
 Domes sēdē 30.12.2020. apstipri-
nāti saistošie noteikumi Nr. 14 “Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Lubā-
nas novada pašvaldības budžetu 2020. 
gadam”. Grozījumi nepieciešami, jo veik-
tas izmaiņas atsevišķu iestāžu 2020.g. ie-
ņēmumu/izdevumu tāmēs u.c. grozījumi. 
Informāciju var apskatīt www.lubana.lv sa-
daļā/Saistošie noteikumi.

 Domes sēdē 30.12.2020. apstipri-
nāti saistošie noteikumi Nr. 13 “Grozīju-
mi Lubānas novada pašvaldības 2013.
gada 31. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 19 “Par Lubānas novada pašvaldības 
pabalstiem””. Saistošie noteikumi nosūtī-
ti VARAM atzinuma saņemšanai. Stāsies 
spēkā pēc atzinuma saņemšanas no mi-
nistrijas un tiks publicēti izdevumā “Lubā-
nas Ziņas”.

 Ko drīkst un ko nedrīkst publicēt 
pašvaldības izdevumā “Lubānas Ziņas”? 
Apstiprināts izdevuma nolikums. Var ap-
skatīt izdevuma 3. lpp. 

Nākamais numurs iznāks 2021.g. 
12. februārī. Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 5. februārim. Izdevuma iz-
nākšanas starplaikos sekojiet līdzi aktuālai 
informācijai pašvaldības mājaslapā www.

lubana.lv, arī vietnes Facebook Lubānas 
novada pašvaldības lapā.

 Slikta ziņa. Tiks slēgts Lubānas pil-
sētas bibliotēkas ārējās apkalpošanas 
punkts “Baloži” (tautā saukta – Indrānu 
bibliotēka). Par bibliotēkas punkta slēgša-
nas nepieciešamību vairāk lasiet domes 
sēdē 3.lpp., kur aprakstošajā daļā veikts 
situācijas izklāsts. 

Labā ziņa – novada bibliotēkas atsā-
kušas darbu, vairāk lasiet 7.lpp.

 2021.gads sākās ar sliktām ziņām 
arī no Lubānas veselības un sociālās aprū-
pes centra, kur strauji izplatījās bīstamais 
Covid-19 vīruss gan centra iemītnieku, 
gan darbinieku vidū. Plašāku ieskatu par 
situāciju šī gada pirmajās dienās gūsiet, 
lasot domes ārkārtas sēdi 01.01.2021. 

Ziņas no Lubānas VSAC 13.01.2021. 
Vīruss Covid-19 ir paņēmis 3 centra klientu 
dzīvības (92, 66 un 95 g.v.; klientiem bija 
arī savas smagas pamatslimības). Šobrīd 
no 36 klientiem centrā ir 33, vairāki klienti 
atrodas stabilā smagā stāvoklī, straujāku 
atveseļošanos traucē pamatslimības, kā 
rezultātā radušās komplikācijas, 3 – atro-
das stacionārā. Klientiem tiek veiktas visas 
nepieciešamās manipulācijas, ko noteicis 
ģimenes ārsts. 20 darbinieki veikuši testu 

– visiem ne-
gatīvs rezultāts. 
Darbnespējas lapas vēl 
atvērtas 3 darbiniekiem.

 Tā kā mūsu novada cilvēki vienmēr 
ir bijuši lieli kultūras fani, kas pieraduši 
pie dažādām aktivitātēm, tad vārds tiek 
dots novada kultūras jomas pārstāvjiem 
– Lubānas kultūras nama direktorei Velgai 
Puzulei un Meirānu tautas nama vadītājai 
Ingai Aizsilniecei, kuras pastāstīs, kādas 
grūtības bijušas, izslēdzot no pasākumu 
plāna to, kas bija paredzēts, un izdomājot 
jaunas iespējas.

 Šī izdevuma slejās varēsiet arī izla-
sīt to, kāds bijis 2020. gads dzimtsarakstu 
nodaļas darbā. 

 Un, protams, kā katru gadu apko-
pojumu par pašvaldības darbu sniegs arī 
domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks.

 Savukārt valmieriete Astrīda Aizsil-
niece uzskata, ka čaklie lubānieši 2020. 
gadā sarūpējuši brīnišķīgu dāvanu. Kādu? 
Uzzināsiet  9.lpp.

 20. janvāris – barikāžu aizstāvju 
atceres diena. Būsim šajā dienā domās 
kopā ar barikāžu aizstāvjiem!

Ligita Pētersone

Lubānā īsta ziema, sniegs, Lubānā īsta ziema, sniegs, 
slēpošanas trase dabas takā slēpošanas trase dabas takā 
“Aiviekstes ozoli”, kuru jums “Aiviekstes ozoli”, kuru jums 

kā vienmēr sarūpē Māris kā vienmēr sarūpē Māris 
Valainis.Valainis.

Tiem, kam nav savu slēpju, Tiem, kam nav savu slēpju, 
Māris laipni piedāvā namiņā Māris laipni piedāvā namiņā 
(pie peldētavas Krasta ielas (pie peldētavas Krasta ielas 
galā) tās saņemt – iznomāt.galā) tās saņemt – iznomāt.

T. 26649344T. 26649344
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Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, 
Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kun-
ce, Rudīte Kolāte Sandra Valaine, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa. Nepiedalās: Ainārs 
Spridzēns. Uzaicināti pašvaldības adminis-
trācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirek-
tors; Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede; 
Dace Almane – nekustamā īpašuma speciā-
liste; Andris Kļaviņš – juriskonsults

Par medību tiesību līguma pārslēgša-
nu 

Izskatot biedrības “MK Meirāni” 
14.12.2020. iesniegumu par medību tiesību 
nomas līguma pārslēgšanu, tiek konstatēts:

1) 24.03.2017. tika noslēgts Medību tie-
sību nomas līgums, ar kuru pašvaldība no-
deva medību tiesības biedrības “Madonas 
mednieku un makšķernieku biedrība” (reģ. 
Nr. 40008039430) mednieku kolektīvam 
“Meirāni” 21 pašvaldības valdījumā esošu 
zemes vienību 94,1 ha kopplatībā uz laiku 
līdz 2029. gada 31. martam;

2) “Madonas mednieku un makšķer-
nieku biedrība” 12.11.2020. ir deleģējusi 
biedrībai “MK Meirāni” tiesības par medību 
nomas līgumu slēgšanu un pārslēgšanu ar 
visām juridiskajām un fi ziskajām personām;

3) Centrālvidzemes virsmežniecība savā 
14.12.2020. vēstulē Nr. VM2.1-10/10740 ir 
sniegusi ziņas par medību formējumiem, 
kas atrodas pašvaldībai piederošajos ze-
mesgabalos, tai skaitā par biedrību “MK 
Meirāni”;

4) līguma darbības laikā četras zemes 
vienības ir atsavinātas citām fi ziskām un ju-
ridiskām personām.  

Nolēma pārslēgt medību tiesību no-
mas līgumu ar biedrību “MK Meirāni” reģ.
Nr.40008296191 uz pašvaldības valdījumā 
esošām zemes vienībām ar kadastra ap-
zīmējumiem 70580160040; 70580160041; 
70580160042; 70580160062; 70580160081; 
70580160082; 70580160088; 70580160128; 
70580160137; 70580160182; 70580160205; 
70580160209; 70580160252; 70580160271; 
70580160274; 70580170024; 70580190075, 
saglabājot 24.03.2017. noslēgtā Medību tie-
sību nomas līguma Nr. LUB/5.07.4/17/21 ar 
biedrību “Madonas mednieku un makšķer-
nieku biedrība” nosacījumus.

 Par zemes nomas līguma slēgšanu 
Izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts ne-

apbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku 
teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecī-
bā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, 
uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja 
noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pre-
tendents. 

Nolēma iznomāt pašvaldībai piekrītošu 
neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra ap-
zīmējumu 70580040073, 0,6166 ha platībā 
fi ziskai personai [..], slēdzot nomas līgumu 
uz sešiem gadiem ar gada nomas maksu 
5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

Par starpgabala statusa piešķiršanu 
un īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
70580040198 

Nekustamais īpašums 0,18 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 70580040198 nav 
reģistrēts zemesgrāmatā; ar 2020. gada 
26.novembra VZD aktu Nr. 11-12-V/246 
minētā zemes vienība ir iekļauta rezerves 
zemes fondā; Saistošo noteikumu Nr. 5 “Lu-
bānas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2024. gadam grafi skā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” (ap-
stiprināti ar Lubānas novada domes lēmu-
mu 25.04.2013., sēdes protokols Nr. 5, 2.§) 
3.2.9.4. punktā noteikts, ka jaunveidojamo 
zemes vienību minimālā platība lauku teri-
torijās nedrīkst būt mazāka par 1 ha; Publis-
kas personas mantas atsavināšanas likuma 
1.panta 11.punkta “b” apakšpunkts nosaka, 
ka zemes starpgabals ir publiskai personai 
piederošs zemesgabals, kura platība lauku 
apvidos ir mazāka par pašvaldības saisto-
šajos noteikumos paredzēto minimālo ze-
mesgabala platību vai kura konfi gurācija 
nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmanto-
šanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas 
plānojumam, vai kuram nav iespējams no-
drošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ce-
ļam); Ministru kabineta 2006. gada 20. jūni-
ja noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu klasifi kācija un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un 
maiņas kārtība” 16.2.punktā noteikts, ka ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, 
ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai 
nav noteikts lietošanas mērķis.

Nolēma
1. Noteikt starpgabala statusu zemes 

vienībai 0,18 ha platībā ar kadastra apzī-
mējumu 7058 004 0198, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā.

2. Zemes vienībai noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība.

3. Starpgabalu reģistrēt zemesgrāmatā 
uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

 Par Saistošo noteikumu Nr. 13 „Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. 
gada 31. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības 
pabalstiem”” apstiprināšanu 

2021. gada 1. janvārī stājas spēkā gro-
zījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās pa-
līdzības likumā (turpmāk tekstā – Likums). 
Grozījumi izsaka Likuma V nodaļu – Sociālā 
palīdzība jaunā redakcijā. Likuma 33.pants 
nosaka minimālo ienākumu slieksni sociālai 
palīdzībai (garantētais minimālais ienākumu 
slieksnis – turpmāk tekstā GMI, trūcīgas 
mājsaimniecības ienākumu slieksnis). Ar 
grozījumiem trūcīgas mājsaimniecības sta-
tusu un GMI piešķiršanas kārtību nosaka 
Likums un Ministru kabineta noteikumi. Līdz 
2021. gada 1.janvārim GMI apmēru nosaka 
pašvaldība. 

Grozījumu 1.panta 40.punkts paredz 
jauna termina “mājsaimniecība – vairākas 
personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un 
kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, 
kura saimnieko atsevišķi”, ieviešanu.

Nolēma
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldī-

bas saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 
31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 
„Par Lubānas novada pašvaldības pabal-
stiem””.

Saistošos noteikumus nosūtīt atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. Pēc Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 
saņemšanas saistošos noteikumus publicēt 
informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozī-
jumi Lubānas novada pašvaldības 2020. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu 

Sakarā ar saņemtajiem Izglītības un zi-
nātnes ministrijas transfertiem piemaksām 
pedagogiem par attālinātā mācību procesa 
nodrošināšanu, Nacionālā Kultūras centra 
transfertiem Lubānas Mākslas skolas pe-
dagogu darba samaksas paaugstināšanai, 
Nodarbinātības Valsts aģentūras fi nansēju-
mu nodarbinātības pasākumiem, nepiecie-
šamību palielināt izdevumu plānu pašvaldī-
bas aizņēmumu procentu maksājumiem un 
sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona 
īstenotajiem deinstitucionalizācijas pasāku-
miem, kā arī veicamajām izmaiņām atseviš-
ķu iestāžu 2020. gada ieņēmumu/izdevumu 
tāmēs,

nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. 

gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas nova-
da pašvaldības budžetu 2020.gadam””.

Saistošos noteikumus nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai zināšanai; Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pa-
rakstīšanas un tie publicējami pašvaldības 
mājaslapā internetā.

Turpinājums 3.lpp.

Domes sēde 30.12.2020.
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Par zemes “Upmalītes”, Indrānu pagastā nomas līguma grozīšanu 
Lubānas novada pašvaldībā 2020. gada 15. decembrī saņemts fi ziskas 

personas iesniegums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu.
Starp Pašvaldību un personu noslēgts Valsts rezerves zemes fonda 

zemes nomas līgums par īpašumu “Upmalītes” ar kopējo platību 2,5 ha, 
kadastra apzīmējums 7058 006 0079 līdz 2020. gada 31. decembrim.

Nomnieks labticīgi pilda 2015. gada 4. decembra zemes nomas līgu-
mā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā, tam nav maksājumu ka-
vējumu, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu. Ievērojot minēto, 
2015. gada 4. decembra zemes nomas līgums būtu pagarināms līdz 2025. 
gada 31. decembrim.

Nolēma pagarināt 2015. gada 4. decembra zemes nomas līguma Nr. 8 
par īpašumu “Upmalītes” ar kopējo platību 2,5 ha, Indrānu pagasts, Lubā-
nas novads, kadastra apzīmējums 7058 006 0079, kas noslēgts ar perso-
nu, darbības termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim.

 Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestā-
žu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu 

Nolēma apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrā-
cijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstu.

Par Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta slēg-
šanu 

Izskatot Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Ingunas Kaņepones 
10.12.2020. iesniegumu par saskaņojuma saņemšanu bibliotēkas ārējā 
apkalpošanas punkta “Baloži” slēgšanai, tiek konstatēts:

1) Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts “Baloži” 
tika izveidots 2010. gadā, reorganizējot Indrānu bibliotēku;

2) ja pēdējo trīs gadu laikā lasītāju skaits ir konstants 10-11, tad ap-
meklētība un literatūras izsniegumu skaits samazinās, 2020. gadā – 75;

3) ārējā apkalpošanas punktā reģistrētie lietotāji apmeklē arī Lubānas 
pilsētas bibliotēku, kas atrodas 7,5 km attālumā no “Baložiem”;

4) punkta uzturēšanas izdevumi 2020. gadā ir vairāk kā 4,5 tūkstoši 
eiro;

5) Bibliotēku likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka bib-
liotēkai ir tiesības nolikumā noteiktajā kārtībā veidot bibliotēkas struktūru, 
atvērt nodaļas un fi liāles.

Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone informē, ka 
plāno ieviest mājapkalpošanas pakalpojumu pēc pieprasījuma vienu reizi 
mēnesī. Daudzi bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta “Baloži” lasītāji ir 
mobili un atbrauc uz bibliotēku Lubānā. Pie tiem, kuriem ir problēma no-
kļūt līdz bibliotēkai, varētu aizbraukt bibliotekārs. 

Izpilddirektors Ivars Bodžs: – Šāds pakalpojums noteikti jāņem vērā, 
sastādot bibliotēkas budžetu 2021. gadam.

Nolēma
1. Piekrist Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta 

“Baloži” slēgšanai.
2. Līdz 2021. gada 20. janvārim sagatavot pašvaldības īpašumā eso-

šās ēkas “Baloži” Indrānos, Indrānu pagasts turpmākās izmantošanas 
priekšlikumus.

Par Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas 
Ziņas” nolikuma apstiprināšanu 

Lai noteiktu Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lu-
bānas Ziņas” izdošanas mērķi un kārtību, publicējamo un nepublicējamo 
informāciju, tās ievietošanas kārtību un organizatorisko struktūru, ir izstrā-
dāts informatīvā izdevuma nolikums. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.12.2020. atzinumu (protokols 
Nr.11, 2.§), 

nolēma apstiprināt Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevu-
ma “Lubānas Ziņas” nolikumu.

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
Lubānas novada pašvaldības dome izskata administratīvo lietu, kurā 

fi ziska persona  lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu citai fi ziskai personai Lu-
bānā, jo ir zudis tiesiskais pamats dzīvot norādītajā adresē.

Nolēma anulēt fi ziskai personai deklarēto dzīvesvietu Lubānā, Lubā-
nas novadā.

Informāciju sagatavoja 
Sandra Līcīte

Lubānas novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma 
“LUBĀNAS ZIŅAS”

NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Nolikums nosaka Lubānas novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma „Lubānas Ziņas” (turpmāk tekstā – 
Izdevums) izdošanas mērķi, kārtību, fi nansēšanu, kā arī 
organizatorisko struktūru un informācijas ievietošanas kār-
tību. 

1.2. Nolikums ir pašvaldības iekšējais normatīvais akts 
un tas ir saistošs Lubānas novada domei, Pašvaldības ies-
tādēm un struktūrvienībām un amatpersonām. 

2. Izdevuma tiesiskais pamats un mērķis

2.1. Izdevuma izdevējs ir Lubānas novada pašvaldība 
(turpmāk tekstā – Pašvaldība)

2.2. Izdevuma izdošanu un izplatīšanu fi nansē Lubā-
nas novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem.

2.3. Izdevuma mērķis ir nodrošināt objektīvas un vis-
aptverošas informācijas sniegšanu Lubānas novada iedzī-
votājiem par novada domes (turpmāk tekstā – Dome) lē-
mumiem, Pašvaldības un tās iestāžu darbību, aktualitātēm 
novadā. 

2.4. Izdevuma mērķis ir izskaidrot iedzīvotājiem pie-
ņemtos Domes lēmumus; informēt par aktualitātēm nova-
dā; izplatīt un pamatot Pašvaldības ofi ciālo informāciju; no-
drošināt Domes un Pašvaldības administrācijas darbības 
atklātību; veicināt iedzīvotāju iesaisti Pašvaldības darbā.

2.5. Izdevumā netiek publicēta  reklāma Reklāmas li-
kuma izpratnē, privātpersonu sludinājumi, politisko spēku 
viedokļi.

3. Izdevuma izdošanas kārtība

3.1. Izdevums  ir periodisks, iznāk 1 (vienu) reizi mē-
nesī, nepieciešamības gadījumā var tikt izdots speciāliz-
laidums.

3.2. Izdevumu veido, vadoties pēc likuma “Par pašval-
dībām”.

3.3. Izdevums bez maksas tiek izplatīts Lubānas nova-
da pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3.4. Izdevumā publicētā informācija tiek ievietota elek-
troniskajā formātā Pašvaldības tīmekļa vietnē – www.luba-
na.lv.  

4. Izdevuma organizatoriskā struktūra

4.1. Nepieciešamās informācijas apkopošanu un izde-
vuma sagatavošanu organizē Pašvaldības darbinieks – iz-
devuma redaktors, kas savus pienākumus veic saskaņā ar 
noslēgto Darba līgumu. 

4.2. Izdevuma redaktors apkopo Pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību informāciju par to darbību, aktualitātēm 
un gaidāmajām vai notikušajām izmaiņām un citu sabied-
rībai svarīgu informāciju. 

Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks
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Sēde notiek: videokonferences veidā 
ZOOM platformā, balsošana notiek elek-
troniski.

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Sale-
nieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, 
Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valai-
ne, Laila Ozoliņa. Nepiedalās: Ainārs Spri-
dzēns, Guntis Klikučs. Uzaicināti pašvaldī-
bas administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs 
– izpilddirektors; Inese Lībere – Sociālā 
dienesta direktore

Darba kārtība:
1. Par ārkārtējo situāciju Lubānas 

Veselības un sociālās aprūpes centrā
Par ārkārtējo situāciju Lubānas Veselī-

bas un sociālās aprūpes centrā ziņo Tālis 
Salenieks, Inese Lībere.

Tālis Salenieks: – Ārkārtas sēde sa-
saukta, lai spriestu par situāciju Lubānas 
veselības un sociālās aprūpes centrā, kur 
strauji izplatās Covid-19 vīruss. Sēdē uz-
aicināta piedalīties centra direktore Inese 
Lībere, lai informētu par pašreizējo situā-
ciju.

Inese Lībere: – Situācija Lubānas vese-
lības un sociālās aprūpes centrā (VSAC) ir 
kritiska un neapskaužama. 2020. gada 
30. decembrī ņemtie Covid-19 testi centra 
klientiem uzrādīja, ka no 39 infi cējušies 26 
centra iemītnieki. Tikko saņēmu ziņu, ka 
viens no Covid-19 skartajiem klientiem ir 
miris. 3 no klientiem, kuriem bija pozitīvs 
Covid-19 tests, stāvoklis ir diezgan smags.  
Slimo arī apkalpojošais personāls. Daļa 
darbinieku ir uz darbnespējas lapas, daļa 
darbinieku atrodas karantīnā kā kontakt-
personas. Pašlaik klientu pamatvajadzī-
bas tiek nodrošinātas pilnā mērā, gan 
ēdināšana 4 reizes dienā, gan pieejamas 
higiēnas un pirmās nepieciešamības lie-
tas, vajadzīgie medikamenti. 

Jāsaprot, ka centrā dzīvo klienti cie-
nījamos gados ar dažādām diagnozēm, 
lielākajai daļai klientu ir iespējamas vese-
lības komplikācijas. Centrā ir 8 iemītnieki 
vecumā virs 90 gadiem, 15 – no 80-89 ga-
diem, 8 vecumā no 70-79 gadiem, pārējie 
– jaunāki. Viņi nesaprot situācijas nopietnī-
bu, ar varu noturēt istabās nav iespējams, 
tādēļ grūti ierobežot kustību.

Darbinieki ir nodrošināti ar aizsardzī-
bas līdzekļiem. Personāls regulāri tiek 
informēts par situācijas nopietnību, par 
spectērpu nēsāšanas un citu aizsardzī-
bas līdzekļu izmantošanu, par pastiprinātu 
dezinfekcijas nepieciešamību. Neskato-
ties uz to, individuālo aizsardzības līdzekļu 
izmantošana ir kritiskais punkts, tie netiek 
pareizi lietoti. Kombinezoni ir liela izmēra, 
samērā grūti uzvelkami un bieži vien, stei-
dzoties pie klienta, to nevar paspēt uzvilkt. 
Darbinieki ir brīdināti, ka pat pie vismazā-
kajām saslimšanas pazīmēm, piemēram, 

akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm, pa-
augstinātas temperatūras, ožas, garšas 
traucējumiem, jāpaliek mājās un jāsazinās 
ar ģimenes ārstu. Pati esmu gatava doties 
palīgā, ja vajadzēs, kaut vai palīdzēt virtu-
vē, jo viena no pavārēm arī ir slima. 

Klientiem nodaļā tiek nodrošinātas 
intravenozās injekcijas un intravenozās 
sistēmas. Smagajam klientam tika nodots 
pieteikums NMP dienestam, kas atbildēja, 
ka pašiem jāliek sistēmas uz vietas. 

Tālis Salenieks: – Mani satrauc tas, ka 
NMP nebrauc un smagāk slimos klientus 
neved uz slimnīcu. Manuprāt, ar injekci-
jām vien nepietiek.

Inese Lībere: – Injekcijas atvieglo stā-
vokli. Daudz dodam dzert ūdeni, tējas. 
Pirms tam regulāri devām vitamīnus.

Tālis Salenieks: – Ja kādam no klien-
tiem ir smags stāvoklis, NMP tomēr jāsauc, 
lai tuviniekiem nav pārmetumu par to, ka 
nav veikta pienācīga aprūpe. Vai pašlaik ir 
vajadzība pēc kaut kā no inventāra, medi-
kamentiem, aizsardzības līdzekļiem?

Inese Lībere: – Šobrīd maskas, aiz-
sargtērpi ir pietiekamā daudzumā. Pēc 
svētkiem veiksim pasūtījumu. Klientiem 
maskas ir ļoti grūti uzlikt. Tiem, kam ir psi-
hiskas problēmas, to vispār nevar izdarīt. 
Līdz ko pirmajam no klientiem pamanījām 
saslimšanas pazīmes, tūlīt izolējām viņu 
uz 3.stāvu, tomēr visi istabas biedri pēc 
tam saslima.

Tālis Salenieks: – Vai par stāvokli ir in-
formēti klientu tuvinieki?

Inese Lībere: – Lielākā daļa nav. Darbs 
pašlaik ir tik intensīvs, ka tam neatliek lai-
ka. Uzskatu, ja stāvoklis ilgāk būs smags, 
tad informēsim. 

Tālis Salenieks: – Uzskatu, ka visu ie-
mītnieku tuviniekiem jāpaziņo, ka VSAC ir 
ārkārtas situācija, lai viņiem tas nav jāuz-
zina no plašsaziņas līdzekļiem vai pilsētā 
cirkulējošām runām.

Turpmāk, katru dienu par stāvokli cen-
trā informēt mani un izpilddirektoru.

Lana Kunce: – Uzskatu, ka par stāvok-
li aprūpes centrā uzreiz vajadzēja ziņot 
klientu tuviniekiem. Neziņa piederīgos 
dzen izmisumā. 

Inese Lībere: – Pašlaik visgrūtāk ir ar 
aprūpētājiem, no 7 strādā 3. Pirmdien va-
rētu nākt palīgā vēl 2 cilvēki. Darbiniekiem 
ir stresa stāvoklis, nodaļā valda satrau-
kums.

Tālis Salenieks: – Kā ar rezerves plā-
nu? Varbūt jāaicina kādi cilvēki palīgā?

Inese Lībere: – Esmu uzrunājusi da-
žus, bet nav tādu, kuri būtu gatavi nākt. 
No malas nevar paņemt cilvēku, kurš neko 
nezina par šo darbu. Nav arī īstais laiks 
kādu apmācīt.

Tālis Salenieks: – Vai ir bijusi saziņa ar 
Varakļānu SAC, kur bija līdzīga situācija?

Inese Lībere: – Pēdējā laikā – nē.
Ivars Bodžs: – Varakļānu SAC pirmie 

klienti saslima vēl pirms ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanas valstī. No 40 klientiem 
saslima 37. Patiesībā, klientu nošķiršana 
nekādu labumu nedeva. Viņiem ar perso-
nālu gāja grūtāk. Vienu brīdi viņiem vispār 
nebija mediķa, tas tika piesaistīts no bla-
kus pilsētas. No 40 klientiem nomira 12. 
Lielākā daļa no viņiem arī netika ievietota 
kādā ārstniecības iestādē. 

Iveta Peilāne: – Inese, vai tev ir kāda 
atbalsta grupa, jo vienam cilvēkam visu 
nav iespējams koordinēt?

Inese Lībere: – Daži ir. Tie, kas slimo, 
neiesaistās, daži jūtas patiešām slikti. Viet-
niece attālināti veic iepirkumus, kas nepie-
ciešami ēdināšanas pakalpojuma  nodro-
šināšanai.

Ivars Bodžs: – Pašvaldība krīzes situ-
ācijā varētu atbalstīt darbiniekus materiā-
li. Vai esam gatavi piemaksāt par darbu? 
Pašvaldība var arī piedāvāt darbiniekiem, 
kuri, lai neapdraudētu tuviniekus, nevēlas 
doties uz mājām, istabas tūrisma mītnē 
bez maksas.

Tālis Salenieks: – Domāju, ka krīzes 
laikā algu darbiniekiem, kuri ir tiešā kon-
taktā ar klientiem, varētu dubultot.

Lana Kunce: – Vai psihologs nevarētu 
darbiniekiem palīdzēt?

Inese Lībere: – Šodien sazinājos ar 
psihologu. Viņa ir gatava palīdzēt, ja būs 
nepieciešams Šodien nosūtīšu īsziņas 
darbiniekiem, ka ir šāda iespēja un to var 
izmantot, ja kāda vēlas. 

Tālis Salenieks: – Pirms balsošanas 
par algām, īsumā kopsavilkums: sociālā 
dienesta direktorei katru dienu ziņot par 
stāvokli un notiekošo SAC man un izpild-
direktoram; darbiniekiem sniegt vislielāko 
atbalstu; paziņot tuviniekiem par stāvokli 
SAC; ievietot paziņojumu pašvaldības 
mājaslapā un facebook kontā par iespēju 
pieteikties SAC darbā par aprūpētājiem, 
cilvēkiem ar pieredzi, gadījumam, ja sāk 
trūkt apkalpojošā personāla; aktualizēt pa-
ziņojumu par sociālā dienesta klientu attā-
linātu apkalpošanu. Nākamo tiešsaistes 
sanāksmi organizēt pirmdien, 4.janvārī, 
plkst.10.00.

Domes priekšsēdētājs ierosina depu-
tātiem balsot par to, ka Veselības un soci-
ālās aprūpes centrā tiek izsludināta ārkār-
tas situācija un tās laikā darbiniekiem, kuri 
ir tiešā kontaktā ar centra klientiem, amata 
algai vai stundas tarifa likmei tiek piemē-
rots koefi cients 2.

Nolēma
1. Izsludināt Lubānas Veselības un 

sociālās aprūpes centrā ārkārtas situā-
ciju ar 2020. gada 28. decembri.

2. Noteikt, ka ārkārtas situācijas lai-
kā Lubānas Veselības un sociālās ap-
rūpes centra darbiniekiem, kuri ir tiešā 
kontaktā ar centra klientiem, amata al-
gai vai stundas tarifa likmei tiek piemē-
rots koeficients 2.

Informāciju sagatavoja 
Sandra Līcīte 

Domes ārkārtas sēde 
01.01.2021.
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2020. gada janvāris Lubānas kul-
tūras namā iezīmējās ar diviem pa-
sākumiem: tradicionālo Jaungada 
nakts balli un Lubānas pašdarbnieku, 
Lubānas vidusskolas kolektīvu un so-
listu koncertu, veltītu Lubānas pilsētas 
jubilejai. Par koncertu bija pozitīvas 
atsauksmes – par gaismām, prezen-
tāciju, kā arī par pašdarbnieku kvali-
tatīvo sniegumu. Pasākumus pilsētas 
jubilejai noslēdza  prāta spēles, kurās 
piedalījās 7 komandas.

Februārī lubāniešus pozitīvi uzlā-
dēja komiķis Maksims Trivaškevičs, 
kura Lubānas fanu grupu papildināja 
atbalstītāji no citiem novadiem. Mazos 
skatītājus priecēja cirka izrāde. Feb-
ruāra beigās deju kolektīvi “Žuburi” 
aicināja uz sadanci “Zelta pavedieni” 
kolektīvus: “Kodoliņš” no Jaunjelga-
vas, “Balvu Vilciņš” no Balviem, “At-
spole”, “Cielaviņa”, “Mazais Rūsiņš”, 
“Kodoliņš”, Vecpiebalga, “Zīļuki”. 
Koncertā piedalījās 126 dalībnieki. 
Kolektīvi rādīja, ko sagatavojuši Dzies-
mu un Deju svētkiem. Koncerts nori-
tēja raiti un bija interesanti redzēt tik 
daudz bērnus un jauniešus vienuviet. 
Mazos dejotājus vērtēja Lielo Žuburu 
eksperti. Ekspertu dotās nominācijas 
kolektīvi uzklausīja vakara saviesīga-
jā daļā. Kolektīvu vadītāji izanalizēja 
koncertu, dejas, tērpus, vārdu sakot,  
koncerts bija vērtīgs mēģinājums 
ceļā uz Dziesmu un deju svētkiem.

6. martā notika ikgadējs pasā-
kums pulkveža Oskara Kalpaka piemiņai. 
Interesenti piedalījās divos zoles turnīros. 
Kino mīļi varēja izbaudīt fi lmas. Animācijas 
fi lmu bērniem “Karalienes korgijs”, Viestu-
ra Kairiša spēlfi lmu “Pilsēta pie upes”, 
Andreja Ēķa komēdiju “Klases salidojums 
2”.

13. marts un pandēmija  mūsu ierasto 
darba ritmu mainīja līdz nepazīšanai.

Martā, aprīlī un maijā pasākumi klātie-
nē nenotika. Darbam bija jāmeklē citi veidi 
un vietas

25. martā un 14. jūnijā pie piemiņas 
akmens Lubānā tika uzvilkts karogs, nolikti 
ziedi, iedegtas sveces. 

Līgo dienu ar pagalmu koncertiem ie-
skandināja Lubānas kultūras nama jauk-
tais vokālais ansamblis “Naktsputni” un 
Māra Valaiņa izveidotajā estrādē  dabas 
takā “Aiviekstes ozoli” muzikālā apvienība 
“Ezers” ļāva izbaudīt Līgo nakts burvību.

Sakarā ar pandēmiju “Aiviekstes svēt-
ki” nevarēja notikt, tāpēc 4. jūlijā nosvinē-
jām distancētu, bet pozitīvām emocijām 
piepildītu svētku dienu Aiviekstes krastos. 
Šo dienu atklāja “Peldlīdzekļu parāde”, 
kurā piedalījās 31 dalībnieks. Atmosfēra 

bija ļoti pozitīva un arī upes krastos bija 
daudz skatītāju un atbalstītāju.  

Jauniešu un jauno grupu koncertā 
“Svaigs…” varējām iepazīt dažādas vie-
su grupas un izpildītājus, kā arī pašmāju 
jaunos talantus. Koncerts  “Austras dzies-
mas” notika dabas takā. Noskaņa bija ne-
piespiesta un sirsnīga. Nakts mūziku pie-
dāvāja fl amenko ģitārists Rihards Krilovs. 
Koncerts notika uz plosta Aiviekstē, līdz ar 
to neparastā vide un gaismas radīja jauku 
noskaņu.

Jūlija beigās, ievērojot Valstī noteiktos 
ierobežojumus, notika Kapusvētku diev-
kalpojums, pēc dievkalpojuma Lubānas 
pilsētas estrādē uzstājās populārā šlāger-
mūzikas grupa “Galaktika” ar koncertu 
“Vasara tevī”.

Augustu iezīmēja Latvijas Ordeņu brā-
lības 22. salidojums.

Septembrī Lubānas kultūras nama 
amatierteātris “Priekšspēle” rādīja saviem 
skatītājiem sajūtu izrādi “No Ceikstes līdz 
Aiviekstei”. Izrāde par Lubānu, tās dabu un 
meteoroloģiskajiem pētījumiem. Pašreizē-
jai situācijai ļoti atbilstoša izrāde. Katru iz-
rādi, iepriekš piesakoties, varēja apmeklēt 
25 skatītāji. Notika četras izrādes Lubānā. 

Izrādi varēs apmeklēt arī šogad.
Septembra beigās notika svecīšu 

vakars un vienīgā šā gada Zaļumbal-
le. Šogad tirgus notika svētdienā, lai 
nedublētos ar Madonas kartupeļu tir-
gu. Tirgū varējām piedalīties un bau-
dīt – disku golfu, grupas “Divi krasti” 
koncertu un prāta spēles rudenīgās 
noskaņās.

Oktobrī Lubānas pašdarbnieki un 
apmeklētāji piedalījās multimediālā 
akcijā “Dziesmu ziedi”. Bērni varēja 
apmeklēt cirka izrādi. Notika Rūdol-
fa Blaumaņa Madonas tautas teātra 
Leona Brieža jubilejai veltīts dzejas 
uzvedums “No kurienes nāk dzej-
nieks?”, oktobri noslēdza Lielformāta 
ziedu gatavošanas meistarklase.

11. novembrī visi tika aicināti go-
dināt brīvības cīnītājus – sev vēlamā 
laikā, ejot pa sveču ceļu un noliekot 
ziedus un svecītes Lubānas vecajos 
kapos pie Svētās uguns altāra. 

18. novembrī Lubānas evaņģēlis-
ki luteriskajā baznīcā notika Svētku 
dievkalpojums, kā arī Lubānas klubs 
tika noformēts ar svētku gaismām.

Decembrī neiztrūkstoši tika gata-
voti apsveikumi bērniem, kas neap-
meklē pirmsskolas izglītības iestādes 
un novada senioriem.

1. Adventē sākām izgaismot 
svētku laiku ar gaismām pie pilsētas 
kluba, 2.  Adventē iededzām pilsētas 
lielo egli. No 21. līdz 25. decembrim 
notika divi virtuāli konkursi:

• Par izgaismotāko logu “No tumsas 
uz gaismu”. Lubānieši bija sarotājuši savas 
mājas un krāšņi noformējuši logus, tomēr 
konkursam pieteicās tikai četri dalībnieki. 
Paldies Aijai Varslavai, Dairim Varslavam, 
Lotei Kļaviņai, SIA “LOG Birojs”! 

• Konkurss “Lubānas egles meklēju-
mos”. 

Egļu meklēšana izvērtās par azartis-
ku un aizraujošu Lubānas apceļošanu un 
iepazīšanu. Priecēja dalībnieku aktivitāte. 
Paldies visiem, kas piedalījās.

Gaismiņas un eglītes noslēdza šo dī-
vaino gadu ar cerību, ka slimība atkāpsies 
un mēs atkal varēsim tikties klātienē, rīkot 
pasākumus, koncertus, izrādes, balles. Ar 
cerību, ka mūsu pašdarbniekiem un viņu 
vadītājiem pietiks spēka pārdzīvot atšķirtī-
bu un ar jauniem spēkiem mesties pašdar-
bības virpulī. Ar cerību, ka mūsu pasāku-
mu apmeklētāji būs izsalkuši pēc visa, ko 
rada Lubānas kultūras nama pašdarbnie-
ku saime.

Veselīgu, radošu, dejojošu, dziedošu 
un spēlējošu mums visiem šo 2021. gadu!

Lubānas kultūras nama direktore 
Velga Puzule

Par Lubānas kultūras nama darbību 2020.gadā
KULTŪRA

Konkursa “Lubānas egles meklējumos” uzvarētāja 
(1.v.) – Irēnas Mālnieces egles fotogrāfija “Ziemassvētku 

burbulis”. 2. v. Ivetas Cakules un 3.v. Lāsmas Toles 
iesūtītās fotogrāfijas. Vairāk par konkursa uzvarētājiem un 

arī fotogrāfijas var apskatīt www.lubana.lv.
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KULTŪRA
Meirānu tautas nama darbība 2020. gadā

2020.gads Meirānu tautas namā ie-
sākās ar vidējās paaudzes deju kolektī-
va “Rokraksti” veidoto emocionāli sirsnī-
go SADANCI “Paldies!”  

 Februārī tradicionāli notika Lubānas 
novada atklātais čempionāts 64 lauciņu 
dambretē ar kuplu dalībnieku skaitu no 
visas Latvijas.

Priecēja ar savu sniegumu Sieviešu 
dienai veltītā koncertā un ballē ģitārists 
Grigorijs Gorodko Gregs...

Bet līdz ar 13.martu, sākoties pan-
dēmijai, kultūras dzīve tika paralizēta 
ar pulcēšanās ierobežojumiem un dar-
bības vadlīnijām. Noteikumi noteica, ka 
šajā laikā pasākumi notikt nedrīkst, bet 
kolektīvu vadītājiem tika ļauts strādāt 
attālināti. Tas bija psiholoģiski un emo-
cionāli grūts laiks kultūras jomā iesaistī-
tiem cilvēkiem. Kā mērķis šajā laikā tika 
izvirzīts – nezaudēt saikni ar kolektīvu 
dalībniekiem, arhivēt kolektīvu darbību 
un veidot dienasgrāmatas.

Ievērojot pulcēšanās ierobežojumus 
(reizēm kā partizāni), amatierteātris ar 
savu darba specifi ku, turpinot darbu at-
tālināti, spēja iestudēt lugu “Gadsimta 
lapsu medības”, kurai tika ieplānota un 
realizēta pirmizrāde Līgo svētku laikā. 
Šoreiz amatierteātrim pirmizrāde notika  
divas dienas – 21. un 22. jūnijā, pulcēša-
nās iekštelpās ierobežojumu dēļ. 

 Pavasara pandēmijas laikā un tai 
beidzoties, aktīvi turpināja savu darbību 
pašdarbības kolektīvi, jo – kas zina, ko 
grib – spēj, ko grib… Tā 17. jūlijā, ap-
liecinot savu mīlestību, cieņu un atkal-
redzēšanos ar skatītājiem, sniedza kon-
certu Meirānos “Pašā vasaras viducī”. 
Koncerta realizēšanai (atkal pulcēšanās 
ierobežojumu dēļ) un sakarā ar to, ka 
mums nav estrādes – tautas nama stāv-
laukums tapa par improvizētu skatuvi 
un pļaviņa pildījās ar skatītāju rindām 
(Pozitīvs ieguvums arī turpmākiem va-
saras brīvdabas pasākumiem).

Amatierteātris “Zeltrači”, turpinot 
tradīcijas, augustā – kapusvētku dienā 
– atkārtoti izrādīja lugu “Gadsimta lapsu 
medības”, diemžēl, vadoties pēc  notei-
kumiem, kapusvētku balli iekštelpās vēl 
nebija iespējams rīkot.

20. augustā, ņemot vērā pulcēša-
nās ierobežojumus, bija iespējams rīkot 
“Atvadas vasarai” balli  kopā ar grupu 
“Bruģis”. Paldies  lielajam apmeklētāju 
skaitam, kuri izturējās ar sapratni, spēja 
mobilizēties un nepārkāpt noteiktos ie-
robežojumus.

Augusts neapšaubāmi mums visiem 

paliks atmiņā ar emocijām pārpildīto Jā-
nim Zāberam veltīto 85 gadu jubilejas 
piemiņas koncertu memoriālā muzeja 
“Vecais Ceplis” brīvdabas estrādē.

No 1. līdz 8. septembrim notika  zie-
du izstāde “Pretī rudenim”, kurā apmek-
lētāji varēja skatīt arī oriģināli veidotas 
kompozīcijas.

20. septembrī ar humora devu mūs 
priecēja Baltinavas pagasta dramatis-
kais kolektīvs “Palādas” ar komēdiju 
“Ontans i Anne”.

3. oktobrī Visagala kapos Svecīšu 
vakara svētbrīdis un tautas namā sakso-
fona virtuoza Arņa Grapa sentimentālais 
koncerts “Mūžam jaunais saksofons”.

Oktobris – atkal pandēmija, ierobe-
žojumi, aizliegumi – pasākumi tiek at-
celti.

Līdz ar to 11. novembrī, Lāčplēša 
dienā, nenotika tradicionālais lāpu gā-
jiens, bet iedzīvotāji tika aicināti, piemi-
not brīvības cīnītājus, sev vēlamā laikā 
nolikt svecīti Visagala kapos pie 0skara 
Kalpaka pieminekļa un pie piemiņas 
akmens novadniekiem. Piemiņas vietas 
tika izgaismotas ar svecītēm un lāpām.

Valsts svētki tika svinēti, aicinot ik-
vienu pļaviņā pie tautas nama ar savu 
svecīti piepildīt izgaismoto Latvijas kon-
tūru ar novēlējumu dzimtenei. Kolektīvu 
vadītāju svētku uzrunas tika nofi lmētas 
un ievietotas Meirānu tautas nama mā-
jaslapā internetā.

Decembris – jauns izaicinājums, kā 
bez pasākumiem (koncertiem) radīt ie-
dzīvotājiem svētku noskaņu ierobežoju-
mu laikā.

Sadarbībā ar biedrību “Vienā solī” 
tika organizēts pasākums – vienlaicīgi 
ieslēgt Meirānos katram savā namā un 
sētā Ziemassvētku rotājumus, tā vieno-
joties kopīgā attālinātā pasākumā. Un 
patiesi – tik krāšņi iemirdzējās Meirāni 
kā vēl nekad, priecējot gan sevi, gan arī 
citus.

Attālināti turpināja darboties pašdar-
bības kolektīvu vadītāji, izveidojot pre-
zentācijas stendus, kurus iespēja skatīt 
Meirānu tautas nama mājaslapā.

Amatierteātra “Zeltrači” dalībnieki 
pirmssvētku laikā sagatavoja pasaku 
lasījumus, kas visus ieveda ziemas un 
pasaku valstībā nedēļas garumā, kurus 
arī varēja noklausīties mājaslapā.

Turpinot Ziemassvētku maratonu, 
katrs kolektīvs izveidoja un ievietoja ap-
sveikumu mājaslapā.

Ziemassvētkus svinējām! Ziemas-

svētku vecītis, ievērojot valstī noteiktos 
pulcēšanās ierobežojumus, tomēr 25. 
decembrī apciemoja gandrīz katru māju 
Meirānos, dāvājot dāvaniņas un laba 
vēlējumus, pretī saņemot meirāniešu 
sirsnību un prieka emocijas. Lai tas no-
tiktu – liels un sirsnīgs paldies par pieda-
līšanos un atbalstu – Aivaram Ķeveram, 
Arnim Gavaram, Andrim Solovjovam, 
Arvim Aizsilniekam.

Paldies pašdarbības kolektīvu vadī-
tājiem un dalībniekiem par spēju mobili-
zēties un pielāgot risinājumus, lai kultū-
ra būtu pieejama arī laikā, kad kultūras 
iestādes slēgtas.

2020. gadā
 Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“Rokraksti” piedalījās  3 koncertos un 
organizēja deju kolektīvu SADANCI 
“Paldies”.

 Sieviešu deju kopa “Magones” 
piedalījās 2 koncertos un pašsacerētās 
mūzikas, dzejas un dejas festivālā Sēļu 
muižā.

 Senioru tautas deju kolektīvs “Mei-
rāni” piedalījās 17.jūlija koncertā Meirā-
nos.

 Amatierteātris “Zeltrači” – 8 viesiz-
rādes un 2 pasākumi ar īslugām.

 Meirānu tautas nama telpas tika 
nomātas 7 viesībām, kā arī gada garumā 
periodiski tika izmitināti viesstrādnieki.

Atskatoties uz aizgājušo gadu, ne-
noliedzami noteiktie ierobežojumi Covid 
-19 pandēmijas un infekcijas ierobežo-
šanai Latvijā, būtiski izmainīja kultūras 
nozares ikdienas darbu, pilnībā uz ne-
noteiktu laiku atceļot, kā arī ierobežojot 
pasākumus ar liela cilvēku skaita pie-
dalīšanos, pulcēšanos. No vienas pu-
ses, tas radīja apdraudējumu kultūras 
nozarei, no otras – radīja apstākļus, kas 
zināmā mērā veicināja veidot jaunas at-
tiecību formas ar skatītājiem.

Novēlu pašdarbniekiem, kolektīvu 
vadītājiem, un jums, mīļie pasākumu 
apmeklētāji:

Laiku – tādu, ko vēlam viens otram,

Vārdus – tos īstos un vērtos,

Mieru – tādu, kas ir patiess un īsts,

Prieku – tādu, kas laužas ārā no sirds 
un nevar palikt nepamanīts,

Laimi – tādu, kas mums katram dota! 

Spēku un izturību – lai kopīgi piepil-
dītu atkalredzēšanās prieku.

Meirānu tautas nama vadītāja 
Inga Aizsilniece
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N.p.k Darbība
Notikumu 

skaits
2020.g

Notikumu 
skaits
2019.g

Notikumu 
skaits
2018.g

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

7
2
5
-

9
3
6
-

6
3
3
-

2. Reģistrēti mirušie 36 17 15

3. Reģistrētas laulības 
     t.sk. dzimtsarakstu nodaļā
             baznīcās

2
1
1

11
6
5

15
11
4

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

10 6 10

5. Pēc pieprasījuma izsniegtas izziņas 
no civilstāvokļa aktu reģistriem

16 12 12

6. Veikti  labojumi civilstāvokļa aktu 
reģistros

4 6 3

7. Papildināti laulību reģistri ar ziņām 
par laulības šķiršanu

4 5 2

8. Saņemti dokumenti 129 83 81
9. Nosūtīti dokumenti adresātiem 52 51 45

PĀRSKATS par Lubānas novada dzimtsarakstu 
nodaļas darbu 2020. gadā

DZIMŠANAS reģistrācija

2020.gadā Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 7 jaundzimušie – 3 meitenes 
un 4 zēni. Divi bērni ir dzimuši laulībā, 
pieciem bērniem par pamatu ziņu ierak-
stīšanai par tēvu ir abu vecāku kopīgs 
iesniegums par paternitātes atzīšanu.

2 ģimenēs piedzimis pirmais bērns, 
3 ģimenēs – otrais, 2 ģimenēs – trešais.

Mūsu novada dzimtsarakstu nodaļā 
pagājušajā gadā reģistrēto bērnu vārdi 
ir:  Ritvars, Zane, Madara, Kārlis, Andis, 
Ēriks un Dominika. 

Lubānas pilsētā deklarēti 3 jaundzi-
mušie, Indrānu pagastā – 4. Jaunākais 
tēvs dzimis 1990.gadā, vecākais – 1956.

gadā. Jaunākā māte dzimusi 1993.gadā, 
bet vecākā – 1981.gadā.

2020.gadā  nodaļā reģistrēto  bēr-
nu, kā arī citās dzimtsarakstu nodaļās 
reģistrēto  bērnu vecāki pie nosacījuma, 
ka jaundzimušais un viens no vecākiem 
deklarējis dzīvesvietu Lubānas novadā – 
bija tiesīgi saņemt dāvanu 150 EUR.

Turpinoties pašvaldības sadarbībai 
ar SIA „West Solutions”, tāpat kā iepriek-
šējos gados bērnu vecāki dāvanā saņē-
ma grāmatu „Mūsu bērns”.

LAULĪBU reģistrācija

2020. gadā novada administratīvajā 
teritorijā noslēgtas 2 laulības, no kurām 
1 reģistrēta dzimtsarakstu nodaļā, 1 – 

Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes 
baznīcā. Viens no pāriem reģistrēja pir-
mo laulību, gan līgavai, gan līgavainim 
bija 29 gadi. Dzimtsarakstu nodaļā no-
slēgtā laulība bija ar svinīgu ceremoniju. 

Dzimtsarakstu nodaļā izsniegta vie-
na izziņa par laulības noslēgšanai ne-
pieciešamo dokumentu pārbaudi.

MIRŠANAS reģistrācija

2020. gadā dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 36 mirušie – 21 sieviete un 15 
– vīrieši. Vidējais mirušo personu mūža 
ilgums bijis  84 gadi sievietēm, 70,8 gadi 
vīriešiem. 7 mirušie bija vecumā virs 90 
gadiem, 14 – vecumā no 80 – 89 ga-
diem, 4 – vecumā no 70 – 79 gadiem, 
7 – vecumā no 60 – 69 gadiem, 4 – ve-
cumā no 49 – 59 gadiem. 

Seši no dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trētajiem mirušajiem bija cita novada ie-
dzīvotāji.  Piecpadsmit Lubānas novada 
iedzīvotāju miršana reģistrēta citā dzimt-
sarakstu nodaļā.

Ziņas par LAULĪBU ŠĶIRŠANU

2020. gadā papildināti nodaļas ar-
hīvā esoši 4 laulību reģistru ieraksti ar 
ziņām par laulības šķiršanu. Trīs no lau-
lībām šķirtas pie zvērināta notāra, viena 
– tiesā. Visas laulības bija slēgtas dzimt-
sarakstu nodaļā.

PĀRĒJĀS darbības

Pēc ieinteresēto personu piepra-
sījuma aizvadītajā gadā izsniegtas 10 
atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas ap-
liecības, t.sk. 8 – dzimšanas, 2 – laulī-
bas un 16 izziņas no civilstāvokļa aktu 
reģistriem.

Lubānas novada dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas p.i. Sandra Līcīte 

12. janvārī Lubānas pilsētas biblio-
tēka atsāka grāmatu izsniegšanu un sa-
ņemšanu. Tomēr, ņemot vērā Covid-19 
izplatību Lubānas novadā, apmeklētāji 
pagaidām telpās netiek ielaisti.

Lūgums pirms došanās uz biblio-
tēku, iepriekš zvanīt pa t. 64894281 vai 
rakstīt e-pastu: biblio.lubana@lubana.lv 
un pieteikt sev vajadzīgo literatūru. Bib-
liotekāres tās atlasīs, izsniegs un nodos 
lasītājam bibliotēkas ārpusē.

Atnestās bibliotēkas grāmatas un 

žurnāli jāievieto tiem paredzētajā kastē 
ārpusē.

No lasītājiem saņemtie bibliotēkas iz-
devumi atradīsies karantīnā.

Ievērosim valstī noteiktos drošības 
pasākumus!

Būsim atbildīgi viens pret otru un 
sevi!

Arī Meirānu bibliotēka no 12. janvā-
ra atsāka grāmatu izsniegšanu un sa-
ņemšanu, ievērojot visus valstī noteiktos 

drošības pasākumus. Informāciju par 
grāmatām interesenti var saņemt pa 
t. 64829640 vai arī rakstot uz e-pastu: 
meiranubibl@inbox.lv vai meiranu-
bibl@lubana.lv.
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Turpinot tradīciju, domes priekšsēdē-
tājs Tālis Salenieks dalās pārdomās par 
dzīvi novadā 2020.g. no pašvaldības ska-
tupunkta. Kāds šis gads bijis pašvaldības 
dzīvē, šaubas un bažas, nepaveiktie un pa-
veiktie darbi, iespējas utt., jo, kā zinām, šis 
gads ir bijis viens no grūtākajiem ikvienam 
cilvēkam, ģimenei, iestādei, organizācijai, 
pašvaldībai, visai valstij kopumā, jo pagājis 
vīrusa Covid-19 zīmē – dažādu ierobežoju-
mu vadīts. Kāds tas bija mūsu novadā?

 Gads ir bijis gan izaicinājumiem, gan 
pārbaudījumiem pilns. Mēs nonācām pilnīgi 
jaunā situācijā, kādā nekad iepriekš nebijām 
bijuši. Katram no mums bija jāprot pielāgoties 
šai situācijai – tas bija sarežģīti, un no cilvē-
kiem tas prasīja ļoti daudz, arī līdzcilvēku at-
tieksme ir bijusi dažāda. 

2020. gads ir bijis liels izaicinājums gan 
domes deputātiem, gan darbiniekiem, gan 
iestāžu vadītājiem, gan visam novadam, it 
īpaši skolām un veselības un sociālās aprū-
pes iestādēm. Iedzīvotājiem vajadzēja piemē-
roties jaunai situācijai, lai ierobežotu Covid-19 
izplatību. Ierobežojumi tika noteikti, atceļot 
daudzus, tikpat kā visus, kultūras un sporta 
pasākumus. Pašvaldībai bija jāspēj nodroši-
nāt visi pakalpojumi pilnīgi citādākos apstāk-
ļos. Cik vien iespējams, pārkārtojām darbu 
attālināti. Un, ja nebūtu pašā gada nogalē 
slimība nokļuvusi mūsu aprūpes centrā, es 
teiktu, ka šis gads būtu noslēdzies daudzmaz 
normāli, cik vien šādi apstākļi to pieļauj. Bet, 
diemžēl, šodien es vairs tā nevaru teikt.

Neskatoties uz visām negācijām lielāko 
daļu no plānotā novadā izdevās īstenot.

Gandrīz visās sarunās un aptaujās ie-
dzīvotāji kā prioritāro darbu uzsver ceļu 
un ielu sakārtošanu. Pagājušajā gadā tika  
pievērsta lielāka uzmanība ceļu sakārtoša-
nai laukos. 

Kā vērtē 2020. gadā padarīto un kā tiks 
organizēts darbs 2021. gadā.

Jā, tiešām, 2019. gadā ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda atbalstu tika sakārtots 
pašvaldības autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-
Dambīši ceļa posms un tilts pāri Liedei. 2020.
gadā pašvaldībām radās iespēja paņemt aiz-
ņēmumus un dome nolēma sakārtot Latgales 
ielu. Ar paveikto gan laikam tā īsti neviens nav 
apmierināts kvalitātes ziņā. Tomēr jāsaprot, 
ka ar šāda veida tehnoloģiju, kur ir tik daudz 
aku, iegūt kvalitatīvu, gludu virskārtu ir diez-
gan neiespējami (2021. gadā būvnieks veiks 
defektācijas aktā noteiktos labojumus).

2021. gadā turpināsim ielu un ceļu sa-
kārtošanu. Pašlaik notiek tehniskā projekta 
izstrāde Krasta un Sporta ielām, kā arī jau ir 
dokumentācija Osklara Kalpaka un Cesvai-
nes ielu vienkārtas virsmas apstrādei. 

Kā liekas, kuras jomas novadā visvai-
rāk cietušas no valstī noteiktajiem ierobe-
žojumiem?

Es jau sākumā minēju, tā noteikti ir kul-
tūra, sports, izglītība, uzņēmējdarbība u.c. 
Žēl, ka izpalika skolu salidojumi, Dziesmu un 
deju svētki. Tomēr, neskatoties uz ierobežo-

jumiem, arī šajās jomās dažādi pasākumi un 
aktivitātes tomēr notika. Nevar nepieminēt 
opermūzikas svētkus Vecajā Ceplī Meirānos, 
kas, manuprāt, bija ļoti jauks pasākums, kā 
ierasts savus tradicionālos pasākumus or-
ganizē Broņislavas Martuževas fonds, kas 
šogad sasaucās kopā ar Ordeņu brālības 
salidojumu mūsu novadā. Lai arī savādāki, 
tomēr skaisti izdevās 4.jūlija svētki Aivieks-
tes krastos. Protams, lielākā daļa pasākumu 
nenotika ierobežojumu pēc, tāpēc, plānojot 
2021. gada pasākumus būs jābūt savādākai, 
radošākai pieejai.   

Ko neizdevās paveikt 2020.gadā no ie-
plānotā? 

Nesaprotamu iemeslu dēļ neviens būv-
nieks nepieteicās uz estrādes jumta un tilta 
trotuāra seguma nomaiņu. 

Žēl, ka nebija pieteikumu uz biznesa ideju 
konkursu “Sāc Lubānā”, kas kalpo kā atbalsts 
jaunajiem uzņēmējiem.

Skumji, ka nācās domei pieņemt ļoti ne-
populāru lēmumu par Meirānu Kalpaka pa-
matskolas un Indrānu bibliotēkas slēgšanu. 

Tavas pārdomas par šo jautājumu – par 
bibliotēku, par mazo skoliņu likteni novadā 
un valstī kopumā.

Sākšu ar bibliotēku. Nav nekāds noslē-
pums, ka par šo jautājumu esam diskutējuši 
jau iepriekš. Domāju – katrs var pavērtēt liet-
derību pats, ja 2020. gadā tika izsniegtas tikai 
75 daiļliteratūras vienības. Mūsu mērķis jau 
nav kaut ko aizslēgt, tomēr atļauties uzturēt 
telpas un štatus, ja iedzīvotāji neizmanto šo 
iespēju, arī bezgalīgi nevaram. Turklāt tiks 
piedāvāts alternatīvs risinājums Indrānu ie-
dzīvotājiem, transports uz Lubānu noteiktās 
dienās vai literatūras piegāde uz mājām pēc 
pasūtījuma.

Par Meirānu Kalpaka pamatskolu. Lai-
kam sāpīgākais lēmums manā 12 gadus 
ilgajā domes priekšsēdētāja un, domāju, arī 
deputāta darbā. Manuprāt, brīnišķīga skola, 
ar ļoti enerģiskiem pedagogiem, kas dau-
dzu gadu garumā ir paveikuši milzīgu darbu 
bērnu audzināšanā un izglītošanā, bet atkal 
mēs saskaramies gan ar valsts politiku attie-
cībā uz lauku teritorijām, gan uz aplamu sa-
biedrības maldināšanu, ka mazajās skolās ir 
nekvalitatīva izglītība un, protams, līdz ar to 
arī ar fi nansējumu pedagogiem. Un tā pēdē-
jos gados jau gandrīz 70% no fi nansējuma 
skolas pedagogiem bija jāpiešķir no pašval-
dības budžeta. 2020. gadā tas jau sastādīja 
81301 EUR. Pie šādas valstī īstenotās politi-
kas, kad nauda seko skolēnam, mazo skolu 
liktenis faktiski ir izlemts. Ja iepriekš vēl bija 
arguments par savstarpējiem norēķiniem, tad 
līdz ar ATR reformu arī tas pazūd. Ļoti skumji, 
bet, ja paskatāmies uz dzimušajiem bērniem 
mūsu novadā, diemžēl paveras bēdīga aina – 
2018. gadā – 6; 2019. gadā – 9; 2020. gadā 
– 7 bērni.

Lielākie būvdarbi laikam šogad noritēja 
izglītības iestādēs?

Tā tiešām varētu teikt. Domāju, ka ir 
veikts kvalitatīvs vidusskolas ēdamzāles un 

“Rūķīšu” gaiteņa remonts, kas izmaksāja ap 
100000EUR, kā arī Mākslas skolas ēkai no-
mainījām jumta segumu.

Iedzīvotāju aptaujā viens no jautāju-
miem izskan, kad tiks sakārtots vecais ceļš 
Lubāna – Meirāni (daudz bojātu koku)?

Ir noslēgts sadarbības līgums ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi par projekta “Apsaim-
niekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijās un mikroliegumos 
biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uz-
labošanai” atbalstāmo darbību īstenošanu. 
Runa iet tieši par Meirānu – Lubānas aleju. 
Ņemot vērā, ka šī aleja ir iekļauta īpaši aiz-
sargājamā dabas teritorijā, tad bez saskaņo-
juma šeit neko nedrīkst darīt, bet šī projekta 
ietvaros ir paredzēts 2021.-2022.g. sakārtot 
šo aleju.

Kas tevi, strādājot novada domē, vis-
vairāk sarūgtina vai tieši otrādi – motivē 
darboties aktīvāk?

Sarūgtina laikam visvairāk tas, ka ir daļa 
iedzīvotāju, kas ir neapmierināti ar pilnīgi visu 
ko dari un tad arī manī iestājas zināms apmul-
sums. Bet tad paiet kāds laiks un saproti, ka 
tā tomēr nav, jo apkārt ļoti daudz enerģisku, 
radošu, uzmundrinošu, brīnišķīgu cilvēku. Un 
tādu mūsu novadā ir 90%. Un tas arvien dzen 
uz priekšu ar jaunām idejām un mērķiem, 
kurus mēs cenšamies atbalstīt un īstenot. 
Protams, vienmēr visu var paveikt labāk, bet 
nekļūdās tikai tie, kas neko nedara.

Kā tu vari izskaidrot, ka tieši 2020. gadā 
pēc daudzu gadu pārtraukuma ir atdzimu-
šas vairākas populāras tradīcijas – oper-
mūzikas svētki, motosporta sacensības?

Par opermūzikas svētkiem mēs domājām 
jau vairākus gadus. Un šajā virzienā tika iets 
soli pa solim. Ar Zāberu dzimtas un pašvaldī-
bas atbalstu tika sakārtota šī vieta un tad ar 
producenta Jāņa Kļaviņa neatlaidību, neska-
toties uz pandēmiju, īstenojās šī jaukā ideja, 
kurai, cerams, būs turpinājums. Līdzīgi ir arī ar 
motosportu. Vairāku gadu garumā tika labie-
kārtota šī vieta – mototrase. Paldies biedrībai 
“Motoklubs Lubāna”, līdz nobrieda ideja par 
sacensībām, kam, manuprāt, bija ļoti liela at-
saucība no iedzīvotāju puses. Un kāpēc gan 
lai neatjaunotos sacensības ar motorlaivām?

Vai tev nešķiet, ka mūsu novadā tieši 
biedrības ir tās, kas īsteno ļoti daudzas 
idejas?

Tieši tā. Un tas, manuprāt, ir brīnišķīgi, 
ka pie mums ir tik daudz dažādu iespēju, kā 
pavadīt brīvo laiku, ko mēs, pašvaldība, ar 
prioritāri cenšamies atbalstīt caur projektu 
konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības 
un piederības veicināšanai Lubānas novadā”. 
Aktīvās atpūtas iespējas mūsu novadā ir tas,  
ar ko mēs varam lepoties. Un priecē tas, ka ar 
katru gadu nāk klāt arvien jaunas, nu jau arī 
diskgolfs, braucieni ar plostiem. 

Lielu atsaucību ir guvusi arī otrā grā-
mata “Lubāna nākamie simts”, vai būs arī 
trešā?

Ir paveikts liels darbs un izdota otrā Lubā-
nas stāstu grāmata. Paldies redkolēģijai un ie-
dzīvotājiem par atsauksmi. Es domāju, ka būs 
arī trešā, jo stāsti turpina ienākt. Mūsu pienā-
kums ir apkopot Lubānas un tās apkārtnes 
vēsturi un atstāt to nākamajām paaudzēm,

Kāds tu biji, 2020. gads?
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vēl jo vairāk tāpēc, ka drīz arī Lubānas no-
vads būs vēsture.

Kā veidojas sadarbība ar lielo Mado-
nas novadu? 

Kopumā visus gadus kopš vadu Lubā-
nas novada domi, par sadarbību ar Madonas 
novadu varu teikt tikai to labāko un ļoti ceru 
ka tāda tā būs arī turpmāk. Es ļoti ceru, ka 
mēs nepaliksim par nomali, bet būsim sa-
darbības partneris lielajā novadā. Pašlaik ir 
uzsākts darbs pie plānošanas dokumentu 
– jaunveidojamā Madonas novada Ilgtspējī-
gas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam 
un Madonas novada Attīstības programmas 
2021.-2027.gadam izstrādes. Protams, pan-
dēmijas ierobežojumu dēļ nebūs viegli saga-
tavot šos dokumentus.

Lielākie izaicinājumi laikam būs saglabāt 
mūsu novada tradīcijas, pakalpojumu pieeja-
mību…

Tas arī ir tas, kas visvairāk uztrauc. Vai 
tiks fi nansēti tikpat daudz pašdarbības kolek-
tīvi, vai būs atbalsts biedrībām, kas notiks ar 
vidusskolas klasēm, brīvpusdienām utt. Kāda 
tiks izveidota pārvaldības struktūra, lai nema-
zinātos pakalpojumu pieejamība un daudzas 
citas lietas...

Kādus darbus pašvaldība saredz kā 
prioritārus 2021. gadā?

Pašlaik notiek darbs pie 2021.gada bu-
džeta. Līdzīgi kā visā Latvijā, arī mums būs 
budžeta samazinājums. Mūsu novadam tie 
būs apmēram 140000 EUR. Un ja vēl ņemam 
vērā, ka no 2021. gada tiek palielināta mini-
mālā darba alga, kā arī, ievērojot jaunos val-
dības lēmumus, palielināsies sociālo pabal-
stu apmēri un saņēmēju loks, rēķināmies, ka 
nākamais gads būs gana saspringts. Tāpat 
nav īsti skaidrs, kā notiks teritoriālo vienību 
darbība pēc novadu reformas. Tomēr, ne-
skatoties uz visām grūtībām, balstīsimies uz 
mūsu novada izstrādāto attīstības program-
mu, un atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem arī 
sastādīsim budžetu, bet par to noteikti sīkāk 
februārī. 

Šobrīd visa pasaule saskārusies ar nere-
dzamu ienaidnieku, kas noformējies jaunas 
infekcijas izskatā. Lai to pārvarētu, nepie-
ciešamas jaunas zināšanas, uz laiku mainīts 
dzīvesveids un milzu pacietība kopīgiem 
spēkiem šo likstu pārvarēt. Nepieciešama arī 
spēja katrā nedienā mēģināt saskatīt ko po-
zitīvu – šis uz laiku mainītais dzīvesveids mūs 
rosina vairāk laika būt kopā ar sev vistuvāka-
jiem cilvēkiem, vairāk laika pavadīt veselīgi, 
brīvā dabā, un tās mums Lubānas novadā, 
atšķirībā no pilsētām un citām vietām Latvijā, 
ir daudz – meži, dabas takas, vides objekti. 
Pēc tumsas vienmēr nāk gaisma – tāds ir pa-
saules ritējums, tāda ir pasaules kārtība. 

Nobeigumā gribu pateikties novada uz-
ņēmējiem, zemniekiem, iestāžu un domes 
darbiniekiem, domes deputātiem un visiem 
novada iedzīvotājiem par sapratni un sadar-
bību 2020. gadā. Katrs jauns gads ir jauns 
sākums. Īstais brīdis, kad apņemties ne tikai 
kaut ko mainīt vai piepildīt, bet arī cerēt, ka 
viss būs labāk. Ikvienam novēlu, lai nākamais 
gads ir labāks par iepriekšējo!

Paldies par stāstījumu! 
Ligita Pētersone

PAŠVALDĪBĀ

Čaklie lubānieši sarūpējuši brīnišķīgu 
dāvanu — jau otru grāmatu par pagāju-
šiem laikiem, par cilvēkiem, kuru likteņi 
ierakstīti Lubānas vēsturē.

„Nākamie simts” nāca ar pārsteidzo-
šiem atklājumiem arī mums, trim māsām, 
Valijas un Alberta Aizsilnieku meitām. 

Kaut gan esam ļaudonietes, uzaugām 
ar mammas atmiņu stāstiem par viņas bēr-
nību un jaunību Lubānas „Garkraujās”. 
Mamma bija lubāniete. Agri zaudējušas 
māti, abas ar māsu uzauga „Garkraujās” 
kopā ar Reiteru bērniem. 

Arī mūsu papa dzīve bija saistīta ar 
Lubānu, ar Aiviekstes regulēšanas, padziļi-
nāšanas darbiem. Iepazīšanās ar lubānieti 
Valiju, laulības Lubānas baznīcā. Vecajos 
kapos atdusas mūsu vectēvs Reinis Ran-
ne, bijušais Lubānas pagasta skrīveris. 

To visu atceroties, arī es ar diviem stās-
tiem savulaik piedalījos pirmās grāmatas 
tapšanā. Atceros emocionālos grāmatas 
atvēršanas svētkus. Tur tuvāk iepazinos ar 
Miķeli Gruzīti, un tagad manu grāmatu vēl 
bagātāku dara slavenā dziesminieka auto-
grāfs — „Ar cieņu un pateicību par mīlestī-
bu Lubānai!”. 

Lubānu nevar nemīlēt. Var tikai apbrī-
not tās patstāvību un radošo garu! 

Mana vecākā māsa Nora, bioloģijas 
skolotāja, pensijas gados kļuvusi īsta vēs-
turniece. Mūsu vecāku albumos rūpīgi 
izpētītas fotogrāfi jas, pamazām atpazīti 
jaunības draugi un paziņas. Izlasītas sa-
glabājušās vēstules. Protams, ir daudz ne-
atbildētu jautājumu un nožēla, ka ar vecā-
kiem runāts par maz. Papa albumā bijām 
ievērojušas vairākas simpātiska jaunekļa 
bildes ar parakstu Arnolds. Kas viņš varētu 
būt? 

Atminējumu nesa jaunā Lubānas grā-
mata. Visu pateica tikai viens teikums As-
jas Turkas atmiņu stāstā. Tas kļuva par pa-
vedienu veselam notikumu kamolam. 

Asja Turka ir Arnolda Zvejnieka meita. 

Izrādās, ka mūsu tēvi, Arnolds Zvejnieks 
un Alberts Aizsilnieks, bijuši jaunības drau-
gi, kopā strādājuši Aiviekstes bagarēšanas 
darbos. Trīsdesmito gadu sākumā viņi kā 
speciālisti uzaicināti uz Kurzemi Bārtas 
upes regulēšanas darbos. Abu draugu lik-
teņi izvērsušies apbrīnojami līdzīgi. 1934. 
gadā kāzas: maijā — Zvejniekiem, jūni-
jā — Aizsilniekiem. 1936. gadā piedzimst 
meitas. Nora — martā, Asja — jūnijā. Abas 
ģimenes ceļ mājas: Zvejnieki — Lubānā, 
Aizsilnieki — Ļaudonā. 

Ar Asju esam jau iepazinušās. Asjas 
kundze savu dzīvi veltījusi medicīnai, bi-
jusi neatliekamās medicīniskās palīdzības 
darbiniece. Viņai ļoti sāp sirds par šodie-
nas mediķu nedienām. Asja dzīvo Siguldā, 
meitas ģimenē. Sazvanāmies, apmainā-
mies fotogrāfi jām, dalāmies atmiņās. 

Asja saka, ka viņai kopš jaunības pie-
mītot pētnieces gars, un Lubānas grāma-
tas sagādātie atklājumi esot kā medus uz 
maizes. 

Mums ir saglabājusies brīnišķīga relik-
vija — sudraba portsigārs. Kāzu dāvana 
papam no Bārtas upes regulēšanas darba 
kolēģiem — ar zelta veltījuma plāksnīti un 
vairākām, protams, arī Arnolda Zvejnieka, 
monogrammām. 

To atceroties un skatoties agrāko laiku 
fotogrāfi jas, neviļus jādomā par mūsu tēvu 
jaunību. Nepilni trīsdesmit gadi, bet cilvē-
ki jau ir atzīti, atbildīgi speciālisti nopietnā 
darbā. 

Varbūt tieši tāpēc mūsu Latvijai izdevās 
tik daudz sasniegt pirmajos divdesmit ne-
atkarības gados?! 

Paldies Lubānas radošajai komandai 
par otro grāmatu! Tā mums sagādāja pa-
tiesu prieku un gandarījumu. 

Saglabājiet savu Aiviekstes ozolu spē-
ku un sīkstumu! Gaišus Ziemassvētkus, 
daudz radošu ieceru un darbu jaunajā 
gadā!

Astrīda Aizsilniece Valmierā

Kā medus uz maizes...

Foto: 1934. gads. Bārtas upes regulēšanas darbinieki; pirmajā rindā vidū — Alberts 
Aizsilnieks, otrajā rindā pirmais no labās — Arnolds Zvejnieks.
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas...

Ilga Grinovska (91 g.) Indrānu pag.
Mirusi 01.01.2021.

Tālivaldis Volbergs (92 g.) Lubāna 
Miris 01.01.2021.

Līga Krēsliņa (66 g.) Lubāna
Mirusi 04.01.2021. 

Marija Novika (95 g.) Lubāna
Mirusi 07.01.2021.

Lubānieši saka paldies grupai “Sokra-
ta brīvdienas” par to, ka radīja svētku sajū-
tu 31. decembrī – laikā, kad valstī noteiktie 
ierobežojumi neļāva pulcēties uz skaistiem 
svētku koncertiem iekštelpās, laikā, kad 
nevarēja izšaut tradicionālo svētku salūtu 
un iziet no mājām, sagaidot 2021. gadu. 
Paldies Lubānas un Ošupes pagasta jau-
niešiem par izdomu, par varēšanu, pal-

dies sponsoriem, kas Lubānai uzsauca šo 
koncertu, paldies šoferītim, kas atvizināja 
mūziķus līdz mums, arī runasvīram Aiga-
ram Šķēlam, kurš uzaicināja pie mikrofona 
mazos lubāniešus, lai izteiktu novēlējumu 
Lubānai. Četrgadīgais Jānītis, daudz ne-
domājot, atsaucās aicinājumam un mikro-
fonā sirsnīgi teica: – Gribu dāvanu! Šis ne-
liekuļotais, nevainīgais bērna novēlējums 

lika atplaukt lubāniešu sejās smaidiem, 
un paliks atmiņās vēl labu laiku. Savukārt 
mazā Jānīša mamma, vecmamma un vec-
vecmamma novēl ikvienam lubānietim, 
ikvienam cilvēkam turēties pretī vīrusam 
Covid-19 un nesaslimt, kas šogad varētu 
būt vislielākā dāvana ikvienam no mums. 

Lai veiksmīgs un veselīgs 2021. gads!
Ligita Pētersone

AKTUĀLI
Paldies par svētku sajūtu!

LĪGA KRĒSLIŅA
27.10.1954. – 04.01.2021.

2021. gada 4. janvārī 66 
gadu vecumā mūžībā devu-
sies ilggadīga Lubānas kul-
tūras nama darbiniece Līga 
Krēsliņa.

Lubānas kultūras namā 
Līga nostrādāja 31 gadu. Viņai 
piemita milzīgas darbaspējas, 
sirsnība un atbildība. Visam 
pāri bija Līgas mīlestība uz 
kultūru un cilvēkiem, kas savu brīvo laiku pavadīja 
kultūras namā.

Līgas bieži lietotais teiciens un pārliecība bija: 
“Pašdarbnieki ir Latvijas labākā daļa”.

Savas darbības laikā tautas deju ansambļa “Lu-
bāna” dejotājiem Līga bija kā nama gariņš – pirms 
mēģinājumiem apzvanīja, atgādināja, pārjautāja. 
Kultūras namā vienmēr sagaidīja uz mēģinājumiem. 
Pavadīja un sagaidīja no koncertiem. Viņa juta līdzi 
pašdarbniekiem konkursos, skatēs, bija kopā ar 
tiem Dziesmu un deju svētkos.

Līga organizēja pasākumus, koncertus, izrādes. 
Katra pasākuma organizēšanā ir darbi, kas it kā no-
tiek paši no sevis, tomēr tā tikai šķiet. Līga bija tas 
cilvēks, kas bieži darīja šos neredzamos darbus.

Darbs kultūras namā bija arī Līgas dzīvesveids.
Skumju brīdī izsakām visdziļāko līdzjūtību un 

esam kopā ar Līgas tuvākajiem – dēlu Klāvu, mā-
sām Guntu un Zitu, piederīgajiem un draugiem, 
viņu mūžībā pavadot.

Lubānas kultūras nama darbinieki 
un pašdarbnieki

Lubānas novada 
Sociālā dienesta informācija
Krīzes laikā, kad daudzi cilvēki at-

rodas pašizolācijā, ir ierobežotas brīvā 
laika aktivitātes un skolēniem notiek 
attālinātās mācības, kas rada papildu 
emocionālo un psiholoģisko spriedzi, 

ir  iespējams saņemt  
• psihosociālu atbalstu pie so-

ciālās darbinieces darbam ar ģime-
nēm ar bērniem Vēsmas Masas, mob. 
20275661 un psiholoģes Evitas Pet-
ručeņas – attālinātās konsultācijas, iz-
mantojot WhatsApp video zvanu, tele-
foniskas konsultācijas vai pieslēdzoties 
Zoom, iepriekš piesakoties pie sociālās 

darbinieces. 

• atbalstu un konsultācijas 
personai, kura nonākusi grū-
tībās/krīzes situācijā (trūkst 
iztikas līdzekļu pamatvajadzību 
nodrošināšanai),  zvanot sociā-
lajai darbiniecei Andrai Pličai, 
tālrunis 64894881.

Otrdien, 2. martā

Lubānas novada Sociālais 
dienests organizē

Rīgas Bērnu klīniskās slimnī-
cas ārstu speciālistu konsul-
tācijas bērniem līdz 18 gadu 

vecumam. 
Iespējams saņemt 

acu ārsta  un  neirologa 
konsultācijas. 

Bērni, kuri tika pieteikti 2020. 
gada nogalē, ir iekļauti saraks-

tā uz 2. martu.

Pieteikties pie sociālās 
darbinieces Vēsmas Masas –

t. 20275661.
Izmantojiet iespēju, 

piesakieties!


