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Nr. 9 (560) 2021. gada 17. septembris

Zinību diena, 1.septembris, Lubānas vidusskolā sākās ar svinīgo brīdi jaunajā labiekārtotajā skolas pagalmā. Visus
vienoja prieks par atkalredzēšanos klātienē, jo aizvadītajā mācību gadā mācības pārsvarā notika attālināti. Sirsnīgā atmosfērā raiti ritēja dejas solis Lailas Ozoliņas “Žuburu” un Ineses Straumes “Zīļuku” dejotājiem, iesaistot dejas rakstā arī
Lubānas apvienības pārvaldes vadītāju Tāli Salenieku, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos Zigfrīdu Goru un Lubānas vidusskolas direktori (arī Madonas novada domes deputāti) Ivetu Peilāni. Un, protams, kopīgajā atmosfērā labi
iederējās arī jauno dziedātāju
Kārļa Almaņa un Romāna
Teo Razgaļa skanīgais dziedājums.
2021/2022.m.g. mācības
Lubānas vidusskolā uzsāka
171 audzēknis, t.sk. 1.kl. – 18
audzēkņi, 10.kl. – 7 audzēkņi.
Uz 14. septembri PII “Rūķīši”
audzēkņu skaits – 82.
Lai sekmīgs jaunais mācību gads visiem skolēniem!
Lai izdodas mums visiem
kopā būt stipriem un veseliem, lai mūsu skolēniem mācības varētu notikt klātienē!
Ligita Pētersone

Domes sēdē 17.08.2021.
(no Madonas novada pašvaldības domes sēžu lēmumiem)

Par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
Madonas novada
Lubānas pilsētas
un Indrānu pagasta
teritorijā
Madonas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju par Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas 01.07.2021. publicēto
28.06.2021. lēmumu Nr.4-1.2/21-138, ar
ko atļauts pasūtītājam– Lubānas novada
pašvaldībai – slēgt iepirkuma līgumu ar
atklātā konkursā “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Lubānas novada administratīvajā teritorijā” (id. Nr.LNP 2021/1)
noteikto uzvarētāju.
Izvērtējot situāciju attiecībā uz slēdzamo līgumu, konstatēts, ka iepirkuma uzvarētājs ir SIA “Eco Baltia vide”, reģ. Nr.
40003309841, kura piedāvātā maksa par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir
11,34 EUR/m³, kopējā paredzamā līgumcena trīs gados (bez PVN) pie prognozētā apjoma 750 t: 123 750,00 EUR. Līdz
šim, Madonas novada teritorijā, Madonas novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Madonas namsaimnieks” nodrošinot attiecīgo pakalpojumu, maksa
par 1m³ sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 9,68 EUR/m3. Saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu ir mainījušies
gan saimnieciskie un ekonomiskie, gan
juridiskie apstākļi attiecībā uz konkrēto
iepirkuma līgumu, tādēļ izdarāmi vairāki
secinājumi:
1) Minētā iepirkuma līguma slēgšana
un izpilde nav labākais risinājums iedzīvotāju interesēs, ko apliecina atšķirīgās
izmaksas ar šobrīd spēkā esošām atkritumu apsaimniekošanas izmaksām
saskaņā ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Madonas novada
pašvaldībā, kur attiecīgos pakalpojumus
lētāk nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrības. Likuma Par pašvaldībām
3.pants nosaka pašvaldības pienākumu
funkciju nodrošināšanā ievērot valsts un
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
2) Administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā visā Madonas novada teritorijā
nepieciešams veidot vienotu atkritumu
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apsaimniekošanas sistēmu, lai nodrošinātu ekonomiski izdevīgu un kvalitatīvu
pakalpojumu visiem iedzīvotājiem. Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta
pirmā daļa nosaka Pašvaldība publisko
iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas atkritumu apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu
un mājsaimniecībās radīto būvniecības
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā [..].
3) Ņemot vērā Madonas novada pašvaldības domes 17.08.2021. lēmumu
par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Madonas novadā”
apstiprināšanu, kur saistošajos noteikumos kā viena atkritumu apsaimniekošanas zona ir paredzēta Madonas pilsēta, Aronas pagasts, Barkavas pagasts,
Dzelzavas pagasts, Lazdonas pagasts,
Ļaudonas pagasts, Liezēres pagasts,
Mētrienas pagasts, Ošupes pagasts,
Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts,
Lubānas pilsēta, Indrānu pagasts, kā arī
to, ka vienā atkritumu apsaimniekošanas
zonā atkritumu apsaimniekošanu veic
viens atkritumu apsaimniekotājs, iepirkuma līgums esošā redakcijā nav izpildāms
ar iepirkumā iesniegto piedāvājumu un
atbilstoši iepirkuma dokumentos iekļautajam līguma projektam, kur līguma izpildītājam ir noteikts pienākums sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
tikai Lubānas pilsētā un Indrānu pagastā. Publisko iepirkumu likuma 61.pants
nosaka gadījumus, kādos ir pieļaujami
būtiski grozījumi publisko iepirkumu līgumā. Konkrētajā situācijā nepieciešamie līguma grozījumi juridiski nav pieļaujami atbilstoši Publisko iepirkumu likuma
regulējumam.
4) Publisko iepirkumu jomas normatīvo aktu regulējums pieļauj iespēju pasūtītājam neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs
pamatojums. Publisko iepirkumu likuma
25.panta piektās daļas 2.teikums nosaka
“Iepirkuma komisijas lēmums ir saistošs
pasūtītājam, ja tiek slēgts iepirkuma līgums.” Ministru kabineta 28.02.2017.
noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”
230.punkta otrais teikums nosaka “Citos
gadījumos pasūtītājs var jebkurā brīdī
pārtraukt izsludinātu iepirkuma procedūru vai metu konkursu, ja tam ir objektīvs
pamatojums.” Ja pasūtītājs nolemj neslēgt līgumu, iepirkuma procedūra tiek
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pārtraukta.
5) 29.06.2020. Madonas novada
pašvaldība ir noslēgusi ar pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA “Madonas namsaimnieks” līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novada
Aronas, Barkavas, Dzelzavas, Lazdonas,
Liezēres, Ļaudonas, Mētrienas, Ošupes,
Praulienas Sarkaņu pagastos un Madonas pilsētā uz laiku līdz 2027. gada
30.jūnijam. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs
izvēlēts saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta sesto daļu
un Publisko iepirkumu likuma 4.panta
pirmo daļu, nodrošinot sabiedrības interesēm atbilstošu kvalitatīvu pakalpojumu
ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas
izlietojumu.
Noklausījusies sniegto informāciju,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu
un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā 11.08.2021. Uzņēmējdarbības,
teritoriālo un vides jautājumu komitejas
un 17.08.2021. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu, atklāti balsojot: PAR –
18 (Agris Lungevičs, Aigars Šķēls, Aivis
Masaļskis, Andrejs Ceļapīters, Andris
Dombrovskis, Andris Sakne, Artūrs Čačka, Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Māris Olte, Rūdolfs Preiss, Sandra
Maksimova, Valda Kļaviņa, Vita Robalte,
Zigfrīds Gora), PRET – NAV, ATTURAS
– NAV, Madonas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
1. Neslēgt līgumu saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības iepirkuma
procedūrā – atklātā konkursā „Sadzīves
atkritumu apsaimniekošana Lubānas
novada administratīvajā teritorijā” (identifikācijas Nr. LNP2021/1) Lubānas novada pašvaldības iepirkumu komisijas
pieņemto lēmumu.
2. Uzdot Lubānas novada pašvaldības domes apstiprinātajai iepirkumu
komisijai pabeigt iepirkuma procedūru
atbilstoši Madonas novada pašvaldības
domes 02.07.2021. lēmuma Nr. 22 (protokols Nr.2, 20.p.) 2.punktam un šim lēmumam.
3. Slēgt papildus vienošanos ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Madonas
namsaimnieks” pie 29.06.2020. līguma
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (Reģ.Nr.MNP/2.4.5./20/73), nosakot
SIA “Madonas namsaimnieks” papildus
pakalpojuma sniegšanas teritoriju – Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts. Papildus vienošanās slēdzama pēc Madonas
novada pašvaldības saistošo noteikumu
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā” spēkā stāšanās.

Domes sēdē 26.08.2021.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu laivu nolaišanas vietas izbūvei pie Aiviekstes upes Lubānā
Ņemot vērā Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas Lubānas posteņa komandiera majora
Gata Gutāna 03.03.2021. iesniegumu
Nr. 22/10.6-1.6/7 (reģistrēts Lubānas

novada pašvaldībā 03.03.2021. ar Nr.
LUB/2.08/21/249 ), kurā tiek lūgts rast
iespēju izbūvēt laivas nolaišanas rampu un ūdens ņemšanas vietu Lubānā
pie Aiviekstes upes, tirgus izpētes
“Laivu nolaišanas vietas izbūve Lubā-

nā” rezultātus un sagatavoto tāmi, noklausījusies Lubānas apvienības pārvaldes vadītāja Tāļa Salenieka sniegto
informāciju, atklāti balsojot: PAR – 15
(Agris Lungevičs, Aivis Masaļskis,
Andrejs Ceļapīters, Andris Dombrovskis, Artūrs Čačka, Artūrs Grandāns,
Gatis Teilis, Gunārs Ikaunieks, Guntis
Klikučs, Iveta Peilāne, Kaspars Udrass, Rūdolfs Preiss, Sandra Maksimova, Valda Kļaviņa, Zigfrīds Gora),
PRET – NAV, ATTURAS – 1 (Vita Robalte), Madonas novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Piešķirt EUR 11243,97 laivu nolaišanas vietas izbūvei pie Aiviekstes
upes Lubānā no Lubānas apvienības
pārvaldes budžeta līdzekļiem.
Fotoattēlā: Top laivu nolaišanas vieta (pretī vecās pienotavas laukumam).

Gleznošanas plenērs Lubānā

Lubānā 18., 19., un 20. augustā ar bijušā Lubānas novada pašvaldības atbalstu projektu konkursā „Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un
piederības veicināšanai 2021” (Sandras Valaines iniciatīva) notika gleznošanas plenērs, kas veltīts Rūdolfa Pinņa 120 gadu jubilejas ieskaņai. Plenērā ar savām zināšanām dalījās māksliniece Gita Šmite. Fotoattēlā plenēra izstādes dalībnieki (un Lubānas apvienības pārvaldes
vadītājs). Ar momentuzņēmumiem no plenēra darbu izstādes var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Fotogalerija. Ligitas Pētersones foto.
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 17. septembris
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Neolīts zem Lubāna mitrāja velēnas
Netālu no Lubānas esošajā akmens laikmeta Aboras
apmetnē no 16.-27.augustam
noritēja arheoloģiskie izrakumi. Tajā pašā Aboras apmetnē,
kurā izcilā latviešu arheoloģe
Ilze Loze pirms 50 gadiem atrada ļoti daudz vērtīgu pierādījumu cilvēku dzīvei šajā pusē
akmens laikmeta posmā – vēlajā neolītā.
Jauna iespēja izrakumu
veikšanai
Arheoloģiskā izpēte Aboras
apmetnē, saņemot nepieciešamās atļaujas, notiek Latvijas
Universitātes Latvijas vēstures
institūta projekta “Iztikas stratēģija un pirmā demogrāfiskā
pāreja Lubāna ezera mitrājā: Aboras vēlā
neolīta apmetnes gadījums” ietvaros. Projekta vadītāja ir vēstures zinātņu doktore,
arheoloģe Gunita Zariņa, arheoloģisko izrakumu vadītāja Dardega Legzdiņa, izrakumu
tehniskais vadītājs Eduards Plankājs. Projektam piesaistīti daudzi speciālisti – ģeoloģe Aija Ceriņa, ģeogrāfe Līga Paparde,
paleobotāniķe Laimdota Kalniņa, arheoloģe un keramikas pētniece Vanda Visocka
un citi. Praktiskajos darbos piedalījās gan
arheologi ar pieredzi, piemēram, Gints Liepiņš piedalījies vairākos I.Lozes organizētajos izrakumos Lubānas pusē, gan arī pieci
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studenti. Izrakumos vairums
dalībnieku piedalās bez materiālas atlīdzības, jo vēstures studijas un arheoloģija ir
viņu aicinājums. Arheoloģija kā vēstures
zinātnes nozare valstiski tiek finansēta ļoti
skopi – pētījumu veikšana visbiežāk notiek
projektu laikā, bet projektu apstiprināšanas
algoritms ir nežēlīgs: tikai viens no desmit
pieteiktajiem projektiem gūst finansējumu.
Akmens laikmeta izpēte interesē ne tikai Latvijas vēsturniekus, bet arī kolēģus Eiropā. G.Zariņa cer, ka zinātnes finansējuma
trūkumā neveidosies situācija, kad Latvijā
arheoloģiskajā izpētē dominē bagātāko
Eiropas valstu zinātnieki, atvēlot pašmāju
speciālistiem apkalpojošā personāla lomu.
Latvijā ir moderns tehniskais nodrošinājums, zināšanas un speciālisti, kuru atalgojumam diemžēl līdzekļu nepietiek. Neatbildēts ir jautājums, vai arī turpmāk izdosies
nodrošināt pēctecību arheoloģijas nozarē.
Vajag tik rakt un sijāt
Ar lāpstām, sapiera lāpstiņām, dārza un
špakteļa lāpstiņām, otām izrakumi tiek veikti laukumā, kas atrodas tuvu I.Lozes veikto
izrakumu vietām Aborā. Ar rakšanu vien
nepietiek – izceltais kultūrslānis tiek sijāts,
lai atrastu pašas mazākās akmens laikmeta
liecības. Sijāt jau salijušo zemi nudien nav
viegli, kā arī nav tik vienkārši starp zemes
gabaliem atrast to, kas satur dzintara piekariņu vai krama bultas galu. Arheologi ar
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totālo staciju fiksē koordinātas arheoloģiskajām liecībām, senlietas tiek uzskaitītas,
norādot to atrašanas kvadrantu un nosakot
atrašanas dziļumu, tiek analizēts to konteksts kopā ar atradumiem blakus. Sākotnēji Aborā tika iezīmēts 5x5 metru izrakumu
laukums, atradumu bija daudz – keramikas
lauskas, cilvēku un dzīvnieku kauli un to
fragmenti, akmens un kaula priekšmetu
atliekas, dzintara piekariņi, pogas, dzintara
izstrādājumu sagataves, krama bultu uzgaļi un iespējamie krama darba rīki. Tik bagātīgs un daudzveidīgs atradumu klāsts nebija gaidīts, jo tas viss zem velēnas esošajā
kultūrslānī 50 cm dziļumā. Vēlāk laukums
tika paplašināts vēl par 2 metriem. Paplašinājumā tika atrasts: ķemmes – bedrīšu
keramikas kultūras trauku lauskas, dzintara
piekariņi un pogas, neapstrādāts dzintars,
krama bultas, suņa apakšžokļa fragmenti,
kā arī akmens cirvis. Visi atradumi varētu
būt datējami ar 3000.-2000. g.t. pirms Kristus (apmēram 4000-5000 gadus senas
vēstures liecības). Iegūtais arheoloģiskais
materiāls ļaus pētīt to, kādi cilvēki šeit dzīvojuši – viņu mūža garumu, seno DNS, radniecību, lietoto pārtiku, slimības, bērnu vecumu, līdz kuram tie baroti ar mātes pienu.
Atrastie cilvēku un dzīvnieku kauli un zobi,
analizējot tos atbilstoši mūsdienu tehnoloģijām, var sniegt daudzpusīgu informāciju
par cilvēku dzīvi apmetnē. Aboras apmetnē dzīvojuši arī suņi, apmetnē pildot sarga
un medību palīga funkciju. Apmetnē līdz
šim atrasti kauli no vismaz 34 indivīdiem
(suņiem) un šī gada atradums var kļūt par
35., taču kopskaitā pavisam tikuši atrasti
212 suņu kauli. Tāpat nozīmīgi ir arī atrastie
darba rīki un rotaslietas. Šobrīd tiek plānots
kontekstā ar šī gada izrakumiem pētīt arī
pirms 50 gadiem atrasto. Arheologi cer uz
precīzām atbildēm – vai cilvēki ir dzīvojuši
Aboras krastā pastāvīgi, bet varbūt gājuši
un nākuši, apmetoties tikai uz laiku. Analizējot keramikas lauskas, noskaidros, vai
trauku izgatavošanai izmantots vietējais
māls (tas pēc arheologu vārdiem šeit ir

dzeltens un mīksts kā sviests,
piemērots tūlītējam darbam) vai
no citurienes, bet varbūt keramika no Aboras izmantota arī
citās apmetnēs, vai uz keramikas ir atrodamas kādas pārtikas
piedegumu pēdas? Uzzināsim,
kādi darbarīki tikuši lietoti, kādi
palīgrīki bija medībās un zvejā.
Kāds bija aborietis?
Cilvēki Aborā ir bijuši augumā diezgan lieli – vidējais
augums vīriešiem ap 170 cm,
sievietēm ap 160 cm, vidējais
dzīves ilgums pieaugušajiem
gan ir bijis ļoti zems – sievietēm
ap 35-40 gadiem (visticamāk
biežo dzemdību ietekmē), vīriešiem nedaudz vairāk – ap 40-45
gadiem, liela mirstība bērniem agrā vecumā. Uzturā galvenokārt lietotas zivis (aptuveni 60%) – tās tolaik bijušas krietni lielākas
kā šodien: tas ļāva mazāk medīt un paļauties uz zveju. Pārtikā ir lietota arī meža zvēru un putnu gaļa, nepārprotami pierādījumi
mājlopu esamībai apmetnē nav iegūti.
Cilvēkam ir bijusi svarīga ne vien praktiskā dzīve, bet arī paša rokām veidots
skaistums – tas izpaužas keramikas trauku
ornamentos un trauslajās dzintara rotās,
iespējams arī citās lietās, kuras diemžēl no
šī laika nav saglabājušās. Atrastās smalkās
dzintara pogas un rotas liek domāt par atbilstošu apģērbu, jo diezin vai 1 cm diametra pogu bija paredzēts šūt pie lāčādas.
Iespēja Lubānai un ieguvumi nākotnei
Noslēdzoties arheoloģiskajiem izrakumiem, lubāniešiem bija lieliska iespēja
tikties ar arheologiem klātienē, dzirdēt viņu
stāstījumu par Aboras apmetni un atradumiem tajā, kā arī skatīt izcilākos atradumu
eksemplārus ārpus muzeju stikla vitrīnām, burtiski sajūtot neolītu savās rokās.
Tikšanās laikā izskan pateicība Lubānai
par uzņemšanu, īpašs paldies biedrības
“Aborieši” dibinātājam Mārim Valainim.
Kāds būs ieguvums no arheoloģiskajiem
izrakumiem? Noteikti ir svarīgi saprast, no
kurienes nācis viens no pirmajiem cilvēkiem Latvijas teritorijā un kur ir viņa saknes.
Atklājumi varētu ļaut pietuvoties zaudētām
prasmēm un zināšanām materiālu apstrādē. Ir vērts zināt gadu tūkstošiem priekšteču lietotos pārtikas produktus. Varbūt Abora glabā tūkstošgadīgas sēklas? Ceram, ka
modernās tehnoloģijas ļaus arheologiem
pastāstīt mums ko unikālu par Aboru. Apmetnes pļaviņa upju krastos atkal ir klusa,
tās malās redzami krūmāji, siena ruloni,
netālu medību tornis, bet absolūti nekas
neliecina, ka zem velēnas šeit atrastas unikālas liecības par akmens laikmeta cilvēku
dzīvi un zināšanām.
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Tija Žvagina

Notiks mācības “Namejs 2021”
No 24. līdz 26. septembrim Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes teritorijā, tostarp
Madonas novadā, notiks Nacionālo bruņoto
spēku ikgadējās militārajās mācībās “Namejs
2021”, lai pārbaudīta brigādes vienību, tostarp
25.kājnieku bataljona, spēja veikt uzdevumus
konvencionāla militāra apdraudējuma gadījumā.
Madonas novadā augsta mācību intensitāte būs Indrānu pagastā, gar autoceļu V842
un Gulbene – Rēzekne (P36), kur no 24. līdz
26. septembrim zemessargi un karavīri veiks
patrulēšanu un reidus, ierīkos slēpņus, patruļbāzes un novērošanas posteņus, kā arī veiks
citus mācību scenārijā noteiktos uzdevumus.
Kopumā Vidzemē mācību aktīvajā fāzē piedalīsies ap 1000 dalībnieku – Zemessardzes
bataljonu un sabiedroto spēku karavīri, zemessargi un rezerves karavīri. Nosacītā pretinieka
lomā darbosies Igaunijas spēku karavīri.
Militāro mācību laikā Madonas novadā
pārvietosies Latvijas un Igaunijas militārā tehnika, karavīri un zemessargi formas tērpos
ar ieročiem. Mācību laikā tiks izmantota tikai
mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi,
kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, atrodot mācību vietās
nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai
pārvietot. Militāro mācību laikā tiks ievērotas
ugunsdrošības un dabas aizsardzības prasības. Pēc mācībām izmantotās teritorijas tiks
sakoptas.
Mācību norisei atbalstu sniegs valsts uzņēmumi – “Latvijas valsts meži” un “Latvijas
valsts ceļi”, iesaistoties pretmobilitātes uzdevumu izpildē, kā arī darba devēji, dodot iespēju
zemessargiem piedalīties mācībās trīs dienas
pēc kārtas. Savukārt privāto zemju īpašnieki
sniegs būtisku atbalstu, piekrītot iznomāt savus īpašumus mācību vajadzībām, tāpat atbalstu mācību norisei sniegs Valsts policijas
pārstāvji, nodrošinot satiksmes ierobežošanu.

Zemessardze aicina ar izpratni izturēties
pret iespējamiem pārvietošanās īslaicīgiem
apgrūtinājumiem, kas var rasties mācību laikā.
Lūdzam iedzīvotājus neuztraukties, redzot militārās tehnikas, karavīru un zemessargu pārvietošanos tehnikas un cita veida aprīkojuma
izvēršanu un pozīciju ieņemšanu.
Jau ziņots, ka no 30. augusta līdz 3. oktobrim visā Latvijā norisinās Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības “Namejs 2021”, lai
pārbaudītu un pilnveidotu vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei
gan patstāvīgi, gan arī kolektīvās aizsardzības
sistēmas ietvaros. Kopā mācībās piedalīsies
aptuveni 9300 dalībnieku. Militāro mācību laikā
militārās tehnikas un personāla pārvietošanās
ir iespējama jebkurā vietā Latvijas teritorijā.
Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 25.kājnieku bataljona
Civilmilitārās sadarbības nodaļa
Tālr.27792455
Facebook/Vidzemes

PIEDALIES MĀCĪBĀS ARĪ TU!
Ja laikā no 24. līdz 26. septembrim
savā apkārtnē ieraugi Igaunijas Bruņoto
spēku karavīrus vai militāro tehniku, vai
to pulcēšanos un pārvietošanos, piezvani vai raksti īsziņu uz tālr. 25703319
(vari sūtīt bildes lietotnēs WhatsApp
vai Signal). Nosauc vietu, kur Tu redzi
Igaunijas karavīrus vai transportu, to
skaitu, darbības un kustības virzienu!

Klientu
apkalpošanas
centrs arī
Meirānos
No 16. septembra Meirānos sāks
darboties Valsts un Pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.
Iedzīvotājiem būs iespēja saņemt
VPVKAC sniegtos pakalpojumus Meirānos otrdienās un ceturtdienās. Klientu
apkalpošanas centrs atradīsies Meirānu
bibliotēkas telpās. Apmeklētāju pieņemšanas darba laiks: no plkst. 9.00 līdz
plkst. 16.00.
Klientu apkalpošanas speciāliste
Meirānos – Lita Žeiere.
VPVKAC sniegtie pakalpojumi:
“Klienta darba vietas” nodrošināšana - iekļauj VPVKAC darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejamu darba vietu, kas tehniski aprīkota ar datoru
un interneta pieslēgumu. Ir nodrošināta
iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela
apjoma dokumentāciju, kas attiecināma
uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir
arī brīvpieejas internetu darbam ar personālo datoru;
Informēšana par pieprasītākajiem
valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem;
Palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
Apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu
https://www.latvija.lv;
Atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana ar VPVKAC personāla
palīdzību pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā;
VSAA un VID pakalpojumu pieteikšana papīra formā (saraksts);
Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla https://www.latvija.lv lietotāju telefonisku konsultāciju sniegšana;
Atbilžu sniegšana iedzīvotājiem epastā un sociālajos tīklos;
Sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta pieprasīšana klienta vārdā un izsniegšana papīra formā.
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC,
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
– pase vai identifikācijas karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku,
eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.
T. 64829640 (Meirānu bibliotēka).
T: 66954828, 64894091 (Lubānas KAC)
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Lubānas pilsētas klientu apkalpošanas centrā
Iespēja saņemt Covid-19 sertifikātus, ja nelieto internetu
Informēju, ka iedzīvotāji, kuriem nav
iespējas mājas apstākļos iegūt savus
digitālos Covid-19 sertifikātus, tos var
saņemt arī Madonas novada Lubānas
pilsētas valsts un pašvaldību vienotajā
klientu apkalpošanas centrā (KAC) pārvaldes ēkā Tilta ielā 11, Lubānā.
Pirms došanās uz KAC jāsazinās ar
klientu apkalpošanas speciālisti pa tālruni 66954828 vai 64894091, lai pieteiktu
pieņemšanas laiku. KAC tiek ievēroti visi
epidemioloģiskās drošības pasākumi,
nosakot, ka apmeklējuma laikā jālieto
mutes un deguna aizsegi.
Obligāti jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Klientu apkalpošanas centrā būs jāaizpilda un jāparaksta speciālpilnvaras veidlapa, ar kuru pilnvarosiet KAC speciālistu
sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas,
testēšanas vai pārslimošanas sertifikāta
pieprasīšanai klienta vārdā, saņemšanai
un tā izsniegšanai papīra formātā.
Iedzīvotājiem klientu apkalpošanas
centrā iespējams brīvi un bez maksas
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izmantot darba vietu, kas tehniski aprīkota ar datoru un interneta pieslēgumu.
Ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt un
skenēt neliela apjoma dokumentāciju,
kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem.
KAC speciālists nodrošina informācijas pieejamību iedzīvotājiem par pieprasītākajiem valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem un sniedz palīdzību www.
latvija.lv, VSAA un VID pieejamo pakalpojumu un e-pakalpojumu pieteikšanā.
Konsultācijas iedzīvotājiem tiek sniegtas
arī telefoniski un e-pastā.
Atgādinu, ka visi iedzīvotāji ir laipni
aicināti arī uz klātienes konsultācijām.
Katru situāciju izvērtēšu individuāli, mek-
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lēsim risinājumus, un sniegšu atbilstošus ieteikumus.
Lubānas VPVKAC darba laiks:
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
P. 8.30-12.30 un 13.30-16.30
Kontakti
Telefons: 66954828/ 64894091
E-pasts: lubana@pakalpojumucentri.lv
Kristīna Tropa
Madonas novada Lubānas apvienības
pārvaldes
klientu apkalpošanas speciāliste

Īsziņas
Darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atgriezusies Lubānas klientu apkalpošanas speciāliste Kristīna Tropa (lasīt informāciju 6.lpp.). Lita Žeiere veiks
klientu apkalpošanas centra speciālista pienākumus
Meirānos (lasīt informāciju 5.lpp.)
No 21. septembra plkst. 16.00 Lubānas tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā varēs apskatīt
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu
radošos diplomdarbus.
Lubānas amatierteātris “Priekšspēle” 25. un 26.
septembrī piedalīsies XV Starptautiskajā amatierteāru festivālā “Spēlesprieks” ar izrādi – pastaigu “No
Ceikstes līdz Aiviekstei”.
Lubānas ev.lut. draudze aicina pieteikties kādu,
kurš būtu gatavs iesaistīties – no sākuma asistēt un
vēlāk arī pats vadīt svētdienas skolas nodarbības Lubānā divreiz mēnesī. Ja ir interese, lūgums pieteikties pie draudzes priekšnieces Mirdzas Ozoliņas pa
t. 28740844. Draudze pašlaik meklē arī grāmatvedi,
gaidīsim pieteikumus.
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā
Lubānas apvienības pārvaldes izglītības iestādēm
ir mainījies dibinātājs, tādēļ apstiprināšanai sagatavoti nolikumu projekti jaunā redakcijā, ņemot vērā
Izglītības kvalitātes valsts dienesta izstrādātos ieteikumus izglītības iestādes nolikuma izstrādāšanai.
Madonas novada domes sēdē 26.08. tika
apstiprināti nolikumi:
– Lubānas pirmsskolas izglītības iestādei
“Rūķīši”;
– Lubānas Mākslas skolai;
– Lubānas vidusskolai.
Pārtraukts iepirkums Lubānas kultūras nama
piebūvei.
Nerit kā plānoti arī darbi gājēju ietves seguma
uz tilta pār Aivieksti Lubānā atjaunošanai. Darbi uzņēmējam bija jāpaveic līdz 31. augustam. Šobrīd darbu
izpildes laiks ir pagarināts.
Informācija par vakcināciju “Lubānas veselības
un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļā.
Uz 2021. gada 31. augustu sociālās aprūpes nodaļā
pilnībā vakcinēti 86% klientu, 3% no kopējā skaita uzsāks vakcināciju noteiktajā datumā. 50% sociālās aprūpes nodaļā strādājošie darbinieki vakcinēti pilnībā,
bet vakcināciju uzsākuši – 9%.
Ceturtdien, 7. oktobrī, Lubānas novada Sociālais
dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas
ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu
vecumam. Tiek piedāvāta iespēja saņemt acu ārsta
un neirologa konsultācijas. Informācija pie sociālās
darbinieces Vēsmas Masas pa t. 20275661.

Par turpmāko
atkritumu
apsaimniekošanu
Iedzīvotājus interesē jautājums,
kas tad tālāk, izveidojoties lielajam
Madonas novadam, notiks ar atkritumu apsaimniekošanu pie mums.
Līdz šim bija laba sadarbība ar SIA
“Pilsētvides serviss”.
Saskaņā ar Madonas novada
pašvaldības 2021. gada 17. augustā pieņemto lēmumu “Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Madonas novada Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta teritorijā”, Madonas
novada pašvaldības 2021. gada 17.
augusta saistošajiem noteikumiem
Nr.4. “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā”
un Madonas novada pašvaldības noslēgto papildus vienošanos
ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Madonas namsaimnieks”
pie 29.06.2020.līguma par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
(Reģ.Nr.MNP/2.4.5./20/73) atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta administratīvajā
teritorijā nodrošinās SIA “Madonas namsaimnieks”.
Jaunus līgumus Lubānas apvienības pārvaldes iedzīvotāji
par atkritumu apsaimniekošanu, domājams, varēs sākt slēgt
oktobrī un plānots, ka līgumus varēs noslēgt līdz oktobra beigām. Par laikiem un termiņiem tiks ziņots Lubānas apvienības
pārvaldes mājaslapā, internetvietnē Facebook un arī vietējā izdevumā “Lubānas Ziņas”.
Līgumu slēgšana ar atkritumu apsaimniekotāju “Madonas
namsaimnieks” būs iespējama gan elektroniski, izmantojot eparaksta pakalpojumu, gan klātienē pie SIA “Madonas namsaimnieks” pārstāvja Lubānā noteiktos datumos un laikos.
Atkritumu izvešanu pēc šī brīža informācijas jaunais atkritumu
apsaimniekotājs sāks ar 1. novembri.
Slēdzot līgumus, iedzīvotājiem būs iespēja saglabāt savu
īpašumā vai lietojumā esošo atkritumu konteineru un nepieciešamo izvešanas biežumu, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu, bet ne
retāk kā noteikts Madonas novada pašvaldības 2021. gada 17.
augusta saistošajos noteikumos Nr. 4. “ Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Madonas novadā”. Esošie lietošanā nodotie
konteineri tiks saglabāti un nepieciešamības gadījumā nomainīti.
Līgumi jānoslēdz visu nekustamo īpašumu īpašniekiem, pilnvarotajām personām, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem!
Atbilstoši dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 punktam, dzīvokļu īpašnieki, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, varēs pilnvarot vienu personu,
kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai.
Pilnvarotā persona slēgs pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās
mājas īpašnieku vārdā.
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Par Īpašuma
uzturēšanas
nodaļas
vadītāja amatu
Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde aicināja pieteikties darbā
Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāju.
Pretendentiem bija jāpiesakās līdz 20.
augustam. Pavisam pieteicās 8 pretendenti. Izvērtējot visus pieteikumus, kā atbilstošākais pretendents šim amatam tika atzīts
Andris Stoļers.
Īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītāja galvenie pienākumi:
– organizēt pārvaldes, tās iestāžu un infrastruktūras objektu uzturēšanu un koordinēt to saimniecisko darbību, saskaņojot
to ar iestāžu vadītājiem;
– organizēt pārvaldes dzīvokļu un nedzīvojamo telpu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
– izstrādāt ikgadējo saimnieciskās darbības plānu un izdevumu tāmi;
– nodrošināt inventāra un materiālu racionālu izmantošanu, atjaunošanu un papildināšanu atbilstoši nepieciešamībai un
piešķirtajiem līdzekļiem, veikt zemsliekšņu
iepirkumu (tirgus izpētes) procedūras;
– organizēt īpašumu kārtējos remontus
atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem;
– plānot un organizēt pakļauto darbinieku darbus, kārtot dokumentāciju un atskaites;
– organizēt algotos pagaidu sabiedriskos darbus, ievērojot Nodarbinātības
valsts aģentūras norādījumus;
– organizēt pārvaldes pārziņā esošajos
objektos ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes sistēmu remontdarbus;
– organizēt elektroietaišu un ventilācijas iekārtu tehniskā stāvokļa apsekošanu,
novērtēšanu un remontu,
– sadarbībā ar pašvaldības izvēlēto
atkritumu apsaimniekotāju, koordinēt un
kontrolēt visa veida atkritumu savākšanu
pagasta teritorijā;
– organizēt darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanu, kārtot nepieciešamo dokumentāciju.

“Nav avots līdzi
paņemams, / Pie avota ir
jāatgriežas!” /Martuževa/
Broņislavas Martuževas mājās “Dārziņos” ir radīts jauns mākslas un vides objekts – tēlnieka Ģirta Burvja veidotais brīvdabas akmens dārza “BROŅISLAVAS
RAKSTU AKMEŅI” 1. posms – trīs monumentālu laukakmeņu kompozīcija, kurai
iedvesma smelta no dzejnieces likteņgaitām un dzejas. Iedvesmojoties no Martuževas izteiktās idejas, kāds varētu izskatīties piemineklis Martuževu dzimtai, izveidota galvenā kompozīcijas skulptūra – LOGA / KRUSTA AKMENS, kā arī vēl divi:
Rakstu rakstu akmens un Liepas akmens. Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA ir īstenojis Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās
Vidzemes kultūras programmas projektu Broņislavas Martuževas rakstu akmeņi.
1.posms (EUR 4723). Ir saņemts atbalsts arī no Lubānas novada pašvaldības
(EUR 2023). 28. augustā notika Broņislavas rakstu akmeņu atklāšanas pasākums.
Daudz informācijas, aprakstu jau bijis par šo akmens dārza atklāšanas pasākumu
(un koncertu), tomēr gribas vēlreiz pie tā atgriezties caur Ģirta Burvja skatījumu.
Tēlnieks Ģirts Burvis: “Anna Egliena un Zigurds Vidiņš ir cilvēki, pateicoties
kuriem man bija iespēja satikt Martuževu pat vēl nelasot viņas dzeju. Es jutu, kā
cilvēki vai mākslinieki jūt, ka te ir spēks un ļoti liela enerģija. Kopīgi esam izveidojuši vienu spēka vietu, pieturoties pie tā, kā Broņislava raksta savā vēlējumā. Centos ieklausīties un izpildīt, jo enerģijas šeit jau vienmēr ir pārpārēm. Šeit vienmēr
esmu juties kā mājās. Ļoti atvērta vide, cilvēki un enerģija apkārt, un tas viss kopā
akumulējas tajā, ko mēs veidojam.
Par pašu darbu. Sākumā likās, ka to diez vai var īstenot tēlnieciskā nozīmē.
Broņislavas vēlējumā bija minētas ļoti daudzas lietas un tam vajadzēja būt piemineklim, bet tad es rūpīgāk izlasīju, ko viņa bija rakstījusi. Viņa teica, ka tur ir jābūt
veiklam zīmētājam. Tā, neizplūstot sīkumos, es varēju īstenot akmens enerģētisko
veselumu un arī ielikt viņā otru daļu no sava mīļotā materiāla – nerūsējoša tērauda, jo tas pretstatā akmenim atspoguļo mūsu šodienas izmaiņas dabā, atmosfērā
un rada tādu kā gaišumu, tajā pat laikā, kad akmens vairāk pietuvinās dabai.
Domāju, ka projekts vēl attīstīsies. Esam atveduši ne tikai šos 3 sagravētos akmeņus, bet ir vēl 2 akmeņi, kas guļ un gaida dārzā. Tie ir akmeņi, kas vēstīs par šo
pašu Broņislavas atstāto stāstu, dzīvi. Caur viņas dzimtu izdzīvota visas Latvijas
vēsture, sāpes un prieks. Izejot caur viņas dzeju, caur sajūtu gammu, eneģētiski
spēcināsim šo uzrunu. Viņa ir cilvēks, kas padara mūsu vērtības un mūs pašus
daudz cēlākus. Ja atceries Broņislavu par to, ko viņa izdzīvoja, ko viņa rakstīja,
tad gribas pašam iztaisnot plecus un būt staltākam, ja jau mums ir tik spēcīgas
sievietes dzejnieces. Es domāju, ka šī enerģija šeit vairosies!”
Tāpēc ļoti viedi ir vārdi, kurus pašas Broņislavas Martuževas vārdiem saka
Anna Egliena: Nav avots līdzi ņemams,/ Pie avota ir jāatgriežas. Uz tikšanos!
Ieskatu par Broņislavas rakstu akmeņu atklāšanas pasākumu var gūt, ielūkojoties fotogalerijā www.lubana.lv.
Ligita Pētersone

Jaunais Īpašumu uzturēšanas nodaļas
vadītājs darbu uzsāks oktobrī.
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Iebraucot Lubānā, visus sveicina jauns baneris, uz kura rakstīts “Sveicināti Lubānā!”. Braucot ārā no Lubānas – “Uz drīzu tikšanos!” Patīkami!

“Mazais stiprinieks” Meirānos

28. augustā Meirānu tautas nama pļaviņā no plkst. 12.00-16.00 bija iespēja baudīt
sportiskas spēles un atrakcijas – visai ģimenei jautri kopā pavadīt laiku. Spītējot lietum
un vējam, meirānieši un lubānieši maziem bariņiem devās uz Meirānu tautas namu, lai
izbaudītu aktīvu atpūtu, ko organizēja Meirānu tautas nams un piedāvāja SIA “Noma
stipriem” no Ikšķiles ar programmu “Mazais stiprinieks”. Programmā bija 8 aizraujošas
stacijas, kurās varēja iemēģināt spēkus sev nebijušās, neredzētās atrakcijās, kā staigāt
ar koka kājām, sist ar āmuru, lidināt trakās vardes, mest kurpes, likt lielas puzles utt. Pārsteigums – lielā piepūšamā pilsētiņa, kura lietus dēļ tika izvietota tautas nama zālē (SIA
Madonas atrakcijas). Noslēgumā katrs pasākuma dalībnieks saņēma nelielu dāvaniņu
gan dažādu kārumu, gan arī tīri praktisku un lietderīgu lietu veidā.
Foto: Arvita Aizsilniece
Ligita Pētersone
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Lubānas jaunajos kapos
25.09. plkst. 18.00
Visagala kapos
02.10. plkst. 18.00

18. septembrī
plkst. 15.00
Pļaviņā
pie Meirānu tautas nama

Piedalās:

sieviešu deju kolektīvi no
Mazsalacas,
Varakļāniem,
Cesvaines,
Dzelzavas,
Mētrienas,
Degumniekiem,
Meirāniem.
Muzikālais sniegums –
jaunā mūziķe Loreta (Lubāna)
Ieeja - bez maksas.
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ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS
“Apvārsnis 2021” Lubāna 23.09.
Plašāka informācija
www.lubana.lv

Nākamo numuru plānots izdot
2021.g. 15. oktobrī.
Sekojiet jaunākajai informācijai
sociālajos tīklos.
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 17. septembris

Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...
Rūsiņš Smilga (81 g.) Lubāna
Miris 17.08.2021.
Sofija Mača (92 g.) Lubāna
Mirusi 22.08.2021.
Roberts Kārlis Siliņš (82 g.) Lubāna
Miris 08.09.2021.

