
Tagad arī pie Dzejas klēts plīvos 
sarkanbaltsarkanais karogs

25. augustā, vienu dienu pirms Broņislavām, dzejnieces mājas “Dārziņi” pagalmā  
tika pacelts Latvijas valsts karogs, kurš šeit plīvos katru dienu kā apliecinājums un 
dzejnieces piederības zīme Latvijai. Karoga atvēršanas svētki notika pasākumā “Pie 
avota ir jāatgriežas”, kas veltīts Broņislavas Martuževas 95. dzimšanas dienai. Notika 
arī Lubānas mākslas skolas audzēkņu plenēra darbu izstādes daudzinājums, Mar-
tuževas dzejas lasījumi un grupas “Baltie lāči” jaunās koncertprogrammas “Pamet 
skumjas, pamet nievas” pirmatskaņojums. Ligita Pētersone

Aleksandra Lebeda foto

Ilustratīvs foto – 2016.g. 1. septembris. Ligita PētersoneIlustratīvs foto – 2016.g. 1. septembris. Ligita Pētersone

AICINĀJUMS 
Meirānu tautas namā 

8.septembrī plkst. 15.00 
veidot kopīgu ziedu izstādi 

“Pretī rudenim’’.
Pagarināsim vasaru un priecēsim ar 

to, kas zied mūsu dārzos. Izstāde būs 
apskatāma Meirānu tautas namā 

no 9. līdz 15.septembrim.

Sveicam 
skolēnus un 
pedagogus 
ar jaunā 
mācību gada 
sākumu!

Kad pļavās vairs ne-
redz stārķus staigājam un 
dzērves sāk pulcēties bariņos, 
gribas jautāt, vai tiešām rudens 
ir klāt. Rudenī sulīgi zaļā vasaras krāsa 
nemanāmi pāriet gaišzaļā vai dzeltenīgā 
tonī, parādās arī brūnganie un sarkanī-
gie toņi – tas nozīmē, ka tuvojas skolas 
laiks, ir atnākusi Zinību diena. Zinību die-
na – atkalredzēšanās svētki ar draugiem, 
tikšanās ar jaunām zināšanām, kas ir pa-
nākumu un labklājības atslēga visai turp-
mākajai dzīvei.

Pirmajā skolas dienā ir lielas apņem-
šanās, cerība sasniegt labākus rādītājus, 
visu paveikt labāk nekā iepriekšējā gadā. 
Mazajiem pirmklasniekiem ir liels uztrau-
kums, jo iesoļo nezināmajā burtu un cipa-
ru pasaulē, savukārt divpadsmitie pienāk 
soli tuvāk savai patstāvīgajai dzīvei, kurā 
arī ir tik daudz nezināmā. 

Lai piepildās visas ieceres un labie 
nodomi! Vecākiem – izturību, skolēniem 
– veiksmi, pedagogu kolektīvam – pacie-
tību un radošumu.

Tiksimies novada skolās 2. sep-
tembrī: Meirānu Kalpaka pamatskolā – 
plkst. 9.00, Lubānas vidusskolā – plkst. 
10.00, arī mazie “rūķīši” pēc nedēļu ga-
rām brīvdienām tiek gaidīti pirmsskolas 
izglītības iestādē ierastajā darba laikā.

Lubānas novada pašvaldība
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1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
krūmgrieža iegādei

Piešķirt 800 EUR fi nansējumu no Lubā-
nas novada pašvaldības budžeta nesadalīta-
jiem (brīvajiem) līdzekļiem krūmgrieža iegā-
dei, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada 
pašvaldības budžetā.

2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
mobilā telefona iegādei

Piešķirt 160 EUR fi nansējumu no Lubā-
nas novada pašvaldības budžeta brīvajiem 
(nesadalītajiem) līdzekļiem mobilā tālruņa 
ar jaunu pieslēguma numuru  iegādei Lubā-
nas Mākslas skolas vajadzībām, izdarot at-
tiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības 
budžetā.

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Lubānas pilsētas Barkavas ielas seguma 
virsmas vienkārtas apstrādes darbiem

Piešķirt 42 942 EUR fi nansējumu Lubā-
nas pilsētas Barkavas ielas virsmas vienkār-
tas apstrādei, tai skaitā 35 000 EUR no paš-
valdības autoceļu fonda līdzekļiem, no tiem 
10 000 EUR speciālā budžeta brīvie (nesa-
dalītie) līdzekļi un 7 942 EUR no pamatbu-
džeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, 
izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada 
pašvaldības budžetā.         

4. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā 
termiņa (trīs gadu) plānu

Apstiprināt precizētu pašvaldības ceļu 
fonda vidējā termiņa plānu 2019.-2021.ga-
dam.

5. Par 2018.gada publiskā pārskata 
apstiprināšanu

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 
2018.gada publisko pārskatu.

6. Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu robežu pārkārtošanai starp ne-
kustamo īpašumu zemes vienībām Miera 
iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera 
iela 4A, Lubāna, Lubānas nov.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu par 
zemes vienības Miera ielā 4A, Lubānā,  ka-
dastra apzīmējums 7013 004 0031, kopējā 
platība 2508 m2 un zemes vienības Miera 
ielā 4, Lubānā, kadastra apzīmējums 7013 
004 0033, kopējā platība 1200 m2 robežu 
pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 
no īpašuma Miera ielā 4A, 779 m2 platībā 
un pievienojot to zemes vienībai Miera ielā 
4, Lubānā, Lubānas novadā saskaņā ar šī 
lēmuma grafi sko pielikumu (pielikumu skatīt 
www.lubana.lv).

Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 
4 platība pēc zemes vienības daļas robežu 
pārkārtošanas ir 1979 m2, saskaņā ar šī lē-
muma grafi sko pielikumu (pielikumu skatīt 
www.lubana.lv).

Noteikt, ka zemes vienībai Miera ielā 4, 
Lubānā nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme (kods: 0601).

Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 
4A, Lubānā, Lubānas novadā, platība pēc 

zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas 
ir 1729 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafi sko 
pielikumu.

Noteikt, ka zemes vienībai nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 
(kods: 0600).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mē-
neša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Ad-
ministratīvajā rajona tiesā.

7. Par nekustamā īpašuma „Jaunkalni-
ņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalī-
šanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas 
mērķu noteikšanu

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., 
kadastra numurs īpašumam: 7058 005 0039, 
divos atsevišķos īpašumos:

Jauna nekustamā īpašuma veidošanai 
atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmēju-
mu: 7058 013 0063, platība – 5,6 ha, piešķirt 
nekustamā īpašuma nosaukumu: „Jaun-
kalni”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (kods: 0101);

Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7058 012 0026, platība – 24,6 

ha, saglabāt nosaukumu “Jaunkalniņi 1”, In-
drānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība (kods: 0101).

8. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budže-
tu”” apstiprināšanu

Veikt grozījumus pašvaldības 2019. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.
gada budžetu””. Atbilstoši likuma “Par paš-
valdībām” 46.pantam:

 2.1. Saistošos noteikumus Nr.10 „Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozīju-
mi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un 
tie publicējami pašvaldības mājaslapā inter-
netā.

Informāciju sagatavoja 
Lita Žeiere

Domes sēde 31.07.2019.

Vidzemnieku dārza svētkos godināts 
arī Lubānas novada veiksmes stāsts

Jau astoto gadu Vidzemes plānošanas reģions īpašā dārza svētku pasākumā sumina veiksmīgus 
vidzemniekus, kurus izvirzījušas pašvaldības. Šogad pasākums notika Priekuļu novada Liepas muižā. 
Šinī pasākumā no mūsu novada nominēts piedalīties “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA”. 

Entuziastu grupa dzejnieces Broņislavas Martuževas pēdējā mājvietā izveidojusi Dzejas klēti, kas 
kļuvusi par nozīmīgu kultūrvēsturisku tūrisma objektu. Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA 
dažādos pasākumos pulcē apmeklētājus, dzejas mīļus, no visas Latvijas. Tiek piesaistīti profesionāli 
mākslinieki (25. augustā Dzejas klētī muzicē grupa “Baltie lāči”). Visos pasākumos tiek akcentētas 
dzejnieces galvenās pamatvērtības – dzimta, ticība, Latvija. Mēs novadā varam lepoties, ka ir tādi 
cilvēki, kas cieņā tur kultūrvēsturisko mantojumu, saglabā to nākamajām paaudzēm.

Ligita Pētersone

Naura Vasiļevska foto. Balvas saņemšanas ceremonija.
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Mērķdotācijas izlietojuma mērķis Plānotie izdevumi
2019.g.

Plānotie izdevumi
2020.g.

Plānotie izdevumi
2021.g.

Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai, tai skaitā ar 
uzturēšanas darbu veikšanu saistīto darbinieku atlīdzībai

85 312 60 801 59 512

Pašvaldības autoceļu un ielu būvniecībai, tai skaitā 
atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai, projektēšanai, 
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, kā arī Eiropas 
Savienības fondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai 
nepieciešamajam pašvaldības līdzfi nansējumam un 
pašvaldības autoceļu un ielu tīkla fi nansēšanai ņemto kredītu 
pamatsummas atmaksāšanai

38 812 27 000 27 000

Zemes pirkšanai, lai uzlabotu un attīstītu pašvaldību 
autoceļus un ielas, kā arī bankas konta apkalpošanas 
izmaksu segšanai

0 0 0

Kopā

124 124 
(ieskaitot atlikumu 

uz 2019.g. 1. janvāri 
38901 euro)

87 801 86 512

Lubānas novada pašvaldības ceļu fonda 
vidējā termiņa plāns 2019.-2021. gadam

Lubānas novada domes 
priekšsēdētājs Tālis Salenieks:

Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 
esošajam normatīvo aktu regulējumam 
un Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijas metodiskajiem materiā-
liem, esam sagatavojuši Lubānas novada 
pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. 
Kā iepriekšējos, tā arī 2018.gadā, Lubā-
nas novada pašvaldība turpināja strādāt 
saskaņā ar Lubānas novada integrētās 
attīstības programmu 2012.-2018.gadam, 
īstenojot ilgtermiņa fi nanšu politiku un 
nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei 
nepieciešamos fi nanšu resursus. Pašval-
dības budžets 2018.gadam tika izstrādāts 
ar mērķi nodrošināt optimālu fi nanšu re-
sursu izmantošanu, pašvaldības budžetā 
plānojot iespējami stabilus ieņēmumus 
un budžeta līdzekļus novirzīt novada attīs-
tībai, izglītībai, ekonomiskās dzīves aktivi-
zēšanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa 
celšanai. Ievērojot piesardzības principu, 
pašvaldības budžets tika veidots, izvērtējot 
iestāžu un struktūrvienību ieņēmumus, uz-
turēšanas un investīciju izdevumus, sagla-
bājot iepriekšējo gadu pieeju un veidojot 
fi nanšu uzkrājumus pašvaldības budžeta 
kases atlikumā.

Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbī-
bā nav notikušas, taču turpinās iedzīvotāju 
skaita samazināšanās, kas attiecīgi nozī-

Par Lubānas novada pašvaldības 2018. gada 
publisko pārskatu

mē mazāku iedzīvotāju ienākumu nodokļu 
maksājumu apmēru piesaisti novadam. 
Atsevišķās jomās vēl aizvien būtiska, pat 
izšķiroša ietekme novada attīstībai būs 
Eiropas Savienības struktūrfondu pieeja-
mība kā pašvaldībai, tā arī nevalstiskajām 
organizācijām un uzņēmējiem. Vēl vairāk ir 
pasliktinājusies valsts autoceļu tīkla segu-
ma kvalitāte, t.sk. Lubānas novada teritori-
jā, remontdarbi nav bijuši. Pašreiz kā liels 
drauds uzskatāma neskaidri plānotā skolu 
tīkla reforma, jo Lubānas novadā izglītības 
iestādes cieši saistām ar iespēju lauku 
reģionā nodrošināt drošu sociālo vidi un 
kvalitatīvu kultūras vidi. Kā drauds šķiet 
nācijas strauja novecošanās, ko pierāda 
socioloģiskie pētījumi, to apliecina arī ten-
dence, ka kaimiņu novados bijušās nelie-
lās skolas tiek pārvērstas par sociālās ap-
rūpes namiem. Kā lauku reģions ar sliktu 
autoceļu tīklu kvalitāti, pašreiz neredzam 
iespēju Lubānas novadā izveidot jaunas 
sociālās aprūpes iestādes papildus eso-
šajai, lai radītu konkurētspējīgu sociālās 
aprūpes pakalpojumu reģiona mērogā. 
Lai arī tiek runāts par valsts un pašvaldī-
bas pakalpojumu digitalizāciju, vēl aizvien 
valsts iestādes daļu dokumentu pieprasa 
iesniegt papīra formā, nepieņemot elektro-
niskus dokumentus, kā arī valsts nozaru 
sadarbības iestādēm nav vienots datu tīkls 
(pieeja tam), kas nozīmē subjektiem vienu 
un to pašu datu vairākkārtēju iesniegšanu 

dažādās valsts iestādēs. Attiecīgi lauku 
reģionos dzīvojošie un uzņēmēji nereti to-
mēr ir spiesti daļu valsts pārvaldes iestāžu 
pakalpojumu saņemt klātienē, attālināti no 
savas dzīvesvietas.

Lubānas novada pašvaldības darbī-
ba arī turpmāk būs vērsta uz pašvaldības 
pamatfunkciju izpildi, fi nanšu stabilitātes 
nodrošināšanu, iedzīvotāju ekonomisko, 
sociālo, izglītības un kultūras iespēju papla-
šināšanu. Turpināsies investīciju piesaiste 
novada attīstībai, atbilstoši pašvaldības 
fi nansiālajām iespējām, par prioritāru uz-
devumu izvirzot uzņēmējdarbības attīstību 
novada teritorijā un atbalstu ģimenēm ar 
bērniem. Pastāv bažas, vai plānotās ad-
ministratīvi teritoriālās reformas rezultātā 
pašreizējai novada teritorijai vēl aizvien būs 
nodrošināts iepriekšējais fi nansējums teri-
torijas attīstīšanai un uzturēšanai. Ja lielākā 
daļa jauno administratīvo vienību fi nan-
sējuma tiks virzīta uz jaunajiem centriem, 
tas nozīmēs vēl apjomīgāku lauku reģionu 
iedzīvotāju sadzīves apstākļu pasliktināša-
nos, kas, savukārt, var sekmēt vēl lielāku 
iedzīvotāju koncentrāciju blīvi apdzīvotos 
reģionos, nespējot nodrošināt lauku reģio-
nu efektīvu un jēgpilnu apsaimniekošanu 
un apdzīvotību, kas faktiski ir drauds valsts 
vienmērīgai attīstībai un drošībai.

Ar pilnu 2018.gada publisko pārskatu 
var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.
lubana.lv/sadaļā Publiskie dokumenti. 
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SPORTS

Mērķis un uzdevumi
1. Izbaudīt rudens burvību.
2. Veicināt  ģimeņu, draugu, novadnieku sa-

liedētību.
3. Popularizēt iedzīvotājos veselīgu dzīvesvei-

du un veidot sporta tradīcijas novadā.
4. Sekmēt interesi par aktīvu atpūtu, fi ziskās 

un garīgās veselības saglabāšanu.
5. Noskaidrot uzvarētājus  komandu sacensī-

bās.
Vieta un laiks
Svētki notiks 2019. gada 14. septembrī Mei-

rānu Kalpaka pamatskolas un Meirānu tautas 
nama teritorijā.

Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00
Sporta svētku svinīgā atklāšana plkst. 11:00
Organizatori
Lubānas novada pašvaldība, biedrība “Vienā 

solī”, “Aborieši”, ”Meirānieši”, Lubānas novada 
jauniešu centrs.

Sacensību galvenais tiesnesis Andris Sei-
pulis (tālr. 28380959).

Par protestu, konfl iktsituāciju risināšanu atbild 
attiecīgā stacijas tiesnesis. Ja konfl iktsituāciju ne-
var atrisināt uz vietas, tad lēmumu pieņem sporta 
svētku galvenais tiesnesis.

Dalībnieki
 Komandā vismaz 4 dalībnieki, piemēram (tē-

tis + mamma + bērns + bērns+ radinieks). Tēti 
var aizvietot vectēvs, lielais brālis, onkulis vai 
krusttēvs, brālēns; savukārt mammu – vecmam-
ma, lielā māsa, tante, krustmāte, māsīca. Koman-
da ir padomājusi par vienotu komandas noformē-
jumu, komandas nosaukumu un komandas 
devīzi.

Organizatori var nepielaist komandu vai dalīb-
nieku startam, ja rodas aizdomas, ka kāds no ko-
mandas dalībniekiem atrodas alkohola, narkotisko 
vai toksisko vielu reibumā, kā arī situācijās tiek 
novērota neadekvāta uzvedība.

Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē or-

ganizatori un atteikums dalībai pasākumā nav pār-
sūdzams.

Dalībniekiem, reģistrējoties sacensībām, ar 
savu parakstu jāapliecina, ka tiks ievērotas drošī-
bas prasības pasākuma norises vietā, kā arī par 
savu veselības stāvokli, savu bērnu drošību un 
veselību atbild katrs dalībnieks personīgi.

Organizatori nodrošina dežurējošo medicīnis-
ko personālu.

Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas 
atbildību par savu rīcību pasākuma laikā.

Nodrošinājums
Organizatori nodrošina sacensības ar nepie-

ciešamo aprīkojumu un piemiņas balvām.
Dalībnieku veselība
Dalībniekiem, reģistrējoties sacensībām, ar 

savu parakstu jāapliecina, ka tiks ievērotas drošī-
bas prasības pasākuma norises vietā, kā arī par 
savu veselības stāvokli, savu bērnu drošību un 
veselību atbild katrs dalībnieks personīgi.

Organizatori nodrošina dežurējošo medicīnis-
ko personālu.

Programma
Sporta svētkos iekļautas dažādas aktivitātes, 

spēles un stafetes, kas saistītas ar skriešanas, 
lekšanas, mešanas un citiem uzdevumiem.

Pie katras disciplīnas stacijas atradīsies ties-
nesis, kas katrai komandai izskaidros noteiku-
mus.

Disciplīnas
Vikinga kuģa iekarošana – piedalās visa ko-

manda. Novada puzle, kuģis, fi nišs. Sacensības 
notiek uz laiku.

Lielā vertikālā puzle – piedalās  komanda ar 4  
dalībniekiem. Puzle ir pabeigta tikai pēc tiesneša 
akcepta. Sacensības notiek uz laiku. 

Kartupeļu talka. Noteiktā kvadrātā zālē tiek iz-
bērti kartupeļi, kuri pēc iespējas ātrāk jāsalasa. 
Katrs nepaceltais kartupelis + 5 soda sekundes. 
Sacensības notiek uz laiku.

Disku golfs – piedalās ģimenes komanda ar 4 

dalībniekiem. Komandai pēc iespējas ar mazāku 
metienu skaitu jātrāpa disks norādītajā grozā. Me-
šana notiek komandas biedriem mainoties. 

 Makšķerēšana. Makšķerē visa komanda. 
Divu minūšu laikā jāizvelk pēc iespējas vairāk zi-
vis, izvelkot zivi, mainās komandas dalībnieks.

Orientēšanās takās –  piedalās ģimenes ko-
manda ar 4 dalībniekiem. Sacensības  notiek izvē-
les distancē. Jāapmeklē 13 no 15 kontrolpunk-
tiem. Vērtēšana laika izteiksmē. 

Zvēru biedēšana. Tiek izmests metamais kau-
liņš, lai noteiktu, kurš zvērs ir jābiedē, Punktus 
saņem tikai tie, kuri trāpa zvēram ar biedēkli. Pieci 
metieni katram dalībniekam pa vienam.

Elku stabs. Pie koka staba tiek skrūvētas pu-
deles, katram dalībniekam jāveic divi apļi. Vērtē-
šana notiek  laika izteiksmē. 

Lodes labirints.  Komandai, turot rokās lielu 
koka disku, jāizripina bumba pa labirintu līdz cen-
tram.

Siena svēršana.  Tiesnesis nosaka, cik iesvērt 
deķī sienu, lai kazas būtu paēdušas. Uzvar precī-
zākais.

Atmiņas spēle. Jānoskatās uz galda izveidotā 
fi gūra un ar skrejriteni jāaizbrauc izveidot tāda pati 
fi gūra uz otra galdiņa. Tiesnesis stāv pie otrā gal-
diņa. Sacensības notiek uz laiku.

Vērtēšana
Sacensības tiesās neatkarīgi tiesneši.
Apbalvo pirmo desmit vietu ieguvējus koman-

du disciplīnu kopvērtējumā.
Specbalvas: Labākais komandas noformē-

jums; Gausākā ģimene.
Dalības maksa
Svētki Meirānos ir bezmaksas pasākums.
Publicitātes vajadzībām pasākuma laikā var 

tikt veikta fotografēšana un fi lmēšana. Jautājumu 
gadījumā lūdzam vērsties pie pasākuma organiza-
toriem.

Galvenais tiesnesis Andris Seipulis

“Rudens svētki Meirānos 2019” Nolikums

Meirānu Kalpaka pamatskolas teritorijā
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00. 
Sporta spēļu svinīgā atklāšana plkst. 11.00

Laipni gaidīti visi novada iedzīvotāji!

Pasākumā darbosies 11 stacijas, piepūšamā pilsētiņa, 
radošās darbnīcas, 
bufete “Gerdas garša”, hennas zīmējumi un kokteiļi, 
“krāsu virpulis”
Pasākumu atbalsta Lubānas novada pašvaldība, biedrības “Vienā solī”, 
“Aborieši”, “Meirānieši”.

14. septembrī14. septembrī
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Kur dzīvo zināša-
nas, un kurš tās sar-
gā? Pieaugušie visti-
camāk iedomāsies 
Izglītības un zinātnes 
ministriju, bet mēs at-
bildes meklēsim bēr-
nu fantāzijās. Ar tām 
paši veiksmīgi sadzī-
vojām bērnībā, kad 
sapņojām un būvējām 
pasaku pilis, bet tagad 
to darīs mūsu bērni. 
Viņi noteikti zinās, 
kāda ir Zināšanu ka-
raļvalsts, kas tur valda 
un kādi tajā ir noteiku-
mi! Ceļosim kopā ar 
bērniem uz šo pasaku 
zemi – Zināšanu karaļ-
valsti. 

Pirmsskola ir pirmais posms vispārējā 
izglītībā, kurā šā gada 1. septembrī tiks 
ieviestas jaunās pirmsskolas vadlīnijas, 
kas paredz pilnveidotā satura un pieejas 
īstenošanu ikvienā pirmsskolā Latvijā, arī 
mēs “Rūķīšos” sāksim strādāt pēc jauna-
jām vadlīnijām.

Valsts izglītības satura centra īstenotā 
projekta “Kompetenču pieeja mācību sa-
turā” mērķis bija izstrādāt, aprobēt, pēc-
tecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības 
saturu un pieeju mācīšanai no pirmssko-
las līdz vidusskolai, kas ļaus bērniem at-
tīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināša-
nas, prasmes un attieksmes, kas ir 
galvenais pamats jaunajām pirmsskolas 
vadlīnijām un mērķis: Domāt. Darīt. Zi-
nāt..

 Arī Rūķīšu pedagogi 2018./2019.mā-
cību gada periodā ir apmeklējuši dažā-
dus kursus, seminārus, lai iegūtu infor-
māciju un varētu profesionāli strādāt pēc 
jaunajām pirmsskolas vadlīnijām, ievie-
šot kompetenču mācību saturu.

Svarīgākie stūrakmeņi: vide, āra akti-
vitāte, vecāki, sadarbība (visos līmeņos: 
bērni – skolotājs, bērni – vecāki, skolo-
tājs – vecāki, skolotājs...)

Mēs savā pirmsskolā mācīšanās pro-
cesu organizējam saskaņā ar atziņu, ka 
mazajos bērnos jau no dabas ielikta mil-
zu interese par apkārtējo pasauli, vēlme 
to iepazīt ar visām maņām. Tas pilnībā 
sasaucas ar jaunajām vadlīnijām: “Zināt-
kārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, 
kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstā-
vīgi darbojas, ieinteresēti un ar prieku 
mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, 
apkārtējo pasauli un savstarpējo mijie-
darbību tajā.’’

Ikviens cilvēks vissekmīgāk mācās 

Jaunumi PII “Rūķīši” šajā mācību gadā

tad, kad viņš labi jūtas, 
kad viņš pats ir izvēlējies, 
ko mācīties, un viņam tas 
sagādā prieku. Tam aizsā-
kumi meklējami mazotnē, 
kad bērni rotaļājas un vi-
ņiem ļauj justies kā auto-
riem un saimniekiem sa-
vās nodarbēs. Kad bērni 
paši izvēlas darbošanos un 
kad viņi piedalās reālās dzīves situācijās, 
ir noteicēji pār to, kas notiek mācīšanās 
vidē, viņos aug atbildības izjūta. Skolotā-
jam jābūt līdzās kā gudram virzītājam un 
padomdevējam. “Mums nevajag, lai bēr-
ni labi uzvedas tāpēc, ka tiek kontrolēti. 
Mums vajag, lai bērni paši kontrolē savu 
uzvedību.” No pieaugušā šāda pieeja 
prasa laiku un pacietību, bet, ejot šo 
ceļu, mācīšanās ir daudz efektīvāka, līdz 
ar to arī mēs, pedagogi, mācīsimies kopā 
ar bērniem apgūt šo pieredzes ceļu.

Svarīgi caurviju prasmju (kritiskā do-
māšana un problēmu risināšana, jaunra-
de un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīša-
nās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, 
digitālās prasmes) apzinātu un mērķtie-
cīgu attīstīšanu jau pirmsskolas vecumā, 
jo tās ir svarīgas ikviena pieaugušā dzī-
vē, risinot ikdienas situācijas. Caurviju 
prasmju nozīme pirmsskolas periodā 
pielīdzināma mājas būvniecībai – pirms 
to sāk būvēt, paši svarīgākie ir pamati, 
tāpēc ir būtiski bērniem tās veidot jau 
bērnībā kā ieradumu un pakāpeniski at-
tīstīt. Piemēram, kritiskās domāšanas 
prasmē svarīgākais pamats ir sākotnēji 
vispār radīt bērnam iespēju domāt un at-
pazīt, ko nozīmē domāt. Skolotāja uzde-
vums ir dot atbalstu bērnam, nevis sakot 
“ej – padomā”, bet dodot rīkus un tehni-

kas, kas veicina do-
māšanu – skolotājs 
un vecāki var teikt, 
piemēram: “Novēro 
un pastāsti, ko tu 
pamanīji, par ko 
šajā brīdī padomāji, 
kad to ieraudzīji” 
vai: “Agrāk, kad biju 
mazs, es domāju 
šādi, tagad es do-
māju tā.”

Dzīve nestāv uz 
vietas, pasaule attīs-
tās, un skolotājam 
nākas iet līdzi lai-
kam – ne tikai mācīt, 
bet arī regulāri mā-
cīties pašam – lasīt, 
vērot, iepazīties ar 
jaunākajiem pētīju-

miem izglītībā un labās prakses 
piemēriem, citu skolotāju pie-

redzi, sadraudzēties ar teh-
noloģijām, meklēt atbildes 
uz jautājumiem, lai uzzinā-
tu un saprastu, kā padarīt 
ikdienā darbu ar bērniem 
pēc iespējas efektīvu. Arī 
mēs, pedagogi, esam pār-

maiņu priekšā. Kopā ar bēr-
niem dosimies apgūt šo jauno pieredzi, 
viņi mācīsies no mums, mēs no viņiem. 
Jo vairāk visi uzzināsim, jo vairāk ideju 
iegūsim, ko pamēģināt un ieviest savā 
ikdienas darbā.

Tā mācoties, veidosim vienotu izpratni 
par lietām, norisēm, par ikdienas darbu, 
gaidām un pienākumiem, noskaidrot to, 
kas palicis nesaprasts, mācīsimies atklāt 
jaunus skatpunktus, dalīties pārdomās 
un apmainīties viedokļiem.

Atcerēsimies, ka svarīgi ir atbalstīt 
bērna dabisko interesi par savu dzīvi un 
attīstību. Galvenais, lai bērnam nezustu 
prieks darboties. Nevajag bērnu dzīt uz 
priekšu, vajag atbalstīt un rosināt darbo-
ties un apgūt vairāk. Bērnam allaž jādod 
tādi uzdevumi, kas nav par grūtu, bet to-
mēr prasa piepūli, lai tos veiktu.
Ļausim bērniem būt laimīgiem, un pa-

turēsim prātā, ka svarīgākais, ko veicināt 
pirmsskolā, ir bērnu mācīšanās prieks 
un vēlme motivēti darboties, – lai apgū-
tās prasmes un zināšanas tiek pielieto-
tas, lai uzzinātu, izzinātu, pētītu un nodo-
tu to tālāk citiem.

Lai jauks un uz sadarbību vērsts 
jaunais mācību gads!

PII “Rūķīši” vadītāja 
Astrīda Soma
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Saruna par mācību darbu Lubānas vi-
dusskolā ar direktori IVETU PEILĀNI.

Mazliet par aizvadīto gadu – kāds tas ir 
bijis Lubānas vidusskolai. Kādi izaicinājumi 
bija jāpārvar?

Grūti nepamanīt – jaunais mācību gads jau 
pavisam tuvu! Lai veiksmīgu iesāktu un turpi-
nātu jauno mācību gadu, protams, jāizvērtē 
iepriekšējais darba gads. 2018./2019.mācību 
gada analīzi parasti veicam jūnijā.

1.septembrī skolā mācības uzsāka 184 
skolēni, mācību gadu noslēdza 180. Visa gada 
garumā notika sistemātisks mācību un audzi-
nāšanas process. Sasniegtie rezultāti katram 
skolēnam ir atkarīgi no skolēna paša ieguldītā 
darba, motivācijas, atbildības, skolēna un sko-
lotāja sadarbības, lai iegūtu augstākus rezultā-
tus gan ikdienas pārbaudes darbos, gan valsts 
pārbaudes darbos.

Viena lieta ir zināšanas iegūt, otra – izman-
tot tās dzīvē. Olimpiāžu rezultāti šajā mācību 
gadā rada pārliecību, ka skolēniem ir prasme 
zināšanas pielietot. Olimpiādēs un ZPD kon-
kursos piedalījās 53 skolēni – 25 skolēni iegu-
vuši 1., 2. vai 3.vietu, 4 saņēmuši atzinības. 

Skolas darbu ir pieņemts vērtēt arī pēc 
Centralizēto eksāmenu rezultātiem (CE). CE 
rādītāji parasti tiek salīdzināti procentuāli un 
noteikts vidējais rezultāts. Angļu valodā šogad 
mūsu skolā bija 68,2% (valstī 62,7%), biolo-
ģijā 57,7% (valstī 57,1%), fi zikā 34,7% (valstī 
37,5%), krievu valodā 63,3% (valstī 74,4%), 
latviešu valodā 53,4% (valstī 49,9%), vēsturē 
83,3% (valstī 41,3%), matemātikā 27,2% (valstī 
32,7%). 

2.semestrī skola iesaistījās Izglītības kvali-
tātes valsts dienesta īstenotajā  Eiropas Soci-
ālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas sama-
zināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu 
skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz 
skolu. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistīta-
jam skolēnam pedagogs vai psihologs semes-
tra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, 
kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un 
paredz nepieciešamos pasākumus šo risku 
mazināšanai. Skolā tika realizēti 10 individuālie 
plāni no 5. līdz 12.klasei. Darbs projektā turpi-
nāsies arī šajā mācību gadā. Priecājamies, ka 
šis konsultatīvais darbs lielākajai daļai ir devis 
arī vērā ņemamus rezultātus. 

Jaunums aizvadītajā gadā bija arī projekts 
“Skolas soma”. Katrs skolēns vienu reizi se-
mestrī apmeklēja kādu izglītojošu kultūras pa-
sākumu par brīvu. Valsts uz katru izglītojamo 
bija atvēlējusi 7 eiro. Skolēni brauca gan uz 
Valmieras teātri, gan Nacionālo teātri, apmek-
lēja muzejus utt. Tika organizēti koncerti arī uz 
vietas Lubānā. 

Sadarbībā ar Rugāju novada vidusskolu 
norisinājās ESF projekts “Karjeras atbalsts vis-
pārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 
kā rezultātā skolēni mērķtiecīgi tika iepazīstinā-
ti ar profesijām, piedalījās karjeras izaugsmes 
testos, dažādās pašpilnveides nodarbībās.

Aizvadītajā mācību gadā ļoti daudz strādā-
jām pie tā, lai nodrošinātu pedagogiem nepie-
ciešamo atbalstu uz kompetencēm bals-
tīta mācību satura ieviešanā. 
Skolā sistemātiski noti-
ka savstarpējā stundu 
vērošana, skolotāji 
mācību procesā 
izvirza skaidru un 
jēgpilnu mērķi 
un sasniedzamo 
rezultātu kopā ar 
skolēniem. Visi pedago-
gi apmeklēja metodisko dienu 
“Iedvesmot izaugsmei” Rugāju vi-
dusskolā. Maijā organizējām metodisko dienu 
“Mēs darām tā!” mūsu skolā, kurā 12 pedago-
gi vadīja stundas un meistarklases Madonas, 
Cesvaines un Rugāju novada skolotājiem.

Kas jauns sagaida audzēkņus un skolo-
tājus 2019./2020.m.g.?

Pēc šī brīža statistikas šajā mācību gadā 
skolā mācīsies 178 skolēni. Ir nokomplektētas 
visas klases. Mazākā – 11.klase (8 skolēni), lie-
lākā – 6.klase (20 skolēni). 10.klasē mācības 
turpinās 13 skolēni. Skola turpinās realizēt 2 
programmas – pamatizglītības un vispārējo vi-
dējās izglītības programmu. 

2019./2020.mācību gadā vispārizglītojošās 
skolas būtiskas izmaiņas vēl neskars, jo kom-
petencēs balstītais mācību saturs šogad tiek 
ieviests pirmsskolas izglītības iestādēs. Skolā 
turpināsim pilnveidot skolotāju zināšanas par 
kompetenču izglītību, strādāsim un pētīsim 
jauno pamatizglītības saturu, lai jau šobrīd sa-
prastu, kas paliks un kas būs jāmaina katram 
skolotājam savā mācību priekšmetā. 

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem esam 
pamainījuši skolas pārcelšanas eksāmenu 
skaitu. Tagad nebūs 2 eksāmeni, bet 1 eksā-
mens. 

Šogad projektā “Sporto visa klase” darbo-
sies jau 2 klases: darbību turpinās 5.klase un 
no jauna iesaistīsies 3.klase. Tas nozīmē, ka 
šajās klasēs sporta stunda skolēniem ir katru 
dienu.

Lielākais izaicinājums šajā mācību gadā būs 
veidot piedāvājumu un skaidrojumu par padzi-
ļinātajiem kursiem vidusskolā 2020./2021.m.g., 
kad kompetenču izglītība sāksies 1., 4., 7. un 
10.klasē. Jau šobrīd mums ir jāsaprot – kāda 
vidusskola būsim – specializētā vai universālā. 
Specializētā skolā vairāk tiks domāts par kon-
krētiem virzieniem – inženierzinātnēm, medicī-
nu, valodām. Universālajā skolā, neskatoties uz 
to, ka arī jāmācās padziļinātie kursi, skolēnam 
tomēr ir iespējas 12.klasē kaut ko mainīt savā 
mācību priekšmetu izvēlē, ja viņš ir pārdomājis. 
Pēc šāda apmācības modeļa katram skolēnam 
jau 10.klasē būs jāsaprot, ko viņš gribēs darīt 
pēc 12.klases beigšanas. 

Nākamais gads ir arī Skolēnu dziesmu un 
deju svētku gads. Tāpēc tiem skolēniem, kuri 
dzied un dejo, būs vēl papildus slodze, gatavo-
joties svētku skatēm. 

Nav noslēpums, ka datortehnika ir tā, kas 
ļoti ātri noveco un mainās to programmatūras. 

Informātikas kabinetā mācību procesa nodro-
šināšanai šajā gadā būs 16 jauni datori, 

2 kabinetos tiks ievietoti televizori.
Šajā vasarā ir izremontēts 

vizuālās mākslas kabinets un 
zēnu mājturības kabinets. 
Skolas teritorijā ir nomainīts 
ūdensvada pievads un iz-

veidots laukums granulu no-
vietnei.
Ar gadiem zināšanu bagāža 

kļūst lielāka un skolēnu mugursomas 
smagākas. Vai arī šogad jaunāko klašu sko-
lēniem būs krietni jānopūlas, stiepjot savas 
skaistās smagās mugursomas?

Atbildot uz šo jautājumu gribu teikt, ka te 
daudz ir atkarīgs no vecākiem. Bieži vien sko-
lēniem līdzi ir tādas lietas, kas konkrētajā dienā 
nemaz nav vajadzīgas. 

Skolā šobrīd 1.-4.klases skolēniem var no-
drošināt 2 komplektus latviešu valodas grāma-
tu. Skolotājas praktizē arī to, ka grāmatas uz 
mājām vispār nav jānes, ja nav no tās veicams 
mājas darbs. Skolotājas cenšas ievērot notei-
kumos noteiktās normas par somu svaru, ko 
skolēni katrā klasē drīkst nest.

Vai šogad būs jauni skolotāji?
Pēc vairāk nekā 40 skolā pavadītiem ga-

diem savas darba gaitas Lubānas vidusskolā 
beidz bioloģijas skolotāja Maruta Loseva un 
sociālo zinību skolotāja Anita Slucka. 

Sociālās zinības mācīs skolotāja Dace Ko-
čāne, bioloģiju 9.-12.klasēs – skolotāja no Ma-
donas pilsētas vidusskolas Inese Elekse, bio-
loģiju 7.-8.klasēs – Ilona Kalniņa, dabaszinības 
5.-6.klasēs – Ilva Markova.

Ar kādām emocijām tu personīgi dosies 
uz skolu 2.septembrī?

Vasara, lai arī ne tik saulaina kā gribētos, 
tomēr ir devusi enerģiju jaunajam mācību ga-
dam. Man allaž ir paticis darbs skolā. Arī šis 
gads nesīs ne mazumu pārbaudījumu, bet 
reizē arī noteikti patīkamu mirkļu. Šajā vasarā 
esam uzsākuši darbu pie skolas atmiņu grā-
matas. Lasu šīs atmiņas un domāju, cik daudz 
interesantu lietu ir darīts mūsu skolā, kādi eru-
dīti un zinoši cilvēki te ir mācījušies! Un tas rada 
sentimentālas atmiņas un bažas, kas notiks ar 
mūsu skolu pēc reģionālās reformas? 

Viens no galvenajiem izglītības laba rezul-
tāta priekšnoteikumiem ir veiksmīga visu tajā 
iesaistīto pušu – skolēnu, skolotāju un vecāku 
– sadarbība, tāpēc būsim ieinteresēti, saproto-
ši un gatavi sadarboties!

Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, ap-
ņēmība un neatlaidība jaunajā mācību gadā!

Izmantojot izdevību, vēl aizvien aicinu vi-
sus, kas vien vēlas dalīties atmiņās, piedzīvo-
jumos par mācību un darba gadiem Lubānas 
vidusskolā! Paldies tiem, kuri savas atmiņas 
jau mums ir uzticējuši!

Ar Ivetu Peilāni sarunājās 
Ligita Pētersone

Mācību rezultāti atkarīgi no katra paša 
ieguldītā darba
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Darbosimies 
maksimāli 

efektīvi šodien

AKTUĀLI

Īsumā par suņa 
apmācību

Atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 
266, suņa saimniekam ir pienākums nodrošināt to, 

ka suns netraucē mājas vai apkārtnes iedzīvotājus, 
un to, ka suns nerada draudus cilvēkiem vai 

citiem dzīvniekiem. 
Lai suns nebūtu bīstams sabiedrībai un 

būtu patīkams ģimenes un plašākas sa-
biedrības loceklis, ir nepieciešama apmā-
cība. Suņa apmācība sevī ietver konkrētu 
prasmju apguvi gan saimniekam, gan su-

nim, socializāciju (attieksme pret citiem 
suņiem, dzīvniekiem, svešiem cil-

vēkiem, kustīgiem objektiem u.c. 
ikdienas aspektiem), uzvedības 
problēmu profi laksi.

Kļūdaini domāt, ka suni var 
pilnībā apmācīt 2-3 mēnešu ilgā 

kursā un ka apmācība jāsāk 6-12 mēnešu vecumā. Patiesībā suņa 
apmācībai jāsākas jau ar pirmo dienu kā kucēns ierodas jaunajās 
mājās. Jo agrāk Jūs uzsāksiet mērķtiecīgi darboties ar savu kucēnu, 
jo vieglāks būs apmācības process un labāks rezultāts. Apmācība 
kā process ir ilgstošs, patstāvīgs un pakāpenisks. Nepietiek ar pāris 
nodarbībām suņu skolā, obligāti ir jāstrādā arī mājās, pastaigu laikā. 
Ar suni ir jāstrādā katru dienu līdz suns ir sasniedzis 1,5 gada vecumu, 
pēc tam pietiek ar prasmju atkārtošanu 2-3 reizes nedēļā. Apmācībai 
jānotiek dažādās vidēs (uz ielas, parkā, mežā, dažādos pasākumos 
u.t.t.), lai suns iemācītos klausīt jebkādā situācijā. Arī apmācības slo-
dzi ir jāpalielina pakāpeniski, atbilstoši vecumam un prasmju līmenim. 
Nevar sagaidīt no kucēna to pašu, ko no pieauguša, apmācīta suņa. 
Kucēns var kļūdīties un tas ir pilnīgi normāli. 

Svarīgi atcerēties, ka suns vislabāk apgūst darbības/komandas, 
kas viņam asociējas ar kaut ko pozitīvu – uzslavu, kārumu, rotaļu, 
saimnieka uzmanību un prieku. Apmācībā ļoti svarīga ir motivācija, 
suņa vēlme strādāt un pildīt komandas. Tādēļ ir svarīgi slavēt kucēnu 
pie jebkuras pareizas rīcības. Ja veidojas nevēlama uzvedība/darbī-
ba, tad obligāti ir jāsaglabā miers un nosvērti, korekti jāveic  nevēla-
mās rīcības koriģēšana. Ar sodiem nav vēlams aizrauties, jo soda lai-
kā sunim veidojas stress, kas rada uzvedības problēmas - bailīgumu 
un nervozitāti vai arī agresiju konkrētās situācijās. Jebkurā gadījumā 
sods savstarpējās attiecības bojā un sunim nokauj motivāciju darbo-
ties kopā ar saimnieku. Tāpat arī metodes, kas balstās uz fi zisku ie-
tekmēšanu, ķermeņa kontrolēšanu, piespiešanu un bailēm no soda, 
ir mazefektīvas un suņa psihi iedragājošas.

Mana, kā apmācību trenera, loma ir iemācīt saimniekam saprast 
sava suņa uzvedību un parādīt, kā pareizi strādāt, mācīt savu mīluli. 
Vislielākā loma apmācības procesā ir tieši saimniekam, kuram pašam 
būs jāmācās, aktīvi jālīdzdarbojas un jāveido sadarbība ar savu suni. 
Regulāri nodarbinot savu mīluli, Jūs iegūsiet sev tīkamu un laimīgu 
biedru.

Tiem, kas vēlas izveidoto sadarbību padziļināt un ievirzīt sportiskā 
gultnē, ir pieejami vairāki sporta veidi. Protams, pirms uzsākt treni-
ņus ir jāizvērtē katra suņa un saimnieka piemērotība konkrētam spor-
ta veidam. Tiem, kam patīk izpildīt precīzus, konkrētus paklausības 
uzdevumus, derēs kāds no paklausības sporta veidiem - Rally Obe-
dience (Paklausības rallijs) un Obedience (starptautiskā paklausība). 
Ir pieejami arī suņu sporta veidi, kur nepieciešama laba fi ziskā izturība 
un labs tandēma darbs - adžiliti (šķēršļu trases pārvarēšana uz laiku 
un precizitāti); kanikross (skriešana kopā ar suni), baikdžorings (suns 
velk velosipēdu), skijorings (suns velk slēpotāju) un kamanu vilkšana; 
kūrsings (suns skrien pakaļ mehāniskajam zaķim) u.c. Pēdējos gados 
popularitāti iegūst suņu frīstails (Dog Freestyle) jeb dejas ar suņiem, 
kur mūzikas pavadījumā, sunim izpildot dažādus trikus, veidojas deja 
kopā ar saimnieku.

Latvijas kinoloģijas federācijas apmācību trenere 
Rūta Medne (Madonas suņu skola)

Kad miglas vāli sāk velties aizvien pamatīgāki un rīta 
dzestrums aicina meklēt skapī siltākas zeķes, kad gladiolu 
zobeni dārzos slejas aizvien augstāki un apcirkņi pildās ar 
dabas veltēm, klāt septembris, ko par savu Jauno gadu sauc 
daudzi tūkstoši Latvijas skolēnu un skolotāju.

Atskatoties uz aizvadīto mācību gadu, jāsecina, ka tas 
bijis veiksmīgs Meirānu Kalpaka pamatskolā. Mūsu nelielajā 
skolas saimē no svara un vērtē ir katrs bērns, tāpēc cenša-
mies gluži kā mehānismā „darbināt katru zobratiņu” atbilsto-
ši tā varēšanai. Pēc nepieciešamības sniedzam atbalsta pa-
sākumus un, sadarbībā ar vecākiem, meklējam optimālāko 
risinājumu katra bērna individuālo spēju attīstīšanai, vai viņš 
mācās pēc pirmskolas, speciālās vai vispārējās pamatizglītī-
bas programmas. Priecājāmies par katra skolēna sasniegu-
miem – lielākiem vai pavisam sīkiem, kaut vai pussolītim uz 
priekšu, meklējot savu vietu dzīvē. 11 no 34 skolēniem pava-
sarī tika sveikti par veiksmīgu un labu mācību darbu, trīs no 
tiem liecībās saņēma tikai teicamas atzīmes, vēl diviem bija 
pa vienam „septītniekam”. 18 skolēni piedalījušies 7 starp-
novadu mācību priekšmetu olimpiādēs, daži pat vairākās, 
gūstot pieredzi, apliecinājumu savām zināšanām, prasmēm 
un izaicinājuma dzirkstelīti turpmākajam darbam. 3 olimpi-
ādēs bērni palika tūlīt aiz godalgoto vietu pjedestāla. Skola 
sekmīgi piedalījās Nordplus Jauniešu mobilitāšu projektā 
„Darbosies šodien, noderēs rīt!”, karjeras izvēles, veselīga 
un dabai draudzīga dzīvesveida „Latvijas skolas soma” pro-
jektu aktivitātēs.

2019./2020. mācību gadā turpināsim iesākto darbu gan 
kompetenču pieeju balstītas izglītības ieviešanā, gan vides 
un karjeras izglītībā, pamatīgu uzsvaru liekot uz individuālo 
darbu un atbalstu ikvienam skolēnam, papildus iesaistoties 
arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Soci-
ālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicī-
gas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb “PuMPuRS” 
projektā. Ar septembri mūsu vienotajam un radošajam sko-
lotāju kolektīvam pievienojas sākumskolas skolotāja Kristīne 
Krēsliņa, bet jau pavasarī – pirmskolas skolotāja Sanda Ķēni-
ņa- Ārende, kam šis mācību gads būs īpaši nozīmīgs, jo tieši 
ar pirmskolas izglītību sākas jaunā mācību satura ieviešana. 

Meirānu Kalpaka pamatskolas durvis septembrī vērs 34 
skolēni. Mūsu nav daudz, un nedrošība par nākotni iezogas 
katra sirdī, bet mēs esam tagad un šeit. Darbosimies maksi-
māli efektīvi un kvalitatīvi jau šodien, lai mums ir droša bāze 
nākotnei. Kolēģiem gribam novēlēt nepagurt ikdienas dar-
bos, bet doties aizvien jaunos radošajos meklējumos un no 
visas sirds izdzīvot katru dienu, būt par atbalstu mūsu bēr-
niem. Vecākiem – lai jums nepietrūkst pacietības un padoma, 
esot klāt un pavadot savus mazos skolas gaitās, aicinām uz 
tikpat ciešu sadarbību, kā iepriekš. Skolēni, esiet zinātkāri, 
darboties griboši un biežāk uzsmaidiet viens otram, lai arī 
pasaule uzsmaida jums! Lai visiem ražīgs jaunais darba cē-
liens, ejot uz kopīgu mērķi – mūsu bērnu nākotne!

Meirānu Kalpaka pamatskolas 
administrācija
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19. augustā Lubānas pilsētas klubā notika 
novada pašvaldības Attīstības programmas 
2019. – 2026.g. 1. redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme, uz kuru ieradās tikai 
3 novada iedzīvotāji un 5 pašvaldības darbi-
nieki. Iespējams, ka tik mazs apmeklējums 
saistīts ar to, ka iedzīvotāji jau pauduši savu 
nostāju aptaujas anke-
tās un viņu viedoklis vai-
rāk nav nepieciešams. 
Varbūt arī tuvā nākotnē 
paredzamā teritoriālā 
reforma ietekmējusi šo 
attieksmi? 

Kamēr teritoriālā  
reforma nav notikusi, 
novadam jāturpina at-
tīstīties un tamdēļ nepie-
ciešama attīstības prog-
ramma – plānošanas 
dokuments, kas nosaka 
attīstību 7 gadiem. Ja 
nav attīstības program-
mas, pašvaldība nevar iesaistīties projektos, 
konkursos utt.

Par gaidāmo teritoriālo reformu, kas ie-
tekmējusi attīstības programmu izstrādi paš-
valdībām: “Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija (VARAM) rosinājusi no-
teikt, ka jaunu pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde un apstipri-
nāšana jāuzsāk tikai pēc 2021.gada pašvaldī-
bu vēlēšanām, izriet no VARAM izstrādātajiem 
un valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem 
grozījumiem Teritorijas attīstības plānošanas 
likumā.

Grozījumu anotācijā ministrija norāda, ka 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti 
nosaka pašvaldības attīstību turpmākajiem 
septiņiem (vidēja termiņa) vai 25 gadiem (ilg-
termiņā), taču šo dokumentu izstrādē esot 
būtiski ņemt vērā nacionālā līmeņa lēmumus, 
konkrētajā gadījumā – Administratīvi teritoriā-
lo reformu, kas paredz 2021.gadā organizēt 
pašvaldību vēlēšanas jau jaunajās vietvaru 
robežās.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas 
likumam, vietējā līmeņa plānošanas dokumen-
ti ir ilgtspējīgas attīstības stratēģija, attīstības 
programma, teritorijas plānojums, lokālplāno-
jumi, detālplānojumi un tematiskie plānojumi. 
Šie visi ir ilgtermiņa plānošanas dokumenti, 
bet pašvaldības attīstības programma – vidēja 
termiņa plānošanas dokuments.

Tomēr, tā kā vidēji plānošanas dokumenta 
izstrāde ilgst no viena līdz trim gadiem, VA-
RAM ieskatā šobrīd nav racionāli uzsākt jau-
nas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma izstrādi, 
jo vēlēšanas būs mazāk nekā pēc diviem ga-
diem.

Tādēļ likumprojekts paredz, ka noteiktais 
ierobežojums attiecināms uz noteiktu terito-
rijas attīstības plānošanas dokumentu – ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas, attīstības prog-

Par Lubānas novada pašvaldības 
Attīstības programmu 2019. – 2026.g.

rammas un teritorijas plānojuma – izstrādi un 
apstiprināšanu”, skaidro VARAM. (Informāci-
jas avots: LETA)

Lubānas novada domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks attīstības programmas 1. re-
dakcijas publiskās apspriešanas sanāksmē 
saka: “Mēs esam trāpījušies tādā interesantā 

laikā, kad pašvaldībām 
var neļaut izstrādāt jau-
nas attīstības program-
mas. Tā kā esam jau 
tikuši līdz sabiedriskajai 
apspriešanai, tad varam 
turpināt savu attīstības 
programmas izstrādi. 
Šīs programmas izstrā-
dē iesaistījušies daudzi 
cilvēki, veiktas iedzīvo-
tāju aptaujas, runāts ar 
iestāžu, organizāciju 
darbiniekiem un vadī-
bu. Faktiski var teikt, ka 
viena liela daļa novada 

iedzīvotāju ir iesaistījusies programmas izstrā-
dē. Ļoti gribētos, lai šī programma kalpotu kā 
ievaddokuments, neatkarīgi no tā – būs teri-
toriālā reforma vai nebūs. Ņēmām vērā gan 
iedzīvotāju ierosinājumus, gan to, ko paši, 
darbinieki, saredzējām. Centāmies program-
mā nerakstīt tādas lietas, ko nevaram realizēt. 
Izstrādājot programmu skaidrs, ka tā katru 
gadu ir jāaktualizē. Pa šo laiku ir, protams, 
lietas, procesi, kas pamainījušies tieši no vei-
camo darbu apjoma. Ministrija nāca klajā ar 
paziņojumiem, ka pašvaldībām neizsniedz 
kredītlimitus bez līdzfi nansējuma, līdz ar to da-
ļēji tiek apgrūtināta dažādu projektu, kuri ie-
saistīti programmā, realizācija. Mūsu novada 
kredītlimita portfelis bija ļoti labs salīdzinājumā 
ar citām pašvaldībām (tikai 3% no kredītsaistī-
bām, kas sastāda no gada budžeta, ja vidējais 
rādītājs ir 10%). Tas mazliet bremzēja to, ko 
bijām saplānojuši. Pavisam atteikties no tā, ko 
plānojām, negribas, bet nav īstas pārliecības, 
ka visus ieplānotos darbus varēsim paveikt.  
Programma ir vairākas reizes apspriesta da-
žādās auditorijās, daudz kas ir ņemts vērā un 
uzlabots...”

Ar svarīgāko programmā iepazīstina SIA 
“Baltkonsults” projektu vadītāja Jolanta Gūža 
un SIA “Baltkonsults” teritorijas attīstības plā-
nošanas eksperte Ināra Groce. Asa diskusija 
izraisās sanāksmē par jautājumu: “Kā var iz-
strādāt jaunu attīstības programmu, ja nav iz-
pildīts iepriekšējā programmā paredzētais?” 

Oponējot šo jautājumu, var teikt, ka arī 
savā mājā ne visu varam paredzēt, nezinām, 
kā īstenosies ieplānotais, piemēram, vai rīt 
būs darbs, vai varēsim nomaksāt kredītus, 
ja tādi ir, vai spēsim apgādāt ģimeni ar visu 
nepieciešamo utt. Tāpat arī pašvaldībām, ne 
visu ieplānoto vienmēr var 100% izpildīt, jo, 
kā redzam, pašvaldību darbs atkarīgs arī no 
politiskās situācijas valstī, no grozījumiem li-
kumdošanā, no tā, vai pašvaldības iesniegtie 

projekti tiks apstiprināti un tiks saņemts fi nan-
siāls atbalsts. Bet tas jau neliedz domāt par 
attīstību un plānot.

Arī LPS uzskata, ka plānošana ir nepie-
ciešama. “Plānošana ir pamats jebkuras 
pašvaldības teritorijas pārvaldībai, pārdomā-
tām darbībām un pastāvīgai komunikācijai ar 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem attīstības jomā. 
Plānošana ir kritiska domāšana un rīcība; ne-
viena pašvaldība nedzīvo tikai šodienai, tā plā-
no tad, kad tas ir nepieciešams, – gan ilgter-
miņam, gan tuvākā laika rīcībām,” uzsver LPS 
padomniece attīstības un plānošanas jautā-
jumos Gunta Lukstiņa, paužot gan aptaujāto 
pašvaldību, gan LPS Valdes viedokli.

LPS uzskata, ka tikai katras pašvaldības 
ziņā ir izvērtēt situāciju un lemt par jauna te-
ritorijas attīstības plānošanas dokumenta 
izstrādes nepieciešamību. Šobrīd ministrijai 
nav nekāda konkrēta pamata uz laiku aizliegt 
pašvaldībai pildīt tās autonomo funkciju un 
pārtraukt plānošanas procesus. Ierobežojot 
pašvaldību iespējas plānot savu attīstību un 
sagatavot plānošanas dokumentus, tiek lieg-
ta iespēja tajos laicīgi integrēt pašvaldību un 
to teritoriju vajadzības, iniciatīvas, ES un na-
cionālās politikas, īstenot Nacionālo attīstības 
plānu un veiksmīgi sagatavoties, lai iekļautos 
jaunajā ES plānošanas periodā un uzsāktu 
fondu apguvi jau 2021. gada nogalē.

“Aizliegums izstrādāt jaunus attīstības plā-
nošanas dokumentus atbilstoši situācijai un 
vajadzībām šodienas strauji mainīgajā vidē 
mazina pašvaldības spēju sekmēt uzņēmēj-
darbību savā teritorijā un investīciju piesaisti. 
Pie tam ar šādu normatīvo regulējumu nā-
kamā perioda ES fondu apguves uzsākšana 
varētu aizkavēties vismaz par diviem gadiem,” 
norāda G. Lukstiņa.

LPS norāda, ka likumprojekta grozījums 
ir klajā pretrunā ar plānošanas būtību un At-
tīstības plānošanas sistēmas likumā un tai 
pašā Teritorijas attīstības plānošanas likumā 
noteiktajiem teritorijas attīstības plānošanas 
principiem, it īpaši nepārtrauktības principu, 
atklātības principu un citiem labas pārvaldības 
principiem.

Tā kā likumprojekts attiecas uz visām paš-
valdībām, tajā nav ņemts vērā, ka ir vairākas 
pašvaldības, kuras iecerētā administratīvi te-
ritoriālā reforma neskar – to administratīvās 
robežas jaunās administratīvi teritoriālās refor-
mas kontekstā nav plānots mainīt.

Apturot plānošanas procesu, tiks radīti 
būtiski zaudējumi tām pašvaldībām, kuras šo-
brīd izstrādā savus teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentus, un tām, kuras vajadzības 
gadījumā nevarēs uzsākt to izstrādi. Zaudēju-
mi būs gan plānošanas dokumentu izstrādei 
tērētie līdzekļi, gan tie zaudējumi, kas rodas, 
neatrisinot jau saskaņotus teritorijas attīstības 
jautājumus starp teritorijas attīstības dalībnie-
kiem.”

Informāciju sagatavoja 
Ligita Pētersone
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Aptaujas
– Digitāli iesūtītas 115 novada iedzīvotāju 
anketas;
– Papīra formātā iesniegtas 20 anketas;
– Uzņēmēji iesūtījuši 6 anketas.

Respondenti: 
79% – Lubānas iedzīvotāji, 
21% – Indrānu pagasta iedzīvotāji;
72% – sievietes; 28% – vīrieši.
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AKTUĀLI

Dabas aizsardzības pārvalde 
pēdējā gada laikā saņem regulā-
rus dažādu Latvijas pašvaldību 
iedzīvotāju ziņojumus un sūdzī-
bas par Spānijas kailgliemezi 
Arion vulgaris. Gliemeži nereti 
tiek konstatēti lielā skaitā un tie 
nodara ievērojamus postījumus  
dārzu īpašniekiem. 

Spānijas kailgliemezis ir ierindots 
Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnieku 
sarakstā. Kopš 2009.gada šī suga ir sa-
stopama arī Latvijas teritorijā un šobrīd 
ir konstatētas un apstiprinātas vairāk kā 
60 sugas atradnes, kuras lokalizējas gal-
venokārt Latvijas centrālajā daļā. Dabā 
Spānijas kailgliemezi var atpazīt pēc 
vairākām pazīmēm: bezmugurkaulnieks 
ir no 7 cm līdz 14 cm garš; ķermenis ir 
plats un nedaudz saplacināts; krāsa 
variē no brūngani pelēkzaļas līdz oran-
žai; pēda ir balta vai pelēcīga un to klāj 
gļotas; uz ķermeņa virsmas ir labi saska-
tāmi izcilnīši. Tas labprāt uzturas mitrās 
vietās un ir novērojams no rīta, vakaros, 
naktīs un lietus laikā. Ārēji Spānijas kai-
lgliemezis Arion vulgaris ir ļoti līdzīgs sar-
kanajam kailgliemezim Arion rufus, kas 
ir sastopams Latvijas dienvidrietumos: 
Embūtē  un pie Liepājas ezera. Minētā 
iemesla dēļ sākumā eksperti precīzi no-
saka kailgliemeža sugu un tikai tad tiek 
apstiprināta jauna atradne.

Sugas ietekme var izpausties dažādi, 
un tā ir jāvērtē kompleksi, neaprobežojo-
ties vienīgi ar tiešu kailgliemežu ietekmi 
uz dabiskajām ekosistēmām, piemēram, 
savairojoties lielā skaitā, kailgliemeži var 
apdraudēt vietējās augu sugas gan ap-
ēdot tās, gan pārnēsājot dažādus augu 
patogēnus. Tāpat Spānijas kailgliemezis 
izkonkurē un barojas ar citām bezmu-
gurkaulnieku sugām, piemēram, glie-
mežiem un sliekām. Dabiskos biotopos 
suga apdraud vietējās gliemežu sabied-
rības. Ir novērota krustošanās ar tuvāk 
radniecīgajām Arion ģints kailgliemežu 
sugām, kā rezultātā tās asimilējas un iz-
zūd. Suga var izplatīt jaunas parazītu un 
patogēnu sugas, kas ar gliemežiem tiek 
ievestas no citiem reģioniem. Latvijā ap-
draudētākie dabiskie biotopi ir platlapju 
meži, gravu nogāžu meži, mežainās kā-
pas un zālāju biotopi. 

Latvijā nav ziņu par Spānijas kailg-
liemeža ietekmi uz cilvēka un dzīvnie-
ku veselību, taču zinātniskajā literatūrā 
norādīts, ka šie kailgliemeži: var pārnē-
sāt Escherichia coli baktērijas; ir starp-
saimnieki vairākām parazītu sugām, 
kas invadē suņu dzimtas dzīvniekus; 

starpsaimnieki parazītiskajai nematožu 
sugai Aelurostrongylus abstrusus, kuras 
defi nitīvais saimnieks ir kaķis; zaļbarības 
piesārņojums ar gliemežiem var palieli-
nāt mājlopu risku saslimt ar botulismu, 
ko ierosina Clostridium botulinum bak-
tērijas, kas dzīvo augsnē un var nonākt 
kontaktā ar gliemežiem.

Gliemežu savairošanās gadījumā 
lauksaimnieki ir spiesti izmantot dažā-
dus ķīmiskos ierobežošanas līdzekļus, 
kas rezultējas ar netiešu kailgliemežu 
ietekmi uz vides kvalitāti vai produkcijas 
kvalitāti un pašizmaksu. Jau šobrīd suga 
netieši ietekmē pagaidām nelielas da-
ļas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, savukārt 
masveida savairošanās gadījumā, suga 
netieši var ietekmēt ekosistēmu pakalpo-
jumu kvalitāti, samazināt uzņēmēju ienā-
kumus, zemes un īpašumu vērtību. 

Latvijas teritorijā kaitēklis galvenokārt 
tiek ievazāts ar stādiem, pie kuru saknēm 
atrodas gliemeža oliņas. Līdz ar stāda ie-
stādīšanu gliemezis veiksmīgi iedzīvojas 
dārzos un caur ceļmalām, grāvmalām 
un ūdenstilpju piekrastēm izplatās gan 
kaimiņu dārzos, gan arī dabiskās terito-
rijās. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka Spāni-
jas kailgliemeža izplatības ierobežošanā 
būtu jāiesaistās visu invadēto teritoriju 
īpašniekiem. Tā kā Spānijas kailglieme-
zis visintensīvāk olas dēj no augusta līdz 
septembrim, ir jācenšas panākt, lai pēc 
iespējas mazāks gliemežu skaits sa-
sniegtu olu dēšanas vecumu un izdētu 
olas. Viena dējuma olas ir vienkopus un 
vienā dējumā var būt pat vairāk nekā 250 
olu.

Ja Spānijas kailgliemežu atradne ir 
apstiprināta, Dabas aizsardzības pār-
valde aicina rast iespējas veikt Spānijas 
kailgliemeža izplatības ierobežošanas 
pasākumus, piemēram:

• visefektīvākā metode ir nolasīt ar 
rokām vēlu vakarā krēslai iestājoties vai 
agri no rīta (kad kailgliemeži ir aktīvi) un 
iznīcināt tos pāršķeļot ar lāpstas vai kāda 
cita asa priekšmeta palīdzību vai ievieto-
jot uz vienu diennakti 10% vārāmā sāls 
šķīdumā. Spānijas kailgliemezis savā 
barībā izmanto arī beigtus vai savaino-
tus savas sugas īpatņus. Tāpēc beigtos 

gliemežus var atstāt citu īpatņu 
piesaistīšanai konkrētā vietā, 
taču šādā gadījumā konkrētā 
vieta jāapseko atkārtoti. Ja kailg-
liemeži tiek iznīcināti līdz jūlijam, 
beigtie indivīdi jāaprok zemē. Ja 
kailgliemeži tiek iznīcināti augus-
tā, septembrī, lai nepieļautu oliņu 
nonākšanu vidē un to izšķilšanos, 

beigtie indivīdi ir jāsadedzina vai jāievie-
to vārāmā sāls šķīdumā; 

• teritorijā var ierīkot gliemju lamatas. 
Par lamatām var kalpot kastes, burkas, 
pudeles ar nogrieztu galu un tajās ievie-
totu pievilinātājvielu, piemēram, pūsto-
ši augi, suņu un kaķu mākslīgā barību, 
kombinētā lopbarība;

• teritorijā var ierīkot slīcināšanas 
slazdus – augsnē līdz augsnes virskārtai 
ierok trauku, kurā ielej šķidrumu kopā ar 
pievilinātājvielu. Visbiežāk slīcināšanas 
slazdos par pievilinātājvielu izmanto alu. 
Ja slazdos būs tikai tīrs ūdens, gliemeži 
var ātri no tā izlīst ārā. Tāpēc šķidrumam 
ir jāsatur vielas, kas veicina gliemežu no-
slīkšanu — 1 % vara (vara sulfāts) vai 10 
% vārāmā sāls šķīdums;

• ķīmiskā ierobežošana, izmantojot 
limacīdus – izkaisot granulas vietās, kur 
tie novēroti visvairāk. Tomēr limacīdu lie-
tošanā jāievēro atbilstošie lietošanas un 
uzglabāšanas noteikumi.  

Ir jārēķinās, ka kailgliemežu ierobe-
žošana ir darbietilpīgs process, kas ir 
jāveic katru gadu. Tāpēc ir daudzi pre-
ventīvi pasākumi, kuru regulāra veikšana 
palīdzētu Spānijas kailgliemežu izplatī-
bas ierobežošanai – regulāra ceļmalu, 
grāvju malu, aizaugušu vietu pļaušana 
gliemeža invadēto vietu tuvumā. Nopļau-
to zāli ieteicams novākt, lai gliemjiem ne-
būtu vietu kur paslēpties. Ņemot vērā, ka 
gliemjus piesaista arī komposta kaudzes, 
rekomendējama slēgta tipa komposta 
tvertņu lietošana, kas nepieļauj gliemju 
iekļūšanu vai izkļūšanu no tvertnes.

Papildus informācijai aicinām iepa-
zīties ar Dabas aizsardzības pārvaldes 
mājaslapā pieejamo 2018. gadā izstrā-
dāto Spānijas kailgliemežu izplatības 
ierobežošanas plānu, kā arī informatīvo 
materiālu par Spānijas kailgliemezi.

Dabas aizsardzības departamenta 
direktore Gita Strode

Dabas aizsardzības pārvalde aicina 
iedzīvotājus ziņot par Spānijas 
kailgliemeža jauniem atradņu 
gadījumiem, rakstot uz epastu: santa.
rutkovska@daba.gov.lv un 
iveta.jakubane@llkc.lv. 

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu



ĪsziņasĪsziņas
 Uzsākta Meirānu stacijas jumta nomaiņa. Darbus veic SIA “HB service”. Veicamo 

darbu summa – 44788,52 euro (bez PVN).
 Tuvojas nobeigumam pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 

atjaunošanas darbi.
 Tuvojas nobeigumam arī novada ceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši pārbū-

ve.
 Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu “Telpu pārbūve dienas aprūpes centra perso-

nām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei”. Pieteikušies 3 pretendenti.
 Pabeigta Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana. Darbus veica SIA “Ošu-

kalns”. Tiek kārtota tehniskā dokumentācija.

STABILS UN DROŠS 
finanšu partneris kopš 1996. gada

konta atvēršana BEZMAKSAS; rēķinu 
apmaksa; SMS par darījumiem kontā

skaidras naudas darījumiem nekā bankās 

vairāk kā 400 pasta nodaļas visā Latvijā

VAS Latvijas Pasts
67008001 | 27008001 | www.pasts.lv

4. augustā
piedzimuši dvīnīši

Katrīna un Everts
Manas rokas maiguma pilnas: 
Tu viņās dusi –
Dzīva mīlestība
Brīnumā pārtapusi.
(K. Zāle)

Apsveicam vecākus
Madaru Fišeri un Sandri Kaņepi
ar mazo brīnumiņu nākšanu pasaulē!
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas.

Anta Mālniece – 89 g. (Lubāna)
Mirusi 22.07.2019.

Mairīte Mālniece – 63 gadi (Lubāna)
Mirusi 31.07.2019.

Līdzjūtība

Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 
iznāks 13. septembrī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 6. septembrim.

26. jūlijā izskanēja brīnišķīgs kon-
certs dabas takā “Aiviekstes ozoli”. 
Tika vākti ziedojumi ērģeļu remontam. 
Tika saziedoti 347.25 euro!

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem un 
laba vēlētājiem! Paldies visiem, kas pie-
dalījās akcijā “Ērģelēm skanēt”!

1. Muzikanti: Intars Zommers, Mārtiņš 
Ezeriņš, Māris Ezeriņš, Matīss Matigars 
Ezeriņš, Alma Elīze Ezeriņa

2. Arborists: Andris Seipulis
3. Tehniskie darbinieki: Marta Valaine, 

Emīls Džarcāns un atbalstītāji biedrība 
“Aborieši”.

Lubānas ev.lut. draudzes vārdā 
Elīna Vēkšēja

Ērģelēm 
skanēt!

Aktuāli
SIA “KLĀNI A” 

veikals un kafejnīca 
“Mednieku bārs“
atsācis savu darbību 
ar šā gada 1. augustu  
Baložu ielā 2, Lubānā.

Kafejnīca atvērta 
no plkst. 10:00 līdz plkst. 18:00, 

slēgta svētdienās.

Veikala darba laiks 
no plkst. 8:00 līdz plkst. 18:00, 

slēgts svētdienās.

T. uzziņām: 64894152

Aiz katra paliek dzīve 
un pasacītais vārds.

Bet atmiņas tik dārgas 
sirds ilgi saglabās.

Izsakām līdzjūtību Vasilijam, 
tēti mūžības ceļā pavadot.

Mājas kaimiņi Ozolu ielā 9

30. augustā plkst. 22.00
Meirānu tautas namā

i

LATVIJAS 
PASTS 
INFORMĒ
Ņemot vērā to, ka 15.augustā 
ir apturēta AS “PNB banka” 
darbība un to, ka šobrīd 
VAS “Latvijas Pasts” fi liālēs 
un kontaktu centrā ir 
pastiprināta klientu interese 
par pensiju un pabalstu 
saņemšanas iespējām, 
piedāvājam informāciju par 
VAS “Latvijas Pasts”, kas var 
palīdzēt atbildēt uz iedzīvotāju 
jautājumiem par pakalpojumu 
saņemšanu pastā.

Vairāk informācijas: 
T. 67008001/27008001/
www.pasts.lv

Spēlēs grupa “Bruģis”
Ieeja 4 EUR


