
Šogad Lubānas Mākslas skolā mācās 55 
audzēkņi, no tiem 16 ir zēni, par ko liels prieks, 
jo “konkurējam” ar deju un sporta nodarbībām. 
5. kursā pašlaik mācās 14 audzēknes, kuras 
gatavojas noslēguma eksāmeniem martā. 
Gala eksāmeni jau tradicionāli būs zīmēšanā 
un gleznošanā. Taču šogad ir vairāki jaunumi 
arī citos mācību priekšmetos: “darbs mate-
riālā” visas audzēknes gatavo lelles, savukārt 
“mākslas valodas pamatos” jāizveido un attie-
cīgi jānoformē apjomīgs darbs par kādu māks-
linieku (pēc pašu izvēles). 

Par noslēguma darbiem 5. kursa audzēkņi 
domā jau visu mācību gadu. Tiek izvēlētas teh-
nikas, kādās tiks veidoti darbi, un apspriestas 
radošās idejas ar skolas pedagogiem, tomēr 
galvenais darbs sāksies pēc gala eksāmenu 
nokārtošanas. Labā ziņa ir tā, ka būs daudz 
darbu, ar kuriem varbūt izdaiļosim kādu inter-
jeru mūsu pilsētā. Kā piemēru varu minēt pa-
gājušā gada absolventes Ineses Krēsliņas brī-
nišķīgo gleznojumu, kas rotā bibliotēkas ēkas 
bēniņu stāva loga ailu. 

Mākslas skolas galvenais uzdevums ir no-
drošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes 
izglītības pamatzināšanas un prasmes mākslā 
un sagatavot audzēkņus mākslas profesio-
nālās vidējās izglītības programmu apguvei. 
Kad bērni ierodas mākslas skolā, reti kurš ir 
aizdomājies par savu nākotni. Bieži vien viņus 
uz skolu atved vecāki ar mērķi, lai bērni sevi 
pilnveidotu, attīstītu prasmes un iemaņas zīmē-
šanā, gleznošanā, veidošanā un citās radošās, 
ar mākslu saistītās darbībās. Daudzi pabeidz 
Mākslas skolu un pielieto iegūtās zināšanas 
savā dzīvē, taču dažiem jauniešiem tas pārvēr-
šas par mērķi un iespēju piepildīt savu sapni, 
apgūstot mākslas zinības vidējās un augstā-
kās mācību iestādēs. Gandrīz katru gadu kāds 
no Lubānas Mākslas skolas beidzējiem turpina 
mācības tālāk mākslas jomā. Skolotāju ko-
lektīvs ir ļoti priecīgs par bijušo audzēkni Vitu 
Landrāti, kura šajā mācību gadā sākusi darba 
gaitas Lubānas vidusskolā par vizuālās māks-
las skolotāju. Mūsu audzēkņi turpina mācības 
ne tikai Latvijas mācību iestādēs, bet arī An-
glijas mākslas augstskolās (Dārta Losāne un 
Elīna Rudzīte). Daudz kas atkarīgs no paša vēl-
mes darboties un kaut ko jaunu iemācīties. Ga-
dās, ka kāds tā arī “nostaigā” uz Mākslas skolu 
visus 5 gadus, tā pa īstam neko neiemācījies, 
jo darbus veic ļoti pavirši, bez radošā gara un 

patiesas vēlmes kaut ko apgūt. 
Kā jau katru mācību gadu, mākslas sko-

las galvenais pasākums ir Valsts konkurss, 
kurā piedalās visas republikas mākslas skolas. 
Pagājušajā gadā tā tēma bija “Putni”. Tos zī-
mējām, līmējām, veidojām un radoši izpaudā-
mies dažādos putnu veidolos. Rezultātu varēja 
skatīt audzēkņu darbu izstādē “Putni” Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrā. Panākums ir tas, ka pēc II kārtas au-
dzēkņu darbu izvērtēšanas, skola tika izvirzīta 
arī uz Valsts konkursa III kārtu. Lai arī godalgo-
tas vietas neieguvām, audzēkņu veikums tika 
atzinīgi novērtēts. 

Šajā mācību gadā Valsts konkursa tēma 
ir “Grafi skais dizains”. Tā mērķis ir attīstīt au-
dzēkņu izpratni par grafi kas dizainu, izprotot 
burtveidola, teksta, izteiksmes līdzekļu un 
kompozīcijas nozīmi dizainā. Audzēkņu uz-
devums ir grafi kas dizaina izstrāde konkrētam 
produktam. Jaunākajā grupā ir iesaiņojuma 
dizaina izstrāde izdomātai vai reālai konfektei, 
vidējā grupā – iepakojuma dizaina izstrāde 
izdomātam smūtijam, bet vecākie audzēkņi 
veidos iepakojuma dizainu veselīgam našķim 
(žāvētiem augļiem, sukādēm u.c.). Ar šāda 
veida uzdevumiem audzēkņi līdz šim praktiski 
nav saskārušies, tāpēc tas ir izaicinājums gan 
viņiem pašiem, gan arī skolotājiem. Lai labāk 
sagatavotos Valsts konkursam, skolotājas 
Dace Rudzīte un Sandra Valaine apmeklēja 
praktisku semināru “Universālā dizaina principi 
grafi skajā un iepakojuma dizainā” zviedru di-
zaineru A. Sederboma un S. Laurinas vadībā. 
Pēc konkursa II kārtas gaidīsim rezultātus, jo 
tikai pēc tiem būs skaidrs, vai skola tiks virzīta 
uz III noslēguma kārtu.

Grafi skais dizains šobrīd ir viena no mo-
dernajām mākslas tendencēm, tālab arī kul-
tūrizglītības vadības norādes tiek virzītas, lai 
profesionālās ievirzes skolas apgūtu dizaina 
pamatus, un  kopumā tiktu veicināta audzēkņu 

izpratne par dizainu kā procesu, par secīgu di-
zaina idejas attīstību, tās atbilstību funkcijai un 
mērķauditorijai. 

Šajā mācību gadā novembrī Mākslas sko-
las audzēkņi un pedagogi apmeklēja atjaunoto 
un restaurēto Latvijas Nacionālo mākslas mu-
zeju un Dekoratīvās mākslas un dizaina muze-
ju Rīgā. Ļoti patīkami, ka mums piebiedrojās 
arī audzēkņu vecāki, un visi kopīgi varējām 
baudīt skaisti atjaunotās ēkas interjeru, jaunās 
piebūves un patstāvīgo ekspozīciju “Latvijas 
māksla. 19. – 20. gadsimts”, kas aptver Latvi-
jas mākslas vēstures kopainu visa 19. un 20. 
gadsimta garumā. Tā veidota pēc hronoloģiski 
stilistiskā principa, secīgi atspoguļojot Latvijas 
mākslas vēstures vispārējo attīstību, ar unikā-
liem meistardarbiem, izceļot katra perioda no-
zīmīgākās, izcilākās parādības un autorus, kā 
arī inovācijas. 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muze-
jā iepazināmies ar patstāvīgo ekspozīciju un 
Rūdolfam Heimrātam veltīto gobelēnu izstādi 
“Septiņdesmitie. Darbs un atpūta”. 

Abos muzejos skolas audzēkni darbojās 
arī praktiski, pildot dažādus uzdevumus gan 
darba lapās, muzeja “detektīvu” kartes un zī-
mējot dekoratīvus šķīvjus.

Tā kā uz muzejiem neaizbrauca 1. kursa 
audzēkņi, ar viņiem mēs dosimies uz Madonas 
muzeju, lai apskatītu kādu interesantu izstādi 
un radoši padarbotos. 

Šajā mācību gadā iecerētas arī audzēkņu 
un vecāku kopīgās radošās darbnīcas, kas no-
tiks martā, savukārt maijā organizēsim Mākslas 
dienas, kas kādu laiku Lubānā nav notikušas. 
Par to norisi informēsim sīkāk, kad tuvosies pa-
sākumi. Septembrī plānota audzēkņu vasaras 
plenēra darbu izstāde Lubānas novada tūris-
ma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. 

Mākslas skolas direktore 
Rudīte Kolāte
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Pašvaldībā

Par sadzīves atkritumu savākšanas tari-
fa apstiprināšanu Lubānas novada adminis-
tratīvajā teritorijā

2017. gada 1. janvārī stājās spēkā grozīju-
mi Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz 
dabas resursu nodokļa (DRN) likmi 25 EUR 
par 1 tonnu noglabāto sadzīves atkritumu, līdz-
šinējo 12 EUR vietā. Atbilstoši Atkritumu ap-
saimniekošanas likumam maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu veido 3 kompo-
nentes – sabiedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkri-
tumu apglabāšanu, kā arī maksa par sadzīves 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaim-
niekošanas izmaksas. Ja pieaug kāda no šīm 
komponentēm, proporcionāli pieaug arī ko-
pējās atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. 
Tarifa izmaiņas Lubānas novada administra-
tīvajā teritorijā tiek veiktas atbilstoši maināmo 
izmaksu pozīciju svērtai vērtībai Finanšu piedā-
vājumā, kā to paredz 2016. gada 18. augusta 
noslēgtā līguma ar SIA “Pilsētvides serviss” 
Nr. LUB/1.03/16/11 “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Lubānas novada adminis-
tratīvajā teritorijā” 3.4.punkts. SIA “Pilsētvides 

serviss” 13.01.2017. vēstulē Nr. 1-05-2017/21-e 
informē, ka sākot no 2017. g. 1. janvāra dabas 
resursu nodoklim par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu tiks piemērots koefi cients 0,5. Sa-
skaņā ar iesniegto Finanšu piedāvājumu viena 
kubikmetra vidējais svars Lubānas novada 
administratīvajā teritorijā ir noteikts 160 kg. Ņe-
mot vērā, ka atkritumu apglabāšanas izmaksas 
pieaugs par 0,50 EUR/t, kā arī atkritumu vidējo 
svaru –160 kg/m3, DRN pieauguma rezultātā 
sadārdzinājums būs 0,08 EUR/m3 bez PVN. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties 
uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 
apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas 
likuma 39. panta pirmo daļu, ņemot vērā Fi-
nanšu un attīstības komitejas 19.01.2017. (Pro-
tokols Nr.1, 5.§) atzinumu, Lubānas novada 
pašvaldības dome nolēma 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu savākša-
nas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzu-
mu – 13,03 EUR par 1 m3 ( bez PVN).

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. 
februāri.

Informāciju sagatavoja 
Mārīte Kotāne

Spēkā stāsies jauns sadzīves 
atkritumu savākšanas tarifs

Novada kolektīvi 
piedalās skatēs

Lubānas kultūras nama amatierteātris 
“Priekšspēle” gatavojas piedalīties Latvijas 
amatierteātru iestudējumu skatē „Gada izrāde 
2016”. Izrādes vērtēs teātra kritiķe, teātra portā-
la „Kroders.lv” redaktore Ieva Rodiņa, režisori 
Dāvis Auškāps un Valdis Lūriņš. 10. februārī 
Alūksnes kultūras centra kamerzālē “Priekš-
spēle” rādīs traģikomēdiju Aldo Nikolai “Taure-
nīt, taurenīt!”

Meirānu tautas nama amatierteātris “Zeltra-
či” ar izrādi R.Missūne “Šauj viņu nost!” gata-
vojas piedalīties amatierteātru skatē Madonā. 
Savukārt tradīciju kopa “Sietiņš” 11. februārī 
piedalīsies “Ziņģu  un Stāstnieku vakarā” Viļā-
nos, kā arī gatavojas piedalīties folkloras kopu 
skatē Cesvainē. 

“Svingeri” 
arī Lubānā

17. un 18. februārī plkst. 18.00, Lubā-
nas pilsētas klubā rādīs fi lmu “Svingeri”.

“Latvijā ir sekss!” Ar šādu skaļu tei-
kumu sevi piesaka ilgi gaidītās un daudz 
apspriestās pašmāju pikantās komēdijas 
“Svingeri” veidotāju komanda. SVINGERI 
ir viegla komēdija par attiecību veidoša-
nu, greizsirdību un kaisli. Visus fi lmas 
personāžus vieno vēlme pēc fl irta. 

Režisors: Andrejs Ēķis. Lomās: Intars 
Rešetins, Kristīne Nevarauska, Jānis Ju-
balts, Elīna Vāne, Ģirts Ķesteris, Kristīne 
Belicka, Jurijs Djakonovs. Ieeja – 3 EUR.

Valsts sociālās aprūpes centrs “Lat-
gale” filiāle “Lubāna” steidzami piedāvā 
darbu: 

Medicīnas māsa – 1 amata vieta

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu 
laiku

Prasības: vēlama vismaz 3 gadu piere-
dze veselības aprūpē.

Izglītības līmenis: vidējā profesionālā 
medicīniskā izglītība, sertifi kāts māsas spe-
cialitātē un  ārstniecības personu reģistrs.

Valodas prasme: latviešu. 
Alga bruto no  455 līdz 570 (EUR).
Darba režīms: Summētais darba laiks, 

darbs saskaņā ar darba grafi ku.
Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” 

fi liāle „Lubāna”, Vecumi, Indrānu pagasts, 
Lubānas novads, LV-4830.

Kontaktpersona: Vecākā medicīnas 
māsa Skaidra Bodniece – 26420292, fi liāles 
lietvedība – 64894681. 

Piedāvājam iespēju aizpildīt amata pre-
tendenta veidlapu iestādes mājaslapā www.
vsaclatgale.gov.lv uz iespējamajām vakan-
cēm, kurās vēlētos strādāt VSAC ”Latgale” un 
sūtīt uz e-pastu: latgale@vsaclatgale.gov.lv  

vakance

22. februārī plkst. 12.00 Lubānas pilsētas klubā notiks 
Lubānas novada skolu audzēkņu vokālo ansambļu konkurss 

“Balsis un Līdzbalsis 2017”. 
Laipni aicināti visi interesenti! Vairāk informācijas lasiet pašvaldības mājaslapā.

„Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2013. g. 28.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Par Lubānas novada pašvaldī-
bas palīdzību audžuģimenei””  

Saistošie noteikumi apstiprināti ar Lubānas 
novada pašvaldības domes 26.01.2017. lēmumu 
(protokols Nr.1., 6.§). Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2006.g. 19. decembra noteikumu Nr. 
1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu.

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2013. 
g. 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību 
audžuģimenei” šādu grozījumu: Aizstāt 3.
punktā skaitli „114” ar skaitli „150”.

Paskaidrojuma raksts 
1. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie no-

teikumi paredz Lubānas novada pašvaldības 
pabalsta bērna uzturam audžuģimenē palielinā-
jumu no EUR 114 mēnesī uz EUR 150 mēnesī. 
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar MK 2006.g. 
19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģime-
nes noteikumi” 43.punktu.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums. 
Pieaugot minimālajam uzturlīdzekļu apmēram, 
nepieciešams palielināt Lubānas novada pašval-
dības pabalsta bērna uzturam audžuģimenē ap-
mēru, palielinot līdzekļu daudzumu audžuģime-
nē ievietotā bērna vajadzībām. Atbilstoši 2013.g. 
15.janvāra MK noteikumiem Nr. 37 “Noteikumi 
par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam” uz-
turlīdzekļu apmērs tiek rēķināts no valstī spēkā 
esošās minimālās darba algas apmēra. Lubānas 
novada saistošo noteikumu Nr. 3 “Par Lubānas 
novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” 
izdošanas brīdī 2013.g., minimālā alga bija EUR 
284.57, šobrīd EUR 380, kas minimālo uztur-
līdzekļu apmēra pieaugumu veido apmēram par 
EUR 30.

3. Saistošo noteikumu īstenošana būtiski 
neietekmē pašvaldības budžetu.

4. Saistošie noteikumi būtiski neskar uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Saistošie noteikumi neparedz administra-
tīvo procedūru palielināšanu. 

6. Konsultācijas ar privātpersonām nav noti-
kušas. Saistošie noteikumi un tam pievienotais 
paskaidrojuma raksts publicēts pašvaldības tī-
mekļa vietnē www.lubana.lv.

Lubānas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Tālis Salenieks
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Pašvaldībā

Domes sēde 26.01.2017.
Piedalās: Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Līga 

Špune, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoli-
ņa, Guntis Klikučs, Ilgonis Losāns. Nepiedalās: 
Aigars Noviks – aizņemts pamatdarbā.                                       

Nolēma: 
1. Akceptēt Lubānas novada bāriņtie-

sas 2016. gada darba pārskatu. 
2. Akceptēt Lubānas novada Dzimtsa-

rakstu nodaļas 2016. gada darba pārskatu. 
3. Apstiprināt pašvaldības tautas māks-

las kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2017.gadam pie-
šķirtās mērķdotācijas 4356 EUR sadalījumu:

– kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru 
Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai  3630,00 
EUR gadā;

– kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un 
deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalīb-
niekiem, vadītāju atlīdzībai 726,00 EUR gadā.

Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos mak-
sājumos: pirmo maksājumu līdz 2017.gada 30. 
jūnijam, otro maksājumu līdz 2017. gada 30. de-
cembrim. 

 4. Apstiprināt Noteikumus Nr. 1 „Pama-
ta un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglī-
tības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu 
gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu 
atlīdzībai piešķirtā fi nansējuma 2017. gada jan-
vāra – augusta mēnesim sadales kārtība”. 

5. Apstiprināt 2016. gada novada paš-
valdības budžeta izpildi (EUR):

pamatbudžets:
līdzekļu atlikums (uz 01.01.2016.) 324 936
ieņēmumi   2 433 847
izdevumi   2 373 574
fi nansēšana, t.sk. 28 850
aizņēmumu saņemšana 53 809
aizņēmumu atmaksa -22 271
līdzdalība komersantu pašu kapitālā 
   -7 720
līdzekļu atlikums (uz 31.12.2016.) 414 059
speciālais budžets:
līdzekļu atlikums (uz 01.01.2016.) 37 013
ieņēmumi  90 635
izdevumi  93 449
līdzekļu atlikums (uz 31.12.2016.) 34 199
ziedojumi un dāvinājumi:
līdzekļu atlikums uz (01.01.2016.)  628
ieņēmumi    90
izdevumi    90
līdzekļu atlikums (uz 31.12.2016.)   628

6. Apstiprināt Lubānas novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 28. 
februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Lu-
bānas novada pašvaldības palīdzību audžuģi-
menei”. 

Saistošos noteikumus triju darba dienu lai-
kā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā no-
sūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. Pēc Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijas at-
zinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebil-
dumi par pieņemto saistošo noteikumu 
tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā ter-
miņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteiku-
mus publicēt izdevumā “Lubānas Ziņas”. 

7. Apstiprināt SIA „GeoSIJA” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma 

„Kraujas” Lubānā, Lubānas nov., zemes vienī-
bas kadastra apzīmējums, kurai izstrādāts pro-
jekts, 7013-004-0125, sadalei;

saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu, sadalīt nekustamā īpašuma „Kraujas” Lu-
bānā, Lubānas nov. zemes vienību 7013-004-
0125, divos atsevišķos īpašumos:

- izveidot zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu: 7013-004-0128 ar platību 0,3085 ha, 
piešķirt adresi: Brīvības iela 30, Lubāna, noteikt 
zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo 
māju apbūve;

-  izveidot zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu: 7013-004-0129 ar platību 0,3054 ha, 
piešķirt adresi: Brīvības iela 32, Lubāna, noteikt 
zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo 
māju apbūve/ 

8. Apstiprināt sadzīves atkritumu sa-
vākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu 
daudzumu – 13,03 EUR par 1 m3 (bez PVN). Lē-
mums stājas spēkā ar 2017. gada 1. februāri.  
Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada do-
mes 29.12.2016. sēdes lēmumu “Par sadzīves 
atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu Lu-
bānas novada administratīvajā teritorijā (proto-
kols Nr. 16, 1.§) ar tā pieņemšanas brīdi.

9. Izdarīt Lubānas novada domes 
19.08.2016. ārkārtas sēdes lēmuma “Par dalību 
LEADER projektu konkursā” (protokols Nr. 11, 
1.§)  2. punktā šādus grozījumus:

1. Skaitli “19807,93” aizstāt ar skaitli 
“20069,26”;

2. Skaitli “5942,43” aizstāt ar skaitli 
“6203,72”.

10. Izdarīt izmaiņas Lubānas novada 
domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 
darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā 
(apstiprināts 29.12.2016., protokols Nr.16, 5§):

– Izslēgt no saraksta amata vienību pašval-
dības administrācijā – Tūrisma un kultūrvēsturis-
kā mantojuma centra speciālists (klasifi katora 
kods 2621 13). 

– Izslēgt no saraksta amata vienību kultūras 
namā – režisors (klasifi katora kods 3435 22). 

– Palielināt darba samaksu pašvaldības ad-
ministrācijā –  kultūras darba speciālists (klasifi -
katora kods 3435 23) uz 830 EUR mēnesī un 
palielināt amata likmi uz 1. 

– Izveidot jaunu amata vienību pašvaldības 
administrācijā – sporta pasākumu organizators 
(klasifi katora kods 3423 03), amata likme 0,5 un 
darba samaksa – 700 EUR mēnesī. 

– Izveidot jaunu amata vienību pašvaldības 
administrācijā – uzkopšanas darbu meistars 
(klasifi katora kods 5153 04), amata likme 1 un 
darba samaksa – 467  EUR mēnesī, līdz 2017. 
gada 30. septembrim. 

– Palielināt darba samaksu Mākslas skolā – 
direktorei (klasifi katora kods 1345 08) uz 900 
EUR mēnesī. 

– Aizstāt amata vienību Sociālā dienesta so-
ciālās aprūpes nodaļā – sociālais aprūpētājs 
(klasifi katora kods 3412 01) ar sociālais rehabili-
tētājs (klasifi katora kods 3412 02).

11. Ievēlēt Gunti Stalbovu Lubānas no-
vada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības 
zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amatā ar 
2017. gada 26. janvāri. 

 12. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 2 „Par pašvaldības 2017. gada budžetu”.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46. pan-
tam saistošos noteikumus Nr. 2 „Par pašvaldības 
2017. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai; saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicēja-
mi pašvaldības mājaslapā internetā. 

13. Apstiprināt šādas uzturēšanas iz-
maksas vienai personai Lubānas novada paš-
valdības izglītības iestādēs ar 2017. gada 1. 
janvāri (EUR mēnesī):

1. Lubānas vidusskolā  111,97 
2. Meirānu Kalpaka pamatskolā: 
– pamatskolas klasēs  214,69
– bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai  

   167,64 
3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”
– bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai  

   152,70 
– pārējās pirmsskolas vecuma grupās 
   285,46 

Informāciju sagatavoja 
Mārīte Kotāne

Lubānas novada 
sociālais dienests 

aicina darbā 
mājas pārvaldnieku

Prasības pretendentam:
• Vidējā/profesionāli tehniskā izglītība vai pir-

mā līmeņa augstākā izglītība;
• Zināšanas ugunsdrošībā un darba aizsar-

dzībā (uzskatīsim par priekšrocību);
• Autovadītāja apliecība; 
• Prasme strādāt ar datoru. 
Darba pienākumi:
• Patstāvīgi veikt telpu, ēkas un teritorijas ap-

saimniekošanu;
• Sekot ēkas un teritorijas tehniskajam stā-

voklim;
• Iekšējo tīklu un komunikāciju uzturēšana 

kārtībā, bojājumu novēršana, telpu un inventā-
ra remonts;

• Nodrošināt ugunsdrošības aparātu un sig-
nalizācijas iekārtas pārraudzību;

• Organizēt un kontrolēt  remontus un no-
drošināt atbilstošu to izpildi;

• Plānot un nodrošināt efektīvu iestādes re-
sursu vadību;

• Ikdienas darbu plānošana, organizēšana 
un atskaites;

• Materiālo vērtību pieņemšana, uzskaite, 
saglabāšana.

Piedāvājam:
• Stabilu atalgojumu;
• Iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pasta ad-
resi: lubanasvsac@lubana.lv vai pa pastu uz 
adresi: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubā-
nas novads, LV-4830, līdz 2017. gada 25. feb-
ruāra plkst. 17.00. Sīkāka informācija  pa tālruni 
64894581 vai 28374760. 
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Novadā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Esi pieejams!

Nākamais “Zoles turnīrs” notiks 
12. februārī plkst. 10.00

Lubānas pilsētas klubā.

Pieteikšanās no plkst. 9.30.

Mana pilsēta
Kas ir Lubāna?

Vieta Latvijas kartē,
Kas pilsētas vārdu nes.

Vieta, kur Latvijas karogs godā tiek celts
caur Daugavas vanagiem un 

Lubānas ļaudīm, 
kur Ugunsaltāris par brīvību kritušos

ik gadu godināt sauc,
kur strādīgi ļaudis dzīvo

un Aiviekstes svētkus kur svin,
kur lieliska deja un dziesma

dziļi dvēseli skar, 
kur Naktsputni lido 

un dziesmas par dzīvi mums dzied, 
kur pašvaldību dziedošie vīri

mums skaistus koncertus sniedz,
kur skeču parādes jautrās

teātra burvību izjust mums ļauj,
kur lielā Rūķīšu saime
čakli darbojas ikdien,

kur trīs dažādās skolās
bērni zinības gūst,

kur godā senču amatus ceļ
un tos apgūt turpina arvien.

Tā ir Lubāna. Tāda ir mana pilsēta.

(Maija Krusta)

Lubānai – 25
Tev, Lubāna, šogad ir 25.

Tu – bagāta jaunības sapņiem.
Ar mīlestību mūs katru apņem,

Tu esi mums skaista patiesi.

Sirds gavilē priekā, kad vārdā sauc,
Jo ozoli nostājas goda svārkos.

Ir skanīga vasara “Aiviekstes svētkos”,
Kad deviņi novadi sadancot brauc.

Te varam izstaigāt “Dabas taku”,
No kokiem, kad rasotas pērles krīt,

Kur Aiviekstei pieglaužas Liedes sirds,
Kā stāstot ko īpaši labu.

Te mūsu saules un bērnības ceļš.
Mēs esam tuvumā, putnu čalās,

Kur stirnu pāri gar lazdaini ganās,
Kur medaina bite mirdzumu smeļ.

Dzied dvēsele, gaismas pielijusi.
Mēs redzam: ārs nokaisīts 1000 ziedu...

Lai kuro gadu simteni ietu,
Tu, Lubāna, jauna un skaistāka būsi!

(Ēvalds Leons)

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” “Cilvēks, 
vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.”, 
ietvaros ir atbalstīts projekts “Multifunkcio-
nālas zāles izveide Lubānas pilsētas klubā” 
(Projekta numurs: 16-05-AL23-A019.2203-
000004).) Projekta kopējās izmaksas – EUR 
19822,97. Projekta publiskais fi nansējums – 
EUR 11200. Projektu paredzēts realizēt līdz 
2017. gada 29. septembrim.  

Projekta mērķis: Aprīkot Lubānas pil-
sētas klubu ar multifunkcionālu iekārtu, lai 
uzlabotu tur sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
Veidosies jauns piedāvājums sabiedrībai, 
nevalstiskajām organizācijām – bez mak-
sas izmantot Lubānas pilsētas kluba zāli 
konferenču, dažādu semināru, apmācību, 
sanāksmju un pasākumu organizēšanai. 
Mobilās skaņu aparatūras aizstāšana ar 
stacionāro skaņu aparatūru, plānotā stacio-
nārā ekrāna un multiprojektora uzstādīšana 
ļaus Lubānas pilsētas kluba zālē palielināt 
skatītāju vietu skaitu un izmantojamo vietu 
uz skatuves.

Līdz šim laikam dažādas konferences, 
prezentācijas, kino seansus esam organizē-
juši Lubānas novada tūrisma un kultūrvēs-
turiskā mantojuma centra telpā. Taču kino 
seansu demonstrēšanai ir nepieciešams 

ekrānu novietot augstāk, lai skatītājiem ēr-
tāk un kvalitatīvāk būtu iespēja skatīties no 
jebkura attāluma. Kluba zālē ir notikušas 
iedzīvotāju sanāksmes, skolotāju konfe-
rences, nevalstisko organizāciju, Lubānas 
vidusskolas, bibliotēkas rīkotie pasākumi, 
taču vienmēr vissāpīgākais jautājums bija 
par zāles tehnisko aprīkojumu. Agrāk ska-
ņu aparatūra nebija stacionāra, to ienesa 
un novietoja uz skatuves malām vai zāles 
malās, kas samazināja jau tā mazo skatuvi 
vai tā jau nelielo skatītāju vietu skaitu zālē. 
Projekta ietvaros uzstādītā stacionārā skaņu 
aparatūra, kur skandas ir iekārtas griestos 
un novietotas blakus skatuvei uz speciāli 
veidotiem palikņiem, vadi, kas  ir slēpti gar 
sienu malām, pašlaik ļauj palielināt brīvu 
telpu gan uz skatuves, gan zālē. Ja pasā-
kumam ir nepieciešams ekrāns un multipro-
jektors, līdz šim to aizņēmāmies no Lubānas 
pilsētas bibliotēkas, jaunā multiprojektora 
stacionāra novietošana pie griestiem dod 
iespēju palielināt skatītāju vietu skaitu zālē. 
Multifunkcionālo iekārtu Lubānas pilsētas 
klubā uzstādīja SIA “Certes.lv”. Testējot 
jauno multifunkcionālo iekārtu, par tās kva-
litāti pārliecinājāmies jau 14. janvārī kapelas 
“Meldiņš” jubilejas pasākumā, 18. janvārī 
Lubānas novada iedzīvotāju sanāksmē, 20. 
janvārī, demonstrējot Zigurda Vidiņa doku-
mentālo fi lmu “Tēvu barikādes”. 

Ilze Kraukle

Veiksmīgi noslēdzies projekts “Multifunkcionālas 
zāles izveide Lubānas pilsētas klubā” 

Labas pārvaldības sauklis 
sabiedrības informēšanai. 

Laba pārvaldība uzliek pienā-
kumu valsts un pašvaldības iestā-
dei būt pieejamai ne tikai formāli, 
bet arī reāli.

Cilvēkam ir tiesības uz sasnie-
dzamu valsts pārvaldi. Minētais 
nozīmē ne tikai fi ziskās vides pie-
ejamību ar vienlīdzīgām iespējām, 
tai skaitā, arī personām ar dažāda 
veida invaliditāti, bet arī informā-
cijas pieejamību un iedzīvotājiem 
draudzīgu pieņemšanas laiku.

Mana pilsēta
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Redaktora 
sleja

Sveiks, mīlniek!
Klāt ir februāris – mīlestības mēne-

sis. Mēnesis, kura 14. datumā svinam 
Svētā Valentīna dienu. Leģenda vēstī, 
ka tā  nosaukta priestera, svētā Valen-
tīna vārdā, kurš 3. gadsimtā dzīvoja 
Romā. Viena no zināmākajām leģen-
dām vēsta, ka Valentīns esot bijis Senās 
Romas priesteris. Imperators Klaudijs II 
(3.gs.m.ē.) nonāca pie secinājuma, ka 
neprecēti vīrieši ir labāki karotāji nekā 
tie, kam ir sieva un ģimene. Tādēļ viņš 
aizliedza jauniem un neprecētiem vī-
riešiem precēties. Savukārt, priesteris 
Valentīns, kurš saprata šī lēmuma ne-
taisnīgumu, nepakļāvās Imperatora pa-
vēlei un turpināja slepus salaulāt mīlnie-
kus. Kad Valentīna pārkāpumu atklāja, 
Klaudijs piesprieda viņam nāvessodu, 
kas tika izpildīts 270. gada 14. februārī.  
Februāris arī ir visīsākais gada mēnesis, 
kas nozīmē, ka arī visātrāk beigsies. Aiz-
vadīts 2017. gada pirmais mēnesis, kurš 
ir bijis arī pietiekoši darbīgs Lubānas vi-
dusskolas kolektīvam.

Skolā notika dabaszinātņu priekš-
metu nedēļa, kuras ietvaros notika vik-
torīnas klasēs, kā arī matemātikas kon-
kursi 5. – 6. klasei un 7. – 8. klasei.
Čakli bija gan dejotāji, gan dziedā-

tāji. Cesvainē notika sadancis “Divi duči 
danču”, kurā piedalījās arī mūsu skolas 
dejotāji. 3. – 4. klašu koris dziedāja Ma-
donas kultūras nama koncertā “Sniega-
vīri”. Protams, ka pēc laba darba bija arī 
prieki disenītē.

Vieni no nozīmīgākajiem svētkiem 
bija Lubānas 25 gadu jubileja. Tā ietva-
ros mēs taisījām kolāžas par godu mūsu 
pilsētai un 30. janvāra rītā visa skola Lu-
bānas klubā sanāca uz kopīgu fi lmu par 
Lubānu un tās gājumu. 

Februāris viennozīmīgi iesākās ļoti 
aktīvi. Pašā pirmajā dienā notika spēka 
un izturības sacensības 5. – 6., 7. – 9., 
10. – 12. klašu grupās par godu Oska-
ram Kalpakam.

Visas “Saldskābmaizes” vārdā no-
vēlu dzīvot harmonijā, mīlēt tā, lai mī-
lestības pāri nepaliek, un strādāt tā, lai 
pašam prieks! Veiksmi Lubānas vidus-
skolas skolēniem šajā saspringtajā lai-
kā! Atcerieties, ka vasara būs tik tālu, cik 
tālu jūs gribēsiet, lai tā būtu!

Avīzes redaktore Madara Zviedre

„Saldskābmaizes” 
redaktore Madara 

Zviedre. Turpināsim 
iepazīties ar skolas 

avīzes „Saldskābmaize” 
veidotājiem. Madara skolas 

avīzē aktīvi darbojas jau 
otro gadu. Madarai ļoti 

patīk piedalīties dažādos 
konkursos, kur jāraksta 

domraksti. Ir mēģinājusi arī 
pati rakstīt dzeju.

Tavs lielākais bērnības 
nedarbs?

– Šajā jautājumā es kon-
sultējos ar mammu. Mamma 
atzina, ka es nekādus nedar-
bus, maziņa būdama, nedarī-
ju, jo esot bijusi miermīlīgs bērns. Vienīgais, 
ko mamma varēja nosaukt, bija tas, ka es 
mēdzu vistām bērt mājās esošos putraimus 
un makaronus. Nu redz, kādam taču bija jā-
parūpējas par vistām!

Kur dzīvo Tavi sapņi?
– Esmu ļoti daudzpusīgs cilvēks un ma-

nas domas ļoti ātri mainās. Vienu brīdi mani 
sapņi salst Antarktīdas aukstumos, jo es 
viņus tur dusmās aizdzenu. Citu brīdi mani 
sapņi peld Klusajā okeānā. Lielākoties mani 
sapņi dzīvo tur, kur es kādu dienu gribu no-
kļūt. Viena vieta, kur es gribu nokļūt ir Kali-
fornija, Amerikā, bet otra ir Jaunzēlande. 

Kāda ir Tava mīļākā grāmata? Kādas 
grāmatas Tu lasi? Ko no tām Tu iegūsti?

– Jautājums par manu mīļāko grāmatu 
vienmēr mani dzen izmisumā, jo man tādas 
nav. Man patīk visas grāmatas, kuras esmu 
izlasījusi no vāka līdz vākam. Parasti mana 
mīļākā grāmata ir tā, kuru pēdējo izlasīju, jo 
vēl joprojām atceros emocijas, kas bija lasot 
šo grāmatu. Šoreiz šī grāmata ir angļu valo-
dā, video blogera Konora Frantas (Connor 
Franta) grāmata “A work in progress.” Ja 
godīgi, es lasu dažādas grāmatas, vismaz 
cenšos. Pirmkārt, es lasu grāmatas divās 
valodās – gan angļu, gan latviešu. Pēdējā 
gada laikā esmu iemīlējusi fantāzijas žanra 
grāmatas. Lielākoties lasu romānus vai no-
veles, dažreiz arī paņemu rokās kādu dzejas 
vai prozas darbu grāmatu. Lasot grāmatas, 
paplašinu savu iztēli un vārdu krājumu.

Kas liek aizmirst par pasauli Tev ap-
kārt?

– Par pasauli sev apkārt man palīdz aiz-
mirst konkrētas lietas. Viena no tām ir laika 

Ik dienas paplašināt savu 
iztēli un vārdu krājumu

pavadīšana ar savām labākajām draudze-
nēm, jo tad mēs izsmejamies un pavadītais 
laiks kopā ir neaizmirstams un īpašs, kā arī  
lasot grāmatas un skatoties fi lmas.

Cik liela nozīme Tavā dzīvē ir skolai 
un izglītībai?

– Manuprāt, mana atbilde ir paredzama 
– ļoti liela nozīme. Bieži vien ir tā, ka neredzu 
jēgu censties un labi mācīties, bet pēc tam 
padomāju un saprotu, ka visa mana nākot-
ne ir būvēta uz izglītību, kuru iegūstu. Tikai 
nevajag savu izglītību nostādīt pirmajā pozī-
cijā, jo galvenais ir tas, kā cilvēks pats jūtas, 
vai ir laimīgs, vai atvēl pietiekoši daudz laika 
gan sev, gan tuvākajiem cilvēkiem. Šī lieta ir 
jāuztver nopietni, bet tikai tik daudz, lai tas 
nekļūtu apgrūtinoši. 

Nosauc 3 cilvēkus ar kuriem Tu vēlē-
tos satikties un parunāt? Kāpēc?

– Pirmkārt, gribētu satikties un parunāt 
ar Imantu Ziedoni. Viņš ir cilvēks, kurš mani 
iedvesmo rakstīt un būt labākam cilvēkam. 
Otrs cilvēks, ar kuru es vēlētos parunāt, ir ja-
pāņu rakstnieks Haruki Murakami. Mani pat 
ļoti aizrauj viņa grāmatās pasniegtā fi lozofi -
ja. Viņš vienkāršas un ikdienišķas lietas pār-
vērš tādā fi lozofi jā, ka pati sāku aizdomāties 
par lietām, kas notiek man apkārt. Trešais 
cilvēks – britu aktrise un modele Emma Vat-
sone, jo mani ļoti piesaista tas, cik laba viņa 
ir kā aktrise, kā arī tas, ka viņa ir feministe 
– aizstāv sieviešu tiesības. Mani iedvesmo 
cilvēki, kas izmanto savu slavu, lai reklamē-
tu un darītu labas, aizraujošas lietas

Madaras klasesbiedrene 
Evelīna Elva Sirmā

Saldskābmaize
Lubānas vidusskolas skolēnu avīze                                                                         2017. gada februāris
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Lubānas vidusskolas skolēnu avīzīte “Saldskābmaize”

Orientēšanās ir sporta veids, kur dalīb-
nieks izmanto precīzu karti un kompasu, lai 
atrastu apvidū izvietotus kontrolpunktus. 
Par orientēšanos var priecāties gan kā par 
pastaigu mežā, gan sportisku sacensību. 
Varētu teikt, ka orientēšanās mazliet atgā-
dina piedzīvojumu ar mantu meklēšanu, ar 
ko tik jautri nodarbojās Pepija Garzeķe.

Lubānas vidusskolā 26. janvārī pirmo 
reizi notika nakts orientēšanās, kurā varēja 
piedalīties komandas un individuāli dalīb-
nieki no klasēm. Nakts orientēšanās tika 
veltīta barikāžu atcerei. 1. – 4. klašu skolē-
ni varēja piedalīties tikai kopā ar vecākiem. 
Skolēniem bija jāatrod 8 kontrolpunkti.  
Lai pierādītu kontrolpunkta apmeklējumu, 
tika izmantoti kompostieri, kas izvietoti uz 
luktura rāmja. Ar kompostieriem kontroles 

kartiņās tiek veiktas atzīmes, kas katrā kon-
trolpunktā ir atšķirīgas. Individuāli labākais 
sniegums meitenēm bija Sabīnei Stiprajai 
no 10. klases. Zēniem konkurence bija lie-
lāka un iegūtie rezultāti sekojoši:

1. vieta – Āris Feldmanis (9. klase);
2. vieta – Matīss Matigars Ezeriņš (10.

klase);
3. vieta – Kaspars Krauklis (9. klase).
Absolūti labāko laiku komandām uzrā-

dīja 8. klases 1. komanda. Paldies visiem 
dalībniekiem, kas atrada laiku un izrādīja 
interesi.

Pēc skrējiena visus dalībniekus sasildī-
ja silta tēja un maizītes. Malkojot tēju, visi 
kopīgi mēģinājām rast atbildes uz viktorī-
nas jautājumiem par barikādēm. 

10. klases skolniece Elīna Reire

„Saldskābmaizes” komanda: 
Redaktore: Madara Zviedre
Skolotāja – konsultante: 
Ilona Kalniņa
Korespondenti: Elizabete Kalniņa, 
Evelīna Elva Sirmā, Elīna Reire, 
Una Ivanova, Emīlija Solovjeva
Fotokorespondente: 
Loreta Māliņa

Orientēšanās sacensības Divi duči danču
Kas tev vislabāk ļauj pacelties pāri ikdie-

nībai? Ceļojums, laba fi lma, vakars ar drau-
giem? Bet varbūt... deja? Tieši deja ir tā, kas 
ļauj mums atvērt savu iekšējo prieku! Esmu 
dzirdējusi, ka deja ir dvēseles slēptā valoda.

20. janvārī Lubānas vidusskolas 4. – 7. 
klašu deju kolektīvs (vadītāja L.Ozolniece) un 
deju kolektīvs “Žuburiņi ” (vadītāja L.Ozoliņa) 
piedalījās koncertā Cesvaines vidusskolā “Divi 
duči danču”. Koncertā uzstājās Varakļānu vi-
dusskolas dejotāji un deju kolektīvs no Dzel-
zavas, kā arī paši cesvainieši. Koncerts bija 
kā labs mēģinājums pirms martā paredzamās 
skates deju kolektīviem. Dejas, ko izdejojām 
Cesvainē, tiks dejotas arī maijā tautas deju 
festivālā “Latvju bērni danci veda”. Pēc kon-
certa visi varējām izdancoties diskotēkā. Pal-
dies skolotājām Lailai un Lienītei par ieguldīto 
darbu!

6. klases skolniece Elizabete Kalniņa

Par godu pilsētas dzimšanas dienai katrs klašu kolektīvs veidoja kolāžu “Lubā-
nas pilsētas piedzīvojumi 25 gadu garumā”. 30. janvārī, pilsētas dzimšanas dienā, 
Lubānas vidusskolas skolēni devās uz pilsētas klubu, lai noskatītos 2011. gadā uz-
ņemto filmu par Lubānu. Klašu kolektīvu veidotās kolāžas var aplūkot skolā 1. stāva 
foajē. Skolēni lepojas ar savu pilsētu un mīļi sveic to dzimšanas dienā! Ļaujam ielū-
koties tikai dažās rindiņās, ko raksta bērni.

Aiviekste ziemā
Caur sniega puteņiem un atkušņiem tā 

tek kā balts kumeļš, kas vezumu ved.
Es paņemu to plaukstās un ieaijāju, 

mani sasilda tās aukstais glāsts. Sidraba 
palags pār to klājas un gribas to pārstaigāt 
pēdu pēdām. Kā likteņupe un mūsu māte 
tā lolo mūsu pilsētu.

Mūsu ledus nesējiņa ar sudraba strau-
mi auksto dvašu nes. Slidas asmeņi, slē-
pes, pēdas, pirkstu gali to glāsta un gribas 
teikt: “Šeit mājas!”

Saules stariņš no mākoņiem izsprauc 
un mūsu acīs tā iemirdzas – Aiviekste. Ai-
viekste ziemā ir upe, ap kuru peld visstip-
rākie roņi – mēs! Tās ledu nesalauzt, tās 
siltumu nesasaldēt un tās godu nenomest 
pie kājām!

Balts kumeļš,
Auksts glāsts,
Likteņupe un mūsu māte,
Ziemas prieki, 
Mūsu mājas, 
Mūsu prieks,
Mūsu gods – Aiviekste.

9. klases skolēni 
Madara Zviedre un 

Kaspars Krauklis

Lubānai – 25 Vecāku diena
31. janvārī skolotāji bija noorga-

nizējuši ļoti interesantu pasākumu 
mums, vecākiem – iespēju iejusties 
skolēna, sava bērna lomā. 

Vecākiem tika dota iespēja ap-
meklēt datorikas, angļu valodas, fi zi-
kas stundas. To neizbaudot jau šķiet: 
– Eh, mani skolas laiki aiz muguras, ko 
nu es tur vairs māžošos! Bet patiesībā 
šādi kopā pavadīts laiks mums pa-
šiem nemanot – gan vecākiem, gan 
skolotājam ļauj iepazīt tuvāk vienam 
otru. Vecāki varēja iepazīties ar skolo-
tāja prasībām, darba stilu un paši uz 
savas ādas izjust to, cik liela nozīme ir 
uzmanīgai sekošanai līdzi visam, kas 
notiek stundā, jo – līdzko palaidīsi ga-
rām kādu norādi, tā būs grūtāk izpildīt 
uzdevumu, strādājot individuāli. Vecā-
ki jau arī vislabāk pazīst savus bērnus, 
iepazīstoties, izdzīvojot pašu stundu, 
mums ir iespēja būt vēl objektīvākiem, 
veidojot sarunu ar savu bērnu, pārru-
nājot to, kā jāuzvedas stundās, vēlreiz 
uzsverot, cik liela nozīme ir būt uzma-
nīgam un aktīvi darboties līdzi skolotā-
ja norādītajiem uzdevumiem.

Liels paldies skolotājiem par uz-
ņēmību, drosmi izdomāt un novadīt 
mums, vecākiem, stundu!

Lai radošas veiksmes netrūkst arī 
uz priekšu! 

Vecāki, atbalstīsim skolotājus, jo 
mums visiem ir viens kopīgs mērķis – 
gūt maksimāli daudz zināšanu mācību 
procesā, grūtības pārvarot tikai un vie-
nīgi SADARBOJOTIES.

1. klases skolēna 
Niklāva mamma

Lubāna – mana skaistā Dzimtene,
Upe Aiviekste – pilsētas lepnums, 
Bērnība – sildošā saulīte,
Ābeles Lubānas dārzos.
Nakts tik klusa un skaista,
Ai, cik Lubāna skaista!

4. klases skolniece 
Nadīna Eimija Nagle

Sveicot Lubānas pilsētu 25. dzimšanas 
dienā, novēlu, lai vienmēr būtu tikpat skais-
ta, sakopta un tīra kā līdz šim. Visiem lubā-
niešiem novēlu veselību, sirsnību un stipru 
ģimenes mīlestību!

2. klases skolniece 
Loreta Šmite

Es novēlu Lubānai, lai tā būtu tīra vasa-
rā un ziemā! Lai Lubānā pieaugušajiem un 
bērniem daudz jautrības! Lai Lubāna būtu 
pilna ar mīlestību!

2. klases skolnieks 
Mārtiņš Zvirgzdiņš



Novadā

7/”Lubānas Ziņas” 2017. gada 10. februāris/

Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Iepriekšējā mūsu novada pašvaldības 

laikraksta “Lubānas Ziņas” numurā jau jūs 
informējām par to, ka turpmāk Lubānas no-
vada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centru Aigara Novika vietā vadīs Ilze Krauk-
le. Ilzi esam pieraduši redzēt kā režisori dau-
dziem skaistiem kultūras pasākumiem un arī 
kā kultūras darba speciālisti novadā. Kā būs 
turpmāk? 

Pastāsti, kādi būs tavi jaunie pienāku-
mi?

– Lubānas kultūras namā strādāju no 1996. 
gada. No 2010. gada Lubānas kultūras nama 
režisora slodze tika samazināta uz pusslodzi 
un es uzsāku Lubānas novada pašvaldības 
kultūras darba speciālistes darbu pusslodzes 
apmērā. Šī gada 26. janvāra sēdē tika pieņemts 
lēmums Lubānas novada pašvaldības kultūras 
darba speciālistes pusslodzi palielināt uz pilnu 
slodzi un jau pie esošajiem kultūras darba spe-
ciālistes pienākumiem vadīt arī tūrisma un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma centru. Turpmāk tiek 
likvidēta štata vienība – 0,5 slodzes režisoram. 
Lubānas kultūras namā vadīšu tikai amatier-
teātri “Priekšspēle”. Tā kā mēģinājumi notiek 
otrdienu un ceturtdienu vakaros no plkst. 19.00, 
tad tas netraucēs pamatdarbam. 

Lai gan ofi ciāli skaitās, ka darba gaitas 
jaunajā amatā Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā uzsāku 1. 
februārī, darba pienākumus nācās uzņemties 
mazliet ātrāk, jo 28. janvārī, Lubānas pilsētas 
jubilejas ietvaros, notika Daiņa Bērziņa gleznu 
izstādes “Lubānas puse pasteļos” atklāšanas 
pasākums. Visus aicinu līdz 29. aprīlim apmek-
lēt šo izstādi. Lūgums savu apmeklējumu neat-
likt uz pēdējo brīdi. 

– Kādas iepriekš gūtās zināšanas tev no-
derēs jaunajā darbā?

– Jaunajā darbā noderēs gūtās teorētiskās 
zināšanas tūrismā, kas bija iekļautas bakalaura 
programmā “Kultūras darba vadība”, kā arī pie-
redze  projektos: Vidzemes attīstības aģentūras 
projektā „Kultūru dialogi Vidzemē”, „Lubānas 
ev. lut. draudzes baznīcas un veco kapu tūris-
ma takas izveide”, „Seminārs – Kultūrtūrisma 
ideju meklējumi Aiviekstes upes baseinā”. Kā 
pašvaldības kultūras darba speciāliste esmu 
domājusi, kā popularizēt un saglabāt Lubānas 
novada ievērojamo cilvēku piemiņu, organizē-
jusi pasākumus, kuri ir veltīti dzejniecei Broņis-
lavai Martuževai un pulkvedim Oskaram Kalpa-
kam. Esmu sekojusi līdzi centra darbībai kopš 
tā izveidošanas dienas. Paldies Aigaram Novi-
kam par jau izdarīto šajā jomā un aizsākto, ko 
es pēc labākās sirdsapziņas centīšos turpināt. 

Par ko tev ir gandarījums, uzsākot darba 
gaitas jaunā ampluā?

– Sākot darbu tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā, priecājos par to, ka varu 
turpināt strādāt Lubānas novada pašvaldībā, 
izzinot un popularizējot novada kultūras manto-
jumu. Liels izaicinājums ir uzņemties pilnveidot 
un attīstīt tūrisma nozari novadā. Mēs dzīvojam 
unikālā vietā, kur pēc ledus laikmeta ap Lu-
bānas ezeru apmetnēs dzīvoja pirmie Latvijas 
iedzīvotāji, kuri, gadiem ejot, sāka apdzīvot arī 

pārējo Latvijas teritoriju. Tiek uzskatīts, ka Lu-
bāna ezera mitrājā bija lokalizēts viens no lie-
lākajiem neolīta dzintara apstrādes centriem 
Eiropas teritorijā. Mūsu novads ir ļoti skaists, 
apveltīts ar brīnišķīgām dabas ainavām un vēr-
tībām. Lubānā ir ļoti interesantas koka arhitek-
tūras mājas, vēsturiskās celtnes un vietas, taču 
vislielākā vērtība ir uzņēmīgie un talantīgie cil-
vēki, kuri šeit dzīvo, strādā un pie kuriem dzīves 
pieredzi smelties brauc cilvēki no visas Latvijas 
un ārzemēm.

Ko tu esi paredzējusi savā šī gada darba 
plānā?

– Veidojot šī gada darba plānu, esmu pa-
redzējusi uzstādīt ārā visiem pieejamu novada 
karti ar apskates objektiem, lai interesenti, ne-
skatoties uz centra darba laiku, jebkurā brīdī 
brīvi var iepazīties ar nepieciešamo informāciju. 
Ir paredzēts izdot jaunu bukletu. Līdzšinējais 
buklets bija veidots no divām daļām: reprezen-
tējot pašvaldības iestāžu darbību un sniedzot 
informāciju tūristiem par apskates objektiem 
novadā. Jaunā bukleta formāts ir rūpīgi jāpār-
domā: kas būs tā mērķauditorija, kāds mērķis 
ar to būtu jāsasniedz? Droši vien, lai cilvēks tiek 
ieinteresēts to apskatīt un lai pēc redzētā viņam 
rodas vēlme atbraukt uz mūsu novadu. 

Gatavojoties Latvijas simtgadei pašvaldība 
ir iecerējusi aizsākt darbu pie grāmatas izveides 
par Lubānas novadu.

Sadarbībā ar fondu “Sibīrijas bērni” šogad 
ieplānots uzfi lmēt intervijas ar Lubānas novadā 
dzīvojošiem iedzīvotājiem, kuri ir piedzīvojuši 
1941. un 1949. gada deportācijas.

Uzsāktas sarunas par TLMS (tautas lietiš-
ķās mākslas studija) “Gundega” zīda darbu iz-
stādes “Zīda vilinājums” organizēšanu Lubānā. 
Izstādes dalībnieču iedvesmas avoti ir ne tikai 
savā dzīvē redzētais, bet arī latviešu gleznie-
cības klasiķa Rūdolfa Piņņa abstraktā gleznie-
cība, ar spēcīgajiem krāsu laukumiem, krāsu 
prieku un vitalitāti.

Noteikti būs skatāma Lubānas mākslas 
skolas audzēkņu darbu izstāde. Šogad oktobrī 
atzīmēsim Lubānas novadnieku jubilejas: Rū-

dolfs Pinnis – 115, Hugo Celmiņš – 140, Alfrēds 
Grāvers – 140.

Pastāvīgajām ekspozīcijām esmu ieplāno-
jusi pievienot vēl vienu jaunu – par fi lozofi jas 
doktoru Jūliju Studentu (1898. – 1964.).

Plānoju tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 
novadā organizēt izglītojošus seminārus, aici-
not zinošus lektorus, tūrisma nozares praktiķus, 
kas varētu dalīties savā pieredzē. Ar anketas 
palīdzību aptaujājot novada tūrisma pakalpoju-
mu sniedzējus, ir priekšlikums – reizi ceturksnī 
organizēt tikšanos ar novadu tūrisma pakalpo-
juma sniedzējiem, lai apmainītos ar idejām, dalī-
tos ar pieredzi un veidotu sadarbību. Jāpabeidz 
uzsāktais tūrisma maršruts “Noskenē dabu”, 
kura apskatei nav nepieciešama gida palīdzība. 
Maršruta uzziņas materiāls un “kontrolpunkti” 
ir 14 informatīvi stendi ar detalizētu informāciju 
pie katra apskates objekta. Lai iegūtu paplaši-
nātu informāciju par katru no maršruta “kontrol-
punktiem”, ir jānoskenē uz stenda atrodamais 
QR kods (tiek iekodēta informācija, kas pēc tam 
ar speciālu viedtālruņa programmatūras palīdzī-
bu tiek nolasīta, un programmas izmantotājs no-
kļūst konkrētā interneta vietnē, kura ir iekodēta 
attiecīgajā kodā) vai jālieto uz stenda atrodamā 
saite uz Lubānas novada mājaslapu. Ir idejas 
par Muzeju nakts pasākuma rīkošanu.

Kā novada kultūras darba speciāliste turpi-
nāšu koordinēt tautas mākslas kolektīvu  dalību 
Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, 
esmu Latvijas simtgades koordinatore mūsu 
novadā. Mana amata pienākumos ir koordinēt 
un pārraudzīt Lubānas novada kultūras iestā-
žu darbu, sagatavot lēmuma projektus domes 
sēdēm kultūras jomā, sagatavot atbildes un 
priekšlikumus uz ofi ciālajām citu iestāžu un or-
ganizāciju vēstulēm par kultūras jautājumiem, 
noteikt pašvaldības kultūras iestāžu prioritātes, 
piedalīties dažādu ar kultūru saistītu projektu 
koordinēšanā.

Kur smelsies spēkus jaunām idejām?
– Vienmēr esmu uzskatījusi, ka spēks ir 

komandā, tādēļ ceru uz aktīvu sadarbību gan 
ar novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, 
uzņēmējiem, pašvaldības iestādēm, biedrī-
bām, līdzšinējiem centra sadarbības partne-
riem un novada iedzīvotājiem – mums visiem 
kopā jāveido Lubānas novada kultūrvide, kura 
iedvesmotu, priecētu un sildītu mūs pašus un 
patīkami pārsteigtu mūsu viesus. Uz tikšanos 
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā!

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēs-
turiskā mantojuma centrs būs atvērts no 
otrdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00 līdz 
18.00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 
12.00 līdz 13.00. Sestdienās centrs darbo-
sies no plkst. 10.00 līdz 14.00. 

T. 26374962; 
ilze.kraukle@lubana.lv

Ligita Pētersone
P.S. Nākamajā mūsu laikraksta numurā la-

siet interviju ar Lubānas kultūras nama direktori 
Velgu Puzuli par kultūras dzīves aktualitātēm 
Lubānā.
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Likumdošanā

2017.gadā paredzētās izmaiņas, kas sais-
tītas ar jauno Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
likumu. 

Uzturlīdzekļu saņemšana:
1. ja tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu 

piedziņu vai notariālais akts, kas ietver vieno-
šanos par uzturlīdzekļiem, netiek pildīts

Uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
tiek izmaksāti, ja parādnieks nepilda tiesas nolē-
mumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos 
par uzturlīdzekļiem un no zvērināta tiesu izpildītā-
ja saņemtas ziņas, ka parādnieks nav paziņoju-
mā par pienākumu izpildīt nolēmumu noteiktajā 
termiņā ieskaitījis zvērināta tiesu izpildītāja depo-
zīta kontā paziņojumā norādīto summu.

Ar vienošanos par uzturlīdzekļiem sapro-
tams tāds notariālais akts, kas ietver vienošanos 
par periodiskiem uzturlīdzekļu maksājumiem un 
izpildāms tiesas spriedumu izpildes kārtībā.

Lai saņemtu uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda:

1) tiesā jāsaņem izpildu raksts par uztur-
līdzekļu piedziņu (ja ir vienošanās par uzturlī-
dzekļiem, notariālo izpildu aktu jālūdz izsniegt 
zvērinātam notāram, kura lietvedībā atrodas šis 
notariālais akts);

2) izpildu raksts vai notariālais izpildu akts jā-
iesniedz zvērinātam tiesu izpildītājam pēc parād-
nieka dzīvesvietas, mantas atrašanās vietas vai 
darbavietas, lūdzot vērst piedziņu uz parādnieka 
naudu, kustamo mantu un nekustamo īpašumu 
– zvērinātu tiesu izpildītāju kontaktinformācija 
pieejama Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju pado-
mes mājaslapā http://www.lzti.lv/;

3) jālūdz zvērinātam tiesu izpildītājam sniegt 
ziņas fonda administrācijai, ka nolēmums par uz-
turlīdzekļu piedziņu vai notariālais akts, kas ietver 
vienošanos par periodiskiem uzturlīdzekļu mak-
sājumiem un izpildāms tiesas spriedumu izpildes 
kārtībā, netiek pildīts;

4) jāiesniedz fonda administrācijai noteiktas 
formas iesniegums - iesniegumu iespējams ie-
sniegt, izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo 
E-pakalpojumu „Pieteikšanās uzturlīdzekļu sa-
ņemšanai”.

Lēmumu par uzturlīdzekļu izmaksu fonda 
administrācija pieņem 20 dienu laikā, un uztur-
līdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fon-
da tiek aprēķināta no dienas, kad uzturlīdzekļu 
izmaksas iesniegums saņemts fonda adminis-
trācijā. Uzturlīdzekļu izmaksu sāk nākamajā ka-
lendāra mēnesī pēc lēmuma pieņemšanas par 
uzturlīdzekļu izmaksu, un uzturlīdzekļus izmaksā 
par iepriekšējo mēnesi.

2. ja tiesas nolēmumu nav iespējams no-
dot izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam

No 01.02.2017. būs iespējams saņemt uztur-
līdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda arī tādā 
gadījumā, ja tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu 
piedziņu nav iespējams iesniegt izpildei zvērinā-
tam tiesu izpildītājam sakarā ar to, ka parādnie-
kam Latvijas Republikā nav deklarētās dzīvesvie-
tas, mantas vai darbavietas vai parādniekam ir 
pasludināts maksātnespējas process.

Ja parādniekam ir pasludināts maksātnes-
pējas process, uzturlīdzekļi tiek izmaksāti no 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Tiklīdz maksātnes-
pējas process tiek izbeigts, lai turpinātu saņemt 
uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, 

iesniedzējam jāvēršas pie zvērināta tiesu izpildī-
tāja ar izpildu rakstu par uzturlīdzekļu piedziņu.

Ja parādniekam nav deklarētās dzīvesvietas, 
mantas vai darbavietas Latvijas Republikā, uztur-
līdzekļi tiek izmaksāti no Uzturlīdzekļu garantiju 
fonda, savukārt tiesas nolēmums par uzturlīdzek-
ļu piedziņu ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda ad-
ministrācijas starpniecību var tikt nodots izpildei 
Eiropas Savienības dalībvalstī, Norvēģijā, Ukrai-
nā, Albānijā, Bosnijā un Hercogovinā, Turcijā vai 
Amerikas Savienotajās Valstīs.

3. bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzekļu 
piedziņu

No 01.04.2017. uzturlīdzekļus no Uztur-
līdzekļu garantiju fonda varēs saņemt atvieglotā 
kārtībā, nevēršoties tiesā un pie zvērināta tiesu 
izpildītāja iesniedzot iesniegumu Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda administrācijai.

Saņemt uzturlīdzekļus administratīvā proce-
sa ietvaros varēs gadījumā, ja starp vecākiem ne-
pastāv strīds par uzturlīdzekļu maksāšanas pie-
nākumu. Uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju 
fonda tiks izmaksāti Ministru kabineta noteiktajā 
minimālo uzturlīdzekļu apmērā.

Pēc iesniedzēja iesnieguma saņemšanas, 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija uz 
parādnieka deklarēto adresi nosūtīs lūgumu 
sniegt paskaidrojumus par šķēršļiem uzturlīdzek-
ļu izmaksai no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, pie-
mēram, ja starp vecākiem pastāv strīds par bēr-
na dzīvesvietu vai ja parādnieks nodrošina bērna 
aprūpi Civillikuma 177.panta izpratnē.

Parādniekam jāsniedz paskaidrojums 20 die-
nu laikā, pievienojot pierādījumus, kas apliecina 
kādu no norādītajiem apstākļiem. Ja parādnieks 
paskaidrojumus nav sniedzis vai nav pievienojis 
pierādījumus, uzskatāms, ka šādi apstākļi nepa-
stāv.

Kad pieņemts lēmums par uzturlīdzekļu iz-
maksu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda:

1) parādniekam uzturlīdzekļu maksājumi ir 
jāveic Uzturlīdzekļu garantiju fondā;

2) parādnieks var noslēgt vienošanos ar 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par 
uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksāšanas 
kārtību;

3) ja parādnieks nepilda vienošanos vai 
nenodrošina uzturlīdzekļu maksājumus, Uztur-
līdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmums 
par uzturlīdzekļu izmaksu var tikt nodots piespie-
du izpildei, vēršot piedziņu uz parādnieka mantu 
un ienākumiem.

Ja iesniedzējas vēlēsies saņemt uzturlīdzek-
ļus lielākā apmērā nekā noteicis Ministru kabinets 
vai ja starp vecākiem pastāvēs strīds par bērna 
aprūpi vai uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību, ie-
sniedzējam tāpat būs jāvēršas tiesā ar prasības 
pieteikumu par uzturlīdzekļu piedziņu un secīgi 
pie zvērināta tiesu izpildītāja.

4. pēc bērna pilngadības sasniegšanas
No 01.09.2017. uzturlīdzekļus no Uztur-

līdzekļu garantiju fonda būs iespējams saņemt 
arī pēc bērna pilngadības sasniegšanas, ja bērns 
turpinās iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību, 
arodizglītību vai speciālo izglītību Latvijas Repub-
likā, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam.

Līdz 31.08.2017. uzturlīdzekļi tiek izmaksāti 
ne ilgāk kā līdz bērna 18 gadu vecuma sasnieg-
šanai. Ja ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu 

Uzturlīdzekļu saņemšana
piedziņu noteikts piedzīt uzturlīdzekļus bērna 
uzturam līdz bērna pilngadībai, pēc pilngadības 
sasniegšanas bērns pats var vērsties ar iesnie-
gumu par uzturlīdzekļu saņemšanu savam uz-
turam administratīvā procesa ietvaros. Ja starp 
bērnu un vecāku pastāv strīds par uzturlīdzekļu 
maksāšanu, bērns var vērsties tiesā ar prasību 
par uzturlīdzekļu piedziņu no vecāka un saņemt 
uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
vispārējā kārtībā.

Informācija par minimālo uzturlīdzekļu ap-
mēru 2017.gadā

No 2017.gada 1.janvāra minimālā mēneša 
darba alga normālā darba laika ietvaros ir noteik-
ta 380.00 EUR apmērā.

Tas nozīmē, ka 2017.gadā no Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda tiks izmaksāti uzturlīdzekļi šādā 
apmērā:

1) katram bērnam no viņa piedzimšanas līdz 
7 gadu vecuma sasniegšanai 95.00 EUR apmē-
rā, bet ne vairāk par tiesas nolēmumā noteikto;

2) katram bērnam no 7 gadu vecuma sa-
sniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 
– 114.00 EUR apmērā, bet ne vairāk par tiesas 
nolēmumā noteikto.

Tiesību ierobežojumi parādniekiem
1. Informācija par uzturlīdzekļu parādnie-

kiem. No 01.02.2017. ziņas par to, vai personas 
vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda, jebkura fi ziska persona bez mak-
sas varēs saņemt, autentifi cējoties portālā www.
latvija.lv un izmantojot e-pakalpojumu “Informā-
cija par uzturlīdzekļu parādu”. Lai novērstu bērna 
pamattiesību nepamatotu aizskaršanu, turpmāk 
informāciju par parādnieku persona varēs iegūt 
tikai tādā gadījumā, ja būs zināms parādnieka 
personas kods.

Ziņas par to, vai personas vietā tiek izmaksāti 
uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ne-
būs pieejamas, ja:

1) parādnieks būs persona ar invaliditāti;
2) parādnieks būs persona, kas pārejošas 

darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēne-
šus gadījumā, kad darbnespēja ir nepārtraukta, 
vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumā, kad 
darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

3) parādnieks būs noslēdzis vienošanos ar 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par 
uzturlīdzekļu maksāšanas kārtību un to pildīs.

Šis nosacījums varēs tikt piemērots no 
01.04.2017. un attieksies tikai uz gadījumiem, 
kad uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fon-
da tiks izmaksāti bez tiesas nolēmuma par uz-
turlīdzekļu piedziņu vai notariālā akta, kas ietver 
vienošanos par uzturlīdzekļiem un kas izpildāms 
tiesas spriedumu izpildes kārtība, - tātad nebūs 
uzsākta piespiedu izpilde pie zvērināta tiesu iz-
pildītāja.

Izmantojot šo pakalpojumu būs iespējams 
tikai saņemt apstiprinājumu tam, vai konkrētās 
personas vietā tiek izmaksāti uzturlīdzekļi no 
Uzturlīdzekļu garantiju fonda, ja nebūs konsta-
tēti norādītie šķēršļi šādu ziņu sniegšanai. Šādā 
veidā nebūs iespējams saņemt informāciju par 
citas personas uzturlīdzekļu parāda apmēru, 
personas datiem vai esošajiem ierobežojumiem 
ziņu sniegšanai.

2. Transportlīdzekļu un kuģošanas līdzek-
ļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. 
No 01.04.2017. Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
administrācijai būs tiesības Ceļu satiksmes dro-
šības direkcijas uzturētajā Transportlīdzekļu un 
to vadītāju valsts reģistrā izdarīt atzīmi par perso-
nas.................  turpinājums 9.lpp.
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Līdzcilvēkstransportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa vadīša-
nas tiesību izmantošanas aizliegumu.

Vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums 
varēs tikt piemērots tādā gadījumā, ja parādnieka 
vietā tiks izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu 
garantiju fonda un parādnieks nebūs veicis uz-
turlīdzekļu maksājumu trīs mēnešus pēc kārtas.

Vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums 
netiks piemērots, ja:

1. parādnieks veic uzturlīdzekļu maksāju-
mus:

1.1. zvērināta tiesu izpildītāja depozīta kontā 
saskaņā ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu 
piedziņu vai notariālo aktu;

1.2. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrā-
cijas kontā saskaņā ar noslēgto vienošanos, ja 
uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiek 
izmaksāti bez tiesas nolēmuma par uzturlīdzek-
ļu piedziņu vai ja nav izpildu lietas pie zvērinā-
ta tiesu izpildītāja sakarā ar to, ka parādniekam 
Latvijas Republikā nav deklarētās dzīvesvietas, 
mantas vai darbavietas vai parādniekam ir paslu-
dināts maksātnespējas process;

2. parādnieks ir persona ar invaliditāti;
3. parādnieks ir persona, kas pārejošas 

darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēne-
šus gadījumā, kad darbnespēja ir nepārtraukta, 
vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumā, kad 
darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

4. tas var radīt būtisku kaitējumu parādnieka, 
no viņa atkarīgas personas vai cita viņa aprūpē 
esoša bērna interesēm, piemēram:

4.1. transportlīdzekļu vadīšanas tiesības pa-
rādniekam nepieciešamas profesionālo pienāku-
mu veikšanai;

4.2. parādnieka aprūpē ir bērns ar invaliditāti 
un nav iespējams izmantot citus transportlīdzek-
ļus;

4.3. citi apstākļi, kuru dēļ transportlīdzekļu 
un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izman-
tošanas aizliegums var radīt būtisku kaitējumu 
parādnieka, no viņa atkarīgas personas vai cita 
viņa aprūpē esoša bērna interesēm.

Konstatējot, ka parādnieks nav veicis uztur-
līdzekļu maksājumus trīs mēnešus pēc kārtas un 
nav ziņu, ka parādniekam būtu noteikta invalidi-
tāte, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 
uz parādnieka deklarēto adresi nosūtīs lūgumu 
sniegt paskaidrojumus par apstākļiem, kuru dēļ 
vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma pie-
mērošana varētu radīt būtisku kaitējumu.

Parādniekam jāsniedz paskaidrojums 20 die-
nu laikā, pievienojot pierādījumus, kas apliecina 
kādu no norādītajiem apstākļiem. Ja parādnieks 
paskaidrojumus nav sniedzis vai nav pievienojis 
pierādījumus, uzskatāms, ka šādi apstākļi nepa-
stāv.

Gadījumā, ja ir mainījušies apstākļi, parād-
nieks var vērsties Uzturlīdzekļu garantiju fonda 
administrācijā ar motivētu iesniegumu, lūdzot 
noņemt vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegu-
mu. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas 
lēmums par vadīšanas tiesību izmantošanas 
aizlieguma piemērošanu ir apstrīdams viena mē-
neša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesnie-
dzot Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai 
Tieslietu ministrijas valsts sekretāram adresētu 
iesniegumu.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāci-
ja izdara atzīmi transportlīdzekļu un to vadītāju 
valsts reģistrā atzīmi par vadīšanas tiesību izman-
tošanas aizliegumu 20 dienu laikā pēc lēmuma 
apstrīdēšanas vai pārsūdzības termiņa beigām.

Lubāniete Inese Feldmane ir viena no tām 
neretajām sievietēm novadā, kas ir aktīva dzī-
vesveida piekritēja. Īpaši viņu var pamanīt akti-
vitātēs, kas saistītas ar ziemas sporta veidiem. 
Pēc profesijas – šuvēja. Strādājusi dažādus 
darbus, lai tikai varētu dzīvot savā iemīļotajā 
vietā – Lubānā. Pati atzīst, ka esot vairāk tāda 
mājās sēdētāja, tomēr apkārt notiek tik daudz 
aizraujošu, interesantu pasākumu, ka ir spiesta 
izkustēt no savām mājām un piedalīties tajos.  

Inese, kāpēc tu esi aktīvāka tieši ziemā? 
– Esmu dzimusi ziemā, laikam tāpēc man patīk 
ziema kā gadalaiks vislabāk. Un līdz ar to patīk 
viss, kas ar to saistīts. Patīk sajust, ka sniegs 
gurkst zem kājām, skaisti, kad mežs ir piesni-
dzis balts. Nepārdzīvoju, ja arī savu reizi ziemā 
ir -30 grādu. Strādāju stādaudzētavā “Podiņi”, 
šobrīd mums darbi ir beigušies, tāpēc varu 
atļauties veltīt laiku sev un savām mīļajām no-
darbēm.

Tavi mīļākie sporta veidi? – Ziemā man 
patīk slēpot, slidot. Patīk pavadīt laiku aktīvi, 
ārā. Es netiecos pēc ātruma un rezultātiem, 
sasniegumiem. Vasarā patīk skriet un braukt 
ar velosipēdu. Sportoju sava prieka, veselības 
dēļ. Dzīve rit pie Aiviekstes, tāpēc mīlu arī pel-
dēties. Sāku, kad ir jau silts, beidzu – rudenī, 
kad parādās pirmās salnas. Ronis neesmu. 
Patīk braukt ar velosipēdu kompānijā ar drau-
dzeni Vitu un pārrunāt visus dzīves svarīgākos 
notikumus. Pārsvarā no darba “Podiņos” mā-
jās sportiskās intereses dēļ braucu ar velosi-
pēdu. Esmu ceļu no darba uz mājām mērojusi 
arī skrienot, kad gatavojos skriešanas pasāku-
miem.

Ko tu vari pastāstīt par sporta dzīvi no-
vadā? – Mūsu novadā sporta dzīve ir attīstīta, 
labā līmenī. Vienmēr tā ir bijis. Māris Valainis ar 
savām aktivitātēm vien jau tik daudz dod nova-
dam. Uģis Meiers – ar futbolu. Ja ir vēlēšanās 
sportot, sev nodarbi mūsu novadā vienmēr var 
atrast. Notiek basketbola spēles, zinu, ka tre-
nējas vīri un sievas. Arī volejbolu spēlē. Mums 
ir sava trenažieru zāle, ir arī hokeja laukums! 
Jaunieši, kas mācās vai strādā citviet Latvijā, 
apvienojas komandā “Lubāna” un spēlē bas-
ketbolu, tādējādi popularizējot pilsētiņas vārdu 
ārpus Lubānas robežām. 

Kā sākās tavas slēpošanas iemaņas? 
– Domāju, ka pirmsākumi meklējami ģimenē. 
Slēpojām kopā ar tēti un brāli. Tad turpināju 
skolā skolotāju pavadībā. 

Mīļākais fizkultūras skolotājs? – Bas-
ketbolā treneris bija Ansis Deksnis, ļoti jauks 
skolotājs. Brīvdienās braucām uz sacensībām. 
Arī Jānis Peilāns trenēja. Ļoti interesantas bija 
sporta stundas pie skolotājas Olgas Deksnes. 

Lai arī saki, ka startēt uz laiku nav tavs 
mērķis, tomēr zinu, ka esi piedalījusies arī 
sacensībās. – Piedalījos Lattelecom rīkotajā 
maratonā. Skrēju 7 km. Rudenī Mežaparkā 
piedalījos Nike Run Riga 10 km skrējienā, ie-
kļāvos 1 stundā. Pasākumā piedalījās tūksto-
šiem aktīvās atpūtas piekritēju no visas Latvi-
jas. Bija ļoti interesanti. Man patīk piedalīties 
masu skrējienos. Tie ir labi organizēti, skaisti. 
Atmosfēra ļoti jauka, apkārt pozitīvi domājoši 
cilvēki. Vēl esmu piedalījusies “Bākas” organi-

Darīt to, kas sagādā prieku

zētajos pasākumos, kur bija jāpaveic 30 km ar 
velosipēdu, 8 km pa ezeru ar laivu, 7 km skrē-
jiens. Izcīnīju 2. vietu. Piedalījos novadā orga-
nizētajās veloorientēšanās sacensībās. Tā kā  
dalībnieku nebija daudz, tad varu palepoties 
ar iegūto 1. vietu.

Zinu, ka nupat esi piedalījusies vienā 
trakā slēpju bridienā “Baltajos klānos”. – 
Jā, pusi trases slēpojām, pusi trases bridām 
pa purvu, tāpēc varu piekrist nosaukumam – 
slēpju bridiens. Diena bija fantastiska un purvā 
bija ļoti skaisti. Labi pavadīts laiks kopā ar do-
mubiedriem. Kopā bijām apmēram 23 cilvēku 
grupa. Māris Valainis bija mūsu virsaitis. Uz 
viņu var paļauties, jutāmies droši un pārlie-
cinoši. Baltajos klānos nonācām vietā, kurā, 
ogas lasot, nekad nebijām bijuši – līdz ezeram 
Pāpītim. Kopā nosoļojām gandrīz 20 km. Līdz 
purvam slēpojām pa šaurām, gandrīz aizaugu-
šām taciņām, tad slēpes atstājām purva malā 
un tālāk devāmies kājām. Konstatējām, ka zie-
mā pa purvu iet ir vieglāk nekā rudenī. Paldies 
Mārim par šo brīnišķīgo dienu. Viņš tik daudz 
laika velta citiem cilvēkiem. Radošs, izpalīdzīgs 
– lielisks cilvēks. Brīvā laika ziņā viņš droši vien 
apzog savu ģimeni, bet var redzēt, ka tas, ko 
Māris dara, ir viņa sirdslieta. Apbrīnoju viņa 
enerģiju un mīlestību pret dabu. Šodien Māris 
interesentus aicināja uz slēpošanas apmācību 
slidsolī. Es tikko no nodarbības ierados uz šo 
interviju. 

Kad pie tevis brauc viesi, ar ko tu pale-
pojies, ko viņiem stāsti? – Viesi, kas brauc 
ciemos no citiem novadiem, saka, ka mums 
ir paveicies, ka novadā ir tāds aktīvās dzīves 
piekritējs un entuziasts kā Māris. Es viesus 
vienmēr vedu uz dabas taku Aiviekstes krastā, 
stāstu par to. Akcentu lieku uz dabu, nepiesār-
ņoto vidi, mežiem, skaisti sakopto Lubānu. Un 
kāda mums ir kultūras dzīve! Tik daudz jauku 
pasākumu, koncertu pie mums notiek. Ļoti le-
pojos ar mūsu novada aktīvajiem cilvēkiem.

Dzīvē daru to, kas sagādā prieku. Novēlu 
arī citiem tā darīt! 

Ar Inesi Feldmani sarunājās 
Ligita Pētersone
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Ir klusums,
Kas pasaka vairāk par vārdiem...

(Z. Mauriņa)

Ieva Glāzniece (81 g.) Lubāna
06.06.1935. – 24.01.2017.

Elza Ruduža (70 g.) Indrānu pag.
07.04.1946. – 24.01.2017.

Zenta Pētersone (90 g.) Lubāna
20.12.1926. – 25.01.2017.

Pēteris Kalniņš (47 g.) Indrānu pag.
24.10.1969. – 01.02.2017.

Marta Poikāne (69 g.) Indrānu pag.
13.08.1947. – 03.02.2017.

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 24. februārī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 17. februārim.

11. februārī plkst. 18.00 
Lubānas pilsētas klubā

Rēzeknes tautas teātra izpildījumā
Komēdija latgaliešu valodā

Daiva Čepauskaite

“Pupas”
Režisore – Māra Zaļaiskalns

Telpa un kostīmi – Ināra Apele
Gaisma un skaņa – Ints Salmiņš

Ieeja pieaugušajiem – EUR 3;
skolēniem – EUR 1,50

Klusiem soļiem māmuliņa
Mūža durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,

Skumjas sirdī atstājusi.

Izsakām līdzjūtību
Ivetai Peilānei, 

māmiņu aizsaules ceļos pavadot.

VSAC “Latgale” fi liāles “Lubāna” kolektīvs

Kā rīkoties gadījumos, 
ja kaimiņi traucē 
jūsu naktsmieru?

Situācijās, kad daudzdzīvokļu namu 
blakus dzīvokļu iedzīvotāji (kaimiņi) pēc 
plkst. 23.00 ignorē vispārpieņemtās uzve-
dības normas – skaļa mūzikas klausīšanās, 
kliegšana vai jebkāda cita veida skaļa uz-
vedība, jums ir tiesības nekavējoties ziņot 
Valsts policijai pa vienoto tālruni – 110. Par 
minēto pārkāpumu iestājas administratīvā 
atbildība, kas paredzēta Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 167. pantā “Sī-
kais huligānisms” un ir paredzēts naudas 
sods no 70 līdz 500 Euro.

VP Vidzemes RP
Madonas iecirkņa

KPN inspektors D.Bogatirjovs

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē,
Tu savējo sirdīs,

Tie tevi neaizmirsīs.
(V. Kokle-Līviņa)

Skumju brīdī esam kopā ar
Diānu Salenieci, 

tēvu mūžībā pavadot.
VSAC “Latgale” fi liāle “Lubāna”

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulekšiem skrien – 
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
 Skaitīsim laimīgos mirkļus, 
Kuru mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam,
Un novecot nebūs ļauts!

Mednieku klubs Lubānas MRS sveic
     PĒTERI IKAUNIEKU
skaistajā dzīves jubilejā, novēlot:
„Ne spalvu, ne asaku!”

Cik tukšs un kluss
      nu kaktiņš, māt,

Kurš varēs tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?

Neviens tik tuvs
   vairs nebūs, māt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Evijai Raščevskai un viņas ģimenei,

māmiņu mūžībā pavadot.

VSAC “Latgale” fi liāles “Lubāna” kolektīvs

Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,

kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.

(A. Gļauda)

Izsakām dziļu līdzjūtību
Ilmai Pugačai ar ģimeni,

māsu Martu smilšu kalniņā pavadot.

Bodnieku ģimene, Lidija

Gan rūpju dienas,
gan saules rīts,

Nu viss ir klusi zemē tīts.

Klusā līdzjūtībā esam kopā ar 
Ligitas Pētersones ģimeni, 

kad mūžībā aizvadīta omīte Zenta.

Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 14 A

...atmiņas
Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam

Nerimst gaismu dot.
(J. Silazars)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Ligitai Pētersonei ar ģimeni, 
tuvu cilvēku pavadot smiltainē.

Zenta Špune, Zenta Vaska

Noriet saule vakarā
Sidrabiņu sijādama;

Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā. 

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Evijai Raščevskai, 

māmiņu smilšu kalniņā guldot.

Elita, Leila, Sarmīte, Skaidrīte, Vita

Katram dziļi dziļi sirdī
Sāpju rēta sūri smeldz.

Vēji, šalciet, vēji, dziediet,
Mūžs ir bijis goda vērts.

(A. Krūklis)

Mūžības vēji atnesuši tumšo dienu – 
izsakām patiesu līdzjūtību 

Mikum Peilānam 
un pārējiem tuviniekiem.

Iedzīvotāji Parka ielā 11

Sedz, Dieviņ, zvaigžņu sagšu,
Klāj mākoņu paladziņu.
Apklusuši mātes soļi,
Dzīves ceļu staigājot.

/T. dz./
     Kad mūžības vēji atnes tumšo dienu 
un paliek tikai atmiņas un ziediem klāta 
kapa kopiņa, mūsu patiesa līdzjūtība,  
Ivetiņ, mammu pēdējā gaitā pavadot.

Tavi lielie bērni un viņu vecāki

Meirānu tautas namā
25. februārī plkst. 11.00
notiks Lubānas novada 

čempionāts
64 lauciņu dambretē

Viss it kā bijis –
Gan mīlestība, ticība un prieks

Un ziedu lietus ceļā lijis...
Bet mēs tev vēlam veselību,
Un dieva dotu saules staru,

Lai līdzās pati laime iet
Un lakstīgalas ceļā dzied!

Lai pamats drošs, 
lai zvaigznes mirdz,

To visu vēlam mēs no sirds!
(O. Lisovska)

Sveicam Vitoldu Kaļvu
70 gadu jubilejā!

Anastasija
Ilva un Ainārs ar ģimenēm

11. februārī plkst. 19.00
Meirānu tautas namā

Vidējās paaudzes un senioru 
deju kolektīvu 

“...LAI ILGĀK JAUKI!”
Meirānu senioru tautas deju kolektīvs 

uzņems viesus no Sarkaņiem, 
Beļavas, Jersikas.

Laipni aicināti visi tautu dejas mīļotāji!


