
Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde

Nr. 12 (563) 2021. gada  17.  decembris

A. Lebeda foto

A.Lebeda 
foto

18. novembrī, svinīgajā pasākumā “Latvijas lepnums 
2021” LTV 3, Māris Valainis tika apbalvots ar “Latvijas Lep-
numa” titulu un īpašu balvu – “Zelta ābeli” (nominācija 
“Novadnieks”).

Māris Valainis balvai pieteikts kā Lubānas pilsētas sporta 
dzīves galvenais uzturētājs, kurš vairāku gadu garumā rīko-
jis dažādas sporta aktivitātes Lubānas pilsētā un tās tuvākajā 
apkārtnē. Šogad ir īpaši pievērsies upju attīrīšanai no sagāzta-
jiem kokiem. Aiviekstes krastos viņš katru gadu uztur vairākas 
mazas atpūtas vietas, to visu darot savā brīvajā laikā un par 
saviem privātajiem līdzekļiem, vien tikai atsevišķos gadījumos 
piesaistot projektu fi nansējumu. Ar savu piemēru iedvesmo rū-
pēties par apkārtējo vidi.

8.lpp. lasiet Māra Valaiņa meža stāstu no “Latvijas lepnu-
ma” balvas saņemšanas ceremonijas.

Aktuāli
 Katra gada nogale vienmēr ir kā atskaites punkts 

starp paveikto un vēl veicamo. Kāds bijis aizvadītais 
gads Lubānas apvienības pārvaldes iestādēm, lasiet šī 
izdevuma slejās.

 Aktuāla informācija par izmaiņām nomas mak-
sā mazdārziņu un palīgsaimniecību zemes nomai un 
par lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādi 
Madonas novadā... plašāka informācija interesentiem 
2.lpp.

 Šogad Lubānā, atšķirībā no citiem gadiem, iedeg-
ta dzīvā egle pilsētas centrā.

 Jauns pakalpojums klientu apkalpošanas centra 
pakalpojumos – iesniegumu pieņemšana par bezdarb-
nieka  vai darba meklētāja statusa iegūšanu... plašāk 
5.lpp.

 Jau no 16. decembra Lubānas apvienības pārval-
des teritorijā vesels pasākumu birums. Sekojiet kultū-
ras pasākumu afi šai izdevuma slejās.

 Skaistumkopšanas cienītājām Lubānā pieejamas 
skaistumkopšanas procedūras... vairāk lasiet 10.lpp.

 Lai pēkšņas laika izmaiņas nepārsteigtu mūs ne-
sagatavotus un ziemas aukstajā laikā neaizsaltu iek-
šējie ūdensvada tīkli, SIA “Lubānas KP” aicina namu 
īpašniekus un apsaimniekotājus savlaicīgi apsekot sa-
vus īpašumus un pievērst uzmanību ūdensvadu siltum-
izolācijai.

 Aktuāli PII “Rūķīši” vecākiem. Sākot ar 2022.
gada 3.janvāri pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši” 
strādās no plkst 7.00 – 19.00.

Lai skaisto Ziemassvētku gaidīšanas laiku padarītu 
krāšņāku, biedrība “Vienā solī” aicina iedzīvotājus piedalī-
ties nelielās aktivitātēs! 

Jau noteikti būsiet pamanījuši izrotātos objektiņus Mei-
rānu krustojumos, ceļa malās. Atrodiet piecus objektus, 
kam pievienotas plāksnītes ar nosaukumiem un uzņemiet 
foto! Radošākajiem foto meistariem – pārsteiguma balvas.

Palepojieties ar savu Ziemassvētku eglīti. Iesūtiet savu 
eglītes foto (ja vēlaties – ne tikai lampiņu mirdzumu tumsā, 
bet arī dienas gaismā).

Izveidosim foto galeriju Facebook vietnē, lai ar balsoju-
ma palīdzību noteiktu 3 favorītes. Arī šiem 3 čaklajiem rotā-
tājiem rūķi nogādās pārsteigumus.

Foto biedrība “Vienā solī” gaidīs līdz 22.decembra va-
karam WhatsApp 28385873. Lai radošas idejas un brīnumu 
pilns šis svētku gaidīšanas laiks!

Foto: TV3 group
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SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA:
1. Darbā ar ģimenēm ar bērniem soci-

ālā darbiniece Vēsma Masa – 34 lietas, 16 
no tām aktīvas (2 ģimenes pārcēlās uz citu 
novadu), kur:

1.1. Sniegtas psihologa konsultāci-
jas:

 pašvaldības atmaksātās – 6 bērniem,  
7 – pieaugušajiem;

 vardarbībā cietušajiem bērniem – 5;
 vardarbībā cietušajām pieaugušajām 

personām – 3;
 vardarbību veikušajām personām – 

2.
1.2. Ierosinātas krimināllietas 2 ģime-

nēs – par vardarbību ģimenēs pret bēr-
niem;

1.3. Pagaidu aizsardzība ģimenēs ar 
bērniem – 1.

1.4. Nodrošināta palīdzība ģimenēm:
 kanisterapijas nodarbības – 2 bēr-

niem;
 smilšu spēles terapija – 1 bērnam;
 nodarbības “Bērnu emocionālā au-

dzināšana” – 8 individuālas nodarbības 6 
vecākiem;

 nodarbības “Ceļvedis, audzinot pus-
audzi” – 8 individuālas nodarbības 5 vecā-
kiem.

1.5. Mobilās Bērnu klīniskās slimnīcas 
ārstu konsultācijas Lubānā – 3 izbrau-
kumu reizēs (04.03.2021.; 20.08.2021., 
07.10.2021.) nodrošināja acu ārsta, aler-
gologa un neirologa konsultācijas pavi-
sam kopā – 124 bērniem.

1.6. Sagatavoti 3 lēmumi par pabal-
stiem audžuģimenēs ievietotajiem bēr-
niem.

2. Darbā ar pabalstiem – sociālā dar-
biniece Andra Pliča, bet uz doto brīdi Irīna 
Mālniece – 84 lietas, 62 no tām aktīvas,  
kur:

2.1. GMI pabalstus saņēmušas 35 per-
sonas – 155 pabalstus;

2.2. Mājokļa pabalstu: par apkuri – 8 
un malkas – 59 mājsaimniecības;

2.3. Medicīnas – medikamentu iegā-
des 46 personas, kopā 92 pabalsti;

2.4. ārkārtas situācijā nonākušajiem – 
11 ģimenēm;

2.5. pabalsts sakarā ar bērna piedzim-
šanu – 12 ģimenēm;

2.6. apbedīšanas pabalsti – 3;
2.7. pabalsti audžuģimenēm bērnu uz-

turam – 2.
3. Nodrošinātie pakalpojumi (nodroši-

na sociālā darbiniece Vēsma Masa):
3.1. “Aprūpe mājās” pakalpojums 

piešķirts 6 personām (2 no tiem ievietoti 

VSAC); uz šo brīdi pakalpojums tiek no-
drošināts 3 personām.

3.2. Asistentu pakalpojums (valsts ap-
maksāts) tika nodrošināts 17  klientiem (2 
no tiem miruši), sagatavoti – 30 lēmumi, 
bet uz šo brīdi pakalpojums tiek nodroši-
nāts 15 personām.

3.3. Ievietošanai ilgstošās  sociālās ap-
rūpes institūcijā  “Lubānas VSAC“– izvēr-
tēti un sagatavoti lēmumi 14 klientiem.

4. Projekta “Vidzeme iekļauj” ietva-
ros (nodrošina sociālā darbiniece Vēsma 
Masa): 16 lietas (13 pieaugušo, 4  bērnu 
– 1 pārcēlās uz dzīvi citā novadā), kur sa-
gatavoti 23 lēmumi un piešķirti sekojoši 
pakalpojumi: 

 ūdens terapijas nodarbības – 1 bēr-
nam (20 reizes);

 silto smilšu spēles terapijas nodarbī-
bas – 1 bērnam (20 reizes);

 kanisterapijas nodarbības – 2 bēr-
niem;

 pakalpojums “Aprūpe mājās” – 1 
klientam;

 fizioterapeita nodarbības – 3 klien-
tiem, 1 bērnam;

 psihologa konsultācijas – 4 klientiem, 
1 vecākam;

 Dienas centra pakalpojums – 9 klien-
tiem.

Projekta “ Vidzeme iekļauj” ietva-
ros – dienas aprūpes centrs “Eglāji” 
– vadītāja Dace Valaine.

“Dienas aprūpes centrs veiksmīgi dar-
bojas kopš 2021.gada aprīļa. Pateicoties 
centra vadītājai, sociālajai darbiniecei Ive-
tai Pērkonei un interešu pulciņa audzinā-
tājai Antrai Cimiņai šis pakalpojums tiek 
nodrošināts  10 klientiem no mūsu novada 
un 3 klientiem no Varakļānu novada. Cen-
tra darbinieki un klienti parādīja, kā, kopā 
darot daudzus darbiņus, ir rezultāts – tika 
ierīkots dārzs, uzcelta siltumnīca, rudenī 
ļoti daudz tika konservēts un vārīts ievā-
rījums, gan no dārzā izaugušā, gan no 
meža veltēm. 

Paldies personālam par darbu un 
klientiem par uzticēšanos!”

 “LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCI-
ĀLĀS APRŪPES CENTRS”:

5. Ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā 
37 personas: gada laikā iestājušās 16 per-
sonas, izrakstītas 16 personas. 2021.gada 
sākums arī mūsu sociālās aprūpes nodaļā 
nebija viegls, jo Covid-19 vīruss skāra arī  
mūs. Slimoja gan klienti, gan personāls.  
Jāsaka milzīgs paldies personālam, kas 
izturēja šo smago laiku! Paldies saku arī 

klientiem un viņu piederīgajiem par saprat-
ni un morālu atbalstu. Paldies arī visiem 
tiem, kas nesa dabīgos vitamīnus – dzēr-
venes, sulas, ābolus! Visi kopā, ieguldot 
milzīgu darbu, mēs ar to vīrusu tikām 
galā!

Lai nodrošinātu klientiem drošu vidi 
aprūpes centrā, gan klienti, gan darbinieki 
tika vakcinēti. Pilnībā vakcinēti 92% klientu 
un 95% darbinieku.

Tā kā šogad ir notikusi novadu refor-
ma, tad ar 2022.gadu Lubānas sociālā die-
nesta funkcijas pārņems Madonas novada 
sociālais dienests. Pārmaiņas arī sagaidā-
mas ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā, 
bet par to precīzāk varēs pateikt jaunajā 
2022.gadā.

Visiem vēlu šajā pārmaiņu laikā sagla-
bāt mieru!

Novēlu sirdssiltus un mīļus Ziemassvēt-
kus!

Lai Jaunais gads jums atnes tikai labus 
pārsteigumus, stipru veselību un gaišas 
domas!

Lubānas novada sociālā dienesta 
direktore Inese Lībere

“Lubānas novada sociālais dienests” un 
struktūrvienību darbība 2021. gadā

Decembris Lubānas 
ev. lut. draudzes  

baznīcā
► 19.12. plkst. 13.00 Ceturtās ad-

ventes muzikālais dievkalpojums. Diev-
kalpojumu vadīs lektors Rolands Kal-
niņš, ar muzikāliem priekšnesumiem 
mūs priecēs Elīza Spriņģe, Inta Paula 
Briņķe, Dāvids Kristofers Loks un Rīgas 
Jēzus ev. lut. draudzes koris.

► 24.12. plkst. 16.00 Ziemassvēt-
ku dievkalpojums. Dievkalpojumu va-
dīs lektors Rolands Kalniņš

► 24.12. pēc dievkalpojuma plkst. 
17.00 uz koncertu “Kaut kur tevī Klusa 
nakts” aicina Lubānas kultūras nama 
jauktais vokālais ansamblis “Naktsput-
ni”.

► 26.12. plkst. 16.00 uz koncertu 
“Esi man klāt” aicina grupa “Divi kras-
ti”.

Dievkalpojumu un koncertu laikā jā-
lieto sejas maskas un jāievēro 2 metru 
distance, līdzi jāņem derīgs sertifikāts 
un personību apliecinošs dokuments. 
Uz dievkalpojumu un koncertu bez tes-
tiem un sertifikātiem var ņemt līdzi bēr-
nus līdz 12 gadu vecumam. 
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Par lauksaimniecības  
zemes nomas maksas  

cenrādi  
Madonas novadā

2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta 2018. gada 
19.jūnija noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un ap-
būves tiesības noteikumi”, (turpmāk -Noteikumi). Noteikumi nosaka 
publiskai personai piederoša vai piekrītoša zemesgabala vai tā daļas 
iznomāšanas kārtību un tās izņēmumus, nomas maksas aprēķināša-
nas kārtību, kā arī atsevišķus nomas līgumā ietveramos tipveida no-
sacījumus. 

Noteikumu 30.4.apakšpunkts nosaka, ka, ja tiek iznomāts neap-
būvēts zemesgabals šo noteikumu 29.5., 29.6., 29.7., 29.8., 29.9. un 
29.10. apakšpunktā minētajā gadījumā nomas maksu nosaka atbilsto-
ši Ministru kabineta, pašvaldības domes, citas atvasinātas publiskas 
personas vai kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja apstiprinātam 
nomas pakalpojumu maksas cenrādim, kas noteikts, ņemot vērā ne-
atkarīga vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu, vai neatkarīga vērtē-
tāja noteiktajai tirgus nomas maksai (bet tā nedrīkst būt mazāka par 
šo noteikumu 5. punktā minēto, t.i., 28 EUR). Nomnieks kompensē 
iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu, ja to ir 
iespējams attiecināt uz konkrētu nomnieku.

Lai atbalstītu lauksaimniekus, paātrinātu nomas līgumu noslēgša-
nas termiņus, Madonas novada pašvaldība, vēl pirms administratīvi 
teritoriālās reformas, izmantoja tiesības, pieaicinot sertificētu vērtētā-
ju, noteikt vidējo nosacīto 1ha zemes nomas tirgus maksu katrā paš-
valdības administratīvajā teritorijā, tas ir, pagastā. Vērtētāju noteiktās 
nomas maksas ir apstiprinātas ar domes lēmumu, kur ir paredzēti arī 
nomas maksas samazinājumi, izvērtējot katru nomas maksas gadīju-
mu atsevišķi. Ja nebūtu apstiprināta vienota cenrāža, tad katra nomā 
nodotā zemes vienība būtu jāvērtē atsevišķi un vērtēšanas izdevumi 
būtu jāsedz potenciālajam nomniekam, kas vidēji būtu 200 euro (bez 
pievienotās vērtības nodokļa) par vienu zemes vienību.

Ar lēmumu par zemes nomas maksas cenrāža apstiprināšanu Ces-
vaines, Indrānu, Sausnējas, Jumurdas un Ērgļu pagastos, atvieglinātā 
zemes nomas kārtība ir piemērota arī šīm teritorijām. 

Runājot par vidējo nosacīto 1ha zemes nomas tirgus maksu In-
drānu pagastā, kas uz Cesvaines, Indrānu, Sausnējas, Jumurdas un 
Ērgļu fona šķiet augsta, tad  salīdzinājumā ar Barkavas un Ošupes 
pagastiem, tā ir vienāda. Pilnu informāciju nomas maksas apmēriem 
pagastos un iespējamiem nomas maksas samazinājumiem varat ska-
tīt Madonas novada pašvaldības mājas lapā – Pašvaldība – Nekusta-
mie īpašumi – Zemes noma – Cenrādis, bet iepazīties ar vērtējumiem 
varat apvienībās. Turklāt šis cenrādis neattiecas uz zemes nomas lī-
gumiem piemājas palīgsaimniecību vajadzībām, uz zemes nomas lī-
gumiem par mazdārziņiem un lauku apvidus zemes nomas līgumiem, 
tur ir spēkā esošais regulējums, un jebkurā situācijā noslēgto nomas 
līgumu nosacījumi ir spēkā līdz šo līgumu termiņu beigām. 

Apstiprinātajā cenrādī noteiktā vidējā nosacītā 1ha zemes nomas 
tirgus maksa uzreiz tiks piemērota, slēdzot nomas līgumus uz zemes 
vienībām, uz kurām līdz šim nav spēkā esoša nomas līguma vai paga-
rinot nomas līgumus, kuriem ir beidzies līguma termiņš.

Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks  
Aigars Šķēls

2022. gada 1. janvārī stāsies spēkā Madonas no-
vada domes saistošie noteikumi “Par Madonas nova-
da pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas apmēru”. Tas paredz 
jaunu nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem 
personisko palīgsaimniecību vajadzībām vai sakņu 
(ģimenes) dārza ierīkošanai – minimālā nomas mak-
sa tiek noteikta – EUR 10,00 (bez PVN) gadā.

Saistošie noteikumi pieņemti ar 2021. gada 19. 
oktobra Madonas pašvaldības domes lēmumu Nr. 
333 (protokols Nr. 12,33.p.) Par Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 11 “Par Madonas 
novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbū-
vēta zemesgabala nomas maksas apmēru” pieņem-
šanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 
19. jūnija noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.

Gadījumā, ja Jūs kā nomnieks nepiekrītat 
pārskatītajai nomas maksai, Jums ir tiesības 
vienpusēji atkāpties no nomas līguma, par to raks-
tiski informējot Madonas novada pašvaldību vienu 
mēnesi iepriekš. Iesniegums līguma laušanai tādā 
gadījumā ir jāiesniedz Madonas novada pašvaldības 
centrālajā administrācijā Saieta laukums 1, Madona, 
darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdi-
en, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piekt-
dien – no plkst.8.00-16.00) vai tuvākajā pagasta vai 
apvienības pārvaldē. Elektroniski parakstītu iesniegu-
mu iespējams nosūtīt uz pasts@madona.lv.

Par izmaiņām  
nomas maksā 
mazdārziņu un  

palīgsaimniecību 
zemes nomai

Fotogrāfiju  
izstāde

No 2021. gada 18. līdz 23. decembrim 
Lubānas estrādē Aiviekstes krastā  
Annijas Jaces fotogrāfiju izstāde  

“Atstāj aiz sevis nākotni”
Izstāde ir kā atgādinājums par piesārņojuma 

problēmām.
Plastmasas sadalīšanās procesam nepiecieša-

mi vairāki tūkstoši gadu. Šie izstrādājumi veido pie-
sārņojumu, kas kaitē dzīvniekiem, dabai un arī cil-
vēkiem, un šī problēma tiek padarīta arvien lielāka, 
cilvēku neapdomības rezultātā, izlietoto plastmasas 
taru (ēdienu trauciņus, pudeles u.c) izmetot un at-
stājot dabā. Tās ražošana ir pieaugusi no 1,5 mil-
joniem tonnu 1950. gadā līdz 359 miljoniem 2018. 
gadā, kas attiecīgi rada risku arī lielāka tā daudzu-
ma nonākšanai apkārtējā vidē.
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Jauniešu centrs pašlaik, ārkārtējās 
situācijas laikā, strādā “zaļajā” režīmā 
– centra telpas var apmeklēt jaunieši ar 
derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārsli-
mošanas sertifikātu, savukārt, aktivitātēs 
ārpus telpām var piedalīties jaunieši arī 
ar negatīvu testu, kas veikts izglītības 
iestādē organizēta skrīninga ietvaros. 

Tie jaunieši, kuri apmeklē centru, 
vakarus pavada, spēlējot galda spēles, 
esam izmēģinājuši arī tiešsaistes “izlau-
šanās” spēles, kas jauniešiem ir saisto-
šākas. Laiks pēc skolas aizrit, sasildoties 
pie tējas tases vai izpaužoties radošajās 
aktivitātēs. Lielākā interese, protams, ir 
par mūzikas instrumentu spēli – bun-
gām un ģitārām. 

Novembra mēnesī izveidojām svei-
cienu Latvijai dzimšanas dienā foto ga-
lerijas formātā ar skaistākajiem foto mir-
kļiem. Ikviens jaunietis tika aicināts arī 
piedalīties “Brīvības skrējienā”.

Pašlaik jauniešu centrā ir aktuāla ak-
cija –  Ziemassvētku atklātnīšu izgatavo-
šana, kurā var piedalīties ikviens jaunie-
tis. Ja nav iespējas apmeklēt centru, tad 
atklātnīti var izgatavot mājās un atnest 
to mums. Visas atklātnītes tiks paraks-
tītas un nodotas Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes centra klientiem. Ar šo 
akciju ikvienam jaunietim ir iespēja pa-
darīt šos svētkus gaišākus un iepriecināt 
līdzcilvēkus.

Aicinām meklēt mūs sociālajos tīk-
los Facebook un Instagram – Lubānas 
jaunieši. Šajās vietnēs atradīsiet visu ak-
tuālo informāciju, ne tikai par Lubānas 
jauniešu centra rīkotajiem pasākumiem, 
bet arī citu organizāciju aktivitātēm, ku-
ras varētu būt saistošas jauniešiem.

Jauniešu centra vadītāja  
Ilva Krauja

KONKURSS  
“Sniega  

tēlnieks”!
Vai esi pamanījis, ka de-

cembrī laika prognozes sola 
plusus. Tas nozīmē, ka jāķer 
īstais mirklis, lai no sniega ra-
dītu mākslu!

Piedalies arī Tu!
Izveido sniegavīru, sniega 

pili vai cietoksni, iejūties tēl-
nieka lomā un izveido sniega 
skulptūru. Esi radošs, uzrīko 
sniega festivālu savā vai kaimiņa pagalmā! 

Iemūžini savu veidojumu un foto nosūti jauniešu centram +371 27860066 (Ilva).
Ķer mirkli visu decembri un bildes iesūti līdz 1. janvārim!

Notiks balsošana un būs arī balvas!
Pavadi laiku svaigā gaisā un kustībā!

Aktuālais jauniešu centrā Lubānā

Klientu apkalpošanas centra 
pakalpojumu grozā tagad oficiāli 
ietilpst arī iesniegumu pieņemšana 
par bezdarbnieka  vai darba meklē-
tāja statusa iegūšanu.

Būtiskā atšķirība starp bezdarbnie-
ku un darba meklētāju ir tāda, ka tikai 
bezdarbnieks var pretendēt pabals-
tam. 

Cilvēkam, kurš nonācis bezdarba 
dzīves situācijā un kuram nav e-auten-
tifikācijas līdzekļu, klientu apkalpoša-
nas centrā tiek izdrukāta un izsniegta 
aizpildīšanai Iesnieguma veidlapa sta-
tusa piešķiršanai un pēc aizpildīšanas 

tā tiek nosūtīta uz norādīto NVA filiāli.
Tiem iedzīvotājiem, kam pieejami 

autorizēšanās līdzekļi, aicināti izman-
tot NVA CV un vakanču portāls https://
cvvp.nva.gov.lv

Informējam, ka NVA visus klientus 
apkalpo attālināti. Nepieciešamības 
gadījumos klientiem ar derīgiem sa-
darbspējīgiem sertifikātiem ir iespēja, 
iepriekš telefoniski vienojoties ar savu 
NVA filiāli, saņemt pakalpojumu klātie-
nē epidemioloģiski drošā vidē.

Atgādinu, ka klientu apkalpoša-
nas centra pakalpojumus var saņemt 
arī Meirānos (bibliotēkas telpās, 

Jaunumi klientu apkalpošanas centra pakalpojumos
t.64829640). Klientus pieņem otrdie-
nās un ceturtdienās. Darba laiks – no 
plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00. Jūs pie-
ņem klientu apkalpošanas speciāliste 
Lita Žeiere. Izmantojiet šo iespēju – sa-
ņemt pakalpojumu tuvāk mājām. 

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mā zvaniet.

Kristīna Tropa
Madonas novada

Lubānas apvienības pārvaldes
Klientu apkalpošanas speciālists

e-pasts: kristina.tropa@madona.lv
tālr. 64894091; 66954828
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Meirānu  
bibliotēkā

Šis gads, tāpat kā iepriekšējais,  
Meirānu bibliotēkai pagāja zem Co-
vid-19 zīmes, kad jāpielāgojas apstāk-
ļiem, jāstrādā, ievērojot valstī noteikto 
sanitāro protokolu, darbam un saziņai 
vairāk izmantojot e-iespējas. Laikā, kad 
bibliotēka bija slēgta, darbs notika at-
tālināti, tika veikta dažādu dokumentu, 
novadpētniecības materiālu sakārtoša-
na, krājuma pārskatīšana, novecojušās 
literatūras un periodikas norakstīšana, 
sniegtas uzziņas. Lasītāji telefoniski sa-
zinājās par apmeklējuma laiku, pasūtīja 
sev vēlamos izdevumus, kas tika saga-
tavoti pakās un izsniegti bezkontakta 
kārtībā lasītājam ārpus bibliotēkas tel-
pām. Šogad vairāk strādāts sociālajos 
tīklos, www.facebook.com popularizēts 
bibliotēkas krājums, ievietota informā-
cija un attēli par jaunajām grāmatām, 
izstādēm, notikumiem. Mājsēdes laiks 
veltīts profesionālajai pilnveidei, izman-
tojot tiešsaistes seminārus un mācību 
piedāvājumus bibliotekāriem.

Neskatoties uz šo sarežģīto laiku, 
bibliotēkas lietotāji turpina apmeklēt 
bibliotēku, jo laba lasāmviela palīdz 
atpūtināt prātu no ikdienas rūpēm un 
īsināt garos ziemas vakarus. Šajā gadā 
bibliotēkas krājums papildināts ar 113 
jaunām grāmatām, un lasītājiem ir ie-
spējams uz mājām izņemt 16 dažādu 
nosaukumu preses izdevumus. Bib-
liotēkas lietotāju skaits, apmeklējums 
un izsniegums šogad ir samazinājies, 
tas izskaidrojams ar noteiktajiem epi-
demioloģiskās drošības pasākumiem 
valstī un bibliotēku darbā, kā arī ar Mei-
rānu Kalpaka pamatskolas slēgšanu. 

Bibliotēka ir atvērta apmeklētājiem 
„zaļajā režīmā” (lietotājam jābūt ar 
Covid-19 pārslimošanas/vakcinācijas 
sertifikātu), izsniedz grāmatas, turpina 
piedāvāt gan attālinātas, gan klātie-
nes konsultācijas, interneta, izdrukas 
un kopēšanas pakalpojumus. Meirānu 
bibliotēkā otrdienās un ceturtdienās 
strādā Klientu apkalpošanas centrs.

Jauns gads, jauns sākums un cerī-
bas gaišākai nākotnei – tās ir domas, 
kas nāk prātā, domājot par Jaunā gada 
iestāšanos, tāpat kā solījumi, ko solām 
paši sev un jauni mērķi, ko nosprau-
žam. Jaunajā gadā novēlu:  lai mums 
visiem ir daudz mīlestības un prieka ko 
dāvāt saviem tuvajiem un citiem svēt-
kos un ikdienā!

  Bibliotekāre  
Dina Sestule

Jau 20 gadus Lubānas pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas lasītāji 
veiksmīgi piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotajā un vadītajā lasīša-
nas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 2021. gada 
“Bērnu žūrijas” norisē iesaistījušies 16 dažāda vecuma lasīšanas eksperti. 9 lasī-
tāji jau paspējuši izlasīt visas savai vecuma grupai atbilstošās grāmatas. Pārējos 
aicinu izmantot no mācībām brīvo laiku ziemas brīvdienās un līdz 2022. gada 
februārim pabeigt iesākto lasīšanas maratonu. 

Ar Covid-19 saistītie ierobežojumi nosaka, ka bērniem līdz 12 gadiem biblio-
tēkā jāierodas kopā ar pieaugušo, kam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifi-
kāts. Aicinu vecākus rast laiku kopā ar bērniem atnākt arī uz bibliotēku! Zvaniet 
un vienosimies par apmeklējuma laiku, kā arī bērnu interesējošo lasāmvielu!

Tālruņa numurs – 64894281. 
Pārskatīsim arī savus grāmatu plauktus, varbūt tur ir paslēpusies kāda bib-

liotēkas grāmata! Palīdzēsim tai atrast ceļu uz bibliotēku, lai arī citi to var izlasīt! 
Līdztekus ziemas prieku baudīšanai, radīsim laiku arī grāmatai! 

Bibliotekāre  
Biruta Ēķe

Laipni aicināti uz bibliotēku!
Lai arī ārā iestājies pamatīgs sals un strādājam „zaļajā režīmā”, bibliotēka Lu-

bānā ir kupli apmeklēta. Uz doto brīdi, šogad reģistrēti 580 apmeklētāji. Tas ir 
mazāk kā pagājušajā gadā, bet jāņem vērā, ka šogad vairāki mēneši ir aizvadīti 
Covid ierobežojumos, kuru laikā bibliotēku apmeklēt nevarēja. Un šobrīd mūsu 
lasītāji aktīvi izmanto iespēju pašiem iet pie plauktiem un izvēlēties sev tīkamāko 
lasāmvielu.

Bibliotēkā nākamajam gadam ir abonēti 45 preses izdevumi par summu 1500 
euro. Piedāvājam papīra formātā lasīt laikrakstus Stars un Lauku avīze. Bet, ja ir 
vēlēšanās lasīt citus laikrakstus, tad varam to pilntekstus piedāvāt  lasīt viedierīcēs 
ar Lursoft Laikrakstu bibliotēkas starpniecību.

Rokdarbniecēm piedāvājam ierastos žurnālus Praktiskie rokdarbi + Pielikumi, 
kā arī krievu valodā iznākušos Burda, Burda bērniem, Verena, Verena adīšana.

Esam padomājuši arī par čaklajiem vēstures lasītājiem un abonējām žurnālus 
Ilustrētā vēsture, Planētas noslēpumi, Nezināmā kara vēsture, Noslēpumi un fakti, 
Latvijas leģendas, Nezināmā vēsture.

Gaidām arī Sporta avīzes, Mūsmāju, Citādās pasaules,  Mājas virtuves, Ievas, 
Patiesās dzīves un vēl citu žurnālu lasītājus. 

Vienu reizi mēnesī iepērkam arī jaunāko literatūru. Šim mērķim šogad esam 
iztērējuši 4200 euro. Tomēr grāmatu cenu kāpums ir ļoti jūtams un, grāmatas iegā-
dājoties, nākas arvien biežāk izsvērt, vai konkrētajam izdevumam būs pietiekami 
daudz lasītāju mūsu bibliotēkā. Ir reizes, kad pieņemam lēmumu vajadzības reizē 
mazāk pieprasītu grāmatu uz savu bibliotēku sūtīt no Madonas vai kādas citas 
bibliotēkas. Tomēr jārēķinās, ka grāmatu var nākties gaidīt vairākus mēnešus.

Šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā savus apmeklētājus priecējam ar bibliotē-
kā krāšņi sapostu egli un rokdarbu izstādi „Dzijas pavedienu krāsu spēles Guntas 
Sanderes austajos paklājos un Velgas un Aigas Bērziņu adītajos cimdos un ze-
ķēs”. Varbūt šī būs lieliska iespēja kādam nolūkot sev Ziemassvētku dāvanu!

Lai ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs.

Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.

                                       /K. Apškrūma/

Gaišu noskaņu Ziemassvētkos un cerību piepildījumu Jaunajā gadā!

Lubānas pilsētas bibliotēkas kolektīvs

Bērnu 
literatūras 
nodaļā
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2021. gada janvāris Lubānas kultūras 
nama dzīvē iezīmējās ar diviem pasāku-
miem: Barikāžu atcerei – 30 gadi veltī-
to ugunskuru un latviešiem tik mīļajām 
dziesmām un visu Lubānas pašdarbnieku 
un interesentu kopīgi veidoto virtuālo svei-
cienu Lubānas pilsētas 29 gadu jubilejā.

13. un 14. februārī, atzīmējot Valen-
tīndienu, lubāniešiem bija iespēja pieda-
līties konkursā “Visskaistākais gadalaiks 
ir mīlestība”. Piecās vietās, kuras nosaka 
Lubānas pilsētas sākumu (pie uzrakstiem 
Lubāna) – atradās piecas mīlestības pie-
turas. Katrā pieturā bija dots uzdevums. 
Konkursā piedalījās 14 komandas. Lai iz-
pildītu visus piecus uzdevumus, dalībnie-
kiem nācās noiet krietnu gabalu, tāpēc ir 
dubults prieks, ka dalībnieku bija daudz. 
Romantiskai noskaņai 14. februārī pie pil-
sētas kluba darbojās foto telts. 

Lai šo dīvaino un depresīvo laiku pa-
darītu jaukāku – 8. martā Lubānas cen-
trā sievietes sveica Gregs un draugi ar 
programmu “Tik dēļ Jums, mīļās dāmas”. 
25.martā pie piemiņas akmens komunis-
tiskā terora upuriem tika uzvilkts karogs, 
nolikti ziedi un iedegtas sveces. 

Aprīlī – attālināti, virtuāli, mierīgi, droši, 
aktīvi – vienas mājsaimniecības ietvaros 
nosvinējām Lieldienas. Pa Lubānu meklē-
jām apslēptās olas, mazie lubānieši kopā 
veidoja izstādi “Apaļš, raibs, košs!“ un ģi-
menes kopā darbojās pie māju celtniecī-
bas dažādiem putniem.

Maijā – kaut vienas mājsaimniecības 
ietvaros, distancējoties laikā un telpā – 
beidzot varējām apsveikt  Lubānas novada 
pašvaldības apbalvojuma “Gada cilvēks 
2020” ieguvējus. Viena no nominācijas 
ieguvējām teica: “Skaisti, bet vientuļi”. 4. 
maijā  Latvijas neatkarības atjaunošanas 
dienā uzvilkām tautas tērpus un veidojām 
kopīgu akciju “Kustīgā tautiskā josta”. Visi 
klātesošie bija vienisprātis, ka šāda akci-
ja varētu palikt par tradīciju. Maiju noslē-
dzām ar vasarsvētkiem, kad pie Aiviekstes 
upes varējām klausīties dažādu putnu un 
Naktsputnu balsis.

14. jūnijā Aiviekstes krastā pie piemi-
ņas akmens notika atceres pasākums, 
veltīts 1941. gada deportāciju 80. gada-
dienai. Bija iespēja nolikt ziedus un svecī-
tes pie piemiņas akmens, dzirdējām Valsts 
prezidenta Egila Levita uzrunu, pasākumā 
ar nosaukumu “Aizvestie. Neaizmirstie. 80 
gadi kopš 14. jūnija deportācijām” vienlai-
kus visā Latvijā tiks lasīti 1941. gadā izsū-
tīto Latvijas iedzīvotāju vārdi.  Izsūtīto ie-
dzīvotāju vārdus un uzvārdus no Lubānas 
un Meirānu pagasta lasīja Lubānas nova-
da pašvaldības kultūras darba speciāliste 
Ilze Kraukle kopā ar Degumnieku tautas 
nama vadītāju Ilzi Melngaili. Video ierakstu 

2021. gads Lubānas kultūras namā

Pasākuma saimnieces – 
sieviešu deju grupa  

“Magones” un vadītāja 
Ilze Purpļeviča.

lasījumam izveidoja Andris Stoļers. 
Esot tāds ticējums, ja vasaras saulgrie-

žos, pastaigājoties gar Aiviekstes malu es-
trādes rajonā, varot dzirdēt – lustīgas un 
kustīgas  folkloras dziesmas, tad svētki ir 
izdevušies.  Lustīgas tāpēc, ka pašas dzie-
dātājas lustīgas, kustīgas tāpēc, ka plosts 
nestāv uz vietas. Līgo vakarā un Jāņu die-
nā aktīvākie līgotāji piedalījās konkursā 
Pušķotais “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.

Jūlijs pavēra iespēju sanākt kopā uz 
koncertu estrādē. Tas bija veltījums Bro-
ņislavai Martuževai 97. dzimšanas dienā. 
Aleksandra Špicberga, Ata Andersona, 
Kaspara Kurdeko, Daces Bonātes snie-
gums koncertprogrammā “Karsta mana 
jauna dziesma”. Koncerts bija brīnišķīgs, 
tomēr kļuvām bēdīgi slaveni visā Latvijā 
ar sertifikātu pārbaudi koncerta laikā. Pār-
baudi veica policijas pārstāvji.

Jūlija beigās notika kapusvētki un 
radošās apvienības “Termoss” – Andris 
Badūns un Dainis Platacis – izpildījumā 
varējām baudīt nopietni – nenopietno kon-
certprogrammu “Upē naktī pīles kliedz!”

Augustā un septembrī Lubānas kul-
tūras nama amatierteātris “Priekšspēle” 
rādīja saviem skatītājiem sajūtu izrādi “No 
Ceikstes līdz Aiviekstei”. Izrādi par Lubā-
nu, tās dabu un meteoroloģiskajiem pētī-
jumiem. Pašreizējai situācijai ļoti atbilstoša 
izrāde. Katru izrādi, iepriekš piesakoties, 
varēja apmeklēt 25 skatītāji. 

Augusta izskaņā notika dzejas dienas 
Broņislavās “Laiks ir gūdu prast”, kur va-
rējām iepazīties ar dzejnieces atklāsmi 
tēlnieka Ģirta burvja Rakstu akmeņos, kā 
arī klausīties un dziedāt līdzi Broņislavas 
Martuževas tautas dziesmas – Ērika Zepa, 
post folkloras grupas “Rikši”, Julgī Staltes, 
folkloras kopu: ”Saivenis, “Lubāna” un 
“Krauklēniešu” balsīs.

Septembra beigās notika svecīšu va-
kars un atraktīvo brāļu Puncuļu koncerts. 
Kā arī aktīvākās lubānietes piedalījās Da-
ces Rudzītes filcēšanas meistarklasē.

Šogad gadatirgus “No Miķeļiem līdz 
Mārtiņiem” notika oktobra sākumā, lai 
nedublētos ar Madonas Kartupeļu tirgu. 
Tirgus no apmeklētājiem tika novērtēts 
ļoti atzinīgi, jo bija nodalītas zonas māj-
ražotājiem, amatniekiem un rūpniecības 
precēm.

Svētku mēnesī novembrī – godinājām 
brīvības cīnītājus – sev vēlamā laikā,  no-
liekot ziedus un svecītes Lubānas vecajos 
kapos pie Svētās uguns altāra un kopīgi 
veidojot gaismas-sveču ceļu no uguns 
altāra līdz lielajam ceļam. 18. novembri 
svētku noskaņu radīja Santa Kasparsone 
un Kaspars Kasparsons koncertā “Ticot, 
cerot un mīlot”.

Aktīvi piedaloties konkursā “Labie vār-

di Latvijai”, Lubānā varēja noķert malciņu 
brīvdienu gaisa, dažus aktīvus solīšus 
kustību prieka un milzīgu Latvijas dzimša-
nas dienas noskaņu! Pie astoņām mājām 
ar numuru 18, vajadzēja atrast dziesmas, 
kas veltītas Latvijai. Piedalījās:  12 koman-
das, kurās kopumā bija 43 dalībnieki 5 
suņi un 1 kaķis. Visjaunākā dalībniece bija 
Dārta un seniorus konkursā pārstāvēja 
ome Zenta.

Decembrī parasti pie kultūras nama 
iededzam pilsētas egli, šogad tika rotāta 
dzīvā egle pilsētas centrā. Dzīvojam citā-
dāk – darām citādāk! 

Tā mums ir pagājis šis sarežģītais 
gads, kurš no pašdarbniekiem, kultūras 
darbiniekiem un apmeklētājiem prasījis 
daudz jaunu iemaņu, pacietības un izdo-
mas. Izmantojot šo iespēju vēlos pateikt 
milzīgu paldies visiem un katram vienam 
pašdarbības kolektīva dalībniekam, kolek-
tīvu vadītājam, apmeklētājam par sapratni, 
līdzdalību un ieinteresētību.

Darīsim visu iespējamo, lai padarītu 
šo laiku “savādāk darbīgu”, interesantu 
un patīkamu.

Lai visiem svētības un miera pilni Zie-
massvētki un cerīgs, veselīgs un laimīgs 
Jaunais gads!

Lubānas kultūras nama  
direktore Velga Puzule

24. – 26. decembrim 
Lubānā 
Foto orientēšanās  
“MEKLĒJAM SVĒTKU GAISMAS!” 

23. decembrī plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā
Māris Blāze un Artis Šimpermanis
ar koncertu 
“REIZ KURZEMES  
SNIEGOTĀ KRASTĀ”
Ieeja 3 EUR

25. decembrī plkst. 15.00  
Lubānā 
ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS  
Romas katoļu baznīcā 

Visi klātienes pasākumi notiek  
“zaļajā režīmā”.  
Tos var apmeklēt tikai ar derīgiem 
Covid-19 sertifikātiem, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu.

Ar Meirānu tautas nama 2021. 
gada darbības pārskatu varēsiet 
iepazīties izdevuma “Lubānas 

Ziņas” janvāra numurā.
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2021. gads tika pavadīts, strādājot 
gan attālināti no mājām, gan klātienē. 
Šajā gadā turpinājām tirgot Lubānas 
otro grāmatu un jau aizsākām darbu 
pie trešās grāmatas, pašlaik ir apkopo-
ti 33 stāsti. Tika sagatavota informācija 
par Lubānas novada tūrisma apskates 
objektiem Madonas grāmatai un infor-
mācijas par fotogrāfu Alfrēdu Grāveru 
Latvijas Fotogrāfijas muzejam.

No gada sākuma līdz pavasarim rī-
koju interneta vidē viktorīnas: “Desmit 
jautājumi par Lubānu”(355 dalībnieki), 
“Atbildi uz Lubānas amatnieku jautā-
jumiem” (112), “Meklējam mīlestību 
Lubānā!” (81), “Desmit jautājumi par 
Lubānas novada tūrisma apskates 
vietām” (185), “Pastaiga pa Lubānas 
ielām” (181), “Oskaru Kalpaku atcero-
ties” (73), “Tradīcijas un svētki” (121 ), 
“Trīspadsmit jautājumi par pavasari!” 
(91), “Desmit jautājumi par teātri” (68), 
“Desmit raibi jautājumi par Lieldienām” 
(115), “Broņislavai Martuževai – 97” 
(59).

Piedalījos vairāku plānošanas do-
kumentu sagatavošanas procesā, dar-
ba grupās, kā Vidzemes plānošanas 
reģiona attīstības programma 2021.-
2027. un Madonas novada attīstības 
programma 2021.- 2027.gadam.

 Pirmo reizi Lubānā tika organizētas 
“Māju kafejnīcu dienas”. Prieks un gan-
darījums bija par Lubānas saimniecēm 
un viņu radīto atmosfēru, iespēju bau-
dīt gardās maltītes un izbaudīt satikša-
nās prieku.

 18., 19., un 20. augustā ar bijušā 
Lubānas novada pašvaldības atbalstu 
projektu konkursā „Iedzīvotāju iniciatī-
vas līdzdalības un piederības veicinā-
šanai 2021” (Sandras Valaines inicia-
tīva) notika gleznošanas plenērs, kas 
veltīts Rūdolfa Piņņa 120 gadu jubilejas 
ieskaņai. Šīs trīs dienas izstāžu zāle 
kļuva par plenēra mākslinieku bāzes 
vietu, kur pie kafijas tases notika pie-
redzes apmaiņa, lai dotos tālāk gleznot 
Lubānas pilsētvidē. Plenērā ar savām 
zināšanām dalījās māksliniece Gita 
Šmite un Signe Vanadziņa. Plenēra no-
slēgumā visi tika aicināti uz izstādi pie 
Sandras šķūnīša Brīvības ielā 1.

 Tūrisma akcijā “Atvērtās dienas 
laukos 2021” iesaistījās akmeņu parka 
Vaidavas saimnieks Vilnis Strautiņš un 
Broņislavas Martuževas fonds Rakstī-

Atskats uz Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centra darbību 2021. gadā

tāja. Šīs akcijas viena diena sakrita ar 
“Novada leģendu kausu” orientēšanās 
sacensībām, kur komandas apmeklēja 
vairākas Lubānas novada tūrisma pa-
kalpojuma vietas, tur veicot dažādus 
uzdevumus.

Šajā gadā izstāžu zālē varēja aplū-
kot trīs izstādes:  “Lubāniešu hobiji un 
kolekcijas”, Gitas Šmites izstādi “Glez-
nas un tērpi” un Rēzeknes Mākslas un 
dizaina vidusskolas 2021. gada absol-
ventu darbu izstādi.

Lubānu apmeklēja tūrisma grupas 
no Ogres, Inčukalna, Cēsīm, Limba-
žiem, Skrīveriem, Preiļiem. Kā katru 
gadu, mūs apmeklēja tūristi, kuri iz-
mantoja Skaisto skatu aģentūra pakal-
pojumus. Lubānu iepazina arī Eiropas 
meža darbinieku dienu, kas notika Ma-
donā, dalībnieki un Latvijas Ģeogrāfijas 
biedrības konferences dalībnieki.

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturis-
kā mantojuma centrā vasaras mēnešos 
strādāja skolēni: Aleksandrs Ozoliņš un 
Marika Anna Caune. 

Decembra mēnesī izdota karte “Lu-
bāna ezera apkārtnes tūrisma karte”, 
kas tiks bez maksas izplatīta tūristiem, 
lai reklamētu tūrisma apskates vietas 
un pakalpojumu sniedzējus Lubāna 
ezera apkārtnē.  Šogad tapa arī divas 
video filmas: “Lubāns ielūdz brīvdie-
nās” un “Lubāns. Daba. Brīvdienas”, 
kā arī piedalījāmies TV raidījuma “Veik-
smīgs uzņēmējs Latvijā” sižeta “Brīv-
dienu maršruts – Lubāna, Madona, 
Cesvaine, Kalsnava, Ērgļi” veidošanā. 

Gada garumā savas zināšanas 
papildināju dažādos zoom vebināros 
un prieks, ka varēju klātienē apmeklēt  
Vidzemes tūrisma konferenci Cesvai-
nē, kurā tika pārrunāti šī gada darbi un 
spriests par nākotnes plāniem. 

Decembra mēnesī tiek sagatavota 
informācija par Lubānas apvienības 
pārvaldes tūrisma pakalpojumu snie-
dzējiem mājas lapai Visit Madona un 
tiek gatavota informācija Madonas no-
vada tūrisma bukletam.

Nākamo gadu gaidu ar patīkamu 
satraukumu un ceru, ka tas nesīs tikša-
nos ar interesantiem cilvēkiem, iegūsim 
jaunus un interesantus stāstus trešajai 
grāmatai, reklamēsim mūsu tūrisma 
pakalpojumu sniedzējus un priecāsi-
mies par tūristiem klātienē. Gribu teikt 
lielu paldies visiem Lubānas apvienī-

bas pārvaldes tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem par līdzšinējo sadarbību. 

“Kas mūs nenogalina, padara mūs 
tikai stiprākus” ir teicis filozofs Frīdrihs 
Nīče, ko man gribas attiecināt uz kul-
tūras jomu Covid pandēmijas apstāk-
ļos. Bet tā robeža pacietībai, izturībai, 
pasākumu un aktivitāšu pielāgošanai  
arī nav neizmērojama un šajā laikā ļoti 
svarīgi ir saglabāt amatiermākslu ko-
lektīvu darbību, gadiem izlolotās kultū-
ras tradīcijas. 

Līdz ar teritoriālo reformu ir mainī-
jies arī mans amats. No augusta mē-
neša esmu Lubānas tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centra vadītāja. 
Kultūras darba speciālists Madonas 
novadā ir Aigars Noviks.  

Pirmo reizi Lubānas pašvaldības 
apbalvojumu “Gada cilvēks – 2020” 
pasniedzām 2021. gada 4. maijā kat-
ram individuāli Lubānas pilsētas klubā.

Prieks un gandarījums, ka tradicio-
nālie pasākumi kā Dzejas dienas Bro-
ņislavās un Jānim Zāberam veltītais 
koncerts notika un sniedza kultūras 
baudītājiem iespēju tos piedzīvot klā-
tienē. Kultūrvēsturiskā vieta – Broņisla-
vas Martuževas dzejas klēts šajā vasa-
rā ieguva Rakstu akmeņus, ko veidojis 
tēlnieks Ģirts Burvis. 

Lubānas ev. lut. draudzes baznīcā 
rit ērģeļu restaurēšanas darbi, lai 2022. 
gadā varētu svinēt dievnama 150 gadu 
jubileju. 

Pati sava atvaļinājuma laikā ieguvu 
vērtīgu pieredzi, strādājot par režisora 
asistenti Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju norisē “Saulesvija”. 

Šis laiks ir bijis liels pārbaudījums 
gan kultūras darbiniekiem, gan amatier-
mākslas kolektīviem un to vadītājiem, 
gan arī kultūras pasākumu apmeklētā-
jiem, taču neskatoties uz to ir sajūta, ka 
cilvēki ir novērtējuši to, cik labi ir baudīt 
kultūras pasākumus klātienē, to vērtību 
un nepieciešamību savā dzīvē. 

Priecīgus, gaišus un mīļus Ziemas-
svētkus, radošu, veiksmīgu un laimīgu 
Jauno Gadu! Ticību, Cerību, Mīlestību!

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centra vadītāja  

Ilze Kraukle
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Izskaņai tuvojas 2021. gads, kad 
kā ierasts atskatāmies uz aizvadīto 
gadu. Skolu dzīvē astronomiskais 
gads ietver daļu no 2 mācību gadiem. 
2020./2021.mācību gadā darbs skolā, 
lielākoties, ritēja Covid-19 pandēmi-
jas zīmē, kad lielākā daļa mācību laika 
notika attālināti. 

Lai nodrošinātu attālināto mācību 
procesu, ģimenēm, kurām trūka mācību 
tehnisko līdzekļu, izdalījām 10 portatīvos 
datorus un 10 planšetes, 9 video kame-
ras. Runājot par tehniskajiem mācību lī-
dzekļiem un domājot par nākotni, gribu 
atgādināt vecākiem, ka šobrīd dators ir 
mācību līdzeklis, kas nepieciešams jau 
no 1.klases līdz pat 12.klasei katram 
skolēnam un tam jābūt katrā ģimenē. 
Tas jau tagad daļēji aizstāj mācību grā-
matas, jo izmantojam digitālo mācību 
saturu soma.lv. Lielu vietu skolas dar-
bā ieņem Uzdevumi.lv, kur ir pieejama 
teorija, uzdevumi, testi no 1.klases līdz 
12.klasei.  

2020./2021. mācību gadā mācību 
sasniegumi daļai skolēnu bija augstāki 
nekā mācoties klātienē. Tas izskaidro-
jams ar attālināto mācību procesu, kad 
skolēni, pildot darbus, varēja izmantot 
papildlīdzekļus, dažkārt arī laika limits 
bija lielāks vai nebija vispār. Šajā mācī-
bu gadā, kad skolēni mācās klātienē, 
diemžēl secinām, ka skolēnu zināšanas 
tomēr bieži neatbilst pagājušajā gadā 
saņemtajiem vērtējumiem. 

2020./2021. gadā 9. klašu skolēniem 
jau otro gadu pēc kārtas nenotika eksā-
meni. Tie tika aizstāti ar diagnosticējo-
šajiem darbiem. 12.klasē eksāmeni no-
tika. Skolēnu sniegums virs valsts vidējā 
līmeņa ir latviešu valodā (skolā 59,28 
%, valstī 51,3 %). Pozitīva tendence ir 
vērojama matemātikā,  lai arī tas notiek 
lēnām, bet tomēr 2019./2020.m.g. un 
2020./2021.m.g. (skolā 37.01 %, valstī 
36,3 %) esam virs valsts vidējā rādītāja. 
Labi rādītāji ir arī angļu valodā (skolā 
68,4 %, valstī 66,44 %) . 2020./2021.m.g.  
īpaši augsti rezultāti, salīdzinot ar 
2019./2020.m.g., bija krievu valodā (sko-
lā 72,5 %, valstī 76,8 %), fizikā (skolā 44 
%, valstī 48 %), bioloģijā (skolā 46.67 %, 
valstī 50,2 %).  

Īpaši priecīgi esam par Draudzīgā Ai-
cinājuma fonda skolu reitingu aizvadītajā 
gadā. Pilsētas vidusskolu grupā no 103.
vietas 2020.gadā šajā gadā ierindojā-
mies 79.vietā! 

Attālināto mācību procesa laikā sko-
lā praktiski nenotika interešu izglītības 
nodarbības. Interešu izglītības skolotāji 
izmantoja katru iespēju vadīt nodarbī-
bas. Kad to ļāva epidemioloģiskā situā-

cija, nodarbības notika gan klašu “bur-
buļos”, gan individuāli, gan ārā. Diemžēl 
skolēniem bija liegta iespēja piedalīties 
sacensībās, deju un dziesmu skatēs, 
konkursos klātienē. Otro gadu tika at-
celti XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki. Tomēr mūsu dejotāji un 
koristi jūlija mēnesī piedalījās e-dziesmu 
svētkos, tā atstājot skolas vārdu svētku 
vēsturē.

2021./2022.m.g. 1. septembrī mācī-
bas skolā uzsāka 171 skolēns. Šajā mā-
cību gadā skolā mācības 1. klasē uzsāka 
18 skolēni, 10. klasē – 7 skolēni. Skolā 
strādā 29 pedagogi. Arī šajā  mācību 
gadā turpinām realizēt kompetencēs 
balstīta mācību satura apguvi. 10. klasē 
šogad skolēni kā specializēto kursu ap-
gūst novadu mācību (iepriekšējā gadā – 
valsts aizsardzības mācību). Pēc Meirānu 
Kalpaka pamatskolas slēgšanas vasarā, 
mācības mūsu skolā uzsāka 10 skolēni 
no Meirāniem. Lai nodrošinātu iespēju 
mūsu skolā mācīties arī skolēniem ar 
speciālām vajadzībām, šogad piedāvā-
jam arī speciālās izglītības programmu 
skolēniem ar mācīšanās traucējumiem 
(kods 21056011). Lai palīdzētu apgūt 
mācību vielu šīs programmas skolēniem 
un ne tikai viņiem, skolā strādā arī skolo-
tāja palīgs. Šo darbu, paralēli logopēda 
darbam, veic Eva Mitjakova. 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 
esam iesaistījušies Junior Achievement 
Latvia skolu tīkla programmā. Skolā ir 
reģistrēts viens SMU (skolēnu mācību 
uzņēmums), kura darbu koordinē Laila 
Ozoliņa. Oktobra mēnesī notika 2 vebi-
nāri skolēniem un vecākiem par Junior 

Achievement Latvia piedāvātajām iespē-
jām, bet atsaucības, diemžēl, tam nebi-
ja. 

Aizvadītajā vasarā skolā tika veikta 
virkne remontdarbu. 3. stāvā tika no-
mainīta vecā dēļu grīda un ieklāts vini-
la linolejs (darbu izmaksas 17354,90 
EUR), ierīkota automātiskā ugunsdzēsī-
bas trauksmes sistēma (darbu izmaksas 
19261,42 EUR), sporta zālē un aktu zālē 
uzlabota telpu akustika (darbu izmaksas 
12206 EUR). Ļoti liels prieks mums ir par 
bruģa segumu skolas pagalmā, kurš nu 
ir kļuvis daudz plašāks un mūsdienīgāks 
(darbu izmaksas 23582,84 EUR). 

2021. gada oktobrī beidzot dienas-
gaismu ieraudzīja skolas grāmata “Lu-
bānas vidusskola laiku lokos”. Grāmatā 
ir apkopotas gan absolventu, gan sko-
lotāju atmiņas par skolas dzīvi, notiku-
miem, par cilvēkiem, kuri šeit strādājuši 
un mācījušies. Grāmatas metiens nebi-
ja liels un visiem gribētājiem nepietika. 
Tāpēc šobrīd varam iepriecināt tos, kam 
grāmata netika – decembra beigās būs 
grāmatas papildus tirāža. Vēlreiz gribu 
teikt paldies visiem, kuri atsaucās uzai-
cinājumam dalīties atmiņās.

Šajā brīdī pēc administratīvi terito-
riālās reformas esam Madonas nova-
dā. Tas nenoliedzami nes pārmaiņas 
arī skolas darbā. Ja šobrīd tās vairāk ir 
tikai administratīvā jomā, tad, sākot ar 
2022. gada 1. janvārī, tas skars mūs arī 
finansiāli. Bet par to runāsim 2022. gada 
noslēgumā! 

Lubānas vidusskolas direktore  
Iveta Peilāne

Par mācību darbu Lubānas vidusskolā

Meirānu tautas nams aicina
Meirānu tautas namā 25. decembrī plkst. 20.00

Ziemassvētku koncerts 
TĒJAS VAKARS KOPĀ AR GRUPU GALAKTIKA

Grupa Galaktika aicina uz emociju un sirsnības pilnu koncertu
Uz tikšanos!

Ieejas maksa – 3 EUR (biļetes iepriekšpārdošanā). Koncerta dienā – 5 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana Meirānu tautas namā no 21. decembra līdz  

23. decembrim no plkst. 10.00-17.00.

Meirānu tautas namā no 16. decembra līdz 23. decembrim
No plkst.10.00-17.00, sestdien un svētdien no plkst.10.00-16.00

Visi laipni aicināti apmeklēt un iepazīt Meirānu iedzīvotāju  
vaļasprieku un mājražotāju darbu

ZIEMASSVĒTKU IZSTĀDI – TIRDZIņU

23. decembrī  no plkst. 18.00  pie Meirānu tautas nama eglītes  
muzikāls Sandra Sproģa Ziemassvētku pārsteigums  

“TICI BRĪNUMAM!” 
Būsim atbildīgi un ievērosim Valstī noteiktos distancēšanās ierobežojumus
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Laiks, kad ikdienā dzirdam vārdus Covid-19, pandēmija, attālinātais darbs 
un mācības, skāris arī Lubānas Mākslas skolu. Situācijā, kad katru dienu jāseko 
līdzi direktīvām valstī, lai nodrošinātu laika posmam “pareizo” apmācības varian-
tu, skolas pedagogi mēģina būt elastīgi, saprotoši un atbalstoši. 

2021. gads Lubānas Mākslas skolā, gluži kā citās skolās, ir bijis dažādu 
novitāšu laiks. Apmācības notikušas gan klātienē normālā darba režīmā, gan 
klātienē “viena burbuļa” ietvaros (uz stundām nāk bērni, kas mācās vienā klasē 
vispārizglītojošā skolā, neatkarīgi no mākslas skolas kursa). Esam strādājuši arī 
attālinātajā režīmā, uzdodot mācību uzdevumus rakstiski un vadot stundas arī 
tiešsaistē Zoom platformā. Audzēkņi un vecāki šī gada laikā ir “pieradināti” pie 
mājasdarbiem mājās, kas nebija pierasta prakse normālā klātienes mācību pro-
cesā. Skolā galvenais padomdevējs, pareizā virziena norādītājs un palīgs ir sko-
lotājs. Mājās audzēkņiem ar uzdevumiem jātiek galā pašiem, tādēļ reizēm jaunā-
kie bērni palīgos ņem vecākus. Paldies vecākiem, kuri ir atbalsts, atgādinājums 
un palīgs saviem bērniem! Nav viegli, taču kopumā rezultāts ir labs un skolotāji 
priecājas par bērnu radošumu un paveikto. Nav tāda ideālā modeļa “skolotājs 
– audzēknis”, viss ir atkarīgs no cilvēka paša, katrs savu ideālo modeli veido 
pats un katram no mums tas būs savādāks. Skola ir atgriezenisks process, kurā 
audzēkņi mācās no saviem skolotājiem un skolotāji no bērniem. Radošumam 
nav ierobežojumu un robežu. Mēs visi kopā esam mākslā, kaut arī šeit radītais 
produkts ne vienmēr ir pati māksla, bet viennozīmīgi process uz to. 

Zinot, ka bērniem šajā posmā nākas pielāgoties dažādiem apmācības pro-
cesiem vispārizglītojošā skolā, interešu pulciņos, mākslas skolas pedagogi ļoti 
iecietīgi attiecas uz audzēkņu stundu apmeklējumiem un mājasdarbu izpildi. 
Viegli ir kaut ko sagraut, taču grūtāk nosargāt. Tāpēc paldies Lubānas Mākslas 
skolas pedagogiem Dacei Rudzītei, Sandrai Valainei un Unai Salmanei par pa-
cietību, sapratni un atbalstu gan audzēkņiem, gan savstarpēji! Paldies vecākiem 
par rūpēm un atbildību, palīdzot gan saviem bērniem, gan skolotājiem ar ietei-
kumiem un padomiem!

Nākamajā gadā visus audzēkņus gaida I kārtas uzdevumu izpilde Latvijas 
profesionālās ievirzes mākslas skolu valsts konkursa “Mana izstāde” ietvaros. 
Audzēkņiem būs jāiejūtas izstādes kuratora lomā un jāizveido sava sapņu izstā-
de (vai daļa no tās). 

Neskatoties uz attālināto apmācību, skolas audzēkņu keramikas darbi tika 
izstādīti Lubānas pilsētas klubā pašvaldību vēlēšanu laikā jūnijā.

Jūlijā notika vasaras plenēri, kuri notika Degumnieku pusē un Mārcienā. 
Īpašs paldies Sandrai Mālniecei par 2. kursa audzēkņu uzņemšanu savas mā-
jas teritorijā, ērtu un patīkamu apstākļu nodrošināšanu plenēra laikā. Paldies arī 
Sandrai Valainei par Mārcienas plenēru!

Audzēkņi Lauma Babre, Elfa Bormane, Evelīna Cakule, Andris Dailīdens, 
Armands Dzenis un Marta Grigule piedalījās E. Ozoliņam veltītajā skolēnu kari-
katūru zīmējumu konkursā “Pa – smejies!”.

Aizvadītajā gadā Lubānas Mākslas skolas pedagogi apguvuši jaunas zi-
nāšanas vizuālās mākslas kursos “Glezniecība kā ierosme skolēnu radošiem 
darbiem un projektiem”, “Apkārtējās vides izpēte mākslas un dizaina uzdevu-
mos” un “Radošās iniciatīvas sabiedrības iesaistei kultūras procesu veidošanā”. 
Patiess prieks par skolotāju Daci Rudzīti, kura projekta “Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros Liepājas Universitātes Mūžizglī-
tības nodaļā apgūst studiju moduli “Animācija” (160 akad. stundas). Apgūtās 
zināšanas skolotāja jau pielieto mācību stundās un arī turpmāk izmantos mā-
cību procesā.

Gada nogalē Lubānas Mākslas skolas pagalmā ir tapis jauns objekts – koka 
lapene. Tās nepieciešamība radās periodā, kad mākslas skolas stundas, sais-
tībā ar Covid-19, drīkstēja notikt tikai āra nodarbībās. Lapene būs jauka vieta 
plenēriem un patvērums lietus laikā ārtelpu nodarbībās.

Tuvojas gada nogale, kurā pārdomājam un izvērtējam aizvadīto gadu, sap-
ņojam par nākotni un ceram piepildīt vēlēšanās un jaunas apņemšanās. Svētku 
sajūtu rada egļu mirdzums, piparkūku smarža un prieka un laimes mirkļi. Sagā-
dāsim tos viens otram biežāk, jo darot priecīgākus citus, arī mēs paši kļūstam 
priecīgāki! Ieklausies Ziemassvētkos! Ieklausies sirdī! Ieklausies mīlestībā un 
tici! Jo mīlestība paliek pie tā, kas tai tic! Priecīgus, mīļus un sirdssiltus Ziemas-
svētkus!

Lubānas Mākslas skolas direktore Rudīte Kolāte

Lubānas Mākslas skolā
2021. gada sporta dzīve Lubānā bija samazinā-

jusi savus apjomus. Visiem mums šis laiks ir bijis 
pārdomām pilns un licis izprast, ko tad no mums 
vēlas šī zeme kā arī augstāk stāvošā vara! Tas iek-
šēji ir grūti un katram no mums izpaužas savādāk! 
Man kā sporta pasākumu organizatoram Lubānā 
darbība, kas saistīta ar kustību aktivitātēm, spor-
ta bāzes sagatavošanu un uzturēšanu nebeidzās. 
Nevaru teikt, ka neesmu izslāpis pēc cilvēkiem sev 
apkārt, kopā būšanas (skrienot, minoties ar velo, slī-
dot ar slēpēm, laivu vai talkojot kādā meža takā). 
Ir patiess prieks par tiem dažiem pasākumiem, kas 
tomēr notika, cilvēkiem, kas iesaistījās to tapšanā 
un organizēšanā, sagādājot prieku lubāniešiem un 
ne tikai (futbols, diskgolfs, moto kross, orientēšanās 
sacensības, vingrošanas, skriešanas, distanču slē-
pošanas un basketbola nodarbības). Šogad ziema 
beidzot ir iestājusies  laikā, kad tai būtu arī jāsākas. 
Vai viņa pārsteidza mūs nesagatavotus? Nē! Dabas 
takā “Aiviekstes ozoli” ir atvērta distanču slēpošanas 
trase un inventāra noma, tiek strādāts pie ledus sa-
gatavošanas pilsētas slidotavas laukumā un rakstīti 
projekti ar gaišu skatījumu uz nākotni. Viss, ko vēlos 
Jums lūgt, ir būt saprotošiem vienam pret otru un at-
bildīgiem pret notiekošo, nesēdēt mājās, atrast moti-
vāciju iet ārā, kustēties, palīdzot sev, stiprinot  fizisko 
un garīgo veselību! Mēs daudz ko gaidām no citiem, 
bet ļoti daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem, arī, 
ja ceļš, ko gājām, vairs nav  tāds kā agrāk, varam to 
labot, veidot labāku, līdzenāku – dodot iespēju uz-
kāpt uz šī ceļa arī citiem! Priecājamies par ziemu un 
gaidām gaišos un mierpilnos Ziemassvētkus.

Vēlos pateikt milzīgu paldies visiem cilvēkiem, 
kas ir bijuši kopā ar mani, arī brīžos, kad biju gan-
drīz jau zaudējis ticību sev un tam ko daru! Jūsu ir tik 
daudz, ka šajā avīzē visus nosaucot,  pietrūks vietas, 
“Zelta ābele” ir mūsu visu kopējā darba novērtējums 
un ar tās augļiem jāmielojas ir visiem kopā. 

Sporta pasākumu organizators  
Māris Valainis

18. novembrī, svinīgajā pasākumā “Latvijas 
lepnums 2021” LTV 3, Māris Valainis tika apbal-
vots ar  “Latvijas Lepnuma” titulu un īpašu balvu 
– “Zelta ābeli” (nominācija “Novadnieks”).

Māra Valaiņa meža stāsts no Latvijas lepnuma 
ceremonijas: “Savu brīvo laiku bieži pavadu sev ap-
kārtnē esošajos mežos un purvos un ik pa laikam 
paņemu sev līdzi kādu līdzgājēju. Vienā no šādiem 
pārgājieniem man bērns uzdeva jautājumu. Ko da-
rīt, ja mežā pārņem sajūta, ka mani kāds vēro? Es 
viņam atbildēju: apseko ar acīm teritoriju, ieslēdz 
vienaldzības pogu, atrodi pareizo stigu un lēnām 
virzies uz priekšu. Tā nu es te stāvu  šovakar uz šīs 
skatuves un mani ir pārņēmusi šī sajūta, ka mani 
kāds vēro (Zāle smejas). Es viņiem vaicāju, vai zi-
niet, kas viņa ir? Tā ir mūsu Latvija un mana meita 
Marta! Vai es varu ieslēgt vienaldzības pogu, kuras 
man nav un nekad arī nebūs un viss, ko viņām es 
varu pateikt, ir tas, ka lepojos ar vietu kurā dzīvoju, 
ar cilvēkiem, kas ir man apkārt un kopā ar mani. Uz 
jautājumu: ”Ko es darīšu tālāk?” atbildu, “atradīšu 
pareizo stigu un virzīšos uz priekšu.”

Sporta ziņas
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Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...

Petrs Kasperavičs (66 g.) Indrānu pag. 
Miris 03.12.2021.

PII “Rūķīši” aktualitātes
Bērnudārzs ir labākais laiks, bet vai šogad tas tā ir... Ar bagātīgām lietus 

lāsēm, ar gaišiem saules stariem un stingri ievērojot valstī ieviestos piesar-
dzības un drošības pasākumus, uz beigām iet 2021.gads.

Šis gads atšķīrās no visiem iepriekšējiem. Visu gadu esam strādājuši 
vai nu ārkārtas stāvoklī, “lokdaunā” vai Covid-19 ietekmē. Mēs visi mācā-
mies un dzīvojam valsts politikas noteiktā kārtībā. 2021.gadā ļoti pietrūkst 
darbinieku un bērnu tik  ierasto jautro balsu, kopīgu pasākumu, jautro brī-
žu, jo visu laiku grupiņas dzīvo katra savā “burbulī”. Gads kopš mūsu dzīve 
ir sagriezusies ar kājām gaisā.

2021./2022. mācību gads bija ļoti sarežģīts, ar ko tas arī paliks vēstu-
riskajā atmiņā. Kopīgiem spēkiem mēs cieņpilni izturējām šos pārbaudī-
jumus, un esmu pārliecināta, ka tas mūs tikai norūda. Šinī gadā Rūķīšos 
darbojas 84 bērni un 25 darbinieki. 5-6 gadīgie audzēkņi kopā ar vecākiem 
ir piedalījušies attālinātajā mācību procesā. Centāmies vecākus kopā ar 
bērniem nepārslogot, mācījāmies kopā ar bērniem un vecākiem. Vecākiem 
un darbiniekiem bija nepieciešama izturība, pacietība sarežģītajos un neie-
rastajos mācību apstākļos. Nepieciešams bija savstarpējs atbalsts un ne-
atlaidība, apgūstot jaunās, ar izglītošanās procesu saistītās tehnoloģijas. 
Uz skolu devās 16 nākamie pirmklasnieki. Līdz 2021. gada septembrim 
Rūķīšus nebija skāris Covid-19. 

Vasara nāca ar jaunām pārmaiņām, vēlēšanas, novadu savienošana, 
neskaidrība: Kā? Ko? Kad? Darbs turpinās, darbojas trīs dažāda vecuma 
grupas. Vasaras periodā bērni apmeklē iestādi aktīvāk, jo vīruss ir “nomie-
rinājies.”

Sākas 2021./2022. mācību gads. Iestādē ir pieteikušies 82 mazie rūķīši, 
tāpat darbojas 4 grupas, strādā 25 darbinieki (8 pedagogi, mūzikas sko-
lotāja, sporta skolotāja, logopēds, medmāsa, 4 skolotāju palīgi, 2 pārtikas 
bloka darbinieki, noliktavas vadītājs, apkopējs, veļas mazgātājs, sargs, 2 
sētnieki, vadītājs). Rudens periodā 2 grupas skar Covid-19 karantīna. Ga-
tavojam bērniem pārtikas pakas. 6-gadīgie bērni kopā ar vecākiem mācās 
attālināti. Rudenī stājas spēkā MK noteikumi par ārkārtējo situāciju un “lok-
daunu” un atkal pārtikas bloks  gatavo pārtikas pakas visiem bērniem, kas 
noteiktajā periodā neapmeklē izglītības iestādi.

2021.gadā esam iegādājušies un uzstādījuši jaunus rotaļu laukuma 
atribūtus, katrai grupai papildus esam iegādājušies jaunas planšetes (bēr-
nu motivācijai utt), izglītojamie ir nodrošināti ar visiem mācību līdzekļiem 
(pašvaldības un valsts finansējums). 5-6 gadīgie bērni strādā un mācās 
ar SIA Lielvārds mācību līdzekļiem “Sākam mācīties” (mācību grāmatas, 
darba burtnīcas, darba lapas). Izremontēts ir 2. stāva koridors, atjaunota 
elektroinstalācija Taurenīšu grupā, vadītājas kabinetā veikts kosmētiskais 
remonts – tie ir lielākie darbi).

Kāpēcīšu grupa, piedaloties Madonas BJC izsludinātajā labo darbu ini-
ciatīvu parādē “Laiks labiem darbiem”, iegūst 1 vietu, galveno balvu un arī 
skatītāju simpātiju balvu. 

Paredzētie koncerti un izrādes iestādē nenotiek, atbilstoši esošajai si-
tuācijai valstī.

Pamatojoties uz MK noteikumiem par darbu valsts un pašvaldības ies-
tādēs darba attiecības Rūķīšos izbeidza 2 darbinieki.

Iekļaujoties Madonas novadā, arī mūsu iestādi skar dažādas izmaiņas, 
tiks samazinātas slodzes atbalsta pedagogiem( logopēdam, mūzikas sko-
lotājai, sporta skolotājai), likvidēts nekustamā īpašuma speciālista amats 
no 2022.gada 1.janvāra. Mācīsimies strādāt atkal citādāk.

Ir teiciens, ka ikviens cilvēks mūsu dzīvē ienāk ar kādu noteiktu mērķi 
– mācīt, audzināt, parādīt piemēru vai parādīt to, kāds es pats nevēlos būt. 
Lai gan sadzīvošana ar vīrusu ir nākusi smagi un nesusi līdzi gūzmu ar 
negatīvām emocijām, nevaru noliegt, ka tas, kas mums 21. gadsimtā šķita 
pašsaprotams, patiesībā tāds nemaz nav. Vai mēs jebkad būtu tik zibenīgi 
apguvuši visu jauno, ja mums nebūtu vīrusa, kurš vienkārši neļauj to darīt 
citādāk? Paies laiks un mēs atkal iesim uz kino, brauksim ceļojumos, svinē-
sim svētkus ar vērienu, bet, domājams, ka tad tam visam būs pavisam cita 
garša! Ja nevaram mainīt apstākļus, mainām attieksmi pret apstākļiem.

Lai mums visiem laba veselība, enerģija, radošums un apņēmība jau-
najā gadā!

  PII “Rūķīši” vadītāja Astrīda Soma

Aizvadītajā gadā, vēl līdz teritoriālajai reformai, 
Lubānas novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus ie-
saistīties biznesa ideju konkursā “Sāc Lubānā 2021”. 
Deputāti lēma atbalstīt 2 projektus. Viens no tiem – 
Skaistumkopšanas salona izveide Lubānā. Aprīkojuma 
iegādei pašvaldība piešķīra 1880,97 EUR. Šo projektu 
realizēja Klinta Sunepa. Klinta Sunepa līdz šim strādā-
jusi skaistumkopšanas salonā “Tropicana” Madonā. 
Tā kā viņai daudz skaistumkopšanas cienītāju Lubānā, 
nolēmusi savus pakalpojumus pārvietot tuvāk Lubā-
nas klientēm, izveidojot šeit skaistumkopšanas ka-
binetu. Un nu Klinta Sunepa 2 dienas nedēļā sniedz 
skaistumkopšanas pakalpojumus Lubānā.

Klinta stāsta: “Vislielākais pieprasījums ir pēc 
skropstu pieaudzēšanas. Es ar skropstu pieaudzēša-
nu nodarbojos jau 9 gadus. Šis darbs prasa rūpību 
un pacietību, un man tas patīk. Man ir patiess prieks 
strādāt skaistumkopšanas profesijā. Patīk, ka klientes 
aiziet laimīgas un atpūtušās, pavadot laiku salonā.

Tikko pabeidzu sejas kopšanas procedūru kur-
sus (pie ārstes, kosmetoloģes Aijas Jenčas). Speciāli 
priekš lubānietēm apguvu šīs jomas pamatus. Pro-
tams, arī priekš sevis mācos, jo nekad nevar zināt, cik 
ilgi vēl nodarbošos ar skropstu pieaudzēšanu. Mācī-
bas sejas kopšanas jomā vēl turpināšu. Esmu apgu-
vusi arī vaksācijas kursus, bet, laikam ejot, atteicos 
no šīm procedūrām, jo daudz saistošākas man liekas 
sejas kopšanas procedūras. 

Tā kā Lubānā nav kur saņemt skaistumkopšanas 
pakalpojumus, tagad to varēs. 

Uz tikšanos skaistumkopšanas kabinetā trešdie-
nās, ceturtdienās z./s. “Vilces” ofisa ēkas 2. stāvā.”

Ar Klintu sarunājās Ligita Pētersone

Skaistumkopšanas 
kabineta izveide Lubānā


