
 Domes sēde 26.09.2019... 2.lpp.
 Iepazīsimies ar jauno Lubānas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāju un uzzināsim izmaiņas pašvaldības darbinie-
ku amatu sarakstā, kā arī par projekta “Dienas aprūpes 
centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide 
Lubānas novadā” virzību... 3.lpp.

 4. oktobrī Lubānas pilsētas klubā notika svinīgs pa-
sākums, veltīts Skolotāju dienai. Ar fragmentiem no muzikā-
lās kompozīcijas “Dziesma kā rasa sudrabot sāk” skolotājus 
svētkos sveica vokālais ansamblis “Naktsputni“ (vadītāja 
Rudīte Kolāte), “Žuburu” dejotāji (vadītāja Laila Ozoliņa), 
muzicēja Silvija Bērziņa, Līga Akaševa un Atis Noviks. Dzeju 
(autori: L. Briedis, J. Gavars, J. Klīdzējs, I. Zandere, M. Zālī-
te, I. Ziedonis) lasīja Aigars Noviks, bet pasākumu vadīja 
novada izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga. Skolo-
tāju dienas svinības novadā fotomirkļos skatiet 4.lpp.

 Meirānu Kalpaka pamatskolas aktualitātes... 5. – 6.
lpp.

 Pašvaldība izsludinājusi jaunu iepirkumu – Lubānas 
novada Indrānu pagasta ceļu mehanizēta attīrīšana no snie-
ga 2019./2020.g. ziemas sezonā. Informācija interesentiem 
par piebraucamo ceļu uz viensētām un pašvaldības ceļu 
garumu... 7.lpp.

 PII “Rūķīši”. 23. oktobrī – 40. dzimšanas diena. Dzim-
šanas dienas pasākumi... 7.lpp.

 Par aktualitātēm akcijas “Dienas bez rindām” nedēļā 
klientu apkalpošanas centrā, lasiet 8.lpp.

 Par Lubānas novada pašvaldības izsludināto iedzīvo-
tāju iniciatīvu projektu konkursu. Projekts “RADI! DARI! VIDI!” 
Par aktuālāko informāciju lauksaimniekiem... 9.lpp.

  12. oktobrī plkst. 11.00  Lubānas pilsētas bibliotēkā 
tikšanās ar veselības speciālisti Austru Pētersoni. Uzzināsiet, 
kā dzīvības labvēlības enerģija var plūst visās tavas dzīves 
sfērās un par vienmēr progresējošu un prognozējamu ceļu 
tavā dzīvē. Būs sirsnīgas sarunas pie tējas, piepildītas ar 
labestību. Pēc pasākuma iespējamas individuālas sarunas 
ar lektori. Vēlams iepriekš pieteikties, zvanot 64894281 vai 
26381204.

 17. oktobrī plkst. 20.00 vidējās paaudzes tautisko deju 
kolektīvs “Meirāni” uzsāk jauno sezonu un aicina pulkā 
jaunus dejotājus, kuriem sirds vēl ir strauja, kustības vairs 
ne tik ļoti, bet kājas vēl dancot grib. Kolektīva vadītāja – p.i. 
Laila Ozoliņa –  28307998.

  No neparastas ekspedīcijas Aļaskā atgriezies mūsu 
novada sporta pasākumu organizators Māris Valainis. Ļoti 
vēlamies dzirdēt un lasīt viņa piedzīvojumus!

 VSAC fi liāles “Lubāna” vadība saņēmusi VSAC “Lat-
gale” rīkojumu par fi liāles “Lubāna” darbības izbeigšanu 
sakarā ar to, ka fi liāles “Lubāna” ēku tehniskais stāvoklis nav 
atbilstošs un rada risku fi liālē dzīvojošo un strādājošo per-
sonu veselībai un dzīves kvalitātei, kā arī nepieciešami iegul-
dījumi gan elektrodrošības nodrošināšanai, gan ugunsdro-
šības  un vides risku novēršanai, gan vides pieejamības 
nodrošināšanai...

Šobrīd notiek parakstu vākšana iesniegumam Labklājī-

bas ministrijai – pret pansionāta “Lubāna” slēgšanu. Iesnieguma veidlapas 
parakstīšanai pieejamas abās aptiekās Lubānā, bibliotēkā, V. Igaunes 
ģimenes ārsta praksē. Paraksti jāsavāc līdz 14. oktobra pusdienlaikam. 
Esiet aktīvi! Būsim vienoti brīdī, kad darbu fi liālē var zaudēt 29 darbinieki. 
9. oktobrī domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks kopā ar fi liāles “Lubāna” 
vadītāju Daci Valaini devās uz Rīgu, lai satiktos ar labklājības ministri Ra-
monu Petraviču un pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar fi liāles slēgšanu.

Pašvaldība ofi ciālu dokumentu par fi liāles slēgšanu no Labklājības 
ministrijas nav saņēmusi, tāpēc vairāk vadās no informācijas, kas pieejama 
interneta tīmekļvietnēs, kā arī no rīkojuma, ko saņēmusi fi liāles “Lubāna” 
vadība. Ko par fi liāles slēgšanu raksta interneta tīmekļvietnēs? 9.lpp.
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Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, 
Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Kli-
kučs, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Tālis 
Salenieks. Nepiedalās deputāti: Laila Ozo-
liņa – aizņemta pamatdarbā, Ainārs Spri-
dzēns – slimības dēļ.

►1. Par Daces Mežsargas atbrīvošanu 
no Lubānas  novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tāja amata  

Nolēma atbrīvot Daci Mežsargu no Lu-
bānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 
1.oktobri,  pēc pašas vēlēšanās.

►2. Par Andas Vaskas atbrīvošanu no 
Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieka amata 

Nolēma atbrīvot Andu Vasku no Lubā-
nas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja viet-
nieka amata pienākumu pildīšanas ar 2019.
gada 1.oktobri,  pēc pašas vēlēšanās.

►3. Par Lubānas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja ievēlēšanu

Nolēma ievēlēt Andu Vasku par Lubānas 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāju no 2019.
gada 1.oktobra uz pieciem gadiem.

►4. Par Lubānas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Nolēma ievēlēt Daci Mežsargu par Lu-
bānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieku no 2019.gada 1.oktobra uz pie-
ciem gadiem.

►5. Par grozījumiem 2018.gada 28.feb-
ruāra domes sēdes lēmumā “Par Lubānas 
novada attīstības programmas 2019.-2026. 
gadam izstrādes uzsākšanu

Nolēma izdarīt grozījumus 2018.gada 
28.februāra Lubānas novada pašvaldības 
domes sēdes lēmumā “Par Lubānas nova-
da attīstības programmas 2019.-2026. ga-
dam izstrādes uzsākšanu” un tā pielikumā 
(sēdes protokols Nr.2, 1.§), visā tekstā skaitli 
“2026” aizstājot ar skaitli “2025”.

►6. Par Lubānas novada attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam apstipri-
nāšanu

Nolēma apstiprināt Lubānas novada at-
tīstības programmu 2019.-2025. gadam.

►7. Par grozījumiem Lubānas novada 
domes, pašvaldības administrācijas un ies-
tāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju 
sarakstā

Nolēma izdarīt grozījumus Lubānas no-
vada domes, pašvaldības administrācijas 
un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu 
likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., 
protokols Nr.1, 13.§): Sadaļā Pirmsskolas 
izglītības iestāde “Rūķīši” 71.punktā aizstāt 
skaitli “977” ar skaitli “1003”.

►8. Par atļauju savienot valsts amatper-
sonu amatus

Nolēma atļaut Andrim Kļaviņam savie-
not valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā 

– Administratīvās komisijas priekšsēdētājs 
ar Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa amatu. At-
ļaut Andrim Kļaviņam savienot valsts amat-
personas amatu Pašvaldībā – Darījumu ar 
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komi-
sijas priekšsēdētāja vietnieks  ar Madonas 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnie-
ka, bāriņtiesas locekļa amatu.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņem-
šanas brīdi.

►9. Par fi nanšu līdzekļu piešķiršanu 
pašvaldības autoceļa Jaunie kapi–Birznieki–
Dambīši grants seguma atjaunošanas būv-
darbiem

Nolēma piešķirt 13395 EUR fi nansējumu 
no pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalī-
tajiem) līdzekļiem pašvaldības autoceļa Jau-
nie kapi–Birznieki–Dambīši grants seguma 
atjaunošanas būvdarbiem posmā no 1,000 
km līdz 1,750 km, izdarot attiecīgus grozīju-
mus 2019.gada pašvaldības budžetā.

►10. Par zemes vienību piekritību paš-
valdībai un to nostiprināšanu zemesgrāma-
tā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

Nolēma 
1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadas-

tra apzīmējumiem 7058 001 0127; 7058 004 
0093; 7058 004 0176; 7058 016 0258; 7058 
017 0014 piekrīt Lubānas novada pašvaldī-
bai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lu-
bānas novada pašvaldības vārda. 

2. Veikt lēmuma 1.punktā nosaukto ze-
mes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sa-
gatavot visus nepieciešamos dokumentus 
īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

►11. Par darbinieku ēdināšanas maksu 
Lubānas vidusskolā

Nolēma
1. Apstiprināt darbinieku ēdināšanas 

maksu Lubānas vidusskolā 1,81 EUR par 
porciju.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 
2019.gada 1.oktobri.

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 
29.jūnija Lubānas novada pašvaldības do-
mes lēmumu “Par darbinieku ēdināšanas 
maksu Lubānas vidusskolā”. (protokols 
Nr.8, 14.§).

►12. Par atbalstu nodibinājuma “Bro-
ņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” 
projektam “Broņislavas Martuževas dzejas 
klēts teritorijas sakārtošana”

Nolēma atbalstīt nodibinājuma “Bro-
ņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA”, 
reģistrācijas numurs 40008249144 projektu 
“Broņislavas Martuževas dzejas klēts terito-
rijas sakārtošana” un Lauku atbalsta dienes-
ta gala lēmuma par atbalsta piešķiršanu sa-
ņemšanas gadījumā garantēt pašvaldības 
līdzfi nansējumu EUR 1400 apmērā, saistības 
iekļaujot 2020.gada pašvaldības budžetā.

►13. Par mērķdotāciju pamata un vis-

pārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas 
iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmā-
cībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai

Nolēma apstiprināt pamata un vispārē-
jās izglītības iestāžu, interešu izglītības un 
pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu 
vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu 
atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas 2019.
gada septembra – decembra mēnesim sa-
dales kārtību.

►14 . Par precizētajām uzturēšanās iz-
maksām Lubānas novada pašvaldības izglī-
tības iestādēs 2019.gada septembrī – de-
cembrī

Apstiprināt šādas uzturēšanas izmaksas 
Lubānas novada pašvaldības izglītības ies-
tādēs 2019.gada septembrī-decembrī:
euro mēnesī 1 audzēknim 2019.janv. – aug.

1.Lubānas vidusskolā    
  122,36 118,37

2.Meirānu Kalpaka pamatskolā:  
-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai 

  198,94 265,25
-pārējās pirmsskolas vecuma grupās  

  209,14 250,97
-pamatskolas klasēs    

  345,58  264,27
3.Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”
-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai 

  201,08 208,53
-pārējās pirmsskolas vecuma grupās  

  306,59 290,45

►15. Par saistošo noteikumu Nr.11 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2019.gada 31.janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada bu-
džetu”” apstiprināšanu.

Nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019.

gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.
gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 11 „Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijai zinā-
šanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozīju-
mi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par 
pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas 
un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 
internetā.

Informāciju sagatavoja 
Lita Žeiere

Domes sēde 26.09.2019.
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Mani sauc Anda Vaska. Ar 1. oktobri pašvaldī-
bā veikšu Lubānas novada bāriņtiesas priekšsē-
dētājas pienākumus. Dzīvoju netālu no Lubānas 
– Ošupes pagastā. Esmu ieguvusi pedagoģisko 
un jurista palīga izglītību. Profesionālā pieredze 
gūta, strādājot izglītības iestādēs, kā arī 13 gadus 
strādājot bāriņtiesā Madonas novadā un Lubā-
nas novadā.

Ģimenē ir vīrs Andris un divi pieauguši dēli, 
kas veido savas ģimenes, tātad esam jau pa-
plašināta ģimene, kur svarīgas ir savstarpējās 
attiecības, spēja uzklausīt vienam otru un atbal-
stīt. Ikdienā katrs esam savos darbos, brīvdienās 
kopīgi strādājam, jo lauku sētā darba daudz. Brī-
vajā laikā  nedaudz nodarbojos ar rokdarbiem un 
mazdēliņu.

Uzskatu, ka bāriņtiesas darbā svarīgākais ir 
uzklausīt, izprast, intuitīvi sajust un saprasties ar 
cilvēkiem. Ir jābūt atbildīgam. Es pieņemu citus 
cilvēkus tādus, kādi viņi ir. Cenšos netiesāt, sa-
protot, ka ikvienai rīcībai ir izskaidrojums.

Katram ir sava vērtību sistēma, kas vienam ir 
labi, otram var būt pilnīgi nesaistoši. Daudz vieglāk 
atrast kopīgu valodu ar cilvēku, ar kuru ir līdzīgas 
vērtības. Mana un arī manas ģimenes pasaule, 
manuprāt, balstās uz brīvību, patstāvību un attīstī-
bu, cenšamies šīs vērtības saskaņot un realizēt.

Vēlos atgādināt, ka bāriņtiesas kompetencē 
ir aizstāvēt bērna personiskās intereses un tiesī-
bas attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām 
personām. Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam 
nav nodibināta aizbildnība, bāriņtiesa lemj par 
piekrišanu paternitātes atzīšanai. Raksta pietei-
kumus par pagaidu aizsardzību pret vardarbību. 
Lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu, 
atņemšanu un atjaunošanu vecākiem. Bāriņtiesa 
lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības 
tiesību atņemšanai. Nepieciešamības gadījumā 
nodrošina bērna ārpusģimenes aprūpi. Risina 
aizbildnības jautājumus, audžuģimeņu jautāju-
mus. Ievieto bērnus ilgstošas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institūcijā, lemj par 
adopcijas un aizgādnības jautājumiem. Atbild par 
bērna mantisko interešu aizsardzību, sagatavo 
darījumu aktus, veic notariālus apliecinājumus.

Savu stāstījumu vēlos nobeigt ar Paula Koelju 
vārdiem: “Ja tu spēj saskatīt skaistumu, tad tikai 
tāpēc, ka skaistums ir tevī pašā. Jo pasaule ir kā 
spogulis, kurā katrs redz sevi pašu.”

Izmaiņas pašvaldības darbinieku amatu 
sarakstā

Notikusi rotācija pašvaldības darbinieku amatu sarakstā. Ar 1.oktobri:
– Pēc bērna kopšanas atvaļinājuma darbā jauniešu centrā atgriezusies jaunat-

nes lietu speciāliste Linda Irbe;
– Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju ievēlēta priekšsēdētājas viet-

niece Anda Vaska;
– Līdzšinējā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga pildīs priekšsēdētājas 

vietnieces pienākumus, apvienojot tos ar darbu Lubānas vidusskolā, kā direktores 
vietniece audzināšanas jomā, kā arī veicot izglītības lietu speciālista pienākumus.

Iepazīsimies

1. oktobris Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā ir īpašs datums, kurā tiek 
atzīmēta starptautiskā senioru diena. Mums svētku diena sākās ar pulcēšanos zālē. 
Jautrām dziesmām skanot, sagaidījām ikgadējo Lubānas novada pašvaldības gādāto 
svētku torti. To uz balti klāta galda kopā ar siltiem vēlējumiem lika domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks. Turpinājumā mielojāmies ar kūku, kura bija ne tikai ļoti skaista, bet arī 
brīnumgarda. Liels paldies! Bet ar to mūsu svētki vēl nebeidzās. 3. oktobrī turpinājām 
svinēt svētkus. Pie mums viesojās duets “Sandra”, kas ar savu enerģisko un skanīgo 
koncertu aizrāva ne tikai klientus, bet arī darbiniekus. Koncerta izskaņā cienājāmies ar 
plātsmaizēm un speķa pīrāgiem. Klientiem ļoti patika, arī mākslinieki pateicās par silto 
uzņemšanu. Lubānas VSAC sociālā darbiniece Alīna Jelagina

Senioru dienā

Eiropas Reģionālais
attīstības fonds

Par projekta “Dienas aprūpes centra 
personām ar garīga rakstura traucējumiem 

izveide Lubānas novadā” virzību
Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Rēzeknes būvnieks” par telpu pārbūvi die-

nas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei Eglāji -1. 
Būvdarbu izmaksas – 63345,98 EUR (bez PVN).  Tāpat noslēgts arī būvuzraudzības 
līgums ar SIA “BUVKON” par summu – 1200 EUR. Realizējot projektu, tiks veikta 
iekštelpu renovācija “Eglāji 1” ēkā un izveidota uzbrauktuve iekļūšanai ēkā cilvē-
kiem ar funkcionāliem traucējumiem. Darbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda līdzfi nansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura 
traucējumiem izveide Lubānas novadā” (projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/011) ietvaros.
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Labdien, lasītāj!
Plūtarhs ir teicis: „Izglītība – vienī-

gais dievišķais un nemirstīgais mūsos, 
un divas lietas – saprāts un valoda – ir 
labākais cilvēkā”. Šis aforisms skaid-
ro, cik ļoti mums ir vajadzīga izglītība, 
un bez tās mēs nevaram iedomāties 
savu dzīvi. Tā ir taisnība, izglītība un 
zināšanas, ko mēs iegūstam skolā, 
nekad nepazudīs.

Nemanot aizritējis pirmais mācī-
bu mēnesis un klāt oktobris – rudens 
krāšņuma mēnesis. Koku lapas ir ru-
denīgās krāsās, un daba gatavojas 
aukstākam laikam. Oktobris senajiem 
latviešiem bija Veļu mēnesis – laiks, 
kad mirušie cilvēki (veļi) var apciemot 
mūsu pasauli. Tas sākas no Miķeļdie-
nas un ilgst līdz Mārtiņiem. Šajā lai-
kā jāgodā mūsu senči un jāuzvedas 
klusāk.

Oktobrī tiek svinēta arī Skolo-
tāju diena. Mūsu skolā to atzīmēja 
4.oktobrī, kad skolotāji bija 9.klases 
skolnieki, un skolotāji varēja atpūs-
ties. Pasākums bija ļoti interesants, 
jo neviens no devītajiem vēl nekad 
nebija vadījis stundas skolēniem un 
skolotājām.

Šogad pāreja atpakaļ no vasaras 
laika uz ziemas laiku notiks 27.oktobrī. 
Pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vienu 
stundu atpakaļ. 

Šajā mēnesī es jums novēlu iz-
baudīt rudeni un dzert siltas tējas, lai 
nesaslimtu. Uz tikšanos nākamajā 
mēnesī!

Redaktore 
Agnese Ērgle

Kopā ar Kristiāna Dāvida pamatsko-
las komandu mūsu 5.-9. klašu skolēni un 
pedagogi piedalījās koncerna “Latvijas 
Finieris” un  AS “Latvijas valsts meži” rī-
kotajā izglītojošajā pasākumā “Latvijas Fi-
niera Zaļā klase”, kas 12. septembrī notika 
skaistā vietā, 200 metrus augstajā Rēzek-
nes novada Vērēmu pagasta Sarkaņkalnā,  
un pulcēja 1200 bērnus no 50 dažādām  
skolām.

Pasākuma mērķis bija nodrošināt ie-
spēju Latgales reģiona pamatskolas vecu-
ma bērniem informējoši izklaidējošā veidā 
iepazīties ar mežu apsaimniekošanu un 
kokapstrādes nozari Latvijā. 29 dažādās 
informatīvajās pieturās skolēnus sagaidīja 
gandrīz 100 meža nozares profesionāļi no 
dažādiem uzņēmumiem un organizācijām: 
SIA “Ošukalns”, SIA “Latgran”, SIA “VMF 
Latvia”, SIA “Sodra Latvia”, IK “Latgales 
galdnieks”, Valsts meža dienests, Zem-
kopības ministrijas Meža departaments, 
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, 
biedrība “Zaļās mājas”, Latvijas Meža 
īpašnieku biedrība, asociācija “Latvijas 
Mēbeles”, Latvijas neatkarīgo mežizstrā-
dātāju asociācija, meža īpašnieku biedrība 
“Meža konsultants”, LVMI “Silava”, “Kal-
snavas arborētums”, AS “Latvijas Finieris”, 
Mammadaba, LLU Meža fakultāte, Meža 
un koksnes produktu pētniecības un attīs-

tības institūts, Ogres tehnikums, Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmija. 

Apmeklējot pieturas un praktiski dar-
bojoties, skolēni varēja uzzināt, kā salāgot 
dažādās interešu grupas mežā, kā pa-
šiem uzbūvēt Leonardo da Vinči tiltu, kā 
100 gadu griezumā ir mainījušies mūsu 
meži, to platības un kvalitāte, kāda ir meža  
stādīšanas un kopšanas ietekme, kāds ir 
bērza ceļš no sēklas līdz pat tankkuģim, 
kā notiek granulu ražošanas tehnoloģis-
kais process, kā un kādas mēbeles un 
dizaina priekšmetus no koka ražo vietējie 
uzņēmēji, kādi dzīvnieki sastopami mežā, 
apskatīties, iekāpt un uztaisīt selfi ju mež-
izstrādes tehnikā: harvesterā un forvar-
derā, kokvedējā, kopīgi izgatavot putnu 
būrīti, iepazīties ar iespējām iegūt izglītību 
meža nozarē Latvijā, atkārtot, kādi koki 
ir Latvijas mežos, kā tos iestādīt, atpazīt, 
uzmērīt augošus kokus un kokmateriālu, 
uzzināt par meža ugunsdzēsību, apskatīt 
tehniku, iejusties ugunsdzēsēja lomā, uz-
spēlēt spēles no dabīga materiāla, pagulēt 
čiekuru vannā, satikt slaveno Cūkmenu un 
daudz ko citu. Aktīvās dienas noslēgumā – 
kopīgs pikniks pie ugunskuriem. 

Video materiālu atradīsiet www.meira-
nukalpakapsk.lv.

Informāciju apkopoja 
Ilze Stiprā

Zaļā klase 2019
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Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada  oktobris
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SKOLAS ZIŅAS

Sākoties jaunajam mācību gadam, 
darbu savā pirmajā skolā uzsāk KRISTĪNE 
KARLSONE, strādājot par sākumskolas 
skolotāju. 

Kad sapratāt to, ka gribat kļūt par 
skolotāju?

– Par skolotāju izdomāju kļūt tad, kad 
stājos augstskolā. Biju pieteikusies uz 
divām studiju programmām – mājturības 
skolotājs un vides dizains. Tā kā pedago-
ģijā tiku budžeta grupā, tad nu mācījos.

Cik zināms, iepriekš strādājāt bēr-
nudārzā. Kā radās doma strādāt skolā?

– Kādā dienā man zvanīja skolas direk-
tore un piedāvāja strādāt par sākumsko-
las skolotāju. No sākuma domāju, ko da-
rīt, bet tad nolēmu pamēģināt, jo iepriekš 
strādāju par pirmsskolas skolotāju.

Kurš bija tas mirklis, kad sapratāt, 
ka būsiet skolotāja?

– Laikam jau tas, kad izsniedza doku-
mentus – diplomu Rēzeknes augstskolā.

Kādi ir Jūsu pienākumi kā skolotā-
jai?

– Pienākumi – tādu ir daudz. Svarī-

Atgriešanās savā skolā kā skolotājai

gākais ir iemācīt bērniem nepieciešamās 
zināšanas.

Kas Jums šajā darbā sagādā vislie-
lāko gandarījumu?

– Gandarījumu sagādā tas, ka bērni 

darbojas ar atsaucību un var just, ka patīk 
mācīties un darboties.

Ko Jūs ieteiktu jauniešiem, kuri vē-
lētos kļūt par skolotājiem?

– Vispirms – daudz mācīties, darīt to ar 
prieku un meklēt veidus, kā likt bērniem 
mācīties.

Vai Jums patīk sava profesija? 
– Jā, patīk.
Kādi mācību priekšmeti Jums pati-

ka, kad mācījāties skolā?
– Man ļoti patika mājturība, tāpēc arī 

mācījos par mājturības skolotāju. Man pa-
devās gan adīt, gan gatavot ēst.

Vai ir sarežģīti mācīt bērnus?
– Teikšu, ka jā, jo katrs bērns ir savā-

dāks, atšķiras arī darba temps kādā pilda 
uzdevumus vai lasa tekstu.

Ja Jūs dotos uz pamestu salu, kā-
das trīs lietas ņemtu līdz?

– Trīs lietas ko ņemtu līdzi – savu ģime-
ni, sērkociņus un segu.

Kristīni Karlsoni intervēja 
Estere Upeniece

 NOTIKUMU  VIRPULIS
 12. septembrī rudens krosā Varakļānos 

piedalījās Raivo Vidvuds Pličs.
 20. – 21. septembrī “Liepsalās” notika 

21. Karoga svētki. Arī šajā gadā mūsu skolas 
komanda (Marina Puška, Sintija Szulgo, Rai-
vo Vidvuds Pličs, Samanta Apša, Andris Dai-
līdens, Aiva Līva Aizupe, Emīls Kamols) pie-
dalījās šajā pasākumā. Katrai komandai kopā 
bija jāveic deviņi uzdevumi: militārā stafete; 
jādzied patriotiskās dziesmas; jāpārbauda 
savas zināšanas latviskajā dzīvesziņā, pirmajā 
palīdzībā, Lavijas vēsturē; ciemojās pie Meža 
mātes; uzzināja, kas nepieciešams karavīram 
kaujas laukā; fi lmēja video sveicienu Latvijas 
armijai dzimšanas dienā; apguva prasmes ie-
rindas mācībā. 

Diena noslēdzās ar lāpu gājieu un ticības 
liesmas iedegšanu. Nakts tumsiņā bija nakts 
trasīte, kas skolēniem ļoti patika. 

Neskatoties uz lietaino laiku, otrajā dienā 
komanda bija pilnā sastāvā un piedalījās visos 
pasākumos. 

Noslēgumā devāmies uz Visagala ka-
piem, kur nolikām svecītes pie Kalpaka piemi-
nekļa. Paldies visiem dalībniekiem, kas brīv-
prātīgi pieteicās un piedalījās šajā pasākumā, 
kā arī skolotājām Ilzei un Aivai, kas bija kopā 
ar bērniem.

 3. oktobris – Rudens kross Madonā. 
Piedalījas Agnese Ērgle, Jēkabs Ērglis, Mari-
na Puška, Raivo Vidvuds Pličs, Matīss Dailī-
dens, Andris Dailīdens, Emīls Kamols, Rainers 
Kamols, Ieva Dailīdena, Markuss Grahoļskis, 
sk. Linda Kāposte. 

 3. oktobris – Veicot labos darbus, strā-
dājām Visagala kapos. 

 4. oktobris – Skolotāju diena. 9.klases 
skolēni šajā dienā uzņēmās skolotāju lomu, 

vadīja stundas jaunāko klašu skolēniem. Sko-
lā valdīja miers un klusums, sekmīgi notika 
mācību process. Arī skolotājiem bija viena 
mācību stunda, kura aizritēja patīkamā gai-
sotnē, pildot dažādus uzdevumus. Dienas no-
slēgumā visi pulcējās mazajā zālē, lai sveiktu 
skolotājus. Devītie atskaitījās par paveikto. 
Uz jautājumu, vai gribētu nākotnē strādāt par 
skolotāju, domas dalījās. Daži gribētu, bet ti-
kai mazājām klasītēm, jo tie esot paklausīgāki. 
Skolēni atzina, lai būtu skolotājs, ir jābūt ļoi 
pacietīgam, stipriem nerviem, izturīgam. Sko-
lotāju kolektīvs saka paldies 9.klases skolē-
niem par pasākumu un novadītajām stundām. 
Paldies arī Dacei Grahoļskai, kura šajā dienā 
bija audzinātāja “Kāpēcīšu” grupiņas bērniem. 
Arī viņa apbrīno un novērtē pedagogu darbu, 
ko viņi iegulda, mācot bērnus.

 21. – 25.oktobris – skolēnu rudens brīv-
dienas.
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Piebraucamie ceļi uz viensētām 65,97 km (attālums no valsts, paš-
valdības vai LVM ceļa līdz viensētai):

– Sniedzītes 0,2 km, Roznieki 1,2 km, Lettes 1,42 km, Silarāji 0,4 km, 
Kaižgrīvas 1,9 km, Krāces 0,43 km, Akmeņtači 0,93 km, Bitaiņi 0,46 km, 
Branti 2,14 km, Čonkas 0,3 km, Zemturi 0,22 km, Skudrītes 0,31 km, Grāv-
malas, Kaktiņi 0,63 km, Māras, Mēneslīcis 0,55 km, Cielaviņas 0,90 km, 
Vizuļi, Vaidavas, Ozoliņi, Zīlītes 2,17 km, Dūjiņas 0,06 km, Lauciņi 0,31 km, 
Dainuvītes 0,07 km, Vēsmiņas 0,10 km, Upenes 0,11 km.

– Vaivari, Dambīši 1,59 km, Dambišu mājas, Pārupes 0,28 km, Jaunce-
purītes 0,16 km, Cepurīšu skola 0,28 km, Sprīdīši 0,10 km, Cepurītes 0,10 
km, Salmiņi 0,09 km, Tanenbergi 0,50 km, Madernieki 1,65 km, Mendau-
gas 0,12 km, Mindaugas 0,8 km, Apogi 0,40 km, Apogu lapsa 0,90 km, 
Odziņas 0,10 km.

– Upeslejas 0,47 km, Lejaskalni, Priedaines 0,44 km, Apšusalas 1,10 
km, Uztupi 0,10 km, Cinīši 0,10 km, Brūklenāji 0,10 km, Liedesmala, Pie-
kalnes 0,12 km, Zemgaļi, Liepiņas, Koknesi 2,01 km, Zemnieki, Vīndegas, 
Vizbuļi, Mazpuriņi, Brodiņi, Puķītes, Smaidiņi, Zīlītšu mājas 3,63 km, Airī-
tes 0,67 km, Āres 0,05 km, Melnalkšņi 0,3 km, Saulieši, Ievāji, Ozolkalna 
mājas 0,75 km, Priedītes, Salas 1,63 km, Jurāni, Jaunīšu mājas 0,41 km, 
Kalniņu mājas 0,48 km, Lapenieki 0,44 km, Dzīšļi 1,1 km, Gulbīši 1,34 km, 
Ulmaņi 0,47 km, Robežnieki 1,70 km, Aizvēji 0,14 km, Straujupi 0,14 km.

– Kanaviņas, Gundegas 0,17 km, Kastaiņi, Straumes 0,42 km, Ilgas 
0,17 km, Silmači 0,31 km, Silupītes 1,24 km, Aizpurvnieki 1,00 km, Aizsil-
nieki 0,14 km, Rozgala 0,82 km, Lukauši, Mežsētas 0,30 km, Kauguri 0,37 
km, Melnalkšņi 0,29 km, Rozas 0,30 km, Liepiņas, Apariņi, Dzirnukalns, 
Celmini 2,14 km, Zīļudārzs 0,71 km, Vāverītes 0,15 km, Avotiņu mājas 0,58 
km, Ozolkalns 0,26 km, Kļaviņas 0,74 km, Mežlīči 0,48 km, Elkšņupes 0,53 
km, Ezermala 0,13 km, Ezersala 0,11 km, Grantsbedres 0,24 km, Ezerkalni 
0,55 km, Visagals 0,60 km, Arklupe, Kauderkalns 2,80 km, Krūmiņi 0,16 
km, Blisiņi 0,21 km, Rožudruva 0,24 km, Grīvas, Uplejas 1,16 km, Kalpaka 
pamatskola 0,22 km, Lābāni 0,26 km, Muzejs 0,55 km, Akmentiņi 0,60 
km, Sogārdi 0,11 km, Vanagkalns 0,14 km, Jaunbļodāri 0,40 km, Jaunāres 
0,51 km, Druvas 0,36 km, Lucjāņi 0,74 km, Līdumnieki 0,17 km, Uzvaras 
0,25 km, Mežstrauti, Māderi  0,92 km, Induļi 0,47 km, Krustiņi 0,30 km.

– Garkraujas 0,25 km, Aiviekstes 0,10 km, Staburagi 0,04 km, Kun-
dzastes 0,40 km, Veldzes 0,47 km, Lieliņi 0,49 km, Strautiņi 0,20 km, Rain-
pērkoņi, Klāni 1,13 km.

Piebraucamo ceļu attīrīšanas laiks – 12 stundas no sniega snigšanas 
beigām. 

Prognozētais pakalpojuma sniegšanas apjoms – 8 reizes sezonā.

Pašvaldības ceļi Indrānu pagastā – 63,01 km

Autoceļa nos. Autoceļa gar. (km) Uzturēšanas klase 
1. Indrāni – Liedeskrogs – 9.69 – D 
2. Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši 14.06 – C 
3. Gundegas – Mantinieki – 11.60 – C  
4. Moroza – Meirānu tilts – 6,67 – C 
5. Meirānu tilts – Krūmiņi – 2.34 – C 
6. Tūjas – Nagliņas – 5.49 – C 
7. Meirānu stacija – Meldri – 0.38 – C 
8. Dzirnulejas –  Meirānu skola – 0.48 – C 
9. Sprīdīši – Cepurnieki – 4.45 – D 
10. Kastaiņi – Moroza – 1.66 – D 
11. Ezernieki – Visagala kapi – 0.91 – C 
12. Tauriņi – Akmentiņi – Imantas – 1.76 – D
13. Sogārdi – Bļodāri – 1.53 – D 
15. Mendaugas – Jaunmendaugas – 0.69 – D 
16. Burtnieki – Mālkalns – 0.36  – D
17. Līčagals – Pededzes laipas – 0.94 – D 
Ceļi kopā: 63,01   

Pašvaldības izsludinājusi iepirkumu  – Lubānas novada Indrānu pagasta ceļu mehanizēta attīrīšana no sniega  2019./2020. gada 
ziemas sezonā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27707). Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 09.10.2019. plkst. 
14.00. Iepirkuma priekšmets ir Lubānas novada pašvaldībai piederošo Indrānu pagasta ceļu un piebraucamo ceļu uz viensētām me-
hanizēta attīrīšana no sniega saskaņā ar Tehnisko specifi kāciju un “Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajās specifi kā-
cijās” izvirzītajām prasībām. Pieteicies 1 pretendents.

Indrānu pagasta ceļu mehanizēta attīrīšana 
no sniega  2019./2020. gada ziemas sezonā

Darba uzdevums. Pašvaldības ceļu braucamo daļu, pie-
braucamo ceļu mehanizēta attīrīšana no sniega.

 Darbu izpilde objektā jāuzsāk ne vēlāk kā 1h (vienas 
stundas) laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dar-
ba dienās darba laikā (no 8.00 – 17.00), 2h (divu stundu) lai-
kā brīvdienās un svētku dienās un darba dienās ārpus darba 
laikā (no 17.00 – 08.00).

Darbi izpildāmi saskaņā ar Lubānas novada autoceļu 
sarakstu, ceļu attīrīšana no sniega veicama intensīvas snig-
šanas vai sniegputeņa gadījumos, sniega tīrīšana jāveic tā, 
lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, lai netiktu bo-
jātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās 
būves. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplie-
tošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un 
pieslēgumos). Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs 
krustojumos. Attīrot autoceļu no irdena sniega un pārvietojot 
sniega vaļņus, darba joslas platumam jābūt vismaz 2,75m.

Darba uzdevumā norādītie ceļu garumi ir orientējoši. At-
tīrāmo ceļu garumi un intensitāte tiek saskaņota ar pasūtī-
tāju. 

• • No 8. oktobra ieejas vestibilā apskatāma izstāde ar rūķiem (ja 
kādam mājās ir interesants rūķis, varat atnest un piebiedroties 
rūķu izstādei).

• • 23. oktobrī plkst. 10.00 Pārsteigums iestādes audzēkņiem. 
• • 24. oktobrī plkst. 10.00 un 16.00 ekskursija pa bērnudārzu.       

Mazs bērnu apsveikums ciemiņiem, kopā darbošanās – tiek 
aicināti visi interesenti, kas vēlas palūkoties, kā strādā un darbojas 
“Rūķīšos” (abas ekskursijas būs identiskas, jo varbūt kāds 
interesents nevar atnākt no rīta, tas noteikti var doties pie mums 
ciemos pēcpusdienā).

Oktobris – dzimšanas dienas mēnesisOktobris – dzimšanas dienas mēnesis
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Valsts policijas Lubānas novada iedzīvotāju 
pieņemšanas laiki Tilta ielā 11 (1.stāvā)
18. oktobris; 15. novembris; 20. decembris 
no plkst. 9.00 – 10.00 Lubānā, Tilta ielā 11. 

Nepieciešamības gadījumā  valsts policijai zvanīt – 110.

No 26. oktobra līdz 21. decembrim Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā būs apskatāma Lubānas Mākslas skolas 

audzēkņu darbu izstāde. Laipni aicināti visi interesenti!

 1) No 25. oktobra tiek organizētas nodarbības Smilšu spēles terapijā; Smilšu spēles 
terapeite – Inese Kolneja.

  2) 5. novembrī plkst. 16.00 pirmā nodarbība vecākiem, kuri ģimenē audzina pusau-
dzi vecumā no 10 – 17 gadiem nodarbību ciklā “Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. Nodarbī-
bas vadīs Vēsma Masa.

  3) Sociālajā dienestā iespējams saņemt psiholoģes Evitas Petručenas konsultāci-
jas.

Nodarbības notiek „Atbalsta centrā ģimenēm ar bērniem” Oskara Kalpaka ielā 12, 3. 
stāvā. Uz nodarbībām un psihologa konsultācijām lūgums pieteikties pie sociālās darbi-
nieces ar ģimenēm un bērniem Vēsmas Masas (tālr. 20275661).   

Informācija vecākiem!
 2019. gada 8. novembrī Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu 

klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam – acu 
ārsta un LOR (kakla, deguna, un ausu ārsta). Pie acu ārsta vietu uz 8. novembri vairs nav, 
rakstām pieteikumus uz februāra mēnesi. Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas 
Masas pa t. 20275661.

Lubānas novada sociālajā 
dienestā

No 30. sep-
tembra līdz 4. 
oktobrim notika  
akcija “Dienas 
bez rindām 
2019”, ko 
organizē Vides 
aizsardzības un 
reģionālās attīs-
tības ministrija 
(VARAM) sadarbībā ar iestādēm, paš-
valdībām un bibliotēkām visā Latvijā. 
Lubānas novada Valsts un Pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs 
(VPVKAC) arī bija viens no akcijā 
iesaistītajiem centriem. 

Ikdienas steidzīgajā ritmā laika ietau-
pījums ir ļoti vērtīgs, tāpēc viens no labas 
klientu apkalpošanas kritērijiem ir ātrums 
apvienojumā ar kvalitāti. Arī formalitāšu 
kārtošanai valsts un pašvaldību iestādēs 
vēlamies veltīt pēc iespējas mazāk laika. 
Iedzīvotāju un uzņēmēju ērtībai arvien 
vairāk valsts un pašvaldību pakalpojumu 
ir iespējams saņemt elektroniski. E-risinā-
jumi ļauj nokārtot formalitātes ērtā vietā 
un laikā, turklāt samazina pakalpojuma 
sniegšanas izmaksas gan iedzīvotajiem 
un uzņēmējiem, gan valstij.

Nedēļas laikā Lubānas klientu apkalpo-
šanas centrā tika apkalpoti klātienē vairāk 
kā 20 klienti, kā arī tika sniegta apmācība 
telefoniski e-pakalpojumu izmantošanā, 
uzsverot E-pakalpojumu nozīmi un izman-
tošanas priekšrocības. Vērtējot rezultātus, 
gandarījums redzēt, ka ir iedzīvotāji, kas 
vēlas izmantot un apgūt patstāvīgai lieto-
šanai e-pakalpojumus. Galvenie iemesli, 
kāpēc apmeklētāji atsakās no e-pakal-
pojumu lietošanas, izceļ digitālo prasmju 
trūkumu, ieradumu konsultēties klātienē, 
pārpratumu vai kļūdu iespējamības sama-
zināšanu, kā arī informācijas trūkumu par 
dažādu e-pakalpojumu pieejamību.

Lai arī akcija beigusies, arī turpmāk 
Lubānas novada Valsts un Pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā va-
rēs saņemt informāciju un konsultācijas 
par e-risinājumu izmantošanu iedzīvotāju 
ikdienas vajadzībām.

Klientu apkalpošanas centra devīze – 
ātrāk, ērtāk, izdevīgāk!

Uz turpmāku sadarbību!

Lubānas novada 
pašvaldības klientu 
apkalpošanas 
speciālists 
Kristīna Tropa
T. 66954828, 
64894091

Akcija „Dienas 
bez rindām” 
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AKTUĀLI

Lai rudens darbi 
nepaliktu 
pusratā

Stāsta Olita Untāla, ALTUM Vidzemes 
reģiona vadītāja:

No pavasara līdz rudenim zemnieki 
strādā bez apstājas. Gada otrajā pusē lauki 
jāapstrādā uz nākamo sezonu, jāpērk mine-
rālmēsli, degviela, jālabo tehnika, jānodro-
šina krājumi ziemai un jāveic citi darbi. Lai 
to visu paveiktu, vajadzīgi diezgan lieli ap-
grozāmie līdzekļi.  Ja nav saņemta apmaksa 
par pārdoto šī gada ražu, nauda gada otrajā 
pusē nepieciešama arī ziemāju sējai. Savu-
kārt, ja ieņēmumi tikai nedaudz vai nemaz 
nepārsniedz pēdējā lauksaimniecības cikla 
ražošanas izmaksas, lielākoties papildus 
apgrozāmais kapitāls nepieciešams nāka-
mā gada sākumā līdz ienākumu saņemša-
nai rudenī  – kārtējo izmaksu segšanai un 
vēlākai lauku apstrādei.

Vidzemes reģiona lauksaimnieki lielāko-
ties ir rūpīgi fi nanšu plānotāji un ļoti novērtē 
ALTUM dziļo izpratni par lauksaimniecības 
jomas fi nansēšanu un lauksaimnieku vaja-
dzībām. Jāuzsver, ka lauksaimnieku un viņu 
vajadzību ir daudz, tāpēc svarīgi tās laikus 
apzināties un sagādāt apgrozāmos līdzek-
ļus nākamajam periodam. ALTUM tos pie-
dāvā uz termiņu līdz 2 gadiem, apjomā līdz 
1 miljonam eiro, lauksaimniecības koopera-
tīviem – līdz 2,85 miljoniem eiro.

Būtiski arī zināt, ka  lauksaimnieks, kas ir 
primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, 
var saņemt atbalstu kredītprocentu dzēša-
nai. Piemēram, klientam aizdoti 15 000 eiro 
ar 4 %  gada likmi un 10 mēnešu atmaksas 
termiņu. Minētajā laika posmā ar šādu likmi 
viņš samaksā  kredītprocentos 500 eiro. Ru-
denī, kad lauksaimnieks LAD iesniedz izzi-
ņas par aizņēmumiem, viņš saņem atpakaļ 
šos 10 mēnešos nomaksātos eiro. Tādējādi 
bieži vien sanāk, ka lauksaimnieks saņēmis 
bezprocentu aizdevumu.

Ļoti būtiski arī neaizmirst par apdrošinā-
šanu, kas ir drošības spilvens gan lielu lieta-
vu, gan sausuma gadījumos un citās stihijās, 
kas diemžēl nav retums. Redzam, ka LAD 
sniegtais atbalsts par dzīvnieku, sējumu un 
stādījumu platību apdrošināšanu gadu no 
gada kļūst arvien populārāks. Tomēr ne visi 
lauksaimnieki ir informēti, ka apdrošināša-
nas izdevumu segšanai var izmantot ALTUM 
apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, turklāt 70% 
no izmaksām pēc tam segs Lauku atbalsta 
dienests, kas nodrošina kompensējošu mak-
sājumu lauksaimniekiem, pamatojoties uz 
iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, 
augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās ap-
maksu apliecinošajiem dokumentiem.

Vidzemes Reģionālais centrs ir Valmiera,  
Rīgas iela 9, tālruņa Nr. 67774078, e-pasts: 
vidzeme@altum.lv.

Uz tikšanos!

Kad Lubānas novada pašvaldība izslu-
dināja iedzīvotāju iniciatīvu projektu kon-
kursu, pirmā doma bija – noteikti jāpieda-
lās, bet tajā pat laikā skaidrs, ka biedrības 
“Lubānas Puse” projekts neskars novada 
fi ziskās vides labiekārtošanas darbus. Lai 
arī biedrībā bijām vienojušās, ka pēc 2018.
gadā aizvadītā tikšanos cikla ar novadnie-
kiem organizēšanas varētu atpūsties, to-
mēr darīt prieks un azarts ņēma virsroku. 
Pārrunājot iespējamos scenārijus, Tijai bija 
viedoklis – Lubānas novadam ir nepiecie-
šams jauns videorullītis. Anitai, savukārt, 
jau uzreiz bija plāns par to, kas varētu šo 
video palīdzēt veidot un ko varētu fi lmēt. 
Galvenais noteikums – fi lmai jābūt īsai, jo 
mūsdienu straujais dzīves plūdums ir ne-
žēlīgs – informācijai ir jābūt kodolīgai un 
vizuāli baudāmai. Nolēmām, ka taps trīs 
video – katrs aptuveni 3 minūšu garumā. 
Anitas radītais nosaukums pats diktēja vi-
deo saturu un informācijas sadalījumu.

Videoafi šām nepieciešamais materiāls 
tika fi lmēts 13. un 14.jūlijā, laikā, kad notika 
SIA  “Hereford Agro” atvērto durvju dienas, 
kas ļāva fi lmēt neikdienišķus kadrus. Ir žēl, 
ka video neredzam Lubānas novadu  visos 
četros gadalaikos, taču projekta realizāci-
jas termiņš bija īss un citu video izmanto-
šana varēja radīt risku, ka materiāls nebūtu 
viengabalains. Operators Edgars uz fi lmē-
šanas dienām tika aicināts ar visu ģimeni. 
Tāpēc fi lmā var redzēt gan Ilzi – Edgara dzī-
vesbiedri, gan Katrīnu – Ilzes meitu. 

Jāatzīst – nedomājām, ka tik īsa video 
materiāla sagatavošana demonstrācijai  
varētu prasīt tik daudz laika un enerģijas. 
Tika lemts, kur un ko fi lmēt, saskaņojām fi l-
mēšanu ar iesaistītajiem. Abas fi lmēšanas 
dienas bija tiešām grūtas. Paldies Lubānas 
novada Sociālajam dienestam par iespēju 
izmitināt viesus viņu telpās, jo visur citur 
bija aizņemts. Un video salikšana fi lmās – 

tas bija īsts izaicinājums! Jo – katrs video 
operators ir ar savu vīziju un skatu uz lietām 
– vienam ir tuvāka daba, citam – tehnika, 
kas ļoti izpaudās arī fi lmu veidošanā. 

Brīnišķīgi, ka mūsu novadā ir jauki, ra-
doši cilvēki, kuru radīto mūziku varējām pie-
lāgot mūsu video. Paldies Laurai Skangalei 
par skaņdarbu „Upes pērles”, kuru izman-
tojām video par dabu. Video par uzņēmē-
jiem pielāgojām divus skaņdarbus – Sanda 
Gedrovica sacerēto „Pavasaris četros akor-
dos” pirmajā daļā un muzikālās apvienības 
„Trakā nomale” darbu ar tādu pašu nosau-
kumu – video dinamiskajai daļai. Savukārt 
stāstam par radīšanu muzikālā apvienība 
„Sokrata brīvdienas” pat uzņēmās speciāli 
sacerēt un ierakstīt mūziku! Visi mūzikas 
autori ir piekrituši mūzikas materiāla izman-
tošanai video vajadzībām bez atlīdzības, 
noceļam cepuri viņu priekšā.

Paldies Lubānas novada pašvaldībai 
par iespēju uzņemties iniciatīvu un gūt jau-
nu pieredzi! Paldies, ka akceptējāt ideju, 
kuras ieguvums, iespējams, bija netipisks 
projektu konkursa idejai. Īpašs paldies jā-
saka arī SIA „Holzwerke Lubāna” un ZS 
„Vilces”, kas projektu arī atbalstīja fi nan-
siāli. Paldies ikvienam iesaistītajam video 
materiāla tapšanā! Pašreiz video atrodami 
pašvaldības mājas lapas Video sadaļā un 
pašvaldības Youtube kanālā.

Priecājamies, ka mums bija dota šī ie-
spēja, kas ļāva parādīt sava dzimtā novada 
skaistumu kā mums pašiem, tā arī mūsu 
viesiem. Šīs video afi šas noteikti raksturo 
Lubānas novadu, kāds tas ir tieši tagad –  
2019. gadā. Viss, kas tika veidots, radīts ar 
lielu mīlestību un cieņu pret zemi un šejie-
nes cilvēkiem. Nebaidies arī Tu uzņemties 
iniciatīvu un veido apkārt esošo vidi mājās, 
skolā, darbā, novadā  aizvien skaistāku un 
piepildītu ar patiesi svarīgām vērtībām.  

Biedrība “Lubānas Puse”

RADI! DARI! VIDI!

Izvērtējot klientu un darbinieku drošības 
jautājumus, telpu atbilstību ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšanai, kā arī nepieciešamās investīci-
jas trūkumu novēršanai, Valsts sociālās aprūpes 
centrs (VSAC) Latgale ir vērsies Labklājības 
ministrijā ar priekšlikumu par fi liāles Lubāna 
darbības izbeigšanu, informē ministrijas preses 
dienests.

Trešdien, 9. oktobrī, labklājības ministre Ra-
mona Petraviča tiksies ar Lubānas novada domes 
priekšsēdētāju Tāli Salenieku, lai pārrunātu iespējas 
par turpmāko sociālo pakalpojumu attīstību novadā.

Pašlaik fi liālē Lubāna uzturas 32 klienti un pa-
kalpojumu sniegšanā ir iesaistīti 29 darbinieki.

Pansionāta Lubāna klientu dzīvojamā ēkā ir ierī-
kota tikai krāsns apkure. Līdz ar to klientiem ir iespē-
ja piekļuvei apkures krāsnīm, kas rada paaugstinātu 
ugunsbīstamību. Turklāt ēkā papildus ir jāveic iegul-
dījumi gan elektrodrošības, gan ugunsdrošības, gan 

vides prasību un vides pieejamības nodrošināšanai.
Tā kā dzīvojamā ēka ir celta 1892. gadā, infra-

struktūra ir morāli un fi ziski novecojusi, lai nodro-
šinātu kvalitatīvu pakalpojumu personām ar garīga 
rakstura traucējumiem.

Saistībā ar to, ka pakalpojumu sniegšana ēkās 
ar krāsns apkuri rada paaugstinātu ugunsbīstamību, 
kā arī ar to, ka ēku tehniskais stāvoklis ir slikts, jau 
iepriekš vairākkārt ir izvērtētas iespējas minētās fi -
liāles darbības izbeigšanai.

Jautājums par VSAC Latgale fi liāles Lubāna dar-
bības izbeigšanu ir skatāms arī deinstitucionalizāci-
jas (DI) kontekstā, kas paredz, ka līdz 2023. gadam, 
līdz ar DI aktivitāšu ieviešanu un sabiedrībā balstītu 
pakalpojumu izveidi pašvaldībās, par 1000 vietām 
tiek samazināts kopējais VSAC klientu vietu skaits. 
Turklāt trīs fi liāles Lubāna klienti ir iesaistījušies DI 
aktivitātēs un ir uzsākta apmācība klientu sagatavo-
šanai patstāvīgai  dzīvei ārpus institūcijas.

Informācijas avots: Santa.lv

Par fi liāles “Lubāna” slēgšanu
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Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 

iznāks 25. oktobrī.
Informāciju iesniegt domē redaktorei 

līdz 18. oktobrim.

Līdzjūtība

 Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,

Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

(B. Senkēviča)
Izsakām patiesu līdzjūtību Agnesei Stērniniecei un 

viņas ģimenei, tēti mūžībā pavadot.
Koļēģi no Ziemeļaustrumu reģionālās lauksamniecī-

bas pārvaldes, Lauku reģistra daļas un ZMNI meliorā-
cijas, kadastra nodaļām

Vai, mīļo tēt, tu nevari pa zvaigžņu logu
Sniegt tagad pretī savu stipro roku man?–

Pa zemes leju ejot, bieži pagurst soļi,
Un dziļi, dziļi sirdī sāpju bites san...

(E. Stegere)
Izsakām līdzjūtību Elitai Kellijai ar ģimeni, 

tēti pāragri zaudējot.
Lubānas posteņa ugunsdzēsēji

Liliputu cirks no Ukrainas 
ir kolektīvs, kas pārstāv šo 
žanru un veiksmīgi uzstājas 
gan Ukrainā, gan citās valstīs! 
Izrādē ir iekļauta spēle ar 
apļiem, priekšnesums ar ķīniešu 
bļodiņām, muzikālā ekscentrika, 
ekvilibra priekšnesums, numuri 
ar dresētiem dzīvniekiem, tajā 
skaitā ar suni-matemātiķi un, protams, jautrie klauni! Programmas īpašie dalībnieki ir 
mazākais teātra un kino aktieris slavenais Ivo Čapovskijs un neatkārtojamā Ludmila 
Nikolajevna!
Neparasti dinamiska, jautra, sirsnīga un bezgalīgi labsirdīga programma nevienu 
neatstās vienaldzīgu! Bet košas atmiņas paliks ar Jums un Jūsu bērniem uz visu mūžu! 
Šo mēs varam apsolīt! 

 Biļetes varēsiet iegādāties izrādes dienā Lubānas pilsētas klubā. Biļetes cena 
– 5 EUR, bērni līdz 3 gadiem, neaizņemot atsevišķu sēdvietu – bezmaksas.

18. oktobrī 
plkst. 17.00

Lubānas pilsētas klubā

Daudz Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz.

Tomēr skaistākais no visiem –
Mātes svētums, mātes sirds.

(V. Mora)
Kad nakts stāv pie nosarkušiem pīlādžiem un ru-

denīgais vējš dzīves dārzā ir nolauzis mīļāko ziedu, 
klusi skumstot un līdzi jūtot dvēseles sāpēm, izsakām 

patiesu līdzjūtību Sandrai Puķītei,  
pavadot māti kapu kalniņā.

Lubānas PII Rūķīši kolektīvs

Aiz tevis paliks mazbērnu
Un bērnu līksmās balsis,
Aiz tevis paliks atmiņas,

Kas mīlestībā degs,
Ar asarām un klusumu,
Kad dzimtā zeme segs.

(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību Tīnai Stērniniecei, 

vectētiņu pavadot mūžībā.
4.klases skolēni, vecāki un audzinātāja

Klusums, tevis vairs nav, tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli, vārdi, kas nepateikti skan.

(A. Gļauda)
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Tev, Sandriņ, 

māmiņu mūžībā aizvadot.

Bodnieku ģimene

Tāda tu esi, rudens diena,
Bērzu loki,– un vētrām līdz

Atkal aizlido lapa viena,
Bieza un tumša aug miglas siena,

Lietus asaras plakstos trīc.
(Marta Bārbale)

Izsakām līdzjūtību Sandrai Puķītei, 
māti kapu kalniņā pavadot. 

Mazie “Kāpēcīši” un vecāki

Tu esi katram tikai viena,
Pie kuras, kā pie saules bērni turas klāt.

Un tāpēc ir tik grūti, zaļām skujām birstot,
Uz mūžu smagai zemei tevi atdot, māt.

Skumju brīdī mūsu līdzjūtība Sandrai Puķītei un 
pārējiem tuviniekiem, māmiņu mūžībā aizvadot.

Mājas iedzīvotāji Stacijas ielā 4

Vismelnākā šķiršanās stundā
Par ēnu, kad pārtop glāsts,

Tēt, tie esam mēs, kuros tālāk,
Nu skanēs tavs dzīvības stāsts.

(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību Agnesei Stērniniecei 

ar ģimeni, tēti pavadot mūžībā.

Mājas iedzīvotāji Parka ielā 20

Līdzjūtība

25. oktobrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

KINO 
SPĒLFILMA 

“JELGAVA 94”
Spēlfi lma stāsta par četrpad-
smit gadus veco pusaudzi 
Jāni pagājušā gadsimta de-
viņdesmitajos gados Jelgavā. 
1994. gads Jelgavā kļūst le-
ģendārs izbēgušo cietumnie-
ku dēļ, bet pasaulē jaunieši 
pielūdz mirušo grupas Nirva-
na solistu Kurtu Kobeinu. Vie-
tējās skolas devītajai klasei, 
kurā mācās Jānis, pievienojas 
Kristīne. Viņa nezina, ka Jānis 
bijis pats neievērojamākais, 
pats neinteresantākais skolas 
puisis. Lai viņas acīs izceltos, 
Jānis pievēršas alternatīvajai 
kultūrai – metālmūzikai. Vi-
ņam ir vajadzīgi īstie draugi, 
īstā mūzika un īstās drēbes.  
Jānim ir jāspēlē grupā.
Ieeja 2,- EUR

20. oktobrī plkst. 10.00
Lubānas pilsētas klubā

ZOLES TURNĪRS
Pieteikšanās no plkst. 9.30

No Jāņiem 
līdz Pēteriem

Meirānu tautas namā

19. oktobrī plkst. 15.00
Gaigalavas KN
amatierteātra “Bykovīši”
izrāde
A. Banka
“No Jāņiem līdz Pēteriem”

Režisore V. Deksne

Ieejas maksa: 2 EUR
skolēniem – 1 EUR


