
8. Tautas deju kolektīvu 
festivāls “6x6”05.11.

19:00

Valsts svētkos 
Meirānos, Lubānā

Meirānu tautas namā 18. novembrī
Plkst. 20.00

LATVIJAS VALSTS SVĒTKU KONCERTS 

“Ai, tēvu zeme  stūru stūriem...” 
Koncertā piedalās: Meirānu tautas nama

Senioru deju kolektīvs “Meirāni” (vad. Z.Gora); 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rokraksti” (vad. L.Ozolniece); 

Sieviešu deju kopa “Magones” (vad. A.Caunīte); 
Amatierteātris “Zeltrači” (vad. I.Malahovska); J.Norviļa Madonas 

mūzikas skolas Lubānas fi liāles audzēkne Agita Novikova; Viesi no 
Igaunijas – vidējās paaudzes deju kolektīvs “KAAREKE” (vad. R.Pohla) 

Ieeja bez maksas

No plkst. 22.00

Valsts svētku BALLE
Ielūdz Gunārs Mednis (grupa “Kamēr jauni”)

Ieeja bez maksas     

Lubānas pilsētas klubā 18. novembrī 
Plkst. 18.00

Lubānas kultūras nama amatiermākslas 
kolektīvu KONCERTS 

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 

“Savu skaistāko zemi 
Dievs ir atdevis mums”

Mana zeme, mana tauta,
Tava bagātība pūra lādē likta. 
Šeit ir gudrība un viedums,
Šeit ir viss, kas gadu tūkstošiem ir krāts.
Pūra lādēs likti raibi cimdi,
Smalkas jostas, lakati un sagšas.
Zīmju valodā šeit tautas liktens ierakstīts, 
Arī tas, ka laimīgi mēs būsim rīt.
 (Zitta Voiciša)

Ieeja bez maksas

Festivāls notiks 5. novembrī Lubānas pilsētas klubā
Aicināti piedalīties vidējās paaudzes deju kolektīvi, jauniešu deju kolektīvi un senioru deju kolektīvi. 
Viens no galvenajiem festivāla mērķiem ir uzturēt tautas deju tradīcijas 
saglabāšanas procesu laika posmā starp Dziesmu un deju svētkiem. 
Laipni aicināti pieteikt dalību festivālā! Pieteikuma anketu un nolikumu skatīt www.lubana.lv.

Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
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Par iesniegumu iesniegšanu valsts 
atbalstam mājsaimniecībām siltumenerģijas 

izmaksu segšanai
Valsts atbalstam 2022./2023.g. 

apkures sezonā var pieteikties mā-
jokļa īpašnieks, īrnieks vai tiesis-
kais valdītājs.

Iesniegumus var katrs iedzīvotājs 
personīgi iesniegt elektroniski paš-
valdību e-pakalpojuma portālā www.
epakalpojumi.lv vai klātienē Lubānas 
apvienības pārvaldē klientu apkalpo-
šanas centrā un lietvedībā.

Iesniegumus var iesniegt (vienu 
vai vairākus visā atbalsta periodā, 
ievērojot katram atbalsta veidam no-
teiktos ierobežojumus).

Iesniegumam jāpievieno šādi 
dokumenti:

1) pašapliecinājums par attiecīgo 
apkuri mājoklī un to, ka citi mājsaim-
niecības locekļi nav iesnieguši iesnie-
gumu atbalstam šim mājoklim.

2) mājokļa īpašuma vai lietošanas 
tiesības apliecinošu dokumentu, ja 
attiecīgā informācija nav pašvaldības 
rīcībā zemesgrāmatā nostiprinātas 
īpašumtiesības, īres līgums, mantoju-
ma apliecība, elektroenerģijas rēķins 
vai līgums, pilnvara, rēķins par komu-
nālajiem pakalpojumiem…);

3) maksājumu apliecinošus doku-
mentus (čeks, kvīts vai rēķins/pavad-
zīme un maksājuma uzdevums) par 
koksnes granulu, koksnes brikešu 
vai malkas iegādi vienam mājoklim, 
ja apkurei izmanto koksnes granulas, 
koksnes briketes vai malku;

4) rēķinu par elektroenerģiju kon-
krētajam mājoklim, ja apkurei izman-
to elektroenerģiju; 

5) pašapliecinājums par malkas ie-
gādi vienreizējam atbalstam 60 EUR, 
ja malka iegādāta līdz 2022.gada 31. 
augustam bez maksājumu apliecino-
ša dokumenta. 

Malkas apkure
Ja nav čeka. Ja malka iegādāta 

līdz 2022. gada 31. augustam (tam 
nepieciešams tikai pašapliecinā-
jums), ir tiesības saņemt valsts atbal-
stu 60 eiro apmērā. 

Šajā gadījumā pašvaldībā iesnie-
gumi jāiesniedz no šī gada 1. oktobra 
līdz 30. novembrim.

Ja iesniedz iesniegumu par malkas 

iegādi gan ar maksājuma dokumen-
tiem, gan bez tiem, atbalsta apjomu 
aprēķina kā starpību starp 60 eiro un 
atbilstoši maksājumu apliecinošajiem 
dokumentiem aprēķinātajam atbals-
tam. Tātad tiek ņemta vērā iepriekš 
izmaksātā 60 eiro atbalsta summa.

Ja ir čeks. Ja izmaksas pārsniedz 
40 eiro/berkubikmetrā, kompensē 
50% no izmaksām virs šīs cenas, bet 
ne vairāk kā 15 eiro/berkubikmetrā. 
Vienai mājsaimniecībai paredzētais 
maksimālais patēriņa apjoms 35 ber-
kubikmetri.

Piemēram, ja malka pirkta par 70 
eiro berkubikmetrā, tad sadārdzinā-
jums (pieaugums) ir 30 eiro, no ku-
riem valsts kompensēs 15 eiro. Tā kā 
maksimālais apjoms, kam piešķirams 
atbalsts, ir 35 berkubikmetri, mak-
simālais atbalsts šādai mājsaimnie-
cībai būs 525 eiro. Atbalsts attiecas 
uz malkas iegādi no 2022. gada 1. 
maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Ie-
sniegumi jāiesniedz pašvaldībā no 1. 
oktobra līdz 30. aprīlim. Maksimālais 
atbalsta apjoms, par kuru var saņemt 
atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35 
ber.m3 jeb 21 sters.  Elektroniskajos 
iesniegumos jānorāda tāda mērvienī-
ba, kāda norādīta maksājuma doku-
mentā (kg / litri / steri / cieškubikmen-
tri / berkubikmetri). Sistēma jebkādās 
norādītajās mērvienībās iegādāto 
malkas daudzumu pārrēķinās ber.m3.

Maksājumu apliecinošs doku-
ments ietver sekojošu informāciju: 
darījuma datums, nopirktās malkas, 
koksnes granulu vai koksnes brikešu 
apjoms, summa. 

Apkure ar koksnes granulām un 
koksnes briketēm

Iesniegumā jāietver pašapliecinā-
jums par koksnes granulu vai kok-
snes brikešu apkures esību mājoklī. 
Iesniegumu par atbalstu mājsaimnie-
cībai iesniedz laikposmā no 2022. 
gada 1.oktobra līdz 2023. gada 30. 
aprīlim. Atbalsta periods noteikts no 
2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 
30. aprīlim – lai saņemtu atbalstu, 
čeka vai cita maksājumu apliecinoša 
dokumenta datumam ir jābūt šajā pe-

riodā. Koksnes briketēm un koksnes 
granulām cenu slieksnis noteikts 
300 euro par tonnu bez pievienotās 
vērtības nodokļa (aptuveni 65 euro/
MWh). Maksimālais atbalsta apjoms, 
par kuru varēs saņemt atbalstu, vie-
nai mājsaimniecībai būs 10 tonnas.

Apkure ar elektroenerģiju
Iesniegumā jāietver pašapliecinā-

jums par apkures sistēmas ar elektro-
enerģiju esību mājoklī.

Iesniegumu par atbalstu mājsaim-
niecībai iesniedz laikposmā no 2022. 
gada 1. novembra līdz 2023. gada 
31. maijam. Atbalsta periods noteikts 
no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. 
gada 30. aprīlim – lai saņemtu atbal-
stu, rēķina par elektroenerģiju mak-
sājuma datumam ir jābūt periodā no 
2022. gada 1. novembra līdz 2023. 
gada 31. maijam. Mājsaimniecībām, 
kuras apkurei izmanto elektroenerģi-
ju, atbalsts tiek piešķirts tiem elektro-
enerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir 
lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne 
vairāk kā 2000 kWh mēnesī, ja elek-
troenerģija tiek izmantota mājokļa 
apkurei.

Centralizētā siltumapgāde
Ja apkuri nodrošina centralizētā 

siltumapgāde, atbalstu piemēros au-
tomātiski rēķinos.

Atbalstu mājsaimniecībai NE-
VAR saņemt:

– Ja ir pirktas koksnes granulas 
vai koksnes briketes un nav pieejams 
čeks vai cits maksājumu apliecinošs 
dokuments (bankas maksājuma uz-
devums, stingrās uzskaites kvītis).

– Ja malkas, granulu vai brikešu 
čekā/rēķinā neparādās nopirktā kuri-
nāmā apjoms.

– Ja persona nevar uzrādīt nekādu 
mājokļa lietošanas tiesības apliecino-
šu dokumentu un persona nav arī ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātājs 
par šo mājokli, nav elektroenerģijas 
līguma slēdzēj/rēķina maksātājs.

– Ja minētajā adresē Zemesgrā-
matā ir ieraksts, kas apliecina tikai 
īpašuma tiesības uz zemi, un nav 
nedz saskaņota būvprojekta dzīvo-
jamai ēkai, uz kā pamata izsniedz 
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Dejo “Varavīksne”

būvatļauju, nedz citu dokumentu, 
kas apliecina, ka tas ir mājoklis.  Ja 
mājoklis pieder fiziskai personai, kur 
paralēli ir reģistrēta adrese juridiskai 
personai, atbalsts tiek piemērots, ja 
minētajā adresē mājsaimniecības lie-
totājs pērk un izlieto enerģiju savas 
mājsaimniecības vajadzībām.

Atbalsts tiek piemērots, ja mājoklis 
pieder juridiskai personai, bet ir no-
slēgts īres līgums ar fizisku personu.

Ja mājsaimniecība izmanto kom-
binēto apkuri, tad par katru apkures 
veidu ir jāveido atsevišķs iesniegums. 
Par katru apkures veidu tos iesniedzot 
ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

Iesniegumā tiek prasīts norādīt ie-
sniedzēja: vārdu, uzvārdu, personas 
kodu, kontaktinformāciju, kredītiestā-
des vai pasta norēķinu sistēmas kon-
ta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts 
mājsaimniecībai. 

Varēs norādīt citai personai piede-
rošu bankas kontu un arī šīs perso-
nas vārdu, uzvārdu, personas kodu. 
Ja nav iespējams atbalstu mājsaim-
niecībai saņemt bankas kontā, norē-
ķini skaidrā naudā tiks nodrošināti no 
2022.gada 1.novembra.

IESNIEGUMU atbalsta saņem-
šanai VAR IESNIEGT:

Lubānas pilsētas klientu apkal-
pošanas centrā un lietvedībā – Tilta 
iela 11, Lubāna, Madonas novads, 
telefoni 64894091; 64894434 

Darba laiks: 

Pirmdien no plkst. 8.00-18.00  
(pusdienas pārtraukums no plkst. 
12.30-13.30) 

Otrdien, trešdien, ceturtdien no 
plkst. 8.30-17.30  (pusdienas pārtrau-
kums no plkst. 12.30-13.30) 

Piektdien 8.30-16.30  (pusdienas 
pārtraukums no plkst. 12.30-13.30) 

Klientu apkalpošanas centrā 
Meirānos – “Meirānu stacija”, Meirā-
ni, Indrānu pag., Madonas novads 
(Meirānu bibliotēkas telpas), telefons 
64829640. 

Darba laiks:  Otrdien, ceturtdien 
no plkst. 9.00-16.00.

Iedzīvotāji visu sev interesējošo 
informāciju var skatīt Vadlīnijās māj-
saimniecībām atbalsta saņemšanai: 
https://www.epakalpojumi.lv/Servi-
ces/ERA/Documents/era_vadlinijas.
pdf

Madonas novadā autobusu 
kustību sarakstos plānoti  

vilcieniem pielāgoti reisi un 
jauna pietura

Vairākos autobusu maršrutos, kas kursē pa autoceļu P83 Lubāna-Dzelzava, 
turpmāk pasažieriem būs iespēja iekāpt vai izkāpt pieturā “Jaunie kapi”:

– maršrutā Nr. 6339 Madona-Meirāni-Lubāna-Liedeskrogs (reiss plkst. 15.20 no 
Madonas un plkst. 16.40 no Liedeskroga),

– maršrutā Nr. 6357 Cesvaine-Madona-Aiviekste-Pļaviņas (reiss plkst. 03.35 no 
Lubānas),

– maršrutā Nr. 6376 Madona-Cesvaine-Dzelzava-Lubāna (reiss plkst. 06.18 no 
Lubānas un reiss plkst. 21.41 no Madonas),

– maršrutā Nr. 6507 Madona-Barkava-Lubāna-Cesvaine-Madona (reisi no Mado-
nas virzienā uz Lubānu plkst. 07.10, plkst. 12.40, plkst. 17.30 un virzienā uz Cesvaini 
plkst. 07.10, plkst. 12.30).

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos maršrutos nodrošina 
SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”. Izmaiņas Autotransporta direkcija saskaņoju-
si ar Vidzemes plānošanas reģionu. 

Lubānas pilsētas 
bibliotēka tāpat kā katru 
gadu aktīvi iesaistīju-
sies makulatūras vāk-
šanas konkursā. 

Oktobra sākumā kon-
kursa ietvaros uz Līgatnes 
papīrfabriku tika nogādā-
ta šogad jau trešā maku-
latūras krava. Bibliotēkas 
vadītāja Inguna Kaņepo-
ne aicina iedzīvotājus vēl 
sasparoties un nest uz 
bibliotēku biroja, kopēja-
mo, piezīmju, zīmēšanas 
papīru, grāmatas, avīzes, 
žurnālus, bukletus, kata-
logus, burtnīcas, klades, 
kā arī salocītus kartona 
iepakojumus...

Akcija!

Zoles turnīrs 
Lubānā

16. oktobrī  Lubānas pilsētas klubā 
notika Zoles turnīrs, kurš pulcēja 11 inte-
resentus. Apsveicam uzvarētājus!

1. vieta Raimonds Keišs
2. vieta Atis Verebs
3. vieta Dairis Kalniņš
4. vieta Ēriks Kočāns
1. zole Atis Verebs
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No 2.-8. oktobrim div-
padsmit Lubānas vidus-
skolas 8.klases skolēni un 
skolotājas Dace Mežsarga 
un Ilze Stiprā piedalījās 
Nordplus Jauniešu mobili-
tāšu projekta “How can we 
use Nature as part of our 
curriculum?” (tulk. Kā mēs 
varam izmantot dabu, lai 
apgūtu mācību standartu.) 
(NPJR-2022/10215) tikša-
nās reizē Midsundas sko-
lā, Norvēģijā.

Viena no būtiskākajām 
prasmēm, ko apguvām pro-
jekta laikā – ceļošana. Brau-
cām gan ar automašīnām, 
gan ar satiksmes autobu-
siem, gan cēlāmies ar prā-
mi no vienas salas uz otru, 
gan lidojām ar lidsabiedrību 
“AirBaltic” un “SAS” lidmašī-
nām (Paldies Dacei Feldma-
nei par milzīgo atbalstu!), 
gan kuģojām ar laiviņu. Daļa 
skolēnu nebija lidojuši, tāpēc bagā-
žas nodošana un izņemšana, biļešu, 
pasu kontrole un drošības pārbaude, 
taxfree veikali un uzgaidāmās telpas, 
lidmašīnas pacelšanās un nolaiša-
nās, daudz dažādu nianšu bija jāap-
gūst  pirmo reizi. Īpašs piedzīvojums, 
kad ielidojām Ālesundes “miniatūrajā” 
lidostā (vispirms lidojām no Rīgas uz 
Oslo, tad no Oslo uz Ālesundi), kas 
atrodas uz salas un kur nolaisties ļauj 
tikai īpaši apmācītiem pilotiem, bija 
apmēram 20 minūšu garš brauciens 
ar nelielu pasažierus pārvadājošu lai-
viņu, kur gaismiņa priekšā blāvi mirgo, 
bet kapteinis vadās tikai pēc navigāci-
jas sistēmas, nakts tumsā pa bango-
jošu jūru.

Viesojāmies nesen izremontētā, ar 
drošības sistēmām labi aprīkotā Mid-
sundas skolā, kas  atrodas uz Otroi-
jas salas un kurā  mācās 225 skolēni. 
Norvēģijas izglītības sistēma atšķiras 
no mūsējās kaut vai, piemēram, ar 
to, ka skolēni līdz 8.klasei saņem tikai 
formatīvus vērtējumus, tajās visi sko-
lēni mācās pēc vienas programmas, 
bet atkarībā no skolēnu spējām tiek 
izveidots atbilstošs stundu saraksts. 
Beidzot 9.klasi visi kārto eksāmenus, 

pēc kuru rezultātiem skolēni izvēlas, 
kur turpināt mācīties – vidusskolā vai 
tehnikumā. Skolās nav interešu izglī-
tības pulciņu. Par bērnu brīvā laika 
pavadīšanu, sekmēm un uzvedību 
galvenās rūpes uzņemas vecāki. Pat 
skolas ballītēs viņi tirgo dažādus pašu 
sagatavotus našķus un uzrauga kārtī-
bu un drošību.

Ar savu gleznaino apvidu, fjordiem, 
no kuriem lietus laikā tek ūdens strau-
mes, salām un saliņām, ko lielākoties 
savieno tilti vai tuneļi, savdabīgo jūras 
dzīvnieku pasauli (rajām, jūras ežiem, 
omāriem, krabjiem un lašiem)  Mid-
sunda ir ideāli piemērota vieta, kur mā-
cīties dabā. Projekta ietvaros skolēni 
pētīja dabu un gāja pārgājienos, pik-
nikoja Sandanas pludmalē. Apmeklēja 
akvāriju jūgendstila pilsētā Ālesundē, 
kur ēdienu laboratorijā izmēģināja no 
dažādām zivs daļām gatavotus ēdie-
nus, salīdzināja to garšas, lai saprastu, 
cik svarīgi mūsdienās ir mācīties saim-
niekot videi draudzīgi, pagatavot ēdie-
nu tā, lai pietiktu pēc iespējas vairāk 
cilvēkiem un pēc iespējas mazāk ēdie-
na nonāktu atkritumos. Teritoriālajā 
centrā Moldē, savukārt, atrodas plašs 
etnogrāfiskais muzejs, kurā stāstīts par 

Mācīties dabā Norvēģijā

vietējo iedzīvotāju tradīcijām, paražām 
un dzīves veido jau kopš vikingu lai-
kiem. Pārgājiens kalnos šoreiz izpalika 
lietaino laikapstākļu pēc, toties bija ie-
spēja doties uz vietējo sporta centru, 
kurā atrodas klinšu kāpšanas siena, 
un izmēģināt savus spēkus tur.

Šajā projektā piedalās skolēni no 
Latvijas, Norvēģijas un Fēru salām. 
Gan dzīvodami ģimenēs, gan aktivi-
tātēs skolā un ārpus tās skolēni savā 
starpā ļoti daudz komunicēja. Patiesas 
asaras acīs, šķiroties, ir vislabākais 
novērtējums un zīme tam, ka nedēļa 
ir izdevusies. Joprojām starpbrīžos 
redzu, kā notiek savstarpēja sazinā-
šanās tiešsaistē un ar nepacietību tiek 
gaidītas nākamās tikšanās reizes.

Nordplus projekts ne tikai paver ie-
spējas mācīties dabaszinības, valodas, 
vēsturi utt. Tik pat daudz mācāmies 
sadzīviski noderīgas lietas, piemēram, 
ceļot, sadarboties gan ar vienaudžiem 
citās valstīs, gan saviem klases bied-
riem, dzīvot patstāvīgi, plānot savas 
finanses, dod iespēju atrast sev rad-
niecīgas dvēseles un ieraudzīt pasauli 
“ārpus savām četrām sienām.” 

Ilze Stiprā
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 No 16.-22.oktobrim Lubānas vi-
dusskolā norisinājās Nordplus jau-
niešu mobilitāšu projekts “5 C’s - 
classroom changes change climate 
changes” (NPJR-2022/10065). Pro-
jekta ietvaros kopā ar mūsu skolas 
7.klases skolēniem darbojās trīs-
desmit 7.-9.klašu skolēni no Šiauliai 
region Kuršėnai Stasys Anglickis 
progymnasium (Lietuva) un EE-Co-
Educational Gymnasium Räpina 
(Igaunija).

Pirmajā dienā – iepazīšanās ak-
tivitātes: skolēni pastāstīja par sevi, 
savu skolu un dzimto pusi; kopā ar 
Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centra vadītāju Ilzi Kraukli 
iepazina Lubānu (izstāžu zāli, luterāņu 
baznīcu, Hidrometeoroloģijas centru 
u.c.) un tās stāstus; atraktīvā veidā 
centās labāk iepazīt viens otru.

Otrā diena – mācību stundas sko-
lēniem vadīja Dace Kočāne (sociālās 
zinības), Inese Sondare (inženierzinī-
bas), Ilona Kalniņa (bioloģija). Apmek-
lējām AS “Latvijas valsts meži” ko-
kaudzētavu “Podiņi”, kur tās vadītājs 
Artūrs Plešs sniedza izsmeļošu un uz-
skatāmu ieskatu egļu, melnalkšņu un 
bērzu audzēšanas procesā. “Vaidavu” 
saimnieks Vilnis Strautiņš pārsteidza 
ar mākslu saskatīt neparasto dabā un 
savu “slimību” – dažādām kolekcijām 
no visām pasaules malām.

Trešdien radošajās darbnīcās 
Lubānas mākslas skolā, amatnieku 
centrā un vidusskolā skolēni veidoja 
telpiskus dekorus no kartona – saktas 
(sk. Iveta Cakule), piedalījās skolotā-
jas Daces Rudzītes vadītajā filcēšanas 
– puķu podu veidošanas meistarklasē, 
apgleznoja auduma maisiņus kopā ar 
skolotāju Sandru Valaini. Pēcpusdienā 
apmeklējām Lubāna mitrāja informā-
cijas centru, orientējoties Aiviekstes 
slūžu teritorijā un veidojot rotas lietas, 
iejūtoties akmens laikmeta cilvēku 
ādā, ūdens tūrisma centru “Bāka” un 
Teirumnieku purva taku.

Ceturtdien – izzinoša ekspedīcija 
ar dabas pētnieku Māri Olti Ērgļu ap-
kaimē esošajos mežos un gardas pus-
dienas Ērgļu stacijā. Starp citu, sarunu 
par mūsu projektu varat noklausīties 
Radio SWH arhīvā, 20.oktobra raidīju-
mā “Zaļais stūris”. Otrajā dienas daļā 
– radošā darbnīca, veidojot rudens 

lapu dekoru Kalsnavas arborētumā.
Noslēdzošajā projekta dienā 

kopā ar skolotājam Diānu Grāpi, Vitu 
Landrāti un Anitu Tropu tika gatavoti 
salāti un cepta šokolādes torte, spēlē-
tas spēles, izvērtēta šī nedēļa Lubānā. 
Sportisko aktivitāšu sadaļā – diskgolfs 
dabas takā “Aiviekstes ozoli” kopā ar 
instruktoriem Daci Almani un Mārtiņu 
Valaini un orientēšanās, izmantojot QR 
kodus, ko organizēja sk. Jānis Lejiņš 
un Lubānas vidusskolas skolnieces 
Viktorija Bērziņa un Vanesa Benedikta 
Jegorova.

Nedēļas laikā skolēni nobalsoja 
par, viņuprāt, projektam vispiemēro-
tāko pašu veidoto logo (autores Tīna 
Stērniniece un Dita Almane).

Notikumiem bagātā nedēļa izska-
nēja ar koncertu, kurā  dziesmas  mi-
jās ar dejām, bija apskatāma skolēnu 
darbu izstāde, dalībnieki saņēma ap-
liecinājumus un teica siltus pateicības 
vārdus. Koncertā piedalījās 1.klases 
deju kolektīvs “Zīļuki” (vadītāja sk. Ine-
se Straume), 6.-9.klašu deju kolektīvs 
“Žuburiņi” (vadītāja sk. Laila Ozoliņa), 
5.-7.klašu ansamblis un solisti Bella 
Gaigalniece, Laura Ozoliņa, Romāns 
Teo Razgalis (vadītāja sk. Teresija Pel-
ša, šoreiz – skolotāja Rudīte Kolāte). 
Pēc koncerta – garda mielošanās ar 
pašu gatavotiem un 7.klases skolēnu 
un vecāku sarūpētiem cienastiem.

Sirsnīgs paldies viesu mājai “Upe-
Nes” un Anitas Sluckas ģimenei par 
viesu izmitināšanu! Sirsnīgs paldies 
skolas darbinieku kolektīvam par at-
saucību un atbalstu! Sirsnīgs paldies 
tām ģimenēm, kas “metās piedzīvoju-
mā” un uzņēma savās mājās Igauni-
jas un Lietuvas skolēnus, parūpējās, 
lai viņi justos droši un loloti! Projekts 
ir komandas darbs, kurā katrs ieliek 
savu artavu. Un no tā, kāds ir katra da-
lībnieka pienesums, arī atkarīgs, kāds 
būs “mākslas darbs” kopumā.

Pēc ilgāka pārtraukuma šis bija pir-
mais starptautiskais projekts Lubānā. 
Līdz ar to sākumā valdīja satraukums 
un neziņa, kas būs, kā būs, vai viss iz-
dosies, kā iecerēts. Taču nedēļas bei-
gās, runājot ar projekta dalībniekiem, 
kas uzsvēra sirsnību, ar kādu tika uz-
ņemti Lubānā, daudzveidīgo aktivitā-
šu klāstu,  jauniegūtos draugus, kopā 
pavadītos brīžus, degsmi, ar kādu 
mēs iestājamies par savu dabu, tradī-
cijām, apkārtni, kultūru, saprotam, ka 
projekts bija vērtīga pieredze kā sko-
lēniem un skolotājiem, tā arī vecākiem 
un vietējai kopienai kopumā. Pieredze, 
no kā mācīties un ko atcerēties.

 Vizuālu ieskatu projektu aktivitātēs 
meklējiet Lubānas vidusskolas Face-
book lapā.

 Nordplus projektu koordinatore 
Lubānas vidusskolā  Ilze Stiprā

Jauna pieredze kopā ar Nordplus
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Madonas novada pašvaldība, atjaunojot savu autoparku, Lubānas apvienības pārvaldes vajadzībām iegādājusies au-
tobusu IVECO (ar 19 sēdvietām). Tāds pats autobuss iegādāts arī Cesvaines apvienības pārvaldes vajadzībām. Lubānas 
apvienības pārvalde vērš uzmanību uz to, ka ar 1. novembri sāksies skolēnu pārvadājumi ar jauno autobusu. Maršruts paliks 
nemainīgs. Autobusu izmantos arī apvienības pašdarbnieku un citu pārvaldes pārvadājumu vajadzībām. Ligita Pētersone

NEPĀRSALDĒ!  PIESAKI SKAITīTĀJA No-
ņEMŠANU!

Ja gada aukstajā periodā neizmantosi ūde-
ni, ir iespēja noņemt ūdens patēriņa skaitītājus 
– pieņemt tos “Madonas ūdens” glabāšanā un, 
līdz ar siltā laika iestāšanos, – uzstādīt atpakaļ.

Šāds pakalpojums jau ikgadēji privātmāju 
klientiem tiek piedāvāts, lai pasargātu skaitītājus 
no sasalšanas un iespējamas ūdens noplūdes.

Pakalpojuma cena  – 5 eiro.
Atceries, ka skaitītāju sasalšanas gadījumā 

atbildību par visām sekām nes privātmājas īpaš-
nieks.

Šo pakalpojumu pēc iepriekšējas pieteikša-
nās OKTOBRĪ veiksim administratīvo teritoriju 
ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas datumos:

* Lubānā, Meirānos - 18. datumā.

Par iespēju pieteikt pakalpojumu lūgums 
sazināties ar “AS Madonas ūdens” pa tālruni 
64807070.

“Madonas ūdens” 
informē par iespēju 
noņemt skaitītāju

Ar 1. novembri sāksies pārvadājumi ar  
jauno autobusu

SIA “Madonas ūdens” aicina iedzīvotājus ziņot par bīstamām ska-
takām — vietām, kur akas ir vaļējas vai to vāki ir bojāti! Iestājoties 
rudenim, šādas vietas var būt vieglāk pamanāmas, tādēļ, ja redzi — 
ziņo!

Sniegt informāciju par šādiem punktiem var uz e-pastu: info@
madonasudens.lv vai pa tel. 64807073, 64807070.

Aicina ziņot par 
bīstamām vietām
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Jauniešu deju kolektīvam “Žuburi” - 15
22. oktobrī Lubānas pilsētas klubā no-

tika liels pasākums – koncerts “Žuburu žu-
buriem izžuburots” jeb jauniešu deju kolek-
tīvam “Žuburi” – 15. Tie bija ne tikai svētki 
dejotājiem, bet arī svētki Kasparam Krauk-
lim – Latvijas Kultūras koledžas studentam, 
jo tas bija viņa kvalifikācijas darbs (saucās 
“Menedžments un režija JDK “Žuburi” 15 
gadu jubilejā”). Pasākums noritēja pēc 
Kaspara scenārija, un zālē sēdēja pārstāv-
ji no kultūras koledžas un vērtēja Kaspara 
veikumu. Turam īkšķus, lai viņa darbs tik-
tu novērtēts ļoti labi, jo mums, skatītājiem, 
patika. Brīnišķīgs koncerts, interesants 
scenārijs, kuru Kasparam palīdzēja šķeti-
nāt Sandra Valaine, pasākuma laikā visu 
acu priekšā no māla pikas darinot burvīgu 
svečturi. Jā, tā ik dienas kolektīva vadītājai 
Lailai Ozoliņai, “mīcot” izveidojies burvīgais 
“Žuburu” kolektīvs. Ar milzīgu atdevi, no 
sirds izdejojot latviešu tautas deju, svied-
ros samirkušu deju kreklu, tāda ir gandrīz 
vai ikkatra dejotāja deju mēģinājuma un 
koncertēšanas ikdiena. Un ja vēl to dara no 
sirds, ar pilnu atdevi – tad viss ir dubultā.

Koncerts notika ļoti ģimeniskā gaisot-
nē – Žuburi nedaudz pastāstīja par sevi, 
dažādiem kurioziem, notikumiem no kon-
certēšanas, par draudzību ar jauniešu deju 
kolektīvu “Rūdis” no Ērgļiem. Kā izrādās 
draudzība ir pāraugusi mīlestībā starp 2 
“Žuburu” un “Rūdis” dejotājiem, kā rezul-
tātā ir piedzimis mazs brīnumiņš. Daudzi 
“Žuburu” dejotāji ir TDA “Lubāna” dejotāju 
atvases. Jauki apspēlēta tēma par draudzī-
bu, mīlestību un pēctecību! Un dziesma 
par Kasparu Kraukļa dēlu (no dziesmas  
“Čiekurs – egles dēls”) izsauca skatītājos 
sirsnīgus smieklus. Veiksmīgi piemeklēts 
meldiņš un pārfrāzēti vārdi. Malači, ļoti ie-
derējās šajā koncerta kontekstā! 

Kad skatījos šo koncertu, tik tiešām 
ienāca prātā doma, ka visa Lubāna dejo. 
Tik daudziem “Žuburu” dejotājiem vecāki, 
vecvecāki ir dejojuši un arī dejo latviešu 
tautiskās dejas. 

Patika Daces Taukules komentārs Fa-
cebook pie koncerta fotogrāfijām: – Žubu-
riem 15. Manam Markusam kolektīvā tikai 
pirmais gads, vēl zaļš gurķis, vēl stumjams, 
bīdāms, dresējams, bet... sēžot zālē un re-
dzot viņu uz skatuves, kaklā kāpj kamols, 
acis, izrādās, aug pašā slapjākajā vietā. 
Skaisti! Viss koncerts divu stundu garumā ir 
baudāms. Deju temps mainās no lēnākām 
uz ātrākām. Viens no Jāņiem ar slapju mu-
guru un slapjām ūzām. Kādam arī  lielākais 
deju skaits jāiznes uz savām kājām. Malači! 
Un tā trakā Lulla! Kājas zem sola lec līdzi, 
gribas celties kājās un diet... Malači! Mala-
či! Malači! Visi kā viens! Lai Dievs dod ilgus 
gadus kolektīvam un stipru veselību izcilajai 
vadītājai Lailai!

Tiešām, Laila ir savas dzimtās Lubānas 

patriote, kas stāv un krīt par saviem kolek-
tīviem. Ar kādu lepnumu un sirds siltumu 
viņa runā par saviem dejotājiem! Un kā 
vēlas savus dejotājus parādīt ārpus Lubā-
nas, arī Latvijas robežām, vedot viņus uz 
dažādiem festivāliem citās valstīs: Beļģija 
(2011), Francija (2012), Lietuva (2014), Če-
hija (2014), Igaunija (2016), Vācija (2016), 
Polija (2019), Nīderlande (2019). Nav vieg-
li, jo, kā atzīst paši dejotāji, visi ir ar saviem 
žuburiem, un vadītājai ar visu jātiek galā. 
Agrāk Laila pārdzīvoja, ka vīrs atstāts no-
vārtā, kad viņa ir mēģinājumos, koncertos, 
bet nu jau labu laiku kā šis jautājums ir atri-
sinājies, jo tautiskās dejas dejo visa ģime-
ne – vīrs, meitas un dēls. Pareizi saka: kad 

iedod velnam mazo pirkstiņu – paņems 
visu roku.  

Skaisti ir atnākt uz koncertu, priecāties 
par to, cik mūsu jaunieši skaisti dejo, vērot 
mirdzumu viņu acīs, neizsīkstošo enerģiju, 
vērot burvīgos smaidus, un tad aizdomā-
ties, cik daudz laika pavadīts mēģināju-
mos, cik daudz nervu patērēts vadītājai 
Lailai, lai visus savāktu kopā no dažādām 
Latvijas vietām un lai visus saturētu kopā 
vienā kolektīvā. 

Lai enerģija plūst pārpārēm gan Lailai, 
vadot savus deju kolektīvus, gan dejotā-
jiem, izdzīvojot latviešu tautas deju rakstus 
un soļus uz skatuves! 

Ligita Pētersone
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Meirānu tautas namā
5.novembrī plkst.19.00

Ļaudonas pagasta
amatierteātris ielūdz uz 

IZRĀDI
J.Bunkevičs 

“Pilsētnieki”
Sadzīviska joku luga 3 cēlienos

Režisore Anna Anita Amata

Ieejas maksa – 2 EUR

11.novembrī plkst.18.00
Par godu Lāčplēša dienai

Meirānu tautas nams un biedrība ‘’Vienā solī’’ aicina uz 

LĀPU GĀJIENU un 
PIEMIŅAS BRĪDI 

Visagala kapos pie pulkveža, 
pirmā latviešu atsevišķā bataljona komandiera 

OSKARA KALPAKA pieminekļa 
un svecīšu nolikšanu pie piemiņas akmens 

NOVADNIEKU PIEMIŅAI 

Pulcēšanās lāpu gājienam plkst. 17.45 
pie Meirānu stacijas

 
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR (ar PVN)

Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde

siltumapgāde Meirānu stacijā 1m2 1,82

Naktsmītnes Tilta 5, Lubāna

numurs ar atsevišķu sanitāro mezglu 1 diennakts 24,20

numurs ar kopīgu sanitāro mezglu 1 diennakts 16,94

Sociālās aprūpes centrs

specializētā autotransporta (ar pacēlāju) pakalpojums 1 km 0,61

vieglās automašīnas transporta pakalpojums 1 km 0,44

morga pakalpojums 1 diennakts 7,74

Medicīnas maksas pakalpojumi

uzturēšanās dienas stacionārā 1 diennakts 5,00

medicīnas māsas pieņemšana (asinsspiediena mērīšana, pārsiešana, ērces izņemš.) 1 manipulāc. 1,42

i/venoza infūzija (sistēma) 1 manipulāc. 3,13

i/venoza injekcija 1 manipulāc. 1,00

i/muskulāra injekcija 1 manipulāc. 0,50

Meirānu tautas nams

naktsmītnes personai diennaktī 1 personai 8,59

Telpu noma

lielā zāle (līdz 50 personām) 1 stunda 3,45

lielā zāle (virs 50 personām) 1 stunda 4,24

mēģinājumu zāle 1 stunda 1,69

Ieejas maksa kultūras pasākumā

pašdarbības kolektīvu pasākumi 1 persona 1,4

profesionālo mākslinieku pasākumi 1 persona 2,85/4,25

Lubānas kultūras nams

Telpu noma

lielā zāle (līdz 50 personām) 1 stunda 3,45

lielā zāle (virs 50 personām) 1 stunda 4,24

 

Lubānas apvienības pārvaldes un tās iestāžu sniegtie 
maksas pakalpojumi un to cenrādis

(apstiprināts Madonas novada pašvaldības domes sēdē 29.09.2022.) 

Lubānas Ziņas” 2022. gada 28. oktobris

pirmā latviešu atsevišķā bataljona komandiera 
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Ar 2022. gada 1. novembri stā-
sies spēkā vienots ūdensapgādes 
tarifs SIA “Madonas ūdens” apkal-
pes zonā:

– ūdensapgādes pakalpojumu 
tarifs 1,45 EUR/m3 (bez PVN);

– kanalizācijas pakalpojumu ta-
rifs 2,08 EUR/m3 (bez PVN).

Sakarā ar Madonas novada paš-
valdības domes pieņemto lēmumu, ta-
rifs stāsies spēkā Lubānas apvienības 
pārvaldes un SIA “ŪDAS” apkalpes 
teritorijā (Ērgļi), kā arī sakarā ar Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas pieņemto lēmumu — līdzši-
nējā “Madonas ūdens” apkalpes zonā 
Madonā. 

Pēc šāda paziņojuma iedzīvotājiem 
ir radies jautājums: “Tā kā ūdens skai-
tītāju rādījumi ir jānodod 18.datumā, 
bet tarifs mainās 1.novembrī, vai 
31.oktobrī pašiem iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem ir jānodod skaitītāju 
rādījumi vēlreiz, lai varētu tikt veikts 

korekts aprēķins un rēķinu sagatavo-
šana atbilstoši 2 tarifiem (t.i. laika pos-
mā no 18.oktobra līdz 18.novembrim 
taču tie ir 2 dažādi?)” Un dažu māju 
iedzīvotājus satrauc arī rēķini par pa-
tērētajiem 6 m3, ja faktiski ir patērēts 
mazāk ūdens.

Uz šiem jautājumiem SIA “Mado-
nas ūdens” sniedz sekojošu atbildi:  
Sakarā ar SIA Lubānas KP reorgani-
zāciju un ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifu izmaiņām, kuras stājas 
spēkā ar 01.11.2022. SIA “Madonas 
ūdens“ iesaka un dod iespēju iedzīvo-
tājiem precizēt ūdensmērītāju rādīju-
mus uz 31.10.2022.

Precizētos rādījumus lūdzam 
paziņot telefoniski vai e-pastā no 
30.10.2022.līdz 31.10.2022.

Ūdensmērītāju rādījumu precizē-
šana nav obligāta.

Daudzdzīvokļu māju klientiem. 
Atgādinām, ka līdz kopējā mājas ieva-
da skaitītāja uzstādīšanai par pamatu 

Vienots ūdensapgādes tarifs stāsies spēkā ar 
1. novembri visā Madonas novada teritorijā

rēķina sagatavošanai tiks ņemts tikai 
katra dzīvokļa skaitītāja rādījums, vai 
patēriņa norma 6 m3 uz katru deklarē-
to iedzīvotāju, kur nav uzstādīti skaitī-
tāji.

Pēc kopējā ievada skaitītāja uzstā-
dīšanas, kad tas būs darbojies pilnu 
norēķina periodu (viens mēnesis), 
par pamatu rēķinu sagatavošanai tiks 
ņemts šī ievada skaitītāja uzskaitītais 
patēriņš.

Ja dzīvokļu skaitītāju rādījumu un 
pielietoto patēriņa normu (6 m3 uz 
dekl. iedz. mēnesī) kopējā summa 
būs lielāka vai mazāka par ievada 
skaitītāja rādījumu, tad rēķinā iekļau-
jamais aprēķinātais patēriņš katram 
dzīvoklim būs proporcionāli patēriņam 
samazināts vai palielināts līdz ievada 
skaitītāja uzrādītajam patēriņam.

Daudzdzīvokļu māja kopumā sa-
maksās tikai tādu patēriņu, kādu uzrā-
dījis mājas ievada skaitītājs.

Atzīmējot Reformācijas piecsimtgadi 
Latvijā, un Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu, 
2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek 
stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Gli-
ka pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto 
ozolu zīlēm.  Kas ir Ernsts Johans Gliks 
(1652 - 1705)? Gliks ir pirmais BĪBELES 
tulkotājs latviešu valodā. Jaunie ozoliņi 
tiek stādīti ar domu – lai ozoli izplatās 
pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds 
caur Ernsta Glika tulkoto bībeli.

2. oktobrī pēc Pļaujas svētku dievkal-
pojuma pļavā netālu aiz Lubānas ev. lut. 
baznīcas tika iestādīti 3 Glika ozoli.

Lubānas ev.lut. draudze saka paldies 
Aivaram Kočānam par vietas sagatavoša-
nas darbiem ozolu stādīšanai un Kaspa-
ram Tropam par pļavas nopļaušanu. 

2. oktobrī dievkalpojuma laikā pēc 
garāka pārtraukuma atkal ieskanas baz-
nīcas ērģeles, kurām tika veikti restaurā-
cijas darbi. 

Ligita Pētersone

Lubānā  
iestāda  

3 Glika ozolus

BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMI  
reģionālajā sabiedriskajā transportā 

IZMAIŅAS 2023. GADĀ
KAS MAINĀS?

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajā sabiedriskajā transportā, 
būs jāuzrāda eID karte, ko var nolasīt transportlīdzeklī uzstādītās specializētās iekārtas.

KURUS IEDZīVoTĀJUS SKARS IZMAIņAS?
• personas ar I un II grupas invaliditāti,

• politiski represētās personas,
• nacionālās pretošanās kustības dalībniekus,

• bērnus-bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus,
• daudzbērnu ģimenes.

PĀRbAUDI
Vai tev ir atbilstoša eID karte, lai tu varētu arī turpmāk saņemt 
braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā?

MAN IR eID KARTE, KAS IZDoTA:
• līdz 2019. gada 1. septembrim – PMLP jānoformē 

jauna eID karte - neatliec, dodies uz PMLP tuvākajā dar-
ba dienā (pakalpojumu var saņemt rindas kārtībā)!

• no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. 
decembrim – atrodi eID kartes PIN kodus + piesaki vi-
zīti VPVKAC (interesējies pašvaldībā) vai CSDD (tālr. 
67025777) un speciālisti palīdzēs aktivizēt atbilstošu kar-
tes funkcionalitāti. *Ja nav PIN kodu, sazinies ar PMLP!

• no 2021. gada 28. decembra – eID karte jau ir at-
bilstoša atvieglojumu saņemšanai, aicinām sekot līdzi in-
formācijai, kad izmaiņas 2023. gadā stāsies spēkā

MAN NAV eID  
KARTES

Tuvākajā darba 
dienā dodies uz 
PMLP un noformē 
eID karti! Braukša-
nas maksas atvieg-
lojumus starppilsētu 
un vietējās nozīmes 
autobusos, vilcie-
nos varēs saņemt 
tikai ar eID karti
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Nākamo numuru plānots izdot 
2022.g. 25. novembrī.

Informāciju iesniegt līdz 
17. novembrim.

Jaunākajai informācijai sekojiet 
sociālajos tīklos.

Pieminam...

Mēs turam svētas atmiņas...

bulate Ilga  
29.08.2022. (94 g.) Lubāna 

  Kargāne Aija  
10.09.2022. (79 g.) Indrānu pag. 

  Feldmane Inta  
11.09.2022. (87 g.) Indrānu pag. 

  Šmite Genovefa 
16.09.2022. (92 g.) Lubāna 

Mālniece Indra 
20.09.2022. (57 g.) Lubāna 

  Kasperaviča Astrīda biruta  
23.09.2022.  (64 g.)  Indrānu pag. 

  Skangalis Jevgeņijs  
24.09.2022.  (63 g.)  Indrānu pag. 

brīvkalne Laimrota  
27.09.2022.  (67 g.)  Indrānu pag. 

Arklone Konstantina  
02.10.2022. (88 g.) Lubāna

Heidemanis Leons 
06.10.2022. (60 g.) Lubāna

Margevičs Juris 
14.10.2022. (72 g.) Lubāna

Saleniece olga 
18.10.2022. (87 g.) Lubāna

Ābola Dzidra 
21.10.2022. (93 g.) Indrānu pagasts

Meirānu tautas 
namā

12. novembrī plkst. 
19.00

Dzelzavas pagasta 
amatierteātra

izrāde Andris Ūdris 

 Mākslas galerijā satiekas 
dažādi likteņi, bet – vai 

tagad te patiešām ir iemiti-
nājies rēgs?

Režisore: Kristīne Ozola

Ieejas maksa – 2 EUR

Meirānu tautas namā
no 31. oktobra līdz 

17. novembrim
darba dienās no plkst. 10.00 līdz

plkst. 17.00

Aicinām apskatīt un izbaudīt Latvijas 
dabas krāsu spēles – ieaustas un 

iemūžinātas 
Guntas Sanderes 

 austo darbu izstādē 

“Kad daba un 
audekls satiekas”

Izstādē izvietotos darbus 
iespējams arī iegādāties

30. oktobrī plkst. 4:00 jeb naktī no 
sestdienas uz svētdienu notiks pār-
eja uz ziemas laiku – pulksteņu rādī-
tāji jāpagriež vienu stundu atpakaļ.

11. novembrī plkst. 18.30
Lubānas vecajā kapsētā 

pie Svētās uguns altāra 
godināsim brīvības cīnītājus ar 

PIEMIņAS bRīDI 
No līdzi paņemtajam svecītēm kopīgi 

veidosim “Gaismas rakstus”

Plkst. 19.00
Lubānas tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Lāčplēša dienā visā Latvijā 

pirmizrādi piedzīvos starptautisko novērtējumu 
ieguvusī režisora Viestura Kairiša 

SPĒLFILMA “JANVĀRIS”
Filma ir vēsturiska un autobiogrāfi ska ekskursija 
1991. gada barikāžu laikā, kas vēsta par jauniem 

kinematogrāfi stiem, kuri tiek ierauti Rīgā 
notiekošajos 1991. gada janvāra politiskajos 

notikumos.
Ieeja 3 EUR


