
 2019. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā gro-
zījumi Publisko iepirkumu likumā, paredzot, ka 
turpmāk pasūtītājiem, t.sk. pašvaldībām, visa in-
formācija par iepirkumiem, ir jāizvieto tikai Elek-
tronisko iepirkumu sistēmā. Ir izmaiņas arī Minis-
tru kabineta 25.09.2018. noteikumos Nr. 611 
“Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju inter-
netā”, kas vairs neparedz iepirkumu informācijas 
ievietošanu iestāžu tīmekļvietnēs. Tādejādi infor-
mācija par Lubānas novada pašvaldības aktuāla-
jiem iepirkumiem turpmāk būs atrodama Elektro-
nisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

 No 1. janvāra stājusies spēkā Ugunsdrošī-
bas noteikumu prasība, kas aizliedz daudzdzī-
vokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pie-
vienot tvaika nosūcēju, ja telpā tiek izmantota 
gāzes plīts... Plašāk par to lasiet 2.lpp.

  No 6. janvāra līdz 6. martam  sācies pulkve-
ža Oskara Kalpaka atceres pasākumu cikls. 6. 
janvārī – pulkveža dzimšanas dienā – Visagala 
kapsētā notika piemiņas brīdis. 6.lpp lasiet  des-
mit interesantus faktus, kuri atklāj un raksturo 
pulkvedi kā cilvēku.

  Tiek nodota iznomāšanai zemes vienība 3,1 
ha platībā. Pretendentiem pieteikties līdz 15. jan-
vārim. Vairāk informācijas 7.lpp.

  Februārī darbu uzsāks jaunais klientu ap-
kalpošanas speciālists. No 19 pretendentiem at-
lasīti un tiks izvērtēti 3. Informācija interesentiem 
7.lpp.

  Novada skolēni tiek aicināti iesaistīties SIA 
“Pilsētvides serviss” rīkotajā konkursā “Dzīvo 
zaļi”, kura mērķis ir veicināt zināšanas par mūs-
dienu sabiedrības aktuālu jautājumu – atkritumu 
šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaim-
niekošanu vides saudzēšanas nolūkos. Plašāka 
informācija 8.lpp. un www.lubana.lv.

  Svarīgi jaunumi sociālās palīdzības saņē-
mējiem par Eiropas Savienības finansēto pārti-
kas, higiēnas, saimniecības preču un mācību pie-
derumu paku saņemšanu. Kas, kā, cik un kur var 
saņemt ES atbalsta pakas? Lasiet 9.lpp.

  Lubānas pilsētas bibliotēkā ir jauns dīvāniņš 
apmeklētāju ērtībai. Tas tika iegādāts par makula-
tūras vākšanas konkursā iegūto naudas balvu! 
Nāciet un baudiet!

 Publicēta arī aizvadītā 2018. gada decembra 
sēde un atskats par aizvadīto gadu Meirānu bib-
liotēkā, Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā, 
Lubānas novada Sociālajā dienestā, Lubānas 
Mākslas skolā. Kā maksājam nekustamā īpašu-
ma nodokli? Kādas izstādes un filmas varam ap-
skatīt? Viss šajā laikraksta numurā.

Sveicināts,  
2019. gads!
Ar skaistām atmiņām  
par pagājušo laiku un  

labām domām  
par nākotni...

9. janvārī notika Lubānas novada pedagogu metodisko izstrādņu prezentācija. 
Šāda aktivitāte novadā notika pirmo reizi. Komisijas vērtēšanai iesniegtas 5 pedagogu 
metodiskās izstrādnes.

Ilona Kalniņa, Lubānas vidusskola, “Caurviju prasmes un attīstoša atgriezeniskā saite 
ķīmijas stundās” (iegūta 1. vieta un arī prezentāciju klausītāju simpātija); Astra Šķēle, 
Lubānas vidusskola, “Kompetenču pieeja izglītībā: caurviju prasmju attīstīšana un īsteno-
šanas iespējas mācību saturā Lubānas vidusskolā” (2. vieta); Inese Sondare, Lubānas vi-
dusskola, “Starpdisciplinārais projekts “Skaņa ikdienā”” (3. vieta); Vita Paeglīte, Lubānas 
vidusskola, “Kritiskā domāšana – prasme par domāšanu” (veicināšanas balva); Sandra 
Valaine, Lubānas Mākslas skola, ”Lodes dzīve” (veicināšanas balva).

Vērtēšanas komisijas vadītāja, Lubānas novada izglītības darba speciāliste Dace Mež-
sarga un pārējie vērtēšanas komisijas locekļi (Iveta Peilāne, Lana Kunce, Astrīda Soma un 
Rudīte Kolāte) pateicās ikvienam pedagogam par drosmi pieteikt savu darbu konkursam, 
iedrošinot arī pārējos kolēģus nākamgad būt aktīviem. Kā arī apliecināja, ka jaunajām mācī-
šanas tendencēm, kas balstītas uz caurviju prasmēm izglītībā, gan skolēni, gan pedagogi ir 
gatavi. Šīs izstrādnes kā ieguvums visiem, jo kolēģi tās varēs izmantot savā ikdienas darbā. 
Noslēgumā šī gada labākās metodiskās izstrādnes autores Ilonas Kalniņas izvēlētais citāts 
no Luisa Kerola grāmatas “Alises piedzīvojumi brīnumzemē”: ”Vai jūs man, lūdzu, nepateik-
tu, pa kuru ceļu es varu no šejienes aiziet? – Tas stipri vien atkarīgs no tā, kur gribi nokļūt.” 
Arī Lubānas novada pedagogi ik dienas ir šādas izvēles priekšā. Lai veicas! Tija Žvagina
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Meirānu 
bibliotēkas 
2018. gads

 2018. gadā visu reģistrēto biblio-
tēkas lietotāju skaits bija 84, izsnie-
gums – 3177 vienības. 

Bibliotēkas krājums papildinājies 
ar 121 grāmatu, kas iepirktas par paš-
valdības līdzekļiem un saņemtas arī kā 
lasītāju dāvinājumi. 2018. gadā biblio-
tēka apmeklētājiem piedāvāja 16 no-
saukumu preses izdevumus. Lasītāji 
varēja izmantot internetu par brīvu un 
datubāzes News.lv un Letonika.lv.  

Gada laikā notika vairāki pasākumi 
skolēniem: „Drošāka interneta diena” 
(februārī), tematiska stunda „Putni pa-
vasarī” (martā), bibliotēku nedēļā (aprī-
lī) radošā darbnīca „Darbīgās rociņas”, 
Dzejas diena (septembrī), bērnu dzejo-
ļu grāmatas „Rekur ir!” atvēršanas svēt-
ki, novembrī – Latvijas svētku nedēļā 
– patriotisko piespraudīšu gatavošana 
un zīmējumu izstāde „Mana māja manā 
Latvijā”, kā arī citas aktivitātes, bet pie-
augušajiem apmeklētājiem – izstādē 
„Katru dienu, katru stundu savu vēsturi 
veidojam paši” bija iespēja ieskatīties 
Meirānu vēsturē caur senākām fotogrā-
fijām un bibliotēkas novadpētniecības 
materiāliem. Decembra nogalē notika 
bibliotēkas gada noslēguma pasā-
kums „Starp Ziemassvētkiem un Jauno 
gadu”, kurā klausītājiem muzikālu svei-
cienu sniedza meitenes no Varakļānu 
mūzikas skolas. 

Visa gada laikā, vadoties pēc bib-
liotēku svētku un atceres dienu kalen-
dāra, regulāri tika veidotas grāmatu 
izstādes, kas veltītas rakstniekiem un 
dzejniekiem – mēneša jubilāriem, kā 
arī tematiskās izstādes Latvijā nozī-
mīgiem notikumiem un svētkiem:  kā, 
piemēram, dziesmu un deju svētkiem 
„Skan visa zeme, skan latvju dzies-
ma un deja”, tēlniekam Kārlim Zālem-
130 „Akmens runā, akmens dziesmu 
dzied”, Līgo svētkiem „Mūžīgā vērtība 
– Jāņu siers”, „Lieldienu rītā saulei le-
cot”, „Sen gaidīju, nu atnāca tie bagāti 
Ziemassvētki” un citas.  

Arī 2019. gadā Meirānu bibliotēka 
turpinās savu darbu. Visi laipni gai-
dīti!

Meirānu bibliotēkas vadītāja  
Dina Sestule

Šī gada 1.janvārī stājās spēkā Uguns-
drošības noteikumu prasība (UN 89.10. sk. 
zemāk), kas aizliedz daudzdzīvokļu objek-
tā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot 
mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā 
izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, 
kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu 
telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu 
ārpus būves.

Kāpēc šāda prasība iekļauta Uguns-
drošības noteikumos?

Minētā prasība Ugunsdrošības notei-
kumos iekļauta pēc gāzes ekspertu un 
skursteņslaucītāju atzinuma, jo, piemē-
ram, pievienojot tvaika nosūcēju vienī-
gajam dabīgās ventilācijas kanālam, tiek 
traucēta paredzētā gaisa apmaiņa virtuvē, 
kas objektos, kuros tiek izmantota dabas-
gāze, var radīt sprādzienbīstamu gāzes 
koncentrāciju.

Kādēļ prasība attiecināma uz na-
miem, kur izmanto dabasgāzi?

Dabasgāze ir vieglāka par gaisu un tā 
koncentrējas telpas augšējā daļā, tādēļ 
arī  dabīgās ventilācijas sistēma ierīkota, 
lai dabasgāzes noplūdes gadījumā telpa 
tiktu izvēdināta caur dabīgās ventilācijas 
kanālu, kura ievads atrodas telpas augšē-
jā daļā pie griestiem. Tas nereti ir vienīgais 
ventilācijas kanāls, līdz ar to nosprostot 
ventilāciju ar tvaika nosūcēju nedrīkst.

Kā tiks pārbaudīts, vai prasība tiek 
ievērota?

Ugunsdrošības prasību mērķis nav 
iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas 
vides veidošana un uzturēšana. Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
nepārbaudīs katru mājokli un pārbaudes, 
galvenokārt, tiks veiktas tajos mājokļos, 
par kuriem tiks saņemti iesniegumi vai 
sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki. Ie-
spēju robežās notiks dzīvojamā sektora 
apsekošana par ugunsdrošības prasību 
ievērošanu mājokļos un koplietošanas tel-
pās. Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs 
nekas jauns, jo tās notiek katru gadu un 
notiks arī turpmāk.

Ko darīt, ja tvaika nosūcējs noslēdz 
vienīgo dabīgās ventilācijas kanālu?

Obligāti veicamā darbība – atvienot 
tvaika nosūcēju no dabiskās ventilācijas 
kanāla. Atgādinām, ka dabīgā ventilācija 
ir būves pamatkonstrukcija un jebkura ie-
jaukšanās, piemēram, bez saskaņojuma 
pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievie-
nojot tvaiku nosūcēju, nekad nav bijusi 
pieļaujama un ir uzskatāma par patvaļīgu 
būvniecību.

Kādi ir iespējamie problēmas risinā-
jumi?

1.  Noskaidrot, kāds ir tvaika nosūcēju 
modelis, proti, vai tajā var ielikt speciālos 
filtrus (piemēram, ogles filtrs smaržu no-
ņemšanai un dūmu filtrs dažādu citu iz-
garojumu attīrīšanai) kas nodrošina tvaiku 

attīrīšanu recirkulācijas režīmā, vai nomai-
nīt esošo tvaika nosūcēju ar tādu, kas var 
strādāt recirkulācijas režīmā. Vienlaicīgi 
norādām, kā šādi filtri ir regulāri jākopj 
un nepieciešamības gadījumā jāmaina, 
mainīšanas biežums ir atkarīgs no ēdiena 
gatavošanas biežuma un tvaiku (taukvie-
lu) intensitātes daudzuma (kontrole reizi 
pusgadā).

2. Jaunā ventilācijas kanāla izbūve vi-
sai dzīvojamai mājai. Šajā gadījumā jāņem 
vērā, ka: 

– būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku 
piekrišana, 

– jāiesaista sertificēts ventilācijas sistē-
mu speciālists, sertificēts būvkonstruktors 
un sertificēts arhitekts, 

– jāveic ēkas tehniskā apsekošana,
– ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā 

grupa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā 
pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk 
nekā viens apakšzemes stāvs), tad būv-
projektam būs jāveic būvekspertīze.

3. Individuālais risinājums dabīgās 
ventilācijas izbūvei konkrētajā dzīvoklī. 
Šajā gadījumā jāņem vērā, ka:

– visas izmaksas gulstas uz konkrētā 
dzīvokļa īpašnieku,

– būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku 
piekrišana, 

– jāiesaista sertificēts ventilācijas sistē-
mu speciālists, sertificēts būvkonstruktors 
un sertificēts arhitekts, 

– jāveic ēkas tehniskā apsekošana, 
–  ja ēka ir kvalificējama kā būves trešā 

grupa (piemēram, ēka, kurai ir vairāk nekā 
pieci virszemes stāvi, vai, kurai ir vairāk 
nekā viens apakšzemes stāvs), tad būv-
projektam būs jāveic būvekspertīze.

Atgādinām, ka atbilstoši Ugunsdrošī-
bas noteikumu 80.punkta prasībām dabī-
gās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne 
retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā 
ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi 3 ga-
dos. Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda 
un tīra speciālists, kurš var apliecināt, ka ir 
tiesīgs to darīt.

 VUGD aicina neatlikt rūpes par savu 
un tuvinieku drošību, bet gādāt, lai mājok-
lis būtu drošs! Ja jums ir radušies jautājumi 
par ugunsdrošību mājoklī, vaicājiet VUGD 
amatpersonām – rakstiet, zvaniet vai nā-
ciet uz jums tuvāko daļu vai posteni!

(UN 89.10.) 2019. gada 1. janvārī stā-
jās spēkā Ministru kabineta 2016. gada 
19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdro-
šības noteikumi” 89.10.apakšpunktā no-
teiktā prasība, kas aizliedz daudzdzīvok-
ļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam 
pievienot mehāniskās ventilācijas iekār-
tu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un 
nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvī-
gu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās 
gāzes novadīšanu ārpus būves.

Daudzdzīvokļu objektos, kur izmanto dabasgāzi, 
jābūt nodrošinātai dabīgai ventilācijai 
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PAŠVALDībā

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, Lana 
Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņe-
pone, Ainārs Spridzēns, Laila Ozoliņa, Sandra Va-
laine. Nepiedalās deputāts Guntis Klikučs.

Nolēma
Par Lubānas novada pašvaldības saistošo 

noteikumu nr. 15 “Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 31.10.2013. saistošajos noteikumos 
nr. 19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabal-
stiem”” apstiprināšanu

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr. 15 „Grozījumi Lubānas 
novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra sais-
tošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada 
pašvaldības pabalstiem””.

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt at-
zinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības lietu ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja 
tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo 
noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā no-
teiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos 
noteikumus publicēt pašvaldības laikrakstā “Lubā-
nas Ziņas”.

Par grozījumiem 31.10.2018. domes sēdes 
lēmumā “Par grāmatas “Simts stāstu par Lubā-
nu” atsavināšanas cenu”

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi par grā-
matu “Simts stāsti par Lubānu”, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta g) 
apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības ko-
mitejas (20.12.2018., protokols Nr.12, 1.§) pozitī-
vo atzinumu, izdarīt grozījumus Lubānas novada 
pašvaldības domes 31.10.2018. sēdes lēmumā 
“Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavinā-
šanas cenu” (protokols Nr.11, 10.§) 1. punktā 
skaitli 700 aizstājot ar skaitli 800.

Par zemes ierīcības projekta izstrādes notei-
kumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes no-
sacījumus nekustamā īpašuma Miera iela 4, Lubā-
na, kadastra numurs: 7013 004 0033, un īpašuma 
Miera iela 4A, kadastra numurs: 7013 004 0031 
zemes robežu pārkārtošanai.

Par nekustamā īpašuma „bērzaine”, Indrā-
nu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu 
piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

 Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „bērzaine”, 
kadastra numurs īpašumam: 7058 015 0003, di-
vos atsevišķos īpašumos:

1. jaunizveidotajai atdalītajai zemes vienībai, 

kadastra apzīmējums 7058 015 0003, platība – 
10,2 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: 
„Lategles”, zemes lietošanas mērķis – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība;

2. paliekošajam nekustamajam īpašumam,  
kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7058 014 0042, platība – 6,4 ha, sa-
glabāt nosaukumu “bērzaine”, zemes lietošanas 
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība.

Par nekustamā īpašuma „Gravas”, Indrānu 
pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu pie-
šķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Gravas”, 
kadastra numurs īpašumam: 7058 016 0145, di-
vos atsevišķos īpašumos:

1. jauna nekustamā īpašuma veidošanai atda-
līt divas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu: 
7058 005 0102, platība – 8,4 ha un 7058 013 
0059, platība – 7,5 ha piešķirt nekustamā īpašuma 
nosaukumu „Lānu gravas”, Indrānu pag., Lubānas 
nov., noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība;

2. paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sa-
stāv no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
7058 016 0145, platība – 5,7 ha, saglabāt nosau-
kumu “Gravas” un noteikt zemes lietošanas mērķi 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Anulēt 6 personām deklarēto dzīvesvietu “upe-

nes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības 

autoceļa Jaunie kapi – birznieki – Dambīši grāv-
ju tīrīšanas darbiem

Lai nodrošinātu pašvaldības autoceļa Jaunie 
kapi-birznieki-Dambīši funkcionalitāti un veiksmīgi 
atvadītu ūdeni no ceļa posmā no 1,000 km līdz 
1,750 km, ņemot vērā to, ka šis ceļa posms nav 
ietverts pašvaldības realizētā Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros finansētā ceļa un tilta pārbūves 
projekta apjomos, balstoties uz SIA “Ceļi un tilti” 
sagatavoto finanšu piedāvājumu, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 
2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2. punktu, 
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
(20.12.2018., protokols Nr.12, 6.§) pozitīvo atzi-
numu, nolēma piešķirt 12 151 EuR finansējumu 
pašvaldības autoceļa Jaunie kapi-birznieki-Dambī-
ši grāvju posmā no 1,000 km līdz 1,750 km tīrīša-
nai no speciālā budžeta (ceļu fonda) līdzekļiem, iz-
darot attiecīgus grozījumus 2018. gada pašvaldības 
budžetā.

Par grozījumiem Lubānas novada domes, 
pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinie-
ku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, 
pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku 
amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 
30.01.2018., protokols Nr.1, 13.§) sadaļā Lubānas 
novada sociālais dienests 99.punktā, skaitli 504 
aizstājot ar skaitli 530 un skaitli 1 ar 1,5.

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās in-
formācijas datubāzes uzturēšanas funkciju dele-
ģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Ģeotelpiskie 
risinājumi”

1. Slēgt deleģēšanas līgumu par augstas deta-
lizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uz-
turēšanas funkciju nodošanu ar SIA „Ģeotelpiskie 
risinājumi”, reģ.  Nr. 43603041044, uz termiņu līdz 
2023. gada 31. decembrim.

2. Apstiprināt pašvaldības funkciju deleģējuma 
līguma projektu.

Par projekta “Dienas centra personām ar 
garīgā rakstura traucējumiem izveide Lubānas 
novadā” iesnieguma iesniegšanu

1. Iesniegt Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 
9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti 
neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 
otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu 
“Dienas centra personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem izveide Lubānas novadā” ar projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām 91298.00 
EuR, no kurām 72436.15 EuR ir ERAF finansējums 
un 3423.67 EuR Valsts budžeta dotācija. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 
projektam 15438.18 EuR apmērā. 

Par saistošo noteikumu nr. 14 „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30. jan-
vāra saistošajos noteikumos nr. 1 „Par pašvaldī-
bas 2018. gada budžetu”” apstiprināšanu

Sakarā ar saņemto finansējumu no Lauku at-
balsta dienesta ELFLA projektam “Autoceļa Jaunie 
kapi-birznieki-Dambīši posma pārbūve”, papildus 
līdzekļu nepieciešamību deinstitucionalizācijas un 
nodarbinātības pasākumiem, patērētās elektro-
enerģijas izdevumiem pilsētas estrādē, kā arī vei-
camajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņē-
mumu/izdevumu tāmēs, atbilstoši ekonomiskās 
klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, likuma  
„Par pašvaldību budžetiem” 16. panta 1. punktu un 
pašvaldībā noteikto budžeta sagatavošanas, izska-
tīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot 
vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018., 
protokols Nr.12, 7.§) pozitīvo atzinumu, nolēma

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada 
budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.
gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 
pašvaldības 2018. gada budžetu””.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.
pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2018. gada 30. jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldī-
bas 2018. gada budžetu” triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi Lu-
bānas novada pašvaldības 2018. gada 30. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 
2018. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldī-
bas mājaslapā internetā.

Informāciju apkopoja Lita Žeiere

Domes sēde 27.12.2018.
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 DZIMŠAnAS reģistrācija
2018.gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 6 

jaundzimušie – 2 meitenes un 4 zēni. Trīs bērni ir 
dzimuši laulībā, trīs bērniem par pamatu ziņu ierak-
stīšanai par tēvu ir abu vecāku kopīgs iesniegums 
par paternitātes atzīšanu.

No 6 piedzimušajiem 1 ģimenē piedzimis pir-
mais bērns, 2 ģimenēs – otrais, 2 ģimenēs – trešais, 
1 ģimenē – ceturtais bērns. 

Mūsu novada dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā 
gadā reģistrēto bērnu vārdi ir:  Henriks, Matilde, Al-
berts, Emīls, Gabriela un Olivers. Vienam no puisē-
niem vecāki devuši otro vārdu Emīls. 

Lubānas pilsētā deklarēti 4 jaundzimušie, Indrā-
nu pagastā – 2. Jaunākais tēvs dzimis 1991.gadā, 
vecākais – 1976.gadā. Jaunākā māte dzimusi 1992.
gadā, bet vecākā – 1980.gadā.

2018. gadā nodaļā reģistrēto 6 bērnu, kā arī ci-
tās dzimtsarakstu nodaļās reģistrēto 2 bērnu vecāki 
pie nosacījuma, ka jaundzimušais un viens no ve-
cākiem deklarējis dzīvesvietu Lubānas novadā – bija 
tiesīgi saņemt dāvanu 100 EuR (pēc nodokļu no-
maksas). Diemžēl bērnu, kuru dzimšana tika reģis-
trēta citā dzimtsarakstu nodaļā, deklarētā dzīvesvieta 
vairs nav mūsu pašvaldībā. 

Turpinoties pašvaldības sadarbībai ar SIA „West 
Solutions”,  tāpat kā iepriekšējos gados, bērnu vecā-
ki dāvanā saņēma grāmatu „Mūsu bērns” un šogad 
arī projekta “Simtgades bērns” dāvanu komplektu – 
925.proves Sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē un pie-
vienotu personisku vēstuli bērniņam un viņa ģimenei, 
kuru parakstījis pašvaldības domes priekšsēdētājs.

 LAuLĪbu reģistrācija
2018. gadā novada administratīvajā teritori-

jā noslēgtas 15 laulības, no kurām 11 reģistrētas 
dzimtsarakstu nodaļā, 4 – Lubānas evaņģēliski lute-
riskās draudzes baznīcā. Septiņi pāri reģistrēja pirmo 
laulību. Jaunākajai līgavai bija 21 gads, jaunākajam 
līgavainim – 24 gadi. 

No 11 dzimtsarakstu nodaļā noslēgtām laulībām 
7 pāri izvēlējās laulības reģistrāciju ar svinīgu cere-
moniju. Piecas no svinīgo laulību reģistrācijas cere-
monijām notika ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. 
Vienā gadījumā laulība tika reģistrēta ar ārzemnieku. 

Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā izsnieg-
tas divas izziņas par laulības noslēgšanai nepiecie-
šamo dokumentu pārbaudi.

Priecē, ka 3 pāri izvēlējās laulību slēgt Latvijā, 
kaut arī jau vairākus gadus viņu faktiskā dzīvesvieta 
ir ārzemēs, ka oficiāli savas attiecības noformē pāri, 
kuri ilgāku laiku dzīvojuši kopā bez laulību reģistrāci-
jas un pāri, kuri gados vairs nav tik jauni.

 MIRŠAnAS reģistrācija
2018. gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 15 

mirušie: 8 sievietes un 7 vīrieši. Vidējais mirušo per-
sonu mūža ilgums bijis  82,5 gadi sievietēm, 80,5 
gadi vīriešiem. Viens Lubānas novada iedzīvotājs mi-
ris 60 gadu vecumā. Vēl trīs Lubānas novada iedzī-
votāju miršana reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā.

 Ziņas par LAuLĪbu ŠĶIRŠAnu
2018. gadā papildināti nodaļas arhīvā esoši 2 

laulību reģistru ieraksti ar ziņām par laulības šķirša-
nu, abas no tām šķirtas pie zvērināta notāra. Viena 
no šķirtajām laulībām bija noslēgta Lubānas dzimt-
sarakstu nodaļā 2003. gadā, otra – Lubānas Romas 
katoļu baznīcā 1994. gadā.

 PāRĒJāS darbības
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma aizvadī-

tajā gadā izsniegtas 10 atkārtotas civilstāvokļa re-
ģistrācijas apliecības, t.sk. 6 – dzimšanas, 1 – mir-
šanas, 3 – laulības.

2018. gadā papildināts 1 dzimšanas reģistrs ar 
ziņām par bērna tēvu, t.i. atzīts par neesošu no tā 
izdarīšanas dienas ieraksts par bērna tēvu un atzīta 
paternitāte bērnam pēc dzimšanas reģistrācijas.

Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas  
vadītājas p.i. Sandra Līcīte

N.p.k. Darbība Notikumu 
skaits 2018.g.

Notikumu 
skaits 2017.g.

Notikumu 
skaits 2016.g.

1. Reģistrēti dzimušie
     t.sk. dzimuši laulībā
          ar noteiktu paternitāti
          bez ziņām par bērna tēvu

6
3
3
–

16
7
7
2

16
10
5
1

2. Reģistrēti mirušie 15 32 32

3. Reģistrētas laulības
     t.sk. dzimtsarakstu nodaļā
     baznīcās

15
11
4

7
5
2

8
4
4

4. Pēc pieprasījuma izsniegtas atkārtotas 
dzimšanas, miršanas vai laulības apliecības

10 5 5

5. Pēc pieprasījuma izsniegtas izziņas no 
civilstāvokļa aktu reģistriem

12 10 12

6. Veikti labojumi civilstāvokļa aktu reģistros 3 4 –

7. Papildināti laulību reģistri ar ziņām par 
laulības šķiršanu

2 5 4

8. Papildināti dzimšanas reģistri ar ziņām par 
bērna vecākiem

1 1 2

9. Sagatavota uzvārda maiņas lieta – 1 –

10. Saņemti dokumenti 81 117 127

11. Nosūtīti dokumenti adresātiem 45 77 96

Pārskats par Lubānas novada  
dzimtsarakstu nodaļas darbu 2018.gadāPar nekustamā 

īpašuma nodokli
Nodokļu speciāliste Dace Almane 

informē
► Atgādinām, ka politiski represētajām 

personām, kuras vēlas pieteikties nekusta-
mā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumam, 
pašvaldībā līdz 31. janvārim jāiesniedz ie-
sniegums.

► Politiski represētajām personām, ku-
ras ir pieteikušās saņemt NĪN atvieglojumu, 
pienākums mēneša laikā rakstiski informēt 
pašvaldību par saimnieciskās darbības 
uzsākšanu nekustamajā īpašumā.

► Lubānas novadā NĪN atvieglojumi 
pienākas

– trūcīgām personām,
– maznodrošinātām personām,
– politiski represētām personām,
– daudzbērnu ģimenēm.
Mazliet par nekustamā īpašuma no-

dokļa (NĪN) statistiku. 
 2018. gadā aprēķināts NĪN par sum-

mu 129615,53 EUR. 
 Piešķirti atvieglojumi – 455,62 EUR.
 Samaksāts nodoklis par 2018. gadu – 

115776,97 EUR.
 Parāds – 11678,20 EUR. 

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
nomaksas termiņi 2019. gadā:

– 1. aprīlis
– 15. maijs,
– 15. augusts,
– 15. novembris.
Lai veiksmīgs 2019. gads visiem no-

vada iedzīvotājiem!

Sveiciens  
Jaunajā gadā!
No debessjuma sniegi krīt
Uz dienu lapām vieglām pārslām.
Būs svētku rotām sagaidīts
Rīts uzticīgiem – brāļi, māsas.

Jau VEcAMGADAM sveikas sakām
Un apliecinām pateicību,
Lai JAUNĀ SIMTGADĒ mēs nākam
Paust TĒVUZEMES labestību.

Drīz saule vizēs strautu čalās.
Būs puķēm gleznots katrs rīts,
Būs pavasaris tēva mājās
Ar mīllestību piepildīts.

Jau pāri Zemei gaisma plūst –
Mūs dara laimīgus.

  (Ēvalds Leons)
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I Lubānas novada Sociālais die-
nests 

1. Sociālais darbs ar ģimenēm ar bēr-
niem:

1.1. aktīvas klientu lietas – 19
1.2. vardarbībā cietušo bērnu rehabilitā-

cija krīzes centrā – 3 bērniem;
1.3. vardarbībā cietušo bērnu rehabilitā-

cija dzīvesvietā – 6 bērniem;
1.4. vardarbībā cietušo pieaugušo perso-

nu rehabilitācija dzīvesvietā – 5 personām;
1.5. pašvaldības apmaksātas psihologa 

konsultācijas – 13 personām (10 reizes kat-
ram): 7 bērniem, 6 pieaugušajiem;

1.6. pašvaldības apmaksātas Smilšu 
spēles terapijas nodarbības – 10 nodarbības 
15 bērniem;

1.7. nodarbību cikls vecākiem – “ceļ-
vedis, audzinot pusaudzi” – 8 nodarbības 9 
vecākiem;

1.8. nodarbības “Par vecāku saskarsmi 
ar bērniem dažādos vecuma posmos” – 3 
nodarbības 9 vecākiem;

1.9. projekta ietvaros “Stipru un veselu 
ģimeni katram bērnam” – 4 praktiskas un 
teorētiskas nodarbības;

1.10. nometne “Rokas darba nebijās” – 
15 bērniem no audžuģimenēm, sociālā riska 
un daudzbērnu ģimenēm.

2. Sociālais darbs ar pieaugušajām per-
sonām:

2.1. Valsts finansēts Asistenta pakalpo-
jums – nodrošina 10 asistenti 12 klientiem – I 
un II grupas invalīdiem.

2.2. “Aprūpe mājās” saņem 3 personas: 
2.līmeni – 2 personas un 3.līmeni – 1 persona 
– pirmajā pusgadā, tagad vienai personai;

2.3.  Izmaksāti pabalsti:
2.3.1. GMI  – 32 personām; 17 (vidēji mē-

nesī), t.sk. 9 ģimenēm;
2.3.2. Dzīvokļa-malkas pabalsti – 62 ģi-

menēm jeb 122 personām (55 – malkas, 7 
– apkures);

2.3.3. Ēdināšanas pabalsti – 15 ģimenēm 
(pirmsskolas izglītības iestādē 9 ģimenēm 
jeb 12 bērniem; Meirānu Kalpaka pamatsko-
lā – 13 bērniem jeb 6 ģimenēm).

2.3.4. Apbedīšanas pabalsti –  2 perso-
nām;

2.3.5. Ārkārtas gadījums – 2 personām;
2.3.6. Medikamenti – 25 personām jeb 

23 ģimenēm un ārstēšanās stacionārā – 3 
personām;

2.4. Lēmumi par statusiem un pakalpo-
jumiem:

2.4.1. Maznodrošinātā statuss – 16 ģi-
menēm (vidēji) – 46 personām;

2.4.2. Trūcīgās personas statuss pie-
šķirts – 57 personām – 115 reizes;

2.4.3. Izvērtēšana prognozējamai invali-
ditātei – 2 personām;

2.4.4. Izvērtēšana SIVA pakalpojuma 
piešķiršanai – 8  personām;

2.4.5. Izvērtēšana kopšanas pabalsta sa-
ņemšanai – 10 personām. 

“LubānAS nOVADA SOCIāLAIS DIEnESTS”   
Finanšu izpildes un darbības pārskats par 2018. gadu

Iedzīvotāju skaits Lubānas novadā uz 01.01.2018. pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās in-
formācijas: 2464 cilvēki, no tiem 773 Indrānu pagastā, 1691 Lubānas pilsētā. Iedzīvotāji 
darbaspējas vecumā: 1 582. Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 113/ 7.8 %.

Klientu grupas Aktīvas lietas Neaktīvas lietas Kopā
GMI saņēmēji 19 – 14
Trūcīgo personu lietas 57 165 222
Maznodrošināto personu lietas 18 9 27
Ārkārtas – 4 4
SVA 39 27 66
Kopā 133 205 333
Ģimenes ar bērniem 19 28 47
Aprūpe mājās 1 3 4
Asistenti 12 2 14
Kopā 32 33 65

Pavisam kopā 165 238 398

Sociālie pabalsti (EUR) 2016.g. 2017.g. 2018.g.
Izlietoti līdzekļi GMI pabalstiem 8218 6884 5600
Dzīvokļa pabalsti – kopā

          t.sk. naudā
natūrā

11448
8615
2833

10202
8163
2039

7953
5981
1972

Veselības aprūpe – medikamenti 1046 781 535
Ārkārtas 571 1277 177
Apbedīšanas 1135 1720 750
Audžuģimenes pabalsts 6389 8996 11588
Pašvaldības brīvās iniciatīvas atbalsts kopā

t.sk. ikmēneša samaksa
dāvanas, uzsākot 1. septembri

dāvana sakarā ar bērna piedzimšanu
bezmaksas pusdienas

25212
12814
1805

10593

30125
8996
1118
2727

16171

4108
2772
1000
750
1017

“Aprūpe mājās” pakalpojums (EUR) 2714 3461 2409
Asistentu pakalpojumam izlietotie līdzekļi (LM transfer. plānoti) 18521 12953 10114

2.5. Finanšu ziņas par Sociālo palīdzību:

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

sociālās aprūpes centrs”:
2.6.1. Ambulatorā daļa – nodrošina speciālistu pieņemšanas – ginekologa, ķirurga, 

fizikālās terapijas māsas un darbojas dienas stacionārs. Ambulatorās nodaļas darbu ap-
maksā Nacionālais Veselības dienests, saskaņā ar noslēgto līgumu un iestādes pacientu 
nodevu un maksas pakalpojumu ieņēmumiem. 2018.gada plānotie ieņēmumi 23 990 
EUR, plānotie izdevumi – 25 156 EUR, izpilde – 22 561 EUR. 

Pēdējo divu gadu veikto izmeklējumu un pakalpojumu dinamika

2017.g. 2018.g.
izmeklēti pac. manipulāc. sk. izmeklēti pac. manipulāc. sk.

Ginekologs 440 589 392 489
Ķirurgs 214 185 213 158

Fizikālā terapija 106 465 96 321
Dienas stacionārs 131 812 102 673

2.6.2. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa – nodrošina diennakts ilglaicīgo jeb pastāvī-
go sociālo aprūpi – 40 klientiem. Naudas atlikums uz 2018.gada 1.janvāri – 64 728 EUR,  pašu 
ieņēmumi 124 151 EUR, pašvaldības finansējums – 35375 EUR, izdevumi – 224 254 EUR.

Ziņas par sociālās aprūpes un rehabilitācijas klientiem:

2017.g. 2018.g.
Sociālā aprūpe vid. klientu sk. gultu dienas vid. klientu sk. gultu dienas
     Pastāvīgā (ilglaicīgā) 37 12410 39 12745

     Īslaicīgā 2 142 3 101

Sociālā dienesta direktore Inese Lībere



AKTuāLI

”LubānAS ZIņAS” 2019. gada 11. janvāris6

2018./2019. mācību gads Lubā-
nas Mākslas skolā iesākās ar zināmu 
satraukumu. 18. un 19. septembrī 
skolā strādāja speciālistu komisija, 
lai izvērtētu skolas darbību un izteiktu 
viedokli par skolas akreditāciju. Tas 
bija kā liels, atbildīgs kompleksais 
eksāmens, jo tika akreditēta iestāde, 
Vizuāli plastiskās mākslas program-
mas un pēc jaunās metodikas vērtē-
ta skolas direktora darbība daudzās 
jomās, kompetencēs un aspektos. 
Komisiju vadīja Ogres Mākslas sko-
las direktore Astra Rubene. Līdz ar 
viņu strādāja Kristīne Rone, Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes 
novērtēšanas departamenta pārval-
des vecākā referente un Dricānu vi-
dusskolas direktore Skaidrīte Strode.

Komisija īpašu uzmanību pie-
vērsa drošības pasākumiem skolā, 
mācīšanas procesam un materiāli 
tehniskās bāzes nodrošinājumam 
mācību procesā. Liela uzmanība tika veltīta skolas vadības darba organizācijai, caurskatīti iek-
šējie normatīvie dokumenti. Ekspertes vēroja mācību stundas, sarunājās ar audzēkņiem un viņu 
vecākiem, un ikkatru no daudzajām iestādes darbības jomām pārbaudīja ar dokumentāliem pie-
rādījumiem. 

Patīkami, ka ekspertu komisijas ziņojumā lasāmi atzinīgi vārdi par skolas sasniegumiem un 
pedagogu darbu. Tika uzsvērtas skolas stiprās puses: 

– Panākumi Latvijas un starptautiska mēroga konkursos; 
– Skolā ir radīti visi priekšnoteikumi, lai audzēkņi mācītos patstāvību, atbildību un veidotu 

sevi kā unikālu, radošu personību; 
– Cieša sadarbība ar audzēkņu vecākiem; 
– Audzēkņu ļoti pozitīvā attieksme pret skolu un pedagogiem; 
– Leļļu veidošanas māksla, kurā tiek integrētas visas mākslas skolas mācību priekšmetos 

apgūtās prasmes; 
– Radošs, pozitīvs pedagogu kolektīvs; 
– Konstruktīva, laba sadarbība ar novada domi un pašvaldības finansiālais atbalsts.
Oktobra beigās tika saņemts Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmums par Lubānas Māks-

las skolas akreditāciju uz sešiem gadiem izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” (kods 
20V 211 001) realizēšanai. 

Sirsnīgs paldies visiem audzēkņiem par motivāciju, radošumu un vēlmi apgūt zināšanas 
mākslas jomā! īpašs paldies 4. kursa audzēkņiem par atraktivitāti, korektumu un pieklājību saru-
nās ar ekspertu komisiju!

Paldies audzēkņu vecākiem par sapratni, atbalstu un sadarbību ar Mākslas skolu, kā arī 
personisko ieguldījumu savu bērnu izaugsmē! Liels paldies Anitai Dzenei, Antrai Cimiņai, Agitai 
Semjonovai un baibai Meierei par atsaucību!

Paldies skolotājām Sandrai Valainei, Dacei Rudzītei un unai Salmanei par skolas sagatavoša-
nu akreditācijai, kā arī par izturību, neatlaidību un radošumu, ikdienā strādājot! 

Pašlaik skolā notiek gatavošanās Latvijas Mākslas skolu Valsts konkursam, kura tēma šajā 
mācību gadā ir “Dabas objekta izpēte”. Audzēkņu uzdevums ir pētīt kādu konkrētu dabas objektu 
no septembra līdz februārim un vizuāli attēlot tā izmaiņas un pārvērtības laika gaitā. Konkursa I 
kārta noslēgsies februāra vidū, pēc kuras izvērtēšanas Ērgļu, Pļaviņu un Lubānas Mākslas skolu 
pedagogu komisija izvirzīs labākos audzēkņus uz Valsts konkursa II kārtu.

Šī mācību gada I semestrī 5.b kursa audzēkne Jete Kļaviņa piedalījās Latvijas nacionālā 
kultūras centra rīkotajā konkursā “Ko stāsta tautastērps” un kļuva par laureāti savā vecuma gru-
pā. Kā balva Jetei un viņas skolotājai Sandrai Valainei bija ekskursija 2018. gada decembrī uz 
Igaunijas Nacionālo muzeju Tartu, Igaunijā.  

Jaunā gada slieksni pārkāpjot, vēlu visiem mūsu skolas audzēkņiem un viņu vecākiem arī 
turpmāk būt tikpat darbīgiem, atsaucīgiem, saprotošiem, labestīgiem un sirsnīgiem! Lai nezūd 
radošais gars, pacietība un izturība, mākslas zinības apgūstot un kopā darbojoties!

Lubānas Mākslas skolas direktore Rudīte Kolāte

Lubānas Mākslas skolā
No 6.janvāra līdz 6.martam Lubānas un Madonas 

novados ir pulkveža Oskara Kalpaka atceres pasākumu 
laiks, kas iesākas Zvaigznes dienā – Oskara Kalpaka 
dzimšanas dienā, bet 6.martā tas noslēdzas, reizē pie-
minot pulkveža nāves dienu. Piedāvājam iepazīties ar 
desmit faktiem, kas atklāj un raksturo Oskaru Kalpaku 
kā cilvēku:

1. Gribējis kļūt par ārstu vai mācītāju, bet tā kā ģi-
menei mācībām naudas nebija, tad izvēlējās brīvprātīgi 
iestāties armijā, lai veidotu militāru karjeru;

2. ļoti patika sportiskas aktivitātes, vingrošana uz 
rīkiem, lekšana, ūdenssports, bija veselīga dzīvesveida 
piekritējs. Kalpaks uzturēja izcilu fizisko izturību, kas 
bija vitāli nepieciešama garos pārgājienos un ilgstoša-
jās kaujās;

3. bija askētiska dzīvesveida piekritējs – Kostromā 
viņa istabā atradās rakstāmgalds ar kājnieku desanta 
literatūru, grāmatu plaukts ar grāmatām, notīm un vijo-
li, gulta, daži krēsli, divi nelieli paklāji – nekā lieka;

4. astoņus mēnešus no savas dzīves pavadījis 
paukošanās kursos, lai attīstītu kustību veiklību un re-
dzes asumu;

5. līdz pat virtuozitātes līmenim bija attīstījis vijoļ-
spēli, bieži apmeklēja filharmonijas koncertus, kur bija 
iespēja, dziedāja latviešu kopienas korī;

6. grūtības pārvarēja nevis bezpalīdzīgā bezdarbī-
bā, bet ar aktīvu un enerģisku rīcību, sevi iedvesmojot 
ar kādu dziesmu, to darīja pat kaujas laukā;

7. nebaidījās no bruņotām sadursmēm un dalības 
tajās, pēc daudzām veiksmīgām kaujām bija ieguvis 
ticību savai karavīra laimei, mēdza bailīgos iedrošināt 
ar teicienu: „Puļa – dura, kur vajadzīgs ķert, tur neķer, 
bet, kur slēpjas, tur viņa lien!”;

8. patika iet pirtī, Kalpaka “uzmestais gars” pirtī 
bijis tāds, ka pārējie cīņu biedri gandrīz rāpus centušies 
izkļūt no pirts telpas;

9. bija apveltīts ar politiķa talantu. Lai veicinātu tau-
tas simpātijas pret latviešu bataljonu, organizēja pro-
pagandas kolēģiju pārrunām ar iedzīvotājiem (skaid-
roja demokrātiskas valsts pamatus, agrārās reformas 
nepieciešamību), pēc viņa ieteikuma Pagaidu valdība 
izveidoja militāras komandantūras apdzīvotās vietās un 
armijas mobilizēšanai bezzemnieku karavīru ģimenēm 
izveidoja nomas zemes fondu no muižas zemēm;

10. uzticība novadniekiem – veidojot latviešu 
bataljonu ar Kalpaka pirmo pavēli no 6 atbildīgajiem 
amatiem četros (!) tika norīkoti Kalpaka novadnieki, un 
proti, brāļi Rubuļi no Meirāniem – Jānis (rakstvedis), 
Kārlis (saimniecības pārzinis) un Roberts (naudas 
maksātājs), Lubānas pagastā dzimušais Jūlijs Ērglis 
(saimniecības pārziņa palīgs), iespējams, ir arī piek-
tais, jo atsevišķos avotos ir dažāda informācija par ba-
taljona adjutantu – varbūt tas ir Jānis Liberts, bet var-
būt Lubānas pagastā dzimušais Kārlis Jēkabs Liberts, 
ja tā, tad 5 no 6 pirmā latviešu bataljona vadības vīriem 
un Kalpaka uzticības personām bija šejienieši.

Vai šis raksturojums derētu arī mūsdienās aptu-
veni 37 gadus jaunam vīrietim Lubānas novadā? Ne-
šauboties saku jā, jo arī šodien varam atrast vīrus kā 
ozolus, kas godam kalpo savas zemes labā, lai arī tas 
būtu ikdienas darbs savā sētā! 

Avoti: Ē.Mugurēvičs, Oskars Kalpaks, 2007. Šēn-
bergs, M., bambals, A., Rauzāns, G., Romanovskis, 
R., Ruņģis, E., Treide, u. (sast.). Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieri. biogrāfiska vārdnīca, 1995.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Kalpaka laiks



2018. gada decembrī pašvaldība izsludinā-
ja pieteikšanos uz vakanto klientu apkalpošanas 
speciālista amatu. Pretendentu interese gan no 
vietējiem iedzīvotājiem, gan citu novadu iedzīvotā-
jiem bija liela: pieteicās 19 kandidāti. Ņemot vērā 
tik lielo interesi par piedāvāto vakanci, pie tam, iz-
slēdzot jebkādus subjektīvus kritērijus pretendentu 
vērtēšanā, tika izlemts atlasi uzticēt profesionālai 
personāla atlases kompānijai CV Keskus Ou Latvia 
filiālei.

Personāla atlases kompānija veica pretenden-
tu atsūtīto pieteikumu un dzīvesgājuma izvērtēša-
nu, atlasot pretendentus, ar ko veikt telefona inter-
vijas. Pēc telefona interviju veikšanas, pašvaldība 

saņēma rekomendācijas izvērtēt 3 pretendentus, 
no kuriem pašreiz arī tiks veikta gala atlase un uz-
runāts izvēlētais kandidāts. Ceram, ka pašvaldības 
izraudzītais darbinieks būs gatavs uzņemties klien-
tu apkalpošanas speciālista pienākumus un darbu 
uzsākt februārī, lai apkalpošanas centrā ikviens in-
teresents varētu sa-
ņemt konsultācijas 
un veikt nepiecie-
šamās darbības Lu-
bānas novada paš-
valdības un valsts 
iestāžu pakalpojumu 
saņemšanai.
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„Lubāns Latvijai: 
toreiz un tagad”

Filma, kurā ir atspoguļots neliels vēsturisks 
izklāsts par Lubāna ezera iedambēšanu, iekļaujot 
tajā vēsturiskos foto un kino arhīvu materiālus un 
stāstniekus, kas ir dzīvojuši laikā, kad Lubāna ezers 
ticis iedambēts un pārveidots. Kā dzīve mainījusies 
laikiem līdzi. Līdztekus tam filmā caurvijas arī jauni 
stāsti – par cilvēku šodien. Par to, kā viņš izjūt dabas 
liegumu „Lubāna mitrājs” un Lubāna ezera tuvumu 
savā ikdienā, kādas ir viņa pārdomas, sajūtas, nā-
kotnes prognozes un perspektīvas. Par to, cik viegli 
vai grūti ir savienot saimniecisko darbību ar teritorijā 
noteiktajiem aizliegumiem, vai tas tiek uzskatīts par 
pozitīvu efektu, kuru izmantot savas dzīves kvalitātes 
uzlabošanai, vai gluži pretēji. 

Filmā meklētas atbildes uz jautājumu par cilvēka 
lomu dabā – „Lubāna mitrājā” – šodien, kas jau pa-
visam drīz atkal būs dzīva vēsture. Ceram, ka katru 
skatītāju pārņems savas sajūtas un pārdomas par 
to, cik daudzveidīga un neviennozīmīga ir šī terito-
rija, par to, cik dažādi var skatīties uz vienu un to 
pašu, par to, ka runājot vienā valodā, var saprasties 
vai nesaprasties. Mēs esam noķēruši laiku un mirkli 
šodien, mūsu pēdas rīt mīs jau citus ceļus… Kādus, 
tas būs atkarīgs tikai no mums pašiem!

Filma ir brīvi pieejama ikvienam Lubāna mit-
rāja informācijas centra Youtube.com kontā – ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=1PloRnkxQEu. 
Sākotnējā īsfilmas ideja noķert laiku un cilvēku 
stāstus Lubāna ezera krastos no divdesmit minūšu 
īsfilmas, filmēšanas gaitā pārtapa par filmu piec-
desmit minūšu garumā. Par ko jāsaka paldies filmā 
iesaistītajiem cilvēkiem – Antonam Švedam, Veltai 
Dragūnei, uģim bergmanim, Edītei un Dāvim Zau-
bēm, Ivaram Silkalnam un Mārim Valainim.  

Lubāna mitrāja informācijas centrs

Sākot no 10. janvāra Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā O.Kalpaka ielā 4, Lubānā būs ska-
tāma foto izstāde par Lubāna ezera iedam-
bēšanu „Lubāns Latvijai: toreiz un tagad”. 
Fotoizstāde par Lubāna ezera iedambē-
šanu atspoguļo 20 arhīvos, muzejos un 
privātajos albumos glabātās vēsturiskās 
fotogrāfijas, kas sastapušās ar 20 mūsdie-
nu fotogrāfijām, kuras uzņemtas tajā pašā 
vietā, ļaujot katram apmeklētājam pašam 
novērtēt izmaiņas no 20.gs.10.gadiem – 
20.gs. 80.gadiem līdz 2018.gada pavasa-
rim.

Aiviekstes un Lubāna ezera padziļinā-
šanas un regulēšanas darbi stipri pārvei-
doja mums šobrīd tik labi zināmo apkai-
mi, atsevišķās vietās līdz pat nepazīšanai, 
dažas ir mainījušās laika griežos, citas 
mūsdienās vairs nav atrodamas un tikai, 

pateicoties ļaužu atmiņām, šobrīd ir atroda-
mas un dabā sazīmējamas. Lubāna ezers 
ir lielākais iedambētais ezers Baltijā un tā 
pārveidošana, iedambēšana ir ievērojams 
hidrotehnisks sasniegums un nododams 
mantojums mūsu paaudzēm nākotnē…

Ir patiess prieks, ka izdevies īstenot sen 
lolotu sapni – noķert mirkli un palūkoties 
uz vēsturi, lai kaut uz brīdi apjaustu laika 
ritumu, dabas varenību un cilvēka gribas-
spēku.

Filma un foto izstāde par ezera iedam-
bēšanu tapusi projekta „Lubāns Latvijai 
toreiz un tagad” ietvaros ar Latvijas Vides 
aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, ko 
īsteno biedrība „Pie Kraujas” no Madonas 
novada kopīgi ar projekta partneriem – 
biedrībām „Aborieši” no Lubānas novada 
un „Lubāna vilnis” no Rēzeknes novada. 

Lubānas novada pašvaldības kultūras 

Lubānā foto izstāde par  
Lubāna ezera iedambēšanu  

„Lubāns Latvijai: toreiz un tagad”

Nodod iznomāšanai zemes vienību
Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienību 3,1 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 7058 004 0093. Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes ka-
dastrālas vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas termiņš 
līdz 2025. gada 31. decembrim.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:
Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldības in-

terneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 15.01.2019.
Ja līdz 15.01.2019. iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz viena persona, tad ar 

šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības gadā.

Ja iesniegumu par šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas personas, tad starp šīm per-
sonām rīkojama atklāta mutiska izsole.

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.ka-
dastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.

no 2. janvāra  
ieviests VSAA  

konsultatīvais tālrunis – 
64507020. 
Darba laiks:  

darba dienās no plkst. 
8:30 līdz plkst.17:00.

Par vakanci uz klientu  
apkalpošanas speciālista amatu

Sākot ar 01.01.2019. maksa par ne-
šķiroto sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Lubānas novadā tiek noteikta 
19,15 EUR/m³ (ar PVN). Plašāku infor-
māciju lasīt www.lubana.lv.

Maksa par  
nešķiroto sadzīves 

atkritumu  
apsaimniekošanu

Izsludināts  
iepirkums

Izsludināts iepirkums (jau trešo reizi) 
Barkavas ielas Lubānā asfalta seguma at-
jaunošanai (pieteikumu iesniegšanas ter-
miņš 31.01.2019.). Šoreiz gan iepirkums 
Barkavas ielas remonta darbiem atdalīts 
no citiem ceļu remontu darbu iepirku-
miem, cerot, ka tādējādi piedāvājums 
komersantiem būs izdevīgāks un preten-
denti darbu veikšanai pieteiksies.
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2019. gada 7. janvārī SIA “Pilsētvides 
serviss” izsludināja vides izglītības konkursu 
“Dzīvo zaļi”, kurā aicināti piedalīties Lubānas 
un Balvu novadu vispārizglītojošo iestāžu 
skolēni. Konkursa mērķis ir veicināt skolēnu, 
skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku 
teorētiskas un praktiskas zināšanas par atkri-
tumu šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu 
apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolū-
kos. Pieteikšanās konkursam ir atklāta, kon-
kursa darbu pieņemšana turpināsies līdz 
2019. gada 25. janvārim.

SIA “Pilsētvides serviss” ir atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmums, kas specializē-
jas uz Latvijas novadu apkalpošanu. Kopš 
2016. gada 1. janvāra tas sniedz atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus Lubānas 
novadā, savukārt Balvu novada iedzīvotājus 
un uzņēmējus kompānija apkalpo kopš 
2018. gada. Kopumā SIA “Pilsētvides ser-
viss” darbojās 7 pašvaldībās un nodrošina 
ne tikai kvalitatīvus pilna cikla atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumus, bet arī ir iz-
veidojis iedzīvotājiem ērtu un pieejamu atkri-
tumu šķirošanas infrastruktūru. 

Ienākot novados, uzņēmums solījis īste-
not vides izglītības pasākumus, kas vienlai-
kus izglītos un motivēs sabiedrību pievērsties 
atkritumu šķirošanai, lai saudzētu apkārtējo 
vidi. Tāpēc SIA “Pilsētvides serviss” sadarbī-
bā ar SIA “Zaļā josta” īsteno konkursu “Dzīvo 
zaļi”, kura ietvaros aicina Lubānas un Balvu 
skolēnus izstrādāt radošu darbu vienā no 
piedāvātajām tēmām: atkritumu šķirošanas 
infrastruktūras ierīkošana mājās; atkritumu 
apjoma samazināšana mājas apstākļos; vi-
dei draudzīga saimniekošana ikdienā. 

“Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens 
no mums var ikdienā gādāt par taupīgu da-
bas resursu izmantošanu, jo pareizi sašķiroti 

SIA “Pilsētvides serviss” aicina  
skolēnus piedalīties konkursā  
“Dzīvo zaļi”

atkritumi tiek pārvērsti par ražošanas izejvie-
lām, kas izmantojamas atkārtoti. Pieredze 
rāda, ka visaktīvāk atkritumu šķirošanai pie-
vēršas tieši bērni, jo viņiem tā liekas saistoša 
un aizraujoša nodarbe. Savukārt bērnu aiz-
raušanās ar atkritumu šķirošanu neizbēgami 
iesaista procesā arī vecākus, tādējādi pama-
zām popularizējot šo ieradumu plašākas sa-
biedrības vidū. Mums ir svarīgi, lai atkritumu 
šķirošana taptu par neatņemamu katra iedzī-
votāja sadzīves daļu, un jo agrāk šīs iera-
dums iedibinās, jo labāk,” uzsver SIA “Pilsēt-
vides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

“Ar sabiedrības vides izglītības aktivitā-
tēm “Zaļā josta” nodarbojas jau vairāk nekā 
15 gadus, un šo gadu garumā esam secinā-
juši, ka vislabāk rūpes par vidi iespējams bēr-
niem iemācīt neformālā veidā – caur rado-
šām nodarbēm, aktivitātēm, spēlēm un 
konkursiem,” skaidro SIA “Zaļā josta” valdes 
priekšsēdētājs Jānis Lapsa, uzsverot, ka da-
lība konkursā “Dzīvo zaļi” mudinās tā dalīb-
niekus ne tikai vairāk izzināt un izprast atkri-
tumu apsaimniekošanas procesu, bet arī rast 
citus veidus, kā savu ikdienu padarīt videi 
draudzīgāku.

Konkursā “Dzīvo zaļi” var piedalīties sko-
lēnu komandas līdz 5 cilvēkiem trīs vecuma 
grupās: 1.-4. klašu; 5.-9. klašu un 10.-12. kla-
šu skolu audzēkņi. Konkursa uzvarētāji tiks 
paziņoti un apbalvoti konkursa noslēguma 
pasākumā Lubānā 13. februārī un Balvos 11. 
februārī. Noslēguma pasākuma ietvaros vi-
siem konkursa dalībniekiem un klātesošiem 
tiks piedāvāts apmeklēt konkursam pieteikto 
darbu izstādi, noklausīties saistošo un node-
rīgu lekciju par atkritumu šķirošanas nozīmi, 
kā arī piedalīties tematiskajās spēlēs.

Detalizētākā informācija par konkursu un 
konkursa nolikums ir atrodami vietnē pilsetvi-
de.lv. 

Papildu informācija:
Olga Ribkina, 28834587,  

e-pasts.: olga.ribkina@pilsetvide.lv

Konkursa mērķis:
Ar radošu pieeju veicināt izglītības iestāžu sko-

lēnu, skolotāju un pastarpināti arī skolēnu vecāku 
teorētiskas un praktiskas zināšanas par atkritumu 
šķirošanu un videi draudzīgu atkritumu apsaimnie-
košanu vides saudzēšanas nolūkos. Aicināt izglītī-
bas iestāžu audzēkņus ieviest atkritumu šķirošanu 
savā ikdienas dzīvē, kā arī piedalīties SIA “Zaļā jos-
ta” ikgadējā makulatūras vākšanas konkursā, kuru 
atbalsta arī SIA “Pilsētvides serviss”. 

Konkursa dalībnieki
Konkursā piedalās skolēnu komandas līdz 5 

cilvēku sastāvā (turpmāk tekstā Dalībnieks);
Konkursa Dalībnieki Konkursā startē vienā no 

vecuma grupām: 
– 1.-4. klašu Lubānas novada vispārizglītojošo 

skolu skolēni; 
– 5.-9. klašu Lubānas novada vispārizglītojošo 

skolu skolēni; 
– 10.-12. klašu Lubānas novada vispārizglīto-

jošo skolu skolēni.
Konkursa Dalībnieki kopīgiem spēkiem izstrādā 

Konkursam piesakāmo darbu. Vienas vecuma gru-
pas ietvaros ir iespējams veidot vairākas koman-
das.

Konkursa uzdevums 
 Izgatavot plakātu (turpmāk tekstā Darbs) 

par tēmu “Dzīvot zaļi” vienā no piedāvātajām tē-
mām:

– grupas dalībnieku risinājums atkritumu šķi-
rošanas infrastruktūras ierīkošanai mājās;

– priekšlikums atkritumu apjoma samazināša-
nai mājas apstākļos;

– vizualizācija oriģinālām idejām videi draudzī-
gai saimniekošanai ikdienā;

– un citas idejas, kas aptver dažādus videi 
draudzīgas saimniekošanas aspektus un atkritumu 
samazināšanas iespējas, ko var realizēt mājas 
apstākļos.

 Dalībnieki sagatavo savu Darbu pieteikšanai 
Konkursam, aizpildot pieteikuma formu (pielikums 
Nr.1) un norādot tajā visu prasīto informāciju par 
darba grupu un viņu izstrādāto Darbu. 

 Izgatavoto Darbu dalībnieki nofotografē pil-
nā izmērā, kā arī, nepieciešamības gadījumā, fik-
sējot darba atsevišķas daļas;

 Darba fotogrāfijas (ne vairāk par 5 gab.) un 
aizpildītu pieteikuma formu dalībnieki iesūta Kon-
kursa organizatoriem elektroniskā veidā uz e-pas-
tu, obligāti pievienojot pieteikuma forma prasīto 
informāciju par dalībnieku.

 uz e-pastu sūtītā darba izmēram ir jābūt līdz 
5Mb lielam.

 Darbam jābūt horizontālam un izpildītam uz 
balta gleznošanas papīra A3 formātā.

 Darba izgatavošanā var izmantot zīmēša-
nas, gleznošanas un rokdarbu materiālus, dabas 
materiālus, pašdarinātus objektus, kā arī otrreizē-
jas izejvielas, kas vairs nav derīgas izmantošanai 
at-bilstoši to pirmreizējam mērķim.

 Darba izgatavošanā aizliegts izmantot 
datorprogrammas, drukātus materiālus un 
fotoattēlus.

Konkursa norises termiņi
Darbu pieteikumi un atbilstoši prasībām aizpil-

dīta pieteikuma forma Konkursa dalībniekiem jāie-
sniedz līdz 2019. g. 25. janvārim, nosūtot elektro-
niski uz e-pasta adresi olga.ribkina@pilsētvide.lv

Pilnu konkursa nolikuma tekstu interesen-
tiem skatīt www.lubana.lv

Darba prasības
Izstrādājot Darbu, dalībniekam ir jāievēro šādas prasības: 
– Darbā ir jābūt atspoguļotam risinājumam, kā var organizēt atkritumu šķirošanas procesu mājas apstākļos;
– Darbā ir jābūt atspoguļotiem dažādiem videi draudzīgās saimniekošanas aspektiem (piemēram, resursu 

taupīšanas pasākumi, otrreizēji pārstrādājamo materiālu izmantošana utt.);
– Darbā ir jābūt atspoguļotām iespējām atkritumu daudzuma samazināšanai mājas apstākļos (piemēram, 

auduma maisu izmantošana plastikāta maisiņu vietā, ilglaicīga nepārstrādājamo materiālu izmantošana/pārvei-
de utt.)

– Visus minētus Darba satura elementus ir jāatspoguļo vizuālā un/vai grafiskā veidā, neizmatojot tekstu, vai 
minimāli izmantojot tikai atsevišķus vārdus vai saukļus.

Darbam ir jāpievieno aizpildīta pieteikuma forma, aizpildot visus norādītos informācijas laukus valsts valodā.
Izstrādātais Darbs ir jāsaglabā līdz Konkursa norises beigām tādā pašā stāvoklī un izskatā, kāds tas tiek pie-

teikts Konkursam. 
Katra dalībnieku grupa konkursam var pieteikt tikai vienu Darbu.
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AKTuāLI
Aplūko infografiku un uzzini, kādi 

nosacījumi ir papildināti Eiropas Savie-
nības finansēto pārtikas, higiēnas, saim-
niecības preču un mācību piederumu 
paku saņemšanai.

No 2019.gada 1. janvāra Eiropas Atbal-
sta fonda vistrūcīgākajām personām (turp-
māk – EAFVP) atbalstu varēs saņemt arī 
MAZNODROŠINĀTAS personas vai ģime-
nes, kuru vidējie ienākumi mēnesī NEPĀR-
SNIEDZ 242,- EURO, līdzšinējo 188,- euro 
vietā. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas 
personas vai ģimenes ienākumu līmenis 
noteikts mazāks par 242 euro, t.sk. Lubā-
nas novadā, EAFVP atbalstu varēs saņemt 
visas maznodrošinātās personas vai ģime-
nes. 

Turpmāk VISAS PERSONAS, kas norā-
dītas atbilstošajā izziņā, var saņemt ne tikai 
pārtikas, bet arī HIGIĒNAS UN SAIMNIEcĪ-
BAS PREcES, ko līdz šim varēja saņemt 
tikai bērni vecumā līdz 18 gadiem;

ģimenes ar bērniem līdz 12 mēnešu ve-
cumam VAR IZVĒLĒTIES vienu no higiēnas 
maziem bērniem preču pakām – BH1 (au-
tiņbiksītes no 5-9 kg ) vai BH2 (autiņbiksītes 
no 7-18 kg) paku, t.i.  to paku, kuru autiņ-
biksīšu izmērs der labāk;

līdztekus jau līdz šim uzskaitītajiem 
papildpasākumiem, tiek iekļauts JAUNS 
PAPILDPASĀKUMA VEIDS: socializēšanas 
pasākumi personas sociālo lomu, vērtību, 
kultūras, tradīciju apgūšanai un iekļaušanai 
sabiedrībā. 

1 Papildus pārtikas preču 
maziem bērniem 
komplekta veidu izsniedz 
atbilstoši bērna 
vecumam.

2 Papildus higiēnas preču 
maziem bērniem 
komplekta veidu izsniedz 
atbilstoši bērna 
vecumam; izņēmuma 
gadījumā bērnam 
vecumā līdz 12 mēn. var 
izvēlēties vienu no 
komplekta veidiem – 
vecumam no 0-6 mēn. 
vai  7-12 mēn.

3 Individuālo mācību 
piederumu komplekta 
veidu izsniedz atbilstoši 
bērna vecumam.

Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām (EAFVP) 

atbalsta komplektu izsniegšanas 
nosacījumi trūcīgām, krīzes situācijā 

esošām ģimenēm (personām) un 
maznodrošinātām ģimenēm 

(personām), ja izziņā ir speciāla 
atzīme, ka tā atbilst EAFVP atbalsta 

saņemšanas nosacījumiem. 

Skatīt zemāk tabulu Nr. 1.

Tabula  
Nr. 1
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Nākamais laikraksta 
“Lubānas Ziņas” numurs  

iznāks 2019.g. 25. janvārī. 
Informāciju iesniegt domē redaktorei  

līdz 18. janvārim.

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,

Tā aiziet mūsu mīļie
Uz klusu mūžības salu...

Izsakām līdzjūtību  
MāRAI un tuviniekiem  

sakarā ar  
Pētera Mikāna  

aiziešanu mūžībā 

Bijušie klasesbiedri

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas.

Pēteris Mikāns – 75 g. (Indrānu pag.) 
Miris – 26.12.2018.

Vilis Cīrulis – 91 g. (Lubāna)
Miris – 29.12.2018.

Juris Taukulis – 73 g. (Lubāna)
Miris – 05.01.2019.

Alfreds Bērziņš – 90 g. (Lubāna) 
Miris – 07.01.2019.

Meklēju angļu valodas  
privātskolotāju.

T. 26114132

Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.

Tēva sirds ir aprimusi, 
Čaklās rokas  mierā dus.

(J. Sirmbārdis)

Mūsu klusa līdzjūtība  
OJāRAM CĪRULIM 

un pārējiem tuviniekiem, 
tēvu Vili Cīruli mūžības ceļā pavadot.

Mājas iedzīvotāji Parka ielā 11

Šai zemē, šai saulē,
Še atnācu viesoties;

Viņa saule, viņa zeme,
Tā visam mūžiņam.

/T.dz./

Izsakām līdzjūtību  
MARKUSAM TAUKULIM  

un viņa ģimenei,  
no vectēva atvadoties.

Lubānas vidusskolas 2.klases audzinātāja, 
skolēni un viņu vecāki

Zeme deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.

Labie darbi, siltie vārdi – 
Tie palika šai saulē.

   Skumju brīdī esam kopā ar  
TEVI, SARMĪT,  

pavadot tēti smilšu kalniņā.

Ezeriņu ģimene

Brīdi, laiku man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu,
Laiks bij’ man gulēt iet
Baltu smilšu kalniņā.

(Latv.t.dz.)

Mūsu līdzjūtība TEV, ARNI,  
tēvu mūžības ceļos pavadot.

Audzinātāja Biruta un klases biedri

Meirānu tautas namā
19. janvārī plkst. 14.00
Aicinām jauki pavadīt laiku  

ZIŅĢU  
pēcpusdienā
“Dziesmu klades 
pāršķirstot”

12. janvārī plkst. 12.00
Lubānas pilsētas bibliotēkā
Nodarbība, kurā būs iespēja  
iepazīt “Young Living terapeitiskās  
ēteriskās eļļas” 

6. janvāra vakarā Meirānos tapa lielis-
ka trase distanču slēpošanai klasiskajam 
solim! Slēpes pieejamas Meirānu Kalpaka 
pamatskolā un Lubānā, Baznīcas ielā 5. 
Trases sākums pie skolas. Trases garums 
aptuveni 3 km. 

Distanču slēpošanas trase gaida slēpo-
tājus Lubānas dabas takā “Aiviekstes ozo-
li”. Sagatavota arī slidotava Lubānas vsk. 
sporta laukumā. Slidas var saņemt skolā. 

Laipni aicināti slēpotāji un slidotāji!
19. janvārī plkst. 11.00 interesentiem 

ziemas pārgājiens “Dzīvniekiem pa pē-
dām”. Pulcēšanās Lubāna mitrāja infor-
mācijas centrā. Pārgājiens varētu ilgt līdz 3 
stundām. 

Sporta pasākumu organizators  
Māris Valainis

slēpojam

Atnāc, tēt, pa aizsnigušiem ceļiem,
Atnāc rāt vai labus vārdus teikt,

Ļauj kaut mirkli savu glāstu sajust,
Kaut vai sapņos vēlreiz kopā būt.

                              (Z. Purvs)

Lai mūsu līdzjūtība palīdz pārvarēt bēdu 
smagumu SARMĪTEI  EVELONEI,  

kad tēta ceļš aizved kapu kalnā. 

   Lubānas pilsētas bibliotēkas kolektīvs

Tu aizej sniegos baltos,
Uz kokiem baltas ēnas krīt 

Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļa dziesmu dzied. 

(K. Apškrūma)

Patiesa līdzjūtība  
VIKTORIJAI BēRzIņAI,  

vectēvu mūžības ceļā pavadot. 

   Klasesbiedri, audzinātāja, vecāki

Tai tālajā pļavā, kur atmiņas zied, 
Tur mani jūs vienmēr satiksiet. 

(I. Rudene)

Izsakām dziļu līdzjūtību  
ARNIM TAUKULIM ar ģimeni,  

tēvu zaudējot. 

 Kaimiņi Mācītājmuižā

18. janvārī 
Lubānas no-
vada Sociālais 
dienests or-
ganizē Rīgas 

Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciā-
listu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu 
vecumam. Būs iespējams saņemt acu 
ārsta un fizikālās terapijas un rehabilitā-
cijas (bērniem ar stājas problēmām) kon-
sultācijas.

Informācijai sazināties ar sociālo dar-
binieci Vēsmu Masu pa t. 20275661.

Līdzi ņemam mīļāko dziesmu kladi  
un mazu našķi tējas galdiņam


