
20. janvārī pieminam 1991. gada janvāra 
traģiskos notikumus, kad Latvijas tauta aizstā-
vēja savas tiesības uz neatkarīgu valsti. Uz ba-
rikādēm Rīgā devās arī mūsu novada cilvēki. 
Tradicionāli šajā datumā katru gadu novadā 
notiek atceres pasākumi. 

Lubānā varēja noskatīties dokumentālu fi lmu 
“Vēsture aiz kadra” un pilsētas skvērā, sildoties 
pie ugunskura, dziedot dziesmas un baudot kar-
stu tēju, kavēties atmiņās par to laiku. Meirānu 
Kalpaka pamatskolā skolēniem par barikāžu lai-
ka notikumiem stāstīja bijušais Indrānu pagasta 
padomes priekšsēdētājs Vilnis Strautiņš. 

Lubānas vidusskolā 25. janvārī notiks audzi-
nāšanas stunda “Barikādes – 27”, savukārt 30. 
janvārī – nakts orientēšanās pasākums un piemi-
ņas ugunskurs. Ligita Pētersone

No 16. janvāra līdz 14.aprīlim Lubā-
nas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā būs apskatāma Sand-
ras Žvaginas izstāde “Lubānas kods. Tas 
ir divu gadu laikā tapis pētījums — Lubā-
nas novada identitātes meklējumu un at-
radumu apkopojums, kas vietējiem uzņē-
mējiem un iedzīvotājiem var kalpot kā 
palīgs vietas turpmākajai attīstīšanai. “Lu-
bānas kods” ir Sandras diplomdarbs, 
2016. gadā absolvējot maģistrantūras 
studijas Latvijas Mākslas akadēmijas 
Funkcionālā dizaina apakšnozarē. “Lu-
bānas kods” arī godalgots ar studentu 
kategorijas zeltu Starptautiskajā Informā-
cijas dizaina balvas konkursā (IIID Award 
2017).

Sandra Žvagina dzimusi un uzaugusi 
Ventspilī. Neesot no Lubānas novada, ie-
mesls šādai darba tēmai tomēr meklē-
jams autores ģimenē – brīdī, kad Sandras 
brālis Oskars Žvagins, “Lubānas vīnota-
vas” vīndaris, lūdzis palīdzību degustāci-
jas telpas izveidošanā. Bija skaidrs, ka 
jaunā Lubānas viesmīlības vieta jāveido 
lokāli autentiska un ar atbildību pret no-
vada vēsturi un kultūras mantojumu, tā-
pat bija skaidrs, ka nepieciešams pama-
tīgs izpētes process. Tāpēc pētniecības 
gaitā autore pievērsusies dažādu Lubā-
nai un tās apkārtnei raksturīgu elementu 

meklēšanai, īpaši fokusējoties uz tādiem 
elementiem, kas palīdzētu iekārtot jaunu 
publisko vai privāto vidi Lubānā, un būtu 
noderīgi arī Oskara vīna degustāciju telpas 
izveidei. Rezultātā – vīnotavas degustāciju 
telpa vēl ir tikai procesā, bet identitātes 
meklējumi un atradumi apskatāmi jau šo-
brīd.

Sandras maģistrantūras studijās veik-
tais darbs apkopots grāmatā. Tā kā tās 
mērķauditorija nav dizaineri, tad, pretēji sti-
la grāmatu formātam ar konkrētiem liku-
miem un noteikumiem, šī grāmata sniedz 
tikai vienkāršus padomus. Grāmatā ietver-
tas arī interaktīvas detaļas, lai Lubānas ie-
pazīšana kļūtu atraktīvāka. Grāmatas au-
dumu īpaši tai audusi Lubānas amatniece 
Sandra Valaine. Papildu iesietajam mate-
riālam izveidota arī mājaslapa (www.luba-
naskods.lv), kuru nākotnē iespējams papil-
dināt vai arī tai pievienot platformu, kurā 
būtu iespējams iesaistīties arī Lubānas ie-
dzīvotājiem.

Pētījums ietver ap 200 dažādu Lubānas 
atradumu jeb raksturīgo lietu ilustrācijas. 
To starpā ir krāsas, ornamenti, mēbeles un 
priekšmeti. Elementi sadalīti pēc to piederī-
bas kādam no četriem Lubānai raksturīga-
jiem laikmetiem, kas pētniecības gaitā at-
rasti par Lubānai nozīmīgiem un izdalīti kā 
stilistiskie ietvari. 

Izstāde “Lubānas kods”

Palīdzīgu roku Lubānas atklāšanā 
Sandrai snieguši Tija un Oskars Žvagini, 
Vilnis Strautiņš, Māris Valainis, Astrīda 
Ikauniece, Madonas Mākslas un novad-
pētniecības muzeja darbinieces un And-
ris Trečaks. Tāpat procesa gaitā ar pado-
miem palīdzējusi Sandras maģistra 
darba vadītāja – Latvijas Mākslas akadē-
mijas asociētā profesore Barbara Ābele. 

Barikāžu atceres 
diena
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām” 43. panta trešo daļu, likuma „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 
33. panta otro daļu,  35. panta otro un  piekto 
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā” 14. panta sesto daļu, Ministru 
kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 
550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ie-
nākumu līmeņa nodrošināšanai un  slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 13., 15., punktu, 
Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra  
noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto 
minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu.

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 
2013. gada 31. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības 
pabalstiem” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu 
šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām” 43.panta trešo daļu, likuma „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 
33.panta otro daļu,  35.panta otro un  piekto 
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 14.panta sesto daļu, Ministru ka-
bineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 
“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, iz-
maksājams pabalsts garantētā minimālā ie-
nākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 13.., 15., punktu, 
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra  
noteikumu Nr.913 „Noteikumi par garantēto 
minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu ”;

2. Izteikt noteikumu 4.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā: „4.5. pabalsts krīzes situāci-
jā”;

3. papildināt noteikumus ar 4.6. un 4.7. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

3.1. “4.6. pabalsts mācību uzsākšanai”;
 3.2. “4.7. pabalsts sakarā ar bērna pie-

dzimšanu”;
4. papildināt noteikumu 6.punktu aiz ci-

para  “X” ar cipariem un skaitļiem  „VII1, VII2”;
5. izteikt noteikumu 7.3. apakšpunktu 

šādā redakcijā:
„7.3. par īpašumu šo noteikumu izpratnē 

nav uzskatāma zeme līdz 10 ha platībai”;
6. aizstāt noteikumu 12.2. apakšpunktā 

skaitli “50” ar skaitli “55”;
7. aizstāt noteikumu 19.1. un 19.2. apakš-

punktā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem 
“pirmsskolas izglītības iestādes”;

8. papildināt noteikumu 25. punktu aiz 
vārda „kavē” ar vārdiem „profesionālās vidus-
skolas (arodvidusskolas)”;

9. Papildināt noteikumus ar VII1 un VII2  
nodaļu šādā redakcijā:

VII1. PABALSTS MĀCĪBU UZSĀKŠANAI
29.1 Pabalsts mācību uzsākšanai tiek 

piešķirts ģimenei (personai), kuras aprūpē 
esošais bērns uzsāk mācības Lubānas nova-

da pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 
pirmajā vai desmitajā klasē.

29.2 Pabalsta apmērs tiek noteikts EUR 40 
apmērā.

29.3 Pabalstu izmaksā pamatojoties uz 
sociālā dienesta lēmumu 10 dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas. 

29.4 Pabalsta pieprasītājs sociālā dienes-
tā iesniedz iesniegumu.

VII2. PABALSTS SAKARĀ AR BĒRNA PIE-
DZIMŠANU

29.5 Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas 
Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un ār-
zemniekiem, kuriem piešķirts personas kods 
un deklarēta pamata dzīvesvieta, pirms bērna 
piedzimšanas, ir Lubānas novada adminis-
tratīvajā teritorijā. Pabalsts tiek piešķirts par 
bērnu, kura pamata dzīvesvieta pirmreizēji 
deklarēta Lubānas novadā.

29.6 Iesniegumu pašvaldībā par pabalsta 
piešķiršanu var iesniegt viena gada laikā no 
bērna dzimšanas dienas.

29.7 Pabalstu izmaksā pamatojoties uz 
sociālā dienesta lēmumu 10 dienu laikā no 
iesnieguma saņemšanas dienas.

29.8 Pabalstu piešķir vienam no jaundzi-
mušā vecākiem vai personai, kura ar bāriņ-
tiesas lēmumu iecelta par aizbildni vai bērns 
ievietots audžuģimenē (turpmāk - pabalsta 
pieprasītājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts 
bērna vecākiem.

29.9 Pabalsta apmērs par katru bērnu  tiek 
noteikts EUR 125 apmērā.

29.10 Papildus šajos noteikumos minēta-
jiem dokumentiem, ārpusģimenes aprūpes 
gadījumā, ja lēmumu nav pieņēmusi Lubānas 
novada bāriņtiesa, pabalsta pieprasītājs so-
ciālajā dienestā iesniedz bāriņtiesas lēmuma  
kopiju par bērna nodošanu aizbildnībā vai 
par ievietošanu audžuģimenē.

29.11 Pabalstu nepiešķir, ja bērns ievietots 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijā.

10. Izteikt noteikumu X nodaļu šādā re-
dakcijā:

X. PABALSTS KRĪZES SITUĀCIJĀ
39. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts 

ģimenei (personai), kura katastrofas vai citu 
no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu 
apstākļu dēļ pati nespēj apmierināt savas pa-
matvajadzības un tai ir nepieciešama psiho-
sociāla vai materiāla palīdzība.

40. Pabalstu krīzes situācijā piešķir ģi-
menei (personai) neizvērtējot ģimenes (per-
sonas) ienākumus, bet ņemot vērā krīzes 
situācijas radīto zaudējumu sekas, nepiecie-
šamo psihosociālās vai materiālās palīdzības 
apmēru.

41. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un 
tā apmēru pieņem sociālais dienests.

42. Pabalsts tiek noteikts: 
42.1. Materiālās palīdzības veidā:

42.1.1. materiāla palīdzība no ģimenes 
(personas) neatkarīgu apstākļu dēļ radītu 
zaudējumu novēršanai, pabalsta apmēram 
nepārsniedzot  EUR 100;

42.1.2. krīzes situācijā  mājoklim nodarī-
tu zaudējumu gadījumā, pabalsta apmēram 
nepārsniedzot EUR 640, ievērojot sekojošus 
nosacījumus:

42.1.2.1. fi nanšu līdzekļu piešķiršanu, 
īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruk-
tūras objektiem izskata tad, ja radīto zaudē-
jumu kompensēšanai nepieciešamā kopējā 
summa ir lielāka par EUR 100;

42.1.2.2. ievērojot noteikumu 42.1.2. 
apakšpunktā minēto maksimālo pabalsta ap-
mēru, ja mājoklis ir apdrošināts, pašvaldības 
pabalsts ietver objekta apdrošināšanas prē-
mijas izdevumu segšanu 50 procentu apmē-
rā;

42.1.2.3. ievērojot noteikumu 42.1.2. 
apakšpunktā minēto maksimālo pabalsta ap-
mēru, pašvaldība sedz 70% no radīto zaudē-
jumu apmēra.

42.2. Psihoemocionālās palīdzības veidā 
nodrošinot psihologa vai asistenta pakalpo-
jumus.

42.1 Papildus pabalsta pieprasītāja iesnie-
gumam, lēmuma pieņemšanai par pabalsta 
piešķiršanu sociālajam dienestam ir tiesības 
pieprasīt un saņemt no pabalsta pieprasītāja 
papildu informāciju un dokumentus.

42.2 Pabalsta pieprasītājs nodrošina pie-
šķirto līdzekļu izlietojumu atbilstoši sociālā 
dienesta lēmumā noteiktajam mērķim.

Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 14 ”Grozī-

jumi 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 
19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabal-
stiem””

► 1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums. 2017. gada 15. augustā Lubānas nova-
da pašvaldība saņēma Labklājības ministrijas 
vēstuli adresētu 119 pašvaldībām un sociāla-
jiem dienestiem, kurā norāda uz grozījumiem 
normatīvajos aktos saistībā ar sociālo pabal-
stu sniegšanu, norādot uz nepieciešamajiem 
grozījumiem pašvaldību saistošajos noteiku-
mos.

Atbilstoši norādījumiem pašvaldība veic 
grozījumus saistošajos noteikumos „Par 
Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” 
(turpmāk tekstā - saistošie noteikumi),  kā arī 
ietver saistošajos noteikumos pašvaldības iz-
rādīto iniciatīvu par pabalstu sakarā ar bērna 
piedzimšanu un sakarā ar bērna izglītošanās 
uzsākšanu Lubānas novada izglītības iestāžu 
pirmajā un desmitajā klasē. 

► 2. Īss projekta satura izklāsts
 1. Izteikt noteikumu 4.5. apakš-

Saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos 

Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””
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PAŠVALDĪBĀ 
Saistošie noteikumi Nr. 13 

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2010. gada 26. augusta 

saistošajos noteikumos Nr. 10 
„Par aprūpi mājās Lubānas novadā””

Izdoti saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma” 3.panta trešo 
daļu

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 
2010. gada 26. augusta saistošajos noteiku-
mos Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas nova-
dā” šādus grozījumus:

1. aizstāt noteikumu 3.2.1. apakšpunktā 
vārdu un skaitļus „1,5 - 2 stundas” ar vārdiem 
un skaitli  “nepārsniedzot 12 stundas mēne-
sī”;

2. papildināt noteikumu 3.2.2. apakš-
punktu aiz vārda „dienās” ar vārdiem un 
skaitli „nepārsniedzot 20 stundas mēnesī”;

3. papildināt noteikumu 3.2.3. apakš-
punktu aiz vārda „dienās” ar vārdiem un 
skaitli „nepārsniedzot 28 stundas mēnesī”;

4. papildināt noteikumu 3.2.4. apakš-
punktu aiz vārda „dienās” ar vārdiem un 
skaitli „nepārsniedzot 36 stundas mēnesī”;

5. papildināt noteikumu 3.2.5. apakš-
punktu aiz vārda „dienās” ar vārdiem un 
skaitli „nepārsniedzot 50 stundas mēnesī”;

6. aizstāt noteikumu 4.1.4.apakšpunktā 
skaitli „260” ar skaitli „265”;

7. svītrot 5.2.punktu.
  Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Grozī-

jumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 
aprūpi mājās Lubānas novadā””

Norādāmā informācija
► 1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums 
1.1. 2010. gada 26. augusta saistošo no-

teikumu Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas 
novadā” grozījumi nepieciešami, lai noteiktu 
pakalpojuma laiku un apjomu pēc noteiktā 
līmeņa;

1.2. Saistošo noteikumu izmaiņas, palieli-
not personas ienākumu apmēru pie pakalpo-
juma piešķiršanas izvērtēšanas, tas paplaši-
nās pakalpojuma saņēmēju loku;

1.3. Maksa par pakalpojuma līmeņiem 
tiks noteikta un apstiprināta ar domes lēmu-
mu; 

1.4. Tiek ievērots 2002. gada 31. oktobra 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 23.pants.

1.5. Izmaiņas stājas spēkā ar 2018.gada 
1. janvāri.

► 2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi nosaka personu loku, kas tiks 

nodrošinātas ar aprūpi mājās, pakalpojuma 
veidu, līmeni un apjomu. 

2.1. Izdarīt Lubānas novada pašvaldī-

bas 2010. gada 26. augusta saistošajos no-
teikumos Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas 
novadā” šādus grozījumus: aizstāt noteiku-
mu 3.2.1. apakšpunktā vārdu un skaitļus „1,5 
- 2 stundas” ar vārdiem un skaitli  “nepārsnie-
dzot 12 stundas mēnesī”;

2.2. papildināt noteikumu 3.2.2. apakš-
punktu aiz vārda „dienās” ar vārdiem un 
skaitli „nepārsniedzot 20 stundas mēnesī”;

2.3. papildināt noteikumu 3.2.3. apakš-
punktu aiz vārda „dienās” ar vārdiem un 
skaitli „nepārsniedzot 28 stundas mēnesī”;

2.4. papildināt noteikumu 3.2.4. apakš-
punktu aiz vārda „dienās” ar vārdiem un 
skaitli „nepārsniedzot 36 stundas mēnesī”;

2.5. papildināt noteikumu 3.2.5. apakš-
punktu aiz vārda „dienās” ar vārdiem un 
skaitli „nepārsniedzot 50 stundas mēnesī”;

2.6. aizstāt noteikumu 4.1.4. apakšpunktā 
skaitli „260” ar skaitli „265”;

2.7. svītrot 5.2.punktu.
► 3. Informācija par plānoto projekta ie-

tekmi uz pašvaldības budžetu 
3.1. Būtiskas ietekmes uz  Lubānas nova-

da budžetu nav;
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 

izpildi, nav paredzēts veidot jaunas institūcijas 
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

► 4. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

4.1. Nav ietekmes.
► 5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām
5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodroši-

nās Lubānas novada Sociālais dienests;
5.1.1. Lubānas novada Sociālā dienesta 

pieņemto lēmumu privātpersona var apstrīdēt 
Lubānas novada pašvaldībā;  

5.2. Saistošo noteikumu piedāvātais re-
gulējums konkretizē atsevišķu punktu izpildi.

► 6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām 

6.1. Konsultācijas notikušas ar „Aprūpe 
mājās” klientiem un to pārstāvjiem;

6.2. Saistošie noteikumi un paskaidroju-
ma raksts publicēts Lubānas novada pašval-
dības mājaslapā – www.lubana.lv.

Domes priekšsēdētājs  
Tālis Salenieks

punktu šādā redakcijā: „4.5. pabalsts krīzes 
situācijā”.

2. papildināt noteikumus ar 4.6. apakš-
punktu šādā redakcijā: “4.6. pabalsts mācību 
uzsākšanai”.

3. papildināt noteikumus ar 4.7. apakš-
punktu šādā redakcijā: “4.7. pabalsts sakarā 
ar bērna piedzimšanu”.

4. papildināt noteikumu 6.punktu aiz ci-
para  “X” ar cipariem un skaitļiem  „VII1, VII2”;

5. izteikt noteikumu 7.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„7.3. par īpašumu šo noteikumu izpratnē 
nav uzskatāma zeme līdz 10 ha platībai”;

6. aizstāt noteikumu 12.2. apakšpunk-
tā skaitli “50” ar skaitli “55”;

7. aizstāt noteikumu 19.1. apakšpunk-
tā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem 
“pirmsskolas izglītības iestādes”;

8. aizstāt noteikumu 19.2. apakšpunk-
tā vārdus „izglītības iestādes” ar vārdiem 
“pirmsskolas izglītības iestādes ”;

9. papildināt noteikumu 25. punktu aiz 
vārda „kavē” ar vārdiem „profesionālās vi-
dusskolas (arodvidusskolas)”;

10. papildināt noteikumus ar VII1 nodaļu: 
Pabalsts mācību uzsākšanai, pabalstu nosa-
kot EUR 40 apmērā;

11. papildināt noteikumus ar VII2 nodaļu: 
Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu, pa-
balstu nosakot EUR 125 apmērā.

12. Izteikt X nodaļu jaunā redakcijā –  
“pabalsts krīzes situācijā”,  nosakot:

12.1. materiālo palīdzību  līdz EUR 100 
apmērā;

12.2. ārkārtas situācijā  mājoklim nodarītu 
zaudējumu gadījumā, pabalsta apmēram ne-
pārsniedzot “EUR 640” ;

12.3. psihologa un asistenta pakalpoju-
mus,

► 3. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1. Plānotā ietekme uz budžetu – papil-
dus nepieciešams EUR 2332:

3.1.1. GMI pabalsta paaugstināšanai 
EUR 1100;

3.1.2.pabalstam mācību uzsākšanai 1. un 
10. klasē nepieciešams papildus EUR 932;

3.1.3. pabalstam ārkārtas situācijā papil-
dus nepieciešami EUR  300.

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

► 4. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

4.1. Nav ietekmes
► 5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 
5.3. pēc saistošo noteikumu skaidroju-

miem privātpersona var griezties Lubānas 
novada sociālajā dienestā;

5.4. līdzšinējo administratīvo procedūru 
būtība netiek ietekmēta.

► 6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām 

6.1. konsultācijas ar sabiedrības pārstāv-
jiem nav notikušas;

6.2. saistošie noteikumi un paskaidroju-
ma raksts publicēts Lubānas novada mājas-
lapā – www.lubana.lv

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Domes sēde
Kārtējā domes sēde notiks 30. janvārī. 
Ar domes sēdes jautājumiem varēsiet 

iepazīties novada mājaslapā 
www.lubana.lv.
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Lubānas novada 
tūrisma un 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā 

Ceturtā tikšanās ar 

Egilu Grinfeldu 
Stāsts būs par to, kā viņš kļuvis par 
viesnīcas “Avalon Hotel” šefpavāru. 

Uzzināsim vairāk par viņa brīvo brīžu 
aizraušanos – fotografēšanu.

Piektajai tikšanās reizei 
ar Rinaldu Slucki –

uzņēmēju AS Digital Mind, 
rezervējiet 31. marta sestdienu.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par kul-
tūras pieminekļu aizsardzību” 24.
panta otro daļu

Izdarīt Lubānas novada pašval-
dības 2017. gada 12. oktobra saisto-
šajos noteikumos Nr. 11 „Par kārtī-
bu, kādā Lubānas novada pašvaldība 
sniedz fi nansiālu atbalstu valsts no-
zīmes kultūras pieminekļu saglabā-
šanai Lubānas novadā” šādus grozī-
jumus:

1. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā: “kultūras piemineklis īpaš-
nieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir 
pieejams sabiedrības apskatei”;

2. svītrot 4.punktu;
3. svītrot 5.punktā vārdus ”Plā-

nošanas un arhitektūras uzdevumā 
vai”

4. svītrot 6. punktu;
5. svītrot 10.4 apakšpunktu.

  Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks

                 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „Grozī-

jumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 
12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 
„Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldī-
ba sniedz fi nansiālu atbalstu valsts nozīmes 
kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas 
novadā””

 1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums. 2017.gada 11.novembrī Lubānas nova-
da pašvaldība saņēma Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, kurā 
norāda uz nepieciešamību pārskatīt 2017. 
gada 12. oktobra saistošos noteikumus Nr. 
11 „Par kārtību, kādā Lubānas novada paš-
valdība sniedz fi nansiālu atbalstu valsts nozī-
mes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubā-
nas novadā”” (turpmāk – saistošie noteikumi). 
Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas norādījumiem pašvaldība 
veic grozījumus saistošajos noteikumos.

 2. Īss projekta satura izklāsts. 
1. Izteikt 4.5. apakšpunktu šādā redakci-

jā: “2.2. kultūras piemineklis īpašnieka (valdī-

Saistošie noteikumi Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2017. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 11 

„Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz fi nansiālu atbalstu 
valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā””

tāja) noteiktajā kārtībā ir pieejams sabiedrības 
apskatei”;

2. svītrot 4.punktu;
3. svītrot 5.punktā vārdus ”Plānošanas un 

arhitektūras uzdevumā vai”
4. svītrot 6. punktu;
5. svītrot 10.4 apakšpunktu.

 3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu. Nav ietekmes

 4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības terito-
rijā. Nav ietekmes

 5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām. Līdzšinējo administratīvo procedūru 
būtība netiek ietekmēta.

 6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām.

6.1. konsultācijas ar sabiedrības pārstāv-
jiem nav notikušas;

6.1. saistošie noteikumi un paskaidrojuma 
raksts publicēts Lubānas novada mājas lapā – 
www.lubana.lv

Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks

Iedzīvotāju grupa Uz 
02.01.
2018.

Uz
02.01.
2017.

2018.g. 
+ vai –

salīdzin. ar
2017.g. 

Iedzīvotāji kopā
t.sk. vīrieši
t.sk. sievietes

t.sk. Indrānu pagastā
t.sk. Lubānas pilsētā

2464
1213
1251
773
1691

2522
1239
1283
802

1720

– 58
– 26
– 32
– 29
– 29

Iedzīvotāji darbspējas vecumā (no 
15.g.v. līdz pensijas v. sasniegš.)

t.sk. vīrieši
t.sk. sievietes

1582

865
717

1616

885
731

– 34

– 20
– 14

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

561
187
374

579
196
383

– 18
– 9
– 9

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

378
189
189

387
184
203

– 9
+ 5
– 14

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

321
161
160

327
158
169

– 6
+ 3
– 9

Iedzīvotāju skaita (pa vecuma grupām) 
statistika Lubānas novada pašvaldībā

Informāciju par iedzīvotāju skaita statistiku sagatavoja kancelejas vadītāja Sandra Līcīte
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Dzīve kā teātris

Sveicināti Jaunajā gadā! Jaunais 
2018. gads ir sācies, un skolēnu brīvdie-
nas beigušās! Ceru, ka jums bija silti un 
priecīgi Ziemassvētki un jautri pavadījāt 
veco gadu!

 Skolās sācies 2.pusgads – mācības 
atkal iet savu gaitu. Janvāra vēsmas at-
gādina ieskatīties ne tik senas pagātnes 
notikumos. Pagājuši 27 gadi kopš 1991.
gada barikādēm, kurās mūsu tēvi, vec-
tēvi un citi tuvi cilvēki sevi pierādīja kā 
drošsirdīgi un braši dzimtenes aizstāvji 
un patrioti. Meirānu Kalpaka pamatsko-
la atceras šo notikumu katru gadu. Arī 
šogad tika kurināts ugunskurs, stāstīts 
par Barikāžu laiku un notika arī sportis-
kas sacensības. Ir svarīgi atcerēties un 
godināt savu vēsturi, jo mēs jau paši to 
veidojam.

Paskatoties dabā, var pamanīt, ka 
dienas kļūst garākas, saule katru die-
nu riet arvien vēlāk. Šogad mums nav 
bijis tik daudz sniega, cik citos gados, 
bet vēl var paspēt paslidot, pikoties un 
varbūt pat uzcelt kādu mazu sniegavīru. 
Janvārī ziema mūs nedaudz biedēja ar 
saltiem vējiem un salu, taču tie nespēja 
traucēt izbaudīt arī prieku par dabu šajā 
gadalaikā. Lai gan  priekšā ir vēl viens 
mēnesis – februāris, ziema drīz sāks jau  
posties prom.

Pirmais 2018. gada mēnesis ir jau 
aizvadīts, priekšā vēl viss gads. Novēlu 
jums laimīgu un līksmu dzeltenā suņa 
gadu! Lai tas nes veiksmi un daudz prie-
cīgu, skaistu un interesantu notikumu! 

Redaktore 
Agnese Ērgle

Nemanot aizritējis kārtējais 
kalendāra gads, skolēniem aizva-
dīts pirmais semestris, kurš noslē-
dzās ar muzikālu uzvedumu pēc 
Ē.Kestnera lugas “Punktiņa un 
Antons” motīviem. Daži domā, ka 
Punktiņa ir briesmīgs bērns. Citiem 
liekas, ka viņa ir pirmklasīga. Viņa 
kniksē sienai un pārdod tai sērko-
ciņus. Viņa skuj sunim bārdu un 
beidzot pat izgudro, ka viņai iekšā 
dīgst maza eglīte. Kā ar šo lomu 
tika galā mūsu Punktiņa (Samanta 
Apša – 4. kl.), par to lasiet turpinā-
jumā.

Kā tu iejuties savā lomā? Vai 
nebaidīja lielais teksta apjoms, 
kas bija jāmācās?

– Lomā jutos droši. Teksta ap-
joms ļoti baidīja, nezināju, vai varē-
šu iemācīties. To mācījos, skatoties 
1993. gadā uzņemto fi lmu “Punkti-
ņa un Antons”. Šķiet, ka tā vieglāk 
apgūt tekstu.

Kāda bija tava reakcija, uzzinot, ka uz 
skatuves būs dzīvs suns?

– Tas mani šokēja, jo dzīvē es ļoti baidos 
no suņiem.

– Kā tev izdevās šīs bailes pārvarēt?
– Bailes man palīdzēja pārvarēt sadarbī-

ba ar direktores Lanas Kunces kucīti Ursu, 
kas bija arī mana partnere uz skatuves. 
Iepriekš mēs vairākas reizes kopā spēlē-
jāmies. Tagad man vairs tik ļoti no maziem 
suņiem nav bailes.

Vai tev viegli bija saspēlēties ar citiem 
skatuves partneriem?

– Bija ļoti grūti spēlēt, jo mana mamma 
un tētis izrādē bija skolotāji, nevis bērni.

Vai atceries, no cik gadiem tu spēlē 
teātri un kādas bijušas lielākās lomas? 
Kādu galveno lomu tu vēl gribētu nospē-
lēt skolas laikā?

– Laikam jau no trīs gadu vecuma, kad 
biju Īkstīte (izrāde „Īkstīte”), piecos gados 

Grietiņa (izrāde „Ansītis un Grietiņa”), sešos 
gados – Sniegbaltīte (izrāde „Sniegbaltīte un 
septiņi rūķīši”). Šīs bija galvenās lomas, bet 
ir bijušas arī daudzas epizodiskas lomas.

Runājot par lomām, esmu ar mieru spē-
lēt jebkuru lomu, kuru piedāvās.

Varbūt ir sapnis savu dzīvi saistīt ar 
aktrises karjeru?

– No vienas puses vēlētos, bet no otras 
puses vēlos kļūt par fl oristi, jo man patīk pu-
ķes.Tomēr aktrises karjera interesē vairāk. 
Aktrises talantu esmu mantojusi no vecmā-
miņas Ināras.

Skolēni! Ja jums interesē aktiermāksla 
un neapmeklējat teātra pulciņu, uzdrīkstie-
ties un apmeklējiet to. Uzstājoties publikas 
priekšā, esmu pārvarējusi savas bailes.

Samantai novēlam piepildīt savu sapni 
– kļūt par aktrisi. Lai pietiek gribasspēka un 
apņēmības!

Ar Samantu sarunājās Iveta Pliča

Janvāra rīts
Jau pienācis janvāra mēnesis.
Aiz loga ir redzams atkusnis,
Nāk ziema pie mums ar saules 
stariem.
Varbūt tu vēlies aukstāku ziemu?
Ārā  sniega pēdas pazūd,
Rīt būs auksti vai silti,
Ir zināms tik Ziemelim vien,
Sniegpārsliņas krītot aiz loga tik smej.

(Ivars Āboliņš 7. kl.)

Vizuālās mākslas stundā...
R: Skolotāj, kur ir mans krāsotais zilais 
fons?
Sk.: Tie darbi, kas bija nožuvuši, ieliku 
atvilknē. Skaties tur!
R.(meklē): Nu nav!...Es taču atceros, ka 
ar pliku zilo krāsu nokrāsoju...
Sk.: Kāda izskatās plika zilā krāsa?
R. (smejas): Nu tāda, kas nav apģērbta!

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2018. gada janvāris
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1991. gada barikādes bija tautas 
nevardarbīgās pretošanās spilgtākā iz-
pausme. Drosmīgi un apņēmīgi cilvēki 
aukstajās naktīs sildījās pie ugunsku-
riem un bija gatavi aizsargāt Latviju.

Katru gadu skolā notiek pasākums, 
kurā pieminam šo laiku. Lai uzzinātu vairāk 
par šo barikāžu laiku, ciemos aicinājām 
bijušo Indrānu pagasta padomes priekšsē-
dētāju, Lubānas novada iedzīvotāju – Vilni 
Strautiņu, lielu Latvijas patriotu, kuram rūp 
tas, kas notiek un ir noticis Latvijā. Viņš da-
lījās atmiņās par barikāžu laiku, pastāstīja, 
ar ko viņam saistās tā laika notikumi, kādas 
emocijas tie raisīja, ko domā par šodienu.

„Kopš barikāžu laika ir aizritējuši vairāki 
gadi, nevienam nenovēlu piedzīvot to laiku, 
ko piedzīvojām mēs. Toreiz mums, pagasta 
padomes priekšsēdētājiem, nebija aizliegts 
braukt uz barikādēm, bet bija lūgums palikt 
uz vietas pagastos un organizēt darbu, jo 
neviens nezināja, kas var notikt, nezinājām, 
kāda būs rītdiena. Pa naktīm sēdējām pie 
televizoriem, klausījāmie radio un ar šaus-
mām domājām, vai tie skanēs nākamajā 
dienā.

Toreiz uz Rīgu devās lielo iestāžu – p/s 
Lubāna, Lubānas MRS u.c. lielā tehnika – 
ar lielām malkas kravām. Cilvēkus veda ar 
autobusu. Pēc divām – trim dienām brauca 
citi (cilvēki mainījās).Tajā laikā nebija mobi-
lo telefonu, nevarēja sazināties savā star-
pā, nezinājām, kas Rīgā katru mirkli notiek. 
19. janvāra nakts bija vissmagākā – uzbru-
ka Iekšlietu ministrijai, notika apšaude. To 
visu skatījāmies pa televizoru, ko uzņēma 
Latvijas televīzijas reportieri, visskumjāk 
bija dzirdēt par pirmajiem kritušajiem. Šis 
patiešām bija  traks laiks, neviens nezinā-
ja, kas sekos tālāk. Tomēr pamazām viss 
nostabilizējās. 

Lai gan preses izdevumi neiznāca, bet 
avīzes drukāja, tajās slavināja padomju 
iekārtu. Tagad jums skolā būs tajā laikā 
izdotais žurnāls „Lauku dzīve” (blokādes 
izdevums). Tas tika izdots no janvāra līdz 
augustam. Iesaku to izlasīt visiem, kam in-

teresē barikāžu laika notikumi. Tur ir infor-
mācija, ko rakstīja tajā laikā, kad norisinājās 
šie barikāžu notikumi – tā laika hronika. 

Emocionāli mirkļi bija bieži, it īpaši tad, 
kad uz pagasta pārvaldi atnāca vecākās 
paaudzes cilvēki, atnesa cimdu un zeķu 
pārus, ko nogādāt uz barikādēm, jo toreiz 
bija ziema, ārā – 20 grādi. Ugunskurs silda, 
bet tomēr... Žēl, ka netika pierakstīti to cil-
vēku vārdi, kuri nesa šos cimdus un zeķes. 
Zinu, ka viena veca tantiņa atnesa veselu 
maisiņu ar cimdiem un zeķēm un teica: – 
Aizsūtiet tiem dēliem uz barikādēm. Jums, 
skolēniem un skolotājiem, iesaku šādus 
notikumus piefi ksēt, lai  neizgaist no atmi-
ņas. Jo gadi iet, bet atmiņas ir atmiņas, ja 
pierakstīts, tad būs ko izlasīt, atcerēties.

Barikāžu laikā netika šķiroti cilvēki pēc 
tautības, valodas, kādā tie runā. Gāja visi, 
sargāja visi. Šis vienotais spēks ļāva glābt 
Latviju. 

Pieminot barikāžu laiku

Notikumu 
virpulis

 Jaunajā 2018. gadā visiem novēlē-
jām ticēt brīnumiem, jo tie notiek. Novem-
brī katrs skolēns uz lapiņas rakstīja, kas 
viņam būtu nepieciešams, lai veiksmīgi 
varētu mācīties vai pilnvērtīgi pavadīt brīvo 
laiku. Viņi rakstīja un domāja,  ka var jau 
uzrakstīt, bet vai to saņems? Bet 21. de-
cembrī skolas eglītē audzēkņus pārsteidza 
Porsche Latvija pārstāvji, sniedzot ne tikai 
prieku, bet arī nepieciešamo, ko katrs vē-
lējās! Paldies Porshe Latvija komandai par 
bagātīgo dāvanu klāstu!

Skolēniem ieteiktu datoru vairāk iz-
mantot izziņas materiālu ieguvei, nevis 
spēlītēm, jo kāds fi lozofs ir teicis šādus ma-
ģiskos vārdus: „Tai tautai, kas nezin savu 
vēsturi, nekad nebūs nākotnes”.  Noteikti 
lasiet grāmatas, jo nekas nav skaistāks par 
grāmatu. Teiksiet, ka nav laika, bet tas jā-
atrod.

Tā kā tagad ir Kalpaka mēnesis un 
noteikti piedalāties sacencībās, tad skolai 
novēlu startēt godam, aizstāvot skolas no-
saukumu.”

Paldies Vilnim Strautiņam par atsau-
cību un stāstījumu. Pateicoties par  sa-
darbību, Vilnim tika uzdāvināta krūzīte ar 
Meirānu Kalpaka pamatskolas attēlu. Mūsu 
dāvinātā krūzīte viņa kolekcijā ir ar numuru 
– 2462. Uz tikšanos pavasarī „Vaidavās”!

Stāstījumu pierakstīja 
Aiva Caunīte

 Jauns gads sākas 
ar jauniem notikumiem. 
Pirmsskolas grupiņa „Kā-
pēcīši” ar programmu 
„Rūķu Ziemassvētki” un 
1. – 9. kl. skolēni ar prog-
rammu „Kā bērns, ticot, 
cerot un mīlot” sniedza 
labdarības koncertus 
pansionātos Vecumos un 
Rupsalā.

 No 6. janvāra līdz 
6. martam norisinās pulk-
veža Kalpaka pasākumu cikls. 
Pirmie starti jau aizvadīti 16. janvārī Lubā-
nā. Komandā startēja: Marina Puška, Inese 
Krēsliņa, Reinis Novakšanovs, Dagnis Mi-
kals, līdzi juta skolotāja Ilze Stiprā. 

 Šī pasākumu cikla ietvaros 8. feb-
ruārī Meirānu Kalpaka pamatskolā pul-
cēsies 1. – 4. kl. erudīti, dambretisti 
un sportisti no apkārtējām skolām.

 16. janvārī pirmsskolas gru-
piņas „Kāpēcīši” bērni devās ziemas 

piedzīvojumu aktivitātēs saistībā ar 
projektu „Cūkmena detektīvi”.

 1. februārī skolā notiks POPIELA.

 2. februāris – Sveču diena, kuru uz-
skata par ziemas vidu. 

 Nopietni esam pievērsušies arī mā-
cību procesam, jo sākas dažādu mācību 
priekšmetu olimpiādes, kurās piedalīsies 
arī mūsu skolas skolēni. Vēlēsim pacietību, 
mērķtiecību, zinātkāri, lai sasniegtu labus 
rezultātus!
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Esmu viens no tiem jaunajiem uzņēmē-
jiem, kurš saņēma Lubānas novada pašval-
dības biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā” 
finansējumu ar mērķi nodibināt galdniecības, 
mēbeļu un interjera priekšmetu izgatavoša-
nas uzņēmumu Lubānā. 

Pabeidzu Biznesa augstskolu “Turība”, gan 
viesnīcu administrācijas jomā, taču es domāju, 
ka daļa tur apgūto zināšanu man var noderēt 
nākotnē. To, ka galdniecības darbi mani aizrauj, 
sapratu pirms diviem gadiem. 

2016. gada rudenī aizgāju no darba, kurš 
man nesagādāja prieku, un izmantoju Nodarbi-
nātības Valsts aģentūras piedāvājumu iziet gald-
nieka kursus. Dzīvoju Mārupē, dzīvoklī. Sākumā 
atradu telpu, kur es varu iet un darboties, sākt iz-
gatavot nelielus interjera priekšmetus dāvanām 
radiem un draugiem. Tad sapratu, ka gribu dar-
boties plašāk un sāku lūkoties dzimtās Lubānas 
virzienā. Tiku pie sava īpašuma Dzērvenītes ielā, 
kur ir galdnieka darbnīcas ierīkošanai piemēro-
ta saimniecības ēka. Dzima ideja nodibināt savu 
galdniecības uzņēmumu un, par laimi, novada 
pašvaldība izsludināja projektu konkursu. 

Man bija sagādāti dažādi galdnieku darba-
rīki. Izlēmu, ka man ļoti nepieciešams formātzā-
ģis, lai varētu precīzi piegriezt plātnes mēbeļu 
izgatavošanai. Iesniedzu projektu un lietas aiz-
gāja. 

Augustā reģistrēju savu saimniecisko darbī-
bu un jau saņēmu pirmos pasūtījumus. Pasūtīju 
iekārtu – to speciāli izgatavoja man un piegā-
dāja tikai decembra beigās. Tikmēr veicu savas 
darbnīcas iekārtošanas darbus – nosiltināju, 
uzsāku telpā ierīkot apkuri, veicu kosmētisko 
remontu. Jāatzīst, ka šobrīd vēl esmu kustībā 
starp Rīgu un Lubānu. 

Apmācību laikā iegūtie kontakti, klientu at-
sauksmes liek man secināt, ka vairums klientu 
būs galvaspilsētas apkaimē, arī nepieciešamo 
materiālu trūkums uz vietas ļoti traucē. Tomēr 
esmu apņēmības pilns darboties. Man patīk da-
žādas interesantas idejas un radoši risinājumi. 
Manā kontā ir izgatavotas gultas, plaukti, skapji, 
galdi, rotaļlietas, dizaina elementi (lampas, ga-
ļas dēlīši utt.). Jānis Studers

Biznesa ideja 
dzīvē

Amata pienākumi:
– sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļiem 

par pieņemtajiem domes lēmumiem, kā arī 
par pašvaldības administrācijas darbu, ne-
pieciešamības gadījumā izskaidrot to būtību. 
Sniegt plašsaziņas līdzekļiem pašvaldības 
viedokli;

– radīt saturu, publicēt to iestādes tīmekļa 
vietnē, pastāvīgi rūpēties, lai informācija vien-
mēr ir aktuāla;

– fotografēt, fi lmēt un veidot iestādes kon-
tus sociālajos medijos, caur vizuāliem mate-
riāliem sniedzot ieskatu dažādu pasākumu un 
amatpersonu tikšanos norisē;

– veidot vizuālus stāstus, skaidrojot sa-
biedrībai sarežģītas tēmas infografi ku veidā;

– piedalīties bukletu, brošūru, gada pārska-
tu un citu informatīvo materiālu sagatavošanā, 
kontrolēt to atbilstību iestādes mērķiem;

– veikt sabiedriskās domas aptaujas un pē-
tījumus par iestādei svarīgiem jautājumiem;

– piedalīties iestādes struktūrvienību, per-
sonāla un darba grupu sanāksmju, pasāku-
mu, rīkošanā un norisē, protokolēt tās.

 Svarīgi, lai Tev ir:
– izpratne par sabiedrisko attiecību būtību 

un lomu iestādes mērķu sasniegšanā;
– augstākā izglītība vai vēl nepabeigtas 

studijas informācijas tehnoloģiju jomā, sa-
biedrisko attiecību jomā vai citās jomās, kas 
nodrošina amata pienākumu izpildei nepie-
ciešamās prasmes;

– pieredze tīmekļa vietņu administrēšanā, 
kā arī izpratne par tīmekļa vietņu izstrādes pa-

Lubānas novada pašvaldība izsludina 
pieteikšanos uz sabiedrisko attiecību 

speciālista/-es amatu

14. janvārī notika 2018. gada pirmais zoles turnīrs. Sveicam uzvarētājus!
1. vietā  Reinholds Kalējs; 2. vietā Ēriks Kočāns; 3. vietā Jānis Garlo; 4. vieta un 1. zole 

– Pēterim Bērziņam. Nākamais turnīrs notiks 18. februārī. Laipni aicināti! Velga Puzule

2018. gada zoles 2018. gada zoles 
sezona sākusiessezona sākusies

Projekta nosaukums – “Galdniecības, mē-
beļu un interjera priekšmetu izgatavošanas uz-
ņēmuma nodibināšana Lubānā”. Projekta “Sāc 
Lubānā” finansējums – 3882,78 EUR. Projekta 
atbalstāmā aktivitāte – formātripzāģa iegāde.

Pasūtījumus var pieteikt, sazinoties 
pa tālr. 26667216 vai rakstot uz e-pastu: 
studers2@inbox.lv

No 29. janvāra Lubānā pieņems fi zioterapeite
Fizioterapeite Eva Līna Barane Sociālā dienesta telpās, Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, 3. stāvā, 
pieņems klientus (par maksu) no 29. janvāra. 
Valsts apmaksātā pieņemšana sāksies februārī. Pieteikties pa tālr. – 28664461.

matprincipiem;
– izpratne par fotografēšanas un video-

fi lmēšanas pamatprincipiem, pieredze foto-
materiālu un videomateriālu izveidē, prasme 
strādāt ar datorprogrammām fotogrāfi ju un 
videomateriālu apstrādei;

– izpratne par dažādām infografi ku un citu 
vizuālu informatīvu materiālu veidošanas da-
torprogrammām un pieredze atsevišķu dator-
programmu pielietošanā;

– prasme plānot darba uzdevumu savlai-
cīgu izpildi, spēja strādāt komandā un indivi-
duāli, kā arī orientācija uz klientu un augsta 
atbildības sajūta;

– teicamas latviešu valodas un labas angļu 
valodas zināšanas.

Pretendenta dalībai konkursā lūdzam ie-
sniegt CV un motivētu pieteikumu, kurā ie-
kļauta pieredze tīmekļa vietņu izstrādē un 
administrēšanā, fotomateriālu un videomate-
riālu izveidē un apstrādē, infografi ku izstrādē, 
sociālo platformu pārvaldībā vai līdzīgu komu-
nikācijas projektu īstenošanā.

Pretendentiem dokumentus lūdzam ie-
sniegt līdz šā gada 31. janvārim, nosūtot tos 
uz e-pasta adresi: pasts@lubana.lv vai nosū-
tīt/iesniegt Lubānas novada pašvaldībā (Tilta  
ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830). 

Tālr. uzziņām 64894941.
Alga – 729 EUR.
Darba vietas adrese – Tilta  iela 11, Lubāna, 

Lubānas novads. Darba laika veids – normā-
lais darba laiks. Darba veids – darba līgums 
uz nenoteiktu laiku.
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22. decembrī Meirānu bibliotēkā 
notiek tradicionālais gada noslēguma 
pasākums, kurā bibliotēkas vadītāja 
Dina Sestule pasākuma dalībniekus 
iepazīstina ar jaunākajām grāmatām 
un dod vārdu arī pasākuma viesim 
– Ilgai Raščevskai, kura uzrakstījusi 
savu pirmo romānu “Norakstītie”. Jā-
piebilst, ka Ilgai jau sen ir bijusi tiek-
sme rakstīt par to, ko redz, jūt un izlaiž 
caur savas dvēseles prizmu. Daudzus 
gadus atpakaļ Ilga ”Lubānas Ziņām” 
uzticēja savus pirmos dzejoļus. Tie 
bija ļoti jēgpilni dzejoļi, uzrakstīti labā 
latviešu valodā. Bet nu par romānu 
“Norakstītie”...

Ilgas Raščevskas romāns “Norak-
stītie” ir spilgta debija literatūrā. Tā ir 
grāmata par dzīves neredzamo pusi, 
ko mēs tikai nojaušam, bet autore pati 
ir pieredzējusi un redzējusi savām acīm, 
strādājot ar problēmjauniešiem. Pēdējos 
gados Ilga strādājusi par sociālo aprūpē-
tāju Rīgas 66. speciālajā vidusskolā un 
par bērnu invalīdu aprūpētāju VSAC Tei-
kas fi liālē, bērnunamā Pļavniekos un ap-
rūpes centrā Gaiļezers, kur iepazinusi to 
cilvēku dzīvi, par kuriem mēs ikdienā ne-
runājam un labprāt arī nedomājam. Ilga 
Raščevska pati ir izaudzinājusi piecus bērnus 
un ir audžumāte 2 aizbildniecības bērniem.

Kāpēc radās vajadzība rakstīt tieši 
šādu grāmatu? – Par daudz visa kā bija sa-
krājies. Jo visbiežāk ir tā: tu sāc runāt ar kādu, 
bet neviens jau tā īsti tevī neklausās. Tāpēc 
gribējās visu pateikt skaļi – izteikties, kas sa-
krājies, jo sevišķi jau par nabadzību, ko tā 
nodara cilvēkiem, ģimenēm – nabadzība pa-
audzēs. Tomēr, ja vienā vārdā, tad – romāns 
ir par krīzi. Tas tāds moderns vārds šobrīd. 
Krīze cilvēku attiecībās, krīze ģimenēs, pus-
audžu krīze, beigu beigās – krīze valstī. Par ko 
vairāk rakstām, lasām – par dažādiem veik-
smes stāstiem, par skaistu dzīvi, skaistiem 
ceļojumiem utt. Gribētos, lai pamanām, ka ir 
likteņi, kuros nav bijis nekāda veiksmes stās-
ta – tikai smaga pāreja no vienas sistēmas uz 
otru. Bet, kā zinām, sistēma izposta daudzu 
cilvēku dzīves. 

Vislielākā grāmatas varoņu sāpe: neie-
klausīšanās citam citā. Vecāki nedzird viens 
otru un savus bērnus, bērni, nonākuši skaud-
rajā pusaudžu vecumā, nesadzirdēti, pārstāj 
runāt ar tēviem un mātēm. Pārlieka savvaļa 
rada tikpat sāpīgas brūces kā pārlieku stingra 
pieskatīšana. Un jaunieši meklē pierādījumus 
tam, ka viņi vēl nav norakstīti, ka visai pasau-
lei par viņiem nav “pofi g” (vienalga – slenga 
vārds uz grāmatas vāka). 

Tas ir mans veids, kā par to runāt.
Kā viss sākās? – Aiznesu savu darbu uz 

“Zvaigznes” redakciju. Pēc kāda mēneša man 
piezvanīja, uzaicināja uz tikšanos un teica, ka 
publicēs, bet prasās turpinājums un laimīgas 
beigas. Sanāca tā, ka es to turpinājumu uz-
rakstīju, otro daļu, bet laimīgas beigas man 
nesanāca. Tad man teica, ka vajag rakstīt tre-

Lai pasaulei par viņiem nav “pofi g”

šo daļu, ko es jau arī biju iesākusi darīt. Un 
trešajā daļā sanāca, vairāk vai mazāk – laimī-
gas beigas. Apmēram kādus sešus mēnešus 
man to darbu pieņēma un apmēram gads 
pagāja, kad publicēja. 

Kā romānā radās vārds Valdone? – 
Vienkārši iešāvās prātā tāds izdomāts vārds. 
Romānā vienīgā reālā vieta – Pļaviņas, tātad 
tomēr kaut kur mūsu pusē sanāk... 

Ir mums krīze valstī. Daudz kas jūk un 
brūk. Vai ir tāda vieta Latvijā, kur nekas nepa-
zūd, kur nekas netiek samazināts? Rīga? Arī 
Rīga vairs nav tā Rīga. Cik daudzi rīdzinieki 
ir prom un iebraukuši laucinieki? Cik daudz 
iebraucēju ir Rīgā? Cik daudz Rīgā skan lat-
galiešu valoda? Drīz vien skanēs vairāk nekā 
krievu valoda. Pēdējā pietura daudziem, 
pirms pirkt biļeti uz lidmašīnu... Pie patvers-
mēm ir izbūvēti otrie un trešie stāvi ar papil-
dus gultasvietām. Hosteļi... Par Rīgas dzīvokli 
nevar samaksāt ar vienu algu. Es visu laiku 
esmu strādājusi vismaz pusotru slodzi. Šo-
brīd apstākļi nedaudz pamainījušies, nu jau 
varu strādāt tikai vienu slodzi. Strādāju krīzes 
centrā par aukli. 

Zinot to, ka mīli laukus, gribas pajau-
tāt, kā tev klājās tur, Rīgā? – Kad aizgāju 
uz Rīgu, sākumā strādāju zivju fabrikā. Vēlāk 
sāku strādāt bērnu namā, tad vēl ar anketām 
paskraidīju. Vēlāk strādāju speciālajā skolā ar 
bērniem ar kustību traucējumiem. Tagad – krī-
zes centrs. Mainīju darbus, lai varētu savienot 
divas slodzes. Rīgā darba pietiek, tikai algas 
– kā jau Latvijā. Vasarā mēģinu padzīvot tikai 
sev, braucu ogot un sēņot. Dzīvot pilsētā īs-
tenībā ir ļoti smagi. Man joprojām tur nav ko 
elpot. Mīlu laukus. 

Man ļoti patika tas brītiņš, kad biju Anglijā 

pie meitas. Tur cilvēki ir ļoti laipni, smai-
da, it kā bez rūpēm, savādāki, patika, kā 
viņi visu laiku par kaut ko atvainojas – 
jauki. 

Vai turpinājums grāmatai top? 
– Jā, top. Es tādu mērķi biju izvirzījusi. 
Februārī nesīšu “Zvaigznei ABC” turpi-
nājumu. Man liekas, ka es ar savu pirmo 
grāmatu esmu latiņu diezgan augstu 
pacēlusi, negribas lai otrā būtu sliktāka. 
Otrā grāmata būs turpinājums, bet ne 
par pirmās grāmatas galvenajiem varo-
ņiem. Atkal runa ies par krīzi, būs arī ne-
daudz par jauniešiem, bet šoreiz vairāk 
par pusmūža krīzi. 

Kad un kā tu atpūties, strādājot 
2 slodzes? – Nebija tik traki. Man bija 
vesels mēnesis atvaļinājuma no abiem 
darbiem. Tad es atpūtos. 

Cik lappuses dienā varēji uzraks-
tīt? – Īsti nevaru pateikt, citreiz visu dien-
nakti neatgāju no datora, citreiz likās, lai 
visi man liek svētu mieru. Kad dzīvo līdzi 
saviem varoņiem, tad pazūd realitātes 
sajūta. 

Grāmatā ļoti daudz vārdu, ģime-
ņu, sākumā grūti visus ielāgot... – Jā, 
grāmatas notikumus var salīdzināt ar 
vienu lielu komunālo dzīvokli, ja kāds 

to spēj iedomāties. Romānā atklājas četru 
ģimeņu likteņi. Dzīvē mēs visi viens gar otru 
trinamies, visi viens otru ietekmējam. Latvija 
ir maza, pasaule ir maza. Pasaulē arī ir tā, ka 
viens notikums iekustina otru. 

Grāmatā es ieskicēju labklājības sistēmu, 
kas ir vairāk domāta ierēdņu pelņas nodroši-
nāšanai, bet nav domāta, lai reāli palīdzētu 
cilvēkam. Šobrīd daudz tiek runāts un do-
māts par audžuģimeņu izveidi. Kas ir audžu-
ģimene, audžubērns? Tas ir katalizators, kas 
izsūc visu tavu laiku. Tu ar citām acīm sāc 
raudzīties uz sevi, savu ģimeni, saviem bēr-
niem. Audžubērns tevi maina, tu esi pakārtots 
viņam. Man ir 2 aizbildniecības bērni, tāpēc 
es ļoti labi apzinos, kas tas ir. Ir visādi gājis. 
Kāpēc es paņēmu aizbildniecībā otro bērnu? 
Viņš bija pabijis zīdaiņu namā, ģimenē, vai-
rākos bērnunamos. Visi no viņa atteicās, no 
dažiem pats aizgāja. Savos 16 gados reāli 
dzīvoja Rīgā uz ielas. Darīja to, ko gribēja. 
Nokārtoju dokumentus, lai viņam beidzot 
ir vieta, uz kuru viņš var atnākt – mājas. Šo-
brīd strādā ārzemēs. Ārzemes ļoti daudziem 
mūsu jauniešiem ir glābiņš no dzeršanas, 
narkotikām, bezjēdzīgas dzīves. Viņi strādā. 
Viņiem ir cerība. 

Ko tu vēlētos pateikt noslēgumā? – 
Vērojot pieaugušus cilvēkus, varu teikt, ka 
ir tādi, kuri gadu desmitiem nemainās. Mani 
varoņi ļoti ātri kļūst pieauguši – pusotra gada 
laikā, kas ir aprakstīts grāmatā, bet ir arī tādi, 
kuri salūzt. Tomēr katrs cilvēks vēlas cerību, 
ka no dzīves purva var izkļūt ārā paša spē-
kiem. Arī tāpēc, ka mūsu valstī tā ir reālā si-
tuācija – mainās tikai tas, ko varam paši vai ar 
līdzcilvēku palīdzību.

Ligita Pētersone
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DZIMŠANAS reģistrācija
2017. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 

16 jaundzimušie – 6 meitenes un 10 zēni. Pē-
dējos trīs gadus šis skailis ir nemainīgs. Septiņi 
bērni ir dzimuši laulībā, septiņiem bērniem par 
pamatu ziņu ierakstīšanai par tēvu ir abu vecāku 
kopīgs iesniegums par paternitātes atzīšanu, di-
viem bērniem dzimšanas reģistrā ziņu par tēvu 
nav. 

No 16 piedzimušajiem 8 ģimenēs piedzimis 
pirmais bērns, 4 ģimenēs – otrais, 3 ģimenēs – 
trešais, 1 ģimenē – piektais bērns. 

Mūsu novada Dzimtsarakstu nodaļā pagā-
jušajā gadā reģistrēto bērnu vārdi ir: Heidija, 
Edvards, Roberts, Mairis, Kristofers, Renāte, 
Enija, Elgars, Adele, Letīcija, Kevins, Mārcis, 
Jēkabs, Gabriela. No vecāku izvēlētiem bērnu 
vārdiem tikai vārds Mairis 2017. gadā ir dots di-
viem puisēniem, visiem pārējiem bērniem vārdi 
neatkārtojas. Bez tam vienam no puisēniem ve-
cāki devuši divus vārdus – Dinārs Everts. 2016.
gadā diviem puisēniem tika dots vārds Alekss, 
2017. gadā šo vārdu nav izvēlējies neviens no 
vecākiem.

5 jaundzimušo bērnu – Kates, Kristapa, 
Patrīcijas Adeles, Evelīnas un Rimanta  vecāki  
dzimšanas apliecības ir saņēmuši citās dzimtsa-
rakstu nodaļās.

Visvairāk mazuļu reģistrēts oktobrī (3), jan-
vārī, aprīlī un augustā nav reģistēts neviens. Lu-
bānas pilsētā deklarēti 12 jaundzimušie, Indrānu 
pagastā – 4. 14 bērni dzimuši latviešu ģimenēs, 
2 – jauktā. Jaunākais tēvs dzimis 1992. gadā, 

vecākais – 1973. gadā. Jaunākā māte dzimusi 
1993. gadā, bet vecākā – 1973. gadā.

2017. gadā nodaļā reģistrēto 16 bērnu,  kā 
arī citās dzimtsarakstu nodaļās reģistrēto 5 bēr-
nu vecāki pie nosacījuma, ka jaundzimušais  un 
viens no vecākiem deklarējis dzīvesvietu Lubā-
nas novadā – bija tiesīgi saņemt dāvanu 100,00 
EUR (pēc nodokļu nomaksas), pārskaitot šo 
summu uz viena no vecākiem norādīto bankas 
kontu. 

Turpinoties pašvaldības sadarbībai ar SIA 
„West Solutions”, tāpat kā iepriekšējos ga-
dos bērnu vecāki dāvanā saņēma arī grāmatu 
„Mūsu bērns”. 

2018. gadā šīm dāvanām pievienosies 
projekta “Simtgades bērns” dāvanu komplekts 
– 925. proves Sudraba vērdiņš ar tikai šim pro-
jektam izstrādātu dizainu, ozolkoka kastītē un 
pievienotu personisku vēstuli bērniņam un viņa 
ģimenei, kuru parakstījis pašvaldības domes 
priekšēdētājs.

LAULĪBU reģistrācija
2017. gadā  novada administratīvajā terito-

rijā noslēgtas 7 laulības, no kurām 5 reģistrētas 
dzimtsarakstu nodaļā, 2 – Lubānas evaņģēliski 
luteriskās draudzes baznīcā. Pieci pāri reģistrēja 
pirmo laulību, vienam pārim (sievai) šīs bija ot-
rās laulības un vienam pārim (sievai) trešās lau-
lības. Jaunākajai līgavai bija 21 gads, vecākajai 
– 46 gadi. Jaunākajam līgavainim bija 26 gadi, 
vecākajam – 48 gadi. No 5 dzimtsarakstu noda-
ļā noslēgtām laulībām 4 pāri izvēlējās laulības 

N.p.k. Darbība
Notikumu 

skaits 
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Notikumu 
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Notikumu 
skaits 
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Notikumu 
skaits 

2014.g.

1. Reģistrēti dzimušie:
t.sk. dzimuši laulībā

ar noteiktu paternitāti
bez ziņām par bērna tēvu

16
7
7
2

16
10
5
1

16
6
9
1

15
6
9
–

2. Reģistrēti mirušie 32 32 44 32

3. Reģistrētas laulības
t.sk. dzimtsarakstu nodaļā
t.sk. baznīcās

7
5
2

8
4
4

15
10
5

13
9
4

4. Pēc pieprasījuma izsniegtas 
atkārtotas dzimšanas, 
miršanas vai laulības 
apliecības no nodaļas arhīva 

5 5 5 8

5. Pēc pieprasījuma izsniegtas 
izziņas no civilstāvokļa aktu 
reģistriem

10 12 11 10

6. Veikti labojumi civilstāvokļa 
aktu reģistros

4 – – 3

7. Papildināti laulību reģistri ar 
ziņām par laulības šķiršanu

5 4 3 4

8. Papildināti dzimšanas reģistri 
ar ziņām par bērna vecākiem

1 2 2 3

9. Sagatavota uzvārda maiņas 
lieta

1 – – 1

10. Saņemti dokumenti 117 127 144 134

11. Nosūtīti dokumenti 
adresātiem

77 96 88 63

reģistrāciju  ar svinīgu ceremoniju, 1 pāris – bez 
svinīgas ceremonijas. Viena no svinīgo laulību 
reģistrācijas ceremonijām notika ārpus dzimtsa-
rakstu nodaļas telpām. Vienā gadījumā laulība 
tika reģistrēta ar ārzemnieku. Visas laulības tika 
slēgtas gada otrajā pusē – pa divām jūlijā un au-
gustā, pa vienai – septembrī un novembrī.  

MIRŠANAS reģistrācija
2017. gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 

32 mirušie – 17 sievietes un 15 vīrieši. Vidējais 
mirušo personu mūža ilgums bijis  80,5 gadi 
sievietēm, 71,5 gadi vīriešiem. 4 Lubānas no-
vada iedzīvotāji miruši, nesasniedzot 60 gadu 
vecumu. 

Ziņas par LAULĪBU ŠĶIRŠANU
2017. gadā papildināti nodaļas arhīvā esoši 

5 laulību reģistru ieraksti ar ziņām par laulības 
šķiršanu, 4 no tām šķirtas pie zvērināta notāra, 
1 – tiesā. Ilgākā laulība bija noslēgta 1994.gadā, 
īsākā – 2012. gadā, divas – 2002. gadā. Viena 
no šķirtajām laulībām bija noslēgta Lubānas 
evanģēliski luteriskajā draudzē, viena – Lubā-
nas Romas katoļu draudzē.

PĀRĒJĀS darbības
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma aiz-

vadītajā gadā izsniegtas 5 atkārtotas civilstāvok-
ļa reģistrācijas apliecības.

2017. gadā papildināts 1 dzimšanas reģistrs 
ar ziņām par bērna  tēvu, t.i. atzīta paternitāte 
bērnam pēc dzimšanas reģistrācijas.

2017. gadā tika sagatavota viena uzvārda 
maiņas lieta. 

Gada laikā veikta sarakste ar fi ziskām un 
juridiskām personām dzimtsarakstu darba jau-
tājumos – reģistrēti 117 saņemtie dokumenti 
un adresātiem nosūtīti vai klātbūtnē izsniegti 77 
dokumenti.

No 2017. gada 1. jūlija jaundzimušajiem tika 
piešķirts individuāls personas kods, kas sākas 
ar cipariem “32”. Tā piešķiršana būtiski neatšķi-
ras no iepriekšējās sistēmas, jo jauno personas 
kodu arī veido no 11 ciparu kombinācijas, taču 
tas vairs nenorāda personas dzimšanas datus. 
Jauno personas kodu saņēma 10 Lubānas no-
vada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētie jaundzi-
mušie.

Dzimtsarakstu nodaļa darbā izmanto SIA 
„ZZ Dats”  programmu „DZIMTS”. Šajā  prog-
rammā ievadītie dati tiek sinhronizēti ar civilstā-
vokļa aktu reģistrācijas informācijas  sistēmu 
(saīsināti CARIS). 

Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas p.i. Sandra Līcīte 

PĀRSKATS par dzimtsarakstu nodaļas darbu 2017. gadā

Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 
un valstiskā piederība  Lubānas 

novadā  (uz 02.01.2018.)
Latvieši – 2365 (96%), krievi – 51 

(2%), pārējās tautības kopā – 48 (2%), 
pilsoņi – 2440 (99%), nepilsoņi – 24 (1%).
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 9. februārī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 2. februārim.

27. janvārī, sestdienā, 
aicinām ikvienu ziemas mīļo-
tāju pievienoties pasākumā „Lubāna ziemas 
notikums 2018”. 

Pasākuma norises sākums – plkst. 
11.00, vieta – Ūdens tūrisma attīstības 
centrs „Bāka”. 

Plkst. 11.20 tiks dots starts slēpošanas 
pārgājienam, bezsniega gadījumā būs skrē-
jiens – gājiens ar nūjām. Distances kopējais 
garums – 14 kilometri. 

Tiem, kuri nedodas slēpošanas pārgājie-
nā, plkst. 11.30 būs iespēja piedalīties aktivitā-
tēs: šorttreks; hokejs: slaloms ar ripu un sitie-
nu vārtos; slaloms uz slidām; lauku kerlings; 
lauku bobslejs četriniekam; baskāju skrējiens 
300 m (bez vecuma ierobežojumiem).

No plkst. 14.00 ikvienam dalībniekam būs 
pieejama garda zupa. Kas gan tās būtu par 
aizraujošām ziemas aktivitātēm bez āliņģa? 
Pēc āliņģa uz vietas būs pieejama mobilā 
pirtiņa. 

Visa pasākuma garumā būs pieejamas 
arī iekštelpas, kur nolikt mantas, sasildīties.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 
26649344 – Māris.

10. februārī plkst. 19.00
Meirānu tautas namā

TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SADANCIS 

3. februārī
Lubānas pilsētas klubā

Koncertmaratons 
“Lubānieši – Lubānai”
Starts maratonam plkst. 18.00

Maratonā piedalās 
Lubānas kultūras nama pašdarbnieki:

Tautas deju ansamblis “Lubāna”,
sieviešu koris “Noskaņa”,

senioru deju grupa “Varavīksne”,
Lubānas folkloras kopa,

jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”,
lauku kapela “Meldiņš”

Laipni aicināti visi 
Lubānas līdzjutēji!

Ieeja brīva

1. februārī plkst. 16.00
Lubānas pilsētas klubā

Koncerts 
Lubānas dzimšanas dienai 

“Bērni Lubānai”
Ar dejām un dziesmām 

Jūs priecēs 
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
un Lubānas vidusskolas pašdarbnieki

Ieeja brīva

Kad saplauks dārzā ziedi –
Visskaistākos nesīšu tev.

Un dziesmu, ko manim tu dziedāji,
To sirdī glabāju sev.

Izsakām līdzjūtību Dailai Gedrovicai, 
pavadot brāli pēdējā gaitā.

Ārija, Daiga

Lai tētis paliek vienmēr blakām
Kā ūdens glāzē, kā zieds dārzā,

Kā uguns pavardā, kā sargeņģelis ikdienā.

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Dzintrai, Ārijai, Agitai, Sandrai, Agrim 

un pārējiem tuviniekiem,
atvadoties no Jevgēnija.

Līga, Juris, Velga 

Man liekas – tepat vien, jā, tepat vien...
Tu manā tuvumā arvien,
Es tevi tepat blakus jūtu.

Vai tikai iedomas tās būtu?
Nē, nē, es tevi saredzētu pāri tām,
Ja acis nebūtu man pilnas asarām.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Dailai Gedrovicai, 

brāli Vilni mūžības ceļā pavadot.

Oskara Kalpaka ielas Nr. 25
kāpņu telpas kaimiņi

Mūžībā aizgājis 
Vilnis Feldmanis

16.02.2018 mūžībā aizgājis Vilnis 
Feldmanis – viens no labākajiem šķēp-
metējiem Latvijas vieglatlētikas vēsturē.

• Dzimis Lubānas novadā 1946. gada 
12. aprīlī.

• 1968. un 1972. gadā PSRS vicečem-
pions; 1969.,1973. gadā PSRS čempionātu 
bronzas medaļu ieguvējs šķēpa mešanā.    

• Otrā vieta PSRS un ASV izlašu mačā 
1970. gadā.

• Seškārtējais Latvijas čempions un 
trīskārtējais „Rīgas kausu” ieguvējs šķēpa 
mešanā.

• Personiskais rekords (ar vecā parau-
ga šķēpu) – 85,34 m.

Vilnis Feldmanis savas pirmās iema-
ņas šķēpa mešanas tehnikā apguvis tieši 
Lubānā, iespaidojoties no sava onkuļa, 
kurš varējis pārmest pāri Aiviekstei sarka-
no pusķieģeli. Tajā vietā upes platums bijis 
apmēram 40 m. Trenēties sācis ar akmeņu 
mētāšanu pāri upei, pēc tam ar pusķieģe-
li, līdz beidzot pāri upei jau lidojis vesels 
ķieģelis. Šķēpu pirmo reizi rokās paņēmis 
tikai 16 gadu vecumā, mācoties celtniecī-
bas tehnikumā Limbažos. Pirmās iemaņas 
šķēpa mešanā apguvis pašmācības ceļā. 
Pirmais treneris – Viesturs Cīrulis, 1965. 
gadā sācis trenēties pie Elmāra Krūzes. 

Vilnis Feldmanis bija savas zemes pat-
riots. Šķēpmetēja nostāja pret padomju 
varu nebija no tām glaimojošākajām. Viņš 
pats bija teicis: – Tā kā nebiju ne pionieris, 
ne komjaunietis, nedz partijas biedrs, mani 
uz sacensībām ārpus Padomju Savienības 
robežām nelaida, kaut arī biju izcīnījis tiesī-
bas tur piedalīties.

Vilnis savas karjeras Olimpiskajos ga-
dos 1969. un 1972. gadā kļuva par PSRS 
vicečempionu, piekāpjoties tikai Jānim Lū-
sim, taču tā laika politika bija skarba un uz 
olimpiskajām spēlēm nezināmu apstākļu 
dēļ viņu tā arī nepaņēma. Aizvainojums 
bija liels, kad 1972. gadā uz Minhenes 
olimpiskajām spēlēm uzaicinājums tā arī 
netiek sagaidīts. Šajā laikā Vilnis bija reāls 
kandidāts cīņā par medaļām. 

Savu dzīves nogali Vilnis lielākoties 
pavadīja, dzīvojot Rīgā, ik pa laikam apcie-
mojot sev sirdij tuvo dzimto Lubānu.

Par valsts apmaksāto 
bērnu vakcināciju pret 
ērču encefalītu 2018. g.

Slimību profi lakses un kontroles centrs 
(SPKC) informē, ka katru gadu valsts ap-
maksātās vakcinācijas pret ērču encefalītu 
bērniem no viena gada vecuma līdz 18 gadu 
vecuma sasniegšanai notiek saskaņā ar Mi-
nistru kabineta 2000. gada 26. septembra 
noteikumu Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” 
23.1. un 23.1.2 apakšpunktā noteikto:

23.1. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību 
profi lakses un kontroles centra epidemiolo-
ģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā sa-
slimstība ar ērču encefalītu, ja bērna deklarētā 
dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teri-
torijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, 
kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;

23.1.2 bāreņus un bez vecāku gādības 
palikušos bērnus.

Valsts apmaksāta bērnu vakcinācija 
pret ērču encefalītu tiek veikta arī Lubā-
nas novada bērniem. 

DZELTENĀ ZEMES SUŅA GADA 
sākumu iedancos dejotāji no

Beļavas, Balviem, Sarkaņiem, Meirāniem 
un arī draugi no Igaunijas


