
Lielajā talkas dienā, 30. aprīlī, aicināti talkot SOLO, 
DUO un ģimeneS talkās – savās mājās, savos pagal-
mos un piegulošajās teritorijās, kuras vēl nav sakop-
tas. 

Īpašumu uzturēšanas nodaļa informē, ka arī šogad 
pieejami Lielās talkas maisi atkritumiem. maisus var 
dabūt, zvanot pa t. 22409640 (Andris Stoļers) vai t. 
26352423 (Tamāra Tiltiņa). maisus ar atkritumiem no-
vietot labi piebraucamās vietās un informēt īpašumu 
uzturēšanas nodaļu par talkas maisu atrašanās vietu 
uz augstākminētajiem tālruņu numuriem. Lielākā daļa 
Talkas maisu ar atkritumiem tiks savākti talkas dienā, 
pārējie – darbdienā, pirmdien. Ligita Pētersone
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20. aprīlī Lubānā uz sapulci tika aici-
nāti iedzīvotāji, lai pārrunātu komunālās 
saimniecības reorganizācijas jautājumus. 
Sapulcē piedalījās madonas novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs Agris Lun-
gevičs, domes priekšsēdētāja vietnieks 
komunālās saimniecības, teritoriālās pār-
valdības un attīstības jautājumos Aigars 
Šķēls, SiA “madonas ūdens”, SiA “mado-
nas siltums” un SiA “madonas namsaim-
nieks” pārstāvji.

Agris Lungevičs, atklājot sapulci, uz-
sver, ka visvairāk iedzīvotājus sadzīvē 
skar jautājumi, kas saistīti ar komunālo 
saimniecību. Šajā jomā tikuši skatīti un 
pieņemti visdažādākie domes lēmumi, 
kas skar ūdenssaimniecību, kanalizācijas 
pakalpojumus, atkritumu saimniecības, 
siltuma saimniecības, māju uzturēšanas 
un apsaimniekošanas pakalpojumus. 

Aigaram Šķēlam jau ir pieredze šajos 
jautājumos, darbojoties 2 iepriekšējos 
sasaukumos vecajā madonas novada 
pašvaldībā, reorganizējot mazās kapitāl-
sabiedrības. Sākuši strādāt teritorijās spe-
cializētie lielie uzņēmumi, tādējādi ikdie-
nas sīkās problēmas no pārvalžu vadītāju 
darba lauka ir pazudušas, jo uzņēmumi 
pietiekami lieli - ar pietiekami lielu darba-
spēju un kvalificētiem darbiniekiem, lai risi-
nātu jautājumus bez papildus iejaukšanās 
no malas un arī bez ikgadējām dotācijām 
no pašvaldības puses. Liela uzņēmuma 
administratīvais aparāts ir salīdzinoši ma-
zāks un ir pietiekami liela iespēja noalgot 
kvalificētus darbiniekus, kas var profesio-
nāli apkalpot ierīces, kuras būs dažādu 
projektu ietvaros.  

Aigars Šķēls: – Par siltumu runājot, Ai-
viekstes kreisā krasta Lubānas daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotāji un iestādes varēja 
justies drošāk, bet labā krasta iedzīvotāji 
šoziem dzīvoja kā uz pulvera mucas, jo 
bija problēmas uzņēmumam, kas kurinā-
ja. Tādu ziemu vairs negribam piedzīvot 
Lubānā! Siltuma pakalpojums ir pats pri-
mārākais, ko mēs šeit, Lubānā, gribam 
uzlabot, stabilizēt. nu jau ir parakstīti lī-
gumi ar Altum, kas ir Lubānas katlu fak-
tiskais īpašnieks nevis šis SiA “Granulu 
mobilais siltums”. SiA “madonas siltums” 
jau ir parakstījis līgumus ar Altum par katlu 
iegādi. Par atkritumu saimniecību runājot, 
SiA “madonas namsaimnieks” ar saviem 
pakalpojumiem jau ir ienācis Lubānā. Tas, 
kas būtu vēl šeit jāiedzīvina, jāiekustina, 
ir daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. 
Tā ir pilnīgi neatņemama sastāvdaļa, lai 
mājas varētu kvalitatīvi funkcionēt, jo ap-
saimniekotājs mājai ir vajadzīgs jebkura 
jautājuma risināšanai, kas skar gan sil-
tuma,  gan ūdens pakalpojumus, kas iet 
pa caurulēm. To mums šogad vajadzēs 

iedzīvināt. Šovasar Lubānas apvienības 
pārvaldniekam būs jānoorganizē daudz-
dzīvokļu māju iedzīvotāju sanāksmes, 
lai varētu pieņemt lēmumus uzsākt māju 
apsaimniekošanu. Siltummezgls mājā, 
ievadskaitītājs ūdenim, ievadskaitītājs sil-
tumam – tās ir lietas, kas cieši saistītas ar 
māju apsaimniekošanu un tālāk visu šo 
pakalpojumu sadalīšanu pa dzīvokļiem. 

Vislielāko sapulces laiku piepilda 
pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Ma-
donas ūdens” prezentācija. Uzņēmu-
mu pārstāv  Guntars Dambenieks – SiA 
“madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs, 
tehniskais direktors Guntis Šahno, ieva 
Skuške – abonentu daļas grāmatvede, 
kas strādās ar Lubānas klientiem, sūtīs rē-
ķinus un Zinta Rūka, galvenā klientu daļas 
vadītāja, arī strādās ar Lubānas klientiem.

SiA “madonas ūdens” 100 % ir paš-
valdības dibināta kapitālsabiedrība, lai 
sniegtu ūdensapgādes pakalpojumus. 
Dzeramā ūdens ieguve, padeve līdz pa-
tērētājam, līdz īpašuma robežām, notek-
ūdeņu savākšana, notekūdeņu attīrīšana. 
Visus šos 4 virzienus regulē vesela virkne 
normatīvo aktu, prasību, noteikumu. 

ir pieņemti domes lēmumi, ka līdz šā 
gada beigām SiA “madonas ūdens” savus 
pakalpojumus sniegs arī Lubānā, Ērgļos 
un Cesvainē. Konkrēts datums vēl nav zi-
nāms, visticamāk, ka uz rudens pusi, ok-
tobrī vai novembrī. Līdz tam laikam uzņē-
mums organizēs vēl vienu sapulci, lai jau 
konkrētāk pastāstītu un vēlreiz atgādinātu 
lietas, kādas uzņēmums ieviesīs un kādi 
būs darbības principi. 

Guntars Dambenieks: – ir vairākas lie-
tas, kas līdz rudenim jāpaveic daudzdzī-
vokļu māju iedzīvotājiem. Par privātmājām 
ļoti vienkārši. Ūdensvads vai kanalizācija 
visas ielas garumā, piederības robeža, 
īpašuma robeža... Likumdošana nosaka, 
ka uzņēmums atbild par ūdens piegādi 
līdz īpašuma robežai. Tālākais ir īpašnieka 
atbildībā. Likumdošana nosaka, ka ievada 
skaitītājs, kas ir komercskaitītājs, pēc kura 
nolasīšanas notiek norēķini, pieder un to 
uzstāda pakalpojuma sniedzējs, t.i. SiA 
“madonas ūdens”. Klientam jānodrošina 
vieta, kur viņu uzlikt. Aicinu klientus uz 
vislielāko sadarbību. Ar katru privātmā-
jas īpašnieku sazināsimies un izplānosim 
vietu, kurā uzstādīt šo skaitītāju. Skaitītājs 
būs mūsu. Atkarībā no tā, vai tas būs ul-
traskaņas vai mehāniskais, tad verifikāci-
ja būs ik pa 4 vai 6 gadiem. To arī veiks 
mūsu uzņēmums. Visiem skaitītājiem būs 
attālinātie raidītāji, lai var attālināti nola-
sīt rādījumus. Tā tas viss plānots, bet kā 
tas darbosies, ņemot vērā ģeopolitisko 
situāciju. Janvārī pasūtītiem skaitītājiem 
vajadzēja būt klāt jau pagājušonedēļ, bet 

ražotājs, Dānijas firma, paziņoja, ka tie 
būs tikai augustā. Šonedēļ viņi paziņoja, 
ka tomēr nav zināms konkrēts piegādes 
laiks. Tiklīdz būs šie skaitītāji, tā runāsim 
ar klientiem par to uzstādīšanu. 

Daudzdzīvokļu mājas. Sarežģītākā 
daļa, kas izraisīs visvairāk jautājumu. Tieši 
tāpat kā privātmājai, mēs ūdeni piegādā-
jam līdz īpašuma robežai, tā ir vai nu mā-
jai piesaistītā zemes robeža vai visbiežāk 
– pievads daudzdzīvokļu mājai, vieta, kur 
ienāk iekšā ūdens (t.i. pagrabs). Tajā vietā 
mēs uzstādīsim komercuzskaites mēra-
parātu. Tālāk jau sākas tas sarežģītākais. 
Kā katrs dzīvoklis zinās, cik maksāt? Dau-
dziem jau dzīvokļos ir individuālie skaitītā-
ji. Tie būs par pamatu, lai mēs aprēķinātu 
maksājumu, bet ņemot vērā ievada skaitī-
tāju. Pielietosim tiešos norēķinus, līgums 
tāpat kā līdz šim tiks slēgts ar katru dzī-
vokli, bet par pamatu visiem aprēķiniem 
būs ievada skaitītājs. Ja dzīvokļu skaitītāju 
summa būs mazāka par ievada skaitītāja 
rādījumu, tad to starpība tiks sadalīta pro-
porcionāli katra dzīvokļa kopā patērēta-
jiem kubikmetriem. mēs rēķināsim katram 
dzīvoklim. Tā ir tiešo norēķinu sistēma. Ta-
rifs tiek rēķināts tikai līdz īpašuma robežai. 
Par to, ka mēs sagatavojam rēķinu katram 
dzīvoklim, pie rēķina tiks piesummēta tie-
šo norēķinu maksa, t.i. 0,80 eUR par vienu 
rēķinu. Ja kādai mājai jau ir izveidojusies 
apsaimniekošanas biedrība, tad tai mājai 
sagatavosim vienu rēķinu pēc ievada skai-
tītāja bez maksas. Un tad iedzīvotāji paši 
sadalīs, cik kuram ir jāmaksā. Tātad – vai 
nu ir tiešie norēķini vai arī viens rēķins uz 
visu māju. Ja ir izvēlēts apsaimniekotājs, 
tad apsaimniekotājam arī jāmaksā kāda 
naudiņa par to, ka viņš sadalīs, cik katram 
dzīvoklim jāmaksā. Ja to darīs apsaimnie-
kotājs, tad tas iedzīvotājiem varētu izmak-
sāt vairāk nekā 0,80 eUR, kas ir jāmaksā 
SiA “madonas ūdens”. Kas ietilpst šajos 
0,80 eUR? mēs dabūjam no jums dažā-
dos veidos skaitītāju rādījumus, rādījumus 
apkopojam un ieliekam savā programmā, 
sagatavojam rēķinus, sekojam līdzi ap-
maksai, cīnāmies ar parādniekiem un slē-
dzam līgumus ar katru dzīvokli. 

Ļoti būtiska ir katra dzīvokļa skaitītāja 
rādījuma nodošana. Kur tos varēs nodot? 
Tā sistēma ir tāda pati kā Lattecom u.c. 
mums tā saucas Comax. Par to informāciju 
var iegūt uzņēmuma mājas lapā www.ma-
donasudens.lv. Tur varēs gan nodot savu 
skaitītāju rādījumus, gan apskatīt bilanci 
un rēķinus. Skaitītāju rādījumus varēs no-
dot arī telefoniski. Lubānas  daudzdzīvok-
ļu māju iedzīvotājiem uz 18. datumu būs 
jānodeklarē savi rādījumi. Skaitītāju rādī-
jumus varēs nosūtīt arī e-pastā. 

Turpinājums 3.lpp.

Par komunālās saimniecības reorganizāciju
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Rēķinu saņemšana. Varēs apskatīt 
sistēmā Comax, saņemt īsziņā SmS vei-
dā, e-pastā vai papīra formā. Papīra for-
māta rēķins gan būs par maksu – 1,20 
eUR (+ PVn). 

Rēķinu apmaksa. internetbanka. 
Pasts (ar svītrkodu). Pašvaldības kase 
(bez komisijas maksas). 

Tarifi. Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lators noteicis, ja SiA “madonas ūdens” šī 
gada laikā pārņem ūdens pakalpojumus 
Lubānā, Ērgļos, Cesvainē, tad ir jāsagla-
bā to teritoriju tarifs, kurus viņi pārņem, 
bet pēc pēdējās pārņemšanas 6 mēnešu 
laikā jāiesniedz jauns tarifu projekts visai 
lielajai teritorijai. Vismaz 6 mēnešus ūde-
nim jums būs 0,57 eUR/m3 un kanalizā-
cijai 1,54 eUR/m3. no 1. jūnija madonai 
tarifs ūdenim būs 1,25 eUR/m3 un 1,62 
eUR/m3 kanalizācijai. Kopā 2,87 eUR/m3.

Kas varētu būt pēc tā pusgada? Grūti 
pateikt. Lubānas gadījumā pašreizējais 
tarifs noteikti pacelsies, bet madonas ta-
rifs varētu arī nedaudz samazināties. Bet 
tas viss būs redzams, kad būsim jau pus-
gadu pastrādājuši. 

Ar privātmājām viss ir skaidrs. Gaidām 
zvanus, sadarbojamies.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ja 
dzīvokļos nav skaitītāju, jāpadomā par to 
uzlikšanu. Daudzdzīvokļu mājās ir iespē-
jams uzlikt dažādus skaitītājus. ir skaitītāji 
ar attālināto datu nolasīšanu (ar raidītāju). 
Ja izlemj tādus uzlikt tikai 1 vai 2 dzīvokļi, 
tad tas ir tikai tā dzīvokļa ērtībai. Pie šādu 
skaitītāju esamības nebūs jānoziņo skai-
tītāja rādījumi. Ja visas mājas dzīvokļos 
uzstādīs šādus skaitītājus, tad ieguvums 
no tā būs tāds, ka šīs starpības starp dzī-
vokļa skaitītāju summu un mūsu ievada 
skaitītāju tuvosies nullei. Bet tad visā mājā 
ir jābūt kārtībā krāniem, nekas nedrīkst 
pilēt, tecēt. Ja izvēlaties uzlikt skaitītājus, 
noteikti konsultējaties ar mums, jo ne visi 
skaitītāji der, lai varētu tos nolasīt. Pa va-
saru pievērsiet lielu uzmanību savās mā-
jās pagrabiem, stāvvadiem, katrā dzīvoklī 
santehnikai, podiem, vai netek, jo tie skai-
tītāji, kurus uzstādīsim mājas pievadā, ir 
ļoti jūtīgi, uztver katru plūsmu. Kad uzsā-
kam sniegt pakalpojumus, mājām dodam 
3 mēnešus informāciju, ko norādām rēķi-
nā, lai redzētu, kāda nauda būtu jāmaksā, 
un dodam iespēju novērst nebūšanas. 

Lūgums iedzīvotājiem savam paš-
reizējam komunālajam uzņēmumam, 
konkrēti ilgvaram ivanovam, kurš pie-
kritis strādāt mūsu uzņēmumā pēc re-
organizācijas, paziņot savus kontaktus: 
tel. numurus, lai varētu visiem klientiem 
sūtīt īsziņas par ūdens pārtraukumiem, 
avārijām, ūdens dezinfekcijām un citiem 
paziņojumiem, noziņojiet savus e-pastus 
un skaitītāja numurus, un paziņojiet arī 
kādu aktīvu mājas cilvēku, ar kuru mēs 
nepieciešamības gadījumā varētu sazinā-

ties, lai tas tālāk nodotu ziņojumus savas 
mājas cilvēkiem.

Par ūdens normām, ja dzīvoklī nav 
skaitītāju – tie ir 6 m3 uz vienu deklarēto 
iedzīvotāju. Ja nav skaitītāja, deklarēto ie-
dzīvotāju skaitu mēs noskaidrosim. Tā ka 
padomājiet par skaitītāja uzstādīšanu.

Aigars Šķēls: – Jūsu iedzīvotāju pa-
rādus komunālajai saimniecībai pārņem 
pašvaldība. Jaunais uzņēmums sāks strā-
dāt bez jūsu parādiem – ar tādu domu, ka 
nekļūsiet viņiem parādnieki. Tā nauda, ko 
izdosies piedzīt no parādniekiem, paliks 
šeit pat uz vietas – Lubānā. izņēmums 
būs siltums – Aiviekstes labais krasts, kur 
pakalpojumus sniedza privātais uzņē-
mējs. Tos parādus mēs nepārņemsim. Ar 
tiem cīnīsies pakalpojuma sniedzējs SiA 
“Granulu mobilais siltums”. 

izskan jautājums par laistīšanas skai-
tītājiem. 

Ja laistīšanas skaitītājs ir pievienots 
kanalizācijai, tad tik, cik patērē ūdeni, tik 
jāmaksā par kanalizāciju. Atsevišķi uz-
liekot skaitītāju, tas ies bez kanalizācijas 
maksas, bet šim skaitītājam obligāti jābūt 
raidītājam, to iegādāties jums piedāvāsim 
mēs. Uzņēmumam ir arī lietoti, bet vēl de-
rīgi raidītāji. Laistāmos skaitītājus piedā-
vājam pirkt, tas nonāks klienta īpašumā. 
Šāds jauns skaitītājs ar nolasīšanas mo-
duli varētu maksāt 49 eUR. 

iedzīvotāju jautājums. Lai pievienotos 
pie kanalizācijas tīkla, iedzīvotājam ir ne-
pieciešama gana liela naudas summa. Vai 
var šo pakalpojumu veikt uz nomaksu?

SiA “madonas ūdens” atbilde: – Ja 
šo pakalpojumu veiks komersants, tad 
iespējams pakalpojumu nevarēs veikt uz 
nomaksu, jo komersantam vajag naudu, 
bet SiA “madonas ūdens” pašvaldība ir 
atļāvusi bezprocentu nomaksu par pa-
kalpojumu (visi pie kanalizācijas tīkla pie-
vienošanas darbi) veikt 3 gadu laikā. Tad 
domājams, ka daudzi klienti, kas līdz šim 
nav varējuši pieslēgties pie kanalizācijas 
tīkla, varēs to izdarīt… 

Kas notiks, ja cilvēkam aizmirsīsies 
vai kādu citu iemeslu dēļ nevarēs nolasīt 
vai noziņot skaitītāja rādījumu? Tad tiks 
rēķināts vidējais rādījums par pēdējiem 6 
mēnešiem.

Dzērvenītes jautājums par kanalizā-
ciju… Bieži dambējas ciet kanalizācija. 
Uzņēmums sola šo jautājumu risināt. 1 
reizi gadā SiA “madonas ūdens” veic 
koplietošanas tīklu skalošanu un tad jau 
nevajadzētu būt aizdambējumiem. Jāsa-
kārto īpašumu piederības jautājums tiem, 
kam vēl nav zemesgrāmatas. Īpašniekam 
ir tiesības un ir arī pienākumi. 

Par meirāniem. meirānos būs attīrī-
šanas ietaises. Vislielākās problēmas ir 
ar īpašumu piederības (zemesgrāmatas) 
sakārtošanu. 

Par māju apsaimniekošanu

Šovasar jānoorganizē māju sapulces. 
Būs mājām jāpieņem lēmumi, vēlas tās 
apsaimniekot vai nē. Apsaimniekotāju 
izvēlēsies mājas kopība ar lēmumu. Paš-
valdība piedāvā māju apsaimniekošanai 
vienu no pašvaldības uzņēmumiem SiA 
“madonas namsaimnieks” kā variantu, 
var izvēlēties arī Bērzaunes komunālo uz-
ņēmumu vai kādu citu privātu apsaimnie-
kotāju vai arī dibināt pašiem savu biedrību 
un apsaimniekot pašiem savu māju. 

SIA “Madonas namsaimnieks”
Par māju apsaimniekošanu informē 

SiA “madonas namsaimnieks” vadītājs 
Oskars Janovičs: – SiA “madonas nam-
saimnieks” ir madonas novada pašval-
dības kapitālsabiedrība, kas nodrošina 
stabilu, drošu, profesionālu un kvalitatīvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldī-
šanu, plašu un pārskatāmu informācijas 
sniegšanu, uzkrājumu veidošanu un to 
ekonomisku izmantošanu.

Strādājam tā, lai, skatoties cilvēkiem 
acīs, varam teikt: mēs jūsu labā cenša-
mies izdarīt visu to labāko. 

mājas nolietojas, jaunu māju būvnie-
cība ir ļoti dārga, tāpēc jācenšas visiem 
spēkiem saglabāt jau esošās mājas, jāsa-
glabā koplietošanas kāpņutelpas, ūdens-
vadi, kanalizācijas stāvvadi līdz dzīvokļu 
durvīm... Tas ir mūsu pienākums. Tas, kas 
atrodas aiz durvīm, jau ir privātīpašums 
un ir jūsu pašu uzraudzībā un pārziņā.

mājokļu apsaimniekošanu reglamen-
tē dažādi normatīvie akti, ministru kabine-
ta noteikumi un pašvaldības saistošie no-
teikumi. Dzīvokļu īpašuma likums nosaka 
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieka 
tiesības, pienākumus un arī atbildību. Visa 
uzņēmuma darbība balstās uz dzīvokļu 
īpašnieku lēmumiem. Lai veiktu lielākus 
ieguldījumus mājā, ir svarīga cilvēku mak-
sātspēja. Uzņēmums veic nepieciešamo 
remontdarbu plānošanu, sanitāro apkopi, 
komunālo pakalpojumu piegādes nodro-
šināšanu, lai mājai tiktu pievadīts ūdens, 
siltums, aizvadīta kanalizācija no koplie-
tošanas stāvvadiem, elektrība koplietoša-
nas telpās (gaiteņos, pagrabos). 

ir obligātās darbības māju apsaimnie-
košanā un ir arī neobligātās darbības, kas 
atbilst iedzīvotāju vēlmēm (mājas uzlabo-
šana, siltināšana, dizaina elementi, parā-
du piedziņa...). Obligāto darbību veikšanai 
apsaimniekošanā ir nepieciešama komu-
nikācija ar iedzīvotājiem, sapulces, tikša-
nos protokolēšana, sadarbība ar valsts 
un pašvaldību iestādēm, stingra finanšu 
uzskaite, rēķinu izrakstīšana, maksājumu 
apstrāde, mājas lietu vešana, arhīva vei-
došana, iedzīvotāju vēlmju izpilde. 

mājas apsaimniekošanas maksājumu 
apmēra lielumu nosaka dzīvokļu īpašnie-
ku kopsapulce.

Turpinājums 4.lpp.
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Ukrainā karš – jūtam līdzi, pārdzī-
vojam, izkaram ukraiņu karogu līdzās 
Latvijas karogam, izgaismojam karoga 
krāsās Lubānas pilsētas klubu, rīkojam 
mītiņus ukraiņu atbalstam, ziedojam, vā-
cam medicīnas līdzekļus un nododam 
tālākvešanai ukraiņiem. mazumiņš, bet 
pašiem prieks, ka no mums maza kri-
patiņa aizceļos ukraiņu atbalstam. Bet 
starp mums ir cilvēks, kurš pats vēlējies 
būt tur, Ukrainā, lai nogādātu humānās 
palīdzības pakas personīgi! neesam 
pārsteigti. Kurš gan cits, ja ne mūsu mā-
ris Valainis? Viņš nevar nosēdēt uz vie-
tas, vienmēr darbībā, kustībā.

Uzdevu Mārim pēc Ukrainas brau-
ciena pavisam īsus jautājumus: – Kā-
pēc? Cik? Kad? Kur? Kas?

– Paņēmu darbā atvaļinājumu, iz-
mantojot savus  resursus un iespējas, 
ko varēju dot, vienkāršākais un labākais 
risinājums, bija tas, kas lika aizbraukt 
uz vietas un visu redzēt savām acīm, 
bet ne kā tūristam. Brauciena mērķis 
bija dziļāks. Pēc tā, ko atspoguļo mē-
diji, emociju vadīts sapratu, ka  jādodas 
ceļā. man pašam tas bija ļoti nepiecie-
šams, jo biju piemirsis, kā ir, kad sirds 
klauvē un prāts jānotur skaidrs. morā-
li biju gatavs uz daudz ko, paļāvos uz 
Dievu un devos ceļā! mans plānotais 
uzdevums bija – nogādāt humāno kra-
vu attiecīgajā punktā, pieslēgties glāb-
šanas darbiem sarežģītos apstākļos, 
apgūt nedaudz kara medicīnu un pirmo 
palīdzību, kas krietni atšķiras no civilās. 
Tā kā neesmu militārists, taktiskās lietas 

kaujas laukā man ir diezgan svešas. 
Kā rīkoties ar strēlnieka ieročiem vaja-
dzības gadījumā – biju apguvis tepat 
Latvijā. 

Cik? Biju domājis, ka aizbraukšu uz 
garāku laiku, bet apstākļi sakrita tā, ka  
prombūtnē  biju tikai nedēļu. Tā kā esmu 
rīcības cilvēks, pirms brauciena nolēmu, 
ja es tur nejutīšos lietderīgs, tad atgriezī-
šos atpakaļ brīdī, kad visu iespējamo no 
sevis tur būšu paveicis. 

LVmi “Silava” iedeva virves un citu 
alpīnistu aprīkojumu, kas noderīgs pie 
glābšanas darbiem, daļa šī aprīkojuma 
bija manis sarūpēta, novadīju arī pā-
ris apmācības. Biju dežūrās, kad bija 
trauksmes, bet ne karstajos punktos. 
Tur, kur mēs bijām, diennaktī bija kādas 
4-6 gaisa uzlidojumu trauksmes. mājās 
atbraucu ar biedrības ”Tavi draugi” no-
organizēto transportu, kas veda bēgļus 
no Harkivas uz Latviju. 

Kāpēc es to kravu gribēju aizvest 
pats? Daudz runā par korumpētību. Gri-
bēju zināt, vai mana krava nonāks īstajās 
rokās un īstajā vietā. Protams, ka korum-
pētība ir visur, visās valstīs, arī pie mums, 
Latvijā. Tāpēc apstākļos, kādi ir Ukrainā, 
ļoti jāfiltrē cilvēki, ar kuriem  plāno sadar-
boties, stipri jāpiedomā, ko runā – jābūt 
visā  piesardzīgam un paļāvīgam uz savu 
intuīciju, kā arī dzīves pieredzi. 

Plānoju vēl vienu braucienu, kas būs 
saistīts ar loģistiku, aizvest medicīnas 
aprīkojumu un atvest bēgļus uz Latvju. 

man šis brauciens bija nepieciešams, 
lai gūtu jaunu pieredzi, daļēji apzinātos, 

kā rīkoties, ja pie mums ierastos nelūgti 
viesi veikt necilvēcīgas un prātam neap-
tveramas zvērības. Žēl, ka mūsu pašu 
Latvijā ir vēl daudz pelavu, kas būtu jāiz-
sijā un neviens to nespēs izdarīt labāk, kā 
mēs paši. manā skatījumā TAUTA, kas ir 
vienota kopīgam mērķim uz brīvību, spē-
jīga paveikt brīnumlietas, tomēr ar gribu 
ir par maz, nepieciešamas – zināšanas!  
Šī mērķa vadīts iesniedzu savu pieteiku-
mu Zemessardzē un aicinu ikvienu to 
darīt, lai attiecīgajā mirklī varam rīkoties 
pareizi un ar lielāku lietderības koeficen-
tu savai zemei!

Kas palīdzēja nokomplektēt kravas 
saturu? Andris Seipulis (LVmi Silava),  
Jānis Viļums (ORTO klīnika), inese Lī-
bere, Ainārs Akmentiņš, Sandra mūri-
ņa, Sandra medvecka, Andrejs Valainis, 
Dace Valaine, mārtiņš Valainis, Jānis 
irbe, Lubānas mākslas skolas bērni un 
pedagogi, Kalna skolas bērni un skolotā-
ji, bijušie kursabiedri, Āris Kotāns, Jānis 
Vilciņš, Sandis Kļaviņš, monika Tropa... 
Paldies visiem par atsaucību! 

Šobrīd plānoju skrējienu “Lubānas 
džunglis”. Arī skrējiens ar atkritumu vāk-
šanas elementiem (Ploggings) Lielās tal-
kas ietvaros notiks. Sekojiet informācijai 
sociālajos tīklos. Rakstu projektu mado-
nas novada pašvaldības nevalstisko or-
ganizāciju iniciatīvu projektu konkursam. 
Vēlos iegādāties pļaušanas agregātu, lai 
atvieglotu pļaušanas darbus un palieli-
nātu apjomu. 

Ar māri Valaini sarunājās  
Ligita Pētersone

Viens solis Ukrainā

Māris Valainis (centrā) kopā ar Juri Jurašu un kādu ukraiņu karavīru.
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Uzņēmuma 
nosaukums

Struktūrvienības 
adrese Telefons e-pasts Īpašnieks 

/ pārstāvis Piezīmes

SiA eglaines
eglaines, Liezēres 
pag., madonas nov., 
LV-4884

29108055; 
29449952  Dainis  

Kalniņš elektroinstalācijas ierīkošana

SiA mCe J.Zābera 8, madona, 
madonas nov., LV-4801

64860047; 
26545410 office@mce.lv Dainis 

Dreimanis

iekšējo un ārējo elektrisko tīklu 
līdz 0,4 kV elektroinstalācijas 
pakalpojumi; elektroinstalāciju 
mērījumi, transporta 
pakalpojumi, noliktavu un 
veikalu mobilo metāla plauktu, 
estakāžu un konveijeru 
montāža

SiA Halle B
Rūpniecības 20, 
madona, madonas 
nov., LV-4801

29275647; 
64852673

halleb@apollo.lv  Jānis  
Buļs

Siltumapgāde, ūdensapgāde, 
santehnika, ventilācijas sistēmu 
būvniecība, apkalpošana un 
tīrīšana.

SiA JK 
santehnika

Daugavas iela 3, 
madona

25609007; 
26171599 jksantehnika@inbox.lv  apkure, ventilācijas sistēmas, 

ūdensapgāde

SiA WSH 
Solution

Jaunāres, mētrienas 
pag., madonas nov., 
LV-4865

26446256 wshs@inbox.lv Juris  
mālnieks 

Ūdensapgādes sistēmu 
būvniecība; Citu 
inženiersistēmu montāža

SiA Geotech
madonas nov., 
madona, Saules iela 
61F, LV 4801

26100721 geotech.madona@
gmail.com

miks   
Jātnieks inženierkoumunikācijas

SiA Hydra 
Baltic

Ceriņu 8, madona, 
madonas nov., LV-4801 22339868 info@hydrabaltic.lv Uģis 

irbe ūdensvadi, kanalizācija, apkure

Arī SIA “Madonas ūdens” ir izcenojums santehnikas darbiem, bet, lai nekonkurētu ar uzņēmējiem un nekropļotu tirgu, uzņēmu-
ma izcenojums ir augstāks. Uzņēmums var sniegt santehnikas pakalpojumu, bet tas būs dārgi. 

maksājumi sastāv no 2 daļām. 1. At-
līdzība pārvaldniekam – 0,10 - 0,15 eUR 
par katru dzīvokļa kvadrātmetru, atbil-
stoši zemesgrāmatas datiem. 2. mak-
sājums, ko iedzīvotāji paši nosaka, cik 
daudz vēlas uzkrāt, lai varētu norēķinā-
ties par saņemtajiem pakalpojumiem.

Kas sastāda 0,10 - 0,15 eUR maksā-
jumu: juridiskie pakalpojumi – 0,01 eUR; 
administrācijas izmaksas – 0,02 eUR; 
pārvaldīšanas tekošā darbība – namu 
pārvaldnieku tiešās darbības – 0,05 
eUR; 0,02 - 0,07 eUR – grāmatvedības 
pakalpojumi. 

Oskars Janovičs rāda izrakstīta rē-
ķina paraugu, kas cik maksā, ja mā-
jas kopsapulcē nolēmuši maksāt par 
apsaimniekošanu 0,50 eUR/m3 (bez 
PVn)... kā šie 0,50 eUR sadalās? 0,10 
eUR ir atlīdzība pārvaldniekam, 0,40 
eUR novirzās mājas uzkrājumā... 

SIA “Madonas siltums”
SiA “madonas siltums” vadītājs ivars 

Grandāns pauž pārliecību, ka Lubānā ir 
labi klienti. – nākamajā apkures sezonā 
ar siltumu tiks nodrošināti abu Aivieks-
tes krastu iedzīvotāji. iedzīvotāji lielas 

izmaiņas nejutīs, kā vien to, ka mainīsies 
siltuma piegādātājs. Lai siltumu Lubānā 
nodrošinātu, jau veicam visādus priekš-
darbus. Aiviekstes kreisajā krastā, reor-
ganizācijas rezultātā pārņemot īpašumu 
no SiA “Lubānas KP”, nebūs nekādu 
problēmu, notiek īpašuma novērtēšana, 
tad labajā krastā īpašums (iekārtas) būs 
jāatpērk no Altum. Tā summa nav pārāk 
liela un nav arī maza, bet tā mums visiem 
kopīgiem spēkiem būs jāsedz. Piegādā-
sim jums siltumu un tarifā būs iekļauta 
arī šī summa. 

Tarifi. Siltumenerģijas apgādes pa-
kalpojuma tarifs – 53,23 eUR/mWh (+ 
PVn), no 1.maija siltumenerģijas apgā-
des pakalpojuma tarifs būs – 53,67 eUR/
mWh (+ PVn), bet iespējams, ka šie ci-
pari arī mainīsies, jo paši zināt, kā visam 
cenas kāpj uz augšu, īpaši dārga paliek 
elektroenerģija, arī kurināmā cenas ir 
pieaugušas apmēram 2 reizes. Labi, ka 
jūs savulaik esat pārgājuši uz kurināša-
nu ar šķeldu, jo uz šo brīdi var teikt, ka 
šķelda no kurināmajiem ir vislētākā iz-
maksu ziņā. Visiem daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem ar SiA “madonas 

siltums” būs jānoslēdz jauni līgumi.
mūsu uzņēmumam madonā ir noviet-

ne kurināmā uzglabāšanai, kurā kurinā-
mā rezerves  pietiek veselam mēnesim. 
Lubānā nav šādas novietnes. Domāsim, 
kā risināt šo jautājumu. Ja gadījumā Lu-
bānai pietrūks kurināmā, tad varēs at-
vest arī no madonas krājumiem. Šķeldu 
ņemam gan no jūsu vietējā uzņēmuma 
Holzwerke-Lubāna SiA, gan no citiem 
kokapstrādes uzņēmumiem.

Agris Lungevičs iedzīvotāju sanāks-
mes noslēgumā SiA “madonas siltums” 
raksturo kā pārbaudītu vērtību un stabilu 
uzņēmumu. – Uzņēmums spēj piesaistīt 
investīcijas, eiropas projektus, ja nepie-
ciešams, kredītus. Uzņēmam ir iespējas 
siltumsaimniecību attīstīt. 

Jaunā apkures sezona jau ir ļoti tuvu, 
tāpēc pašvaldība galvojusi kredītu “ma-
donas siltumam” nepilna miljona eiro ap-
mērā kurināmā iegādei jaunajai apkures 
sezonai, lai uzņēmumam būtu jau laicīgi 
iepirkta šķelda. Lai būtu stabilitāte! 

informācijai sekoja līdzi  
Ligita Pētersone

No iedzīvotājiem sanāksmē izskan jautājums par sertificētu santehniķu pieejamību novadā. 
Pašvaldība tabulā apkopojusi šādu informāciju par aktīvajiem uzņēmumiem, kuri pēc pašvaldības rīcībā esošajiem datiem veic 

darbus privātmājās un dzīvokļos. Tas nenozīmē, ka tikai šie uzņēmumi ir tiesīgi sniegt norādītos pakalpojumus, to var darīt jebkurš 
uzņēmums vai privāts saimnieciskā darba veicējs.
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30. aprīlī no plkst. 11.00

Lubānas vidusskolā
Jāņa Zābera piemiņai veltīts 

zēnu vokālistu konkurss 

PII “Rūķīši” 
īsziņas

14.04. Lieldienu Zaķis viesojās  
un darbojās Pii “Rūķīši”: krāsojām 
un ripinājām olas, gājām  rotaļās, 
šūpojāmies, ievērojām ticējumus 
un ēdām olas.

22.04. Olimpiskās dienas “100 
gadi sportiņā” ietvaros notika Pifa 
sporta svētki, kur vingrojām, vei-
cām dažādas stafetes, pārvarējām 
šķēršļus, orientējāmies apkārtnē. 
nobeigumā katrs sportists dabūja 
sertifi kātu par piedalīšanos Olim-
piskajā dienā 2022, kā arī labākie 
orientēšanās dalībnieki saņēma  
pārsteiguma balvas.

28.04. Rūķīšu lielākie dejotāji no 
“Saulstariņu” un “Zīļuku” grupām 
dodas uz madonas kultūras namu 
uz pirmsskolas izglītības iestāžu 
deju kolektīvu un bērnu vokālo an-
sambļu koncertu.

Gaidām jaunus bērnus
Cien. pirmsskolas bērnu vecāki!

Gaidām  2002./2023. mācību 
gadā (no 2022.gada septembra līdz 
2023.gada maijam) jaunus bērnus. 

Pirmsskolas izglītības iestāde 
“Rūķīši”  piedāvā  šādas pirms-
skolas izglītības programmas:

0101 1111 – pirmsskolas izglītī-
bas programma;

0101 5511 – speciālās pirms-
skolas izglītības programma izglīto-
jamiem ar valodas traucējumiem;

0101 5611 – speciālās pirms-
skolas izglītības programma izglīto-
jamiem ar jauktiem attīstības traucē-
jumiem;

0101 5811 – speciālās pirms-
skolas izglītības programma izglīto-
jamiem ar garīgās attīstības traucē-
jumiem.

Lūgums pieteikt bērnus līdz 
2022. gada 15.augustam (arī tad, ja  
Jūs domājat vest savu bērnu kādā 
citā mēnesī, visa mācību gada ga-
rumā), lai varētu nodrošināt visus 
bērnus ar grupām un nepiecieša-
majiem darbiniekiem. 

Informāciju var iegūt rakstot 
uz e-pastu: lubana.rukisi@mado-
na.lv vai zvanot t. 64807532.

Bērnu var pieteikt arī elektronis-
ki, veidlapas: reģistrācijas iesnie-
gums, var iegūt Lubānas apvienības 
pārvaldes mājas lapā sadaļā noza-
res/izglītība/Lubānas Pii Rūķīši/Do-
kumenti, sūtot uz iestādes e-pastu: 
lubana.rukisi@madona.lv 

30. aprīlī plkst. 18.00 Lubānas pilsētas klubā notiks 
konkursa “Aiviekstes lakstīgalas“ laureātu apbalvošana 

un vīru kora “SILVICOLA” koncerts 
Latvijas Meža darbinieku vīru koris 

“Silvicola”  ir viens no nedaudzajiem no-
zaru koriem Latvijā, kurā pārsvarā dzied 
vienas – meža nozares esošie un bijušie 
darbinieki.

Koris dibināts 1980.gada 21.februārī, 
kad atsevišķos mežrūpniecības saimniecī-
bu vīru vokālos ansambļus apvienoja vienā 
vīru korī ar skanīgu nosaukumu “Silvicola”, 
kas latīņu valodā nozīmē mežinieks, meža 
iemītnieks, arī mežsaimnieks. Kora nosau-
kums tika izraudzīts pēc slavena mežkopja 
miervalda Buša priekšlikuma. 

Koris ir viens no lielākajiem vīru ko-
riem Latvijā. Kolektīvs “Silvicola” pēc savas 
struktūras, darbības principa, mēģinājumu 
un koncertu organizēšanas procesa ir uni-
kāls- to veido dziedātāji no dažādām Lat-
vijas vietām – Rīgas, Smiltenes, Jēkabpils, 
Strenčiem, mazsalacas, Limbažiem, Cēsīm, 
inčukalna, Siguldas, Bauskas, Jelgavas, 
Valmieras un citām pilsētām un novadiem.

Tā kā koris apvieno dziedātājus no da-
žādām Latvijas vietām un novadiem, rīkot 
kopīgus un regulārus mēģinājumus pirms 
koncertiem ir neiespējami. Tāpēc dziesmas 
tiek apgūtas patstāvīgi vai nelielos ansam-
bļos. Reizi mēnesī vīri pulcējas uz kopmēģi-
nājumu, kam seko plānotais koncerts. Koris 

regulāri sniedz koncertus pat attālākajos Latvijas 
ciemos un pilsētās.

Kora dziedātāju balsis ir skanējušas visos 
Latvijas novados, arī ārzemēs – Lietuvā, igauni-
jā, Ukrainā, Gruzijā, Krievijā, Baltkrievijā, Vācijā, 
Čehijā, itālijā, Anglijā, Zviedrijā, Dānijā, Ungārijā, 
Slovākijā, Spānijā, Portugālē, maltā, Argentīnā, 
visos Latvijas Dziesmu svētkos, arī 2012.gadā 
Amerikas latviešu Dziesmu svētkos milvoki, 2015. 
gadā Amerikas rietumkrasta latviešu dziesmu 
svētkos Sanhosē, bet 2016.gada jūnijā Pasaules 
latviešu saietā Trinidadā un Tobago, Grieķijā, in-
donēzijā un Armēnijā.

2016. gada 11. maijā Babītē, skvērā pretim 
Babītes stacijai (Jūrmalas šosejas pusē, blakus 
dzīvojamai mājai Rožu ielā 2) par godu meža 
darbinieku vīru korim “Silvicola” tiks atklāts kora 
dibināšanas goda akmens. Savos 42 radošas mu-
zicēšanas gados koris ir sniedzis vairāk nekā 470 
koncertus,  sagatavojis un izdziedājis vairāk nekā 
570 dziesmas par mežu, dabu, medībām un cilvē-
kiem, kuri rūpējas par mežu, kā arī tautas dziesmu 
apdares, operu korus, arī populāro žanru.

Vissirsnīgākās atmiņas ir par klausītājiem Lu-
bānas novadā, tāpēc ar prieku tiek gaidīta tikša-
nās.

Gaisā virmos spēcīgo vīru balsu vēstījums – 
“mūsu gods līdz pat pēdējam brīdim palikt tais-
niem kā eglēm staltajām.”
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Lubānā aug jaunā maiņa
Linda Mičule – sociālās 

darbinieces pienākumu 
izpildītāja  Lubānā. Vai-
gu vaigā ar jauno so-
ciālo darbinieci klienti 
iepazīstas, kad viņa 
kopā ar Lubānas 
apvienības pārval-
des pārstāvi dodas 
sveikt Lubānas ap-
vienības seniorus 
(70, 75, 80, 85, 90, 
95, 100 un vairāk gadu) 
skaistajās dzīves jubile-
jās, kā arī kad tiek veiktas 
sadzīves apstākļu apsekošanas 
dzīvesvietās dažādās grūtībās nonāku-
šiem cilvēkiem, kam nepieciešama sociālā 
palīdzība. Jaunā sociālā darba pienākumu 
izpildītāja klientus pieņem Oskara Kalpaka 
ielā 12, Lubānā pirmdienās 8.30 – 17.00 
(pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00) un 
ceturtdienās 8.30 – 12.30. 

mazliet vairāk iepazīsimies... Linda 
jau 27 gadus ir lubāniete, vidējo izglītību 
ieguvusi mūsu pašu Lubānas vidusskolā. 
Pēc vidusskolas absolvēšanas ceļi viņu 
uz kādu laiku aizveda prom no dzimtās 
pilsētas, bet nu jau piecus gadus Linda ir 
atpakaļ Lubānā. mācījusies Latvijas Univer-
sitātē pirmsskolas pedagoģiju, bet šobrīd 
mācās Baltijas Starptautiskajā akadēmijā 
sociālo darbu. 

Brīvajā laikā mīl cept kūkas un dažādus 
gardumus saviem mīļajiem. Patīk vienkārši 
būt  kopā ar savu ģimeni, jo laiks, ko pa-
vada kopā ar saviem pašiem tuvākajiem 
cilvēkiem – dēliņu, vecākiem un brāļiem 
– Lindasprāt ir vārdos neizsakāms. Lindas 
mamma tajos brīžos vienmēr ir laimīga un 
saka: “Visi ir mājās...”,  un tā patiešām ir 
taisnība, jo nav lielākas laimes uz pasaules, 
kā visiem būt kopā! 

Linda, tu mācies par sociālo darbi-
nieci. Kas tevi piesaista šajā, es teik-
šu, diezgan smagajā jomā – sociālais 
darbs? – Uzskatu, ka katram cilvēkam 
savā dzīvē ir dota kāda misija, uzdevums 
– ko darīt. Šobrīd esmu sajutusi aicinājumu 
strādāt sociālajā darbā, jo man patīk darbs 
ar cilvēkiem, vēlos sniegt viņiem sociālo 
palīdzību grūtākās dzīves situācijās un at-
balstīt viņus.

Kas ietilpst tavos ikdienas darba 
pienākumos? – manuprāt, šobrīd pats 
galvenais mans darba pienākums ir klientu 
iepazīšana un arī viņu uzticības iegūšana. 
Lai arī šobrīd manos darba pienākumos ir 
sociālās palīdzības sniegšana trūkumā no-
nākušām personām, materiālās palīdzības 
sniegšana, izvērtēju arī aprūpes mājās pa-
kalpojuma nepieciešamību un ievietošanu 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā. Kā 
jau sākumā minēji, viens no materiālās pa-

līdzības veidiem ir došanās sveikt 
arī Lubānas pilsētas un in-

drānu pagasta iedzīvotājus 
viņiem nozīmīgās dzīves 

jubilejās. 
Lielu paldies vēlos 

teikt savai kolēģei iri-
nai mālniecei, jo viņa 
ir mans atbalsta plecs 
– palīdz uzsākt šī dar-
ba gaitas.  Un paldies 

Pii Rūķīši “Kāpēcīšu” 
grupiņai par izgatavotajām 

skaistajām apsveikuma karti-
ņām Lubānas un indrānu pagas-

ta jubilāriem.
Tu savus pienākumus vēl veic tikai 

mēnesi. Vai ir jau izkristalizējušies šī mē-
neša laikā jautājumi, ar kuriem pārsvarā 
iedzīvotāji griežas sociālajā dienestā? 
Varbūt ir tādi jautājumi vai palīdzības 
veidi, kā pabalsti, par kuriem iedzīvotāji 
neaizdomājas, ka varētu saņemt palīdzī-
bu? – Jā, mēnesis šajā darbā iespējams 
ir pārāk īss laika posms, lai konkrēti no-
sauktu lietas, ar kurām nākas sastapties 
sociālajā darbā, jo gandrīz uz katra soļa 
ir dažādas dzīves situācijas, kurās visiem 
neder vienāda palīdzība. Šobrīd klienti pār-
svarā nāk lūgt palīdzību, lai uzlabotu savu 
dzīves situāciju.  nevaru nosaukt konkrētu 
klientu vecuma grupu, jo klienti ir dažādi, 
tāpēc tiek meklēta iespēja sniegt palīdzību 
jebkuram klientam, kurš ierodas pēc palī-
dzības. Domāju, ka ir cilvēki, kuri kautrējas 
lūgt palīdzību, jo mani nepazīst un iespē-
jams vēl neuzticas, bet vēlos teikt, ka neva-
jag kautrēties, jo sociālā darbinieka mērķis 
ir  sniegt palīdzību, nevis cilvēku kaunināt 
par viņa dzīves situāciju.

Kas jāzina tiem cilvēkiem, kuru dzī-
vesvietās tu veic apsekošanu? – Vispirms 

jau es vēlētos teikt, ka sociālais darbinieks 
nav bieds. Sociālais darbinieks neierodas 
klientu  mājās, lai viņus sabārtu vai liktu 
justies vainīgiem par situāciju, kādā viņi ir 
nokļuvuši, jo mēs nekad nevaram zināt, 
kas ar mums pašiem var atgadīties. mēs 
nākam sniegt palīdzību, novērtēt cilvēka 
dzīves apstākļus, lai pārliecinātos, ka tie 
klientam ir labvēlīgi. Sociālā darbinieka 
uzdevums nav tikai palīdzēt cilvēkam, at-
rodoties dienesta kabinetā, kad  klients ir 
atnācis lūgt palīdzību, mūsu darbs turpinās 
arī ārpus dienesta kabineta – klienta mājās, 
proti, apsekošanās. 

Pārdomas... Ko tu vēlētos darīt zinā-
mu saviem klientiem, līdzcilvēkiem par 
jomu – sociālais darbs, palīdzība, līdzcie-
tība utt. – Sociālā darbinieka uzdevums ir 
sniegt palīdzīgu roku un nepieciešamo pa-
līdzību, taču mēs bez cilvēka personiskās 
iesaistes un motivācijas nevaram uzlabot 
viņu dzīves kvalitāti. Tāpēc nākas aizdomā-
ties, ka tomēr katram pašam jāpaļaujas uz 
sevi un  jāmeklē iespējas, lai varētu uzlabot 
savus dzīves apstākļus un dzīvot labāk.  

Sociālās darbinieces pienākumus Lu-
bānā veic arī Vēsma masa. Vēsmu klienti 
iepazinuši jau vairāku gadu garumā. Atgā-
dināšu, ka sociālās darbinieces Vēsmas 
darbības joma ir darbs ar ģimenēm un 
bērniem, darbs ar pieaugušām personām, 
asistenti, darbs ar jauniešiem pēc ārpus-
ģimenes aprūpes, pabalstu piešķiršana, 
darbs ar audžuģimenēm, pabalsti audžu-
ģimenēm, policijas ziņojumi par ģimenēm 
ar bērniem, policijas ziņojumi par ģimenēm 
bez bērniem, pārtikas paku izdale.

Sociālās darbinieces var sazvanīt:
Vēsma Masa – 20275661;
Linda Mičule – 64894581, 27843347.

Ligita Pētersone
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Par krietnumu, godprātību jeb kārtīgumu
Krietnums, godprātība, kārtīgums... 

Šos vārdus varētu attiecināt uz krievu vārdu 
“porjadočnostj”. Godprātība cilvēciskajās 
attiecībās, lietu sakārtotība globālajā pasau-
lē. Uz šo vārdu lietošanu un par šiem vār-
diem aizdomāties mani mudināja tikšanās 
ar ukraiņu ģimeni (natālija un Aleksandrs), 
kas ieradušies Lubānā no mariupoles. mēs 
visi sekojam līdzi TV ziņām par notikumiem 
Ukrainā un zinām, kas tur notiek, vismaz 
mums tā liekas, ka zinām. Daudz dzirdēts 
TV arī par rūpniecības kompleksu Azov-
staļ, kas ir kā liels ciemats – ar dažādiem 
komunikāciju labirintiem, daudzām ēkām, 
pagrabiem, noliktavām, kur izmitinājušies 
tie daudzdzīvokļu māju un privātmāju  iedzī-
votāji, kas zaudējuši savus mitekļus, un arī 
Ukrainas aizstāvji.

natālija un Aleksandrs dzīvoja ma-
riupoles nomalē privātmāju rajonā (vien 10 
km attālumā no Azovstaļ). Piedzīvojuši to, 
kā acu priekšā no zemes virsmas pazūd 
daudzdzīvokļu mājas, kā sprādziena rezul-
tātā kaimiņmājas jumts atdalās no mājas un 
ielido viņu pagalmā, katru dienu sprādzieni, 
bumbošana, stilu šķindoņa, dūmi, nejaukas 
smakas, dūmaka, putekļi, troksnis, kā kara-
vīri kaimiņiem paprasa mašīnas atslēgas un 
neko vairāk nepasakot aizbrauc prom...

ģimenes mājai apkurei tiek izmanto-
ta gāze. Kā dzīvot, kad beidzas gāze, nav 
elektrības, veikalos beidzas pārtika, jaunu 
neved klāt, veikalnieki par brīvu izdala ie-
dzīvotājiem pārtiku, kam beidzies derīguma 
termiņš, nauda arī tuvu beigām. Haoss un 
neziņa, sakaru trūkums. Kā mājas pagalmā 
uz mangāla tiek gatavots ēst. Kā jūties, kad 
redzi nelielo pārtikas krājumu tuvošanos 
beigām – kad dienas pārtikas deva ir 4 kar-
tupeļi un 4 karotes rīsu, beigās jau to ir tikai 
– 2 kartupeļi un 2 karotes rīsu. Un kad tā visa 
vairāk nav, prāts izmisīgi rosās un domā, ko 
darīt tālāk. Kad ārā ir mīnus grādi un vienī-
gais veids kā naktīs sasildīties,  ir piepildīt 
plastmasas pudeles ar ūdeni, kas pasmelts 
no piemājas baseina, uzkarsēts uz mangāla 
un tiek ievietots guļamvietā starp gulētā-
jiem. Un tas mūžīgais troksnis – kaut kas 
sprāgst dienu un nakti, te tuvāk, te tālāk. Un 
tad tiek pieņemts spontāns lēmums – brau-
cam prom, kamēr vēl mašīna nav atņemta. 
Tiek paķerta dokumentu soma, ar to vien 
kas mugurā, ģimene pamet mājas. Ceļš 
ved uz nezināmo, pagaidām uz nekurieni, 
prom, kur neskan šāvieni un bumbošana. 
ne visiem izdodas pamest mariupoli. natā-
lijai un Aleksandram paveicas.

Prom doties no mariupoles viņus arī 
pamudinājis fakts, ka 90% pilsētas iznīcinā-
ta, sagrauta tuvāko kaimiņu māja, arī viņu 
ģimenes mājas vairs nav un tie nenormālie 
sprādzienu trokšņi, kas iedarbojas uz psihi, 
iedvešot šausmas. Visapkārt rēgojas sabru-

kušo māju melnās krāsmatas. natālija raud, 
atceroties visas šīs šausmas.

nedēļu ģimene nodzīvo kādā nelielā 
Ukrainas pilsētiņā viesnīcā, bet saprotot 
to, ka naudas maks sāk strauji tukšoties, 
ģimene izmisusi dodas tālāk. Vispirms viņi 
nonāk tā saucamajā filtrācijas punktā, do-
mājot tur saņemt kādu palīdzību. Rinda ir 
gara, 3 diennaktis stāvot rindā un sagaidot 
savu kārtu, tāpat nekādā skaidrībā netiek. 
nav saprotama filtrācijas jēga, jo viņiem 
kā pavecākiem cilvēkiem (pēc 60) netiek 
pievērsta nekāda īpaša vērība. Visvairāk 
uzmanības ticis veltīts gados jaunākiem cil-
vēkiem. Redzot to, ka šeit palīdzība netiks 
saņemta, ģimene paslepšus dodas tālāk. 
Pa dažādiem ceļiem, apvedceļiem dodas 
uz Krimu, no turienes nonāk Krasnodarā 
(pilsētā Krievijas Federācijas eiropas daļas 
dienvidos). Šeit arī nesaņem atbalstu, jo 
esot atbraukuši ar savu automašīnu, tātad 
nav nabagi. 

Un tad ģimene plāno doties eiropas vir-
zienā, pievilcīga liekas Polija, bet tā var būt 
arī kāda cita valsts. nogurums, 6 dienas pa-
vadot ceļā bez kārtīgas atpūšanās un pār-
tikas, nakšņošana automašīnā liek sapņot 
nonākt vietā, kas ir vistuvāk aiz robežas un 
kur neskan šāvienu trokšņi. Ceļš ved caur 
Terehovas robežpunktu. Robežpunktā tika 
veikti daudzi telefona zvani, vai ģimeni kāds 
ņems pretī. Tuvākā vieta – Latvija. Atkal uz 
robežas neskaitāmi telefonu zvani uz da-
žādām iestādēm. ģimene neatceras, nevar 
aptvert, kas, ko un kam piezvanīja, bet tuvā-
kā vieta viņu galamērķim izrādījās Lubāna. 

natālija stāsta: – mums piedāvāja braukt 
uz Lubānu. Sazvanījāmies ar ivaru no Lubā-
nas, kurš vairākkārt pārjautāja, vai mēs tie-
šām atbrauksim, nepārdomāsim. mēs atbil-
dējām – nepārdomāsim, braucam. Un tā nu 
esam šeit. Sākumā satraucāmies, kā mūs 
uzņems, jo esam krievvalodīgi runājošie. 
Bet šeit esam saņēmuši vien sapratni un 
labestīgu attieksmi. esam aizkustināti par 
laipno uzņemšanu. Jūtamies pārsteidzoši 
labi un mierīgi. Daudz guļam, jo pārdzīvo-
tais ir stipri iedragājis nervu sistēmu, esam 
noguruši. Vien satrūkstamies, kad garām 
mājai brauc lielās fūres, radot lielu troksni.

natālija un Aleksandrs kopā nodzīvo-
juši 40 gadus. Darbaholiķi – kā daudzi no 
mums. Vienmēr strādājuši 2 darbos, lai uz-
labotu dzīves kvalitāti. nopirkuši māju, kur 
dzīvot visai ģimenei, tad iegādājušies auto-
mašīnu. Aleksandrs ir strādājis par autobu-
sa vadītāju, piepelnījies arī ķieģeļu fabrikā, 
šobrīd jau pensionārs (pensija ir maza), 
bet natālija strādājusi par grāmatvedi ar 
būvniecību saistītos uzņēmumos, arī par 
konduktori maršruta autobusā, kuru vadījis 
viņas vīrs. natālija (60) pensijai dokumen-
tus nepaspēja iesniegt un sakārtot. Karš 

iztraucēja. mēģinās tagad to izdarīt attālināti 
no Lubānas. Vienmēr dzīvojuši, kā saka, 
no algas līdz algai. nupat sazinājušies ar 
pazīstamiem cilvēkiem mariupolē un uzzi-
nājuši, ka viņu māja izlaupīta, nekas nebija 
palicis no mantām, un nu neesot vairāk arī 
viņu mājas, jo tai trāpījusi bumba, kas nav 
uzsprāgusi, bumbu nevarot arī neitralizēt, 
tāpēc var teikt, ka mājas vairāk nav... Acīs 
mirdz asaras – kā un kur dzīvot tālāk. nekā 
nav!

Bērni – dēls un meita, izskoloti, abiem 
augstākās izglītības. Dēls – jūrnieks, meita – 
ekonomiste (strādājusi Azovstaļ), 2 mazbēr-
ni. Dzīve sakārtojusies. Viss, lai dzīvotu un 
priecātos par dzīvi, radīts smagi strādājot. 
Aleksandrs savulaik “niekojies” ar tomātu 
audzēšanu, vareni tomāti auguši, liels ek-
sperimentētājs bijis – uzpotējis ābelei vairā-
kas ābolu šķirnes, bijušas arī vistiņas un pat 
rukši. Vēlāk izdomājuši, ka nav ko mocīties 
ar piemājas dārzu un dzīvniekiem, jo liel-
veikalos taču visu var nopirkt. Tā pie mājas 
radies baseins. Kad sabrauc visa ģimene 
kopā, jauki visiem kopā vasarās plunčāties 
savā baseinā. 

Aleksandrs no tēva puses ukrainis, māte 
– sibīriete. nodzīvojis Vidusāzijā 21 gadu. 
Dzīves ceļi atveduši uz Ukrainu, kur ierau-
dzījis skaisto Ukrainas meiteni natāliju  un 
apprecējis. Tā kopā nodzīvoti 40 gadi. Ru-
nājoties Aleksandrā jaušams tāds nemiera 
velniņš, kuram gribētos kaut kādas aktivitā-
tes, kaut kur aiziet, kaut ko paskatīties, pats 
atzīst, ka vienmēr esot gribējies pret kaut 
ko protestēt, iebilst, vai tas būtu ģimenes 
sadzīvē vai kādos globālākos notikumos. 
Savukārt natālija atzīst, ka vienmēr uzklau-
sot savu vīru, piekrītot viņam, bet tāpat viss 
beidzot notiekot viņasprāt. Ukrainiete ir mā-
jas pavarda sargātāja, tā saucamais mājas 
gariņš – darbs+mājas. ģimene atzīst, ka ar 
kaimiņiem satiekot labi, bet neesot ciemos 
gājēji vai ciemiņu uzņēmēji, vienmēr kopā 
tikai ģimenes lokā.

Runājam arī par dzimtenes jūtām. Alek-
sandrs atzīst, ka dzimtene ir tur, kur jūties 
labi, kur tavi vistuvākie cilvēki. Ukrainā pa-
vadīti viņa dzīves visskaistākie gadi. natālija 
nesaprot, kāpēc viņai un pārējiem cilvēkiem 
tiek atņemta dzimtene. Vai tam visam (kara 
šausmām) drīz pienāks gals? Vai meitas ģi-
mene necietīs no kara, jo patreiz viņas ģime-
ne vēl nav to piedzīvojusi. Kad jautāju, kas 
viņiem vissvarīgākais liekas dzīvē, saņemu 
atbildi – godprātība un krietnums. Ja būsi 
kārtīgs cilvēks, tev negribēsies iekārot sve-
šu mantu un izpostīt citu dzīves. Un to viņi 
vienmēr centušies ieaudzināt savos bērnos. 
Sapnis – tikties ar bērniem miera apstākļos 
un visiem kopā izdomāt, kā dzīvot tālāk...

Ar Natāliju un Aleksandru sarunājās  
Ligita Pētersone
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Zobu  
higiēnista  

pakalpojums 
bērniem 

16. un 17. maijā (pirmdiena un 
otrdiena) Lubānas vidusskolā būs 
iespēja bērniem apmeklēt zobu hi-
giēnisti (i.Broka-Smirnova). Lūdzu 
pārrunājiet ar bērniem par šo apskati 
un izmantojiet izdevību. Pakalpojums 
tiek apmaksāts no valsts budžeta lī-
dzekļiem bērniem līdz 18 gadiem. 
Divas reizes gadā zobu higiēnas pa-
kalpojumus bērni var saņemt 7, 11 
un 12 gadu vecumā. Apskates laikā 
tiek veikta zobu un mutes dobuma 
profilaktiskā apskate, mutes un zobu 
higiēna, rezultāti par apskati un re-
komendācijas tiek atdoti katram bēr-
nam individuāli. nepieciešams aizpil-
dīt vecāku atļauju, kuru var saņemt 
pie skolas medmāsiņas. Autobusiņš 
atradīsies pie vidusskolas trenažieru 
zāles. Tāpēc, ja ir vēlēšanās vai jau-
tājumi, lūdzu zvaniet 26258424. 

Skolas medmāsiņa Elga Voļska

Sestdien, 7. maijā plkst. 12.00 
Lubānas pilsētas bibliotēkā lubānieša 

Ēvalda Leona jaunās grāmatiņas 
“Vēl kādu dien…” 
atvēršanas svētki.  

Laipni aicināti uz tikšanos ar autoru!
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nākamo numuru plānots izdot 
2022.g. 27. maijā.

informāciju iesniegt līdz 
20. maijam.

Jaunākajai informācijai sekojiet 
sociālajos tīklos.

Pieminam...

Mēs turam svētas atmiņas...

Klaudija Dilba (86 g.) Lubāna
mirusi 05.04.2022.

Jānis Pureniņš (63 g.) Lubāna
miris 07.04.2022.

Juris Kalniņš (80 g.) indrānu pag.
miris 16.04.2022.

Mārtiņš Blauva (72 g.) Lubānas SAC
miris 15.04.2022.

Rita Dārzniece (86 g.) Lubāna
mirusi 24.04.2022.

Vaira Kiukucāne (80 g.) Lubāna
mirusi 26.04.2022.

Dainis Ozoliņš 
Dzimis 1968. gadā. Dzīvesvieta: Sila-

gals, murmastienes pagasts, Varakļānu 
novads.

Dainis Ozoliņš strādā ar akvareli, pa-
steli, sangīnu. Viņš ir pabeidzis Rēzek-
nes lietišķās mākslas vidusskolu. Pēc 
diploma Dainis Ozoliņš ir māksliniecis-
kās kokapstrādes profesionālis. 

Ainavas, klusā daba, mazpilsētu ieli-
ņas – bildes, kas uzbur mums apkārt mī-
tošo dabas skaistumu it kā ikdienišķās, 
tomēr blīvas atmosfēras piestrāvotās 
kompozīcijās. 

Ludza, Varakļāni, madona, Lubāna 
– no izstādes bildēm staro mazpilsētas 
raksturīgā gaisotne. Dainis par mākslu 
saka: “māksla reizē ir atpūta, relaksāci-
ja un arī mans hobijs. Pēc dabas esmu 
romantiķis, man patīk klusas, nostalģis-
kas vietas, labprāt gleznoju dabā, arī 
mājās.”

Daiņa Ozoliņa darbus skatītāji vērtē-
juši izstādēs madonā, Ludzā, Varakļā-

nos, Rēzeknē, Barkavā, Cēsīs un Val-
mierā. 

Beāte Ozoliņa
Dzimusi 1997. gadā. Dzīvesvieta: Lu-

bāna – Rīga.
Beāte Ozoliņa strādā ar akrilu. Gan-

drīz visi šie darbi ir tapuši pandēmijas 
laikā. 

Viņa pabeigusi Lubānas mākslas 
skolu, madonas Valsts ģimnāziju un 
pašlaik studē komunikācijas zinātni Lat-
vijas Universitātē. 

Uz jautājumu, kādēļ gleznās ir attē-
lotas rokas, Beāte atbild: “Rokas nav 
tas vienkāršākais, ko var uzgleznot. Tas 
vienmēr ir bijis izaicinājums man un tā-
dēļ to esmu mēģinājusi darīt vairākkārt! 
Gleznošana man palīdz sakārtot domas, 
lai nedaudz labāk izprastu gan sevi, gan 
pasauli apkārt. Krāsas izvēlos attiecīgi 
konkrētā brīža sajūtām.“

Šī ir Beātes Ozoliņas pirmā izstāde.

Dodamies tikties un 
dalīties ar domām!

ir pavasaris un sācies brīvlaišanas 
laiks. mnF dodas tikties ar iedzīvotājiem.

Priecāsimies Jūs satikt un uzklausīt 
jūsu redzējumu par savas puses attīstību. 
To darīsim darba grupās, lai raitāk.

mnF piedāvās īsu stāstījumu par Le-
ADeR 2015.-2020. un ieskatu LeADeR 
2023.-2027.
Plānojam visu paveikt 3 stundu laikā.

Vietējā kopiena lielajā novadā.• 
Vietējā uzņēmējdarbība, uzņēmējdar-• 
bības vide.
inovācijas, kas tās ir un kā pie tām • 
tikt.
Sadarbība.• 
Ko sagaidām no pašvaldības. • 
Jaunieši.
Biedrības.
Zaļie iepirkumi – kas būtu jāattīsta, • 
lai pašvaldības iestādēs būtu vietējie 
produkti.
nāc un izsaki savu viedokli par 
vietas attīstību, kopienu sadarbību, 
uzņēmējdabību, zaļo iepirkumu!

Tiksimies 5. maijā plkst. 10.00 
Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrā


