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Aizvadītajā domes sēdē deputāti ap-
stiprināja pašvaldības budžeta plānu 2018.
gadam. Pamatbudžets apstiprināts ieņē-
mumos – 2 397 241 euro un izdevumos – 2 
579 333 euro. Kārtējā gada defi cīta fi nansē-
šana tiks nodrošināta ar naudas līdzekļu 
atlikumu no iepriekšējiem gadiem, kas vei-
dojies no 2017. gada ieņēmumu plāna pār-
snieguma un atlikuma atsevišķās izdevumu 
sadaļās. Gada laikā parasti rodas nepiecie-
šamība rast fi nansējumu dažādiem papil-
dus darbiem un projektiem, kā arī sākotnē-
jie plāni mēdz atšķirties no reālajām objektu 
un pasākumu izmaksām, tāpēc budžetā 
tiek atstāta brīvo (nesadalīto)  līdzekļu “re-
zerve” un šobrīd tie ir 194 255 euro.

Nozīmīgākās plānotās 2018. gada in-
vestīcijas:

EUR........ Izdevumu veids
30000 – centralizētās siltumapgādes 

pieslēgums dzīvojamām ēkām Ozolu ielā 5 
un Ozolu ielā 7;

12189 – ielu apgaismojuma līnijas pār-
būvei Parka ielas posmā;

11000 – Lubānas vidusskolas centrali-
zētās apkures katla nomaiņai un 5140  – 
datoru un TV tehnikas iegādei;

10000 – novada attīstības programmas 

2019. – 2025. gadam izstrādei;
8500 – kvadracikla iegādei sporta, teri-

torijas uzturēšanas un labiekārtošanas va-
jadzībām; 

6950 – PII “Rūķīši” rotaļu laukumiņu 
labiekārtošanai, t.sk. nojumes uzstādīša-
nai, un 2900 – kopēšanas un datortehnikas 
iegādei;

4070 – Indrānu ciema Dzērvenītes ielas 
zemes gabalu sadalīšanai un atsevišķu 
daļu iegādei;

3877 – kapličas Jaunajos kapos būv-
darbu pabeigšanai;

3000 – ūdens akas ierīkošanai Jauna-
jos kapos;  

8000 – uzņēmējdarbības veicināšanas 
vai citiem projektiem;

6000 – grāmatas par Lubānas novadu 
sagatavošanai un izdošanai;

5020 – grāmatu fondu papildināšanai 
Lubānas un Meirānu bibliotēkās;

4000 – pašvaldības īpašumā esošo 
dzīvokļu remontam;

2600 – bērnu rotaļu laukuma Jāņa Zā-
bera ielā labiekārtošanai;

Lielāku projektu īstenošanai pašvaldī-
bas saņem ilgtermiņa aizdevumus no 
Valsts kases ar pazeminātiem  procentu 

maksājumiem.
Kā katru gadu, noteikts līdzekļu apjoms 

tika piešķirts iestāžu kosmētisko un uzturē-
šanas remontu veikšanai un inventāra iegā-
dei, novada teritorijas uzturēšanas un lab-
iekārtošanas darbiem.  

Pašvaldība turpinās nodrošināt brīv-
pusdienas visiem izglītības iestāžu skolē-
niem (sākot no piecu gadu vecuma izglītī-
bas programmās iesaistītajiem) un šim 
mērķim tiks izlietoti gandrīz 25 tūkstoši 
euro. 

Bez tam, ievērojami palielināsies uztur-
līdzekļu maksājumi audžuģimenēm, ne-
daudz pieaugs GMI pabalsts, pabalsts sa-
karā ar bērna piedzimšanu un mācību 
uzsākšanu novada skolās (1.  un 10. klasē). 

No dabas resursu līdzekļiem tiek plāno-
ti darbi abu Vidzemes ielas dīķu sakopša-
nai 10 000 euro apmērā.

No autoceļu fonda, pēc deputātu iero-
sinājuma, vairāk naudas tika piešķirts ielu 
apgaismošanai (kopsummā 13200 euro), 
lai tumšajā laikā apgaismojumu nodrošinā-
tu visu diennakti bez pārtraukuma nakts 
stundās.

Galvenā grāmatvede  Ingrīda Logina
Vairāk par 2018. gada budžetu 3. un 4.lpp.

Skaistu svētku sajūtu, veltījumu Lubānai 26. dzimšanas dienā, 1. februārī radīja 
mazie pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” mākslinieki un Lubānas vidusskolas 
pašdarbnieki, kā arī 3. februārī Lubānas kultūras nama pašdarbnieki brīnišķīgos 
koncertos “Bērni Lubānai” un “Lubānieši Lubānai”. Bērnu koncertā konferansjē 
lomās iejutās Ilva Ozolniece un Kristaps Začests, savukārt koncertmaratonā “Lu-
bānieši Lubānai” konferansjē – pensionētais skolotājs Ansis Deksnis, kuru Lubānā 
pazīstam arī kā dažādu mūsu novada sporta pasākumu komentētāju. Prieks par 
mazajiem rūķīšiem, kas pirmoreiz kāpa uz lielās skatuves un aiznesa iecerēto ideju 
līdz skatītāju sirdīm! Paldies skolotājiem, pašdarbniekiem un kolektīvu vadītājiem 
par lielo ieguldīto darbu, gatavojoties koncertiem! Uz tikšanos nākamgad pilsētas 
jubilejas svētkos! Tiem, kas neapmeklēja pilsētas jubilejas koncertus, ieskatu varat 
gūt, ielūkojoties novada mājaslapas www.lubana.lv fotogalerijā. Ligita Pētersone
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Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks; 
Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, 
Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Laila 
Ozoliņa, Māris Valers. Nepiedalās deputāts 
Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā.

Pieņemtie lēmumi
► 1. Nodot iznomāšanai pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Meirānu Stacija”, Mei-
rānos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001, 
telpas (telpu grupas Nr.603 pēc būves ka-
dastrālās uzmērīšanas lietas) ar kopējo pla-
tību 18,8 m², nomnieku noskaidrojot mutis-
kā izsolē. Noteikt telpu izmantošanas veidu 
– tirdzniecība, pakalpojumu sniegšana un 
nosacīto nomas maksu (izsoles sākumce-
nu) 8.00  EUR mēnesī. Izsoli organizēt paš-
valdības izpilddirektoram. 

► 2. Piešķirt 1 iedzīvotājam līdzvērtīgu 
dzīvojamo telpu Ozolu ielā 14-8, Lubānā, 
Lubānas novadā. Īres līgumu slēgt ar SIA 
“Lubānas KP” viena mēneša laikā no lēmu-
ma pieņemšanas brīža. Lēmums stājas 
spēkā ar tā paziņošanas brīdi. 

► 3. Apstiprināt Lubānas novada paš-
valdības nekustamā īpašuma – neapbūvē-
tas zemes vienības “Palienas”, Meirānos, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadas-
tra apzīmējums 78580160229), 2017. gada 
22. decembra izsoles rezultātus un īpašu-
ma pārdošanas cenu 860,52 EUR. Noslēgt 
pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju. 

► 4. Atbalstīt  projekta iesnieguma sa-
gatavošanu ERAF darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” specifi skā at-
balsta mērķa 9.3.1.1.pasākumā “Pakalpoju-
mu infrastruktūras attīstība deinstitucionali-
zācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā. Izveidot pašvaldī-
bas nekustamajā īpašumā „Eglāji 1”, Indrā-
nu pagastā, Lubānas novadā dienas centru 
personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
Apstiprināt projekta indikatīvās izmaksas 89 
015 EUR apmērā, ko sastāda:

– ERAF fi nansējums, ar snieguma re-
zervi indikatīvi 75 662 EUR;

– pašvaldības līdzfi nansējums (t.sk. 
valsts budžeta dotācija, atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 42  “Noteikumi 
par kritērijiem un kārtību valsts budžeta 
dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas 
Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fon-
da 2014.–2020. gada plānošanas periodā 
līdzfi nansēto projektu īstenošanai”) indikatī-
vi ne mazāk kā 15% jeb 13 353 EUR. 

► 5. Apstiprināt 2017. gada novada 
pašvaldības budžeta izpildes pārskatu:

EUR          pamatbudžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2017 – 414 059
ieņēmumi – 2 525 626
izdevumi – 2 586 802
fi nansēšana – 75 159

t.sk. 
aizņēmumu saņemšana – 161 414
aizņēmumu atmaksa -23 730
līdzdalība komersantu pašu kapitālā – 
-62 525

Domes sēde 30.01.2018
līdzekļu atlikums uz 31.12.2017. – 428 

042
EUR        Speciālais budžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. – 34 199
ieņēmumi – 93 572
izdevumi – 89 041
līdzekļu atlikums uz 31.12.2017. – 38 730
ziedojumi un dāvinājumi:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2017. – 628
ieņēmumi – 0
izdevumi – 0
līdzekļu atlikums uz 31.12.2017. – 628
► 6. Apstiprināt noteikumus Nr. 1 

„Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītī-
bas iestāžu, interešu izglītības un pirmssko-
las iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma 
apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 
piešķirtā fi nansējuma 2018. gada janvāra – 
augusta mēnesim sadales kārtība”. 

► 7. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 1 “Par pašvaldības 2018. gada budžetu” 
saskaņā ar pielikumiem. Atbilstoši likuma 
“Par pašvaldībām” 46.pantam: 2.1. Saisto-
šos noteikumus Nr.1 “Par pašvaldības 2018.
gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai; 2.2. Saistošie noteiku-
mi Nr. 1 “Par pašvaldības 2018. gada bu-
džetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas un tie publicējami pašvaldī-
bas mājaslapā internetā. 

► 8. Apstiprināt pašvaldības tautas 
mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2018. 
gadam piešķirtās mērķdotācijas 5 796 EUR 
sadalījumu:

a) kolektīvu vadītāju, kuri gatavo reper-
tuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai  

4 140,00 EUR gadā;
b) kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu 

un deju svētku likumu ir noteikti par svēt-
ku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1 656,00 
EUR gadā.

Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos 
maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2018.
gada 30. jūnijam, otro maksājumu līdz 
2018.gada 30. decembrim.

► 9. Apstiprināt noteikumus Nr. 2 “Kār-
tība, kādā Lubānas novada pašvaldība no-
saka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu 
piepildījumu, pedagogu, pedagogu palīgu 
amata vienības un pedagogu darba samak-
su”. 

► 10. Atļaut Meirānu Kalpaka pamat-
skolai pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) – 
sporta inventāru, spēles un grāmatas no 
SIA “Baltijas sporta auto”, Meirānu Kalpaka 
pamatskolas izglītojamo mācību un audzi-
nāšanas procesa nodrošināšanai, 653,59 
euro vērtībā. 

► 11. Mainīt zemes vienības daļai ar 
platību 0,5 ha, „Meldri”, ar kadastra apzīmē-
jumu 7058-016-0191 Indrānu pag., Lubānas 
nov., lietošanas mērķi no zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība uz Inženiertehniskās apgādes tīklu 
un objektu apbūves zeme. 

► 12. Apstiprināt zemes gabala zemes 
reformas pabeigšanai „Ružāni 5” ar kadas-
tra apzīmējumu 7013-004-0121, atrodas Lu-
bānā, Lubānas novadā, nomas tiesību izso-
les rezultātus un zemes nomas gada maksu 
EUR 28,60. Sagatavot zemes nomas līgu-
mu ar izsoles uzvarētāju. 

► 13. Apstiprināt Lubānas novada do-
mes, pašvaldības administrācijas un iestā-
žu darbinieku amatu un amatalgu likmju 
sarakstu.

Informāciju sagatavoja  Lita Žeiere

21. februārī Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, Oskara 
Kalpaka ielā 4, Lubānā notiks seminārs “Finansējuma piesaistes iespējas lauku iedzīvo-
tājiem”.

Apakštēma: Valsts un ES atbalsts uzņēmējdarbībai, lauksaimniecībai, lauku attīstībai  2018. 
gadā. Atbalsta apjoms, tā saņemšanas nosacījumi. Likumdošanas izmaiņas.

Lektori.
1. “Aktualitātes nodokļu normatīvajos aktos no 2018. gada”. Līga Īvāne – VID Nodokļu 

pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas Metodikas nodaļas galvenā 
nodokļu inspektore – 11.00 – 12.00.

2. Nosacījumi platību maksājumu saņemšanā 2018. gadā. Anna Stiebriņa – pārvaldes ES 
Tiešo maksājumu daļas vadītāja – 12.00 – 13.00.

Kafi jas pauze – 13.00 – 13.30.

3. Aktualitātes meža īpašniekiem 2018. gadā. Mairita Bondare, MKPC Madonas nodaļas 
vecākā konsultante – 13.30 – 14.00.

4. SIA LLKC darbības virzieni. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību un konsultāci-
ju projekts. Aija Vīgnere, SIA LLKC Madonas biroja vadītāja – 14.00 – 14.30.

Kontaktinformācija:  Astrīda Ikauniece, Lubānas novada Lauku attīstības konsultante, tālr. 
28395276.                          

Madonas nodaļas vadītāja Aija Vīgnere, tel. 28675443, aija.vignere@llkc.lv.
SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška, tel. 28662917, anita.

briska@llkc.lv.

Finansējuma piesaistes 
iespējas lauku iedzīvotājiem
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Ieņēmumu veids 2018.g.
plāns

Ieņēmumu 
struktūra %

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pārskata gads un 2017. gada atlikums 1209578 50.5
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem 100853 4,2
Kopā nodokļu ieņēmumi 1310431 54,66
Kopā ieņēmumi no īpašuma 1310431 54,66
Valsts nodevas par dzīves vietas deklarēšanu, civilstāvokļa aktu darījumiem u.c. 170 0,0
Bāriņtiesas valsts nodeva 1670 0,1
Nodeva par būvatļauju 250 0,0
Nodeva par pašv. ofi ciālo dok. un kopiju izsniegšanu 20 0,0
Tirdzniecības nodeva 230 0,0
Kopā valsts un pašvaldības nodevas 2340 0,10
Pārējie nenodokļu ieņēmumi t.sk maksājumi par konkursu nolikumiem un dalības maksas u.c.) 430 0.0
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 430 0,02
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 1071 0,0
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 775 0,0
Nedzīvojamo telpu noma 12796 0,5
Zemes gabalu noma 8700 0,4
Dzīvojamo telpu noma, t.sk. Tilta iela 5 500 0,0
Kopā ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un nomas 23842 0,90
Dzimtsarakstu maksas pakalpojumi 85 0,0
Bibliotēkas maksas pakalpojumi 330 0,0
Sarīkojumu ieņēmumi Lubānas KN 5620 0,2
Pārējie kultūras iestāžu ieņēmumi (Lubānas pašd. viesizrādes) 200 0,0
Sarīkojumu ieņēmumi Meirānu TN 1880 0,1
Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi novada izglītības iestādēs 17900 0,8
Laikraksta „Lubānas Ziņas” maksas pakalpojumi 2533 0,1
Ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas, par komunālajiem pakalpojumiem 5534 0,2
Pārējie ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas un telpu īres (īslaicīgie līgumi) 155 0,0
Ambulatorie maksas pakalpojumi, pacienta nodevas un citi ieņēmumi Lubānas ambulancē 2990 0,1
Soc. aprūpes centra ieņēmumi no iemītnieku pensijām 88853 3,7
Tuvinieku piemaksas par sociālās aprūpes pakalpojumiem 22497 0,9
Pārējie sociālās aprūpes centra un sociālā dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumi 2254 0,1
Pašvaldības prezentācijas priekšmetu realizācija 90 0,0
Pārējie pašu ieņēmumi (t.sk. transporta komp. invalīdiem, Latvijas Bērnu fonds) 2805 0,1
Kopā maksas pakalpojumi 153726 6,41
Kopā nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi 180338 7,52
Kopā valsts budžeta transferti 822348 34,72
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 70000 2,92
Kopā pašvaldību transferti 70000 2,92
Kopā transfertu ieņēmumi 902368 37,64
Ieņēmumi no ārvalstu palīdzības (NORDPLUS) Meirānu Kalpaka pamatskolai 4104 0,17
Kopā ārvalstu finanšu palīdzība 4104 0,17
Kopā ieņēmumi 2397241 100

Valsts budžeta mērķdotācija 
pašvaldības ceļu fondam

 
Atlikums uz gada sākumu – 1 41 83; 
Ieņēmumi – 8 52 23; 
Mērķdotācija no valsts budžeta – 8 52 23; 
Izdevumi – 9 75 94; 
Pakalpojumu apmaksa – 6 73 94; 
Materiāli, energoresursi, mazv.inventārs – 52 00; 
Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana – 2 50 00; 
Finansēšana – 18 12; 
Aizņēmuma atmaksa (Brīvības ielas asfalta seguma atjaunošanai) – 1812; 
Atlikums perioda beigās – 0.

SPECIĀLAIS BUDŽETS 2018

Atlikums uz gada sākumu – 24547; 
Ieņēmumi – 8000; 
Pakalpojumu apmaksa – 3581; 
Materiāli, energoresursi, mazv.
inventārs – 1200; 
Pamatlīdzekļi – 14000; 

Kopā izdevumi – 18781; 

Atlikums perioda beigās – 13766

Dabas resursu 
nodoklis

Ziedojumi un 
dāvinājumi

Ieņēmumi un izdevumi
Fizisko personu ziedojumi 
ēkas Skolas ielā 6 
remontam 

Atlikums gada sākumā – 628
Ieņēmumi – 0;
Izdevumi – 0;
Atlikums gada beigās – 628
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Iestāde, pasākums
2018. 
gada 
plāns

Izdevumu 
struktūra 

%

Atbalsts vietējo mājražotāju prod.
realizācijai

1 438 0,06

Nodarbinātības pasākumi 15 657 0,61
Lauksaimniecība 855 0,03
Siltumapgāde 30 944 1,20
Autotransporta būvju uzturēšana, 
būvniecība

98 332 3,81

Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs

13 900 0,54

Tūristu mītne Tilta ielā 5 4 858 0,19
Publiskie interneta piekļuves punkti 120 0,00
Atbalsts uzņēmējdarbībai 8 329 0,32
Kopā ekonomiskā darbība 174 433 6,76
Mājokļu uzturēšana un attīstība 5 437 0,21
Teritoriālplānošana 10 000 0,39
Teritorijas uzturēšana un attīstība 87 895 3,41
Ūdensapgāde 749 0,03
Ielu apgaismošana (bez ceļu fonda) 12 974 0,50
Ēku apsaimniekošana 38 850 1,51
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku 
apsaimniekošana

155 905 6,04

Ambulance 25 156 0,98
Kopā veselības aprūpe 25 156 0,98
Lubānas bibliotēka un ārējās 
apkalpošanas punkts “Baloži”

49 901 1,93

Meirānu bibliotēka 8 350 0,32
Lubānas Kultūras nams 109 914 4,26
Estrāde 600 0,02
Meirānu Tautas nams 59 232 2,30
Pārējie atpūtas un sporta pasākumi 28 344 1,10
Kultūras darba speciālists 14 918 0,58
Jauniešu centrs 10 571 0,41
Laikraksts „Lubānas Ziņas” 16 981 0,66
Bērnu rotaļu laukums 2 600 0,10
Kopā atpūta, kultūra 301 411 11,69
Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” 326 340 12,65
Lubānas vidusskola 487 404 18,90
Lubānas vidusskola (1. – 4. kl. ēdināš.) 17 773 0,69
Meirānu Kalpaka pamatskola 206 008 7,99
Lubānas Mākslas skola 40 121 1,56
Izglītības palīgpasākumi (internāts, 
skolēnu pārvadājumi)

28 749 1,11

Pārējie izglītības pasākumi (izglītības 
darba speciālists)

6 697 0,26

Norēķini ar citām pašvaldībām par 
izglītības pakalpojumiem

55 000 2,13

Kopā izglītība 1 168 092 45,29
Soc.pabalsti maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem 

29 910 1,16

Sociālais dienests un aprūpe mājās 77 679 3,01
Asistenta pakalpojumi personām ar 
invaliditāti

16 514 0,64

Sociālā aizsardzība invaliditātes 
gadījumā

1 497 0,06

Veselības un sociālās aprūpes centrs 259 731 10,07
Bāriņtiesa 16 319 0,63
Atbalsts ģimenēm ar bērniem 39 132 1,52

Soc. pabalsti maznodrošinātajiem 
iedzīvotājiem par uzturēšanu 
pašvaldības soc. aprūpes iestādē

11 000 0,43

Norēķini ar citām pašvaldībām par 
sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem

2 673 0,10

Kopā sociālā aizsardzība 454 455 17,62
Dome un administrācija 273 645 10,61
Vienotais klientu apkalpošanas centrs 13 049 0,51
Vēlēšanu komisija 187 0,01
Pašvaldības aizņēmumu procentu 
maksājumi

1 000 0,04

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 12 000 0,47
Kopā pārvalde 299 881 11,63
Kopā izdevumi 2 579 333 100,00

FINANSĒŠANA:

Aizņēmumi no Valsts kases -51 695
Aizņēmumu saņemšana 0 atmak-

sas gads
SIA “Lubānas KP” pamatkapitālā 
projekta “Siltumtrases pārbūve Ozolu 
ielā”  īstenošanai

0 2037.

Prioritārais investīciju projekts “Lubānas 
Jauno kapu kapličas jaunbūve”

0 2037.

Aizņēmumu atmaksa -51 695 atmak-
sas gads

ELFLA projekts Meirānu tautas nama 
rekonstrukcija (2009.g. līgums)

-3 022 2021.

ERAF projekts Satiksmes drošības 
uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. 
līgums) 

-10 808 2019.

Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas 
vidusskolas stadionā (2011.g. līgums)

-3 375 2024.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Lubānā (I) (2010.g. līgums)

-6 403 2025.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Lubānā (2.) (2012.g. līgums)

-4 440 2042.

Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II 
kārta (3.) (2015.g. līgums)

-1 179 2045.

Šķeldas apkures sistēmas piegāde un 
uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja 
Skolas ielā)

-6 228 2044.

SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla 
palielināšana projekta “Pārvades un 
sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānā” 
īstenošanai (2015.g. līgums) 
(siltumapgādei)

-5 001 2045.

Ielu un ietvju seguma atjaunošana 
Lubānā (2015.g. līgums) (asfalts Parka, 
Stacijas ielā, gājēju cel. Oskara Kalpaka 
ielā)

-1 425 2035.

Brīvības ielas posma seguma 
atjaunošana (2016.g. līgums)

-1 812 2046.

SIA “Lubānas KP” pamatkapitālā 
projekta “Siltumtrases pārbūve Ozolu 
ielā”  īstenošanai (2017.g. līgums)

-3 125 2037.

Prioritārais investīciju projekts “Lubānas 
Jauno kapu kapličas jaunbūve” (2017.g. 
līgums)

-4 877 2037.

Kopā izdevumi un finansēšana 2 631 028

Līdzekļu atlikums gada beigās 194 255
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Februāris – tas ir kaut kas pa vidu 
starp ziemu un pavasari, starp janvāri, 
kad 2. semestris tikko sācies, un martu, 
kad brīvdienas jau klāt. 

Tas ir laiks starp mācīšanos, svecēm 
un domām par to, kas ir mīlestība. Mīles-
tība vēlas dot. Novēli mīlestību katram, 
kuram vēli labu, novēli just to savā sirdī, 
just pret tuvāko cilvēku un ģimeni, pret 
draugiem un mājām – visu pasauli. 

Šogad tas ir laiks, kad tik aktīvi seko-
jam līdzi mūsu olimpiešu panākumiem. 
Pa vidu – starp mācīšanos un skolas 
notikumiem. Olimpieši mums rāda, ka 
cilvēka spējas ir daudz augstākas, nekā 
mēs domājam. 

Starp neprotu, nesaprotu, nevaru, 
negribu, nesanāk, nevajag, nebūs – jā-
spēj sevī atrast kas cits – cenšos, mēģi-
nu, trenējos, vingrinos, mācos, domāju, 
gribu, varu un daru. Tikai spītība. Spītī-
ba, ka vajag, sanāks, varu pierādīt – ved 
pie mērķa. Un tad ir rezultāts – vajag, 
gribu, varu, sanāk, protu, saprotu, izdo-
das, IR un BŪS! 

Painteresējies par notikumiem pa-
saulē. Tu esi pasaules daļa! Arī tu netieši 
ietekmē to, kas notiek uz zemes. Un arī 
tev ir jāzina lielas un sarežģītas lietas pat 
tad, ja tās vēl neizproti! 

Ir slapja ziema – putni vēl nesauc 
zaļumos skriet. Izmanto šo laiku – pa 
vidu – lai, atbildīgi veidojot savu dzīvi, 
tuvotos saviem mērķiem! 

Izmanto iespējas, lai 14. februārī 
dotos ēnot kādu profesijas pārstāvi. 
Neatliec to uz vēlāku laiku, izvēli izdari 
šodien un tagad. 

Cilvēks, kurš mīl pasauli, izstaro 
gaismu. Tāds cilvēks smaida, sastopot 
citus cilvēkus. Pasmaida sasveicinoties 
no rīta, uzsmaida svešiniekam uz ielas, 
smaida, sarunājoties pa telefonu, strā-
dā, mācās un dzīvo ar smaidu. Viss vi-
ņam izdodas, visi vēlas būt draugos ar 
gaišo cilvēku. Un pats viņš kļūst mīlēts, 
jo tik daudz ir sniedzis citiem.

7. klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

30. janvārī skolā notika nakts orientē-
šanās sacensības par godu Barikāžu atce-
res dienai un Lubānas pilsētas dzimšanas 
dienai. Sacensībās piedalījās 1. – 4. klašu 
skolēnu komandas kopā ar vecākiem, bet 
sākot no 5. – 12. klasei skolēni trasē devās 
vieni. Kontrolpunkti bija izvietoti Lubānas 
pilsētā. Jautāsiet, kā gāja? Dažādi! Cits 
trasē pavadīja 18 minūtes, bet cits pa pil-
sētu maldījās stundu. Bet ne jau tas ir gal-
venais. Orientēšanās sacensībās skolēni 
pavadīja laiku svaigā gaisā, nodarbojās ar 
fi ziskām aktivitātēm. Paldies, jums vecāki, 
kas atradāt laiku, lai būtu kopā ar saviem 
bērniem. Pēc skrējiena katrs varēja no-
baudīt tasi tējas pie atmiņu ugunskura par 
godu Barikāžu laikam Latvijā 1991. gada 
janvārī. 

Katru gadu skolā norisinās dažādu 
mācību priekšmetu nedēļas. Viena no 
visvairāk gaidītajām ir Dabaszinību nedē-
ļa janvārī. Pat tie, kuriem matemātika vai 
ķīmijas formulas sagādā grūtības ikdie-
nā, ar lielāko prieku piedalās erudīcijas 
konkursos. Šī tradīcija atkārtojas ik gadu 
līdzīgi pavasarim, un to jau varētu nodēvēt 
par piekto gadalaiku – radošuma laiku. Kā 
tas top? Receptes sastāvdaļas ir pavisam 
pierastas: matemātika, bioloģija, ķīmija, fi -
zika, vēsture, ģeogrāfi ja, sociālās zinības. 
Tiek meklēts, maisīts, līmēts un veidots, 
gaisā virmo formulas, gudru zinātnieku 
vārdi, idejas un eksperimentu dūmi. Tā 
visa centrā ir astoņas „virējas”: skolotājas 
Inese, Anita Stāmere, Māra, Maruta, Ilo-
na, Dace, Ilva, Anita Slucka. Viņu radītais 
„garšo” visiem – pēdējā janvāra nedēļā. 
Dabaszinību nedēļas ietvaros 11. klasei 
notika starppriekšmetu mācību stunda 
bioloģijā un ķīmijā, kur tika veikts pētnie-
cisks laboratorijas darbs. 8. klases sko-
lēniem tika piedāvāta un novadīta starp-
priekšmetu stunda bioloģijā un fi zikā par 
tēmu ”Acs. Redze. Redzes korekcija.”

Dramatiskais kolektīvs ar pašsacerētu 
izrādi “Princeses sacenšas gudrībā” veica 
fi zikas eksperimentus 1. – 4. klašu skolē-
niem. 

Ceturtdien, 1. februārī notika matemā-
tikas konkurss 5. – 7. klasēm un erudīcijas 

Orientēšanās sacensības
Iegūtie rezultāti zēnu un jauniešu 
grupā:
1. vieta – Āris Feldmanis;
2. vieta – Matīss Matigars Ezeriņš;
3. vieta – Mārcis Andris Mihelsons.
Meiteņu jauniešu grupā:
1. vieta – Laine Mihelsone;
2. vieta – Elīna Serečenko;
3. vieta – Dita Almane.
Vērtējot visas komandas kopā 
no 1. – 12. klasei:
1. vieta 11. klases komandai;
2. vieta 4. klases komandai (Birziņi);
3. vieta 4. klases komandai (Stiprie).

Paldies visiem skolēniem, kas piedalī-
jās un nenobijās no sniegoti slapjā laika! 

6. klases skolnieks Mikus Straume

konkurss par dažādu dabaszinātņu tē-
mām 8. – 9. klašu skolēniem.

Šajos konkursos 5. – 9. klases skolē-
niem bija jāizmanto domāšanas pamat-
prasmes: analīze un sintēze. Un atkal 
apstiprinājās sen zināmā patiesība, ka ne 
vienmēr erudītākais ir arī radošākais. Šajā 
uzdevumā lieti noderēja to skolēnu palī-
dzība, kuri stundās ne vienmēr žilbina ar 
zināšanām.

Dabaszinību stundā 6. klases skolēni 
darbojās radošās stacijās “Jaunais zināt-
nieks.” Skolēni apmeklēja 5 stacijas. Sta-
cijā “Astronauts teorētiķis” bija jāatpazīst 
dotie debess ķermeņi un jāpieraksta to 
nosaukumi, bet stacijā “Trakais elektriķis” 
jāsaslēdz gan virknes slēgums, gan para-
lēlais slēgums, kā arī tie jāuzzīmē. “Zino-
šais ortopēds” iejutās ārsta lomā, appētīja 
cilvēka skeletu un atpazina kaulus, bet 
“Pārgalvīgie ceļotāji” iepazina pasaules 
karti ar jūrām, okeāniem, kontinentiem, 
kalnu grēdām. Savukārt “Drosmīgie ķirur-
gi” iepazina cilvēka iekšējo orgānu ma-
ketu, mēģināja atpazīt cilvēka orgānus. 
Radošo staciju laikā 6. klases skolēni bija 
kā strops. No kūniņām izšķīlās spēcīgas 
darba bites, kuras darbojās ar interesi.

Rīt būs atkal jauna diena, līdzīga šai, 
bet droši vien savādāka...

Skolotājas Inese Sondare un  
Ilona Kalniņa

Dabaszinību nedēļa skolā

2018. gada februārī2018. gada februā2018. gada februāLubānas vidusskolas skolēnu avīze ārīārī
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Skolēnu avīzītes “Saldskābmaize” korespondenti: 
Samanta Zviedre, Elizabete Kalniņa, Alma Elīze Ezeriņa, Elīna Reire, 

Mikus Straume, Una Ivanova, Aleksandrs Ozoliņš, Kristiāna Fjodorova, 
Loreta Māliņa. Skolotāja – konsultante: Ilona Kalniņa

Ja man ir ko dot, es atveru sirdi un dodu...
Ir dienas skrejošas, ir dienas mierīgas,
Un visas tās veido gadus,
Gadus dzidrus un bagātus kā avotus,
No kuriem pasmelt spirdzinošu malku,
Un šos gadus sauc par cilvēka mūžu.
  (K. Apškrūma)
Lubānas vidusskolā 8. februārī skaistu 

dzīves jubileju svinēja Anita Stāmere. No 
Anitas staro gaišums, kas līdzīgs rīta ausmai 
un pirmajiem saules stariem. Viņa ir dedzī-
ga, aktīva, enerģiska un reizē maiga, mīļa. 
Apveltīta gandrīz vai ar gaišreģa spējām. 
Skolotājas misija – iedvesmot un virzīt augš-
up. Anitai likteņa (vārda) skaitlis ir 11.

Cik ilgi Jūs strādājat par skolotāju? – 
Skolā nostrādāti 36 gadi. Savas darba gai-
tas Lubānas vidusskolā es uzsāku 1981. 
gada 13. augustā.

Kādu Jūs atceraties sevi bērnībā? – 
Atceros sevi kā mazu meiteni – kautrīgu, 
bailīgu. Nebiju sabiedrisks bērns. 1. klases 
audzinātāja vidusskolas izlaidumā teica par 
mani tā: ”Sākumskolā ar rakstīšanu gāja kā 
pa celmiem, bet atrisināja jebkuru uzdevu-
mu matemātikā.”

Kāda bija Jūsu bērnības sapņu pro-
fesija? – Visi, mazi būdami, sapņojam par 
savu mīļāko profesiju. Es bērnībā gribēju 
kļūt par grāmatvedi, bet sanācu – matemā-
tikas skolotāja.

Kāds bija Jūsu mīļākais mācību 
priekšmets skolā? – Patika man daudzi 
mācību priekšmeti, bet visvairāk – ķīmija. Ķī-
mijas priekšmetam atšķirībā no, piemēram, 
ģeogrāfi jas ir citāda uzbūve: ja skolēns nav 
iemācījies par Āfriku, tad nākamreiz viņš ie-
mācīsies par Ameriku, un viss būs kārtībā, 
bet, ja skolēns nav apguvis ķīmisko elemen-
tu simbolus, viņam rodas problēmas formu-
lu rakstīšanā, bet, rodoties problēmām for-
mulu rakstīšanā, viņš nevar atainot ķīmisko 
reakciju procesus... Tā ir ķēdes reakcija. Šis 
nezināmais mani saistīja.

Jūs esat ziemas bērns. Kas Jums ar 
to saistās? – Man patīk sniegotas un ar salu 
bagātas ziemas un arī siltas vasaras. Ziemā 
var izbaudīt baltā sniega burvību, tīrību.

Kā atpūšaties pēc garas darba nedē-
ļas? – Vasarā darbs dārzā, ziemā labprāt 
adu, arī dators nav svešs.

Vai, jūsuprāt, par skolotāju strādāt ir 
viegli? – Viegli nav, bet interesanti. Ja skolē-
ni saprot matemātiku, jūtos gandarīta. Katra 
diena skolā ir kā jauns atklājums – bērnu 
acīs, izteiktajās domās, kas iedvesmo. Re-
dzot, ka skolēns sapratis to, kas tiek stāstīts, 
ir milzīga gandarījuma sajūta, un tas ir tā 
vērts. Es neiedomājami lepojos ar bērniem, 
kuri spēj sasniegt savas ieceres. Ne reizi ne-
esmu apgalvojusi, ka kādam varētu neizdo-
ties kaut kas no viņa iecerētā. Cik bieži vien 

iespējams – atgādiniet par bērnu sapņiem, 
stāstiet par savējiem un citu… Un norādiet, 
ka skola ir lidlauks, no kura paceļas visi 
sapņi. Piloti ir bērni. Un zināšanas – pilota 
rokasgrāmata. 

Jūsu dzīves moto? – Nedari citam to, 
ko negribi, lai dara tev. 

Pastāsti par kādu piedzīvojumu, kas 
palicis spilgti atmiņā saistībā ar skolu vai 
klasi? – Mani divpadsmitie mācījās 7.klasē. 
Mēs piedalījāmies ZZ čempionātā. Pirms 
tam fi lmējām video, kur notika dažādi kurio-
zi atgadījumi.

No 2003. gada vadu Lubānas mazpul-
ku. Kopā ar mazpulcēniem esmu apceļojusi 
gandrīz visu Latviju.

Kas ir tas, kas uzlabo garastāvokli? – 
Labs vārds, skolēnu smaids.

Kādas īpašības otrā cilvēkā vērtē vis-
augstāk? – Visaugstāk vērtēju godīgumu.

Ko skolēni iemāca skolotājai? – No 
skolēniem noteikti varu mācīties daudzas 
lietas saistībā ar jaunākajām tehnoloģijām.

Kā Jūs trenējat savu atmiņu? – Es at-
miņu īpaši netrenēju. Tā man vienkārši ir.

Ja Jums nebūtu jāstrādā, kā Jūs pa-
vadītu savu brīvo laiku? – Dzīvotu mājās, 
adītu, strādātu dārzā, atpūstos.

Kam būtu jānotiek, lai dienu varētu no-
saukt par ideālu? – Ja visi ieplānotie darbi 
būtu padarīti, bet vienmēr sanāk, ka darbs 
dzen darbu un kaut kas paliek nepadarīts.

Kas ir laime? – Laime ir tad, ja ir laba 
veselība un apkārt smaidoši cilvēki.

Vai uzskatāt, ka, nelasot jaunākās 
Facebook ziņas un Twitter tvītus, ko zau-
dēsiet? – Ha, ārprāts! Noteikti, ka nē. Ja tu 

neizlasi divas trīs dienas, arī nekas nenotiek. 
Twitter arī nelietoju. Lūk, tagad ir pienācis 
tas brīdis, kad svarīgāka ir ģimene, darbs, 
bērni, kontroldarbi.

Cik ilgu laiku varētu iztikt bez inter-
neta lietošanas, atskaitot e-klasi darbā? 
– Bez interneta lietošanas varētu iztikt visu 
vasaru, vienīgi internetbankā jāveic maksā-
jumi. Tas man nav primārais, protams, man 
ļoti interesē, kas notiek ārpus manas ikdie-
nas dzīves un skolas. 

Ja Jums būtu burvju nūjiņa, ko tā iz-
darītu? – Es gribētu, lai cilvēki neslimotu.

Ja varētu kaut ko savā dzīvē mainīt, 
kas tas būtu? – Laikam vairs neko.

Trīs vaļi, uz kuriem balstās Jūsu pa-
saule? – Mani 3 dzīves vaļi ir ģimene, darbs 
un mājas.

Anitas kolēģi par viņu saka: “Skolotāja, 
kas mīl savu darbu un dara to ar prieku un 
mērķi – „padarīt gaišākus skolēnu prātus”. 
Asprātīgi ir daudzi no atmiņā palikušajiem 
skolotājas teicieniem. Piemēram, algebras 
stundā, risinot vienādojumus, skolotāja, ap-
lūkojot risinājuma gaitu, bieži mēdza teikt: 
“Rezultāts, protams, ir pareizs, bet vai Tu 
brauktu uz Liepāju caur Daugavpili?” Vai arī, 
aicinot skolēnus nesarežģīt vienkāršus pie-
mērus, mēdza teikt: “Lai uzceltu suņu būdu, 
nav nepieciešami ceļamkrāni!”

“Saldskābmaizes” komanda novēl sko-
lotājai Anitai – nezaudēt optimismu un no 
sava darba gūt gandarījumu, kas piepilda 
sirdi! Priecāties par dzīvi un tvert mirkļus!

Anitu uzklausīja kolēģe 
Ilona Kalniņa

Kā palīdzēt 
bērnam saprast, 
kādēļ jāmācās 

Lubānas vidusskola 
15. februārī plkst. 17.00 
aicina vecākus uz 
nodarbību 
“Kā palīdzēt bērnam 
saprast, kādēļ 

jāmācās”, ko vadīs 
interešu izglītības iestāde 
“Laimes kalve”.

Nodarbībā Jūs uzzināsiet:
• kādi ir savstarpējās sa-

pratnes komponenti,
• kāds sakars savstarpējai sa-

pratnei ar bērna vēlmi mācīties,
• kā palīdzēt bērnam saprast, kāpēc 

jāmācās,
• kādi argumenti, kas der pieauguša-

jiem, neder bērnam,
• uz ko vērst bērna uzmanību, lai atjau-

notu viņam vēlmi mācīties,
• kā paaugstināt bērna motivāciju mā-

cīties.
Skolas administrācija
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I Lubānas novada Sociālais 
dienests 

Dienestā strādā divi sociālie darbinieki 
un četri “Aprūpe mājās” aprūpētāji. Vecākais 
sociālais darbinieks nodrošina darbu ar klien-
tiem, pabalstiem un kārto sociālās rehabili-
tācijas jautājumus, izvērtē klientus kopšanas 
pabalsta saņemšanai. Sadarbībā ar  “Latvijas 
Sarkano krustu” veic EK pārtikas, higiēnas, 
skolas piederumu un zīdaiņu pārtikas paku 
izdali. 

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm 
ar bērniem strādā ar ģimenēm, koordinē psi-
hologa konsultācijas klientiem, smilšu spēles 
terapijas nodarbības bērniem, vada nodar-
bību ciklu vecākiem – “Ceļvedis, audzinot 
pusaudzi” un koordinē nodarbības cilvēkiem 
ar noteiktu invaliditāti, nodarbības jaunajiem 
vecākiem “Par vecāku saskarsmi ar bērniem 
dažādos vecuma posmos”, izvērtē klientu ie-
vietošanu sociālajās institūcijās, kā arī koor-
dinē valsts apmaksāto Asistentu pakalpojumu 
1. un 2. grupas invalīdiem un organizē „Aprū-
pe mājās” darbu 6 vientuļajiem pensionāriem 
un 2. grupas invalīdiem.  

Sociālā dienesta darbinieces organizē 
Drēbju apmaiņas istabas darbību (pieņem 
no iedzīvotājiem mazlietotas drēbes, mēbe-
les, traukus  utt. un izsniedz sociālā dienesta 
klientiem).

Sociālais dienests nodrošina:
1. Ģimenēm ar bērniem aktīvas klientu lie-

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

ju krīzes centrā – 6 bērniem;
1.2. vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāci-

ju dzīvesvietā – 9 bērniem;
1.3. vardarbībā cietušo un vardarbības 

veicēju pieaugušo personu rehabilitāciju dzī-
vesvietā – 7 personām;

1.4. pašvaldības apmaksātām psihologa 
konsultācijām – 35 personām (10 reizes kat-
ram).

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

3. “Aprūpe mājās” uz 2017. gada 31. de-
cembri saņem 4 personas: 2.līmeni – 3 perso-
nas un 3.līmeni – 1 persona. „APRŪPE MĀ-
JĀS” pakalpojumu fi nansē Lubānas novada 
pašvaldība, pamatojoties uz sociālā dienesta 
sociālā darbinieka apsekošanas aktu, izvērtē-
šanas un lēmuma pieņemšanas par aprūpes 
nepieciešamību pēc noteiktā līmeņa.

Ziņas par “Aprūpi mājās”
Izlietoti līdzekļi pabalstiem – kopā EUR 

2013.g. – 6592; 2014.g. – 6108; 2015.g. – 
5541; 2016.g. – 2714; 2017.g. – 3461.

Darbinieki pārskata gada beigās – 2013.g. 
– 6; 2014.g. – 6; 2015.g. – 5; 2016.g. – 4; 
2017.g. – 4

Klienti – 2013.g. – 10; 2014.g. – 9; 2015.g. 
– 8; 2016.g. – 6; 2017.g. – 4; no tiem pensijas 
vecuma – 2013.g. – 8; 2014.g. – 8; 2015.g. – 6; 
2016.g. – 5; 2017.g. – 2; 

Pilngadīgie ar invaliditāti – 2013.g. – 2; 
2014.g. – 1; 2015.g. – 2; 2016.g. – 1; 2017.g. 
– 2.

4. Sociālie pabalsti un pakalpojumi pie-
šķirti 2017. gadā:

4.1. Pabalsti:
4.1.1. GMI pabalsts – 133 lēmumi;
4.1.2. Dzīvokļa-malkas pabalsti – 81 lēmums;
4.1.3. Ēdināšanas pabalsti – 48 lēmumi (pirmsskolas izglītības iestādē un tiem, kas mācās 

profesionāli tehniskajās skolās);
4.1.4. Apbedīšanas pabalsti –  7 lēmumi;
4.1.5. Ārkārtas gadījums – 4 lēmumi;
4.1.6. Medikamenti un ārstēšanās stacionārā – 60 lēmumi;
4.2. Lēmumi par statusiem un pakalpojumiem:
4.2.1. Maznodrošinātā statuss – 47 lēmumi;
4.2.2. Trūcīgās personas statuss piešķirts – 115 lēmumi;
4.2.4. Izvērtēšana SIVA pakalpojuma piešķiršanai – 31 lēmumi;
4.2.5. Izvērtēšana kopšanas pabalsta saņemšanai – 21 personai. 

4.3. Finanšu ziņas par Sociālo palīdzību:

Rādītāji 2013.g 2014.g 2015.g. 2016.g. 2017.g.
Sociālie pabalsti EUR

1. Izlietoti līdzekļi pabalstiem – kopā
t.sk. naudā

natūrā

57399
36551
20848

43325
    

14498

31975
21114
10861

28205
19291
8142

   25553
16926
6907

           Atbalsts bāreņiem, audžuģimenēm un ģimenēm ar bērniem
2. Atbalsts KOPĀ

t.sk. ikmēneša samaksa
dāvanas uzsākot 1.septembri
dāvana sakarā ar bērna piedzimšanu
bezmaksas pusdienas

8763
6835
1217
711

8054
6490
605
959

14798
6548
675

1636
5939

25212
12814
1805

10593

30125
8996
1118
2727

16171
“Aprūpe mājās” pakalpojums

3. 14125
(9927 Ls)

28739 31093 2714 3461

Asistentu pakalpojums
4. Asistentu pakalpojumam izlietotie 

līdzekļi (LM transf.)
14125

(9927 Ls)
28739 31093 18521 12953

Personu skaits – 1., 2. gr. invalīdi 11 14 14 10 10

II „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”
“Lubānas novada sociālais dienests“ struktūrvienība „Lubānas veselības un 

sociālās aprūpes centrs”
2.1. Ambulatorā daļa – nodrošina speciālistu pieņemšanas –ginekologs, ķirurgs, 

fi zikālās terapijas māsa un darbojas dienas stacionārs. Ambulatorās nodaļas darbu 
apmaksā Nacionālais Veselības dienests, saskaņā ar noslēgto līgumu un iestādes 
pacientu nodevu un maksas pakalpojumu ieņēmumiem. 2017.gada ieņēmumi 25 106 
EUR, izdevumi – 19 312 EUR. 

Pēdējos četros gados veikto izmeklējumu un  apkalpojumu dinamika:

Pakalpojumi
2014.g. 2015.g. 2016.g. 2017.g.

Pacientu 
skaits

Manipulāc. 
skaits

Pac. 
skaits

Manipulāc. 
skaits

Pac. 
skaits

Manipulāc. 
skaits

Pac. 
skaits

Manipulāc. 
skaits

Ginekologs 628 742 580 621 572 658 440 589
Ķirurgs 92 152 172 238 216 186 214 185
Fizikālā terapija 125 491 72 472 102 484 106 465
Dienas 
stacionārs

201 1546 142 1032 146 841 131 812

2.2. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa – nodrošina diennakts ilglaicīgo jeb 
pastāvīgo sociālo aprūpi – 37 gultu vietas un īslaicīgā sociālā aprūpe – 2 gultu vietas (līdz 
3 mēnešiem). Naudas atlikums uz 2017.gada 1.janvāri – 64 728 EUR,  pašu ieņēmumi 124 
151 EUR, pašvaldības fi nansējums – 35375 EUR, izdevumi – 224 254 EUR.

Ziņas par sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem:

Pakalpojumi

2014.gads 2015.gads 2016.gads 2017.gads

Vidējais 
klientu 
skaits

Gultu 
dienas

Vidējais 
klientu 
skaits

Gultu 
dienas

Vidējais 
klientu 
skaits

Gultu 
dienas

Vidējais 
klientu 
skaits

Gultu 
dienas

Pastāvīgā (ilglaicīgā) 
sociālā aprūpe 34 11888 33 12692 39 13832 37 13505

Īslaicīgā sociālā 
aprūpe

2 977 2 640 2 120 2 180

Kopā 12651 13332 13952 13685

Lubānas novada Sociālā dienesta direktores vietniece Vija Bandere
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Pēc profesijas esmu fotogrāfs. Izglītību 
ieguvu Profesionālajā foto skolā. Prakses ie-
tvaros kā fotogrāfe strādāju Eiropas Savienī-
bas mājā. Kā brīvprātīgā darbojos Rīgas foto 
mēneša pasākumos. Lielā mīlestība pret 
mākslu ir ielikta šeit – Lubānas mākslas sko-
lā. Pamati, kas tika iemācīti šajā skolā, šobrīd 
ļoti palīdz. Taču mans izglītības ceļš vēl nav 
beidzies, rudenī plānoju turpināt mācības. 

Sapņi par to, kas vēl jāsasniedz, ir lieli, 
motivācija, atbalsts un gribasspēks ir! Viens 
no sapņiem bija sava foto studija. Šobrīd tas 
vairs nav tikai sapnis. Tā ir realitāte! Pateico-
ties Lubānas novada pašvaldības projektam 
“Sāc Lubānā”, esmu viena no tiem, kas ie-
guva fi nansējumu savas biznesa idejas rea-
lizēšanai. Par iegūto fi nansējumu iegādājos 
foto tehniku – studijas gaismas, softboksus, 
2 studijas fonus, foto kameru, objektīvu un 
citas svarīgas lietas, lai nodrošinātu vēl kvali-
tatīvākus foto pakalpojumus.

Esmu izveidojusi savu mājas studiju, kur 
gaidīts ikviens, kam ir vēlme fotografēties, 
izmēģināt ko jaunu un labi pavadīt laiku. Ja 
ir vēlme iepriecināt kādu citu ar foto piedzī-
vojumu, tad ir iespējams iegādāties dāvanu 
karti. Piemēram, šobrīd studijā ir pieejams 
Valentīndienas noformējums – baltais un 
melnais fons, drīzumā plānoju iegādāties arī 
kādu krāsainu studijas fonu. Foto darbība 
neapstājas tikai pie studijas, fotografēju arī 
foto sesijas brīvā dabā, reportāžas no pasā-
kumiem un veidoju foto projektus. Arī šobrīd 
top veseli divi foto projekti, viens no tiem 
gala rezultātā pārtaps izstādē.

2017. gada jūnijā reģistrējos Valsts ie-
ņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbī-
bas veicējs. Intensīva darbība studijā sākās 
2017. gada novembrī, kad piedāvāju foto 

PII “Rūķīši” aicina vecākus ieklausīties 
padomos bērnu audzināšanā...

Tas varbūt skan bargi, taču būtiskākais pa-
raugs bērnam esat Jūs paši! Viņš droši vien 
kādreiz ir pamanījis kādu no Jūsu “sliktajiem 
ieradumiem”, un tagad to izmēģina pats. Tā-
pēc dažreiz ir tieši labi pašam sevi “paņemt aiz 
auss” un pārdomāt savu uzvedību.  

Mēģiniet vienmēr saglabāt vienādu audzi-
nāšanas stilu. Ja kādreiz esat pārāk stingri un 
pēc tam atkal ļoti piekāpīgi, tas bērnam radīs 
nedrošības sajūtu un apmulsumu. Viņš nespēj 
orientēties un var noslēgties sevī vai kļūt ag-
resīvs.  Atkal un atkal mēģiniet izprast savu 
mazo cilvēciņu! Bērns uztver pasauli citādi 
nekā pieaugušie.

Respektējiet viņa personību un vajadzības 
tieši tāpat kā pieaugušā vajadzības, pat ja tas 
dažkārt ir grūti!  Bērns iegūst savas vērtības 
apziņu un jūtas labi, darot lietas, ko viņš prot. 

Tātad, pirmkārt, atbalstiet bērna stiprās pu-
ses un visu laiku nešķendējieties par viņa trū-
kumiem! Citādi kopumā bērnu tikai padarīsiet 
vājāku. 

Nekur nav rakstīts, ka bērns drīkst uzkun-
dzēties. Bērns iemācīsies labāk tikt galā ar 
sevi un savām vajadzībām, ja viņš redzēs, ka 
arī Jūs to spējat. 

Ja ieaudzināt bērnam pārāk lielu pašapzi-
ņu, nebrīnieties, ka viņam arī ir savs viedoklis!  

Ja kaut kas traucē, nekritizējiet bērnu, bet 
gan raksturojiet to, ko nevajadzētu darīt. Pie-
mēram, sakiet: “Cik žēl, ka skaistā vāzīte tagad 
ir saplīsusi,” nevis: “Tu esi neveikls un stulbs.”  

Jūs nevarat audzināt pacietīgi, ja nevarat 
atpūsties un izdarīt kaut ko arī savā labā. Ieplā-
nojiet pārtraukumus, lai atgūtu spēkus jaunam 
cēlienam! Bērnam būs tikai labāk, ja arī paši 
jutīsieties labi! 

Ja Jūs kaitina bērna mēģinājumi īstenot 
savu gribu, saprotiet: mazulis negrib sadus-
mot, bet gan vingrinās kļūt par patstāvīgu, 
pašapzinīgu cilvēku.  

Dodiet viņam pietiekami daudz brīvas tel-
pas, taču nosakiet arī robežas. Bērnam jā-
mācās respektēt citu cilvēku gribu. Daži labi 
paskaidroti noteikumi un konsekvents, nepār-
protams “nē” viņam palīdzēs ņemt vērā šīs 
robežas.  

Veiciniet bērna patstāvīgumu atbilstoši viņa 
spējām: piemēram, ļaujiet viņam izvēlēties vie-
nu no divām cepurēm, kuru viņš šodien vēlē-
tos nēsāt, taču nejautājiet, ko viņš grib ģērbt.  

Apmēram pusotra gada vecumā mazulis 
visur gribēs palīdzēt. Ja mamma gatavos ce-
pumu mīklu, visjaukākā rotaļlieta kļūs neinte-
resanta. Kur vien iespējams, centieties iesaistīt 
bērnu savā ikdienā. Ļaujiet viņam palīdzēt it 
visā, kur viņš to jau spēj: nest groziņu, kaut ko 
atnest u.c. Taču nespiediet viņam darīt to, ko 
viņš vēl nespēj. 

Ja kaut kas izdodas, uzslavējiet. Ja kaut 
kas neizdodas, iedrošiniet un nomieriniet viņu. 
Parādiet, kā pārvarēt neveiksmes, piemēram, 
saslaukiet kopā ar mazuli to, kas nejauši ir iz-
lijis.

Padomi 
vecākiem

Biznesa ideja dzīvē

sesijas ne tikai uz studijas foniem, bet arī 
Ziemassvētku noformējumā. Šobrīd tālākie 
ciemiņi uz manu mājas studiju Lubānā ir 
speciāli braukuši no Rīgas un Salaspils. Uz 
foto sesijām studijā ierodas arī cilvēki no ap-
kārtējām pilsētām un lubānieši. 

Bieži nākas dzirdēt jautājumu, kā tad ar 
drukātajām fotogrāfi jām? Šobrīd šādu pakal-
pojumu nepiedāvāju, arī tuvākajā laikā ko 
šādu neplānoju, jo visa mana darbība pagai-
dām notiek elektroniski – gan gala foto rezul-
tātu nosūtīšana, gan saziņa ar klientiem, gan 
attēlu pārdošana foto bankās, gan manu 
foto darbu publicēšana plašākam cilvēku 
lokam notiek elektroniski. Varbūt pēc pāris 
gadiem, kas mainīsies un tas būs iespējams 
arī tepat Lubānā, bet pagaidām nē. 

Lai sazinātos ar mani, var zvanīt uz tel. 
29379181, rakstīt e-pastu uz jaceannija@
gmail.com. Manus darbus var aplūkot face-
book.com lapā Annija Jace Photography vai 
instagram Annija_Jace_Photography.

Annija Jace

Pēc Latvijas Pašvaldību savienības ierosi-
nājuma, Tiesu aģentūra, kas nodrošina Ze-
mesgrāmatu elektronisko funkcionalitāti, ir 
izveidojusi jaunu, turklāt bezmaksas, pakal-
pojumu visiem nekustamo īpašumu īpašnie-
kiem – iespēju klātienē uzrakstot iesniegumu 
vai elektroniski portālā www.zemesgamata.
lv piereģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru 
iesniegšanas brīdī tiks nosūtīta informācija 
par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu 
uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu. Šis 
elektroniskais pakalpojums ir būtisks krāp-
niecības novēršanai, gadījumos, kad Zemes-
grāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma 
lūgumi, jo nodrošinās, ka esošais īpašnieks, 
ja vien būs piereģistrējis sava e-pasta adre-
si, saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma 
lūgumu nekavējoties. Tādejādi ļaujot nekus-
tamā īpašuma īpašniekam nekavējoties in-
formēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri 
vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestā-
dēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darī-

Par jaunu Zemesgrāmatu bezmaksas 
pakalpojumu visiem nekustamā īpašuma 

īpašniekiem
jumu ķēdi.
Vēršam uzmanību, ka Pakalpojums ir pie-
ejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašu-
ma īpašniekam nav e-pasta adreses, bet ir 
kāds īpašniekam uzticams cilvēks, kuram 
ir e-pasts, jo nekustamā īpašuma īpašnieks 
klātienē – rakstot iesniegumu jebkurā zemes-
grāmatu nodaļā vai Tiesu administrācijā An-
tonijas ielā 6, Rīgā var norādīt jebkuru e-pas-
tu, uz kuru turpmāk tiks nosūtīta informācija 
par katru iesniegtu nostiprinājuma lūgumu 
uz īpašumā esošu nekustamo īpašumu, tik-
līdz konkrētais nostiprinājuma lūgums tiks 
iesniegts Zemesgrāmatā. 
Pakalpojums elektroniski pieejams portā-
lā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar 
banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu 
vai eID karti sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā 
“Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē 
– “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprināju-
ma lūgumiem”.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis
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NOVADĀ
Piedāvā darbu 
saimnieciskā 

sektora vadītājam
Valsts sociālās aprūpes centrs „Lat-

gale” (reģistrācijas Nr. 90000043329). 
Steidzami piedāvā darbu fi liālē „Lubāna” 
Saimnieciskā sektora vadītājam.

Darba veids: Darba līgums uz neno-
teiktu laiku.

Pienākumi: plānot un organizēt saim-
nieciskā sektora darbu, organizēt un ko-
ordinēt pakļauto darbinieku darbu, veikt 
ikdienas ēku, telpu, teritorijas apsekošanu 
un darbu plānošanu, plānot nepiecieša-
mos remontdarbus ēku, telpu funkcio-
nalitātes nodrošināšanai un teritorijas 
labiekārtošanai, ņemot vērā spēkā esošo 
normatīvo aktu prasības, viena līdz trīs 
gadu periodam un sagatavot plānu ar iz-
pildes termiņiem.

Prasības: vismaz divu gadu profesio-
nālā pieredze amatā.

Izglītības līmenis: vidējā profesionālā, 
pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība 
(administrēšana, tiesu zinātnes vai inže-
nierzinātnes un tehnoloģijas tematiskajā 
jomā).

Apliecības: Ugunsdrošība un aizsar-
dzība-160 st., Darba aizsardzība- 60 st. 
tiks uzskatītas par priekšrocību.

Prasmes: Latviešu – augstākā pakāpe, 
strādāt labā līmenī ar datorprogrammām 
(MS Offi ce produkti, Windows, Excel u.c.)

Alga: sākot no EUR 518,00 (pieci simti 
astoņpadsmit euro un 00 centi) līdz EUR 
622,00 (seši simti divpadsmit divi euro un 
00 centi).

Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” 
fi liāle „Lubāna”, “Vecumi”, Indrānu  pa-
gasts, Lubānas novads, LV-4830.

CV iesūtīt līdz 2018. gada 28. febru-
ārim, sūtīt uz latgale@vsaclatgale.gov.lv.

Kontaktpersona: fi liāles vadītāja Dženi-
ja Krama tālr. 26160503 vai zvanot pa tālr. 
64894681, jautāt Dženiju Kramu.

Sniegi snieg! Sniegi snieg!
Zeme ziemas miegā mieg.

Koki balti stāv kā gari,
Zemu, zemu liecas zari. / V.Plūdonis /

Janvāris VSAC „Latgale” fi liālē „Lubāna” 
ir iesācies radoši. Sniegam kūstot un smal-
kam lietutiņam sijājot, 25. janvārī 7 fi liāles 
iemītnieki ieradās Siguldā uz „Brīnišķīgo 
mākslu festivālu”. 

Siguldas novada kultūras namā mūs 
mīļi sagaidīja gaismas teātra vadītāja Inga 
Alviķe. Jau ceturto gadu notiek festivāls, kas 
kopā pulcē esošos draugus un pievieno jau-
nus. Siguldas novada Sociālā dienesta va-
dītāja Kristīne Freiberga, atklājot festivālu un 
uzmundrinot dalībniekus, savā uzrunā teica: 
„Uz visām lietām varam paskatīties pozitīvi – 
šodienas brīnišķīgais atkusnis ir atnesis lai-
ka apstākļus, kad mums ir brīnišķīgi slapjas 
kājas. Neskatoties uz to, šodien mēs uz visu 
raudzīsimis pozitīvi”. 

Festivālā kopā pulcējās 200 dalībnieki, 
kas dziedāja, dejoja, spēlēja miniatūras un 
uzvedumus. Filiāles „Lubāna” iemītnieki uz-
stājās ar grieķu tautas deju „Sirtaki” un iz-
pelnījās skaļus skatītāju aplausus. Dalībnieki 
priekšnesumus vēroja pie skaisti klātiem gal-
diem ar uzkodām un kafi ju. 

„Brīnišķīgo mākslu festivāls” Siguldā
Zālē valdīja sirsnīga un nepiespiesta at-

mosfēra, kas rosināja dalībniekus iesaistīties 
jautājumu un atbilžu konkursā. Pareizo at-
bilžu sniedzējs saņēma sociālā uzņēmuma 
„Pogotava” gaumīgi gatavotās ziepes. 

Savus priekšnesumus parādīja Liepājas 
cirka trupa, Ogres dienas centra “Saime”, 
Juglas Neredzīgo centra, Dienas aprūpes 
centra “Cerību tilts”, Madonas biedrība “Mēs 
saviem bērniem”, VSAC Vidzemes fi liāles 
“Ropaži”, Mālpils biedrība “Notici sev”, VSAC 
Vidzeme fi liāles “Ezerkrasti”, Allažu pamat-
skolas dejotāji, VSAC Latgale fi liāle “Lubā-
na”, VSAC Zemgale fi liāle “Jelgava”, vokālā 
grupa “Zibsnis”, Latvijas Neredzīgo biedrība 
– Renāte Jakovļeva un Antons Sņegovs, un 
biedrības “Cerību spārni” mākslinieki, kā arī 
vistālākie ciemiņi no Lietuvas – Klaipēdas. 

Par dalību festivālā organizatori visiem 
pasniedza pateicības rakstus un izcili skais-
tas sveces. Klātesošos pasākuma gaitā ie-
priecināja pasaules čempions dūdu spēlē 
Ians Vatsons no Skotijas. Visi dalībnieki 
varēja ievingrināt kājas ballē un nobeigumā 
mieloties ar lielo svētku kūku.

VSAC „Latgale” fi liāles „Lubāna” 
kultūras pasākumu organizatore 

Livija Grīnvalde

17. februārī Bērzpilī, Bēržu Svētās Annas 
Romas katoļu baznīcā pasākums “LATWIT, 
WAI NAWA TEW ŽĀL…” Veltījums Broņisla-
vas Martuževas tēva dziesmai, Bērzpilij un 
Latgalei

 Plkst. 15.00 Svētā Mise – aizlūgums par 
Martuževu dzimtu (celebrē priesteri O.Misjūns, 
A.Kazakevičs, R.Rasnacis, M.Ozoliņš). 

 Plkst. 15.30 
• B. Martuževas tēva dziedāto dziesmu 

audio variantā dzied B.Martuževa, video ierak-
stā dziesmas pirmvariantu – „Góralu, czy ci nie 
żal?” poļu valodā dzied  pāvests  Jānis Pāvils II. 

• Fragmenti no B.Martuževas dienasgrāma-
tas (lasa priesteri), audio ierakstā – B.Martuževas 

stāstījums, dziesmas ar B.Martuževas vārdiem, 
B.Martuževas sacerēta dziesma ar K.Skalbes 
vārdiem.

• Francis Trasuns par latgaliešu izceļošanu 
uz Sibīriju 20. gadsimta sākumā.  

• Piedalās Dricānu garīgo dziesmu ansamb-
lis “Almus” (vadītājs Jānis Trūps), Lubānas kato-
ļu baznīcas ansamblis (vadītāja Ināra Mālniece), 
Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļas 
biedri, solistu apvienība “Jubilāri” (Andris Balta-
cis, Andris Eriņš, Aldis Kise, Gints Ločmelis).

 Pasākumu organizē Broņislavas Martuže-
vas fonds RAKSTĪTĀJA. 

 Ieeja par ziedojumiem projektam “Broņis-
lavas Martuževas dzejas klēts”.

LATWIT, WAI NAWA TEW ŽĀL 13. februārī plkst. 10.00 
Lubānas pilsētas klubā

Skatuves runas 
konkurss

Konkursā piedalās Meirānu Kalpaka pa-
matskolas 1. – 9. klašu un Lubānas vidus-
skolas 1. – 12. klašu skolēni.

Konkursantus vērtēs kompetenta un ļoti 
labvēlīga žūrija: Anita Pauliņa, Aija Anderso-
ne un Vēsma Masa.

Konkursantus ar dziesmām un mazo for-
mu uzvedumiem atbalstīs Lubānas novada 
skolu vokālie ansambļi un teātra pulciņi.

Laipni lūdzam atbalstītājus un līdzjutējus!

Ieeja: 
bez 

maksas
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Nākamais “Lubānas Ziņu” numurs iznāks 23. februārī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 16 februārim.

10. februārī plkst. 19.00 Meirānu tautas namā
TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SADANCIS 

DZELTENĀ ZEMES SUŅA GADA 
sākumu iedancos dejotāji no
Beļavas, Balviem, Sarkaņiem, Meirāniem 
un arī draugi no Igaunijas

Atbalsts mežu kopšanai
No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim 
varēs pieteikties atbalsta saņemšanai 
mežu kopšanai. Atbalsta pretendenti var 
būt fi ziskas personas – zemes īpašnieki, 
juridiskas personas, pašvaldības – meža 
zemes īpašnieki, pašvaldību kapitālsabied-
rības, kas apsaimnieko pašvaldības īpašu-
mā esošu meža zemi. Pasākumā var veikt 
vairākas aktivitātes: jaunaudžu retināšanu 
un jaunaudžu retināšanu ar atzarošanu; 
neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par koku cirša-
nu mežā;  valdošās koku sugas nomaiņu 
baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu 
vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs.
Vairāk lasiet – www.lubana.lv

Lai putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu.

Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.

(K. Skalbe)

Skumju brīdī esam kopā ar 
Inu Spriņģi un viņas ģimeni, 

mammu mūžībā pavadot.

Veikala “Parks” kolektīvs

Meirānu tautas namā
17. februārī plkst. 11.00
Lubānas novada atklātais 

čempionāts
64 lauciņu dambretē

Ceturtā 
tikšanās ar

Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 

Egilu Grinfeldu 
Stāsts būs par to, kā viņš kļuvis par viesnīcas 

“Avalon Hotel” šefpavāru. Uzzināsim vairāk par viņa brīvo 
brīžu aizraušanos – fotografēšanu.

Piektajai tikšanās reizei ar Rinaldu Slucki – uzņēmēju 
AS Digital Mind, rezervējiet 31. marta sestdienu.

Informācija par 
pasākumu: 
29646501

9. februārī plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā

Mākslas fi lma “Ar putām uz lūpām” 
Trilleris, drāma. Režisors Jānis Nords. Galvenajās lomās: 

Vilis Daudziņš un Ieva Puķe

“Ar putām uz lūpām” ir attiecību trilleris. Tas stāsta par Didzi – 
bijušo policistu un kaujas suņu treneri, kurš dažu dienu laikā 
nonāk neapskaužamā situācijā. Viņš tur aizdomās sievu par 
neuzticību, kamēr viņa mīļotie suņi inficējas ar kādu bīstamu 

slimību. Līdz 12 g.v. – neiesakām. Ieeja: 2 Eur

16. februārī plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā

Animācijas fi lma “Džungļu patruļa” 
Filma ir ierunāta latviešu valodā, garums ~ 1,5 h. Ieeja: 2 Eur

Zoles turnīrs 
18. februārī 
no plkst. 10.00 

Lubānas pilsētas klubā
Pieteikšanās no plkst. 9.30


