
 Izdarīti grozījumi saistošanos noteiku-
mos Nr. 15 “Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2013. gada 31.oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr. 19 “Par Lubānas no-
vada pašvaldības pabalstiem””.

 Lubānas veselības un sociālās aprū-
pes centra sociālās aprūpes nodaļā noteik-
ti ierobežojumi apmeklējumiem – karantīna 
sakarā ar gripas epidēmijas izplatīšanos.

 Lubānas novada tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrā var apskatīt 
Lubāna mitrāja informācijas centra veidoto 
foto izstādi par  Lubāna ezera iedambēša-
nu „Lubāns Latvijai: toreiz un tagad”.   

 Basketbola fani (pieaugušie – gan vī-
rieši, gan sievietes) katru otrdienu plkst. 
20.00 tiek aicināti uz treniņu Lubānas vidus-
skolas sporta zālē.

 Lubānas novada pašvaldība nodevusi 
iznomāšanai zemes vienību 3,04 ha platībā 
ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0089. 
Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā 
no iznomātās zemes kadastrālas vērtības 
gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauk-
saimniecība. Zemes nomas termiņš līdz 
2025.gada 31.decembrim. Pretendentu 
pieteikumi tika gaidīti līdz 23. janvārim.

1992.g. 30 janvārī Lubānai tika pie-
šķirts pilsētas statuss. Maija Krusta Lu-
bānai jubilejā veltījusi dzejoli...

Mana Dzimtene sākas ar…
Mana Dzimtene sākas ar Latvijas zemi
un latviešu valodu dzidri, kas skan.
Ar Latvijas karogu sarkanbaltsarkano
un himnu, kas Latviju svētī.
Ar sīksto, radošo latviešu tautu
un Baltijas jūru, kas krastus skalo.

Mana Dzimtene sākas ar Lubānu
un Aivieksti rimta, kas plūst.
Ar ziedošo bērnības zemi
un krāsainiem sapņiem kā zvaigznes.     
Ar darboties gribošiem ļaudīm
un kopības izjūtu svētkos. 

Mana Dzimtene sākas ar mežiem
un Lubānu zaļā sagšā tin.
Ar ozolu audzēm, kas simtgades skaita
un ievziedu kupenām Aiviekstes krastos.
Ar bērzu birztalām baltām
un liepziedu medaino smaržu. 

Mana Dzimtene sākas ar pļavām
un puķu smaržu, kas reibinot tvan.
Ar kārklu puduriem mežainās norās
un basām kājām rasotā zālē.
Ar saullēkta ausmu un zilām debesīm
un meža šalkoņu negaisa laikā.                                             

SLĒPOJAM!

Meirāni. Māra Valaiņa foto.

Latviju sāk pārņemt gripas vilnis, tāpēc aicinu iedzīvotājus rūpēties par savu veselību. 
Gripas pazīmes. Pirmās gripas pazīmes pēc infi cēšanās parādās pēc 48 – 72 

stundām, var būt arī no 24 stundām līdz 7 dienām. Gripai raksturīgs: 
• pēkšņs sākums • galvassāpes • drudzis • ļoti augsta temperatūra • kaulu 
“laušanas sajūta” • aizlikts deguns bez iesnām un sauss, rejošs klepus.

Profi lakse. Pēc iespējas retāk apmeklēt vietas, kur uzturas daudz cil-
vēku – masveida pasākumi slēgtās telpās, sabiedriskais transports u.c. 
• Vēdināt telpas un mitrināt iekšējo telpu gaisu. • Ģērbties piemēroti laika 
apstākļiem. • Rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm vairākas reizes dienā, un vēl 
biežāk slimošanas laikā, jo vīrusi un baktērijas intensīvi izplatās arī ar rokām. 
Roku mazgāšanā priekšrocība ir šķidrajām ziepēm, jo vīrusi un baktērijas 
spēj saglabāties uz ziepju gabaliem.

Lai nesaslimtu ar gripu, svarīga ir imunitātes stiprināšana: 
• ievērojot veselīgu dzīvesveidu; • lietojot pilnvērtīgu, ar vitamīniem bagātu 
uzturu un uzņemot pietiekoši daudz šķidruma, kā arī ieturot regulārās ēdienreizes; • ievērojot sabalansē-
tu dienas režīmu – laiks darbam un atpūtai; • saņemot pilnvērtīgu miegu; • regulāras fi zikās aktivitātes; 
• uzturot iekšējo mieru un pozitīvas emocijas; • regulārās norūdīšanās procedūras un atpūta svaigā gaisā; 
• lietojot dabīgos imunitātes stiprinātājus.

Sīkāku informāciju un ieteikumus par gripas profi lakses pasākumiem var apskatīt Slimību profi lakses un 
kontroles centrs mājaslapā:  https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/infekcijas-slimibas/gripa. 

“Lubānas novada sociālais dienests” direktore Inese Lībere

GRIPA!

25. janvārī plkst. 17.30 Lubānas pilsētas klubā 
Lubānas vidussskolas skolēnu uzvedums “STRAUMĒNI”  

“STRAUMĒNU GADA LOKOS ZIEMASSVĒTKI NĀK” 
Uzvedumā piedalīsies: • deju kolektīvs “Žuburiņi” un “Žuburu” 
vidusskolas dejotāji, vadītāja Laila Ozoliņa; • 5.–9. un 9.–12. deju kolektīvs 
“Raksti”, vadītāja Lienīte Ozolniece; • 4.–5. klases deju kolektīvs, vadītāja Inese 
Straume; • 9.–12. klases ansamblis un dziedošie 5.–12. klases kolektīvi, vadītāja 
Teresija Pelša; • 9.–12. klases “Straumēnu” teicēji, vadītāja Dace Kočāne
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Izdarīt Lubānas novada pašvaldī-
bas 2013. gada 31. oktobra saistoša-
jos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas 
novada pašvaldības pabalstiem” šā-
dus grozījumus:

1. aizstāt noteikumu 8.2. apakš-
punktā skaitli “185” ar skaitli “200”;

2. aizstāt noteikumu 16.1. apakš-
punktā skaitli “115” ar skaitli “130”;

3. aizstāt noteikumu 
16.2.apakšpunktā skaitli “4.50” ar skaitli 
“4,70” un skaitli “285” ar skaitli “300”;

4. aizstāt noteikumu 29.9  apakš-
punktā skaitli “125” ar skaitli “150”;

5. izteikt noteikumu 32. punktu 
šādā redakcijā:

„32. Pabalsta apmērs:
32.1. trūcīgām personām EUR 50 

gadā;
32.2. maznodrošinātām personām 

EUR 30 gadā.”
            Lubānas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Saistošie noteikumi Nr. 15 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 33.panta 
otro daļu,  35.panta otro un  piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, Ministru kabineta 

2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līme-
ņa nodrošināšanai un  slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.., 15., punktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra  noteikumu 

Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
par grozījumiem 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr. 19 

„Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums. 

1.1. Saistošo noteikumu grozījumi ne-
pieciešami, lai veicinātu sociālās situācijas 
uzlabošanu trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm (personām), kā arī citām ģime-
nēm (personām), kuras saskaņā ar šiem 
noteikumiem ir tiesīgas saņemt palīdzību, 
lai apmierinātu to pamatvajadzības.

1.2. saistošo noteikumu izmaiņas ne-
pieciešamas, lai atbilstoši patēriņa preču 
un pakalpojumu cenu pieaugumam, no-
drošinātu attiecīgu sociālo un citu pabalstu  
apmēra pieaugumu.

2. Īss projekta satura izklāsts. Sais-
tošo noteikumu „Par sociālajiem pabal-
stiem Lubānas novadā” grozījumi paredz 
Lubānas novada pašvaldības sociālās pa-
līdzības un citu pabalstu veidu un apmēru 
izmaiņas. Paaugstinot maznodrošinātas 
personas ienākuma līmeni uz vienu perso-
nu līdz EUR 200, lielāka maznodrošināto ie-
dzīvotāju grupa iegūs iespēju saņemt citus 
Lubānas novada nodrošinātos pabalstus 
– dzīvokļa, ārstniecības un medikamentu 
iegādei. Sakarā ar elektroenerģijas cenu 
kāpumu un kurināmā cenu sadārdzināša-
nos, nepieciešams paaugstināt dzīvokļa 
pabalstu – kurināmā iegādei no EUR 115 
uz EUR 130 un siltumenerģijas apmaksu uz 
1 m2  izmainot no EUR 4,50 uz EUR 4,70 un 
nepārsniedzot EUR 300 gadā.

Lai atbalstītu pašvaldībā dzīvojošās 
jaunās ģimenes, nepieciešams paaugsti-
nāt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu  
no  EUR 125 uz EUR 150. 

Pabalstu medikamentu un medicīnas 
preču iegādei nepieciešams izmaksāt dife-
rencēti maznodrošinātajām un trūcīgajām 
personām. Maznodrošinātajām personām 
atstājot iepriekšējā līmenī, bet trūcīgajām 
personām nosakot EUR 50 gadā uz vienu 
personu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Papildus no pašvaldības budžeta 
nepieciešams EUR 2395:

3.1.1. Dzīvokļa pabalsta kurināmā iegā-
dei  EUR 1200;

3.1.2. Dzīvokļa pabalsta siltumenerģi-
jas apmaksai EUR 105;

3.1.3. Bērna piedzimšanas pabalstam  

EUR  250;
3.1.4. Pabalsts medikamentu un medi-

cīnas preču iegādei – trūcīgajām personām 
EUR 360, maznodošinātajām personām 
EUR  480

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodro-
šināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā. Ietekmes uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā nav.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām. 

5.1. Pēc saistošo noteikumu skaidroju-
miem privātpersona var griezties Lubānas 
novada sociālajā dienestā;

5.2. Līdzšinējo administratīvo procedū-
ru būtība netiek ietekmēta;

5.3. Lubānas novada Sociālā dienesta 
pieņemto lēmumu privātpersona var apstrī-
dēt Lubānas novada pašvaldībā;  

5.4. Saistošo noteikumu piedāvātais 
regulējums konkretizē atsevišķu punktu 
izmaiņas.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. 

6.1. Konsultācijas ar sabiedrības pār-
stāvjiem nav notikušas;

6.2. Saistošo noteikumu izstrādes  pro-
cesā notikušas konsultācijas ar Sociālā 
dienesta darbiniekiem un Lubānas novada 
domes Sociālo, izglītības, kultūras un spor-
ta jautājumu komiteju; 

6.3. Saistošie noteikumi un paskaidro-
juma raksts publicēts Lubānas novada mā-
jaslapā – www.lubana.lv

Grozījumu 
pilns teksts

 Maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa iegūšana. Ģimene (persona) 
atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ie-
nākumi pēdējo trīs mēnešu laikā personai 
vai ģimenei uz vienu personu nepārsniedz 
EUR 200 mēnesī.

 Dzīvokļa pabalsta apmērs EUR 130 
cietā vai šķidrā kurināmā iegādei, ja perso-
na neizmanto centrālo siltumapgādi; 

 Dzīvokļa pabalsta apmērs EUR 4,70 
par dzīvojamās platības vienu kvadrātmet-
ru maksas par siltumenerģiju, bet ne vairāk 
kā EUR 300 gadā.

 Pabalsta apmērs sakarā ar bērna pie-
dzimšanu. Pabalsta apmērs par katru bēr-
nu tiek noteikts EUR 150 apmērā.

 Pabalsta apmērs medikamentu un 
medicīnas preču iegādei gadā uz vienu 
personu: 

trūcīgām personām EUR 50 gadā;

maznodrošinātām personām EUR 30 
gadā.”

Ligita Pētersone

Laikraksts
Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 500 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv
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PAŠVALDĪBĀ

PII “Rūķīši vadītāja Astrīda Soma: “2018.
gadā pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 
gada metodiskā tēma bija un arī 2019.gadā to 
turpinām: bērnu aktīvā pētniecības un praktiskā 
darbība apkārtējās dabas izzināšanai un āra no-
darbības. Aktīvāk strādājām pie bērnu loģiskās 
domāšanas veicināšanas, pašmotivācijas un 
pašregulācijas. 

Darbu 2018. gadā uzsāka 13 pedagogi (10 
pirmsskolas skolotāji, logopēds, mūzikas skolo-
tājs, sporta skolotājs|0, 14 tehniskie darbinieki, 
darbojās 5 dažāda vecuma izglītojamo grupas ar 
84 audzēkņiem. Bet jau 2018. gada septembrī ies-
tādē vairs darbojas 4 audzēkņu grupas ar 82 izglī-
tojamiem, ar kuriem darbojas 11 pedagogi (8 
pirmsskolas skolotāji, logopēds, mūzikas skolo-
tājs, sporta skolotājs) un 13 tehniskie darbinieki. 
Lubānas novada pašvaldība ir piešķīrusi brīvpus-
dienas 48 izglītojamajiem (5-6 gadīgajiem bēr-
niem), kā arī sedz ēdināšanas izdevumus trūcīgo 
ģimeņu bērniem.

Mācību un audzināšanas saturs tiek apgūts 
integrētās rotaļnodarbībās visas dienas garumā, 
tomēr lielāka mācību slodze veidojas rīta cēlienā. 
Sadarbībā pedagogi plāno mācību satura apguves 
secību, pēctecību pa attīstības  pakāpēm – vecum-
posmiem, izvēlas atbilstošus mācību līdzekļus, 
mācību literatūru, tehnoloģijas, mācību metodes, 
paņēmienus un organizācijas formas. Mācību sa-
turā un audzināšanas plānā ir iekļautas tēmas, kas 
veido izglītojamā zināšanas, atspoguļo attieksmi 
pret sevi, citiem, darbu, dabu, kultūru, sabiedrību 
un valsti, gadskārtu – gadalaiku ritumu, tuvāko ap-
kārtni. Pedagogi regulāri pilnveido mācību un uz-
skates līdzekļus, kurus pielieto izglītojamo mācīša-
nas kvalitātes nodrošināšanā, cenšas iesaistīt arī 
vecākus, bet viņu ieinteresētība varētu būt aktīvāka 
un pozitīvāka. Visiem pedagogiem un speciālistiem 
ir datori, grupās planšetes, kurus izmanto mācību 
un audzināšanas procesā. Gada beigās iegādājā-
mies gaismas galdu, TV ekrānu, ko arī varēs iz-
mantot ikdienas mācību procesa dažādošanai un 
izglītojamo motivācijai.

Iestādes pedagogi mācību gada noslēgumā 
kopā ar vadītāju veic sava darba pašvērtējumu, bet 
2018. gadā to sāka veikt arī tehniskais personāls 
– skolotāju palīgi. Iestādē ir notikuši dažādi izglīto-
joši un audzinoši pasākumi: viesmākslinieku kon-
certi, sporta pasākumi, darbojas deju kolektīvs, 
kur dejo 51 izglītojamais, darbojas Robotikas pul-
ciņš, piedalījāmies divos koncertos Lubānas kultū-
ras namā: Lubānas pilsētas jubilejas bērnu kon-
certā un Latvijas simtgadei veltītā koncertā, kur 
nodevām arī video sveicienu Lubānas iedzīvotā-
jiem. Arī darbinieki ir piedalījušies kvalifi kācijas 
paaugstināšanas kursos: BTA, supervīzija kopā ar 
psihologu, pedagogi apmeklējuši kvalifi kācijas pa-
augstināšanas kursus saistībā ar jauno kompeten-
ču pieeju mācību saturā. Grupās ir notikušas vecā-
ku sapulces, atvērtās durvis, individuālās sarunas, 
informācija grupu informatīvajos  stendos, vecāku/
aizbildņu  kopsapulce, kur vecāki kopā ar psiholo-
gu varēja diskutēt par sev interesējošiem jautāju-
miem bērnu audzināšanā, iegūt jaunas atziņas vai 
arī pārliecināties, kādā situācijā ir rīkojušies pareizi, 
kādā varbūt ne tik labi. Paldies tiem vecākiem, kas 
izmanto iestādes e-pastu saziņai – ērti, ātri, opera-

tīvi. Pastāv arī saikne starp izglītojamo apmeklēju-
mu un mācīšanās kvalitāti – bieži kavējumi pazemi-
na izglītības kvalitāti. Tāpēc arī vecāki/ aizbildņi tiek 
informēti par mācību darbam izvirzītajām prasī-
bām.

Pedagogi par savu ikdienas darbu 2018.
gadā:

Taurenīšu grupas skolotāja Gunita: “Taurenī-
šu” grupas (3-4 gadu vecums) bērniem ļoti patīk 
klausīties pasakas, skatīties grāmatas. Gada sāku-
mā bērni klausījās Disneja pasakas par Vinniju 
Pūku, nesa šīs pasakas varoņu rotaļlietas uz bēr-
nudārzu, iestudēja pasaku un to parādīja Teātra 
svētkos un māmiņdienā. Iedvesmojoties no pasa-
kas, bērni devās pārgājienā un mācījās būt dabas 
pētnieki. Draudzība ar grāmatām turpinās.

“Zīļuku” grupas skolotājas Evita, Jolanta: Zī-
ļuks vienmēr ir bijis zinātkārs, visu vēlas zināt, lasīt, 
skaitīt, ieraudzīt un citiem palīdzēt! Tā rudenī uz 
1.klasi devās 15 “Zīļuku” grupas bērni.

Rudenī, kad ozolos caur ozollapām sāk iz-
spraukties zīļuku cepurītes ar zīlēm, uz  PII “Rūķī-
šu” lielo saimes māju sāka tipināt un mazās roci-
ņas kustināt 22 mazi ķipari, kuriem jāapgūst pirmās 
pamatprasmes – satvert karoti, mazgāt rokas, 
ģērbties, turēt otu un krītiņu, veidot plastilīnu, mu-
zicēt, sportot, draudzēties un iepazīties ar citiem 
bērniem. Visa pasaule mazajiem šķiet liela, brīnu-
maina un neparasta. Cik daudz vēl jāatklāj!

“Kāpēcīšu” grupas skolotājas Iveta, Lidija: 
2018.gadā Kāpēcīšu ikdienu un svētkus vadījām 
tā, lai bērni iepazītu dažādas emocijas, veidotu sevī 
labsirdību, sirsnību un draudzīgas jūtas, mācītos 
un izzinoši rotaļātos. Un ļoti svarīga bija grupas 
vecāku līdzdalība un atbalsts mūsu aktivitātēs. 

Janvārī atvērām “Labo vārdu pastu” ar pateicī-
bas vārdiem un vēlējumiem, kurus sagatavoja bēr-
ni kopā ar vecākiem.  Izzinājām par daudzveidīgiem 
transporta līdzekļiem, ceļu satiksmes noteikumiem 
un drošības ievērošanu. Grupā rīkojām mājās ga-
tavotu neparastu braucamrīku izstādi. Bērni lepojās 
par ģimenē kopā paveikto un izmantoja tos ikdie-
nas rotaļās. Notika jautrais brīdis “Rūķīša prieks”, 
kur bērni lepojās ar saviem labajiem darbiem un 
saņēma pārsteigumus. 

Februārī izzinājām daudz ko par sauli, mēnesi 
un viņu draugiem. 14. februārī grupā svinējām 
Draugu dienu. Darbojās apsveikumu pasts, viens 
otru iepriecināja ar mīļvārdiņiem un citām jaukām 
spēlēm. Bērni cienājās ar vecāku sarūpētiem gar-
dumiem “Draugu kafejnīcā”. Vecmāmiņu un vectē-
tiņu pēcpusdienai bērni ar sirsnību zīmēja savu 
vecvecāku portretus. Grupā rīkojām foto izstādi 
“Kāpēcītis kopā ar vecvecākiem”.

Martā iepazinām diža meža bagātības – runā-
jām un bērnudārza parkā pētījām dažādus kokus, 
izzinājām par augiem mežā. Teātra dienā “Rūķīšos”  
piedalījāmies ar uzvedumu “Diena un nakts” un ar 
prieku izdejojām deju “Sveiks lai dzīvo!”

Aprīlī uzzinājām, kas mostas pavasarī, un pētī-
jām dabas norises, klausījāmies dabas skaņās.  Ar 
sajūsmu uzstājāmies modes skatē “Mans nākot-
nes tērps” ar vecāku sagatavotiem interesantiem 
tērpiem. Devāmies pārgājienā uz mežu. Bērniem 
patika vākt dažādus dabas materiālus un pētīt tos. 
Neiztrūka arī pārgājiena pikniks, mācījāmies aiz 
sevis mežu atstāt tīru. 

Maijā ar mīlestību runājām katrs par savu ģi-
meni un gatavojām apsveikumus un svētku kon-
certu māmiņām. Ikdienā aktīvi gatavojāmies “Lie-
lajam skrējienam”, jo esam ļoti enerģiski un aktīvi. 
Jau otro reizi mācību gada noslēgumu jauki pava-
dījām ciemos pie Patrika ģimenes, kur vectēvs 
mūs iepazīstināja ar grozu pīšanas mākslu. Bēr-
niem patika arī jautrā laistīšanās ar ūdeni un Patrika 
mammas sagatavotie uzdevumi. Šinī dienā iegu-
vām daudz jauku emociju, lai labi pavadītu vasaru. 

Septembrī pārrunājām vasaras notikumus, ie-
pazināmies ar jauniem draugiem grupā. Piedalījā-
mies Latvijas konkursā “Uzzīmē savu tēti”, kurā 
ieguvām pārsteiguma balvu – lego un domino spē-
les. Konkursam “Varam aizvest.lv” zīmējām kolek-
tīvo darbu – autobusi ceļo pa Latviju un ieguvām 
naudas balvu ekskursijai. 

Oktobrī priecājāmies par košo rudeni un to at-
tēlojām savos radošajos darbos. Mācījāmies pazīt 
augļus, nogaršojām tos, kurus nekad nebijām ēdu-
ši. Rīkojām grupā “Augļu kafejnīcu”, paši gatavo-
jām augļu salātus un apguvām prasmi iepirkties un 
uzvesties kafejnīcā. 

Novembrī izzinājām par savu Latviju un novēr-
tējām vietu, kurā dzīvojam un augam. Lepojāmies 
ar to, ka ierakstījām savu vēstījumu “Latvijas sai-
mes grāmatā”. Centīgi gatavojāmies koncertam 
“Latvijai 100!” – runājām dzejoļus, dziedājām, de-
jojām. Ar vecāku līdzdalību piedalījāmies “Rūķīšu” 
senlietu izstādē. Arī grupā rīkojām izstādi, kurā bēr-
ni varēja apskatīt, iepazīt un izpētīt lietas, kas rak-
sturo Latviju. Lai parādītu apgūto par Latviju, kafej-
nīcā “Dūrainītis” izspēlējām dažādas aktivitātes.

Decembrī rosinājām bērnus būt iejūtīgiem un 
labsirdīgiem, iepriecināt apkārtējos cilvēkus. Gata-
vojām mīļus pārsteigumus draugiem “Rūķīšos” un 
“Baltajā rītā” apciemojām  darbiniekus, sakot vi-
ņiem paldies par rūpēm. Ciemojāmies pie bērniem 
citās grupās – gājām draudzīgā rotaļā un visiem 
vēlējām jauku svētku gaidīšanas laiku. Gaidot Zie-
massvētkus, saņēmām vērīgo rūķu pārsteigumus, 
cepām piparkūkas. Ar savu svētku koncertu ieprie-
cinājām vecos ļaudis sociālās aprūpes centrā. Pie-
dalījāmies Eliis konkursā “Ziemassvētku telpu rotā-
jumi” un Facebook balsojumā par radošākajiem 
rotājumiem katrs ieguvām krāsojamo grāmatiņu. 
Gada noslēgumā vecākus aicinājām uz sirsnīgu 
Ziemassvētku uzvedumu “Lai vairojas prieks!” Arī 
2019. gadā turpināsim izzināt pasauli sev apkārt, 
būsim zinātkāri, centīgi, mācīsimies būt draudzīgi 
un izpalīdzīgi!

“Saulstariņu” grupas skolotājas Sandra, Ine-
se: mācību rudens Saulstariņos sākās ar intere-
santām jaunām pārmaiņām. Sešgadniekiem pie-
vienojās pulciņš četrgadnieku. Tā mūsu grupiņas 
nosaukums vēl sadalījās pa daļām: Saulītes un 
Stariņi. Grupiņa kļuvusi vēl saulaināka un siltāka, jo 
Saulītes apaļie vaigi silti smaida un gudri mirkšķina 
savas acis, bet Stariņi, papildinot jaukumu, dzirk-
stina savus starus uz visiem grupas stūrīšiem. 
A-hā! Vēl jāpastāsta, ka tā dzirkstoties grupā vietas 
kļuva par maz, tāpēc grupas telpas tika paplašinā-
tas. Saulītes turpina krāt zināšanas, lai veiksmīgi 
varētu doties skolas gaitās. Bet Stariņi apgūst sev 
vajadzīgās prasmes, iemaņas. Protams, skatās un 
klausās, ko varētu iemācīties arī no lielajiem drau-
giem. Tā visi kopā “Saulstariņi” mācās lielās dzīves 
vērtības: izpalīdzību, līdzjūtību, draudzību, pacietī-
bu un citas labas lietas. Turpinājums 4.lpp.

2018. gads PII “Rūķīši”
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AKTUĀLI
turpinājums no 3. lpp.

Sporta skolotāja Līga: Katrs rīts Lubānas bēr-
nudārzā sākās ar rīta rosmi, iekustoties, izstaipo-
ties, pamostoties darbīgai dienai. 

Katru dienu nedēļas garumā PII “Rūķīši” au-
dzēkņi piedalījās sporta nodarbībās, kurās, aktīvi 
darbojoties, tika apgūtas pamata kustības, sporta 
spēļu elementi, pareizas stājas prasmes un iema-
ņas, tika sekmēta pilnvērtīga bērna fi ziskā un garī-
gā attīstība. 

Katru mēnesi tika organizētas aktīvi izglītojo-
šas veselības dienas, diendienā – individuālais  un 
grupu darbs. 

Gada garumā bērni tika aicināti uz sporta 
svētkiem un veselīga dzīves veida aktuāliem, veici-
nošiem pasākumiem savā iestādē, gan ārpus tās.

Mūzikas skolotāja Ina: Mūzikas nodarbībās 
mēs bērnus ievadam ritma, skaņu un dziesmu pa-
saulē. Bērni apgūst  pirmās zināšanas un prasmes 
dažādu mūzikas instrumentu spēlē. 

Dziedot dziesmas, bērni nostiprina runas 
prasmes, izrunu, vārdu savienojumu veidošanu. 
Mācoties dziesmu vārdus, trenē atmiņu, atceras 
informāciju. Dziesmām pievienojot roku un pirksti-
ņu kustības, attēlojot dziesmās dziedamo saturu, 
tiek trenēta sīko pirkstu motorika, rokas un pirkstu 
koordinācija, kas ir ļoti nozīmīga darbībām ar sī-
kiem priekšmetiem un sagatavo roku rakstītpras-
mju apguvei. Kustību rotaļas, ritmika, vingrošana 
mūzikas pavadībā un vienkārši izkustēšanās, dejo-
jot pie pašu bērnu izvēlētas dziesmiņas, veicina 
bērnu stāju, fi zisko sagatavotību un nostiprina ķer-
meņa koordināciju. 

Mūzikas klausīšanās palīdz bērniem apgūt 
emocijas. Atskaņojot klasisko mūziku, bērni rak-
sturo priecīgas, bēdīgas, dusmīgas skaņas,  attēlo 
tās zīmējumos, atklājot skaņas krāsās, izsaka sa-
vas emocijas un jūtas. Tiek izspēlētas muzikālās 
pasakas. 

Radošajās nodarbībās, kuras notiek grupiņās,  
sadarbojoties grupu audzinātājām ar mūzikālo au-
dzinātāju, bērni mūzikas pavadībā dažādās rotaļās 
atklāj fantāzijas pasauli un veicina radošumu. Šā-
das nodarbības bērnudārzā notiek jau no 
2016./2017. mācību gada.  

Mūzikas instrumenta spēle ir multisensora un 
kustību pieredze, kas rada emocijas un kustības. 
Pirmsskolas grupiņa apgūst pirmās zināšanas rit-
ma zīmju elementos.  

Visa gada garumā notika dažāda veida pasā-
kumi.  Februārī bērnudārza bērni sniedza koncertu 
Lubānas pilsētas klubā. Martā notika Teātra dienas 
kopā ar Lieldienām. Aprīļa mēnesī „Saulstariņu” 
grupas bērni „Vecumos” rādīja muzikālu teātra iz-
rādi „Gailītis un vistiņa” un 1. klase pie mums vie-
sojās, lai arī noskatītos šo izrādi. Maija mēnesī 
bērni ar koncertiem iepriecināja savas ģimenes, kā 
arī maija beigās pirmsskolas grupiņai notika „At-
vadas no bērnudārza”. Septembrī „Zinību dienas” 
un „Tēvu dienas” pasākumi. Oktobrī bērnudārza 
zālē notika multiplikāciju rīti, novembrī  bērnudārza 
bērni sniedza koncertu Lubānas pilsētas klubā 
„Latvija – tie esam MĒS”. Decembrī Ziemassvētku 
koncerti, kā arī „Kāpēcīšu” grupas bērni sniedza 
Ziemassvētku koncertu Sociālās aprūpes centrā. 

Mūzikas nodarbības palīdz bērniem mazināt 
stresu, veido sociāli emocionālās prasmes, palīdz 
pārvaldīt savas emocijas, jūtas, veicina empātiju.”

2018. gadā Lubānas novada Tūrisma 
un kultūrvēstures mantojuma centrā varēja 
apskatīt Sandras Žvaginas izstādi “Lubā-
nas kods”, Katrīnas Valaines izstādi “Amats 
– zelta pamats”, Santas Pusvilkas – Bieran-
des foto izstādi, ceļojošo fotoizstādi “Hugo 
Celmiņš – Rīgas pilsētas galva, un ne tikai!” 
un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidussko-
las audzēkņu darbu izstādi. 

Tika izdots un izplatīts tūrisma buklets 
“Lubāna ezera noslēpumi 2018” latviešu, 
angļu un vācu valodā. Šajā vasarā pie 
profesionāla fotogrāfa Aleksandra Lebeda 
bildēm tika četri Lubānas novada tūrisma 
pakalpojuma sniedzēji: z.s “Zvaigznītes”, 
Lubānas vīnotava (SIA “Aiviekstes klēts”),  
Lubānas amatnieki un Lubānas novada tū-
risma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs. 
Tika uzfi lmēta video vizītkarte par tūrisma 
maršruta Lubāna ezera noslēpumi piedā-
vājumu. Atsevišķs video ir veltīts Lubānas 
novada Amatnieku centra popularizēšanai.  
Vēl vairāki video par maršruta apskates vie-
tām atrodami Lubānas novada YOUTUBE 
kanālā: https://www.youtube.com/channel/
UCL_BHSoDuNNqpAj4oaLMmSg 

 Tūrisma informācijas materiālu klāsts 
tika papildināts ar materiāliem no Baltijas 
tūrisma izstādes – gadatirgus “Balttour 
2018”. Kopā ar Lubānas tūrisma pakalpoju-
ma sniedzējiem 28. aprīlī piedalījos Latvijas 
tūrisma gadatirgū Preiļos. 5. maijā orga-
nizēju pilsētas ekskursiju “Brīvības stāsts 
Lubānā”, kuru stāstīja tūristu gide Aija An-
dersone, stāstot par lubāniešiem Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieriem.

19. maijā Muzeju nakts ietvaros visi in-
teresenti tika aicināti viesoties operdziedā-
tāja Jāņa Zābera memoriālajā muzejā “Ve-
cais Ceplis”, akmeņu parkā “Vaidavas” un 
dzejnieces Broņislavas Martuževas mājās 
“Dārziņi”. 

No 14. līdz 23. maijam notika Vidzemes 
Augstskolas studiju programmu Tūrisma 
organizācija un vadība (TOV) un Tūristu 
gids – ceļojumu un pasākumu organizators 
(TG) integrētā apvidus prakse Lubānas 
novadā. Tā bija jauna pieredze, kopā ar 
sporta pasākumu organizatoru Māri Valaini 
plānojot un vadot studentu prakses darbu, 
kas noslēdzās ar pasākumu, kurā studenti 
iepazīstināja Lubānas novada pašvaldības 
pārstāvjus un citus interesentus ar praksē 
veikto, izpētīto un izstrādātajiem priekš-
likumiem, kas tika arī iesniegti Lubānas 
novada attīstības programmas 2019.-2026.
gadam izstrādei. Kopā ar sabiedrisko attie-
cību speciālisti Tiju Žvaginu un Vidzemes 
augstskolas studentiem tika strādāts pie 
mājaslapas tūrisma sadaļas izmaiņām. 

Viens no spilgtākajiem pasākumiem 
pagājušajā gadā, kurš notika centra telpās, 
bija sadarbībā ar nodibinājumu Broņislavas 

Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA  pasākums 
“Dieva atklāsme Broņislavas Martuževas 
dzejā un liktenī”. 

Centrs vadīja ekskursijas tūrisma gru-
pām no Jaunjelgavas, Rēzeknes, Alūksnes, 
Raunas, Krustpils, Carnikavas, Balviem, 
Jelgavas, Skrīveriem, kā arī stāstīja un 
demonstrēja video par Lubānu Madonas 
novada jauniešiem, Meirānu Kalpaka pa-
matskolas draugiem no Lietuvas un Igau-
nijas, kā arī amatnieku delegācijām no šīm 
valstīm cita projekta ietvaros. 

Pavisam Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centru 2018. 
gadā apmeklēja 2043 apmeklētāji, kas ir 
par 436 apmeklētājiem vairāk kā 2017. 
gadā. No tiem 370 minēto tūrisma grupu 
dalībnieki. Izstādes telpās gada garumā 
gan sadarbībā ar biedrību „Lubānas Puse” 
notika desmit sestdienas tikšanās (divas 
tikšanās jau notika 2017. gada nogalē), 
gan 15 citu organizatoru rīkotie pasākumi, 
gan arī centra organizēti semināri un pasā-
kumi. Liels paldies jāsaka arī Loretai Māli-
ņai, Almai Elīzai Ezeriņai un Lindai Kalniņai, 
kuras guva ieskatu centra darbībā, vasaras 
brīvlaikā čakli strādājot un apgūstot jaunas 
iemaņas iestādes darbībā. 

Pagājušajā gadā novadā sevi ir pietei-
kuši jauni tūrisma pakalpojuma sniedzēji: 
26. augustā tika atklāta Broņislavas Martu-
ževas dzejas klēts un visa gada garumā uz 
aktīvu dzīvesveida praktizēšanu – diskgolfa 
spēli aicināja Rolands Gruzītis zemnieku 
saimniecībā “Lettes”.

Visa gada garumā tika strādāts pie grā-
matas “Simts stāstu par Lubānu” veidoša-
nas. Tā tika izdota un  pie saviem lasītājiem 
nonāca 11. novembrī grāmatas atvēršanas 
pasākumā. Šī gada  9. janvārī grāmatu pre-
zentējām  Jumavas grāmatnīcā Rīgā un tur-
pināsim aizsākto darbu pie kultūrvēsturisku 
stāstu vākšanas un apkopošanas, lai 2020. 
gadā varētu izdot nākamo grāmatu. 

Satiekoties ar centra apmeklētājiem, 
viesiem un tūristiem, ir patīkami dzirdēt no 
viņiem labus vārdus par Lubānas mazpilsē-
tas skaistumu, sakoptību, interesantajiem 
tūrisma pakalpojuma sniedzēju piedāvā-
jumiem un vēlmi šeit atgriezties, jo vienas 
dienas Lubānas puses iepazīšanai ir par 
maz.

Pašlaik aicinu visus apmeklēt Lubāna 
mitrāja informācijas centra veidoto foto iz-
stādi par Lubāna ezera iedambēšanu „Lu-
bāns Latvijai: toreiz un tagad”. Izstādi varēs 
apskatīt līdz marta beigām, jo aprīlī esam 
ieplānojuši Valda Kļaviņa foto izstādi par 
Aiviekstes upes skaistumu. 

Lubānas novada pašvaldības kultūras 
darba speciāliste Ilze Kraukle

Atskats uz Lubānas novada 
Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 

centra darbu 2018. gadā



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 25. janvāris 5

Čau, lasītāj! Laiks skrien vēja spārniem, esam 
ieskrējuši arī jaunā gadā. Vai esi pamanījis, ka jau 
mēnesis gandrīz galā? Ka jaunais gads vairs nav 
jauns… Ka viena divpadsmitā daļa gada jau izlie-
tota! Šajā numurā tev būs lieliska iespēja iepazīt 
mūsu skolas skolnieci Paulu Stradiņu, konkursa 
„Gudrs, vēl gudrāks” fi nālisti,  kā arī dosim iespēju 
iepazīties ar sporta dzīves aktīvistu – skolotāju Jāni 
Lejiņu. Janvāris ir mēnesis, kad skolā pieminam 
barikāžu laika notikumus. Tas bija laiks, kad tika 
organizēti Latvijas Republikas aizsardzības pasā-
kumi Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 
13. līdz 27. janvārim. 18. janvārī skolēni apmek-
lēja projekta “Skolas soma” ietvaros vī ru kopas 
“VILKI” piedāvāto koncertlekciju. Programmas 
pamatmērķis ir veicināt Latvijas skolās patriotismu 
un nacionālās identitātes sajūtu. Arī mēs, avīzes 
veidotāji, esam gatavi jauniem izaicinājumiem un 
jaunām idejām. Skolēni nes savas smagās skolas 
somas, tajās ņemdami līdzi kādu apņemšanos. 
Lai arī semestris ir tikko sācies, mūsu skolēni jau 
paspējuši skolu pārstāvēt starpnovadu olimpiādēs 
latviešu valodā, vēsturē, fi zikā. Mēs lepojamies 
ar tiem, kas aizstāv mūsu skolas godu! Arī laika 
apstākļi mūs priecē, tādēļ nesēdi mājās un dodies 
izbaudīt ziemas priekus. Daba pārvērtusies pū-
kainā un baltā pasakā. Sniegs – tas ir tik skaists! 
Pūkaini māju jumti un koku zari kā pasakā par Elzu 
ar ledus sirdi. Balta, balta zeme. Ir daudz skaista 
pasaulē, kas ilgst tikai brīdi, tikai mirkli. Mirklis ir 
un… vairs nav. Vieniem tas sagādā vairāk raižu, 
vieniem – atraisītus smieklus un laimes pilnus brī-
žus, dauzoties pa dziļajām sniega kupenām. Ieel-
po labo, izelpo slikto. Ja jūties saspringts, atceries 
savas dzīves labākos mirkļus, domājot par prieku 
un laimi, ko tajos izjuti. 

Iemācies pats izturēties pret citiem tā, kā 
tu vēlies, lai izturas pret tevi. Visiem būs labāk, 
bet, pirmkārt, tev! Apkārtējie ir tavs spogulis. 
Jaunā gadā iemācies pašu svarīgāko likumu – lai 
pasaule būtu pret tevi jauka, tev jābūt jaukam pret 
pasauli. Jauna gada sākums ir vēl viens iemesls, 
lai mainītos uz labu. Vēlu Jums visiem sākt jauno 
semestri ar trīskārt lielāku sparu nekā visus citus 
semestrus un mācību gadus kopā! Pasaule ir 
sarežģīta, bet nav arī tā, ka nepavisam 
nav izzināma. Ir ļoti daudz skaidru, 
vienkāršu lietu, pie kurām pieķer-
ties apjukuma brīžos, var iet uz 
priekšu dzīvē, par pamatu ņemot 
pozitīvo, skaidro, tveramo.

8.klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

Katram dzīvē ir savs skolotājs, ar kuru 
lepojies, kuru bieži atceries, kuram ikdie-
nas steigā nevari vienkārši paiet garām, 
nepainteresējoties, kā klājas, SKOLOTĀJ? 
Būt par pedagogu sporta skolotājam Jā-
nim Lejiņam ir dzīvesveids. Pirmo no rīta, 
pēdējo vakarpusē, bieži pat vēlās vakara 
stundās var sastapt skolā; vienmēr dar-
bīgs, laipns, atsaucīgs, zinošs un ar mil-
zīgu vēlēšanos savas zināšanas nodot 
nākamajai paaudzei – tāds ir šis  cilvēks. 
2.februārī skolotājs svinēs nozīmīgu dzī-
ves jubileju.

Vai varat aprakstīt, kāda izskatās 
viena diena skolotāja dzīvē? – Ikdienas 
rīta pasākumi, skola, gatavošanās stun-
dām, treniņi. Vakara stundas tiek veltītas 
arī pasākumu plānošanai.

Kurš bija tas mirklis, kad sapratāt – 
gribu būt skolotājs? – Studējot augstsko-
lā. Redzēju un sapratu, cik problēmu pilns 
un nervozs ir trenera darbs. Tātad lēmums 
– būšu skolotājs.

Cik ilgi strādājat par skolotāju? – 
Skolā strādāju kopš 1981. gada. Tātad jau 
38 gadus.

Kuri mācību priekšmeti skolā visla-
bāk padevās?

Patika aritmētika, algebra. Vidusskolas 
klasēs arī sports.

Vai tagad saskatāt kādu līdzību ar to, 
kā mācīja agrāk un to, kādas metodes ir 
tagad? – Pazudusi ir „padomju” pieeja gan 
skolēniem, gan mācībām, gan mācību uz-
devumu uzstādījumam. Sporta kā fi ziskās 
sagatavotības uzdevums ir saglabājies – 
veidot vispusīgi attīstītu, fi ziski sagatavotu 
jaunieti, nostiprinot veselību.

Kādas ir jūsu kā skolotāja stiprās 
puses? – Nezinu, nekad neesmu par tām 
domājis. Iespējams, ka zināšanas un dar-
ba pieredze!

Kāds ir bijis smieklīgākais atga-
dījums jūsu stundās? – Kādā treniņā 
meiteņu basketbola komanda noklausās 
manis doto uzdevumu. Te pēkšņi kāda no 
basketbolistēm saka: „Trenerīt, atkārtojiet 
vēlreiz, īpaši glupajiem!” “Anna! Klausies!” 
Anna bija labākā un gudrākā spēlētāja. 
Mēs visu treniņu turpinājām smieties.

Kādu sevi redzat pēc desmit ga-
diem? – Aktīvu „nopelniem bagātu pen-
sionāru!”

Ko vēlētos izdarīt tuvākajā nākotnē? 
– Aizvest pilnu autobusu ar lubāniešiem uz 
kādu Madonas kausu orientēšanās sacen-
sībām.

Kas jūs pasaulē visvairāk pārsteidz? 
– Mani pārsteidz, ka vēl joprojām par spor-
ta skolotājiem strādā pavirši, bezatbildīgi 

cilvēki. Pārsteidz sabiedrības aklums, iz-
glītības trūkums politiskajos jautājumos.

Pastāstiet, kā esat iejuties mūsu 
mazpilsētā Lubānā? Kas pārsteidz Lubā-
nā? – Lubāna arī manā trešajā „lubānieša” 
gadā vēl turpina pārsteigt. Pārsteidzoša ir 
cilvēku pozitīvā attieksme pret sportu, fi zis-
kajām aktivitātēm, sapratne, arī atbalsts. 
Pārsteidz skolēnu jautājumi: „Skolotāj, ko 
Jums palīdzēt aiznest?” Strādājot Madonā 
tā nebija.

Kā bērnus ieinteresēt mācīties? Kur 
rodat idejas? – Ideja viena – nāc, ejam, 
darām! Tu to vari, ir tikai jāpamācās!

Kas ir tas pozitīvais, ko bērniem un 
jauniešiem dod aktīva darbošanās, tre-
niņi, sports? – Galvenais ir pārliecība par 
savu varēšanu, gandarījums par rezultā-
tiem.

Kā jūs atpūšaties? – Brīvajā laikā slē-
poju, orientējos. Gan ziemā, gan vasarā 
daudz uzturos mežā, palīdzu dēlam medī-
bās. Labprāt vasarās eju gar upi makšķe-
rējot.

Labākais dienas brīdis? – Tas noteikti 
ir pēc rīta dušas, kā arī sajūtot siltas kafi jas 
aromātu.

Trīs radoši cilvēki, ar kuriem kopā 
vakars noteikti izdotos? – Tas noteikti 
būtu Māris Valainis, Lubānas vidusskolas 
ārpusklases darba organizatore Dace Ko-
čāne un draudzene Judīte.

Ko novēlētu visiem Lubānas vidus-
skolas skolēniem? – Aizmirstiet vārdu 
„NEVARU!”

„Saldskābmaizes” komanda novēl: 
„DROSMI orientēšanās šķēršļu pārvarēša-
nā, MĒRĶTIECĪBU dodoties pretī sasnie-
gumiem un neizsīkstošu DEGSMI!”

Atbildes apkopoja 11.klases skolniece 
Ieva Merilija Akmentiņa

Ar vārdu var pacelt
2019. gada janvāris      2019. gada janvāris      
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LUBĀNAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU AVĪZE “SALDSKĀBMAIZE”

Katram mākonim ir zelta maliņa

Lubānas vidusskolas 9.klases skolnie-
ce Paula Stradiņa ir ļoti veiksmīgi startējusi 
erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks.” Spē-
les fi nālu varēs noskatīties LTV 1.kanālā 
25.janvārī. Jāpiebilst, ka LTV 1 pārraidītās 
erudīcijas spēles skolēniem “Gudrs, vēl 
gudrāks” jautājumi ietver mācību vielu un 
sabiedriski aktuālas tēmas mūzikā, mākslā, 
politikā un citās jomās. Raidījums “Gudrs, 
vēl gudrāks” ir kā vīruss, mazā atkarība, 
kas rada prieku, adrenalīnu – tas ir viens 
liels piedzīvojums. Šī erudīcijas spēle šajā 
sezonā burtiski mainīja Paulas dzīvi – ir kļu-
vusi komunikablāka, atvērtāka un ieguvusi 
ticību sev un saviem spēkiem, un daudz, 
daudz, daudz ko citu. Visi klasesbiedri bija 
cītīgi Paulas atbalstītāji un patiesi priecājās 
par viņas dalību un pārliecinošo spēli.

Bijusī klases audzinātāja Astra Šķēle 
Paulu atceras kā ļoti klusu, kārtīgu, rūpīgu 
un apzinīgu. Skolotāja uzsver, ka mācīša-
nās viņai bija kā pienākums, paspēt visu 
izdarīt, apmeklēt dejas, mākslas skolu.

Paula par sevi saka tā: „Esmu draudzī-
ga, aktīva, saprotoša, izpalīdzīga, pozitīva. 
Cenšos sliktajā saskatīt labo un vienmēr  
tiecos uz savu mērķi. Man nepatīk pado-
ties pie pirmajām grūtībām, bet daru visu, 
lai tās pārvarētu un viss izdotos. Esmu no-
slogota, bet brīvo laiku priekš sevis atrodu. 
Brīvajā laikā es aktīvi atpūšos – slēpoju, 
slidoju, braucu ar kvadraciklu. Labam sko-
lēnam ir jābūt apmierinātam ar savu dzīvi, 
aktīvam, zinātkāram un entuziasma pilnam, 
lai virzītos uz savu mērķi. Šobrīd mani ie-
priecina ziema, jo var izbaudīt visus šī ga-
dalaika priekus. Mani iedvesmo pozitīvi un 
saprotoši cilvēki. Godīgums, pacietība, sa-
pratne un savstarpēja cieņa manā izpratnē 
ir vērtīgākās īpašības mūsdienu skolēnos. 
Labprāt vēlētos satikt un parunāt  ar Annu 
Pannu jeb īstajā vārdā Annu Birmani, kura 
cep kūkas, raksta par tām un dalās ar sa-
vām receptēm. Ikdienas raizes, stresu, ne-
gācijas man palīdz aizmirst ēst gatavošana. 

Man ļoti patīk gatavot dažādus saldumus, 
našķus. Citus es iepriecinu ar negaidītām 
dāvaniņām, ko esmu pagatavojusi pati. 
Vēlētos doties iepazīt Austrāliju, jo tur ir 
krasi atšķirīgs klimats, daba, kultūra. Mans 
lielākais un svarīgākais mērķis ir pabeigt 
9.klasi un veiksmīgi nokārtot eksāmenus. 
Man ir lielāki un mazāki sapņi, kurus vēlos 
piepildīt. Viens no mazajiem sapņiem ir Si-
guldā izbraukt ar „Zērgli” (tā ir pasaulē pir-
mā un šobrīd vienīgā šāda veida atrakcija, 
kur brauciens ar zipline notiek pa vagoniņa 
gaisa trošu ceļu). Gaujas senlejas daile un 
elpu aizraujošas emocijas putna lidojumā 
55 metrus virs Gaujas, traucoties pretī ho-
rizontam ar ātrumu līdz pat 60 km/h. Es 
apbrīnoju cilvēkus, kuri nesavtīgi dara savu 
darbu, kuri spēj glābt citiem dzīvību. Mana 
mīļākā nedēļas diena ir sestdiena. Dievinu 
okeāna zilo krāsu. Mans mīļākais ēdiens ir 
biezpiena plācenīši. Mīļākā dziesma ir gru-
pas „Prāta vētra” „Šokolādes saldējums”. 

Dalība spēlē rada īpašas emocijas. 
Esmu pārsteigta, cik gan daudzi cilvēki 
skatās šo raidījumu un ik reizi jūt man līdzi. 
Nekas jau īpaši pēc dalības spēlē nav mai-
nījies, bet, kā saka: latiņu jau vairs nedrīkst 
nolaist. Kā jau katram mākonim ir zelta ma-
liņa, tā arī šajā situācijā ir daudz, daudz po-
zitīvu aspektu. Piemēram, redzu motivāciju 
kādu mācību priekšmetu mācīties nedaudz 
vairāk. Startējot spēlē, ne jau iegūtā vieta ir 
noteicošā, noteicošais bija savu zināšanu 
pārbaude un tās neaprakstāmās sajūtas, 
kas valda „Gudrs, vēl gudrāks” fi lmēšanas 
laukumā. Taisnība vien ir tiem, kas saka, 
ka prožektoru gaismā un zālē, kur valda 
satraukums, starp saviem konkurentiem 
pat par tik vienkāršu darbību kā 2x2=4 sāc 
aizdomāties. Ticiet man, televīzijā viss iz-
skatās citādāk. Filmēšana ir garš un nogur-
dinošs process (vismaz 4 stundu garumā). 
Man pašai šķiet, ka esmu centīga skolnie-
ce, bet ar savu kripatiņu brīnuma. Nevienu 
mirkli neesmu nožēlojusi, ka riskēju un pie-
rādīju visiem, ko spēju. Protams, viena es 
to nepaveiktu. Paldies manai ģimenei, īpaši 
omei par atbalstu jebkurā dzīves situācijā, 
paldies arī tik daudzajiem līdzjutējiem par 
atbalstu. Noteikti ieteiktu nevienam nebai-
dīties, aizpildīt anketu un piedalīties, tā ir 
neaizmirstama pieredze un tikai viens pie-
teikums var mainīt dzīvi par 180 grādiem.” 

Pārsteidzoši, cik daudz var izdarīt cil-
vēks, ja vien ir vēlme sasniegt savu no-
sprausto mērķi! Gribas ieteikt Paulai ne-
padoties grūtās situācijās un arī turpmāk 
ar savu centību, apķērību un gribasspēku 
sasniegt jaunas virsotnes. Mēs ar tevi lepo-
jamies, Paula!

Priecājos, ka arī mūsu skolā ir talantīgi, 
atjautīgi un erudīti jaunie cilvēki, kuri pēc 
10-20 gadiem noteiks lietu kārtību mūsu 
Latvijā.

Paulu uzklausīja 
skolotāja Ilona Kalniņa

 Janvāris skolas dzīvē sācies ar olim-
piādēm starpnovadā. Vēstures olimpiādē 
piedalījās Matīss Matigars Ezeriņš, Emīlija 
Solovjeva, Uldis Puķītis, Paula Stradiņa. 
Latviešu valodas olimpiādē piedalījās Re-
nāte Jakovļeva, Alma Elīze Ezeriņa. Fizikas 
olimpiādē piedalījās Mārcis Andris Mihel-
sons. Uz Eiropas parlamenta deputātes 
Ineses Vaideres noslēguma pasākumu 
Rīgā ir uzaicināta Una Ivanova, kas pieda-
lījās konkursā „100 vēstures mirkļi novadā 
– vietas un cilvēki.”

 16. janvārī Lubānas vidusskolā notika 
spēka un izturības sacensības. Šajā pasā-
kumu ciklā piedalījās 21 komanda. Sacen-
sībās bija jāslēpo, jāšauj mērķī un jāpār-
bauda sava erudīcija dažādos jautājumos. 
Lepojamies ar saviem skolēniem, jo katra 
grupa ieguva kādu kausu.

1. vieta 5. – 6. klašu komandai
2.vieta 10. – 12. klašu komandai
3.vieta 7. – 9. klašu komandai

 17. janvārī skolā viesojās Valsts poli-
cijas pārstāvji, lai apsveiktu skolēnus, kas 
piedalījās zīmējumu konkursā „Valsts po-
licijai 100.” Pārsteiguma balvas saņēma 
Baiba Dzene, Rēzija Saleniece, Ildze Bod-
niece, Viktorija Medvecka, Dita Almane.

 18. janvārī projekta “Skolas soma” 
ietvaros mūsu skolas skolēniem bija iespē-
ja apmeklēt vī ru kopas “VILKI” piedāvāto 
koncertlekciju.

ĪSZIŅAS

ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu 
izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palī-
dzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu kar-
jeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju 
un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Dar-
ba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot 
sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt 
nākamos kolēģus.

Pagājušajā gadā ĒNU DIENĀ 2018 pieda-
lījās 1542 ēnu devēji, kuri piedāvāja kopumā 
8044 vakances, kas bija par 17% vairāk nekā 
2017. gadā. Uz piedāvātajām vakancēm pre-
tendēja 49 000 reģistrētu ēnotāju. ĒNU DIE-
NĀ 2018 pieprasītākās profesijas bija prog-
rammētājs (294 pieteikumi), ārsts (274), radio 
diktors (255), gaisa kuģa stjuarts (204). Savu-
kārt ēnu devēju piedāvātākās profesijas bija 
sabiedrisko attiecību speciālists (162 vakan-
ces), projektu vadītājs/direktors (124 vakan-
ces), ugunsdzēsējs/glābējs (118 vakanču).

Vecāki, palīdziet saviem bērniem! Sko-
lēni, neesiet kūtri malā stāvētāji, izmantojiet 
piedāvātās iespējas, rakstiet motivācijas vēs-
tules!

Karjeras konsultante Ilona Kalniņa
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No 2. janvāra 
ieviests VSAA 

konsultatīvais tālrunis – 
64507020. 

Darba laiks: 
darba dienās no plkst. 
8:30 līdz plkst.17:00.

Kino notikumi 
Lubānā 2018.g.

2018. gads bija Latvijas fi lmu gads, jo pēdē-
jos gadu desmitos vēl nav piedzīvots tik liels skaits 
Latvijas kinofi lmu pirmizrāžu. Pavisam 16 fi lmas 
tika veidotas ar Latvijas simtgades fi nansējumu, 
no kurām divas vēl savu tikšanos ar skatītāju pie-
dzīvos 2019. gada sākumā. 

Kopsavilkumā – Lubānas kultūras nams de-
monstrēja 28 fi lmas, no tām: 5 ārzemju režisoru 
animācijas fi lmas un 3 latviešu režisoru animāci-
jas fi lmas, 11 dokumentālās fi lmas un 9 mākslas 
fi lmas. 

Vislielākais apmeklējums bija uz Annas Vidu-
lejas spēlfi lmu “Homo Novus” – 46 apmeklētāji, 
aiz kuras ar 43 skatītājiem sekoja  Aigara Graubas 
“Nameja gredzens” un animācijas fi lma  “Džungļu 
patruļa”, ar 40 skatītājiem sekoja Ināras Kolmanes 
spēlfi lma “Bille” un tad apmeklētāko fi lmu vidū 
ar 35 skatītājiem ir Māra Martinsona komēdija 
“Jaungada taksometrs”, nedaudz atpalika J. Pipa-
ra dokumentālā fi lma “Vēsture aiz kadra” (30) un 
animācijas fi lma “Ledus karaliene – 3”, kurai seko 
Dāvja Sīmaņa spēlfi lma “Tēvs Nakts” – 28 skatītā-
ji. Pagājušajā sezonā bija arī dokumentālās fi lmas 
seanss, kuru skatījos es un vēl viena skatītāja, taču 
kopumā vidēji uz fi lmu nāk 13 – 15 skatītāji. 

2019. gada februārī aicināsim uz Edmunda 
Jansona ģimenes animācijas fi lmu “Jēkabs, Mim-
mi un runājošie suņi”, martā – Andreja Ēķa jaunā 
un patiešām smieklīgā komēdija “Klases salido-
jums”, aprīlī spēlfi lma “1906”, Alises Zariņas un 
Kriminālās ekselences fonda radošās komandas 
jaundarbs – komēdija “Blakus” un maijā animāci-
jas fi lma “Lote un pazudušie pūķi”. Tā ir jau zināmā 
informācija par pirmā pusgada fi lmām, bet precīza 
informācija sekos mājaslapā, laikrakstā “Lubānas 
Ziņas” un uz afi šām. Tiekamies kinoseansos Lubā-
nas pilsētas klubā! 

Paldies biedrībām “Kultūrpunkts” un “Latvi-
jas Kinematogrāfi stu savienība” par sadarbību šo 
fi lmu pieejamības nodrošināšanā, kā arī Andrim 
Stoļeram par palīdzību dažādos tehniskos jautāju-
mos un fi lmu seansu demonstrēšanā.

Lubānas  novada pašvaldības kultūras darba 
speciāliste  Ilze Kraukle

20. janvārī Lubānas pilsētas klubā notika 2019. gada 
pirmais zoles turnīrs. Rezultāti:
1. vieta – Valdis Markovs,
2. vieta – Juris Jakovļevs,
3. vieta – Gints Stērninieks, viņam arī 1. zole,
4. vieta – Ēriks Kočāns,
5. vieta – Vilis Pērkons,
6. vieta – Jānis Garlo.
Sveicam visus uzvarētājus! Velga Puzule

Iedzīvotāju grupa uz 02.01.
2019.

uz 02.01.
2018.

uz 02.01.
2017.

Uz 04.01.
2016.

Iedzīvotāji kopā
     t.sk. vīrieši
     t.sk. sievietes
     t.sk. Indrānu pagastā
     t.sk. Lubānā

2418
1192
1226
750

1668

2464
1213
1251
773

1691

2522
1239
1283
802

1720

2594
1264
1330
829

1765

Iedzīvotāji darbspējas vecumā (no 15 
g.v. līdz pensijas vecuma sasniegšanai)
     t.sk. vīrieši
     t.sk. sievietes

1553

852
701

1582

865
717

1616

885
731

1667

903
764

Vecuma pensijas gadus sasniegušie
     t.sk. vīrieši
     t.sk. sievietes

581
192
389

561
187
374

579
196
383

601
205
396

Bērni un jaunieši no 0 līdz 18.g.v. 
     t.sk. zēni, jaunieši
     t.sk. meitenes, jaunietes

363
181
182

378
189
189

387
184
203

400
185
215

Bērni un jaunieši no 0 līdz 15.g.v. 
     t.sk. zēni, jaunieši
     t.sk. meitenes, jaunietes

284
148
136

321
161
160

327
158
169

326
156
170

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs un valstiskā piederība  Lubānas novadā  (uz 02.01.2019.):
latvieši – 2321 (96 %), 
krievi – 50 (2 %), 
pārējās tautības kopā – 47 (2 %)
pilsoņi – 2398 (99 %)
nepilsoņi – 20 (1 %)

Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas p.i. Sandra Līcīte

Iedzīvotāju skaita un nacionālā sastāva 
statistika Lubānas novada pašvaldībā

Zoles turnīrs janvārīZoles turnīrs janvārī

Būvvaldes 
pieņemšanas laiki

Būvvalde 2019.g. pieņems klientus 
Lubānā katra mēneša pirmajā un trešajā 
otrdienā no plkst. 10.00 – 12.00, Madonā 
katru ceturtdienu no plkst. 8.00 – 16.00, 
pusdienas pārtraukums no 12.00 – 13.00.

Pieņemšana Lubānā

Janvāris – 08.01.; 22.01. 
Februāris – 05.02.; 19.02. 

Marts – 05.03.; 19.03. 
 Būvvaldes vadītāja Iveta Meļehova – 

m.t. 29422298, 
 Būvinspektors Andris Garančs – 

m.t. 29244474,
 Arhitekte Silvija Šīre – m.t. 28371721.
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Atkritumu dedzināšanas postošās 
sekas izjutīs mūsu pēcnācēji

Vēlreiz par ES 
atbalsta pakām

2019. gadā paplašināts ES pārtikas un 
materiālās palīdzības atbalsta saņēmēju loks!

No 2019. gada janvāra Eiropas Atbalsta fonda 
atbalstu varēs saņemt arī maznodrošinātas perso-
nas vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī 
nepārsniedz 242 eiro un atbilst maznodrošinātas 
ģimenes nosacījumiem. 

Turpmāk visām pilngadīgajām personām ir ie-
spēja saņemt ne tikai Fonda līdzfi nansētās pārti-
kas, bet arī higiēnas un saimniecības preces, ko 
līdz šim varēja saņemt tikai bērni vecumā līdz 18 
gadiem. Savukārt ģimenes ar bērniem līdz 12 mē-
nešu vecumam varēs izvēlēties vienu no Fonda hi-
giēnas preču pakām, kurās ir autiņbiksītes no 5 līdz 
9 kilogramiem vai no 7 līdz 18 kilogramiem.

Paku saņemšanai jāuzrāda  pašvaldības soci-
ālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa par statusu.

Sīkāka informācija pie sociālās darbinieces 
Andras Pličas – t. 64894881.

Joprojām ir daudz cilvēku, kuri uzskata, ka 
dedzināšana ir labs veids, kā tikt vaļā no sadzīves 
atkritumiem, lai bez piepūles un liekiem izdevu-
miem sakārtotu savu īpašumu vai kādu piknika 
vietu. Rezultātā atkritumi tiek neapdomīgi dedzinā-
ti gan atvērtajos ugunskuros atpūtas vietās, gan 
piemājas ugunskuros, gan krāsnīs un apkures ie-
kārtās. Tomēr speciālisti uzsver, ka atkritumu de-
dzināšana ir kaitīga gan apkārtējai videi, gan cilvē-
ku veselībai. Par to, kādu kaitējumu patiesībā rada 
atkritumu dedzināšana, stāsta SIA “Pilsētvides 
serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

Sabiedrībā klīst maldīgs viedoklis, ka dedzināt 
drīkst jebkādus bioloģiskās izcelsmes materiālus 
jeb tā saucamo zaļo masu – koku un krūmu zarus, 
lapas, nopļautu zāli, augļu un dārzeņu paliekas. 
Taču, ja sausais kurināmais – sausa malka vai zari 
– sadegs, neradot kaitējumu videi, tad, piemēram, 
aizdedzinot slapju lapu kaudzi un atstājot to lēni 
gruzdēt, gaisā izdalās kaitīgu ķīmisko vielu savie-
nojumi. Turklāt, pat dedzinot atbilstošus atkritu-
mus, ir jāievēro noteikti drošības pasākumi, kas 
bieži vien tiek ignorēti – nededzināt ugunskuru vē-
jainā laikā, blīvi apbūvētās teritorijās vai mežā, kur 
pastāv augsts citu blakus esošu objektu aizdegša-
nās risks, kā arī nesakraujot pārāk lielu zaru kaudzi 
un ierobežojot ugunskura teritoriju ar smiltīm, ak-
meņiem vai speciālu grāvīti. 

Jāatceras arī, ka atkritumu apsaimniekošanas 
jautājumi ir pašvaldību kompetencē. Katra pašval-
dība var izlemt, atļaut vai neatļaut dedzināt orga-
niskos atkritumus savā teritorijā. Piemēram, Rīgā 
dedzināt lapas ir aizliegts. Savukārt atsevišķās 
pašvaldībās saistošie noteikumi paredz, ka sausās 
lapas, zarus un citus organiskos atkritumus drīkst 
dedzināt nelielos daudzumos. Ir vēlams iepazīties 
ar savas pašvaldības noteikumiem, jo par to pār-
kāpšanu draud ievērojams naudas sods.

Kategoriski nedrīkst dedzināt sadzīves atkritu-
mus, piemēram, plastmasas pudeles, polietilēna 
maisus, audumu izstrādājumus, gumijas materiā-
lus, laku un krāsu taru, elektrības vadus, dažādas 
elektroiekārtas u.tml. Sadzīves atkritumi var satu-
rēt dažādus aerosolus, kas var uzsprāgt, bet de-
dzinot sadzīvē izmantojamās polimēru plēves un 
plastmasas iepakojumu, rodas poliaromātiskie 
ogļūdeņraži, piemēram, benzopirēns, kas ir ļaun-
dabīgus audzējus izraisoša viela. 

“Neskatoties uz gana attīstītu atkritumu ap-
saimniekošanas infrastruktūru valstī, vēl aizvien ir 
iedzīvotāji, kuri izvēlas nederīgas lietas, tai skaitā 
sadzīves atkritumus, samest kaudzē un sadedzi-
nāt. Varētu domāt, ka viss, kas “izkūp” gaisā, kļūst 
neredzams un problēma ir atrisināta – lieko gružu 
vairs nav. Bet tā ir sevis mānīšana, ko mums vaja-

dzētu skaidri apzināties. Sadedzināti atkritumi ne-
kur nepazūd, tie maina savu formu un pārvēršas 
par bīstamiem ķīmiskiem savienojumiem. Vienreiz 
nokļūstot vidē, šis indīgas vielas uzkrājas un rada 
ilgtermiņa kaitējumu, kura postošo efektu pilnā 
apmērā izjutīs nākamās paaudzes,” brīdina Jurģis 
Ugors. 

Atkritumu dedzināšanas rezultātā radušies 
melnie dūmi satur bīstamus ķīmiskus savienoju-
mus – dioksīnus, hlora savienojumus, poliaromā-
tiskos ogļūdeņražus, smagos metālus un citus 
bīstamus savienojumus, kas piesārņo gaisu un 
caur elpceļiem nonāk un uzkrājas cilvēka organis-
mā. Tāpat kaitīgie savienojumi sīku putekļu veidā 
nonāk uz augsnes un augiem, pēc tam ūdenī. Ne-
pareizi apsaimniekojot atkritumus, rodas piesār-
ņojums, kuru cilvēki uzņem, lietojot pārtikā piesār-
ņotu ūdeni, piesārņotā augsnē augušus augus, 
elpojot piesārņotu gaisu un peldoties piesārņotās 
ūdens tilpnēs. Visbeidzot – lietojot pārtikā putnu, 
zivju un dzīvnieku gaļu, kas uzņēmuši barību pie-
sārņotā vidē.

Turklāt sadzīves atkritumu dedzināšana izraisa 
ozona slāņa noārdīšanu un veicina planētas at-
mosfēras piesārņojumu ar kaitīgām vielām. Vides 
piesārņojums jau tagad ir kļuvis par cēloni vājai 
cilvēku imunitātei, nervu sistēmas traucējumiem, 
plašam alerģiju klāstam un vairākām smagām sli-
mībām. Turklāt, ārsti ir pierādījuši, ka organismā 
uzkrātās kaitīgās vielas ir pārmantojamas un var 
negatīvi ietekmēt arī pēcnācēju veselību.

“Diemžēl vēl tāls ceļš ejams, lai pārliecinātu, 
ka sadzīves atkritumus dedzināt nav pareizi. Gan 
tādas institūcijas kā Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests un Valsts vides dienests, gan 
pašvaldības un atkritumu apsaimniekotāji regulāri 
atgādina par atkritumu dedzināšanas kaitīgumu, 
tomēr tas aizvien tiek darīts. Mums visiem ir tiesī-
bas uz tīru vidi, tāpēc es aicinu iedzīvotājus būt 
atbildīgiem pret sevi un nākamajām paaudzēm, 
mainīt savus ieradumus, apsaimniekot atkritumus 
legāli un videi draudzīgā veidā – noslēdzot līgumu 
par atkritumu apsaimniekošanu, ikdienā šķirojot 
atkritumus un izvērtējot ikdienas pirkumu lietderī-
bu,” pauž Ugora kungs.

Turklāt, kā atgādina SIA “Pilsētvides serviss”, 
prasmīgi apsaimniekoti atkritumi ir vērtīgs resurss. 
Bioloģiski noārdāmos atkritumus var kompostēt, 
iegūstot barības vielām bagātu un vērtīgu organis-
ko mēslojumu. Savukārt lielu daļu plastmasas, 
stikla, papīra un kartona atkritumu, un pat auto 
riepas var pārstrādāt un lietot atkārtoti, tādējādi 
piešķirot šiem materiāliem otro dzīvi.

9. janvāra pēcpusdienā sirsnīgā atmosfērā no-
tika grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” prezentā-
cijas pasākums grāmatu apgāda “Jumava” grā-
matnīcas telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 73. Pasākuma 
ievadvārdus teica apgāda “Jumava” valdes priekš-
sēdētājs Juris Visockis, klātesošos uzrunāja Lubā-
nas novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks. 
Par grāmatas tapšanas gaitu savās emocijās dalī-
jās šīs grāmatas redkolēģijas biedri – Lubānas 
novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze 
Kraukle un publicists Juris Lorencs.

Lubānas novada pašvaldība, pateicoties grā-
matas stāstu autoriem par viņu ieguldījumu grāma-
tas veidošanā, tās dāvāja Birutai Stafeckai, kas 
piekrita uzrakstīt rakstu par Lubānas vidusskolas 
skolotāju Gunāru Lasi (stāsts saucas “Vārdu aina-
va par Gunāru Lasi”). Grāmata tika dāvāta arī Skil-
lai Rikardei Pinnei – paldies par stāstu “Rūdolfs 
Pinnis – krāsu prieks”. Stāstu “Uldis Rutks arī Rut-
kis” uzrakstīja skolotāja Aija Andersone, bet vienu 
grāmatu mēs vēlējāmies uzdāvināt Ulda ģimenei, 
viņa dēlam Mārim Rutkam arī Rutkim. 

Pasākuma apmeklētāji varēja baudīt Lubānas 
vīnotavas (SIA “Aiviekstes klēts”) rabarberu vīnu, 
zemnieku saimniecības “Zvaigznītes” ķimeņu mā-
jas sieru, pīrādziņus no SIA “Lubānas patērētāju 
biedrība”, kā arī sirsnīgo lubāniešu valodu.

Kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

Grāmatas 
“Simts stāstu par 

Lubānu” 
prezentācija
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AKTUĀLI

2019. gadā pensijas vecums būs 63 
gadi un 6 mēneši, pensijas vecums priekš-
laicīgas pensionēšanās gadījumā 61 gads 
un 6 mēneši.

Piešķirot vecuma pensiju 2019. gadā, 
apdrošināšanas iemaksu algas indekss – 
1,1064.

Gadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
(IIN) neapliekamais minimums pensijām būs 
270 eiro mēnesī, bet IIN likme pensijām līdz 
1667 eiro mēnesī būs 20%, savukārt par to 
daļu, kas ir virs 1667 eiro, – 23%

No 2019. gada 1. janvāra:
Ja  pensijas saņēmēja nāve iestājusies 

pēc 2019. gada 1. janvāra, tad pārdzīvojuša-
jam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas 
vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās 
valsts pensijas saņēmējs, piešķirs pabalstu 
50 procentu apmērā no mirušajam laulāta-
jam piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu 
par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada 31. decembrim, ja šāda piemak-
sa bija piešķirta mirušajam pensijas saņē-
mējam. Pārdzīvojušajam laulātājam jāvēršas 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā 
(VSAA) ar iesniegumu. Tiesības uz pabalsta 
izmaksu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmē-
ja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts 
sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja 
nāves dienas. Ja tas iesniegts vēlāk, tad ne 

vairāk kā 6 mēnešus atpakaļ 12 mēnešu pe-
riodā pēc miršanas.

Ja  pensijas saņēmēja nāve iestājusies 
pēc 2019. gada 1. janvāra, tad pensijas sa-
ņēmēja ģimenei vai personai, kas uzņēmu-
sies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta ap-
mērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par 
apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. 
gada 31. decembrim, ja šāda piemaksa bija 
piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam.

Latvijas pilsoņiem (vīriešiem un sievie-
tēm) jebkura veida dienesta periods PSRS 
Bruņotajos spēkos līdz 1990. gada 31. de-
cembrim, kā arī dienests Latvijas teritorijā no 
1991. gada 1. janvāra, veido apdrošināša-
nas stāžu. Personām, kurām pensija jau pie-
šķirta, jāvēršas VSAA ar iesniegumu un pen-
sija tiks pārrēķināta.

No 2019. gada 1. oktobra:
Vecuma pensiju indeksācija tāpat kā 

2018. gadā būs atkarīga no kopējā apdroši-
nāšanas stāža. Jaunums no 2019. gada 1. 
oktobra – ja apdrošināšanas stāžs būs 45 
gadi un vairāk, tad pensiju indeksēs, ņemot 
vērā 80% no apdrošināšanas iemaksu algu 
summas reālā pieauguma procentiem.

Pensiju, kura piešķirta par darbu kaitīgos 
un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos 
darba apstākļos tiem, kuru stāžs būs 45 gadi 
un vairāk, indeksēs, ņemot vērā 80% no ap-
drošināšanas iemaksu algu summas reālā 
pieauguma procentiem.

Piemaksas apmēru par vienu apdrošinā-
šanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. 
gada 31. decembrim (šobrīd 1,50 eiro pensi-
jām, kas piešķirtas līdz 1996. gadam un 
viens eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997. 
gada), oktobrī pārskatīs, ņemot vērā faktisko 
patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no 
apdrošināšanas iemaksu algu summas reā-
lā pieauguma procentiem.

No 2019. gada 1. janvāra Solidaritātes 
nodokļa likme ir 25,50%. (Solidaritātes no-
dokļa objekts ir ienākumi, kas saskaņā ar li-
kumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 
pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam no-
teikto VSAOI objekta maksimālo apmēru.) 
Solidaritātes nodoklis 2019. taksācijas gadā 
ir jāmaksā, piemērojot tādu pašu obligāto 
iemaksu likmi, kāda tiek piemērota personas 
ienākumiem līdz 62800 eiro (obligāto iemak-
su objekta maksimālais apmērs). Starpība 
starp faktiski samaksāto solidaritātes nodok-
li un  solidaritātes nodokli, kas aprēķināts 
25,50% apmērā, tiks uzskaitīta kā pārmaksā-
tais solidaritātes nodoklis un starpība tiks 
atmaksāta.

Par taksācijas periodu, sākot no 2019.
gada 1. janvāra, samaksātais solidaritātes 
nodoklis tiek sadalīts un ieskaitīts sekojoši:

1% – veselības apdrošināšanai, 14% 
valsts pensiju speciālajā budžetā, reģistrējot 
to nodokļa maksātāja personīgajā kontā, 
10,5% – iedzīvotāju ienākuma nodokļa kontā 
Valsts kasē.

Izmaiņas 2019. gadā
VSAA informē

Policijas ziņas
11.janvārī Lubānā “VW Transporter” šo-

ferim konstatēta minimālā alkohola kon-
centrācija izelpā – 2,44 promiles.

9. janvārī Lubānas vidusskolā notika 
novada pedagogu metodisko izstrādņu 
prezentācija. Šāda aktivitāte novadā notika 
pirmo reizi. Komisijas vērtēšanai iesnieg-
tas 5 pedagogu metodiskās izstrādnes:

 Ilona Kalniņa, Lubānas vidusskola, 
“Caurviju prasmes un attīstoša atgriezenis-
kā saite ķīmijas stundās” (iegūta 1. vieta un 
arī prezentāciju klausītāju simpātija);

 Astra Šķēle, Lubānas vidusskola, 
“Kompetenču pieeja izglītībā: caurviju 
prasmju attīstīšana un īstenošanas iespē-
jas mācību saturā Lubānas vidusskolā” 
(2. vieta);

 Inese Sondare, Lubānas vidussko-
la, “Starpdisciplinārais projekts “Skaņa ik-
dienā”” (3. vieta);

 Vita Paeglīte, Lubānas vidusskola, 
“Kritiskā domāšana – prasme par domāša-
nu” (veicināšanas balva);

 Sandra Valaine, Lubānas Mākslas 
skola, ”Lodes dzīve” (veicināšanas balva).

Vērtēšanas komisijas vadītāja, Lubā-
nas novada izglītības darba speciāliste 
Dace Mežsarga un pārējie vērtēšanas ko-
misijas locekļi (Iveta Peilāne, Lana Kunce, 
Astrīda Soma un Rudīte Kolāte) pateicās 
ikvienam pedagogam par drosmi pieteikt 
savu darbu konkursam, iedrošinot arī pā-
rējos kolēģus nākamgad būt aktīviem. Kā 
arī apliecināja, ka jaunajām mācīšanas 
tendencēm, kas balstītas uz caurviju pras-
mēm izglītībā, gan novada skolēni, gan 
pedagogi ir gatavi.

Šīs izstrādnes ir kā ieguvums visiem, 
jo kolēģi tās varēs izmantot arī savā ikdie-
nas darbā. Noslēgumā šī gada labākās 
metodiskās izstrādnes autores Ilonas Kal-
niņas izvēlētais citāts no Luisa Kerola grā-
matas “Alises piedzīvojumi brīnumzemē”: 
”Vai jūs man, lūdzu, nepateiktu, pa kuru 
ceļu es varu no šejienes aiziet? – Tas stipri 
vien atkarīgs no tā, kur gribi nokļūt.” Arī Lu-
bānas novada pedagogi ik dienas ir šādas 
izvēles priekšā. Lai veicas!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Lubānas novada 
pedagogu metodisko 

izstrādņu 
prezentācija

Valsts policijas
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
pieņemšanas laiki

2019. gadā
18. janvāris, 15. februāris, 

15. marts no plkst. 9.00 – 10.00
Lubānā, Tilta ielā 11.

Nepieciešamības gadījumā 
valsts policijai
zvanīt – 110.

p

Ģimenes ārstu 
konsultatīvais tālrunis – 
66016001. 
NMPD – 113

Bezmaksas konsultācijas 
nevalstiskajām 

organizācijām Madonā
28. janvārī no plkst. 10.00 Madonas 

bibliotēkā nevalstiskajām organizācijām 
būs pieejamas bezmaksas konsultācijas 
par grāmatvedības, juridiskajiem un at-
tīstības jautājumiem. Īpaši aktuāla šobrīd 
varētu būt gada pārskatu sagatavošana, 
ikdienas grāmatvedības kārtošana, kā arī 
aktuālās fi nanšu piesaistes iespējas un pa-
tiesā labuma guvēju reģistrācija, kas obli-
gāta visām biedrībām un nodibinājumiem. 
Uz konsultācijām iepriekš jāpiesakās pa t. 
20258200 vai e-pastu vnf@vnf.lv.
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Nākamais laikraksta
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iznāks 2019.g. 8. februārī.
Informāciju iesniegt domē redaktorei 

līdz 1. februārim.

Dvēselei nevajaga
Trepju kāpti debesīs:
Atnāks Dieva eņģelīši,

Uznesīs rociņām.
/T.dz./

Izsakām līdzjūtību 
GUSTAVAM BĒRZIŅAM 

un viņa ģimenei, 
no vectētiņa atvadoties.

Lubānas vidusskolas 2.klases audzinātāja, 
skolēni un viņu vecāki

AKTUĀLI Par pabalstu mirušā pensionāra 
pārdzīvojušajam laulātajam 
No 2019. gada 1. janvāra pensijas saņēmēja 

nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam pie-
šķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam 
laulātajam saskaņā ar likumu „Par valsts pensi-
jām” piešķir tās pensijas, ieskaitot piemaksu pie 
pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts 
līdz 1995. gada 31. decembrim.

Tiesības uz pabalstu ir divpadsmit mēnešus 
no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja iesniegums 
iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja 
nāves dienas. To neapliek ar nodokli, jo pabalsti 
atšķirībā no pensijām ar nodokli nav apliekami.

Tiesības saņemt pārdzīvojušā laulātā pabalstu 
var, ja ir visi sekojošie nosacījumi:

– pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis 
reģistrētā laulībā;

– mirušais bija vecuma, invaliditātes, apgād-
nieka zaudējuma vai izdienas pensijas saņēmējs;

– pārdzīvojušais laulātais ir Latvijas Republi-
kas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās 
valsts pensijas saņēmējs;

– pensijas saņēmējs miris pēc 2019. gada 
1. janvāra.

Laulības reģistrācijai ir nozīme 
arī cienījamā vecumā

Bieži vien vīrietis un sieviete faktiski ir izveido-
juši ģimeni, dzīvo kopā, taču laulību nav reģistrē-
juši. Daudzi tādi pāri ir jau sasnieguši arī pensijas 
vecumu. Šādā kopdzīvē dzīvojošām personām nav 
tiesību ne uz iepriekš minēto pabalstu, ne manto-
juma tiesībām. Šai sakarā gribu atgādināt, ka va-
jadzētu uzdrošināties un ofi ciāli laulību noslēgt arī 
cienījamos gados vai pēc ilgākas kopdzīves bez 
reģistrētas laulības. 2018. gadā Lubānas novadā 
laulību noslēdza 3 šādi pāri.

Laulības reģistrāciju var veikt jebkurā dzimtsa-
rakstu nodaļā, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu. 
Ja pāris vēlas noslēgt laulību, tad ar personu ap-
liecinošiem dokumentiem – pasi vai identifi kācijas 
karti (ID) – jādodas uz dzimtsarakstu nodaļu, lai 
personīgi iesniegtu abu pušu parakstītu pieteiku-
mu. Ja vēlas laulāties baznīcā, tad dzimtsarakstu 
nodaļa (uz iesnieguma pamata) izsniedz izziņu par 
laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu 
pārbaudi, kuru attiecīgi iesniedz izvēlētajā baznī-
cā. Precēties iespējams ne agrāk kā viena mēneša 
un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma 
un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas 
dzimtsarakstu nodaļā.

Ja pāris vēlas, dzimtsarakstu nodaļa var no-
drošināt pavisam vienkāršu laulību ceremoniju, 
klāt esot tikai diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Tā-
pat, noslēdzot laulību, var nemainīt uzvārdu (pāriet 
otra laulātā uzvārdā vai savam uzvārdam pievienot 
laulātā uzvārdu), tādējādi, nav nepieciešams mai-
nīt personu apliecinošos vai citus dokumentus. 
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 eiro.

Informāciju par laulību reģistrāciju var saņemt 
klātienē Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā Til-
ta ielā 11, Lubānā,  pa e-pastu: dzimts@lubana.
lv, telefonu 64894434 vai jebkurā no 120 dzimtsa-
rakstu nodaļām visā Latvijas teritorijā.

 Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas p.i. Sandra Līcīte

Par Latvijas 
simtgades 

pasākumiem novadā
2018. gads paliks atmiņā kā Latvijas simtga-

des gads ar svētku kulmināciju – XXVI Vispārējo 
latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Lubānas 
novadu šajos svētkos pārstāvēja septiņi tautas 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – 134 svēt-
ku dalībnieki.

Pagājušajā gadā daudzi pasākumi un aktivitā-
tes tika veltītas Latvijas simtgadei. Es neuzskaitīšu 
visas, bet akcentēšu dažas, kā, piemēram, 2. jūnijā 
Lubānā sevi pieteica festivāls – “Latvijas goda ap-
lis”. Šī diena iesākās pilsētas klubā ar sestdienas 
tikšanos – “Dzimis Lubānas pusē, audzis Latvijai!”. 
Visi skatījāmies Jāņa Liepiņa stāsta “Jubilejas va-
kariņas” teatralizēto uzvedumu, kurā  piedalījās 
Dailes teātra aktrise Lidija Pupure un LU folkloras 
ansambļa “Dandari” dalībnieki – Māra un Lauris 
Neikeni. Dienas vidū notika Goda apļa skrējiens 
apkārt Lubānai. Vakarpusē Lubānas ev. luteriskās 
draudzes baznīcā notika Lubānas kultūras nama 
jauktā vokālā ansambļa “Naktsputni” koncerts 
“Dziesma kā rasa sudrabot sāk”. Vakars noslēdzās 
pilsētas skvērā pie strūklakas ar gaismas instalā-
ciju “Aiviekstes upes pērles”, kuru veidoja Jānis 
Pētersons un SIA “Artistik”, izmantojot Lauras 
Skangales skaņdarbu “Upes pērles”.

11. augustā visā Latvijā iedzīvotāji tika aicināti 
uz “Simtgades zaļumballi”, arī lubānieši Lubānas 
novada svētkos, neskatoties uz stipro lietu naktī, 
baudīja dažādo zaļumbaļļu muzikantu spēli Ai-
viekstes upes krastā, bet pa dienu visiem bija  ie-
spēja aktīvi pavadīt laiku Māra Valaiņa organizētajā 
“Ģimeņu dienā”, un dienas vidū izbaudīt Gintas 
Gerševicas, Gunta Dzilnas un Jura Mora sagatavo-
to koncertu “Labai noskaņai”, bet vakarā estrādē 
klausīties grupas “ELEKTROFOLK” koncertu.

26. augustā tika atklāta Broņislavas Martu-
ževas dzejas klēts, kas kopumā pulcēja ap 400 
apmeklētāju. 

Mūsu novada iedzīvotāju dāvana novadam un 
Latvijai simtgadē ir gan grāmata “Simts stāstu par 
Lubānu”, gan rokdarbnieču veidotā glezna “Izraksti 
savu Latviju”, ko prezentējām Lāčplēša dienā 11. 
novembrī speciāli šiem notikumiem par godu vel-
tītajā pasākumā. 

Sagaidot Latvijas 100. dzimšanas dienu, bied-
rība „Lubānas Puse” sadarbībā ar Lubānas nova-
da tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru 
organizēja pasākumu ciklu “Dzimis Lubānas pusē 
– audzis Latvijā!” 2018. gadā tika piedāvātas tikša-
nās ar Ilzi Garanču, Egilu Grīnfeldu, Rinaldu Slucki, 
Rolandu Greiziņu, Agitu Pusvilku un Santu Pusvilku 
– Bierandi, Jāni Liepiņu, Agri Galvanovski, Ievu Ro-
zentāli, Rudīti un Valdi Platajiem un Airu Birziņu. 

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba 
speciāliste Ilze Kraukle

2. februārī plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā

Sējas novada jauktā kora “Sēja” 
15 gadu jubilejas koncerts 
“Ja saule tev sirdī”
Diriģents Ārijs Ādamsons, 
kormeistars Eduards Vācietis, 
koncertmeistars Austris Kalniņš, 
vokālā pedagoģe Ilze Latkovska

Sporta ziņas
  Pulkveža Oskara Kalpaka atceres 

pasākumu cikla ietvaros 16. janvārī Lubā-
nā notika distanču slēpošanas sacensības. 
Sacensībās piedalījās skolēnu komandas 
no Praulienas pamatskolas, Madonas 
valsts ģimnāzijas, Meirānu Oskara Kalpa-
ka pamatskolas, Degumnieku pamatsko-
las, Barkavas pamatskolas, Murmastienes 
pamatskolas, Dzelzavas pamatskolas, Kal-
snavas pamatskolas, Vestienas pamatsko-
las un Lubānas vidusskolas. Šajā dienā 
Lubānas vidusskolā notika arī intelektuālā 
spēle un šaušana pa biatlona mērķiem ar 
pneimatiskajiem ieročiem (plašāka infor-
mācija skatāma Lubānas vidusskolas mā-
jaslapā http://skola.lubana.lv/). 

 Februārī tiek plānotas distanču 
slēpošanas sacensības un apmācības 
kursi slēpošanā brīvajā un klasiskajā sti-
lā. Sekojiet informācijai!

  Laika posmā – janvāra beigas, 
februāra sākums – notiks draudzības 
spēle hokejā, kurā piedalīsies arī daži 
viesspēlētāji no HK “Kurbads”. Pagājušo 
gadu, pateicoties Pafbet.lv un Latvijas 
čempionkomandai “Kurbads”, hokeja 
draugi un fani tika aicināti ziedot sev ne-
vajadzīgo hokeja ekipējumu, dodot tam 
otro iespēju, un nu saziedotās mantas 
ceļos uz  Lubānas novadu. Tagad hokeju 
spēlēt Lubānā būs drošāk!

 Slēpošanai atvērtas distanču slē-
pošanas trases gan Lubānā, gan Meirā-
nos.

Sporta pasākumu organizators 
Māris Valainis

ebruārī plkst. 18.00 
il kl b


