
Viss, ko vēlies, 
ir iespējams

Meirānu tautas nama pašdarbības kolektī-
vi atsākuši darbu. Par to varēja pārliecināties 
24. septembrī deju koncertā “Viss, ko vēlies, ir 
iespējams”. Šī koncerta organizēšanu un va-
dību bija uzņēmusies deju kopa “Magones”, 
uzaicinot viesos draugus no Lubānas, Barka-
vas, Degumniekiem, Mārcienas, Sauleskalna 
un, protams, piedalījās arī visi Meirānu tautas 
nama pašdarbības kolektīvi. Koncerts saveido-
jās spilgts, daudzveidīgs un sirsnīgs – sasildīja 
skatītāju sirsniņas līdz nākamajam koncertam. 
Paldies MAGONĒM un INGAI!

Nekas nav tik iespaidīgs, kā fotomirkļos 
atspoguļotās emocijas – smaidi, priekā mir-
dzošās acis... Plašu fotoreportāžu no koncerta 
skatīt www.lubana.lv sadaļā Fotogalerija.

Ligita Pētersone

Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
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SIA “Madonas 
ūdens” informē
8. septembra tikšanās laikā ar Lubā-

nas un Meirānu iedzīvotājiem par “Mado-
nas ūdens” uzsākto ūdenssaimniecības 
un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 
Lubānas apvienības teritorijā, tika snieg-
ta plašāka informācija par rēķinu sa-
stādīšanas, saņemšanas un apmaksas 
kārtību. Apkopojām būtiskāko informā-
ciju un sniegtās atbildes uz apmeklētāju 
jautājumiem.

* Daudzdzīvokļu māju pagrabos ir 
uzsākta ievada skaitītāju uzstādīšana; 
vietās, kur tos nav iespējams uzstādīt 
pagrabos, pie mājām tiek ieraktas skai-
tītāju akas. Tāpat arī komercuzskaites 
skaitītāji pakāpeniski tiek uzstādīti privāt-
mājām. Šos darbus “Madonas ūdens” 
klientiem veic bez maksas.

* Individuālos ūdens skaitītājus 
daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem, tostarp 
ar attālinātās nolasīšanas iespēju, kā arī 
laistīšanas skaitītājus (tikai ar attālinātās 
nolasīšanas iespēju; ūdens patēriņam 
caur laistīšanas skaitītāju netiek pierē-
ķināta kanalizācijas maksa) var iegādā-
ties uzņēmumā “Madonas ūdens”, taču 
to uzstādīšanu veic pats iedzīvotājs vai 
santehniķis. Par individuālā skaitītāja uz-
stādīšanu ir jāinformē “Madonas ūdens”, 
kas skaitītāju pieņems ekspluatācijā un 
noplombēs, pakalpojuma maksa — 10 
eiro (par vienu vai vairākiem skaitītājiem 
maksa nemainīga).

* Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos, kur 
nav uzstādīti individuālie skaitītāji, tiks 
piemērota ūdens patēriņa norma — 6 
kubikmetri uz vienu deklarēto iedzīvotā-
ju. Uzņēmums aicina uzstādīt individu-
ālos ūdens patēriņa skaitītājus!

* Individuālos ūdens patēriņa skaitī-
tājus ar attālināto nolasīšanu daudzdzī-
vokļu mājās var uzstādīt dzīvoklim indi-
viduāli, gan arī visas mājas dzīvokļiem 
vienoti. Viena skaitītāja cena — 48,90 
eiro; ieguvums ir ērtums klientiem, jo 
tad skaitītāja rādījums nav jānoziņo, to 
attālināti nolasa “Madonas ūdens” dar-
binieks.

* Ja laistāmais skaitītājs vai privāt-
mājas skaitītājs uzstādīts vietā, kur tas 
nelietošanas dēļ ziemā varētu aizsalt 
(piemēram, vasaras māja vai āra virtuve), 
“Madonas ūdens” aicina pirms sala ie-
stāšanās pieteikt šāda skaitītāja noņem-
šanu, uzglabāšanu un atpakaļ uzlikšanu 
pavasarī. Šāds pakalpojums maksā 5 

Sapulcēs ar Meirānu un Lubānas iedzīvotājiem 
pārrunātais

eiro (maksājumu veicot pavasarī pirms 
uzlikšanas); pārsaldēta skaitītāja nomai-
ņa izmaksās krietni dārgāk.

* Lubānas apvienības pārvaldes teri-
torijā ir vietas, kur mājas iedzīvotāji ūde-
ni ņem no pagalmā izvietota brīvkrāna. 
Ar laiku (vēlākais — līdz nākamā gada 
pavasarim) tie tiks likvidēti, ūdensvadu 
ievelkot mājā. Vietās, kur tas nebūs ie-
spējams, tiks ieviesti citi risinājumi, lai pie 
brīvkrāna varētu piekļūt tikai konkrētās 
mājas iedzīvotāji, kas šo ūdeni lieto. Par 
ūdens patēriņu no brīvkrāna ar vienu at-
bildīgo no mājas tiks slēgts līgums.

* Daudzdzīvokļu mājās aprēķins par 
patērēto ūdens daudzumu veidojas, no 
ūdens ievada skaitītāja rādījuma atņemot 
visu iesniegto dzīvokļu skaitītāju rādīju-
mu summu. Starpība, kas rodas, ir koe-
ficients, un to sadala proporcionāli katra 
dzīvokļa ūdens patēriņam. Lai starpība 
veidotos pēc iespējas mazāka, ļoti būtiski 
ir noziņot katra skaitītāja rādījumu maksi-
māli precīzi (arī ciparus aiz komata), laikā 
un regulāri.

* Rādījumu noziņošanas datums 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem Lubā-
nas apvienības pārvaldes teritorijā ik mē-
nesi ir 18. Pirmais ziņošanas datums — 
18. septembris! Attiecīgi pirmais rēķins 
no “Madonas ūdens” tiks saņemts par 
nepilnu periodu, tālāk veidojoties pilnam 
kalendārajam mēnesim. 

Privātmāju iedzīvotāji, kam nav uzstā-
dīti “Madonas ūdens” attālināti nolasā-
mie ūdens patēriņa skaitītāji, par ūdens 
patēriņu ziņo tāpat kā daudzdzīvokļu 
māju klienti, kvītiņu iemetot tuvākajā 
daudzdzīvokļu mājas “Madonas ūdens” 
uzstādītajā pastkastītē. Kad visi privātmā-
ju skaitītāji būs uzstādīti, to rādījumi vairs 
nebūs jāziņo — darbinieks tos ik mēnesi 
nolasīs attālināti.

* Saņemot rēķinu par augustu, kad 
pakalpojumus vēl sniedza “Lubānas KP”, 
tajā jau būs norādīti “Madonas ūdens” 
maksāšanas rekvizīti. Šī rēķina un turp-
māko rēķinu apmaksai lūgums izmantot 
rēķinā norādītos rekvizītus, kā arī maksā-
juma uzdevuma mērķī norādīt klienta nu-
muru (piemēram, “3-1234”) — arī tad, ja 
rēķina apmaksu veic cita persona.

* Pārmaksa par iepriekš saņemto 
pakalpojumu pāriet “Madonas ūdens”, 
un tiks atspoguļota ikmēneša rēķinā. Ja 
radušās kādas nesakritības, par to jāziņo 
pa tālruni 64807071. Savukārt, ja izveido-
jies parāds, to pārņem Madonas novada 
pašvaldība, kas vērsīsies pie iedzīvotāja 
par parāda apmaksu.

* Kā iespējams saņemt rēķinu par 
“Madonas ūdens” pakalpojumiem:

· e-pastā;
· Telefonā SMS;
· Rēķinu var saņemt pa pastu, pakal-

pojuma maksa — 1,45 eiro. Lai par rē-
ķina saņemšanu papīra formātā nebūtu 
jāmaksā, lūgums sazināties ar “Madonas 
ūdens”, norādot savu e-pastu vai tālruņa 
numuru rēķina informācijas saņemšanai.

Savu tālruņa numuru iedzīvotāji arī 
aicināti norādīt “Madonas ūdens”, lai va-
rētu saņemt informāciju par iespējamiem 
ūdens pārtraukumiem un ūdensvadu 
dezinfekcijas darbiem.

* Daudzdzīvokļu māju klientiem, rē-
ķinā tiek iekļauta sadaļa “tiešie norēķi-
ni” — 0,97 eiro (ar PVN), tā ir maksa par 
saņemto ūdens skaitītāju rādījumu ap-
kopošanu, rēķina sagatavošanu katram 
dzīvoklim, programmas uzturēšanu, iz-
maksas parādu piedziņai u.c. “Madonas 
ūdens” pakalpojumu sniedz līdz īpašuma 
robežai, tādēļ tiešo norēķinu sistēmas uz-
turēšana ir papildus pakalpojums, ko ap-
saimniekotāja vietā uzņēmums var sniegt 
saviem klientiem.

* Ūdens un kanalizācijas tīklu avāri-
ju gadījumā zvanīt pa tālruni 64807070 
— numurs strādā 24/7 režīmā. 

Aktuāla informācija 
par ūdens un  

kanalizācijas tarifu
Tikšanās laikā ar Lubānas iedzīvotā-

jiem 8. septembrī, uz uzdoto jautājumu, 
vai nemainīsies pakalpojumu tarifi, “Ma-
donas ūdens” atbildēja, ka tuvākajā lai-
kā tas nenotiks. Tomēr sakarā ar straujo 
elektrības cenu kāpumu šajā gadā, lai 
uzņēmums neciestu zaudējumus, Mado-
nas novada pašvaldībā tiek virzīts ūdens 
un kanalizācijas tarifa projekts Lubānas 
pilsētas un Meirānu ciema teritorijās. Ta-
rifu projektā izmainīta tikai viena kompo-
nente — elektroenerģijas izmaksas.

Jaunie tarifi Lubānas apvienības 
pārvaldes teritorijā:

• ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 
1,45 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 
nodokļa);

• kanalizācijas pakalpojumu tarifs 
2,08 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības 
nodokļa);

Tarifu projekts tiks izskatīts 29. sep-
tembra domes sēdē; paredzēts, ka tarifi 
varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. 
novembri.
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Dejo “Varavīksne”

SIA “Madonas ūdens” aicina Lubā-
nas apvienības iedzīvotājus būt apzi-
nīgiem un ūdens skaitītāju rādījumus 
nolasīt  un noziņot katra mēneša 18. 
datumā. Kāpēc tieši 18. datums? Viens 
konkrēts rādījumu ziņošanas datums 
noteikts, lai veidotos pēc iespējas pre-
cīzāka kopējā rādījumu summa un ma-
zāks koeficients, lai plānotu “Madonas 
ūdens” darbinieku maršrutu, apkalpojot 
nupat jau visu Madonas novada terito-
riju.

Tas disciplinē, jo novads ir liels un 
zināmai kārtībai ir jābūt.

Tā, piemēram, Barkavā, Stalīdzā-
nos, Ļaudonā, Mētrienā, De-
gumniekos, Ošupē rādīju-
mus noziņo 16. datumā; 
Kusā, Lauterē, Liezērē, 
Ozolos – 17. datumā; 
Lubānā, Meirānos 
– 18. datumā; Prau-
lienā, Vecsaikavā – 
20. datumā; Biksērē, 
Dzelzavā, Poļvarkā, 
Sarkaņos – 21. datu-
mā; Madonā, Lazdonā 
– 25. datumā.

Kad rādījumi noziņoti, no-
tiek lielais darbs ar rēķinu izrakstīša-
nu un nogādāšanu adresātiem. Tātad 
rādījumus noziņojam 18. datumā. In-
formācija tiem, kas rādījumu lapiņas 
liek mājas pastkastītē, SIA “Madonas 
ūdens” pārstāvis 19. datumā brauc 
uz Lubānu un visas pastkastītes iztuk-
šo. Ja rādījumu ievietosiet pastkastītē 
kādā 20. vai citos datumos, tā lapiņa 
tā arī stāvēs līdz nākamā mēneša 19. 
datumam. Aizņemtākie  klienti savos 
mājokļos var uzstādīt attālināti nolasā-
mos skaitītājus, tad nebūs jādomā: ka 
tikai neaizmirstu noziņot…

Klientu ērtībām rādījumu noziņo-
šanai ir vairāki varianti.

 To var izdarīt tāpat kā līdz šim Lu-
bānas mājaslapā www.lubana.lv sada-
ļā Nodot rādījumus;

 Tāpat reģistrējoties “Madonas 
ūdens” mājas lapā www.madonasu-
dens.lv sadaļā KLIENTIEM (COMAX), 
pie reģistrācijas izmantot e-pastu, 
kas norādīts “Madonas ūdens” klien-
ta kartiņā, un paroli. Ar piereģistrēša-
nos telefoniski var palīdzēt “Madonas 
ūdens” darbinieki;

 Nodot rādījumus var arī zvanot 
pa tālruņiem 64807071; 64807073; 
64807070, balss pastkastē (izvēlo-
ties taustiņu 1) nosaucot “Madonas 
ūdens” klienta numuru, tekošā mēne-
ša skaitītāju rādījumus.

 Var arī aizpildīt kvītiņu “Madonas 
ūdens” skaitītāju rādījumu nolasīju-
mu grāmatiņā, to iemetot “Madonas 
ūdens” uzstādītajā pastkastītē, kas 
atrodas daudzdzīvokļu mājas pirmajā 
kāpņu telpā vai pie mājas fasādes. Ja 
nav iespējams paziņot ne elektroniski, 
ne pa telefonu, un grāmatiņa no “Ma-

donas ūdens” nav saņemta (tās 
saņemšanu var pieteikt, 

zvanot uz SIA “Madonas 
ūdens”), tad pastkas-

tītē var iemest arī 
uz lapas uzrakstītu 
klienta numuru, 
vārdu, uzvārdu, 
adresi, rādījumu. 
Lūgums apzinīga-

jiem klientiem uz 
lapiņām rakstītos rā-

dījumus nelikt aploks-
nēs (pie tam arī vēl aizlī-

mēt), jo tas ir papildus darbs 
SIA “Madonas ūdens” grāmatve-

žiem un arī pašiem klientiem papildus 
izdevumi. Pastkastītē iemestās lapiņas 
bez aploksnes nekur nepazudīs.

Kā var iegūt skaitītāju rādījumu 
nolasījumu grāmatiņu, ja tā vēl nav 
saņemta?

Pieteikt grāmatiņu, zvanot uz SIA 
“Madonas ūdens”, un grāmatiņa tiks 
ievietota klienta personīgajā pastkastē 
19. datumā, kad uzņēmuma pārstāvis 
brauks nolasīt ūdens rādījumus un iz-
ņemt lapiņas no pastkastēm.

Kas jāzina tiem klientiem, kas 
aizmirsa 18. datumā noziņot ūdens 
rādījumus?

Ar steigu  rādījums jānoziņo. Vis-

labāk to būtu izdarīt SIA “Madonas 
ūdens” mājaslapā Comax sistēmā. 
Tur ūdens skaitītāju rādījumi tiek pie-
ņemti līdz 28. datumam (precīzāk iz-
sakoties - ūdens skaitītāju rādījumi tiek 
pieņemti katru mēnesi tikai no 10. līdz 
28.datumam (ieskaitot), pārējā laikā 
Comax sistēma tiek slēgta, rādījumi 
netiek pieņemti, jo notiek darbs ar rē-
ķinu sagatavošanu). Tāpēc aicinājums 
būt disciplinētiem, trenēt atmiņu un 
mēģināt iekļauties rādījumu noziņoša-
nai paredzētajā 18. datumā. 

Tomēr, ja nu kāds aizmirst vai 
nav iespējas noziņot ūdens skaitītā-
ja rādījumu visu mēnesi? 

Tad SIA “Madonas ūdens” samak-
su rēķinās no vidējā ūdens patēriņa 
pēdējo 6 mēnešu laikā.

Kad varēs gaidīt jaunos rēķinus 
par ūdeni?

Līdz 15. oktobrim. Ja rēķins tomēr 
nav saņemts, interesēties pie grāmat-
vedes – t. 64807071 (Zinta).

Kur varēs samaksāt?
 Rēķinā norādītajā sev izdevīgā-

kajā bankas kontā,

 pasta nodaļā (līdzi ņemot rēķinu, 
lai varētu nolasīt tur attēloto svītrkodu, 
maksājot pastā jārēķinās ar komisijas 
maksu – 1,45),

 arī Madonas novada pašvaldības 
domes ēkā (Saieta laukumā 1, Mado-
nā, 1. stāvā, kasē) 10.-25. datumam,

 un, protams, arī Lubānas apvie-
nības pārvaldes klientu apkalpošanas 
centrā (no 3. oktobra).

Vēlreiz atgādinājums.
Sazināties ar SIA “Madonas ūdens” 

(64807071), noziņot savu e-pastu un 
tālruņa numuru, ja tas vēl nav izdarīts, 
un uzzināt savu klienta numuru.

Informāciju sagatavoja

Ligita Pētersone

Par ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanu  
un norēķinu kārtību

SIA “Madonas ūdens” rekvizīti
Veicot rēķina apmaksu, kā saņēmējs jānorāda SIA “Madonas ūdens”.

SIA “Madonas ūdens” norēķinu konti:
► Swedbank konts LV65HABA0001 4080 4154 8;
► SEB banka konts LV21UNLA0030 9004 6020 4;
► Citadeles banka konts LV39PARX0006 6936 0001 2;
► Latvijas Pasts konts LV69LPNS0004 8028 7891 1
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8. septembrī stājušies spēkā sais-
tošie noteikumi Nr. 21 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Ma-
donas novadā”. 

Saistošie noteikumi nosaka:
– kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli 

vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pie-
vienotas centralizētajai ūdensapgādes 
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, tai skaitā prasības komercuz-
skaites mēraparāta mezgla izbūvei; 

– centralizētās ūdensapgādes sis-
tēmas un centralizētās kanalizācijas 
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības prasības, tai skaitā, prasī-
bas notekūdeņu novadīšanai centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu 
un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un 
aizsardzības prasības; 

– sabiedriskā ūdenssaimniecības 
pakalpojuma līgumā ietveramos notei-
kumus, tai skaitā līguma slēgšanas, gro-
zīšanas un izbeigšanas kārtību; 

– administratīvo atbildību par šo no-
teikumu pārkāpšanu. 

13. septembrī ir stājušies spēkā 
saistošie noteikumi Nr. 22 “Par decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtību Ma-
donas novada pašvaldībā”. 

Saistošie noteikumi nosaka:

– decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu, kuras nav pievienotas sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu snie-
dzēju centralizētajām kanalizācijas sistē-
mām, kontroles un uzraudzības kārtību;

– minimālo biežumu notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanai no decentralizēta-
jām kanalizācijas sistēmām; 

– prasību minimumu asenizatoriem; 

– asenizatoru reģistrācijas kārtību; 

– decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu reģistrācijas kārtību; 

– decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un uzskaites kārtī-
bu, tai skaitā pašvaldības kompetenci 
minētajā jomā; 

– decentralizēto kanalizācijas sistē-
mu īpašnieku un valdītāju pienākumus; 

– atbildību par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem.

Informācijas 
stends  

Meirānos
Meirāniešu biedrība “Vienā solī” vien-

mēr kaut ko jaunu izdomā. Nupat, reali-
zējot Madonas novada pašvaldības NVO 
projektu, izgatavoja informācijas stendu 
par Meirāniem un 25. septembrī to svinīgi 
atklāja Meirānu centrā.

Kas ir šī biedrība? Tā ir aktīva iedzīvo-
tāju grupa, vairāku ģimeņu kopība, kas 
vēlas uzlabot dzīves apstākļus, labiekārtot 
vidi vietā, kuru sauc par savām mājām – 
Meirānos. Sāk kaut  ar mazumiņu – vides 
sakopšanu, rīkojot talkas, stādot puķes utt. 
Un nu Meirānu centrā ir uzstādīts informā-
cijas stends. Stendā norādītas 7 objektu 
atrašanās vietas, kuras ceļotāji, braucot 
cauri Meirāniem, varētu apskatīt.  Tas ir 
Jāņa  Zābera muzejs “Vecais Ceplis”, Latvi-
jas industriālā mantojuma sarakstā iekļautā 
Meirānu dzelzceļa stacija, Pētera Čaikovs-
ka šūšanas darbnīca, radošais baudījums 
pie vietējās daiļamata meistares audējas 
Guntas Sanderes, eksotisko putnu dārza 
“Rozas” apmeklējums un, kad visas vietas 
izbaudītas un apskatītas, var izbaudīt pirti 
un ērtas naktsmājas “Ezerniekos” vai viesu 
mājā “Zvaigznītes”. Stenda dizaina autore 
– Inese Krēsliņa. Un noslēgumā notika jaut-
ra ģimeņu veloorientēšanās.

Ligita Pētersone

Saistošie 
noteikumi

Par siltumenerģijas 
apgādes pakalpojuma 

tarifu
7.septembrī  Sabiedrisko pakalpoju-

mu regulēšanas komisijas padome “Par 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ma-
donas Siltums” siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifiem” nolēma:

1. atzīt SIA „Madonas Siltums” no-
teikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgā-
des pakalpojumu tarifu  (bez pievienotās 
vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 
57,28 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sa-
dales tarifs 22,01 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības ta-
rifs 1,84 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifs 
81,13 EUR/MWh;

2. noteikt, ka  tarifs tiek piemērots no 
2022.gada 1.oktobra.

Par līgumu slēgšanu 
ar SIA “Madonas  

siltums”
20., 21. un 22. septembrī Lubānā ie-

radās SIA “Madonas siltums” pārstāvji 
un iedzīvotāji varēja noslēgt pakalpoju-
ma saņemšanas līgumus ar uzņēmumu. 
Uzņēmuma juriste pastāsta, ka šajās 3 
dienās iedzīvotāju aktivitāte ir bijusi lie-
la – līgumus noslēgušas 2/3 potenciālo 
klientu. 

Tie, kas nepaspēja šajos augstāk-
minētajos datumos noslēgt līgumus, 
vēl to varēs izdarīt 6. oktobrī no plkst. 
16.00. Uzņēmuma pārstāvji pieņems 
klientus turpat – Lubānas pilsētas klu-
ba mazajā zālē.

Līdzi jāņem personu apliecinošs do-
kuments un vēlams Zemesgrāmatas ap-
liecība, pašvaldības dzīvokļu īrniekiem 
– īres līgums.

Klienti, kam ir elektroniskais paraksts, 
līgumu var noslēgt elektroniski, rakstot 
uz e –pastu: edite.araja@madona.lv

Klienti, kas kāda iemesla dēļ arī 6. 
oktobrī nevarēs ierasties, var vienoties 
par līguma slēgšanu individuāli, zvanot 
pa tālr.  26564138 darba laikā, vai sa-
zinoties pa e – pastu: edite.araja@ma-
dona.lv.

SIA “Madonas 
siltums”  
informē

Var saņemt 
lielos maisus 
rudens lapām

Klāt rudens un lapkritis… Iedzīvotā-
jiem ikgadējais jautājums, kur šogad likt 
sausās lapas, zāli, vai ir mainījusies ie-
rastā kārtība. Kā zinām, daļa iedzīvotāju 
lapas izmanto kompostam un arī daudz-
gadīgo augu segšanai, bet daļa iedzīvo-
tāju labprāt atbrīvojas no lapu kaudzēm 
savu īpašumu teritorijās. Tāpēc Lubānas 
Īpašumu uzturēšanas nodaļa arī šogad 
piedāvā lielos maisus lapām. Lūgums 
sakasītās lapas neatstāt ielu malās, bet 
gan novietot lielajos lapu maisos, mai-
sus atstāt pie sava īpašuma un informēt 
par to atrašanās vietu Īpašumu uzturē-
šanas nodaļu.

Lielos lapu maisus var saņemt Lu-
bānas Īpašumu uzturēšanas nodaļā, 
piezvanot – 22409640 (Andris Stoļers) 
vai 26352423 (Tamāra Tiltiņa).
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Iesniegumu atbalsta saņemšanai siltumenerģijas izmaksu segšanai jāiesniedz Lubānas apvienības pārvaldē klientu apkal-
pošanas centrā sākot no 1. oktobra, arī Meirānos klientu apkalpošanas centra darba laikā otrdienās un ceturtdienās. Jāatceras, 
ka malkai, kas iegādāta līdz 31.08.2022 un kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs 60 EUR uz vienu 
mājokli. Un galvenais nenokavēt iesniegšanas termiņu – no 1. oktobra līdz 30. novembrim.

8. oktobrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

Cirka šovs  
„Cirks no citas planētas” 

Piedāvās mūsdienīgu cirka mākslas izrādi.  
Tādu kosmisko cirku Jūs vēl nebūsiet redzējuši – jūs sagai-

dīs milži, akrobāti, triki ar riņķiem, diožu šovs, lāzeršovs, 
gaismas gleznu šovs, ekvilibristi, brīnumainie ziepju burbuļi.  
Skatītāji līdz ar cirka māksliniekiem nonāks elpu aizraujošā 
nākotnē, jo tikai cirkā neiespējamais un fantastiskais kļūst 

par realitāti! Mazos skatītājus īpaši iepriecinās jautri un 
smieklīgi klauni un cirka odziņa – piepūšamais trīsmetrīgais 

zilonēns – Marss! Pasākums paredzēts visai ģimenei!

Ieeja – 6 EUR bērniem; 8 EUR pieaugušajiem

Vēlēšanu iecirknis Nr. 656
Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14

11. septembrī pļaviņā pie Meirānu tautas nama norisi-
nājās TĒVA dienai veltīts pasākums “Mazais stiprinieks”. 
Jaukas un jautras aktivitātes gan maziem, gan lieliem. Inte-
resentiem skatīt fotoreportāžu www.lubana.lv

“Mazais stiprinieks”
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Paldies!
Kā zinām, pie mums, Lubānā 

un Meirānos ir apmetušies ukrai-
ņu bēgļi – ģimenes ar bērniem un 
bez bērniem. Kādam bērni ir jau 
lieli un karo, lai aizstāvētu savu 
dzimteni, bet viņu mazās atvases 
dienu pavada savas skolas pag-
rabstāvā, kur notiek mācības. 
Pietrūkst mācībām nepiecieša-
mākās lietas, kā papīrs, rakstām-
piederumi u.c. lietas. Un ir pie 
mums arī ģimenes ar bērnudārza 
un skolas vecuma bērniem. 

Ukraiņu bēgļi pamazām 
adaptējas mūsu, vietējā, sabied-
rībā, bet sapņo par atgriešanos 
mājās, tikai māju, kur viņi dzīvoja 
pirms kara, viņu dzimtenē vairāk 
nav.

Nu jau vietējās mazās ukraiņu 
kopienas vārdā viena no ukraiņu 
ģimenēm saka paldies Lubānas 
apvienības pārvaldei – par atbal-
stu, sniedzot ik dienas kādu palī-
dzību, palīdzot risināt dažādus ar 
sadzīvi un citām lietām saistītus 
jautājumus; paldies pārvaldei par 
savākto humāno palīdzību, kas ir 
nosūtīta uz Ukrainu karojošo bēr-
niem; paldies arī līdzcilvēkiem 
par atbalstu un sapratni, paldies 
par doto iespēju šeit dzīvot!

Ukraiņu ģimeni uzklausīja 
Ligita Pētersone

Saskaņā ar 31. augusta domes 
ārkārtas sēdē pieņemtajiem saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 33, Mado-
nas novada pašvaldība apstiprināju-
si kārtību, kādā tiek segti braukšanas 
izdevumi izglītojamajiem Madonas 
novadā. Tie paredz, ka vecākiem 
līdz 15. datumam apvienības pār-
valdē, kurā deklarēta izglītojamā 
dzīvesvieta, jāiesniedz iesniegums 
un pievienotas braukšanas biļetes 
par iepriekšējo mēnesi, lai saņemtu 
100% atmaksu par braukšanas izde-
vumiem.

Pašvaldība nesedz izglītojama-

jam braukšanas izdevumus:
– ja izglītojamais apmeklē citā 

pašvaldībā esošu izglītības iestādi, 
tajā skaitā profesionālās ievirzes 
izglītības iestādi, kas īsteno tādas 
pašas vai līdzīgas izglītības prog-
rammas, kas ir pieejamas pašvaldī-
bas esošajās izglītības iestādēs vai 
profesionālās ievirzes izglītības ies-
tādēs;

– par dienām, kad izglītojamais 
neapmeklē Pašvaldības izglītības 
iestādi.

Noteikumi stājās spēkā 
17.09.2022.

Par braukšanas izdevumu segšanu
Ar pilnu saistošo noteikumu 

tekstu var iepazīties www.madona.
lv sadaļā – Pašvaldība/Dokumenti/
Pašvaldības saistošie noteikumi… 
Turpat pieejamas arī iesniegumu 
veidlapas: 

– sabiedriskā transporta biļešu 
kompensācijai;

– personīgā transporta izmaksu 
kompensācijas saņemšanai.

Veidlapas jāaizpilda un jāiesniedz 
Lubānas apvienības pārvaldē.

Iesniegumu veidlapas atrodamas 
arī www.lubana.lv – sadaļā Publiskie 
dokumenti/Nolikumi.
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Ar 14. septembri Lubānas Multi-
funkcionālajā centrā ir jauna vadītāja 
– Sabīne Medne. Kā zināt, Lubānas 
Jauniešu centrs lielajā Madonas no-
vadā pārdēvēts par Lubānas Multi-
funkcionālo centru. Tas nozīmē, ka 
centra pakalpojumi kļuvuši plašāki 
– tiek piedāvātas brīvā laika pava-
dīšanas iespējas visām paaudzēm. 
Vietējiem iedzīvotājiem dota iespēja 
izglītojoši un lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku – socializēties, ģenerēt 
idejas un kopīgi realizēt tās.

Uz sarunu par savu redzējumu, vie-
dokli par centra darbības lauku, dažā-
du paaudžu socializāciju aicinu jauno 
vadītāju SABĪNI MEDNI…

Nedaudz iepazīstini ar sevi!
– Esmu no Madonas. Bet savu 

mazo ģimenīti esmu izveidojusi šeit.  
Un nu jau Lubānā dzīvoju astoņus ga-
dus. Iepriekš strādāju Lauku Atbalsta 
dienestā. Kad pieteicās meitiņa, pār-
slēdzos uz pilna laika mammas darbu, 
jo vēlējos būt klātesoša un vienmēr 
pieejama mamma. Tagad Renātei jau ir 
pieci gadi un bija tā sajūta, ka gribas 
pārmaiņas, jaunus izaicinājumus. Nu 
esmu šeit – Multifunkcionālajā centrā.

Esmu aktīva dzīvesveida piekritēja 
– tā ir mana labsajūtas formula. Patīk 
ceļot, gatavot ēst, izmēģināt jaunas re-
ceptes. Vispār jau manī tāds atklājējas 
gariņš mitinās.. 

Lubānā esi ienācēja. Kāds bija 
tavs socializēšanās periods ar vietē-
jo sabiedrību?

– Šeit cilvēki ir atvērti un pieņemoši. 
Un tas ir forši! Ja šeit notiek kādas vin-
grošanas nodarbības, tad man noteikti 
gribas piedalīties. Esmu mazliet paspē-
lējusi arī teātrī. Šeit iepazītie cilvēki ir ie-
dvesmojoši, no viņiem ir ko mācīties.

Lubānieši vienmēr ir bijuši, es 
teiktu – lutināta tauta. Plašas ie-
spējas dejot, dziedāt, spēlēt teātri, 
sportot, gleznot, dažādas tikšanās 
ar interesantiem cilvēkiem, izstādes, 
izrādes, koncerti, prāta spēles, izglī-
tojošas lekcijas, skaisti gadskārtu 
ieražu svētki – pasākumi visām pa-
audzēm. Ko tu kā ienācēja esi sare-
dzējusi – Lubānā pietrūkst…

– Skaistas vietas, kur būt, kur satik-
ties. Šeit es domāju kādu kafejnīcu ar 
omulīgām, mājīgām telpām, kur ir pa-
domāts arī par bērniem, kur var aiziet 
arī brīvdienās…

Kura paaudze šķiet ar kaut ko ne-
daudz apdalīta brīvā laika pavadīša-
nas iespējās?

– Katram jāmeklē iespējas pašam. 
Tie, kuri ir aktīvākie, tiem ar tās iespējas 
ir. Ir jādara, nevis jāgaida no citiem.

Varbūt savā Multifunkcionālā cen-
tra vadīšanas laikā ar to arī varētu 
sākt – darbs ar aktīvāko sabiedrības 
daļu, ja atkal nepatraucēs Covid vai 
kādi citi apstākļi?

– Jā, es ļoti ceru un aicinu ikvienu 
nākt ar savām vēlmēm, idejām – vei-
dosim dzīvi Multifunkcionālajā centrā 
kopā. Es pašlaik esmu tādā izpētes 
posmā, lai saprastu, kas ir tas, ko cilvē-
ki vēlas no centra sagaidīt.

Kad pieteicies uz šo vakanci un 
devies uz darba interviju, kā tu pār-
liecināji intervētājus, kādas brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas ieskicēji?

– Es nezinu ar ko viņus pārliecinā-
ju… Bet es esmu par to, ka šī vieta pie-
der iedzīvotājiem un es esmu tāds kā 
starpnieks starp viņu vēlmēm un reāla-
jām iespējām tās īstenot.

Viens ir – tavs redzējums, otrs – 
ko vēlas tauta… Ir jau vēl arī trešais 
(pasīvais novērotājs) – es gribu to, 
nezin ko… Kā notiks saziņa un vēl-
mju izpēte (ļoti maza cilvēku daļa 
aizpilda aptaujas anketas)? 

– Es ceru, ka mēs varēsim runāt. 
Nekas labāks par komunikāciju vēl nav 
izdomāts. Bet centrā būs atrodama arī 
IDeju kaste, kurā ikviens varēs atstāt 
savu vēlmi, ideju, atsauksmi un arī kri-
tiku. Tāpat var man rakstīt soctīklos, uz 
e-pastu, kā katram ir ērtāk. Bet nevaru 
apsolīt, ka nebūs nevienas anketas. 

Vai pirmais pasākums jau ir ie-

plānots?
– Pirmais un svarīgākais pasākums 

ir 28. septembrī, trešdien, kad beidzot 
slēgsim centra durvis vaļā. Cepšu pati 
kliņģeri un gaidīšu visus ciemos. Idejas 
ir un pasākumi būs.

Ko tu kā Multifunkcionālā centra 
vadītāja šodien varētu teikt tautai 
(bērniem, jauniešiem, vidējai paau-
dzei, senioriem), lai piesaistītu un 
aicinātu nākt uz centru? 

– Es vēlos, lai šis centrs kļūst par 
tādu mazo Lubānas dvēselīti, kur ir pa-
tīkami uzturēties, kur uzzināt ko jaunu, 
iegūt draugus, kur ikviens justos gai-
dīts un iederīgs.

Es ceru, ka mums visiem kopā tas 
arī izdosies!

Lai veicas, sabīne, saklausīt, sa-
prast, sadzirdēt ikvienu saucienu, ide-
ju, vēlmi. kādas garīgās vērtības mā-
jos centra sienās, atkarīgs no ikviena 
mums – ar kādām domām, vēlmēm 
dosimies uz rīkotajiem pasākumiem. 
Dvēseliskumu ikvienā lietā un vietā var 
radīt tikai cilvēks. 

Multifunkcionālā centra 
darba laiki...

Multifunkcionālais centrs būs atvērts 
visas darbdienas, brīvdienās – slēgts.

P. 11:00 – 19:00
O.11:00 – 19:00
T. 11:00 – 19:00
C. 10:00 – 18:00
P. 10:00 – 18:00

Ligita Pētersone

Iepazīsimies!
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Ceļvedis, 
audzinot 
pusaudzi

Vecākiem! 
Madonas novada Sociālais dienests Lubā-

nā organizē bezmaksas apmācību programmu 
9 -16 gadus vecu pusaudžu vecākiem “Ceļve-
dis, audzinot pusaudzi” (CAP)

Programma ietver 10 tēmas, kuras tiks ap-
skatītas 10 nodarbību ciklā reizi nedēļā:

1. Ievads CAP programmā.
2. Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi 

un atbildība.
3. Vecāku un pusaudžu savstarpējās attie-

cības un komunikācija.
4. Veselīgs dzīvesveids.
5. Pusaudžu seksualitāte.
6. Pusaudžu sociālās prasmes.
7. Emociju pašregulācija.
8. Disciplinēšana.
9. Dzīves prasmes.
10. Rūpes par sevi.
Tēmas papildina viena otru un līdz ar to ie-

teicams apmeklēt visas nodarbības. Nodarbī-
bas  ilgums apmēram 2 stundas.

Apmācības notiks reizi nedēļā no plkst. 
17.15  sociālā dienesta telpās.

Apmācības vadīs: sociālā darbiniece ģime-
nēm ar  bērniem Vēsma Masa 

Pirmā nodarbība: 10.10.2022. plkst. 
17.15.

Iepriekšēja pieteikšanās un sīkāka infor-
mācija pie Vēsmas Masas, t.20275661. 

Informācija vecākiem!

Ceturtdien, 10. novembrī 
Madonas novada Sociālais dienests 

Lubānā organizē Rīgas Bērnu klīniskās 
slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas 
bērniem līdz 18 gadu vecumam. Iespē-
jams saņemt acu ārsta un endokrinologa 
konsultāciju. 

Endokrinologs diagnosticē un ārstē 
hormonu un vielmaiņas regulācijas trau-
cējumu izraisītās slimības (cukura diabē-
tu, aptaukošanos, augšanas un attīstības 
traucējumus).

Pieteikties pie sociālās darbinieces 
Vēsmas Masas pa t. 20275661.

Braukšanas maksas 
atvieglojumi, sākot ar 2023.g.

Atsevišķas pasažieru kategorijas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos.

Tās kategorijas ir:
– bērni, kas saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav uzsākuši pamat-

izglītības apguvi (pirmsskolas vecuma bērni);
– personas ar I vai II invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecu-

mam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu 
vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;

– bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas au-
džuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24 
gadu vecuma sasniegšanai;

– politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības da-
lībnieki;

– ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādes 
(1.–9. klase) izglītojamie;

– ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestā-
des (klātienes 10.–12. klase) izglītojamie;

– personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns 
ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu, 
ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, kuras izmanto valstī īstenotās Latvi-
jas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros piešķirto apliecību.

Pašreiz, lai izmantotu atvieglojumus sabiedriskajā transportā, kopā ar 
personas dokumentu jāuzrāda invaliditātes apliecība vai nacionālās preto-
šanās kustību dalībnieka apliecība, vai Goda ģimenes karte, vai cits doku-
ments, kas apliecina sociālo statusu.

Sākot 2023. gada 1. pusgadu braukšanas maksas atvieglojumus sa-
biedriskajā transportā (starppilsētu un vietējās nozīmes autobusos, vilcie-
nos) varēs saņemt TIKAI ar eID karti, kas papildināta ar speciālu funkcio-
nalitāti (lietotni).

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus, ir nepieciešams eID 
kartē aktivizēt speciālu lietotni, kas apliecina, ka tu atbilsti kādai no pasa-
žieru kategorijām, kura ir tiesīga saņemt atvieglojumu.

 1. Lai aktivizētu lietotni, tev ir nepieciešams:
1.1. eID karte – tikai no 2019.gada 2.septembra līdz 2021.gada 

27.decembrim izsniegtajām eID kartēm*;
1.2. aktivizēti eParaksta un autentifi kācijas sertifi kāti;
1.3. zināms eID kartes PIN1 kods.
 2. Viena no iespējām ir doties uz tuvāko Valsts un pašvaldības klien-

tu apkalpošanas centru, kur bez maksas tiks aktivizēta lietotne.
Svarīgi! AIF sīklietotni eID kartēs bērniem līdz 14 gadu vecumam iespē-

jams uzstādīt tikai PMLP klientu apkalpošanas centros.
Ņem vērā, ka valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus nebūs 

iespējams izmantot ar eID karti, kas izdota līdz 2019.gada 2.septembrim, 
tādēļ nepieciešams saņemt jaunu eID karti. 

Klientu apkalpošanas centra speciāliste Kristīna Tropa

acu ārsta 
endokrinologa 

KONSULTĀCIJAS

Tilta iela 11, Lubāna
T. 64894091
P.   8.00 –12.30 un 13.30 –18.00
O.  8.30 –12.30 un 13.30 –17.30
T.   8.30 –12.30 un 13:30 –17.30
C.  8.30 –12:30 un 13:30 –17.30
Pk. 8.30 –12:30 un 13:30 –16.30
S., Sv. BRĪVS

Meirāni (Meirānu bibliotēka)
T. 64829640   
O: 9.00 –16.00
 C: 9.00 –16.00

Lubānas 
pilsētas 
klientu 
apkalpošanas 
centrs
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Līdzfi nansē
Eiropas Savienība

No 11.-17.septembrim Lubānas vidus-
skolas komanda piedalījās Erasmus+ sa-
darbības partnerību projekta skolu izglītības 
sektorā “Green works!” (tulk. Zaļie darbi!) 
2021-1-IT02-KA220-SCH-000023630 sanāk-
smē Turcijas galvaspilsētā Stambulā, Dilni-
hat Ozyegin Anaolu licejā. 

Stāsta projekta koordinatore Ilze 
Stiprā: – Projekta pirmajā tikšanās reizē  
piedalījās dalībnieki no Itālijas, Grieķijas, 
Turcijas, Polijas un Latvijas – iepazīstinājām 
ar savām pārstāvētajām organizācijām un  
apspriedām jautājumus, kas saistīti ar pro-
jekta īstenošanu. Turcijas skolas komanda 
bija sagatavojusi daudzveidīgu programmu. 
Piedalījāmies videokonferencē par jūras 
ekoloģijas jautājumiem, ko organizēja NVO 
“TURMEPA”, stāstījām par “zaļās ceļošanas” 
iespējām savās valstīs, apmeklējām vienu 
no sešām dzeramā ūdens sagatavošanas 
stacijām, kas apgādā 20 miljonu iedzīvotā-
ju lielo Stambulu. Skolēnu uzdevums visas 
nedēļas garumā bija veidot “ūdens dienas-
grāmatas”, piefi ksējot, kur, kādā veidā, cik 
daudz šo dienu laikā viņi patērē tik vērtīgo 
atjaunojamo dabas resursu. Noslēgumā 
skolas pagalmā tika iestādīti kociņi par 
piemiņu no kopīgās tikšanās reizes. Neat-
ņemama projekta sastāvdaļa ir arī vietējās 
kultūras iepazīšana. Iepazinām Turcijas 
daudzveidību un apmeklējām gan  pasaul-
slavenas musulmaņu mošejas, gan katoļu 
baznīcas, sultāna pili Topikapi, Cisternas, 
kur agrāk tika uzglabātas pilsētas ūdens 
rezerves, Koča muzeju, kas līdzinās mūsu 
Motormuzejam, muzeju, kur atspoguļotas 
Turcijā ievērojamākās celtnes miniatūrā, 
dervišu kustības aizsācēja Mevlana Rūmī 
muzeju, Galatas torni un Istiklal  ielu. Tik-
šanās noslēgumā –  brauciens ar kuģīti pa 
Bosfora jūras šaurumu, akcentējot ūdens 
nozīmi mūsu ikdienā un “ar vienu kāju ie-
kāpjot” arī Āzijas kontinentā.

Iesaistīšanās  starptautiskā projektā ir 
ieguvums gan skolēniem, kas apgūst sveš-
valodu, komunikācijas, sadarbības, sociālās 
prasmes, iepazīst dažādu tautu tradīcijas, 
ierauga sabiedrībā aktuālas problēmas no 
jauna skatu punkta, ir gatavi līdzdarboties un 
uzņemties atbildību, gan pedagogiem, kas 
gūst jaunu pieredzi nestandarta situācijās, 
gan vecākiem, kas “palaiž savus putnēnus 
dzīvē”, gan skolai un vietējai kopienai, jo tā-
dējādi tiek veicināta tās atpazīstamība. Pro-
jekts ir vēl tikai sākuma fāzē, līdz ar to darba 
un ieguvumu vēl būs daudz.

Īpašu paldies par brauciena veiksmīgu 
norisi gribam pateikt mūsu “sargeņģeļiem” 
– Dacei Feldmanei un Andai Vaskai!

Ikdienas steigā viss apkārt esošais un 
notiekošais šķiet pašsaprotams. Bet atgrie-
žoties no svešām zemēm, spējam no jauna 
novērtēt, cik tepat Lubānā skaisti – miers un 
klusums, spirgts gaiss,  tīras un sakoptas 

ielas, zaļojoši koki un smar-
žojošas puķes. Un cilvēki, kas 
gatavi darīt “zaļus darbus”! 

Iespaidos par projektu 
dalās arī 12. klases skol-
nieks Valdemārs Lācis – 
viens no projekta dalībnie-
kiem.

Kāda ir projekta būtība?  
– Projekta būtība ir atbalstīt 
zaļo domāšanu un šajā reizē 
īpaši tika pievērsta uzmanība 
zaļajam jeb eko tūrismam.

Padalies spilgtākajos 
iespaidos par projekta no-
rises vietu – Turciju (Stam-
bulu).  

– Stambula ir ļoti skaista 
pilsēta, kas dīvainā kārtā ne-
šķita pārāk eksotiska un ne-
radīja neērtības sajūtu, kāda 
man parasti rodas pat esot 
man nezināmā Latvijas vietā! 
Visvairāk Stambula piesaistīja 
ar Bosfora šaurumu, Galatas 
torni, no kura redzama gan-
drīz visa Stambula, Zilo un Sofi jas mošeju 
un Stambulas Transporta un tehnoloģiju 
muzeju.

Kas tavu uzmanību visvairāk piesaistī-
ja, ieinteresēja projektā?  – Tā bija iespēja 
doties uz citu valsti un pasaules reģionu un 
iepazīties ar jauniem cilvēkiem.

Tavs ieguvums no šāda veida pro-
jekta? – Jauni draugi, jauna informācija un 
iespaidi, kas paplašina redzesloku un arī uz-
labo manu emocionālo labsajūtu.

Projektā piedalījās arī citu valstu sko-
lēni, Vai jums nedaudz nepastāvēja valo-
das barjera? – Neliela valodas barjera pa-
stāvēja. Dažreiz skolēni pārprata jautājumus, 
ko uzdevu, bet vairāk traucēja tas, ka parasti 
nesarunājos ar jauniešiem. Tomēr skolēni 
no Turcijas bija ļoti draudzīgi un atsaucīgi un 
aicināja piedalīties dažādos pasākumos. Sa-
nāca iepazīties arī ar meiteni no Itālijas.

Vai citu valstu jaunieši pieiet nopietni 
jautājumiem par klimata pārmaiņām? Kā 
tu domā, vai arī Lubānas jaunieši intere-
sējas un viņus satrauc ekoloģiskās prob-
lēmas pasaulē, Latvijā, Lubānā? – Pēc 
man sniegtās informācijas – citās valstīs un 
īpaši Turcijā ir pievērsta liela uzmanība vides 
pārmaiņām un īpaši svarīga ir ūdens ekolo-
ģija. Arī Lubānā darbojas Ekoskola, kuras 
mērķis ir aicināt Lubānas vidusskolas skolē-
nus domāt par vides pārmaiņām un kā tās 
mazināt.

Vai šāda veida projekti var rosināt jau-
niešus vairāk domāt par globālām lietām? 
– Šādi projekti noteikti atstāj uz jauniešiem 
iespaidu, tomēr tas bieži vien ir atkarīgs no 
jaunieša personīgās vēlmes un spējām turpi-
nāt saistīt savu nākotni ar projektā iekļauto. 

Lubānas vidusskola piedalās Erasmus+ 
projektā “Green works” (Zaļie darbi)

Bet nevar noliegt, ka arī man tas ir radījis zi-
nāmu interesi par vidi un tās aizsardzību.

Tu neesi vietējais… Kā esi iedzīvojies 
Lubānas vidusskolas kolektīvā? Kas tev 
liekas pie mums (Lubānas pusē) intere-
sants un kas varbūt ne tik interesants? 
– Lubāna ir ļoti interesanta vieta, un līdz ar 
jaunu vietu nāk jauni iespaidi. Diemžēl per-
sonīgu iemeslu dēļ dažreiz ir grūti iekļauties, 
bet ir prieks, ka vismaz mani atbalsta gan 
skolotāji, gan skolēni. Lubāna piesaista ar 
saviem cilvēkiem un skaistajām un intere-
santajām vietām – dabas taku un slēpoša-
nas trasi, kultūras centru, Lubānas tiltu pie 
skolas un, protams, pati skola.

Vai zini jau, kas vēlies būt nākotnē? – 
Daļēji plānoju savu nākotnes profesiju saistīt 
ar vēsturi un varbūt arī ar arhitektūru. Un, 
runājot, par savām īpašībām, kāds cilvēks 
man ieteica būt tādam, kāds es esmu – izpa-
līdzīgs, pieklājīgs, laipns, un es centīšos šīs 
labās īpašības sevī saglabāt.

Kas tevi visvairāk satrauc mūsdienu 
pasaulē?

– Visvairāk mani mūsdienu pasaulē sa-
trauc neziņa par to, kas notiks tālāk, jo nevar 
zināt, vai tam, ko es daru, ir jēga un vai neno-
tiks, kas tāds, kas pēkšņi visu varētu sabojāt. 
Bet, ja sanāk piedalīties tādos projektos, kā 
Green Works, var apzināties, ka patiesībā 
cilvēkiem ir kāds plāns kā nodrošināt nākot-
ni un tas no jauna atjauno manu cerību par 
gaišāku nākotni.

Ligita Pētersone
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Nākamo numuru plānots izdot 
2022.g. 28. oktobrī. 

Informāciju iesniegt līdz 
21. oktobrim.

Jaunākajai informācijai sekojiet 
sociālajos tīklos.

Līdz 29. oktobrim 
Lubānas tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā

vēl būs apskatāma 
Daiņa Bērziņa pasteļu darbu

IZSTĀDE
ĶIRBJI UN TO 

DRAUGI

Miķeļdienas 
ieskaņas 

dienas aprūpes 
centrā “Eglāji”

27. septembrī Lubānas dienas 
aprūpes centrā “Eglāji” notika Mi-
ķeļdienas ieskaņas pasākums. 

Pasākuma laikā sirdi sildīja Igauņu 
ģimenes muzikālie priekšnesumi, pa-
sākuma dalībnieki pat dzīvās mūzikas 
pavadībā izgrieza danci, bet kopīgas 
sarunas raisījās āra kafejnīcā, kur va-
rēja baudīt uz ugunskura vārītu (ļoti 
garšīgu!) zupu un nobaudīt īsteni ru-
denīgas plātsmaizes, kā arī tiem, kas 
vēlējās, bija iespēja kopīgi noaust pa-
klāju no dabas materiāliem amatnie-
ces Sandras Valaines vadībā.

Katrs pasākuma dalībnieks arī sa-
ņēma mazu pārsteiguma dāvaniņu 
– kaltētu ābolu sainīti. Skaista diena, 
silta viesu uzņemšana, ļoti omulīga 
gaisotne – šīs dienas moto... Īss ie-
skats pasākumā fotoreportāžā www. 
lubana.lv sadaļā Fotogalerija. 

Ligita Pētersone

Veselību veicinošas 
BEZMAKSAS 

vingrošanas nodarbības 
PIEAUGUŠAJIEM 

Ieeja 2 EUR

Gaigalavas KN amati erteātra “Bykovīši”
izrāde  – komēdija

Anna Danča
“Vīns nu myusīm ir troks...”
Lomās: Andris Dūda, Gunta Spīča, Juris Bikse, 

Annēlija Melne, Iveta Bikse, Skaidrīte Miščenko, 
Maruta Suharevska, Roberts Voits. 

Režisore – Valentī na Deksne

Viens no mums ir traks! – konstatē ziņkārīgā ciema sieva Zuzanna 
Bronoboikina, jo mierīgajā pierobežas ciemati ņā Pūramolā sāk 

risināti es seriālu cienīgi noti kumi. 


