegušas arī 1293 dažādas uzzi-
ņas. Ikdiena ir jautājumi par autobusu kustību, 
pasta un pašvaldībā esošo iestāžu darba laiku 
un telefona numuriem, maksāšanas iespē-
jām internetbankā, vārdu nozīmju meklēšana 
krustvārdu mīklu minētājiem. Nākas palīdzēt 
orientēties gan VID, gan Elektrum, gan Lat-
telecom un LMT, Latvijas pasta abonēšanas  
mājaslapu piedāvātajos pakalpojumos. Bieži 
nākas palīdzēt iegādāties un izdrukāt autobu-
su un avio biļetes. Jāpiebilst, ka ne visas die-
nā sniegtās uzziņas tiek reģistrētas. Protams, 
tas aizņem lielu bibliotekāru darba laika daļu, 
tomēr šis pakalpojums ir nepieciešams mūsu 
apmeklētājiem un prieks viņu acīs par palīdzī-
bas saņemšanu rada arī mums gandarījumu.

Arī  turpmāk  esiet laipni gaidīti bibliotēkā 
ar savām vajadzībām, ieteikumiem, idejām!

Bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone

Esiet gaidīti bibliotēkā!

PateicībaPateicība
Pateicības vārdiem ir maģiska iedar-

bība. Ar to palīdzību cilvēki dāvina prieku 
cits citam un pauž uzmanību, bez kuras ne-
var dzīvot neviens cilvēks. Latviešu valodā 
„paldies” ir cēlies no vārdu salikuma „palī-
dzi dievs”. Katru reizi, sakot kādam paldies, 
mēs līdz ar to vēlam viņam palīdzību no 
augstākiem spēkiem viņa gaitās. 

Arī mēs, Lubānas pilsētas bibliotēkas 
kolektīvs, no visas sirds sakām PALDIES un 
pateicamies tiem cilvēkiem, kas mūsu bib-
liotēku ar savu atnesto otrreizējai pārstrādei 
paredzēto papīra daudzumu atbalstīja ma-
kulatūras vākšanas akcijā. Mūsu iegūtā 1. 
vieta ir arī jūsu nopelns!  

Paldies arī par siltajiem apsveikuma 
vārdiem, ko šajās dienās bibliotēkā esam 
saņēmušas! 

Inguna, Ija, Biruta
P.S.  Paldies arī par tiem jau atnestajiem 

makulatūras kilogramiem, kurus sākam 
krāt nākamajai akcijai! 

2016. gads 
Meirānu 

bibliotēkā 
Bibliotēkas gads lielā mērā  ir atkarīgs 

no bibliotēkas apmeklētājiem, un pagāju-
šajā gadā visu reģistrēto bibliotēkas lietotā-
ju (lasītāju un interneta lietotāju) kopskaits 
bija 91. Bibliotēkas krājums papildināts ar 
117 jaunām grāmatām, kas iepirktas par 
pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem 1000 
eiro vērtībā. Bibliotēkai abonēti arī 13 pre-
ses izdevumi par 550 eiro. Visa gada ga-
rumā notikušas dažādas bibliotēkas akti-
vitātes un darbošanās: Ziemas lasīšanas 
zibakcija 1. – 3. kl. skolēniem, un divas 
tematiskās stundas 1. – 4. kl. par dzejnieku 
Jāni Baltvilku un “Ieskaties dabā”, uzklau-
sot informāciju par ķērpjiem un salīdzinot 
tos grāmatās un dabā. Vispasaules Drošā-
ka interneta dienā skolēni aktīvi darbojās, 
zīmējot attēlus un skatoties mācību video 
par tēmu “Mēs par drošu internetu”. Febru-
ārī notika pasākums “Bērnu žūrijai – 10”, kā 
atskats uz 10 gadu Bērnu žūrijas  darbības 
laiku. Grāmatu nedēļā 1. – 4. kl. skolēni pie-
dalījās konkursā “Saulīte dancoja sudraba 
kalnā” par pavasara un dabas tēmu, bet 
visi, kas vēlējās, bibliotēkā varēja ko vairāk 
uzzināt par latviešu spēka zīmēm un paši 
tās zīmēt uz akmeņiem. Lieldienās bibliotē-
kā notika “Jautrā olu skaitīšana”, kur jautrī-
bas un dalībnieku netrūka, tāpat kā “Galda 
spēļu pēcpusdienā”. Pasākumi skolēniem 
notiek skolas bibliotēkā.

Arī pieaugušajiem bibliotēkas apmek-
lētājiem bija iespēja tikties ar ziedu veikala 
vadītāju Dainu Nagli un uzklausīt jaunumus 
un padomus dārzkopībā un puķkopībā.  
Bibliotēku nedēļā notika tikšanās ar grāma-
tas “777 aforismi latvieša dvēselei” autori 
un psiholoģi Agitu Jurkovsku, bet kopā ar 
Meirānu tautas namu un pašdarbības ko-
lektīviem pie Meirānu stacijas notika Līgo 
svētku ieskaņas koncerts “Līgo veci, līgo 
jauni”.  Par tradīciju kļuvis bibliotēkas gada 
noslēguma pasākums “Pie eglītes”, kurā 
šoreiz  apmeklētājiem jauku muzikālu svei-
cienu sniedza Aigars un Atis Noviki un Uģis 
Mihelsons. 

Ir sācies jaunais gads. Ko tas mums 
katram nesīs, neviens no mums to nezina, 
taču mēs paši varam censties  to darīt  lai-
mīgāku, veiksmīgāku, labāku un interesan-
tāku.

Dina Sestule
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Novadā

Pasaules sniega diena Lubānā 2017
22. janvārī vidusskolas sporta laukumā 

notika pasākums – Pasaules Sniega diena 
Lubānā 2017. Lai sniega diena noritētu veik-
smīgi, ir nepieciešams tikai 1 nosacījums 
– sniegs. Šajā dienā bija gan sniegs un pie-
mēroti laikapstākļi, gan labs garastāvoklis un 
jauka atklāšanas (nu gluži kā ziemas olimpiā-
de) ceremonija, kuru vadīja sunītis Pifs (Māris 
Valainis) kopā ar savu komandu.

Sniega dienas programmā bija tādas dis-
ciplīnas kā kērlings, hokejs, dzīpariņu volej-
bols, slēpošana, slidošana, bobslejs un citas 
sportiskas un radošas nodarbes, kā, piemē-
ram, fotografēšanās un pikošanās. Arī šogad 
neizpalika tāda traki ziemīga disciplīna kā 
baskāju skrējiens.

Un nu par Sniega dienas sasniegumiem. 
Ziņo Māris Valainis, kurš šogad ir piekritis va-
dīt un pārraudzīt sporta dzīvi novadā.

Rezultāti
Slēpošanā piedalījās 40 dalībnieki
  6 – 9 g.v. 300 m
– Meitenes: 1.v. Laura Ozoliņa – 1.42.3;    

2.v. Samanta Apše – 2.50.6.
– Zēni: 1.v. Nauris Stiprais – 1.05;   2.v. 

Armands Dzenis – 1.17.3; 3v. Reinis Birziņš 
– 2.17.2.

 10 – 12 g.v. 600 m
– Meitenes: 1.v. Marta Valaine – 2.04.8; 

2.v. Kristiāna Fjodorova – 2.52.3; 3.v. Nikola 
Purpuļeviča – 3.55.2.

– Zēni: 1.v. Rūdolfs Galss – 2.19.4.
 13 – 15 g.v. 600 m

– Meitenes: 1.v. Agate Aizpurve – 2.51.5;  
2.v. Alma Elīza Ezeriņa – 3.36.2

– Zēni: 1.v. Āris Feldmanis – 2.10.0
 16 g. un vecāki. 600 m

– Sievietes: 1.v. Sindija Skangale – 1.56.7; 
2.v. Inese Feldmane – 2.16.8; 3.v. Dace Stu-
dere – 2.19.3.

– Vīrieši: 1.v. Kristaps Mežsargs – 1.37.63; 
2.v. Nauris Reiters – 1.46,1; 3.v. Māris Valainis 
– 1.46.91.

Ātrslidošanā piedalījās 33 dalībnieki
 6 – 9 g.v. 2 apļi

– Meitenes: 1.v. Evelīna Galeja – 0.52.50;  
2.v. Elīna Žeiere – 1.05; 3.v. Samanta Apše 
– 1.37.

– Zēni: 1.v. Armands Dzenis – 45.03;  2.v. 
Nauris Stiprais – 47.60; 3.v. Reinis Birziņš – 
52.01.

 10 – 12 g.v. 3 apļi
– Meitenes: 1.v. Nadīna Eimija Nagle – 

1.08; 2.v. Marta Valaine – 1.12; 3.v. Jete Kļa-
viņa – 1.14.

– Zēni: 1.v. Rūdolfs Galss – 1.01; 2.v. Jā-
nis Melgailis – 1.05; 3.v. Daniels Baumanis 
– 1.07.

 13 – 15 g. 4 apļi
– Meitenes: 1.v. Loreta Māliņa – 1.31;  2.v. 

Emīlija Galeja – 1.36.
– Zēni: 1.v. Rūdolfs Gruzītis – 1.15; 2.v. 

Raivo Krusts – 1.15.57; 3.v. Āris Feldmanis – 
1.33.

 16 g. un vecāki. 4 apļi

– Sievietes: 1.v. Inese Feldmane – 1.31;  
2.v. Hārdija Nagle – 1.34.

– Vīrieši: 1.v. Didzis Vēkšējs – 1.01; 2.v. 
Raivis Rubulis – 1.02; 3.v. Nauris Puja – 1.03.

Pliko pēdu skrējienā piedalījās 19 da-
lībnieki

– Sievietes: 1.v. Elīna Pērkone; 2.v. Elīna 
Reire; 3.v. Linda Irbe.

– Vīrieši: 1.v. Mārtiņš Markovs; 2.v. Kārlis 
Kumsārs; 3.v. Rimants Žurovs.

Bobslejā – 40 dalībnieki – 10 koman-
das. 60 m

1.v. “Naglenes Nr. 2”: Nauris Reiters, Il-
dze, Ilva, Mārtiņš Markovi – 10.49.

2.v. “Spridzeklis”: Hārdija Nagle, Nadī-
na Nagle, Jānis Melgailis, Lauris Gailums – 
12.47

3.v. “Cesvaine” – Raivis Kecko, Ilvija Kec-
ko, Gints Gavars, Agita Semjonova – 13.84.

Dzīpariņu volejbols – 24 dalībnieki
1.v. “Cits sporta veids” – Melgaiļu ģime-

ne; 2.v. “Ašie Putni” – Dzeņu, Studeru ģime-
ne; 3.v. “Adatiņas” – Šmitu ģimene

Lauku kērlings – 60 dalībnieki – 15 ko-
mandas

1.v. “Šarmantās”: Linda Irbe, Zanda Ko-
čāne, Sabīne Stiprā, Līva Kalniņa;

2.v. “Ērmanīši”: Aksana Birziņa, Rebeka 
Birziņa, Reinis Birziņš, Armands Birziņš

3.v. Anatolijs Voļskis, Elga Voļska, Dace 
Rudzīte, Iveta Pērkone

Hokejs – 40 dalībnieki – 4 komandas
1.v. “Kaimiņi”: Didzis Vēkšējs, Edgars 

Stanka, Valters Mežulis, Guntars Čodars, 
Artūrs Krēsliņš, Arnis Krēsliņš, Edmunds Ga-
rais, Artūrs Plešs, Mārtiņš Igaunis. 

2.v. “Sarkanā desas zupa”: Rimants Žu-
rovs, Kārlis Kumsārs, Nauris Puja, Matīss 
Matigars Ezeriņš, Deivo Mūkins, Atis Noviks, 
Lauris Gailums, Dāvis Caunītis, Jānis Šķēls, 

Jānis Urtāns;
3.v. “Vīri gados”: Arvis Strods, Guntis 

Klikučs, Sandis Valenieks, Aigars Ozoliņš, 
Aigars Šķēls, Mārtiņš Šķēls, Mārtiņš Vēkšējs, 
Elvis Vanags.

Vārtsargi: Kristaps Kočāns, Oskars Ko-
čāns

Rezultatīvākais spēlētājs – Didzis Vēk-
šējs.

Hokeja gladiatora titulu ieguva Aigars 
Šķēls

Precīzā pika – 45 dalībnieki

Pasākuma rūķi: Mārtiņš Valainis, Kris-
taps Kočāns, Oskars Kočāns, Līga Birziņa, 
Klāvs Vucens, Marta Valaine, Dace Rudzīte, 
Linda Irbe, Dace Kočāne, Dace Studere, 
Elga Voļska, Anita Slucka, Jānis Lejiņš, Iveta 
Peilāne, Kristaps Mežšargs, Elīna Vēkšēja, 
Ilze Stiprā, Judīte Lejniece, Aksana Birziņa, 
Nauris Reiters, Katrīna Valaine, Juris Ķeveris.

Uz tikšanos nākamgad, kad atkal gai-
dīsim Sniega dienas pasākumus, sniegotu 
ziemu, lai varētu izbaudīt visus ar to saistītos 
priekus. Vislielākais prieks un lepnums par 
jauno hokeja laukumu. Domāju, ka vēlreiz 
var teikt paldies visiem rūķiem, kas piedalī-
jās tā tapšanā, paldies arī virsrūķim Mārim 
Valainim.

Sniega dienas notikumiem 
līdzi sekoja arī 

Ligita Pētersone
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Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 10. februārī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 3. februārim.

11. februārī plkst.18.00 
Lubānas pilsētas klubā

Rēzeknes tautas teātra izpildījumā
Komēdija latgaliešu valodā

Daiva Čepauskaite

“Pupas”
Režisore – Māra Zaļaiskalns

Telpa un kostīmi – Ināra Apele
Gaisma un skaņa – Ints Salmiņš

Ieeja pieaugušajiem – Eur 3, 
skolēniem – Eur 1,50

Viņa – meitene, liega kā spalviņa, 
kura par savu taisnību gan spēj arī iebelzt 
tā, ka puns paliek. Viņš – pazīstams cie-
ma smējējs, izgudrotājs, kurš gādā un 
rūpējas par savu ģimeni un māju. Tā ir 
bijis pirms daudziem gadiem. Šodien viņi 
ir viens kašķīgs pāris, kam jāpavada vai-
rākas stundas, iesprostotiem lifta kabīnē. 
Apstākļi, kad pēdējā stundiņa šķiet esam 
klāt, liek Alfonam un Brigitai celt gaismā 
senus noslēpumus un paust atzīšanās – 
gan smieklīgas, gan skumjas – raibas kā 
cilvēka mūžs, kā pupas zieds.

Lietuviešu autores Daivas Čepaus-
kaites lugas “Pupas” vitālie dialogi sulī-
gā latgaliešu valodā ļauj pasmieties par 
ikdienas nesaskaņām un ķīviņiem, kā arī 
pārdomāt – kas notur cilvēkus kopā mūža 
garumā – pieradums vai mīlestība?

Šī diena lai Tev 
skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram 
dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. 

Mīļi sveicam vecmammu
MODRU ZELTKALNI

skaistajā 
75 gadu jubilejā!

Zane, Aivars, Kristīne un Alens, 
Marats, Iluta un Everts, Santa

28. janvārī plkst. 11.00
Lubānas novada tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Daiņa  Bērziņa gleznu izstādes 

“Lubānas puse pasteļos”
atklāšana

Izstāde būs apskatāma no 28. janvāra 
līdz 29. aprīlim.

Visi laipni aicināti!
Lubānas novada pašvaldības 

kultūras darba speciāliste
 Ilze Kraukle, 26374962

29. janvārī plkst. 15.00
Lubānas pilsētas klubā

Lubānas novada pašvaldība sveic lubā-
niešus pilsētas 25 gadu jubilejā ar 

etno mūzikas grupas 

“VAIROGI” 
koncertu

Ieeja brīva
Etno mūzikas grupa “Vairogi” ir dibināta 

2015. gada septembrī senajā un leģendām 
bagātajā Tālavas valsts „galvaspilsētā” Trikātā. 
Jau pati vēsturiskā vide ir rosinoša radošiem 
meklējumiem un tāda stila grupas izveidoša-
nās ir zināmā mērā likumsakarīga. Grupa no-
darbojas ar jaunradi uz tautas mūzikas bāzes 
un veido aranžējumus arī tautas dziesmām. 
Uz grupas mūzikas pamata ir izveidotas dejas 
vairākiem tautas deju kolektīviem  („Dzieti”, 
„Ieviņa”). Virziena meklējumi joprojām turpi-
nās un pilnveidojas, bet nosacīti grupa dar-
bojas Neofolk lauciņā. Radošos meklējumos 
ir izveidota koncertprogramma „Pacel skatu 
uz austošo Sauli”, kurā uz gadskārtu laika 
rita pamata tiek stāstīts stāsts par latviešiem 
cauri gadsimtiem, no senās Tālavas valsts un 
ķēniņa Tālivalža laikiem  līdz mūsdienām, ku-
ras nebūt nav vieglas latviešu tautas pastāvē-
šanai. „No kurienes mēs nākam? – Kas mēs 
esam? – Uz kurieni ejam?” – tāds varētu būt 
koncertprogrammas moto. Laika vīra lomā ir 
iejuties aktieris Harijs Upenieks. 

Informāciju var saņemt un dziesmas no-
klausīties Draugiem.lv un Facebook. Ja vē-
lies saņemt emocionālu lādiņu, tad apmeklē 
mūsu koncertu!

Grupā pašreiz darbojas pieci dalībnieki: 
Uldis Punkstiņš-Cajons – ģitāra, balss; Ando 
Krūze – 12 stīgu ģitāra, perkusijas, balss; Vol-
demārs Tjuniņš – bass, balss; Lauris Rozen-
baks – ģitāra, akordeons, mandolīna; Mārtiņš 
Āboliņš – dūdas, stabules, akordeons, man-
dolīna u.c. tautas instrumenti.

11. februārī plkst. 19.00
Meirānu tautas namā

Vidējās paaudzes un senioru 
deju kolektīvu 

 
“...lai ilgāk jauki!”

Meirānu senioru tautas deju kolektīvs 
uzņems viesus no Sarkaņiem, Beļavas, 

Jersikas u.c. vietām.

Laipni aicināti visi tautu dejas mīļotāji!

 28. janvārī plkst. 11.00 Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā aicinām uz Daiņa  
Bērziņa  gleznu izstādes “Lubānas puse 
pasteļos” atklāšanu. Izstāde būs apska-
tāma no 28. janvāra līdz 29. aprīlim. 

 29. janvārī plkst. 13.00 visi aici-
nāti uz Lubānas evaņģēliski luteriskās 
draudzes baznīcas  svētku dievkalpoju-
mu.

 29. janvārī plkst. 15.00 Lubānas 
pilsētas klubā aicinām uz etno mūzikas 
grupas “VAIROGI” koncertu. Ieeja uz 
koncertu brīva.

 30. janvārī plkst. 9.00 Lubānas 
pilsētas klubā, atzīmējot Lubānas pilsē-
tas 25. gadadienu, tiks demonstrēta fi l-
ma par Lubānu. 2011. gads, producen-
te Inese Šidlovska, režija, montāža 
Anrijs Mangulis.

30. janvārī aprit 25 gadi kopš iz-
dots Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes dekrēts par pilsētas statusa 
piešķiršanu Lubānai. 

Lubānas vidusskolā līdz 27.01. kat-
ra klase veido kolāžu “Lubānas pilsē-
tas piedzīvojumi 25 gadu garumā”.

Bet māte raidīs savas baltās domas
Un savus padomus vēl ilgi sūtīs šurp.

(I. Bērza)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību 

Ivetai Peilānei, ģimenei un tuviniekiem, 
MĀTI mūžības ceļos pavadot.

 Lubānas vidusskolas kolektīvs

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļie un zināmie soļi

Visu mūžu līdzās tev ies...
Skumstam līdzi

Ivetai Peilānei un tuviniekiem, 
māmulīti aizsaulē pavadot.

Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 14 A

Jau atkal viena zvaigzne
Tur augšā šonakt dziest.

Sirds visu atdevusi
Beidz priecāties, beidz ciest.                       

/A.Štrause/
Līdzjūtībā esam kopā ar Ivetu Peilāni, 

no māmiņas atvadoties.
Pašvaldība, deputāti un administrācija

29. janvā


