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Lubānas novada
iedzīvotāji!
Vairs atlicis pavisam nedaudz un
būs noslēdzies trauksmainais 2020.
gads. Trauksmainais gan pasaulē, gan
Latvijā, gan pie mums novadā.
Dzīve pandēmijas ietekmē nenoliedzami ir ietekmējusi mūs visus. Un laikam jau neviens gaišreģis gada sākumā
nevarēja paredzēt tik lielas pārmaiņas
mūsu dzīvē.
Uzsākot šo gadu, mēs nenojautām
par notikumiem un ierobežojumiem, kas
mūs pārsteidza martā. Šie notikumi, COVID-19 pandēmija ir ietekmējusi mūsu
ikdienu – skolu, darbu, atpūtu, izklaidi.
Nenoliedzami šajā situācijā ir svarīgi
mums vienam otru saprast, palīdzēt, novērtēt un uzmundrināt. Jo tikai kopā un
ar sapratni varam pārvarēt grūtības un
pārmaiņas. Droši vien 2020. gads mūsu
atmiņās paliks kā pārdzīvojumu, nepiepildītu sapņu un cerību laiks.
Arī nākamais solās būt pārmaiņu
gads. Administratīvi teritoriālās reformas
gads, kad līdzšinējā formātā pārstāsim
būt kā vienots Lubānas novads. Vai reforma uzlabos mūsu dzīves un darba
apstākļus, es teiktu, ka drīzāk jau nē, jo
mēs pazaudēsim vienu no svarīgākajām
lietām, pašiem lemt, kā dzīvot uz vietas.
Tuvojas Ziemassvētku laiks. Un kā
viss gads – arī Ziemassvētki šogad būs
neparasti – bez pasākumiem, bez pulcēšanās, bez salūta, bet tā būs lieliska
iespēja vairāk laika pavadīt ar saviem
tuvākajiem cilvēkiem. Cerams, ka daba
par mums parūpēsies un tie būs gaiši un
balti Ziemassvētki.
Svētku priekšvakarā novada domes
vārdā vēlos teikt vislielāko paldies novada uzņēmējiem, zemniekiem, valsts iestāžu un pašvaldības darbiniekiem. Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kas ar
savu darbu sekmējuši mūsu novada attīstību. Ticēsim gaismai, ticēsim paši sev
un cits citam. Dzīvosim ar pārliecību, ka
rīt būs labāk nekā šodien.
Lai Ziemassvētku laiks sniedz
mierinājumu un gaišumu ikkatrā novada mājā! Priecīgus Ziemassvētkus
un veiksmīgu Jauno gadu!
Domes priekšsēdētājs
Tālis Salenieks

Lubānas eglītes meklējumos

Lubānas kultūras nams aicina iedzīvotājus iesaistīties konkursā “Lubānas eglītes meklējumos”.
Lubāna ir mežu ieskauta mazpilsētiņa. Nevar
vairs saprast, vai mēs esam ieauguši mežā vai
mežs ir ienācis pilsētā. Šajā Ziemassvētku laikā
viskrāšņākā rota ir eglīte, tāpēc Lubānas kultūras
nams aicina piedalīties izzinošā foto piedzīvojumā
“Lubānas eglītes meklējumos”.
No 21. decembra līdz 25. decembrim aicinām
sev vēlamā laikā, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus:
• Izstaigāt Lubānu, atrast attēlos redzamās
egles – kopā 9. Noteikt vietu (vēlams - ielu, var arī
objektu), kur tās atrodas.
• Pašiem nofotografēties pie vienas no jūsuprāt skaistākajām eglītēm.
• Fotogrāfiju kopā ar vietu nosaukumiem, kur
atrodas visas deviņas eglītes, sūtīt uz e-pastu lubanakn@inbox.lv.
Oriģinālāko un sirsnīgāko fotogrāfiju īpašnieki
saņems balvas.
Visas iesūtītās fotogrāfijas veidos galeriju “Lubānas eglītes meklējumos” Lubānas mājaslapā.
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni
26594314.
Turpinājums 6. lpp.
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Lubānas kultūras nams aicina līdz 25. decebrim
iesaistīties konkursā “no tumsas uz gaismu”,
izgaismojot savās mājās logu laikā
no plkst. 17.00 līdz 22.00 un piesakot savu dalību – zvanīt pa tālruni
26594314 un nosaukt savu adresi. lai veicas konkursā!
3 skaistāk noformēto logu īpašniekus gaida balvas!
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Ir noslēdzies 2020./21.mācību gada 1.semestris…
Ar šī gada 1. septembri pamatizglītībā
un vidējā izglītībā tiek ieviests pilnveidotais
mācību saturs un mācīšanās pieeja, kas
skolēnos attīstīs 21. gadsimtam svarīgās
kompetences un skolā iegūtās zināšanas
un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās. Šajā mācību gadā pēc
jaunā mācību satura mācās 1., 4., 7. un 10.
klases, un pakāpeniski, trīs gadu laikā, tas
tiks ieviests arī pārejās klasēs. Kas mainījies skolās? Jaunajā mācību saturā skolotājs ir mācību procesa vadītājs, kurš ne tikai
sniedz zināšanas, bet aizved skolēnus līdz
atbildēm, nevis dod tās gatavas. Tāpat liela
loma ir skolotāju savstarpējai sadarbībai un
kopīgai darba plānošanai. Skolām nedaudz
priekšā ir pirmsskolas izglītība, kas jaunā
mācību satura īstenošanu uzsāka pagājušajā mācību gadā.
Jaunajā standartā mācību saturs organizēts septiņās cilvēka dzīves darbībai
nozīmīgās mācību jomās: valodu, sociālajā
un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās
aktivitātes. Katrā no tām izvirzīti būtiskākie
pamatjēdzieni, kas skolēnam jāapgūst, lai
viņam veidotos vienota izpratne par apkārtējo pasauli un sevi tajā, kā arī mācību jomai
raksturīgas prasmes. Īpaša uzmanība veltīta
mācību satura pārskatīšanai kopumā, vērtējot, lai zināšanas, temati un prasmes dažādos mācību priekšmetos nepārklātos, pēc
iespējas mazinot līdzšinējo satura sadrumstalotību.
Saglabājot fundamentālās zināšanas,
izpratni un pamatprasmes daudzveidīgās
cilvēka darbības jomās, saturs papildināts ar
caurviju prasmēm un ieradumiem, kas balstīti vērtībās, lai skolēns iemācītos mācīties
visa mūža garumā un ikdienā rīkotos saskaņā ar savām vērtībām. Visu mācību saturu
caurvij tādas prasmes kā kritiskā domāšana
un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība,
digitālās prasmes. Kā svarīgākās vērtības
un tikumi tiek akcentēta atbildība, centība,
drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdzcietība, mērenība, savaldība, solidaritāte,
taisnīgums, tolerance.
Ņemot vērā aktuālās tendences pētniecībā un izglītībā, jaunā mācību satura piedāvājumā ir iekļauta arī tehnoloģiju joma, kurā
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ir vairāki satura bloki, tajā skaitā inženierzinātnes un datorika, kas atbilstoši skolēnu
vecumam un izglītības iestādes īstenotajai
izglītības programmai mācāmi jomas ietvaros vai kā atsevišķi mācību priekšmeti.
Līdzšinējā mācību priekšmeta “Mājturība un
tehnoloģijas” vietā tiek piedāvāts mācību
priekšmets “Dizains un tehnoloģijas” visās
pamatskolas klasēs, par centrālo mērķi izvirzot dizaina procesa apguvi un pieredzi ar
dažādām tehnoloģijām. 7.klasē būs iespēja
apgūt jaunu priekšmetu “Inženierzinības”.
Datorikas mācību saturs būs jāapgūst no
1. klases, 1.- 3. klasē to mācot integrēti, bet
4.- 9. klasē kā atsevišķu mācību priekšmetu,
nozīmīgi palielinot datorikas stundu skaitu. Savukārt 7.- 9.klašu posmā visi skolēni
apgūs programmēšanas pamatus. Otrās
svešvalodas apguve paredzēta divus gadus
agrāk – no 4.klases, savukārt Latvijas un pasaules vēsture tiks mācīta vienotā priekšmetā no 7.klases. Sākot no 2. klases, sportam
un veselībai palielināts stundu skaits vidēji
no divām uz trim nodarbībām nedēļā. Pirmajā klasē nav noteikta papildus stunda, jo
bērniem ir paredzētas kustību pauzes. Līdztekus tradicionālajiem mācību priekšmetiem
tiks piedāvāts jauns mācību priekšmets “Teātra māksla”, kā mērķis ir attīstīt bērnos apzinātas intelektuālās, emocionālās, fiziskās un
verbālās darbības spējas, izmantojot savas
ķermeņa kustības, žestus un mīmiku.
Vidusskolas posmā papildus jaunā mācību satura ieviešanai, skolēni mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem
rezultātiem kursu veidā:
• pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes;
• padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes;
• specializētais kurss sniedz specifiskas
jebkura līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes.
Lai cik aktīvi pedagogi gatavojās jaunā
mācību satura ieviešanai, apmeklējot profesionālās pilnveides izglītības programmas,
daloties pieredzē par apgūto, veidojot pedagogu sadarbības grupas starp mācību
priekšmetiem, šajā mācību gadā to visu
apgrūtina un aptumšo pašreizējā ārkārtas
situācija valstī.
Kā jau visā valstī, arī mūsu izglītības iestādēs 7. – 12. klases izglītojamie no 30. oktobra mācās attālināti, kā arī 5. – 6. klases
to dara no 7. decembra. Pilnībā apturēta ir
grupu interešu izglītība, sporta treniņi, profesionālās ievirzes izglītība, lai gan nodarbības atļautas tikai individuāli 1:1. Ja pavasarī
notikušo attālinātās mācības pedagogiem
un skolēniem, kā arī viņu vecākiem, bija pavisam kas jauns, tad, protams, šo attālināto procesu jau sagaidījām daudz gatavāki.
Pedagogi daudz vairāk darbā izmanto tiešsaistes mācību stundas. Atgriezenisko saiti
no skolēniem pedagogi organizē dažādos
”Lubānas Ziņas” 2020. gada 23 decembris

veidos – strādājot konkrētās interneta vietnēs, sūtot video, prezentācijas utt. Tomēr
tas nenozīmē, ka viss ir gājis gludi. Kas ir
bijušas lielākās problēmas attālinātajā mācību procesā: pedagogu savstarpējā darba
plānošana, lai skolēniem neveidotos pārslodze; skolēnu motivācijas trūkums (it īpaši
pamatizglītības posmā); dažos gadījumos
problēmas radīja skolēnu vecāku neieinteresētība un nesadarbošanās. Šis attālinātais
mācību process ir grūts gan pedagogiem –
darba papildus plānošana, papildus darba
stundas, stress kā skolēniem apgūt jauno
vielu; gan skolēniem – daudzās stundas
pie datora, sava darba plānošana; un viņu
vecākiem. Attālinātas mācības ir risinājums
īstermiņā, bet, ja tas notiek ilgtermiņā, mans
personīgais viedoklis – izglītība nevar būt
kvalitatīva. Kā arī, viens no svarīgiem faktoriem – katrā vecumposmā, it īpaši pusaudžu
vecumā, ir socializēšanās, tiešais kontakts
ar vienaudžiem.
Ņemot vērā to, ka Lubānas novada pašvaldība no šī gada 1. septembra apmaksā
visiem Lubānas novada izglītības iestāžu
izglītojamajiem brīvpusdienas, arī šobrīd tie
skolēni, kuri mācās attālināti, saņem katru
nedēļu sagatavotas pārtikas pakas. Tās gatavo Lubānas vidusskolas ēdināšanas bloka
darbinieki ar lielu atbildības sajūtu, lai katrā
pakā būtu produkti, kas bērniem nepieciešami, garšotu, kā arī, lai produkti galvenokārt
būtu no mūsu Latvijas ražotājiem, cik jau
tas iespējams. Diemžēl šobrīd negatavojam īpaša satura pakas bērniem, kas nelieto
kādus produktus vai produktu grupas (konkrēti – veģetāriešiem un vegāniem). Līdz
šim no vecākiem esam saņēmuši tikai labas
atsauksmes, taču, ja radušās kādas problēmas, lūgums sazināties ar mani, jo risinājumu visam iespējams atrast.
Ir noslēdzies 1. semestris un ir apkopoti
mācību darba rezultāti. Lubānas vidusskola
šajā mācību gadā var lepoties ar 30 izglītojamajiem, kas 1.semestri noslēguši ar labām
un teicamām sekmēm. Labi veicies arī starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem: Bioloģijas olimpiādē – 1. un 3.vieta,
Vēstures olimpiādē – 2. vieta un atzinība,
dalība angļu valodas un ES dabaszinātņu
olimpiādē (rezultāti vēl nav saņemti). Šobrīd
tuvojas un skolēni gatavojas ekonomikas,
fizikas un latviešu valodas un literatūras mācību priekšmetu olimpiādēm. Ir arī strauji
pieaudzis to skolēnu skaits, kam semestra
noslēgumā ir nepietiekami vērtējumi. Kas
tam varētu būt par iemeslu? Ir skolēni, kas
vienkārši nespēj mācīties patstāvīgi, plānot
savu laiku, viņiem ir nepieciešams liels pedagogu atbalsts klātienē. Kā arī tas, ka pavasara attālinātajās mācībās veicās vieglāk
– tas bija pavasaris, daudz atkārtojamās vielas, kā arī pedagogi, izliekot gada vērtējumu,
balstījās galvenokārt uz 1.semestra vērtējumiem, kas bija nopelnīti klātienes mācībās.
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Šoreiz bija grūtāk. Varbūt kāds arī cerēja uz Ziemassvētku vecīša
labvēlību! Vai arī vienkārši pagura.
Meirānu Kalpaka pamatskolā visi skolēni mācās savu spēju robežās. Ar katru tiek strādāts individuāli: gan ar tiem, kam nepieciešama
palīdzība kādā jomā, gan ar tiem skolēniem, kas paši mēģina “izburties cauri grāmatu kalniem” un papildus daudz strādā. Šajā pusgadā
gribas pieminēt trīs pamatīgus atbalstus skolēniem. Pirmkārt, Eiropas
Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” jeb “PumPurs”, ko skolēni uztver ar lielu atbildības
sajūtu. Otrkārt, no septembra Meirānu Kalpaka pamatskolā pēc ilgāka pārtraukuma atkal darbojas logopēds, kas sniedz lielu atbalstu
bērnu runas attīstīšanā. Un no oktobra beigām reizi nedēļā skolā
notiek kanisterapijas nodarbības, kas palīdz bērniem atbrīvoties un
atrast iekšēju mieru. Skolēni atzīst, ka šobrīd attālinātās modelis viņiem ir daudz saprotamāks nekā pavasarī, kad “kā mazi sunīši tikām
iemesti ūdenī peldēt”. Ir daļa skolēnu, kas atbilstoši e-klasē redzamajam stundu sarakstam un uzdotajam, plāno savu laiku un darbus.
Protams, ir arī tādi skolēni, kam vairāk nepieciešams uzmundrinājums, atgādinājums, individuāls atbalsts. Pie tā arī skolotāji strādā.
Skolotāji gan atzīst, ka pavasara posmā bērni bija radošāki, ieinteresētāki. Gribas novelt vainu uz drūmo laiku un vispārējo neskaidrību.
Kopīgiem spēkiem jāiemācās dzīvot “pa jaunam”. Taču ir arī skumja
ziņa: Meirānu Kalpaka pamatskolai šis ir pēdējais mācību gads. Lubānas novada pašvaldība ir pieņēmusi ļoti smago lēmumu Meirānu
Kalpaka pamatskolu slēgt mazā skolēnu skaita dēļ. Šis lēmums pedagogiem liek strādāt vēl lielākā spriedzē, domājot par turpmāko.
Arī pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” šis laiks ir ienesis savas
korekcijas. Šogad izpaliek jaukās un ģimeniskās Ziemassvētku eglītes mazajiem kopā ar saviem vecākiem.
Lubānas vidusskolā un Meirānu Kalpaka pamatskolā arī šajā
mācību gadā aktīvi darbojas divi projekti: “Latvijas skolas soma” un
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb
PuMPuRS.
Aizvadītais gads bijis saspringts un izaicinājumiem pilns. Daudz
neatbildētu jautājumu, minstināšanās, apmulsums. No vienas puses,
kompetenču saturā balstīta izglītības satura ieviešana un ar to saistītie jautājumi: ko mācīt, kā, kas mainās, kas paliek pa vecam, vai viss
jaunais nav labi aizmirsts vecais. No otras puses izaicinājums strādāt
attālināti, pašvadītas mācīšanās un digitālo kompetenču ielavīšanās
mūsu ikdienā gribot negribot. Pa galvu nemitīgi šaudās domas par
skolas lietām, savu un līdzcilvēku veselību, stāvokli valstī. Jāatsakās
no ierastajām mācību formām, svētu tradīcijām, projekti jāpaliek malā
drošības apsvērumu dēļ. Emocionāli ļoti saspringts laiks, kad liekas,
ka no visām pusēm virsū gāžas pamatīgs spiediens un ir grūti atrast
ceļu labirintā. Bet līdzcilvēku pozitīvisms un sapratne palīdz pārvarēt
visu.
Lai Ziemassvētku gaidīšanas laiks nāk ar mirdzumu acīs un dvēselē, lai atliek laiks zvaigžņu vērošanai un skaitīšanai! Lai mums katram mazs brīnums ikdienā un liels brīnums sirdī! Lai Jaunajā gadā
mēs katrs sajūtam sargeņģeli sev uz pleca un, un lai mums apkārt
mīļi cilvēki!
Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas
sniegto informāciju apkopoja Izglītības darba speciāliste
Dace Mežsarga

Ziņas no “Saldskābmaizes”
komandas
Starpnovadu olimpiādē vēsturē 9.klases skolēnam Renāram Minkevičam 2.vieta, bet 10.klases skolēnam Valdemāram Lācim iegūta atzinība.
1.-6.klašu skolēniem ziemas brīvdienas pagarinātas par
vienu nedēļu no 21.decembra līdz 8.janvārim.
Skolēni, izbaudiet ziemas brīvdienas! Izlasiet kādu labu
grāmatu, pavērojiet skaisto dabu, putnus! Atpūtieties un
smeliet spēkus Lubānas dabas takā!
“Salskābmaizes” komanda visiem novēl: “Lai šajos Ziemassvētkos uzplaiksnī mirkļi, kas pilni ar mīlestību, prieku
un labestību! Lai nākošais gads pilns ar gandarījumu un
prieku. Priecīgus svētkus!”

2020. gads kultūras jomā
2020. gads ir aizvadīts un šis gads noteikti kultūras sfērā strādājošajiem bija savādāks, nesot līdzi neziņu par nākotni, virkni ierobežojumu,
kas mainījās un mainīja mūsu plānus, bet notika arī daudzas labas lietas,
ko no šī laika varēsim paņemt sev līdzi turpmākajā darbā.
Ja marta sākumā es ar amatierteātri vēl mēģināju izrādi Vils Evanss
& Valentains “Kaudzēm naudas”, ko bija paredzēts Starptautiskajā teātra
dienā 27. martā parādīt Lubānas pilsētas klubā skatītājiem, tad 13. marts
pārvilka treknu svītru un, domājot par to, kā strādāt tik neparedzamā un
mainīgā laikā, kopā ar dramaturgu Jāni Balodi tapa izrāde – pastaiga
“No Ceikstes līdz Aiviekstei”.
Skaisti ieskanējās Vasaras saulgriežu svētki dabas takā pie Aiviekstes. Prieks, ka izdevās 4. jūlijā mazie “Aiviekstes svētki” ar peldlīdzekļu
parādi un koncertiem dabas takā un uz plosta. Augustā vienā nedēļas
nogalē tika svinēta Dzejas diena Broņislavās kopā ar Ordeņu brālības
salidojumu un Jānim Zāberam veltītais koncerts pie Vecā Cepļa Meirānos. Novembrī esam tikuši pie otrās grāmatas “Lubāna. Nākamie simts”,
ir gandarījums par padarīto un mazliet žēl, ka nevarējām kopā ar grāmatas autoriem to nosvinēt grāmatas atvēršanas svētkos.
Šajā laikā ir tik svarīgi vienam otru uzmundrināt, atbalstīt, motivēt
darboties, lai amatiermākslas kolektīvu vadītājiem būtu spēks, enerģija
un izdoma, kā noturēt kolektīvā kopā būšanas sajūtu, esot attālināti. Šogad nebūs “eglīšu” maratons, kad skrien no viena pasākuma uz otru, tā
vietā svētki jārada pašiem sev, savā ģimenē un tas ir izaicinājums mums
visiem. Šis laiks ir licis apstāties un novērtēt to, cik jauki ir satikties un
izbaudīt svētkus, izbaudīt citu cilvēku klātbūtni, skatīties izrādi klātienē,
sajust enerģiju apmaiņu zālē.
Šis laiks man deva iespēju papildus mācīties attālinātos kursos, ko
izmantoju un priecājos, ka iegūtās zināšanas varēšu pielietot arī turpmāk.
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
2020. gadā tika noorganizētas trīs izstādes: no 14. janvāra līdz 14. aprīlim “Vilnis Zābers Lubānā”, no 4. jūlija līdz 27. septembrim “ Lubānā 21.
gs. auž” un no 22. oktobra līdz 17. decembrim “Hobiji un kolekcijas”.
Centra apmeklējums 2020. gadā, ņemot vērā, ka izstāžu zāle bija
slēgta no 13. marta līdz 19. maijam, ir 1398 apmeklētāji, kas ir par 391
apmeklētājiem mazāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šogad Lubānas
novadu apmeklēja galvenokārt latvieši, vietējie tūristi, pārsvarā 3-5 cilvēku sastāvā, vienas mājsaimniecības ietvaros, grupu apmeklējums bija
no jūnija vidus līdz oktobra sākumam.
Sadarbībā ar Rēzeknes, Madonas, Varakļānu, Balvu un Rugāju pašvaldības tūrisma speciālistiem 2020. gadā tika izveidots videomateriāls
ar aicinājumu izbaudīt tūrisma iespējas pie Lubāna ezera ar saukli ‘’Ķer
zivis un sajūtas”. Tāpat centrā ir pieejamas Lubānas ezera apkārtnes tūrisma kartes latviešu, vācu un igauņu valodās, no pagājušā gada ir arī
pieejamas šīs kartes angļu un lietuviešu valodās. Šajās kartēs ir apkopota informācija par 33 tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, kā arī norādītas
naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vietas.
Pašlaik notiek darbs pie militārā tūrisma projekta, informācijas sagatavošana un iesniegšana. Vidzemes tūrisma asociācija kopā ar lauku
ceļotāju un 24 citiem projektu partneriem no Latvijas un Igaunijas strādās, lai kopīgi izveidotu Igaunijas un Latvijas militārās vēstures tūrisma
maršrutu, kas sevī iekļauj aptuveni 150–170 tūristu piesaistes objektu
tīklu (muzeji, kolekcijas, ekspozīcijas, ēkas un būves utt.). No Lubānas
novada projektā ir iekļauti vairāki tūrisma apskates objekti: Broņislavas Martuževas dzejas klēts, Lubānas ev.lut. draudzes baznīcā piemiņas
plāksnes, Lubānas vecajos kapos Svētās uguns altāris, Lubānas novada
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Sarkanarmiešu kapi, Lubānas jaunajos kapos piemiņas vieta kritušajiem latviešu leģiona karavīriem un nacionālajiem partizāniem, Oskara Kalpaka kapa vieta, kā arī
norādītas naktsmītnes un ēdināšanas iespējas Lubānas novadā.
Nākamais gads nesīs jaunus izaicinājumus. Es ticu, ka tas nāks
kopā ar satikšanās iespējām. Lai mums izdodas gūt prieku un iedvesmu
no mazām lietām, ar cerību, ticību un mīlestību! Lai silti, gaiši un mīļi
Ziemassvētki mums visiem un laimīgs Jaunais gads!
Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste
Ilze Kraukle
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Lubānas novada Sociālā dienesta pārskats
par 2020. gadu un 2021.gada plāni
I. Sociālais dienests

1. Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem
– 32 lietas, 14 no tām aktīvas lietas un klientiem ir sniegti sekojoši pakalpojumi:
1.1. Psihologa konsultācijas:
– pašvaldības atmaksātās – 8 bērniem, 6
pieaugušajiem;
– vardarbībā cietušajiem bērniem – 7;
– vardarbībā cietušajiem pieaugušajiem –
5;
– vardarbību veikušajām personām – 4.
1.2. Divās ģimenēs ierosinātas krimināllietas par vardarbību ģimenēs pret bērniem;
1.3. Pagaidu aizsardzība ģimenēs ar bērniem – 1, bez bērniem – 1.
1.4. Rehabilitācija nodibinājumā vardarbībā cietušajiem bērniem “Rasas pērles” saņēmuši 6 bērni (3 bērni turpināja no 2019. gada)
un 1 pieaugušais.
1.5. Smilšu spēles terapijas nodarbības
saņēma 12 bērni. Otrajā pusgadā nespējām
nodrošināt nodarbības, jo nebija speciālista,
lai gan bija interese no vecākiem un izglītības
iestādēm par smilšu spēles terapijas nodarbību nepieciešamību.
1.6. Vienam bērnam tiek nodrošinātas kanisterapijas (suņu) terapijas nodarbības.
1.7. Nodarbības “Bērnu emocionālā audzināšana” – 3 nodarbības 6 vecākiem;
1.8. Mobilās brigādes no Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu konsultācijas – acu ārsta,
alergologa, neirologa, fizioterapeita – 3 izbraukumu reizēs (25.02.2020.; 14.07.2020.,
23.10.2020.), kur ārstu speciālistu konsultācijas saņēmuši 129 bērni.
2. Projekta “ Vidzeme iekļauj” ietvaros ir
nodrošināti sekojoši pakalpojumi:
2.1. Mūzikas terapijas un ūdens terapijas
nodarbības – 1 bērnam;
2.2. Pakalpojums “Aprūpe mājās” – 3 klientiem;
2.3. Fizioterapeita nodarbības – 3 klientiem;
2.4. Psihologa konsultācijas – 3 klientiem,
1 vecākam.
3. Pašvaldības atmaksātais pakalpojums
“Aprūpe mājās” – gada sākumā 2 klientiem,
gada beigās – 1 klientam.
4. Ievietošana sociālās aprūpes institūcijā
– izvērtēti un sagatavoti lēmumi 13 klientiem.
5. Valsts apmaksāto Asistenta pakalpojumu saņem 15 klienti.
2020.gadā ir pieauguši vardarbības gadījumi ģimenēs pret bērniem. Bieži vien vecāki
neapzinās, ka ar savu rīcību viņi nodara ļoti
pāri saviem bērniem. Kā panākums uzskatāms
tas, ka vardarbības veicēji atzīst savu nodarījumu un vēlas saņemt psiholoģisku atbalstu un
palīdzību.
Daudzas ieceres un nodarbību cikli vecākiem, klientiem ar invaliditāti izpalika, sakarā
ar Covid 19 vīrusa izplatību un pašreizējo situāciju valstī.
Datus par savu darbu apkopoja
Sociālā darbiniece Vēsma Masa
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6. Sociālais darbs ar pabalstiem un pieaugušajām personām – aktīvas lietas: 88
N.p.k.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Pabalsta veids

Saņēmušas
ģimenes

Trūcīgas ģimenes
Maznodrošinātas ģimenes
GMI pabalsti
Dzīvokļa pabalsts -malkas iegāde
Apkures izdevumu segšana
Ēdināšanas izdevumu segšana

40
17
11
40
4
5

Izlietoti
līdzekļi
EUR
6790
5200
1064
447,45

1

37

24

890

7
20
7
6
0
3

1050
800
2400
630
0
1408

2

500

2
3

256
667

6.6.

Veselības aprūpes pabalsts -Stacionāra apmaksa
6.7.
Medikamentu iegādes izdevumu apmaksa
6.8.
Bērna piedzimšanas pabalsts
6.9.
Mācību uzsākšanai 1. un 10 kl.
6.10.
Apbedīšanas pabalsts
6.11.
Krīzes situācijā
6.12.
COVID-19 krīzes pabalsti
6.13.
Ikmēneša pabalsts pēc ārpusģimenes
aprūpes audžuģimenē
6.13.1. Sadzīves priekšmeti, mīkstais inventārs
6.13.2.
Patstāvīgas dzīves uzsākšanai
6.13.3. Dzīvokļa pabalsts pēc ārpusģimenes
aprūpes

Piezīmes

Pirmajā
pusgadā

17 ģim. izņemta visa summa

7. Izvērtētas personas īpaša kopšanas pabalsta saņemšanai – 21.
8. Iznomāti tehniskie palīglīdzekļi – 15 personām.
Datus par pabalstiem sagatavoja sociālā darbiniece Andra Pliča Turpinājums 5.lpp.

Paziņojums par nekustamā
īpašuma izsoli
Lubānas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod
nekustamo īpašumu Magones Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr.
70580010127, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580010141, 6,78 ha platībā.
Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 04.01.2021. plkst. 13.00 līdz 24.01.2021.
plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.
Izsole sākas 04.01.2021. plkst. 13.00, noslēdzas – 03.02.2021. plkst. 13.00.
Izsoles sākumcena – 12300 EUR. Izsoles solis – 200 EUR.
Drošības nauda 1230,00 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības kontā AS
“Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001 ar
atzīmi “Nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles
drošības nauda”.
Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.
Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles.
Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.
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II. Sociālās aprūpes centrs
2.1. Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļa - nodrošina diennakts ilgstošo sociālo aprūpi un rehabilitāciju, kur:
2.1.1. Kopējais 2020.gada budžets – EUR 309196, kurš veidojas no klientu 85% iemaksas-EUR 147297 no pensijas un kopšanas
pabalsta, klientu piederīgo EUR 14687 un/vai pašvaldības piemaksas EUR 11470, kā arī Lubānas novada pašvaldības dotācijas sava
novada cilvēkiem.
2.1.2. Klientu skaits uz 01.01.2020. gada sākumu - 40, kur gada laikā iestājās 14, bet izstājās 15 klienti Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa – 40 klientiem.
2.1.3. Ziņas par sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientu gultu dienām pa gadiem:
2016.gads
Pakalpojumi

2018.gads

2019.gads

Vid.
klientu
skaits

Gultu
dienas

Vid.
klientu
skaits

Gultu
dienas

Vid.
klientu
kaits

Gultu
dienas

Vid.
klientu
skaits

13884

37

12410

39

12745

40

120

2

142

3

101

0,42

1

Pastāvīgā (ilglaicīgā)
sociālā aprūpe

39

2

Īslaicīgā sociālā aprūpe

0,58

Kopā

2017.gads

14004

12552

12846

2020.gads

Gultu
Vid.
Gultu
dienas klientu dienas
skaits
14283

40

115

-

14398

14637
14637

2.1.4. Ziņas par sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientu vidējo vecumu – 80 gadi, kur sieviešu vidējais vecums -78,5, bet
vīriešu – 81,9.
2.1.5. Pārskata gadā mirušo personu vidējais mūža ilgums – 86,7 gadi, kur sieviešu mūža ilgums – 87,5, vīriešu – 84,6 gadi.
2.2. Ambulatorā daļa – nodrošina speciālistu pieņemšanu –ginekologa, ķirurga, fizioterapeita, fizikālās terapijas pakalpojums un darbojas dienas stacionārs. Ambulatorās nodaļas darbu apmaksā Nacionālais Veselības dienests, saskaņā ar noslēgto līgumu un iestādes
pacientu nodevu un maksas pakalpojumu ieņēmumiem. 2020.gada plānotie ieņēmumi 25 775 EUR, plānotie izdevumi – 35 216 EUR,
pašvaldības dotācija - 9441.
Šogad sakarā ar Covid-19 krīzi neizpildījās dienas stacionāra darbs un bija neliels pārtraukums fizioterapeita pakalpojuma saņemšanai.

III Dienas aprūpes centrs “Eglāji”
Dienas aprūpes centrs “Eglāji” ir izveidots ar Lubānas novada pašvaldības atbalstu ESF projekta ietvaros, Lubānas novada sociālais dienests struktūrvienība. Ēkā Indrānu pagasta “Eglāji 1” tika renovētas telpas un iegādāts aprīkojums. Dienas centrs savu darbību
uzsāks 2021.gada janvārī. Direktore Inese Lībere

Par novada
bibliotēku darbu
Sakarā ar Covid-19 ierobežošanas pasākumiem no 21. decembra līdz 11. janvārim Meirānu bibliotēka un Lubānas pilsētas bibliotēka būs
slēgta klātienes apmeklējumiem, grāmatu apmaiņa nenotiks. Bibliotēkas strādās tikai attālināti.
Saziņai Meirānu bibliotēkas telefona Nr.
64829640 un e-pasts meiranubibl@inbox.lv. Lubānas pilsētas bibliotēkas telefona Nr. 64894281,
28382717 un e-pasts biblio.lubana@lubana.lv.
Lubānas pilsētas bibliotēkas kolektīvs:
Šie mums visiem ir neierasti klusi Ziemaasvētki.... tomēr saglabāsim mieru un atvērsim
sirdis labajam, jo ir lielais novēlējumu laiks, dāvanu došanas un saņemšanas laiks. Aizdegsim
sveces Ziemassvētku eglītē, lai ikviens var saskatīt ceļu uz mājām, kur mīlestība mīt! Svētku laikā
piezvanīsim tuviniekiem un draugiem, veltīsim
mirkli sava laika un svētku sajūtas kaimiņiem, kuri
šobrīd ir vientuļi.
Lai gaiši, mīlestības piepildīti Ziemassvētki,
bet Jaunais gads lai atnes mums visiem veselību,
spēku un veiksmi!
Meirānu bibliotēkas vadītāja Dina:
Ikviens no mums ir spējīgs sagādāt prieka
un laimes mirkli otram. Atcerēsimies par to pēc
iespējas biežāk, jo darot priecīgākus citus, arī
mēs paši kļūstam priecīgāki! Lai svētku sajūta
ienāk katrā mājā ar egļu mirdzumu un piparkūku
smaržu!

Nekustamā īpašuma
nodoklis 2020. gadā
2020.gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summa bija 138819,30 eiro, no
kuriem gada laikā samaksāti ir ap 80 %. Nesamaksātais NĪN par 2020.gadu ir 26554,38 eiro,
bet kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2020. gada 21. decembri – 45849,23
eiro (aprēķinātais nodoklis – 38924,71 eiro,
nokavējuma nauda par laicīgi nesamaksāto
nodokli – 6924,52 eiro).
Atgādinu! Zemes nomniekiem, kuriem šī
gada nogalē beidzas zemes nomas līguma
termiņš, ja vēlaties turpināt zemi nomāt, lūdzu
informēt rakstiski iesnieguma veidā.
Nekustamā īpašuma speciāliste
Dace Almane

PII “Rūķīši”
videosveiciens
Šogad skaistākos gada svētkus Ziemassvētkus sagaidām neierasti – bez pulcēšanās. Jūsu uzmanībai www.lubana.lv (https://
ej.uz/rdwe) ievietots videosižets, kā Lubānas
PII “Rūķīši” gatavojas Ziemassvētku sagaidīšanai un sveic visus svētkos. Tie, kas vēl nav
paspējuši noskatīties, izdariet to!
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Nodarbinātības
valsts aģentūra
aicina uz
e-apmācību!
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas
stratēģiju”, kas ikvienam interesantam ir pieejams e-pakalpojumu vietnē http://e-apmaciba.
nva.gov.lv (autorizācija ar portāla Latvija.lv starpniecību)
Elektroniskais mācību modulis darba meklētājiem tiešsaistē ļaus apgūt darba meklēšanas metodes, iemācīs, kā
efektīvi strukturēt darba meklēšanas soļus, kā noteikt prioritātes, kā izstrādāt darba meklēšanas rīcības plānu, lai darbs būtu
atrasts. Tagad iemācīties efektīvi
meklēt darbu var jebkurš interesents attālināti, ja vien pieejams
internets.
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Iedzīvotāju aptauja par
2021.gada
investīcijām Lubānas
novada pašvaldībā
Laikā, kad nav iespējams rīkot iedzīvotāju sanāksmes,
pašvaldība aicina iedzīvotājus iesaistīties aptaujā par pašvaldības ieguldījumiem 2021.g. Aptauja ir anonīma, atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā. Aktuāla līdz 2021.
gada 15. janvārim.
Jūsu vecums
Līdz 18
19 - 25
26 - 45
46 - 61
61 un vairāk
Izglītība
Pamatskolas
Vidējā
Vidējā speciālā, profesionālā tehniskā
Augstākā
Nepabeigta augstākā
Cita atbilde
Nodarbošanās
Skolēns, students
Uzņēmējs, lauksaimnieks
Privāta uzņēmuma darbinieks
Valsts, pašvaldības iestādes darbinieks
Pašnodarbināta persona
Bezdarbnieks
Pensionārs
Cita atbilde
Kādas, jūsuprāt, jomas novadā tika attīstītas 2020.
gadā?
Kādas, jūsuprāt, jomas novadā vajadzētu attīstīt un
investēt līdzekļus 2021.g.? Atzīmējiet 3 svarīgākās jomas.
Tūrisms
Sports un aktīvā atpūta
Izglītība
Kultūra
Veselības aprūpe
Infrastruktūra (ceļi, komunikācijas)
Drošība un sabiedriskā kārtība
Komunālā saimniecība (ūdens un siltumapgāde,
kanalizācija, atkritumi)
Mājokļa pieejamība
Būvniecība
Lauksaimniecība
Mežizstrāde un kokapstrāde
Transports
Sociālie pakalpojumi
Informāciju tehnoloģiju nozare
Derīgo izrakteņu ieguve (karjeru izstrāde)
Kādos infrastruktūras objektos būtu jāiegulda pašvaldības līdzekļi? Objektu nosaukumi
Kādi, jūsuprāt, būtu steidzamākie (prioritārie) darāmie darbi novadā 2021.g.?
Kādi pakalpojumi būtu nepieciešami?
Jūsuprāt, novada attīstībai traucējošie riska faktori?
Aptauja
elektroniski
pieejama
https://forms.
gle/8Rimhu9TkH4Lryxu6. Aptauju papīra formātā bija plānots saņemt un aizpildīt novada bibliotēkās, tomēr ņemot
vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tas nav iespējams.
Aptauju papīra formātā bibliotēkās varēs aizpildīt, kad tās
tiks atvērtas apmeklētājiem vai arī aizpildīt un iemest domes
pastkastītē. Līdz tam lūgums iedzīvotājus iespēju robežās
aizpildīt aptauju elektroniski. Paldies par atsaucību jau tiem
novada iedzōvotājiem, kas aptauju ir aizpildījuši.
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