
Sveicināti  
Madonas novada 

iedzīvotāji!
Lielai daļai no jums šī uzruna skan neierasti. 

Laika nogrieznis, kopš Administratīvi teritoriālā 
reforma (ATR) mūs ir apvienojusi vienā novadā, 
ir ļoti īss, bet dzīves ritējums ir straujš. Velkot 
paralēles ar laiku pirms 12 gadiem, kad mūsu 
leksikā pirmo reizi ienāca vārda “novads” jau-
nā nozīme, arī šoreiz mūs sagaida sarežģītu un 
nozīmīgu pārmaiņu posms. Daudz laika un pūļu 
jau ir veltīts, veidojot jauno novada pārvaldes 
modeli, taču šis darbs vēl nav noslēdzies. Pa-
tiess gandarījums, ka domē ievēlēti deputāti no 
visiem Madonas novadā ietvertajiem novadiem. 
Tas ir ļāvis nodrošināt iedzīvotāju ģeogrāfisko 
pārstāvniecību novada lēmējvarā, ievērtējot kat-
ras teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Centrālais novada pašvaldības darba vad-
motīvs saglabājas nemainīgs arī pēc ATR – līdz-
svarota, vienmērīga novada teritorijas attīstība. 
Novada iedzīvotājs netiek šķirots pēc savas 
dzīves vietas pasta indeksa. Vienlīdz kvalitatīvs 
pašvaldības pakalpojums jāsaņem gan Mado-
nas pilsētas, gan attālāka novada pagasta ie-
dzīvotājam. Pašvaldības pienākums ir to nodro-
šināt. 

Cesvainieši, lubānieši, ērglēnieši! Paies no-
teikts laika sprīdis, līdz vārdu salikums “esmu 
no Madonas novada” vairs neskanēs svešādi. 
Šī ir fāze, ar kuru mēs visi vienreiz – pirmās no-
vadu reformas laikā – jau esam saskārušies. 
Šajos brīžos būtiski atminēties, ka apvienojoties 
mēs nezaudējam savas dzimtās vietas identitāti 
un savu piederību tai. Mēs to bagātinām un no-
stiprinām. Iegūstam jaunus saskares punktus. 
Izvēršam sadarbības iespējas un paplašinām 
resursus, kas ļauj īstenot vietēja, reģionāla vai 
nacionāla līmeņa aktivitātes. Rūpējoties par 
savu dzimto vietu, atcerēsimies, ka Madonas 
novada attīstība ir mūsu visu kopēja lieta. Un, 
tikai kopīgi strādājot vienotam mērķim, mēs to 
sasniegsim!

AGRIS LUNGEVIČS, Madonas novada  
pašvaldības domes priekšsēdētājs

Agris Lungevičs. 
Agra Veckalniņa foto

 Zinību dienas pasākums Lubānas vidusskolā notiks 1. sep-
tembrī plkst. 10.00. Kā noritēs šī diena, ar kādiem nosacījumiem 
(ierobežojumiem) skolēni varēs doties uz skolu, šodien vēl nav zi-
nāms. Par to lems valdība. Sekojiet informācijai sociālajos tīklos.

  Par domes sēdes jautājumiem saistībā ar Lubānas apvienības 
pārvaldi... lasiet 2., 3. un 10.lpp.

 Lubānas apvienības pārvaldes īsziņas... 2., 3.lpp.
 Turpinājumā informācija par lielākajām investīcijām Lubānas 

novada laikā... 7., 8. un 9.lpp.
 19. un 20. augustā Lubānā notika Latvijas ģeogrāfijas biedrī-

bas organizētā konference.
 22. augustā plkst. 15.00 pie muzeja “Vecais Ceplis” notiks 

Jāņa Zābera opermūzikas svētki. Piedalīsies: Nauris Puntulis, Gun-
tars Ruņģis, Miervaldis Jenčs, Sonora Vaice, Dainis Skutelis, Māris 
Žagars, Mārcis Auziņš, stīgu kvartets “Juno”. Biļetes var iegādāties 
Biļešu paradīzes kasē. Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda 
personu apliecinošs dokuments, personalizēta biļete un derīgs 
COVID-19 sertifikāts. Lūgums uz pasākumu ierasties savlaicīgi.

 28. augustā plkst. 15.00 Indrānu pagasta “Dārziņos” dzejas 
dienām veltīts pasākums “Laiks ir gūdu prast”. Broņislavas rakstu 
akmeņu atklāšana un koncertprogramma. Lasiet... 5.lpp.

Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
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Madonas novada pašval-
dības 13. jūlija domes sēdes 
lēmumu pārskats

 Par grozījumiem domes pastāvī-
go komiteju locekļu sastāvā

Ņemot vērā to, ka deputāti Tālis Sale-
nieks un Vilnis Špats ir nolikuši Madonas 
novada pašvaldības domes deputāta 
mandātu pirms termiņa, deputātu vietā 
stājas nākamie deputāta kandidāti  – 
Iveta Peilāne un Aivis Masaļskis, kurus 
attiecīgi ievēl domes pastāvīgo komiteju 
sastāvā.

Ievēl Ivetu Peilāni Finanšu un attīstī-
bas komitejas sastāvā, Izglītības un jau-
natnes lietu komitejas sastāvā un Kultū-
ras un sporta komitejas sastāvā. 

Madonas novada pašval-
dības 20. jūlija domes ārkār-
tas sēdes lēmumu pārskats

 Par aizņēmuma ņemšanu investī-
ciju projekta īstenošanai Lubānā

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
168 000 eiro apmērā Valsts kasē uz 20 
gadiem ar noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 3 gadiem investīciju 
projekta “Divu ielu seguma atjaunošana 
Lubānā” īstenošanai. Aizņēmums  tiks 
izņemts un apgūts 2021. gadā, tā at-
maksa tiks garantēta ar Madonas nova-
da pašvaldības budžetu. 

Nolemj nodrošināt investīciju pro-
jekta “Divu ielu seguma atjaunošana 
Lubānā”  īstenošanai Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 34 428 eiro 
apmērā no Madonas novada pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem.

Investīciju projekta rekonstruējamie 
ielu posmi – Krasta iela posmā no krus-
tojuma ar Tilta ielu  līdz krustojumam ar 
Peldu ielu un Sporta iela 964 m kopgaru-
mā ir ar grants segumu. 2012. gadā abu 
ielu rajonā tika izbūvēti kanalizācijas tīkli 
un, kaut arī segums tika atjaunots, ielu 
virskārtas nestspēja ir pazeminājusies. 
Pa Krasta ielu gan vasaras, gan ziemas 
periodā notiek pastiprināta automašīnu 
un gājēju kustība, sakarā ar rekreācijas 
objekta – dabas takas izveidošanu pilsē-
tas ziemeļu daļā.

 Par Madonas novada pašvaldī-
bas iestāžu amata vienību sarakstu 
apstiprināšanu

Ar š.g. 22. jūliju apstiprina amata vie-
nību sarakstus Madonas novada pašval-
dības iestādēm:

– “Madonas novada Cesvaines ap-
vienības pārvalde”;

– “Madonas novada Ērgļu apvienī-
bas pārvalde”;

– “Madonas novada Lubānas apvie-
nības pārvalde”.

 Par Madonas novada pašvaldības 
iestādes “Madonas novada Centrālā 
administrācija” izveidošanu

Ar š.g. 22. jūliju:
– izveido Madonas novada pašvaldī-

bas iestādi “Madonas novada Centrālā 
administrācija”;

– apstiprina Madonas novada paš-
valdības iestādes “Madonas novada 
Centrālā administrācija” nolikumu un 
amatu vienību sarakstu.

Centrālā administrācija nodrošina 
Domes lēmumu projektu sagatavošanu, 
Domes pieņemto lēmumu izpildi, Do-
mes darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu, Pašvaldības pakalpojumu 
sniegšanu iedzīvotājiem un citus tās no-
likumā noteiktos uzdevumus.

Madonas novada pašval-
dības 29. jūlija domes sēdes 
lēmumu pārskats

 Par papildus finanšu līdzekļu pie-
šķiršanu Lubānas vidusskolai

Nolemj akceptēt līguma ar SIA “MA 
SYSTEMS” Nr. LNP 2021/7 “Ugunsgrē-
ka atklāšanas un trauksmes sistēmas 
ierīkošana Lubānas vidusskolas ēkā” 
līgumsummu 19 261,42 eiro apmērā, pa-
pildus finansējumu paredzot no Mado-
nas novada Lubānas apvienības pārval-
des brīvajiem (nesadalītajiem) budžeta 
līdzekļiem.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas  
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu var  
iepazītieswww.madona.lv vai klientu 
apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Par domes sēdes lēmumiem
(no Madonas novada pašvaldības domes sēžu lēmumiem)

Īsziņas
 Lubānas evaņģēliski luteris-

kās draudzes baznīcā pašlaik notiek 
ērģeļu restaurācija. Tas var notikt 
pateicoties vēl Lubānas novada pie-
šķirtajam finansējumam, kas balstījās 
uz noteikumiem „Par finansējuma 
piešķiršanas kārtību biedrībām, no-
dibinājumiem un reliģiskām organi-
zācijām”. Restaurācijas darbus veic 
restaurators Alvis Melbārdis. Ērģeles 
būvējis viens no 19. gadsimta ievēro-
jamākajiem ērģeļu būvētājiem Latvijas 
teritorijā Augusts Martins, ērģeļu vēr-
tību palielina to uzbūvēšana reizē ar 
baznīcu, tā veidojot vienotu ansambli 
no attiecīgā laikmeta. 

 2022. gada 6. janvārī Lubā-
nas evaņģēliski luteriskās draudzes 
baznīcai svinēsim 150 gadus, tādēļ 
nākamā gada vasarā šo notikumu 
vēlamies atzīmēt ar ērģeļmūzikas 
koncertu, kas varēs notikt, pateicoties 
ērģeļu restaurācijai. 

 29. augustā plkst. 15.00 aicinām 
visus uz Dievkalpojumu Lubānas 
ev.lut. draudzes baznīcā. Pēc diev-
kalpojuma draudze pateiksies mācī-
tājam Reinim Bikšem par kalpošanu 
Lubānas draudzē, jo viņš turpmāk 
kalpos Rīgas Jēzus ev.lut. draudzē.

 Lubānas tūrisma un kultūrvēs-
turiskā mantojuma centrā, kā arī Lu-
bānas bibliotēkā vēl joprojām var ie-
gādāties Lubānas grāmatu “Lubāna. 
Nākamie simts.” Pašlaik notiek darbs 
pie trešās grāmatas stāstu apkopoša-
nas un ir iespēja iesniegt savu stāstu 
vai padalīties ar ideju, par ko vajadzē-
tu rakstīt trešajā grāmatā, zvanot pa t. 
26374962 vai rakstot  e-pastā ilze.kr-
aukle@lubana.lv vai tiekoties klātienē 
Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrā O. Kalpaka ielā 4-3, Lubā-
nā. Darba laiks: Otrdiena – piektdiena 
9:00-12:00/13:00-18:00; sestdiena: 
10:00-14:00

 Lubānā  18., 19., un 20. augus-
tā ar bijušā Lubānas novada paš-
valdības atbalstu projektu konkursā 
„Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un 
piederības veicināšanai 2021” noti-
ka gleznošanas plenērs, kas veltīts 
Rūdolfa Pinņa 120 gadu jubilejas ie-
skaņai. Plenērā ar savām zināšanām 
dalījās māksliniece Gita Šmite.

Tūrisma un kultūrvēsturiskā  
mantojuma centra vadītāja  

Ilze Kraukle
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Lubānas apvienības  
pārvaldes amata  
vienību saraksts

Amata vienību nosaukums + amata vienību skaits
Pārvalde
1. Pārvaldes vadītājs – 1
2. Sabiedrības pārvaldes speciālists – 1
3. Galvenais grāmatvedis  – 1
4. Grāmatvedis – 3
5. Dzimsarakstu nodaļas vadītājs – 0,2
6. Kancelejas  vadītājs – 1
7. Arhivārs – 0,5
8. Klientu apkalpošanas speciālists  
(Lubānā un Meirānos) – 1,5
9. Izdevuma redaktors – 0,7 
10. Sabiedrisko attiecību speciālists – 1
11. Lauku attīstības speciālists – 0,2 

Īpašumu uzturēšanas nodaļa
1. Nodaļas vadītājs – 1
2. Teritorijas uzkopšanas darbu meistars – 1
3. Vides dizaina speciālists – 1
4. Gadījuma darbu strādnieks – 3
5. Labiekārtošanas darbu strādnieks – 1
6. Kapsētas  pārzinis – 1,5
7. Ēkas uzraugs (Meirānu skolā) – 1
8. Tērpu pārzinis – 1
9. Sētnieks – 5
10. Apkopējs – 4,4
11. Apkures/krāšņu kurinātājs – 3
12. Mikroautobusa vadītājs – 1

Jauniešu centrs
1. Vadītājs – 1

Bibliotēka
1. Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājs – 1
2. Bērnu nodaļas bibliotēkas vadītājs – 1
3. Bibliotekāre – 1
4. Meirānu bibliotēkas vadītājs – 0,5

Kultūra
1. Lubānas kultūras nama vadītājs – 1
2. Kora diriģents  
3. Tautas deju ansambļa vadītājs 
4. Deju kopas “Žuburi” B vadītājs 
5. Deju kopas “Žuburi” C vadītājs
6. Folkloras kopas vadītājs 
7. Amatierteātra režisors  
8. Ansambļa vadītājs 
9. Dāmu deju grupas vadītājs  
10. Meirānu Tautas nama vadītājs – 1
11. Deju kolektīva vadītājs 
12. Amatierteātra režisors  
13. Vokālā ansambļa vadītājs  
14. Deju kolektīva “Rokraksti” vadītājs 
15. Dāmu deju grupas vadītājs   
Visiem kolektīvu vadītājiem maksimālais apmaksāto 
stundu skaits mēnesī – 25   

Sports
1. Sporta pasākumu organizators – 1

Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
1. Vadītāja – 1

Izmaiņas Sociālā 
dienesta pabalstos 
un pakalpojumos!

Pamatojoties uz Saeimas 2020. gada 10. jūnijā pie-
ņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu liku-
mu no 2021.gada 1.jūlija esam Madonas novada Lu-
bānas apvienības pārvaldes iestāde “Lubānas novada 
sociālais dienests”, kas darbojas kā iepriekš līdz 2021. 
gada 31. decembrim.  

 Informēju, ka visi Lubānas sociālā dienesta pa-
balsti un pakalpojumi līdz šī gada beigām paliek tādi, 
kādi noteikti mūsu saistošajos noteikumos, izņemot 
mājokļa pabalstu.

 No 2021. gada 1. jūlija  pilnībā izmainījās mājokļa 
pabalsta piešķiršanas un apmēra aprēķināšanas kār-
tība. Ja līdz šim piešķiršana un mājokļa pabalstu ap-
mērus noteica pašvaldības saistošie noteikumi, tad no 
1. jūlija pabalsta apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 809  „Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu”, izmantojot visai Lat-
vijai vienotu formulu.

 Izmaiņas Asistentu pakalpojumā – pamatojoties 
uz 18.05.2021. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 316 
“Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakal-
pojumu personām ar invaliditāti”– stājās spēkā ar 2021. 
gada 1. jūliju, kur sīkāk var iepazīties, lasot likumu vai 
par izmaiņām var saņemt informāciju sociālajā die-
nestā pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas – mob. 
20275661 vai direktores Ineses Līberes – 28374760.

Lubānas sociālā dienesta direktore 
Inese Lībere

Labiekārtošanas 
darbi

Pārmaiņas piedzīvo Lubānas vidusskolas pagalms 
– notiek rekonstrukcijas, labiekārtošanas darbi. Ainavā 
nav vairs ierasto tūju un zaļā laukuma pagalma vidū, kur 
bija ierīkots arī karoga masts. Pagalmā tiek klāts bruģis. 
Sekosim līdzi jaunajām izmaiņām.
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14. augustā “Mājas kafejnīcu dienas” 
ietvaros” baudīt saimnieku viesmīlību varē-
ja 4 mājās (kafejnīcās).

“Kafejnīcā ielas galā” (Meža ielā 15, 
Lubānā) savus viesus gaidīja Ezeriņu ģi-
mene. Laik-apstākļi sākotnējos plānus lika 
pamainīt. Bija paredzēts vakariņot brīvā 
dabā piemājas zaļajā zonā, tomēr nācās 
ķerties pie plāna B – izvietot galdiņu zem 
nojumes. Māris viesiem parādīja 3 bungu 
komplektus, no kuriem viens ir Māra paša 
restaurēts. Tā kā Ezeriņu ģimenē visi ir mu-
zikāli, tad par muzikālo noformējumu viņu 
ģimenes kafejnīcā nebija jāsatraucas. Viesi 
varēja baudīt vakariņas muzikālā noskaņā. 
Māra ģitāras pavadījumā skanēja Almas 
Elīzes un paša Māra dziedājums. Savukārt 
Matīsam, kamēr tētis un māsa muzicēja, 
tika galvenā virtuves strādnieka loma. Vi-
sus viesus atbildīgi sagaidīja jaunākais ģi-
menes pārstāvis Ernests. Mammai Ijai bija 
atvēlētas visas pārējās lomas – visu redzēt, 
dzirdēt, pārraudzīt un izpildīt. 

Kopumā tika uzņemti 32 viesi. Galve-
nais bija piedalīties, gūt pieredzi šajā skais-
tajā dienā, jo nākamgad varbūt atkal varētu 
piedalīties šādā pasākumā. Cilvēki ir sailgo-
jušies pēc socializēšanās. Arī saimniekiem 
šie bija mazie svētki – uzņemt viesus savās 
mājās. Ezeriņu ģimene bija padomājusi 
par dažādiem sīkumiem – mājas apkārtnes 
noformējuma, ēdiena pasniegšanas. Pie 
maltītes tika risinātas tīkamas sarunas. Pa-
matēdiens tika pasniegts glīti noformētās 
papīra turziņās. Bet acij tīkams skats pavē-
rās uz glīti nopļauto mauriņu un perfekti sa-
kopto bērzu birztaliņu, kur tā vien gribējās 
apsēsties uz koka bluķīša un baudīt skaisto 
ainavu, kur rosās Ezeriņu ģimenes bišu sai-
me un pastaigājas stārķis. 

Indrānu pagasta Sauliešu mājās vie-
sus gaidīja kafejnīca “Pie Ļapas”. Intriģē-
jošs nosaukums, kuram pirmsākumi mek-
lējami senākā pagātnē. Lāsmas Jakuškinas 
vecvecmāmiņa ir bijusi bērnu aukle pie 
barona Firksa, viņas vārds – Lapa. Ģimenē 
par to daudz runāts, līdz bērni sākuši Lās-
mu arī saukt par Lapu, bet tā kā bērniem 
dažkārt ir bijis grūti izrunāt šo vārdu, tad 
viņa pārtapusi par Ļapu. Sauliešu mājās 
viesus sagaida 2 dāmas, tērpušās senatnī-
gos tērpos un, pirms sēsties pie galda, vie-
siem vispirms kopā ar mājas saimniecēm 
jāiemācās nodejot vienu renesanses deju. 
Kāpēc tieši  viduslaiki? Šai mājai piedienas 
vecais – klētiņa, pirtiņa, māja kā jau lau-
kos… Un vēl  – klēts bēniņos atrasta muca 
ar visu zīmogu un uzrakstu 1757. gads. 
Vēsture!

Varbūt ar laiku šeit, Indrānu pusē, tiks 
atvērta kafejnīca vai kāda viesu māja. Lās-
ma sapņo par lauku tūrisma attīstību šeit, 
tāpēc nomā īpašumu Indrānu pagasta Ba-
ložos. Sapnis ir, bet uz to vēl tāls ceļš ejams. 
Un kafejnīca “Pie Ļapas” ir bijis tāds mazs 

ģenerālmēģinājums – kā būtu, ja būtu... 
Nākamgad mājas kafejnīcas “Pie Ļapas” 
saimnieces atkal ir gatavas uzņemt viesus. 
Sauliešos ciemojās 73 viesi, uz ugunskura 
tika vārīti 2 lielie katli ar fantastiski garšīgu 
grūbu biezputru, kas tika pasniegta ar šai 
vietai raksturīgo krējuma mērcīti un pašu 
mājās ceptu maizi ar zaļumu sviestu aizda-
rā. Un jautrībai gan lielajiem, gan mazajiem 
ciemiņiem tika piedāvāts pūst lielos ziepju 
burbuļus. Šīs mājas kafejnīcas raksturojo-
šie vārdi – saimnieku viesmīlība un gādība 
par ciemiņiem. Noslēgumā, protams, neiz-
palika garšīgā olu torte. Par viesiem gādāja 
Lāsma, Marta un visa pārējā Ļapas saime.

Pats par sevi saprotams bija, ka Māju 
kafejnīcas dienās piedalīsies arī vienmēr 
aktīvā Žvaginu ģimene (Lubānas vīno-
tava, Parka ielā 6, Lubānā) un pārsteigs 
ar kaut ko neikdienišķu. Tika pasniegti ģi-
menes pašgatavotie ēdieni ar smalkiem 
nosaukumiem. Ēdieni veltīti vīna lielvalstīm. 
Šeit varēja nobaudīt itāļu PANNA COTTA, 
spāņu GASPAČO, franču KREPES (izrādās, 
ka tās ir plānās pankūkas), amerikāņu siera 
kūku (veltījums Kalifornijas vīna dārziem). 
Šķita, ka zem zilās telts Lubānas vīnotavas 
iekšpagalmā esi paslēpies no visa un vi-
siem un atrodies otrā pasaules malā, klau-
sies franču melodijas un kaut kur tur baudi 
Lubānā darinātus vīnus. Starp citu – popu-
lārākais šajā dienā ir bijis rabarberu vīns.  
Jautāta par iespēju arī nākotnē baudīt 
kafejnīcas atmosfēru Lubānas vīnotavā, 
Tija Žvagina atbild, ka doma nav peļama. 
Šis ir bijis mēģinājums paraudzīties, kā 
var tikt galā ar nospraustajiem mērķiem. 
Tapa skaidrs, kas vēl papildus jāsakār-
to, lai viss notiktu raiti. Tija lēš, ka kaut 
kad nākotnē reizi mēnesī varētu mēģināt.  
Pavisam vīnotavā kafejnīcu dienā tika uz-
ņemti 80 viesi. Daudziem nācās arī atteikt, 
jo vīnotavas kapacitāte neatļāva uzņemt 
vairāk. Strādāja visa ģimene vaiga sviedros, 
pat vīndaris Oskars cepa krepes. Lieli palī-
gi darbos bija arī meitas – garnēja saldos 
ēdienus ar ogu mērcēm un ievārījumiem 
(pašu gatavoti ievārījumi no dažādām Lu-
bānā pieejamām ogām). Izklaidē – Daces 
un Elīnas Rudzīšu un Sandras Valaines 
gleznu izstāde “Trio”. Šis Žvaginu ģimenei 
bijis lielisks piedzīvojums, meitu atziņas, ka 
šī darbīgā diena ļoti patika!

Un visbeidzot – kafejnīca “Pie omes” 
(Barkavas iela 26, Lubāna). Kā atzīst 
māju kafejnīcas saimniece Dace Taukule: 
“Tas bija neprātīgs skrējiens visa mēneša 
garumā.” Kad Dace tika uzrunāta piedalī-
ties pasākumā, sākotnēji bija doma apvie-
noties kopā ar kādu citu saimnieci un da-
līties pienākumos. Viņas pienākums būtu 
nodrošināt kūkas vai kādu saldo ēdienu, 
bet tad bērni rosināja, ka vajag pašiem 
savu kafejnīcu. Un tad tik viss sākās. Kur? 
Nu, protams, ka dārzā pie mājas. Kad Dace 

ielika informāciju vietnē Facebook par pie-
teikšanos kafejnīcai, jau pirmajās 5 minū-
tēs pieteicās 10 cilvēki. Līdz 5. augustam 
jau bija pieteikušies 80 cilvēki, bet pēdējā 
pieteikšanās diena bija 7. augusts. Dace 
saprata, ka nu būs traki. Vispār pieteicās 
110 cilvēki, zvanītāju vēl bija daudz, bet 
nācās atteikt, jo bija skaidrs, ka tik daudz 
viesu uzņemt nevarēs. Ar ko izskaidrojama 
Daces popularitāte? Tas, ka viņu jau 33 
gadus cilvēki pazīst kā labu kūku cepēju, 
arī vietnē Facebook Dace laiku pa laikam 
ieliek kādu savu receptīti. 

Kāpēc kafejnīcas nosaukums “Pie 
omes”? Jo mājās viņu visi sākuši saukt 
par omi, iespējams, pateicoties tam, ka ir 
2 mazmeitiņu (2 un 4 gadi) vecmāmiņa. 
Dace ir arī ar labu humoru apveltīta. Pie ie-
ejas kafejnīcā viesus, sēdot krēslā, sagaida 
dubultniece (ome – lelle), ietērpta Daces 
darinātā taututērpā, bet uz galdiņa ir no-
vietotas 4 lietas humoram: upeņu uzlējums 
drosmei, nervu zāles un 3 paciņas oglītes, 
ja nu kādam vajag (nevajadzēja) un dezin-
fekcijas līdzeklis rokām…

Dace stāsta: “Lietus gadījumam 2 die-
nās tapa nojume muzikantiem (draugu gru-
pa “Uz viena viļņa” no Saulkrastiem: Alise 
Folkmane, Laima Kaimiņa, Jānis (tētis, me-
nedžeris) un Jānis (dēls, trompete, 15 g.) 
Deniņi). 

Tika uztaisīta āra izlietne un iekārtots 
stūrītis roku mazgāšanai. Uz vairākām mu-
cām tika uzliktas virsmas, tādējādi radot 
daudz vietu sēdēšanai pie galdiņiem. Gal-
diņi tika izvietoti atstatus viens no otra pa 
visu dārzu. Iegādājāmies jaunus traukus, 
jo mūsmājās no papīra traukiem neviens 
neēd. Iztērējām daudz, bet nākamgad at-
kal varēsim rīkot šādu kafejnīcu dienu bez 
liekiem ieguldījumiem šādiem mērķiem. 
Pērkons Jānis izgrieza paplātes (lielas 
koka ripas) no melnalkšņa, mani vīrieši tās 
nopulēja. Vienīgi no skolas aizņēmos lielo 
katlu, lai var izvārīt zupu 110 cilvēkiem. Lie-
lākā problēma ēdiena pagatavošanā bija 
sāls daudzums zupā: bēru, bēru – kā nekā, 
tā nekā… Bēru saujām…

Bija manā sētā apskatāma arī izstāde – 
Ivetas Zariņas austie audekli. Un zem noju-
mītes tika novietotas arī stelles ar audeklu, 
kur katrs, kas vēlējās, varēja noaust strīpi-
ņu. Nu man būs visu kopīgi austs paklājs.” 

Cik kafejnīcu, tik odziņu. Katrai vietai 
(saimniecei) savs šarms. Šajā dienā atpūtu 
baudīja gandrīz 300 cilvēku. Jāpiebilst, ka 
gribētāju bija krietni vien vairāk (daži gan 
pamanījās visas dienas garumā nokļūt pat 
3 kafejnīcās, kā Ozoliņas Lailas un viņas 
radu saime), bet kafejnīcu iespējas bija ie-
robežotas un daudziem nācās atteikt. Vietā 
ir teiciens: kas pirmais brauc, tas pirmais 
maļ.

Uz tikšanos nākamgad!

Ligita Pētersone

Tā smaržo mājas jeb Māju kafejnīcu dienas
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Laiks ir gūdu prast  
Broņislavas tautasdziesmas un rakstu akmeņi
Katru gadu Broņislavas 

Martuževas fonds RAKSTĪTĀ-
JA sadarbībā ar Lubānas no-
vada pašvaldību un dažādu 
projektu atbalstu dzejnieces 
vārda dienā organizē dzejas 
dienu. Šogad tradicionālais 
dzejnieces vērtību un manto-
juma godināšanas pasākums 
28. augustā 15:00 veidojas jo 
īpaši bagāts un ir divdaļīgs.

“Dārziņu” mājvietas teri-
torijā atklāsim  jaunu mākslas 
un vides objektu – tēlnieka 
Ģirta Burvja veidotā brīvda-
bas akmens dārza “BROŅIS-
LAVAS RAKSTU AKMEŅI” 1. 
posmu – vairāku monumen-
tālu laukakmeņu kompozī-
ciju, kurai iedvesma smelta 
no dzejnieces likteņgaitām 
un dzejas. Dārza teritorijā 
tie atgādinās atvērtu audi-
toriju, kurā nokļūstot varam 
skatīt, lasīt, just. Uz akme-
ņiem ir dažādās tehnikās veidoti raksti, 
dažādu materiālu apvienojums stilistiski 
vienotā tēlnieka autortehnikā. Akmens 
tēls ir daudzkārt ierakstīts arī Martuževas 
dzejā: “Es tikai akmens vārtu stabā. / Un 
akmens nemīl kustināms”. Iedvesmojo-
ties no Martuževas izteiktās idejas, kāds 
varētu izskatīties piemineklis Martuževu 
dzimtai, izveidota galvenā kompozīcijas 
skulptūra – LOGA / KRUSTA AKMENS un 
2 sēdakmeņi: Rakstu rakstu akmens un 
Liepas akmens.  BROŅISLAVAS RAKSTU 
AKMEŅI dārza vidē attīstīsies pakāpeniski 
– ik gadu pievienojot pa jaunam akmens 
tēlam, tāpēc vēl 2 akmeņi ir tikai novietoti 
un gaidīs māksliniecisko risinājumu. Sa-
vukārt ievadā ir novietots neliels, sūnām 
klāts laukakmens, atvests no Broņislavas 
dzimtā Slavītu ciema ceļu krustojuma – kā 
simbols dzimtas pirmsākumam. Zigurds 
Vidiņš ar kinokameru dokumentē RAKS-
TU AKMEŅU  veidošanās norises.

Dārza teritorijā pie Dzejas klēts izska-
nēs programma, kura veidota no tautas-
dziesmu stilistikā sacerētajām B. Martu-
ževas dziesmām – to gatavo latgaliešu 
enerģiskākā postfolkloras grupa „Rikši”, 
tās līderis Ēriks Zeps un Latvijas senā-
kās folkloras kopas „Skandinieki” vadī-
tāja Julgī Stalte. Piedalās folkloras kopas 
“Saivenis” (Bērzpils), “Lubāna”, “Krauklē-
nieši”.

Kaut arī Martuževi no Latgales pār-
cēlās uz Lubānas novada “Lazdiņām” 
1927. gadā, arvien tika apmeklēta dzimtā 
Bēržu baznīca, tur Slavītu kapos atdusas 

vecāki. Bēržu baznīcā Broņislava piedzī-
voja Dievmātes Brīnumdarītājas svētību, 
savu Triju Zvaigžņu ordeni viņa novēlēja 
dzimtas baznīcai un tas ir novietots uz 
Bēržu baznīcas Dievmātes altāra. Turot 
godā Latgali, bija patiesa Latvijas patrio-
te mūža garumā. Dievs, dzimta un Latvija 
– trīs galvenās mūža vērtības. Kad 1980. 
gadu vidū pie dzejnieces sāka braukt fol-
kloristi, viņa kā īstās tautas dziesmas tiem 
iedziedāja arī savējās, tautasdziesmu sti-
listikā pašsacerētās. Vairums no tām ir sa-
cerētas latgaliski. Tagad jau daļa no tām 
patiesi ir folklorizējušās, bet bez autores 
vārda. Viņas arhīvā mazos blociņos ir pie-
rakstīti gan vārdi, gan daļai arī notis (Jūlija 
Rozīša skola! – viņa teica).  Svarīgāk par 
savu autorības vārdu viņai bija vēlēšanās, 
lai dziesmas tiek saglabātas un lai tās dzī-
vo. Izrādās, Latgalē plaši folklorizējusies 
dziesma “Gona gūda, gona gūda / Laiks ir 
gūdu prast” arī ir B. Martuževas sacerēta. 
Par to viņa 1985. gada 28. janvārī raksta 
savā dienasgrāmatā. Šī dziesma arī ir de-
vusi projektam un arī pasākumam nosau-
kumu: laiks ir gūdu prast! 

Priecāsimies Jūs redzēt savlaicīgi – va-
rēsiet pirms pasākuma pastaigāties dār-
zā, iepazīties ar Dzejas klēts apcirkņiem, 
savas akmens fosīliju un Latvijā savākto 
īpašo akmeņu kolekcijas eksponēs Vilnis 
Strautiņš un Andrejs Valainis, būs iespē-
ja iegādāties Lubānas mājražotāju lauku 
labumus.

Broņislavas Martuževas fonds RAKS-
TĪTĀJA par finansiālu atbalstu pateicas 

Latgales kultūras programai (EUR 1200), 
Vidzemes kultūras programmai (EUR 
4723), Lubānas novada pašvaldībai (EUR 
2023) un daudziem brīvprātīgajiem – prak-
tiskajiem palīgiem un līdzdomātājiem! 

Uz tikšanos! Pagodināsim dzejnieci! 
“Nav avots līdzi paņemams, / Pie avota 

ir jāatgriežas!” /B. Martuževa/

P.S. Pasākumu aicinātas apmeklēt 
vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušas 
personas, uzrādot derīgu Covid – 19 ser-
tifikātu un personu apliecinošu dokumen-
tu.

Anna Egliena,  
Broņislavas Martuževas fonda  

RAKSTĪTĀJA valdes priekšsēdētāja
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Vai beidzot kultūras pasākumu maisam gals 
būs sprucis vaļā? 7. augustā Meirānos, 14. au-
gustā Lubānā. 22. augustā Meirānos, 28. augustā 
Lubānā. 

7. augustā amatierteātris “Zeltrači” skatītājus 
aicināja uz savu 30 darba gadu jubilejas pasāku-
mu. Savu artavu kolektīva darbībā ir iedevuši ļoti, 
ļoti daudzi meirānieši, kas dažādos laika posmos ir 
spēlējuši teātri un iepriecinājuši skatītājus. Vai katrā 
mājā mīt pa aktierim. “Zeltraču” jubilejas pasākumā 
piedalījās: Gunta Brieze, Jautrīte Aizsilniece, Ilona 
Malahovska, Linda Dubrovska, Dzintars Aizsilnieks, 
Aivita Apsīte, Aivars Evelons, Didzis Pomers, Rita 
Pomere, Arnis Gavars, Vita Sniķere, Dzintra Kame-
rāde, Aivars Bilinskis, Aiva Caunīte, Ināra Aizsilnie-
ce, Jānis Solzemnieks, Andris 
Briezis. Amatierteātra kolektīvu 
“Zeltrači” vada Ilona Malahovs-
ka. Aicinu uz sarunu.

– Vai kolektīva jubilejas 
pasākums  tika gaidīts? – Jā. 
Gaidīts no ziemas, bet īste-
nojies vasarā. Dzīvojam tādā 
jocīgā laikā, kad ne viss, ko 
iegribas, ir sasniedzams, bet 
pats galvenais, ka ilgi gaidītais 
pasākums notika un varēja iz-
just atkalredzēšanās prieku. Gan tiem, kas sēdēja 
pļaviņā, gan ārpus nožogojuma, gan uz skatuves. 
Tik ļoti pietrūka kopā būšanas prieka, smaidošu 
cilvēku seju, smieklu, aplausu. Ļoti gribas cerēt, ka 
drūmais posms ir beidzies, jo visas melnās svītras 
dzīvē kaut kad beidzas, un mēs iemācīsimies pie-
lāgoties, sadzīvot ar šo situāciju. Nekad nebūs kā 
agrāk, viss ir mainījies un laikam līdzi jāmainās arī 
mums, lai arī turpmāk varētu aicināt skatītājus uz 
tikšanos un parādīt ko jaunu, interesantu, ievērojot 
visus valstī noteiktos ierobežojumus, arī uzrādot 
Covid-19 vakcinācijas sertifikātus u.c. apliecināju-
mus, kas šodien nepieciešami.

– Cik gadus jau vadi “Zeltraču” kolektīvu (un 
cik gadus pati spēlē teātri)? – Man uzticēja vadīt 
kolektīvu no 2017.g. decembra. Laiks skrien ātri. 
Pati teātrī esmu jau no skolas gadiem, bet tā pa īs-
tam viss sākās 30 gadus atpakaļ. Strādājot Meirānu 
tautas namā, radās doma atsākt teātra spēlēšanu. 
Atsākt, jo teātris ir darbojies jau krietni iepriekš. Kā 
režisoru uzrunāju Andri Briezi. Grūti gāja ar pieru-
nāšanu, bet neatlaidība izdarīja savu – piekrita. 

– Cik zinu, jūsu kolektīvais moto ir: vajag tik 
rakt? Vai jūs rokat jebko? – Jā, ja jau mēs esam 
“Zeltrači”, tad arī rokam, rokam un skatāmies, ko 
esam uzrakuši – ko interesantu, jautru, domīgu, iz-
vērtējam, ko darīt ar atradumu.

– Vai esat aprēķinājuši, saskaitījuši, cik teātra 
izrādes esat izrakuši un nospēlējuši šajos gados? 
– Daudz… Gan iestudētas lugas, skeči, viencēlieni. 
Ir lugas, kas nospēlētas vairāk nekā 10 reizes. 13 
reizes  – “Visi radi kopā”, 7 reizes – “Brangais ķē-
riens”, 8 reizes – “Gadsimta lapsu medības”, citas 
– mazāk. Kāds kurai tas skatuviskais mūžs. Ir biju-
šas lugas ar daudz iesaistītiem aktieriem – 12. Tas 
ir liels izaicinājums visus savākt kopā gan uz mēģi-
nājumiem, gan izrādēm. Tas prasa arī upurēšanos 
no aktieriem, savas personīgās intereses pakārtojot 

kolektīvam. Ļoti žēl par 
“Līču vilinājumu”. To 
lugu nospēlējām tikai 
2 reizes. Aktieri ielika 

lielu darbu, lai nodotu skatītājiem lugas autores vēs-
tījumu. Mēs bijām pirmie, kas iestudēja šo lugu. Uz 
pirmizrādi ieradās arī autore Iveta Salgrāve. Bijām 
gandarīti par viņas atzinīgo vērtējumu. Dzīve ievieš 
savas korekcijas. Aktieriem mainās darba vietas, 
dzīves vietas un esam spiesti situāciju pieņemt, lai 
kāda tā arī nebūtu.

– Vari pateikt, cik gadu ir vecākajai jūsu ko-
lektīva dalībniecei (dalībniekam) un jaunākajam 
dalībniekam? – Dāmu kategorijā – 81 gads, kun-
giem – 76, jauniešiem – 14 gadi.

– Kaut kad senāk mēs jau esam runājušas 
par tēmu “Kas ir teātris”. Kā tur īsti ir tavā šo-
dienas redzējumā – teātris kā dzīve vai dzīve 
kā teātris? – Lai dzīvotu, ir jārada. Jārada prieks, 
iespējas, domas, darbi, attiecības, māksla.  Kas ir 
teātris? Dzīvs organisms vai ilūziju fantāzija? Vieta, 
kur pierādīt sevi vai iespēja satikt laikabiedru? Lai 
kādā vārdā mēs to sauktu, tas ir brīnums. Brīžam 
noslēpumains un valdzinošs, brīžam uzjautrinošs, 
dažreiz dzēlīgs. 

– Kā jūs izvēlaties teātra repertuāru? – Tam 
ir ļoti daudzi nosacījumi – sižets, iesaistīto aktieru 
skaits, dekorācijas utt. Lasot, meklējot jaunai se-
zonai iestudējamo darbu, iznāk daudzus vakarus 
pavadīt pie datora, sarakstīties ar autoriem, kuri ir 
atsaucīgi un nekad neatsaka ar lugu tekstiem. Tad 
tiek lasītas lugas un meklēta vīzija, redzējums ska-
tuviskajam atveidojumam. Dažreiz pat grūti izvēlē-
ties, jo sarodas aizraujošas, interesantas, izaicino-
šas lugas. Esam uzdrīkstējušies iestudēt arī lugu 
ar neviennozīmīgu dekorāciju – zārku. Dabūjām arī 
iekšā gulētājus. Ir autori, ar kuriem sadarbojamies 
daudzus gadus. Iestudētas vairākas lugas. Lai pa-
mainītu, meklējam jaunus redzējumus, pieejas.

– Vai ir grūti pierunāt vietējos iedzīvotājus 
piedalīties (spēlēt) izrādē? – Teikšu tā: jo gads, 
jo grūtāk. Mūsu paliek arvien mazāk. Kas pagājis 

nostāk no teātra spēlēšanas, kas aizbraucis, kam 
vēl kādi iemesli, tāpēc, lasot lugas, jau jāredz cil-
vēks, kas to personāžu atveidos. Uzrunāju, pieru-
nāju, lai tur vai kā. Kam tas teātris ir sirdī, nāk un 
savus vakarus pavada mēģinājumos. Un ir ganda-
rīti par paveikto.   

– Kas ir amatierteātra misija laukos? – 
Mums patīk tas, ko darām. Darbošanās pasaka 
visu. Mēs katrs esat tik dažādi, un tas ir labi, jo ide-
jas, redzējums uz lietām ir atšķirīgs. Pats galvenais 
ir rezultāts, lai arī kāds būtu bijis ceļš uz to. Esam 
atsaucīgi, gatavi dažādiem izaicinājumiem pamē-
ģināt ko jaunu, neierastu. Mēs to varam. Mūsu 
misija ir nodarboties ar to, kas patīk, kas iepriecina 
gan pašus, gan skatītājus. Aiznest kādu vēstījumu 
caur mūsu sniegumu, nekad nepateikt visu, atstā-
jot kādu mazu noslēpumu, intrigu nākamajai tik-
šanās reizei. Laiks diktē savus noteikumus, tāpēc 
jāpielāgojas, jo pastāvēs, kas mainīsies.

– Ko tev nozīmē spēlēt teātri? – Tas ir mans 
vaļasprieks. Daru to, kas man patīk. Teātrī viens 
nav spēlētājs, tas ir kolektīvs darbs. Tur ir tādas ie-
spējas izpausties, parādīt sevi, atveidot tik dažādus 
personāžus, raksturus, īstenot idejas, ieceres.   

– Ko tu kā aktrise un amatierteātra vadītāja 
varētu novēlēt saviem skatītājiem? – Teātrī bija, 
ir un būs galvenais – cilvēks. Man ir liels prieks, 
ka tie cilvēki, kas saistīti ar teātri, ir tik brīnišķīgi! 
Gan vienā, gan otrā skatuves pusē. Lai nākama-
jos  gados mēs to nepazaudējam, lai arī kāda dis-
tance būtu jāievēro. Lai mēs tikai attīstāmies un 
pilnveidojamies (šobrīd jau iestudējam jaunu lugu 
“Padomi pirmajam randiņam”). Mīlēsim, cienīsim  
cits citu! Priecāsimies cits par citu un par kopā bū-
šanas mirkļiem! Mums ir paši labākie skatītāji!

– un saviem aktieriem? 
Visu, ko jau iepriekš teicu... Un  vislabāk ir spī-

dēt uz skatuves, jo ārpus teātra sienām to jau dara 
saule un mēness!

Daudz baltu dieniņu, ZELTRaČi!

Ar Ilonu Malahovsku sarunājās  
Ligita Pētersone

Amatierteātrim “Zeltrači” – 30
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Lubānas vidusskola  
2007. - 2021.  
(lielākās investīcijas)

Trenažieru zāles piebūve un sporta zāles grīdas atjaunoša-
na – EUR 151173.97 (novadu sadalīšanās nauda)

Sporta laukuma skrejceļa atjaunošana – EUR 52032,83 
(pašvaldības finansējums 34649.50)

Ierīkota sporta zāles ventilācijas sistēma – EUR 
22063,24

Skola iegādājās mikroautobusu WV Transporter – EUR 
7990

Visas labierīcību telpas un roku mazgātava pie 
ēdamzāles tika aprīkotas ar siltā ūdens apgādi – EUR 
8242

Ķīmijas kabinetā  iekārtota un skolas virtuvē sakārtota 
ventilācijas sistēma – EUR 1235

Skolas katlu mājā veikta apkures katlu nomaiņa: skaidu 
katla vietā uzstādīts granulu apkures katls – EUR 28744

Uzstādītas 4 ugunsdrošās durvis ar pašaizveres 
mehānismu – EUR 6325

Šajā laikā ierīkots interneta pieslēgums visos sko-
las kabinetos. Pastāvīgi tiek atjaunota skolas 
materiāltehniskā bāze 
Iegādāti datori … 2008 
15 planšetes un 3 datori – 2016 – EUR 6210 
Iegādāti 17 datori – 2019 – EUR 12552,32 
Saņemti 15 planšetdatori no IZM - 
Klasēs uzstādīti 12 televizori – 2018.-2020. – eur 6000

Veikts skolas ēdamzāles remonts – EUR 75507

Skolas teritorijā tika uzstādītas novērošanas kameras 
drošības un kārtības nodrošināšanai – EUR 1663

Mācību procesa pilnveidei iegādāts interaktīvais ekrāns 
– EUR 3800

Ierīkota Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma 
(tiks ierīkota līdz 21. augustam) –  EUR 19261,42

2011

2011

2014

2015

2016

2017

2008- 
2020

2019

2018

2020

2020

2020

2021

Paveiktie darbi 
 Notika skolas akreditācijas:

• skolas akreditācija (bez ekspertu klāt-
būtnes) – skola akreditēta uz 6 gadiem – 
2011.g.

• skolas akreditācija ar ekspertu klātbūtni – 
skola akreditēta uz 6 gadiem – 2017.g.

 Comenius Projekts “Promoting Magic 
Places in Europe – Living Europe Past, Pre-
sent, Future” “Maģisko vietu atklāšana Eiro-
pā – dzīvā Eiropa pagātnē, tagadnē un nā-
kotnē – 2011. gada 1.augusts – 2013. gada 
31.jūlijs;

 Comenius projekts – skolēnu starptautis-
kā apmaiņa. 2 meitenes mācījās Portugālē – 
2013.g.;

 Comenius projekts – starptautiskā asis-
tentūra. Skolā strādāja skolotāja no Turcijas 
– 2013./2014.m.g.

 ES Erasmus+ pamatdarbības NR.2 startē-
ģisko skolu sadarbības partnerības projekta 
Nr.2016-1-IT02-KA219-024483_6 “Izglītība – 
rūpes par visiem” realizēšana – 2016.-2018

Skola piedalās ESF projektā Nr. 8.3.3.0/16/
I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas samazināšanai” – 2019.

 Skola piedalās projektā “Latvijas skolas 
soma” – 2019.

 2010. un 2015. gadā notika skolas sali-
dojumi.

 Izremontēti visi skolas kabineti.
 Skolā vidusskolēni var iegūt autovadītāja 

tiesības.
 Skolā darbojas ļoti plašs interešu izglītī-

bas pulciņu klāsts:
• tautu dejas kolektīvi regulāri gūst ļoti la-

bus sasniegumus skatēs; 
• sevi apliecinājuši sportisti – vieglatlēti, 

volejbolisti, basketbolisti. Šajā laikā  sāka 
darboties futbola un orientēšanās Madonas 
bērnu jauniešu sporta skolas grupas.

 Izdota skolas grāmata “Lubānas vidus-
skola laiku lokos” (šobrīd vēl tipogrāfijā) – 
2021.

 Skolēni regulāri piedalās starpnovadu 
mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī repub-
likas olimpiādēs.

 Nozīmīgu vietu mācību procesā ir iegu-
vusi skolēnu pētniecisko darbu rakstīšana. 
Katru gadu 10.-12.klašu skolēni piedalās Vi-
dzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecis-
ko darbu skatē Valmierā un Cēsīs.

 Uzsākta kompetenču pieejā balstīta mācī-
bu satura ieviešana.
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Lielākās  
investīcijas  
PII “Rūķīši”

• Datortehnika, sakaru un cita 
biroja tehnika – 6 333,39

• Kapitālais remonts un rekons-
trukcija – 53 689,02

Izdalīts (EUR):

2014 Trotuāra remonts – 
3 999,02
Apkures sistēmas izbū-
ve – 12 051,00
Apkures sistēmas daļas 
izbūve – 9 543,00
Apkures sistēmas izbū-
ve – 4 877,72
Lapene un galds ar 
solu – 1 760,00
Tīklu piramīda –   
1 700,05
Vingrošanas kom-
plekss – 2 945,00
Ēkas remonts –  
2 780,26
Kāpņu, margu un jumti-
ņu remonts – 5 068,73
Rotaļu komplekss –  
2 531,92
Tualetes un koridora 
telpu remonts –  
13 328,46

2015
2016
2017
2018

2019
2019
2019
2020
2020

2018

 Kapitālais remonts un rekons-
trukcija – 13 130,63

 Datortehnika, sakaru un cita 
biroja tehnika – 12 742,03

 2015.g. – Telpu remonts 8 
188,99

 2016.g. – Remontmateriāli 
901,41

Skola lepojas:
Meirānu Kalpaka pamatskola 

saņēma Valsts izglītības attīstības 
aģentūras (VIAA) Ziemeļu ministru 
padomes Nordplus programmas 
projektu kvalitātes balvu “Ziemeļu 
gaisma 2016” nominācijā “Labākais 
2012. - 2015. gada projekts Jaunie-
šu apakšprogrammā” par 2015. un 
2016. gadā realizēto projektu “Mežs 
– atpūtai”

03.2017.–12.2023 (Projekta īste-
nošanas laiks) 

Meirānu Kalpaka pamatskola 
vairākus gadus iesaistījās Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īs-
tenotajā Eiropas Sociālā fonda pro-
jektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai”.  2. semestrī 
(Konsultatīvais atbalsts mācībās vie-
na gada laikā tika sniegts astoņiem 
5.-9. klašu skolēniem.

Meirānu Kalpaka pamatskola 
izstrādāja Nordplus Jauniešu prog-
rammas mobilitāšu projektu „Cultu-
rally-historical heritage as a call for 
the future generations” (Kultūrvēs-
turiskais mantojums kā aicinājums 
nākamajām paaudzēm).

Projekts ilgst no 2011. gada 3. 
septemra līdz 2013. gada 1. au-
gustam un tajā iesaistītas Meirānu 
Kalpaka pamatskola (Latvija) – ko-
ordinators, Lykšilio pamatskola (Lie-
tuva), Kivimäe pamatskola (Igauni-
ja). Konkrētajā projektā tika veiktas 
60 skolēnu un 12 pedagogu mobili-
tātes ar mērķi papildināt skolēnu un 
skolotāju zināšanas un dalīties pie-

Lielākās investīcijas un  
ievērojamākās aktivitātes 

Meirānu Kalpaka pamatskolā
redzē par Baltijas valstu tautu tradī-
ciju saglabāšanu un tālāknodošanu 
skolās, izmantojot radošas mācību 
metodes, integrētas mācību proce-
sā un ārpusstundu aktivitātēs, no-
drošināt vienlīdzīgas iespējas visiem 
skolēniem paplašināt savu redzes-
loku un attīstīt skolotāju un skolēnu 
komunikācijas, IT, valodu prasmes.

Mammadaba vēstniecības statu-
sa iegūšana 2016./2017.

Šo godu Meirānu Kalpaka pa-
matskola ir nopelnījusi, aktīvi pierā-
dot savas zināšanas, prasmes un 
mīlestību pret mežu, meža vērtībām 
un apkārtējo vidi: stādot kociņus, 
sakopjot dabu, izliekot putnu bū-
rīšus, piedaloties Meža olimpiādē, 
apciemojot Mammadaba objektus 
un vispusīgi integrējot vides izglītību 
skolas darbā Mammadaba meistar-
klases ietvaros.

(20.05-24.05.2019)  Kasseboelle 
brīvajā skolā (Dānijā) notika Nord-
plus Jauniešu mobilitāšu projekta 
Nr. NPJP-2018/10344 „Creative ac-
tivities leading to the best choice in 
future” noslēguma tikšanās. Meirā-
nu Kalpaka pamatskolai šis bija jau 
piektais Nordplus projekts. No Latvi-
jas un Lietuvas uz Dāniju devās 27 
cilvēku grupa.  

Vēl Meirānu Kalpaka pamatskola 
piedalījusies: 

• ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs”.

• Projekts “Latvijas skolas 
soma”.

• Eiropas Savienības līdzfinansē-
tais Erasmus+ pamatdarbības Nr. 
2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbī-
bas partnerību projekts “Embracing 
Differences under the Umbrella of 
Tolerance’’ (Nr. 2016-1-pl01-KA219-
026073_6)

• Vairāki Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras apakšprog-
rammas eTwinning projekti

• Biedrības „Meirānieši” Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai finansētā 
atklāta projektu iesniegumu konkur-
sa pasākumam “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes vei-
cināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” 2. aktivitātē 
“Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma infor-
mācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādī-
šana un infrastruktūras izveide sa-
biedrisko aktivitāšu (tajā skaitā ap-
mācību un interešu klubu, kultūras, 
vides aizsardzības, sporta un cita 
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotā-
jiem” projekts.
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2007 Keramikas krāsns KITTEC CB 80S – EUR 1786

Šujmašīna Brother LS-2125 – EUR 165

Fotokamera F550 exR – EUR 226

Dators Core i5LX – EUR 681

Elektriskā krāsniņa SchaubLorez – EUR  55

Multifunkcionālā iekārta CANON-SENSYS MF4470 
 – EUR 465

Keramikas virpa SHIMPOWhisper T – EUR 1081

Molberti – EUR 420

Portatīvais dators HP 250G1 – EUR 620

Sienas skapis – EUR 1338

Rasējumu skapis – EUR 327

Planšetdators Lenovo M10 – EUR 180

Grafikas prese FOME 3656 – EUR 1432 

Canon multifunkcionālā iekārta iR2425 – EUR 1146

2009
2011
2012
2013
2013
2014
2014
2014
2015
2018
2019
2019
2020

Saskaņā ar 29.01.2015. Lubānas novada domes sēdes lēmumu “Par 
grozījumiem Lubānas Mākslas skolas Nolikumā” (protokols Nr.1; 3.§), tika 
atcelts vecāku līdzdalības maksājums par mācību materiāliem Lubānas 
Mākslas skolā. Lubānas novada pašvaldība pilnībā finansēja visus izdevu-
mus Lubānas Mākslas skolā.

Lubānas Mākslas skola
Lubānas novada pašvaldība iegādājusies skolas mācību 
procesa realizēšanai nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi:

Ūdenssaimniecība
Projekts “Lubānas ūdenssaimniecī-

bas attīstības 1. un 2. kārta”

1. kārta. Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Lubānā:

Kopējās izmaksas – EUR 1 445 731
tai skaitā: Kohēzijas fonds: EUR 998 

193 jeb 69%;
Valsts finansējums: EUR 173 765 jeb 

12%;
Pašvaldības fin.: EUR 199 261 jeb 14%;
SIA “Lubānas KP” fin.: EUR 74 512 jeb 

5%. 

Projekta rezultāti, 1. kārta:
Jaunas ūdens sagatavošanas stacijas 

būvniecība un aprīkošana, kanalizācijas 
tīklu atjaunošana, paplašināšana un jaunu 
kanalizācijas tīklu izbūve. Jaunas artēzis-
kās akas izbūve, apmēram 0,4 km ūdens-
apgādes tīklu atjaunošanas darbi.

2. kārta. Lubānas ūdenssaimniecības 
attīstība:

Kopējās izmaksas EUR 538 793
tai skaitā: Kohēzijas fonds: EUR 401 

141 jeb 74,5%;
pašvaldības fin.: EUR 134 644 jeb 25%;
SIA “Lubānas KP” fin.: EUR 3 008 jeb 

0,5%. 

Projekta rezultāti, 2. kārta:
Klānu, Celtnieku, Latgales, Jaunā, 

Meža, Skolas, Lubānas un Barkavas ielās 
tika paplašināta kanalizācijas sistēma. Tika 
dota pieslēguma iespēja vairāk nekā 250 
pilsētas iedzīvotājiem.

Projekts “Pārvades un sadales sistē-
mas rekonstrukcija Lubānas pilsētā”

Rezultāti: Siltumtrašu rekonstrukcija. 
Rekonstrukcijas laikā vecie, koronizējošie 
cauruļvadi, kas izbūvēti betona kanālos, 
tika nomainīti pret rūpnieciski izolētiem. 
Projekta rezultātā tika samazināti siltum-
enerģijas zudumi pārvades un sadales sis-
tēmā.

• Ūdens ieguves vietas atjaunošana un 
ūdens sagatavošanas stacijas izbūve Mei-
rānos. Izmaksas – 34 719 EUR.

• Siltumtrases paplašināšanās Ozolu 
ielā. Siltumtrases rekonstrukcija un katlu 
mājas būvniecības Skolas un Brīvības ie-
lās.

Informāciju par Lubānas novadu  
apkopoja Renāte Čačka

Par jaunizveidotā  
Madonas novada ģerboni
Novadiem pirms teritoriālās reformas bija apstiprināti katram savs no-

vada ģerbonis. Ar 2021.gada 1.jūliju ir izveidots jauns Madonas novads, kā 
rezultātā ir nepieciešams apstiprināt jaunizveidotā Madonas novada ģerbo-
ni. Domes sēdē nolemj līdz jaunizveidotā Madonas novada ģerboņa apstip-
rināšanai Madonas novada pašvaldības iestādēm un institūcijām lietot mazo 
valsts ģerboni. Domes sēdē nosaka, ka sarakstē starp pašvaldības iestādēm 
un institūcijām un iestādes iekšējos dokumentos Madonas novada pašval-
dības pagastu pārvaldes ir tiesīgas turpināt lietot Latvijas valsts heraldikas 
komisijā apstiprinātos pagastu ģerboņus. 

UZMANĪBU! Ceturtdien, 7. oktobrī, Lubānas novada Sociālais 
dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu 

konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam. 
Iespējams saņemt ACU ĀRSTA (vēl ir dažas vietas) un 

NEIROLOGA konsultācijas. 
Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa t. 20275661.
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Nākamo numuru plānots izdot 
2021.g. 17. septembrī.

Sekojiet jaunākajai informācijai 
sociālajos tīklos.

Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...

Zinaida Stalidzāne (67 g.) Lubāna
Mirusi 20.07.2021. 

Ilmārs Bērziņš (91 g.) Lubāna 
Miris 29.07.2021.

Anna Aldonija Jaspere (89 g.) Lubāna 
Mirusi 29.07.2021.

Janīna Mālniece (92 g.) Lubāna
Mirusi 29.07.2021.

Dzintra Upīte (82 g.) Lubāna
Mirusi 07.08.2021.

Viktors Seiksts (69 g.) Lubāna 
Miris 11.08.2021.

Maija Mežule (88 g.) “Jaundegumnieki”
Mirusi 14.08.2021.

Jaunievēlētie domes priekšsēdētāja vietnieki: Artūrs Čačka (domes priekšsēdē-
tāja vietnieks uzņēmējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un veselības aprūpes jau-
tājumos), Aigars Šķēls (domes priekšsēdētāja vietnieks komunālās saimniecības, 
teritoriālās pārvaldības un attīstības jautājumos), Zigfrīds Gora (domes priekšsēdē-
tāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos). Agra Veckalniņa foto.

Par pārstāvju izvirzīšanu 
Latvijas Pašvaldību 

savienības komitejās
29. jūlija domes sēdē ievēl Madonas no-

vada pašvaldības pārstāvjus Latvijas Paš-
valdību savienības komitejās un apakško-
mitejās: 

Finanšu un ekonomikas komiteja:
 - domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs
 - pašvaldības izpilddirektora p.i. Āris Vil-

šķērsts
Reģionālās attīstības un sadarbības 

komiteja: 
 - domes priekšsēdētāja vietnieks komu-

nālās saimniecības, teritorijas pārvaldības  
un attīstības jautājumos Aigars Šķēls

 - pašvaldības izpilddirektora p.i. Āris Vil-
šķērsts

Tautsaimniecības komiteja: 
 - domes priekšsēdētāja vietnieks uzņē-

mējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un 
veselības aprūpes jautājumos  Artūrs Čač-
ka

 - Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Vogina
Tautsaimniecības komitejas Būvniecī-

bas apakškomiteja:
 - Madonas novada būvvaldes vadītājs 

Andris Rieba 
 - Madonas novada būvvaldes būvin-

spektore Iveta Meļehova
Tautsaimniecības komitejas Informāti-

kas jautājumu apakškomiteja:
 - Informāciju tehnoloģiju nodaļas vadī-

tājs Edgars Veips
 - pašvaldības izpilddirektora p.i. Āris Vil-

šķērsts 
Tautsaimniecības komitejas Dzīvokļu 

jautājumu apakškomiteja:
 - Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis 

Ķeveris 
 - domes priekšsēdētāja vietnieks uzņē-

mējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un 
veselības aprūpes jautājumos  Artūrs Čač-
ka

Veselības un sociālo jautājumu komi-
teja: 

 - domes priekšsēdētāja vietnieks izglītī-
bas, kultūras un sociālajos jautājumos Zig-
frīds Gora 

 - domes deputāts,  Sociālo un veselības 
jautājumu  komitejas vadītājs Andris Sakne

 - Madonas novada Sociālā dienesta va-
dītāja p.i. Ilze Fārneste

Izglītības un kultūras komiteja: 
 - domes priekšsēdētāja vietnieks izglītī-

bas, kultūras un sociālajos jautājumos Zig-
frīds Gora

 - domes deputāte, domes Izglītības un 
jaunatnes lietu komitejas vadītāja Valda 
Kļaviņa

 - domes deputāts, domes Kultūras un 
sporta jautājumu komitejas vadītājs Artūrs 
Grandāns

 - Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Ser-
žāne

 - Attīstības nodaļas vecākais speciālists 
kultūras jomā Aigars Noviks

Izglītības un kultūras komitejas Sporta 
jautājumu apakškomiteja:

 - Attīstības nodaļas vecākais speciālists 
sporta jomā Māris Gailums

 - domes deputāts Gunārs Ikaunieks.

Sagatavoja Ilze Riekstiņa,
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Iznākusi lubānieša Imanta Zem-
berga jaunākā grāmata “Kur sap-
ņiem nav vietas”. Grāmata pieejama 
Lubānas pilsētas bibliotēkā.

Prāta spēles
14. augusta pēcpusdienā Lubānā 

notika kārtējās Prāta spēles, kuras or-
ganizē 3 burvīgas Lubānas meitenes: 
Renāte Ozoliņa, Paula Feldmane un  
Katrīna Valaine. Spēlēs piedalījās 6 
komandas – daudz redzētu seju. Tie 
ir uzticīgie Lubānas Prāta spēlēm cil-
vēki (radu, draugu kopas). Šeit tiekas 
paaudzes un domubiedri, kas vēlas 
lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku!

Uz tikšanos nākamajās spēlēs! 


