
Laikā, kad dienas ir kļuvušas īsākas un naktis garākas, kad, izejot ārā no sava 
siltā mājokļa, dzirdi un baudi klusumu, kad iedegta Adventes vainagā pirmā svecīte, 
tu gluži kā apburts, raugoties, spožajā liesmiņā neviļus aizdomājies un atrodies tā 
sauktā brīnuma gaidās. Ikvienam ir bijušas kādas rūpes un raizes, strīdi, nepatik-
šanas un, protams, prieki. Kur nu bez tiem! Mazuļiem prieks par māmiņas un tēta 
smaidu un silto plecu, pie kura pieglauzties, kad ir kādas mazas raizītes, kas tajā 
brīdī šķiet milzīgas. Lielajiem, kas nu kuram... Citam – tuvu cilvēku uzmundrinājums, 
sapratne un atbalsts, citam – pielikums pie algas, vēl kādam – tuvinieka zaudējums 
un sāpes, savukārt kādam citam prieks – ģimenes pieaugums, citam prieks par gai-
dāmo ceļojumu, kam gatavojies visu gadu, vēl kādam – raizes par savu vai tuvinie-
ku veselību... Tik dažādi mēs esam. Tik dažādas mūsu vēlmes, mērķi, arī iespējas 
katram ir dažādas. 

Lai šajā skaistajā Adventes laikā visiem izdodas sasniegt 
kaut nelielu daļu savu sapņu piepildījumu, 

sagaidīt brīnumu! 

7. decembrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas egles 

iedegšana 
Ziemassvētku tirdziņš

pie Lubānas pilsētas kluba

Ziemas sākums 
22. decembrī plkst. 00.23.
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Izdod Lubānas novada pašvaldība  

 Eglīti palīdzēs iedegt Rūķis 
dziesminieks, aerobikas meistars 
Zvirbulis, atrakciju meistars Zaķis un 
Ziemassvētku vecītis (ilgs ~ 1h).

 Amatnieku tirdziņš. Amatnieki vērs sava cen-
tra durvis un interesentiem būs iespēja laicīgi iegā-
dāties kādu Ziemassvētku dāvanu vai arī iedvesmo-
ties saviem roku darbiem. Kopā ar amatniekiem 
aicinām savus ražojumus tirgot arī pārējos Lubānas 
novada mājražotājus un amatniekus, čaklos rok-
darbniekus. Šajā tirdziņā rūpniecisko ražojumu tir-
gotājiem tirdzniecības atļauja netiks izsniegta. Pēc 
egles iedegšanas pilsētas klubā bērniem būs iespē-
ja skatīties Latvijas animācijas fi lmu izlasi.

 Biedrība “Lubānas Puse” aicina Lubānas no-
vada saimnieces savās mājās pagatavot kādu našķi 
– cepumus, plātsmaizi, piparkūkas vai maizītes, ar 
ko varētu egles iedegšanas pasākumā uzcienāt uz 
pasākumu atnākušos. Būs arī tēja un karstais dzē-
riens.

 Tāpat kā iepriekšējos gados kopīgi pasākuma 
laikā vāksim ziedojumus, šoreiz Jāņa Zābera me-
moriālajam muzejam “Vecais Ceplis”. 

Pasākumu organizē Lubānas Kultūras nams sa-
darbībā ar  Lubānas novada amatniekiem, biedrību 
“Lubānas Puse”. Visiem jauku noskaņojumu! Lai 
garšo karstais dzēriens, piparkūkas un iet pie sirds 
Ziemassvētku dziesmas!

Diena šodien balta, klusa – 
Iznācis uz ielas prieks.
Tā kā sniegs vai tā kā krusa,
Viss tik tīrs un gaišs un liegs.
                          (J. Osmanis)

Iedegsim gaismiņas 
Meirānu  Ziemassvētku eglītē

9. decembrī  plkst. 15.00
pie Meirānu stacijas

 Pavadīsim svētdienu kopā ar radiem, drau-
giem un kaimiņiem, raugoties mirdzošajā eglītē. 
Kavēsimies atmiņās par notikumiem bagātu aizejo-
šo gadu, baudīsim karstu tēju un pašu sagatavotus 
gardumus. Priecēsim acis parādē, ko sarūpējuši 
mūsu čaklie rokdarbnieki un amatnieki. Kopā dejo-
sim, dziedāsim, dekorēsim piparkūkas un gaidīsim 
pārsteigumu – rakstītās kamanās. Uz tikšanos!
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Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 550 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Sēdē piedalās deputāti:  Lana Kunce, 
Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Ka-
ņepone, Ainārs Spridzēns, Laila Ozoliņa, 
Sandra Valaine, Tālis Salenieks. Sēdē ne-
piedalās deputāts Guntis Klikučs.

1. Par zemes ierīcības projekta izstrā-
des nosacījumu izsniegšanu nekustamā 
īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubā-
nas nov., zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 7013 004 0068 sadalei

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrā-
des nosacījumus nekustamā īpašuma Bar-
kavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 
0068, sadalei.

2. Par zemes ierīcības projekta iz-
strādes noteikumu izsniegšanu zemes 
robežu pārkārtošanai

Izsniegt zemes ierīcības projekta iz-
strādes nosacījumus nekustamā īpašuma 
“Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov. un 
īpašuma Rugāju iela 10A, Lubānā, Lubā-
nas nov., zemes robežu pārkārtošanai.

3. Par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas 
nov. otro izsoli

1. Atzīt pašvaldības nekustamā īpašu-
ma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 
izsoli par nenotikušu.

2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašu-
ma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 
otro izsoli ar augšupejošu soli.

3. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 
1760 EUR.

4. Izpilddirektoram organizēt nekusta-
mā īpašuma otro izsoli.

4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
Atzīt personu kā jauno speciālistu par 

tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu 
jautājumu risināšanā: pašvaldībai piedero-
šās vai tās nomātās dzīvojamās platības iz-
īrēšana; Iekļaut personu palīdzības reģistrā 
Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piede-
rošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas iz-
īrēšanai” 2.grupa – citas personas, kuras ar 
šo palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtī-
bā. Izīrēt dzīvojamo platību Oskara Kalpaka 
ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā.

5. Par ceļa servitūta nodibināšanu un 
līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas valsts 
meži” Lubānas novada pašvaldības val-
dījumā esošajā nekustamajā īpašumā 
“Veckrieviņi”

Nodibināt ceļa servitūtu pašvaldības 
valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Vec-
krieviņi”, Indrānu pagasts, Lubānas no-
vads, kadastra Nr. 7058 008 0011, zemes 
vienībā (kadastra apzīmējums 7058 008 
0011) 0,084 ha platībā (platība var tikt pre-
cizēta, izdarot instrumentālo uzmērīšanu) 

par labu AS “Latvijas valsts meži” valdījumā 
esošajam nekustamajam īpašumam “Lu-
bānas masīvs” Indrānu pagasts, Lubānas 
novads, kadastra Nr. 7058 008 0015, sastā-
vā ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 7058 004 0111, ar tiesībām 
būvēt, pārbūvēt, lietot un uzturēt ceļa pos-
mu, kur tiek nodibināts servitūts, noslēdzot 
ceļa servitūta līgumu ar AS „Latvijas valsts 
meži” iesniegtajā redakcijā.

6. Par zemes gabalu īstermiņa nomu
1. Apstiprināt rezerves zemes fondā 

ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzī-
mējums: 7058 004 0024, Indrānu pagas-
tā, Lubānas novadā, 1,1 ha platībā zemes 
nomas maksu 51,70 EUR gadā un noslēgt 
zemes nomas līgumu ar K.L. uz laiku līdz 
2024.gada 1.decembrim.

2. Apstiprināt rezerves zemes fondā 
ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzī-
mējums: 7058 004 0157, Indrānu pagas-
tā, Lubānas novadā, 2,1 ha platībā zemes 
nomas maksu 98,70 EUR gadā un noslēgt 
zemes nomas līgumu ar K. L. uz laiku līdz 
2024.gada 1.decembrim.

7. Par debitoru parādu izslēgšanu no 
bilances

Sakarā ar fi ziskās personas nāvi un pā-
rējo parādu piedziņas noilgumu, izslēgt no 
bilances šādus debitoru parādus par kopē-
jo summu – 466,95 euro. 

8. Par finanšu līdzekļu piešķirša-
nu dūmeņa nomaiņai pašvaldības ēkai 
“Tautas nams” Meirānos

Piešķirt 2209,67 EUR fi nansējumu no 
Lubānas novada pašvaldības budžeta ne-
sadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem pašval-
dības īpašuma “Tautas nams” Meirānos, 
Indrānu pagastā apkures sistēmas dūme-
ņa nomaiņai, izdarot attiecīgus grozījumus 
2018.gada pašvaldības budžetā.

9. Par saistošo noteikumu Nr. 13 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2018. gada 30. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2018. gada 
budžetu”” apstiprināšanu

Veikt grozījumus pašvaldības 2018. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 13 „Grozījumi Lubānas no-
vada pašvaldības 2018. gada 30. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašval-
dības 2018.gada budžetu””. Atbilstoši li-
kuma “Par pašvaldībām” 46.pantam: Sais-
tošos noteikumus triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai. Saistošie 
noteikumi Nr. 13 stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas un tie publicē-
jami pašvaldības mājaslapā internetā.

Informāciju sagatavoja 
Lita Žeiere

Domes sēde 29.11.2018.

Lubānas vidusskolā jau piekto mācību gadu 
skolotājas Anitas Tropas vadībā darbojas gidu 
pulciņš. Sākotnēji tas tika radīts ar mērķi saga-
tavot angļu valodā runājošus gidus, kuri varētu 
vadīt ekskursijā pa mūsu pilsētu Lubānas vie-
sus. Galvenais izaicinājums pulciņa darbības 
sākumā bija runas prasmju attīstīšana: nemur-
mināt zem deguna, nebērt vārdus, runāt pietie-
kamā skaļumā, skaidri un tekoši. Vai kāds no 
mūsu skolas absolventiem ir kļuvis par gidu? 
Atceros pulciņa nodarbību, kurā bija tikšanās ar 
gidu Andri Urtānu – mūsu skolas 2001. gada 
absolventu.

Sava pirmā darbības gada beigās gidu pul-
ciņš pirmo reizi parādījās plašākai sabiedrībai: 
2015. gada 16. maijā 22.00 Muzeju nakts ietva-
ros jaunie gidi Lubānas sabiedrībai rīkoja eks-
kursiju pa Vecajiem kapiem. Pasākums izdevās: 
jauniešu uzstāšanās bija droša un pārliecinoša. 
Uz kapiem viņi devās ar lāpām, ģērbušies krek-
liņos ar uzrakstu “Lubānas vidusskola GIDS”. 
Cilvēku, kuri vēlējās vakara krēslā kopā ar jau-
niešiem izstaigāt kapsētu, bija daudz.

Šajā mācību gadā, Latvijas simtgadē, jaunie 
gidi ir atraduši ieinteresētus cilvēkus Lubānas 
sabiedrībā un dodas ekspedīcijās pa novadu 
kopā ar Andri Dzeni viņam piederošajā sarkana-
jā busiņā. Latvijas rudens šogad bija tik skaists 
un dāvāja jaunajiem gidiem daudzus neaizmirs-
tamus mirkļus. Pati dzīvoju Lubānā jau 35. gadu 
un atzīstos, ka biju tikai dzirdējusi par “Cepurī-
tēm”, Jaunlubānu, Robežmuižu, bet pat nezinā-
ju, kur tās atrodas, tāpēc biju ļoti pateicīga par 
uzaicinājumu būt kopā ar jauniešiem šajos 
braucienos. Katrā no četrām ekspedīcijām pie-
dalījās arī novada vēstures entuziaste Līga Birzi-
ņa, kura interneta dzīlēs vienmēr bija atradusi 
interesantus laikrakstu materiālus par vietām, 
kuras apmeklējām. Bet tagad īsa ceļojumu die-
nasgrāmata.

Pirmā ekspedīcijas diena – 10. oktobris. 
Maršruts: Lubāna – “Dambīši” – “Cepurītes” – 
“Birznieki” – “Apogi”. Grāmatas “Simts stāstu 
par Lubānu” pirmais stāsts veltīts tieši “Dambī-

Turpinājums 3.lpp.

Gidu pulciņš 
ceļo, iepazīstot 

Lubānas apkaimi
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šiem”, kur savulaik dzīvoja “Daugavas Vanagu” 
Lubānas nodaļas priekšnieks Eduards Bojāts un 
viņa dzīvesbiedre – Lubānas ģimnāzijas latīņu 
valodas skolotāja Apolonija Bojāte, kura vēlāk 
kļuva par pasniedzēju Latvijas Valsts universitā-
tē. Skolēnus pārsteidz tas, ka viņu mājā ar balta-
jiem logu rāmjiem savulaik bijis kolhoza “Gaišā 
dzīve” bērnudārzs. “Cepurīšu” skola, kurā mācī-
jusies B. Martuževa un kuras pārzinis bijis ar 
Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotais skolotājs Pēte-
ris Šmits, sagaida mūs pilnīgi pamesta, ar izsis-
tiem logiem un brikšņos ieaugusi. Skola uzbū-
vēta 1868. gadā un beidza pastāvēt 1967. gadā. 
1913. gadā tajā mācījušies ap 100 skolēnu. A. 
Dzenis šajā skolā sāka mācīties 1948. 
gadā un atceras: elektrības nebija, 
gaismu deva petrolejas lampas, nebija 
arī fi zkultūras stundu, skolēni staigāja 
pašaustās drānās. Kad “Cepurītēs” uz-
būvēja fermu 200 govīm, pamestajā 
skolas ēkā iekārtoja astoņus dzīvokļus 
slaucējām. Tagad sabrukusi arī šī fer-
ma… Dodamies tālāk un ceļa malā 
redzam daļu no Intai Gaudinskai piede-
rošā Herefordas šķirnes liellopu ga-
nāmpulka, kurā ir ap 300 galvu. Pie 
“Apogiem” A. Dzenis pastāsta, ka šo 
māju saimnieks Lapsa savulaik strādā-
jis Latvijas Satversmes izveidē. Tikai krēslā at-
griežamies Lubānā.

18.oktobris – skaista, saulaina un silta die-
na. Šoreiz mūsu maršruts: Lubāna – “Kodoli” – 
Jaunlubāna – Robežmuiža – Rupsala – Lubāna. 
Pa ceļam A. Dzenis izstāsta teiku par Slepkav-
nieku tiltiņu, bet “Kodolos” tiekamies ar saim-
nieci Daigu Čeveri. Tad Jaunlubāna: muižas 
ēkas būvētas ap 1830. – 40. gadu, bet vienīgā 
muižas ēka, kas saglabājusies vēl no barona 
laikiem, ir “Graudiņi”, kur bijusi smēde un dzīvo-
jis kalējs. Te tagad mīt Upenieks, kura dēls Gun-
tars ir biatlonists, piedalījies četrās Olimpiskajās 
spēlēs un no 2002. līdz 2006. gadam bijis Latvi-
jas Biatlona federācijas ģenerālsekretārs. Ceļā 
uz Jaunlubānu gidus pavada cilvēki, kuru mūžs 
ar šo vietu saistīts, – Rita Zepa, Biruta Krēsliņa 
(Šmagre) un Konrāds Seržāns. Apstājamies pie 
Jaunlubānas pils, kuras vietā tagad tikai drupas. 
Pilī dzīvojis muižas pārvaldnieks, bet 1948. 
gadā te nodibināts kolhozs “Aurora”, kurš no 
1953. gada pārdēvēts par Oškalna vārdā no-
saukto. Tad pilī bijis veikals, kiosks, dzīvokļi se-
šām ģimenēm un klubs, kur notikušas balles un 
rādīts kino. Blakus pilij bijusi divstāvu ēka – 
“Mugdene”, kuras 1. stāvā dzīvojis muižas uz-
raugs, 2.stāvā – paši kungi. Te bijis arī cietums. 
Ceļa labajā pusē arī divu interesantu ēku drupas: 
klēts un stallis. Zem klēts vēl tagad var redzēt 
plašus velvētus pagrabus. Pašā Aiviekstes kras-
tā drupas, kas palikušas vietā ar interesantu 
nosaukumu “Pikļava”, – tā būvēta kā kalpu dzī-
vojamā māja ar diviem stāviem un astoņiem 
dzīvokļiem. Pagrabā bijis spirta brūzis un krogs. 
Gan “Pikļavu”, gan stalli atkāpjoties uzspridzinā-
ja vācieši.

Nākamais interesantais objekts – ēka, kur 

1925. gada 22. martā atklāta linu fabrika – tre-
šais tāda veida uzņēmums Latvijā ar modernām 
iekārtām. Padomju laikā te līdz 1996. gadam 
bijusi govju ferma. Arī šodien te redzam meln-
raibo govju ganāmpulku, kas pieder Karavoiči-
kai. Tālāk dodamies uz Robežmuižu, kur 1902. 
gada 11. oktobrī nācis pasaulē gleznotājs Rū-
dolfs Pinnis. Pat A. Dzenis ir pārsteigts, ka no 
Robežmuižas vairs nav palicis akmens uz ak-
mens. Bet ir arī kas gaišs un labs – tiek atjau-
nots ceļš, kurš savieno Meirānus ar Rupsalu. 
Labs ceļš laukos – tā ir liela vērtība!

31.oktobris – dodamies uz Ošupi. Pirmā 
pietura – bijusī Ošupes pienotava, kur ar mums 

tiekas Imants Koks. Kad 1945. gadā nodega 
skola Rupsalā, mācības notika pienotavas ēkā. 
Imants te mācījies no 1956. līdz 1960. gadam 
(1 – 4. klasē): elektrības nebija, telpas aukstas, 
skolēni klasē sēdēja virsdrēbēs, tinte sasala – to 
vajadzēja atkausēt padusē. Tualete atradās otrā 
pusē ceļam, ceļi tīrīti netika: bērniem sniegs līdz 
krūtīm.

Tad braucam uz bijušo Ošupes pamatskolu, 
kur mūsu gide ir pēdējā šīs skolas direktore – 
Vēsma Masa. Tagad laukakmeņu ēka ir izremon-
tēta un labiekārtota, te būs centrālapkure, un 
decembrī namā atgriezīsies pansionāta iemīt-
nieki. “Nu te ir pils,” saka V. Masa. Skaistajā ēkā 
savulaik mācījies komponists Emīls Dārziņš, 
cukurrūpniecības pamatlicējs Latvijā Jānis Laže, 
viņa brālis – zirgkopības speciālists Mārtiņš 
Laže, rakstniece Alīda Ose, Piebalgas porcelāna 
fabrikas izveidotājs Jānis Ronis, aktieris Māris 
Liniņš u.c. izcili cilvēki.

7.novembris – ceļš ved uz Zvidzienu. Pirmā 
pietura – “Lejnieku” dzirnavas, no kurām sagla-
bājies tikai laukakmeņu korpuss. Koka jumtu un 
dzirnavu spārnus iznīcinājis laika zobs. Par dzir-
navām mums stāsta “Lejnieku” kādreizējā saim-
niece Anna Bandere. Tās darbojušās līdz 1942. 
gadam. Kara laikā vācieši dzirnavu korpusā iz-
kaluši novērošanas lūkas, lai varētu redzēt, vai 
netuvojas sarkanā armija.

Tālāk mūsu ceļš ved uz bijušo Lakstienas 
skolu – ēka ir pamesta un izmantota vairs ne-
tiek. Te ar mums tiekas ēkas īpašnieks Valdis 
Bukelis un skolas bijušās audzēknes: Rita Stēr-
niniece (Mālniece), Anna Bandere un Aina Stare 
(Zeltiņa). Skola dibināta 1868. gadā, bet telpu 
šaurības dēļ vienu nedēļu skolā gājušas meite-
nes, otru – zēni. Pirmā skola, kas bija būvēta no 

koka, 1872. gadā nodega un tika būvēta jauna 
skola, kuru iesvētīja 1875. gadā. Latvijas laikā 
trūcīgajiem skolēniem maksāts pabalsts: 20 
latu gadā. Skolai bijis savs karogs, savs radio, 
darbojies Lubānas-Zvidzienas mazpulks. Skolas 
priekšā puslokā pletās liels ābeļdārzs. Vēlāk pa-
domju saimniecības “Aiviekste” direktors Hahe-
lis te izveidoja klubu – zālē tika ielikta parketa 
grīda. Te rīkoja balles, karnevālus, rādīja kino. 
Jau krēslā skumjš brīdis – atvadāmies no šīs 
pamestās vietas.

Mūsu pēdējā apstāšanās – pie ēkas, kura 
savulaik bija pienotava, kas piederēja Lubānas 
– Zvidzienas piensaimnieku sabiedrībai, un kurā, 

piemēram, 1925. gadā ražoti 31 878 kg 
sviesta, bet 1937. gadā – jau 58 738 kg 
sviesta. Tagad arī šī ēka vairs netiek iz-
mantota.

22. novembris – pēdējā šī rudens ek-
spedīcija. Salstam, pūš auksts vējš, kad 
stāvam pie bijušā Meirānu pagastnama, 
kurš pēc ugunsgrēka stāv vientuļš un pa-
mests… Kopā ar mums ir Edīte Krēsliņa 
un Uldis Mežulis. Kad 1944.gadā Kalpaka 
skola karā tiek sagrauta un tilts pār Aiviek-
sti uzspridzināts, mācības notiek pagast-
namā (arī Jānis Zābers mācījies šeit – Ai-
viekstes kreisajā krastā – no 1946. gada 

līdz 1953. gadam). Tikai 50. gados sākas Kal-
paka skolas atjaunošana, un pirmais izlaidums 
tajā notiek 1954. gadā. Mēģinām iztēloties sko-
lēnu nokļūšanu skolā un viņu mājupceļu, izman-
tojot pārceltuvi: gan romantisks, gan visnotaļ 
bīstams pasākums. No pārceltuves savulaik upē 
iegāzies gan traktors, gan smagais auto. Par to 
ir saistoši stāsti Uldim Mežulim, kura mazmeita 
Ieva Merilija arī darbojas gidu pulciņā. Iespai-
dīgs izskatās lielu koku sablīvējums pie Meirānu 
tilta – te nonākuši zāģeru bebru nograuztie koki. 
Meirānu muižas ēkas nav saudzējis ne karš, ne 
laika zobs: žēl lielo dzirnavu upes krastā.

Tad Meirānu Kalpaka pamatskolā mūs sirs-
nīgā viesmīlībā sagaida Ilze Stiprā un Aiva Cau-
nīte. Izstaigājam visas skolas telpas (gardero-
bes vietā agrāk darbojies ģenerators, kas skolu 
apgādājis ar elektrību). Un pulciņa ekspedīciju 
sezonas izskaņā tiekam cienāti ar tēju un pipar-
kūkām. Ir jau tumša nakts, kad braucam uz Lu-
bānu.

Kāds secinājums? Man ļoti patīk televīzijas 
pārraižu cikli: “Vēstures skolotājs” un “Tas noti-
ka šeit”. Kaut ko līdzīgu gidu pulciņa dalībnie-
kiem deva šie braucieni, kas ļāva vēsturi izprast 
ārpus klases telpām, ārpus vēstures grāmatu 
lappusēm, klausīties vēsturisko notikumu acu-
liecinieku stāstus un, stāvot pie kādreiz nozīmī-
gu un mūsu novada cilvēkiem būtisku ēku dru-
pām, apjaust: cik baiss ir kara posts un cik labi, 
ka mūsu zemei ir bijis ļauts jau 74 gadus pastā-
vēt bez kara šausmām! Paldies par plašāku re-
dzes loku un dziļāku skatu uz mūsu pagātni 
pulciņa vadītājai Anitai Tropai, Andrim Dzenim 
un visiem mūsu novada cilvēkiem, kuri bija kopā 
ar mums šai rudenī! 

Aija Andersone
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Lai arī kādreiz cilvēkiem liekas, ka kai-
miņi par viņiem visu zina, it sevišķi tādā 
mazā vietiņā kā mūsu novads, tomēr tas 
tā ne vienmēr ir. Braucot pa Dzelzavas ceļu 
virzienā no Lubānas uzreiz aiz Indrāniem 
(ceļa kreisajā pusē) var pamanīt ļoti sakop-
tu teritoriju. Skatiens apstājas pie glīti no-
pļautā mauriņa, šmaugajiem bērziņiem gar 
ceļu, pie sakoptā pagalma un ēkām, kas 
atstāj kārtīgu saimnieku iespaidu utt. Un 
tad gribas uzzināt, kas šeit dzīvo, ko domā 
ļaudis, kas darbojas šajā sakoptajā vidē… 

Mājas saucas “Ceriņi”. Ar sakopto vidi 
šo māju saimnieki Ritma un Ainārs Spri-
dzēni ir piesaistījuši novadnieku uzmanību, 
izvirzot ģimeni Lubānas novada pašvaldī-
bas apbalvojumam “GADA cilvēks 2018” 
nominācijā “Lauku sētas saimnieks”. Ai-
nārs Spridzēns arī pildīs Lubānas novada 
pašvaldības deputāta pienākumus, jo ir 
nākamais sarakstā aiz Māra Valera, kurš ir 
atstājis deputāta posteni. Laiks pierādījis, 
ka Māris nevar savu pamatdarbu apvienot 
ar deputāta darbu.

Mūsu novadā ir daudz gaišu prātu, cil-
vēku, kas varētu būt par deputātiem, bet 
tik daudzi ikdienā ir prom darbos citos no-
vados, galvaspilsētā vai arī ārzemēs. Tāda 
nu reiz ir tā situācija mūsu mazajā Latvijā, 
ne tikai mūsu novadā. Paradoksāli, ka, pie-
mēram, mūsu novada mežizstrādātāji veic 
darbus citos attālos novados, bet mūsu 
mežos darbus veic strādnieki no citiem no-
vadiem. Un tā vai ik uz soļa, arvien vairāk 
un vairāk no savām dzimtajām vietām attā-
linās darbspējīgie cilvēki. Ja jaunie deputā-
ti Saeimā turpinās attīstīt novadu reformu, 
atkal veidojot lielus novadus (apmēram 
bijušo rajonu robežās), tad laukos, mazās 
apdzīvotās vietās cilvēku nebūs. Tie, kas 
iekārtojušies citur, vairs neatgriezīsies.

Nedaudz iepazīsimies ar jaunā de-
putāta Aināra Spridzēna CV...

Pēc Rupsalas pamatskolas absolvē-
šanas, mācības tiek turpinātas Barkavas 
arodvidusskolā, kur tiek apgūti lauksaim-
niecības pamati. 18 gadu vecumā do-
das uz Vāciju (Vaiji) pieredzes apmaiņas 
programmā lauksaimniecības nozarē un, 
mācoties un arī strādājot vairākās saim-
niecībās, gan teorētiski, gan arī praktiski 
apgūst zemnieka profesiju. Pēc atgrieša-
nās no Vācijas kopā ar māsu Madonā no-
dibina savu ēdināšanas uzņēmumu (māsa 
vēl joprojām vada šo uzņēmumu). 2005.g. 
liktenis saved Aināru kopā ar vācu uzņē-
mējiem, tiek izveidota saimniecība Talsos, 
kurā Ainārs sākumā strādā kā tulks, vēlāk 
jau kļūst par sadarbības partneri. Šī sadar-
bība turpinās vēl joprojām, nu jau darbības 
lauks paplašinājies – Madona, Iecava, – 
nodibināta arī sava saimniecība kopā ar 
sievu Ritmu Indrānos (z.s. “Ceriņi”). No-
darbojas ar bioloģisko lauksaimniecību – 
graudaugu audzēšanu eksportam. Tā kā 
sadarbības partneri ir ārzemnieki, tad lieti 
noder arī saimniecībā iekārtotās naktsmīt-
nes (viesu nams).

Ko ikdienā dara jaunais deputāts Ai-
nārs Spridzēns? 

– Es vienmēr esmu ceļā starp Indrā-
niem, Talsiem, Madonu un Iecavu. Pro-
tams, ka daudz darba lietu tiek kārtots arī 
caur internetu, pa telefonu utt. Esmu arī 
iesaistījies Bioloģiskās lauksaimniecības 
asociācijas padomē Rīgā. Un tagad vēl 
esmu Lubānas novada pašvaldības depu-
tāts.

Ar ko nodarbojaties z./s. “Ceriņi”?
– Jau iepriekš minēju, ka tā ir bioloģis-

ko graudu audzēšana. Vēl audzējam aitas. 
Bija jau savairojušās līdz 200. Saimniecī-
bas teritorija ir par mazu tik kuplam pul-
kam, tāpēc aitu skaitu esam samazinājuši 
līdz 20. Audzējam arī putnus (vistas, pīles, 
zosis u.c.)

Kā tiek sadalīti pienākumi ģimenē? 
Plānojam un darām visu kopā, cik katrs 

var izdarīt. Sievas Ritmas pamatdarbs – 
medicīnas māsa dakteres Initas Galejas 
ģimenes ārsta privātpraksē. Brīvdienās 
visu darām kopā.

Vai savi pienākumi saimniecībā tiek 
ierādīti arī jaunajai paaudzei?

– Jā, protams. Man ir 3 bērni (2 meitas 
un dēls). Viņiem ir jānes malka, māja jāsa-
kārto, vistas jābaro... Dēls mācās 9.klasē, 
mācu braukt ar traktoru.

Vai sakopta vide nozīmē sakārtotas 
domas un arī kādu veiksmes stāstu?

– Nezinu, vai veiksmes stāstu... Bet 
man ļoti patīk sakopta vide. Iespējams, ka 
no darba laika Vācijā esmu iemācījies vācu 
pedantismu. Lai skaisti būtu, vajag iegul-
dīt daudz naudas, bet tīrība un sakoptība 
daudz nemaksā, vien tavu roku darbu. Cik 
sevi atceros, kārtība man vienmēr patikusi, 
pats šajā ziņā vienmēr esmu bijis apzinīgs. 
Es strādāju, sakopju vidi, lai pašam un ģi-
menei patiktu, nevis lai izpatiktu sabiedrī-
bai. Darāmā vēl daudz, lai bērni piektdie-
nās pēc mācībām Madonā, ar prieku un 
patiku brauktu uz mūsu laukiem Indrānos. 
Un man liekas, ka viņiem patīk.

Savu darbu plūsmā esi analītiķis vai 
dažkārt ļaujies pašplūsmai?

– Noteikti analītiķis. Pašplūsmā neko 
nevar palaist. Strikti jāplāno budžets un pie 

tā arī jāpieturas. Tāpat kā pašvaldībā.
Sen neesmu uzdevusi šo jautājumu: 

uz kādiem 3 vaļiem balstās tava pasau-
le?

– Pats galvenais – ģimene. Nedēļu 
padzīvoju Ukrainā, kad tur bija nemierīgi, 
notika karadarbība, redzēju, cik slikti cilvē-
kiem klājas šādos apstākļos. Nodomāju, 
cik mēs Latvijā esam laimīgi, ka dzīvojam 
mierā, un tad vēl atļaujamies sūkstīties. 
Mieram jābūt un cilvēkiem apkārt, kam var 
uzticēties. Un, protams, labai veselībai ir 
liela nozīme.

Paturpini teicienu: man nepatīk, ka...
– nevar uz kādu paļauties, ka norunā 

un neizdara...
Bieži vien aizmirstu… 
– ... atslēgas mašīnā, un tad jāiet tām 

pakaļ.
Vislabprātāk es piedalos pasāku-

mos…
– Es nepiedalos pasākumos. Izvairos. 
Mani vaļasprieki…
– Medības. Kāds varbūt neticēs, bet pie 

atpūtas es dažreiz pieskaitu fi zisku padar-
bošanos āra darbos. Pēc garajiem un no-
gurdinošajiem braucieniem, fi zisks darbs 
tik tiešām ir ļoti noderīgs. Mums ir 3 suņi. 
Ļoti patīk arī pastaigas kopā ar suņiem.

Ko tu ņemtu līdzi uz neapdzīvotu 
salu?

– Man mājās ir viens tāds koferis, ar 
kuru ceļoju uz Talsiem, Iecavu, Madonu, 
Indrāniem. Tas mūžīgi ir sakrāmēts. Nees-
mu prasīgs. Es noteikti paķertu līdzi šo ko-
feri. Ņemtu līdzi arī labu omu, labas domas 
un dotos baudīt to, ko dzīve dod. Kamēr 
laba veselība un strādā to, kas patīk, var 
gūt patiesu baudu.

Kādas izaugsmes iespējas tu redzi 
novadā?

– Skatos, kā attīstīsies mūsu valsts, tā 
arī attīstīsies pašvaldība. Esmu optimists. 
Nedomāju, ka dzīvojam slikti. Neesmu vēl 
apjautis pašvaldības darbības lauku. Zinu, 
ka kaut kas notiek, pašvaldība attīstās, ne-
stāv uz vietas. Zinu, ka ir cilvēki, kam rūp 
dzīve, attīstība novadā. Nav pašplūsmas. 
Dzīve tiek plānota. Budžets tiek plānots. 

Vai ir konkrēta vieta Latvijā, kas tevī 
raisa māju sajūtu?

– Esmu Latvijas patriots. Latvijā ir mana 
dvēsele, varbūt tāpēc savulaik nepaliku 
Vācijā. Vislabāk jūtos, kad atgriežos mā-
jās – Indrānu pagasta “Ceriņos”. Visa vide, 
mājas sajūta, piederības sajūta ir šeit. Es 
šeit iederos. Šeit tik daudz manām rokām 
radīts.

Ainārs Spridzēns kā Lubānas novada 
deputāts jau piedalījies pirmajā domes 
sēdē 29.11.2018. Zinām, ka grūti paredzēt 
notikumu virzību, priekšā vēl daudz nezi-
nāmā, pētāmā, darāmā. Novēlēsim, lai de-
putātam izdodas apjaust jauno darba pie-
nākumu apjomu un nianses. Lai izdodas 
godam kalpot Lubānas novadam!

Ar Aināru Spridzēnu sarunājās 
Ligita Pētersone

Es šeit iederos
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 NOTIKUMU  VIRPULIS

Sveiciens decembrī!
Gada rats ir aprinķojis, un sācies de-

cembris. Mazās sniega pārslas apsedz 
zemi un cilvēki priecājas par gaidāmajiem 
Ziemassvētkiem. 

Ziemassvētku gaidīšanas laiks kat-
ram no mums ir īpašs un vienreizējs. Tas 
ir laiks, kad pieklustam, vairāk gremdēja-
mies pārdomās par padarīto gada laikā. 

Skolas dzīvē Ziemassvētki ir mācību 
gada pirmā semestra atskaites laiks. Vēl 
ir laiciņš padomāt, kāda būs katram liecī-
ba, ko esam paveikuši, pie kā vēl jāstrā-
dā. Laiks aizskrējis vēja spārniem. Mācību 
darbs, kas bieži šķiet vienmuļš un apni-
cīgs, nedaudz kļuvis radošāks, jo skolotā-
ji pielieto jaunas mācību metodes formas, 
kuras apguvuši kursos un semināros. 

Līdztekus mācību darbam aktīvi dar-
bojāmies dažādos ārpusstundu pulciņos, 
kā arī organizējām paši dažādus pasāku-
mus.

 2. decembrī tika aizdegta 1. Adven-
tes svecīte un līdz ar to mūsu domām un 
darbiem jābūt no laba prāta. Skolā mēs 
gatavojamies Baltajam rītam, kad ikviens, 
kas vēlas, var atnākt un izbaudīt skaistus 
priekšnesumus, kas vairo labestību. Sko-
las eglītes pasākuma izrāde tiek veidota 
pēc ļoti slavenas Ziemassvētku fi lmas 
motīviem. 

Klāt decembris. Pēdējais laiks veikt 
savu 2018. gada apņemšanos, ja kāds 
to vēl nav izpildījis. Varam pārdomāt, 
kādu vēlamies nākamo gadu, kas 
šajā gadā bijis labs un kas slik-
tāks. Kamēr ir decembris, ie-
saku jums ķert mirkļus skais-
tām atmiņām.
 Redaktore 
Agese  Ērgle, 8.klase

Ceļā uz Ziemassvētkiem
Esam ceļā uz Ziemassvētkiem un šajā laikā skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem, 

darbiniekiem un visiem, kuri ir kopā ar mums ikdienā un svētku reizēs, gribas vēlēt: lai 
gaišais svētku laiks sniedz klusus brīžus, daudz gaišu domu un mīlestības. Būt labestī-
giem, mīļiem, iecietīgiem pret apkārtējiem. Spēt ieklausīties citādā viedoklī un necenties 
uzspiest savu kā vienīgo pareizo. Mēs katrs esam citādāks, mēs daudz mācāmies no 
apkārtējiem, bet novēlu tomēr katram saglabāt paša identitāti, jo no tā iegūsim visi kopā.

Pulciņa “Kaktuss” vadītāja Aiva Caunīte

 12. novembrī 7.–9. klašu skolēnus uz 
sarunu par to, vai izglītība mūsdienās ir ne-
pieciešama, aicināja Ildze Markova.

 21. novembrī skolotājas Lana Kunce 
un Ilze Stiprā dalījās pieredzē par skolas dar-
bošanos starptautiskajos Nordplus projektos 
Valsts izglītības aģentūras rīkotajā  informatī-
vajā seminārā par Nordplus programmu un 
2019. gada projektu konkursa nosacījumiem 
un atbalstāmajām aktivitātēm. 

 23. novembrī skolā notika pedagogu 
profesionālās pilnveides kursi “Individuālās 
pieejas īstenošana izglītības procesā izglī-
tojamiem ar mācīšanās traucējumiem”, ko 
vadīja Jēkabpils tālākizglītības un informāciju 
tehnoloģijas centra speciālistes.

 23. novembrī vācu valodas pulciņa 
dalībnieki Marina Puška, Sabīne Novakša-
nova, Matīss Dailidens, skolotāja Ilze Stiprā 
piedalījās vācu valodas pēcpusdienā “Deut-
sche Spuren in meinem Dorf/ meiner Stadt” 
Madonā.

 25. novembrī 1.–9. klašu skolēni kopā 
ar pedagogiem un vecākiem projekta “Latvi-
jas skolas soma” ietvaros apmeklēja baleta 
izrādi “Riekstkodis” Latvijas Nacionālās ope-
ras un baleta teātrī.

 22. un 29. novembrī Meirānu Kalpaka 
un Kristiāna Dāvida pamatskolas 7.–9. kla-
šu skolēniem notika izglītojošās nodarbības 
pusaudžiem par smēķēšanas, alkoholisko 
dzērienu un narkotiku lietošanas kaitīgo ie-
tekmi un sekām. 

 30. novembrī 7.–9. klašu skolēni ie-
sniedza darbus meža olimpiādei.

 3. decembrī uz tikšanos, Adventes lai-
kam sākoties, aicināja Lubānas evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs Reinis Bikše.

 6. decembrī – iespēja apmeklēt zobu 
higiēnistu skolā.

 10. decembrī skolā uzsāk makulatūras 
un izlietoto bateriju vākšanu. 

 14. decembrī skolotāji tiks iepazīstināti 
ar jaunākajām portāla uzdevumi.lv piedāvāta-
jām iespējām mācību procesa uzlabošanai. 

 18. decembrī plkst. 10.00 uz “Baltā 
rīta” pasākumu aicinām Meirānu puses seni-
orus, bērnu vecākus un vecvecākus.

 20. decembrī plkst. 18.00 būsiet mīļi 
gaidīti Ziemassvētku eglītes pasākumā 
“Viens pats Ziemassvētkos” Meirānu Tautas 
namā.

 21.decembrī savu Ziemassvētku vecīti 
gaidīs mazie “Kāpēcīši”.

Dienās, kad Tu esi skumīgs, kad jūties tik nomākts,
Tavs Eņģelis to zina – 
Viņš maigi paņems Tevi savās rokās,
Lai samīļotu Tevi un palīdzētu Tevi uzmundrināt.
Tajās naktīs, kad Tu esi vientuļš un nav neviena pie 
kā griezties,
Tavs Eņģelis to zina –
Viņš maigi ietīs Tevi savos spārnos,
Lai mierinātu Tevi un atgādinātu, ka vienmēr būs 
Tev blakus.
Un tais dienās, kad esi laimīgs un visas lietas kārtojas vienkārši lieliski, Tavs Eņģelis 
to zina. Lai katrs saņemam sava eņģeļa mīļumu, dodam spēku un prieku citiem 
gaišajos Ziemassvētkos  un Jaunajā gadā! Skolas administrācija  

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2018. gada  decembris
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25. novembrī 1.–9. klašu skolēni kopā 
ar pedagogiem un vecākiem projekta 
“Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja 
Latvijas Nacionālās operas un baleta teātrī 
baleta izrādi “Riekstkodis”. 

Pēc izrādes mūzikas stundā tika pār-
runāts „Riekstkoža” saturs un tēlojums. 
Skolēnu domas un emocijas bija dažā-
das. Tika veikta arī aptauja skolēnu vidū 
par viņu iespaidiem un sajūtām par bale-
tu, operu un par šo pasākumu kopumā 
(uz izrādi devās 31 skolēns). Noskaidro-
jām, ka Nacionālajā operā 25 skolēni bija 

pirmo reizi, bet 6 ir bijuši kā ekskursanti. 
30 skolēni baleta izrādi skatījās pirmo 
reizi, bet viens jau ir bijis. Par to, vai vē-
lētos redzēt vēl kādu baleta izrādi, 12 
skolēni teica, ka jā, bet tikai kopā ar sko-
lasbiedriem. Tika vaicāts arī vai kāds no 
skolēniem vēlētos kļūt par baletdejotāju, 
viedokļi dalījās. Daži vēlētos, ja vien būtu 
mazāki, bet daži uzskata, ka tas ir sarežģī-
ti, jo ir grūti dejot puantēs, tāpat arī jābūt 
elastīgam un jāceļ augstu kājas, tādējādi 
var sevi savainot, bet vēl dažiem šķiet, ka 
tā var kļūt tievs. Skolēni ieteiktu tiem, kuri 

Tas ir jāredz dzīvajā...
nav bijuši uz baleta izrādi, turp aizbraukt 
kaut vienu reizi dzīvē, jo tur var paplašināt 
savu redzesloku, iepazīt citu teātra žanru, 
ieraudzīt skaistos tērpus un Nacionālās 
Operas ēku. Tas vienkārši jāredz dzīvajā, 
jo televizorā nevar manīt visas emocijas. 

Paldies visiem vecākiem, kuri projekta 
ietvaros, atbalstot savus bērnus, devās uz 
šo izrādi. Paldies izrādes apmeklētājiem 
par izturību, sapratni un arī kopā būšanu! 

Skolēnu viedokļus apkopoja 
Aiva Caunīte

Meirānu Kalpaka pamatskolā 23. novembrī vie-
sojās speciālistes no Jēkabpils pilsētas pašvaldī-
bas iekļaujošās izglītības atbalsta centra. Seminārs 
“Individuālās pieejas īstenošana izglītības procesā 
izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem” atklāja 
vairākus faktorus, saistot ar pieredzi, kā veiksmīgāk 
strādāt ar skolēniem un pirmsskolas bērniem, ku-
riem ir uzvedības traucējumi un mācīšanās traucēju-
mi apgūt noteiktas prasmes, iemaņas savā attīstībā 
un zināšanas savai izaugsmei. Liela uzmanība tika 
veltīta tam, ka katrs skolēns ir individuāls. Kas der 
vienam, tas otram var nepalīdzēt. Būtiski ir jau laikus 
pamanīt, ka skolēnam ir problēmas mācīties, paslik-
tinās sekmes, izmaiņas uzvedībā, saskarsmē ar vien-
audžiem, pedagogiem, kā arī citi faktori. Novērot, 
kas izraisa mācību un uzvedības traucējumus, kas 
ir tie cēloņi un kā mēs varam palīdzēt. Ir bioloģiskie 
– CNS (centrālās nervu sistēmas), psihiskās saslim-
šanas, afektīvie, trauksmes, garastāvokļa stāvokļi un 
sociālie – audzināšanas problēmas ģimenē, pozitīva 
pašvērtējuma problēmas, identitātes meklējumi, ne-
gatīvā līdera problēmas klasē un citi aspekti, kuri vis-
biežāk ietekmē uzvedības traucējumus. Mūsdienās 
ir novērots UDHS (uzmanības defi cīta sindroms ar 
hiperaktivitāti), neuzmanības un impulsivitātes dēļ, 
tiek ierobežotas koncentrēšanās spējas un skolēns 
nespēj klausīties, mierīgi sēdēt, nedzird uzdevuma 
norādes, traucē citiem un citas pazīmes. Darbojoties 
ikdienā ar skolēniem, mēs laicīgi tās varam  pama-
nīt. Iesaistot vecākus un atbalsta personālu, palīdzēt 
šiem skolēniem. Svarīga ir sadarbība ar vecākiem. 
Informēt un palīdzēt arī viņiem, jo ne vienmēr vecāki 
ir gatavi pieņemt to, ka manam bērnam ir problēmas 
un vajadzīga palīdzība. Ir vajadzīga uzvedības un 
mācīšanās traucējumu izskaidrošana, un kā, kopīgi 
sadarbojoties, mēs bērnam varam palīdzēt. Centīsi-
mies savā darbā veicināt pozitīvu attieksmi mācībās, 
vienam pret otru, sasniegumu novērtēšanu, iedroši-
nājumu, palīdzēt atbrīvoties no negatīvās enerģijas 
ar vingrinājumiem – sportojot, līmējot, zīmējot...Sva-
rīgi ir saskatīt, just, pieņemt un nevainot!

Speciālās klase skolotāja 
Vineta Bormane

Mācīties un strādāt 
ar prieku ir 

iespējams ikvienam

Ar gudru galvu var visu
Gaidot Latvijas dzimšanas dienu, skolā norisinājās dažādi pasākumi. 

Konkurss “Es mīlu Tevi, Latvija” pagāja nemanot. Kad pienāca noslēgums, 
vēl arvien gribējās veikt dažādus uzdevumus, kas saistīti ar Latviju. Kopā pie-
dalījās 5 komandas, šoreiz komandu kapteiņi bija 9. klases skolēni. Darbs 
komandā bija saliedēts, un spraigs. Apkopojot rezultātus, tie atšķīrās tikai 
par 0,5 punktiem vienam no otra. Paldies visiem par izturību un saliedētību 
šajā konkursā!

Jauns pasākums bija “Praktiskais latvietis, praktiskā latviete 2018”, kas 
norisinājās 9. novembra pēcpusdienā. Šajā pasākumā skolēni piedalījās 
brīvprātīgi un pārbaudīja savas zināšanas un prasmes dažādos uzdevumos. 
Keramiķis – darbošanās ar sāls mīklu, skroderis – jāmāk piešūt trīs dažādas 
pogas un uzlikt ielāpu, viesmīlis – jāprot uzņemt ciemiņus, skaisti noformēt 
tējas vai kafi jas galdu, kā arī prasmīgi salocīt salvetes, pavārs – jāprot šķirot 
pupiņas, mizot ābolus un kartupeļus, frizieris – jāprot sapīt bize, katram bija 
jāprot sasiet kaklasaiti, izveidot mandalu no dārzeņiem. Katrs uzdevums tika 
vērtēts no 1 līdz 5 punktiem. Galvenie kritēriji: attieksme pret savu darbu, kva-
litāte un materiālu izvēle, prasme rīkoties ar darbarīkiem, drošības noteikumu 
ievērošana, savas darbavietas sakārtošana, darba izpildes kvalitāte.

Skolēni tika vērtēti divās grupās – sākumskola un pamatskola. Apkopo-
jot rezultātus, galvenos titulus ieguva ”Praktiskā latviete 2018” 1.-4.kl. grupā 
– Estere Upeniece (3.kl.), 5.-9.kl. grupā – Marina Puška (8.kl.), “Praktiskais 
latvietis 2018” – Emīls Kamols (3.kl.), Matīss Dailidens (7.kl.). Pasākumu or-
ganizēja mājturības un tehnoloģiju skolotāji, vērtēja neatkarīgi eksperti. Pal-
dies visiem, kas piedalījās un organizēja šo pasākumu. Pasākums tika vērtēts 
pozitīvi, jo it kā zināmas lietas varēja pielietot praksē un pierādīt sevi kā rado-
šu un praktisku personību.

Marina Puška, 8.kl.
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Šoruden elektroenerģijas biržā visā 
Eiropā, tai skaitā arī Latvijā, vērojams 
straujš cenu kāpums, kas visdrīzāk ie-
tekmēs visu elektroenerģijas tirgotāju 
klientu rēķinus.

Karstā un sausā vasara nav palikusi 
bez sekām arī elektroenerģijas tirdzniecī-
bas nozarē. Jūlijā hidroelektrostaciju iz-
strāde un ūdens pietece bijusi vēsturiski 
zemākā kopš novērojumu sākuma. Eiropā 
šāda situācija pēdējo reiz pieredzēta 1866. 
gadā. Sausais laiks joprojām notur cenas 
elektrības biržā ļoti augstas. Lai arī situācija 
ir nepatīkama, ikvienam no mums ir iespēja 
ar nelielu paradumu maiņu samazināt sa-
vas izmaksas par elektrību!

Pārliecinieties, vai jums ir piemērotā-
kais Elektrum produkts

Portālā izveidotajā produktu kalkulato-
rā ievadot savu vidējo elektroenerģijas pa-
tēriņu mēnesī, jums ir iespēja skatīt mēne-
ša maksu katram no mūsu piedāvātajiem 
elektroenerģijas produktiem. Dzīvoklī, kur 
patēriņš ir neliels, visdrīzāk piemērots būs 
„Elektrum Ekonomiskais”, savukārt privāt-
mājai ar lielu elektrības patēriņu izdevīgā-
ka cena ir produktam „Elektrum Izdevīgais 
600+”. Nosakiet, kurš produkts jums ir iz-
devīgākais!

Aicinām arī rūpīgi izvērtēt, kāda vei-
da produktu – ar fi ksētu un paredzamu 
vai mainīgu cenu – izvēlēties! Lai gan bir-
žas cenai piesaistītie produkti, piemēram, 
„Elektrum Dinamiskais”, cenas ziņā var 
šķist pievilcīgi, izvērtējiet – vai esat gatavs 
uzņemties risku par svārstīgo cenu un ne-
prognozējamu rēķinu? Skatiet, kura veida 
produkts jums ir piemērotākais!

Ieviesiet nelielas izmaiņas ikdienas 
paradumos

Jau 20 gadus Elektrum Energoefekti-
vitātes centra speciālisti izglīto sabiedrību, 

3 veidi, kā iespējams samazināt 
izmaksas par elektrību

vēstot, kā elektroenerģiju tērēt efektīvāk, 
nezaudējot komfortu vai to pat uzlabojot. 
Vai zinājāt, ka, mainot dažus paradumus, 
elektroenerģijas patēriņu ir iespējams sa-
mazināt vismaz par 10%?

Var sākt ar nelielu ikdienas darbību 
maiņu, piemēram, veļu mazgāt 30 grādos, 
gatavojot maltīti, pannai vai katlam vienmēr 
izmantot vāku, kā arī izslēgt plīts virsmu vai 
cepeškrāsni 10 minūtes pirms gatavošanas 
beigām. Ievērojamu ietaupījumu var sniegt 
veco spuldžu nomaiņa uz gaismas diožu 
jeb LED spuldzēm – tā ietaupīsiet 70 – 90% 
elektroenerģijas salīdzinājumā ar kvēlspul-
dzēm un halogēnspuldzēm.

Aicinām iepazīties ar 10 noderīgiem un 
klientu pārbaudītiem padomiem, kā savā 
mājoklī saimniekot efektīvi! 

Ikdienā bieži neaizdomājamies, ka ar 
nelielām darbībām varam samazināt tēri-
ņus un kļūt draudzīgāki videi un maciņam. 
Saimniekosim efektīvi kopā!

1) Regulāri tīri elektriskās tējkannas 
sildelementu, jo apkaļķojuma slānis 1 mm 
biezumā palielina tās elektroenerģijas pa-
tēriņu par 10%.

2) Reizi gadā iztīri saldētavu, jo katrs 
centimetrs ledus palielina saldētavas elek-
troenerģijas patēriņu par 10%.

3) Samazini telpu apsildes temperatūru 
naktī par 1 grādu – ietaupīsi līdz pat 5% no 
apkures rēķina. Ja samazināsi par 2–3 grā-
diem, ietaupīsi līdz pat 15% enerģijas, un 
miegs būs saldāks.

4) Uzliec pannai vai katlam vāku, gata-
vojot ēdienu. Ja regulēsi arī plīts sildīšanas 
intensitāti, samazināsi elektroenerģijas pa-
tēriņu līdz pat 30%.

5) Izslēdz dekoratīvo spuldzīšu virteni 
diennakts gaišajā laikā no plkst. 9 līdz 17 
– tā virtenes elektroenerģijas patēriņu sa-
mazināsi par 30%. Ja dekoratīvo apgais-
mojumu izslēgsi arī no plkst. 24 līdz 6 rītā, 

Kā izpildīt 
jaunos 

ugunsdrošības 
noteikumus? 
2019. gada 1. janvārī stāsies spēkā 

aizliegums ventilācijas kanālam daudz-
dzīvokļu mājās pievienot virtuves tvai-
ka nosūcēju, ja dzīvoklī ir gāzes plīts un 
nav papildu ventilācijas, kas nodrošina 
noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus 
ēkas.

Lai ievērotu šos ugunsdrošības 
noteikumus, daudziem dzīvokļu īpaš-
niekiem ir jāizvēlas – pārbūvēt venti-
lācijas sistēmu, iegādāties elektrisko 
plīti vai pielāgot tvaika nosūcēju. Vairāk 
informācijas par šo jautājumu varat gūt 
www.elektrum.lv.

25.novembrī  Lubānas 
pilsētas klubā notika kārtējais 
zoles turnīrs. Piedalījās 18 
dalībnieki.

Lūk, rezultāti:
1. vieta Dairis Kalniņš,
2. vieta Jānis Melnacis,
3. vieta Valdis Markovs,
4. vieta Jānis Priednieks,
5. vieta Aigars Čudarkins,
6. vieta Jānis Garlo.
1. zole – Uldis Zviedris
Sveicam uzvarētājus!!!

Lubānas kultūras nama 
direktore Velga Puzule

Zoles turnīrs 25.11.2018.

patēriņu samazināsi vēl par 30%.
6) Mazgā veļu 30°C, nevis 40°C – tā 

ietaupīsi 25% elektroenerģijas. Ja iepriekš 
veļu mazgāji 60°C, tad veļas mazgājamās 
mašīnas patērēto elektroenerģiju iespē-
jams samazināt pat līdz 45%.

7) Elektriskajā tējkannā vāri tikai ne-
pieciešamo ūdens daudzumu – tā ūdens 
uzvārīšanai ietaupīsi līdz pat 75% elektro-
enerģijas.

8) Izmanto trauku mazgājamo mašīnu 
– patērēsi mazāk ūdens, turklāt tā sildīša-
nai nebūs jāizmanto boilers. Tā ietaupīsi 
līdz 60% elektroenerģijas un līdz pat 80% 
ūdens.

9) Mazgājies dušā – tā patērēsi par 80% 
mazāk ūdens, nekā mazgājoties vannā.

10) Izvēlies gaismas diožu jeb LED 
spuldzes mājokļa apgaismojumā – tā ietau-
pīsi 70–90% elektroenerģijas salīdzinājumā 
ar kvēlspuldzēm un halogēnspuldzēm.

Aprēķiniet, cik liela slodze jūsu mā-
joklim nepieciešama!

Kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas 
elektrības maksa ir atkarīga no dažādiem 
faktoriem – no izvēlētā produkta, no patēri-
ņa un pat no pieslēguma veida. Lielu daļu 
jūsu rēķina veido maksa par pārvades un 
sadales pakalpojumiem. Par mājoklim pie-
ejamo slodzi (gan fāžu skaitu, gan ampēru 
daudzumu) ik mēnesi jūs maksājat fi ksētu 
maksu.

AS „Sadales tīkls” mājaslapā ir izvei-
dots slodzes aprēķina kalkulators, ar kura 
palīdzību jūs varat noteikt mājoklī nepiecie-
šamo slodzi – norādiet, kādas elektroierī-
ces ir mājoklī un kāda ir tām nepiecieša-
mā jauda. Ja pēc aprēķiniem redzams, ka 
esošā slodze ir lielāka nekā nepieciešams, 
aicinām apsvērt iespēju to samazināt, tādē-
jādi ievērojami samazinot arī savu elektro-
enerģijas rēķinu!

Elektrum Tavām mājām
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Lubānā notika brīnums. Jūs noteikti jautāsiet kāds? 22. novembrī Lubānas kultūras namā ie-
radās ciemiņi no Kanādas un ASV – organizācijas “Daugavas Vanagi ASV” pārstāvji, lai Latvijas 
simtgadē iepriecinātu Latvijas bērnus. Akcijā “Ziedosim 100” tika saziedoti līdzekļi, lai varētu at-
balstīt 200 Latvijas bērnus un bāreņus. Kopā Latvijā tika izvēlēti 13 punkti 4 Latvijas novados un 
Rīgā.

Patiesi liels brīnums bija akcijas “Ziedosim 100” mācītāja Dāga Demandta zvans ar lūgumu kopā ar 
Lubānas novada sociālo dienestu sagatavot sarakstu, kurā būtu norādīti 14 bērni, kam visvairāk nepie-
ciešams labs ziemas apģērbs. Pateicoties Vēsmai Masai, tika apzinātas ģimenes, kam visvairāk šī palī-
dzība ir vajadzīga. Pateicība Lubānas novadam par siltām un brīnišķīgām telpām, kurās mēs varējām 
iepazīties tuvāk ar nu jau mūsu draugiem no ASV un Kanādas. Kopīgi iepazīstoties un spēlējot atjautības 
spēles, laiks pagāja nemanot. 

Kad tika pasniegtas jaunas un patiešām jauniešu gaumei izcili atbilstošas ziemas jakas un zābaki un 
sporta kurpes, ieraudzīju šo lielo brīnumu – kādreiz cilvēks var dzīvot ļoti tālu no manis, bet sirds mīles-
tība šo attālumu pārvar vienā sekundē. 

Pateicamies visiem, kas ziedoja, lai bērni saņemtu šīs dāvanas. Viņu sejās prieks bija neaprakstāms. 
Novēlu visiem Lubānā atcerēties, ka mēs esam viens otram līdzās un ka “Svētīgāk ir dot, nekā ņemt” 
/Apd. 20:35/.

Dieva svētību vēlot, Lubānas ev. lut. draudzes mācītājs  Reinis Bikše

“Svētīgāk ir dot nekā ņemt.” /Apd. 20:35/ 

Novadā viesojas misionāri no SomijasNovadā viesojas misionāri no Somijas
1. un 2. decembrī mūsu novadā viesojās misi-

onāri no Somijas, lai sludinātu un slavinātu Dieva 
vārdu. LELB Lubānas draudzē misionāri viesojas 
katru gadu. Misionāri nāk no dažādām Somijas 
pilsētām, bet viņus visus vieno lūgšanu nams Lah-
ti pilsētā. Sadraudzība starp mūsu un somu drau-
dzēm jau ilgst daudzu gadu garumā. Arī Lubānas 
LELB draudzes pārstāvji dodas vizītē pie somu 
draugiem jau vairāk kā 10 gadus.

Šogad misionāri viesojās Meirānu Tautas 
namā, Lubānas VSAC, Mācītājmuižā, VSAC Lat-
gale fi liālē “Lubāna” un Lubānas ev. lut. baznīcā. 
Minētajās vietās notika dievkalpojumi gan somu, 
gan latviešu, gan krievu valodās. Tika dziedātas 
garīgas dziesmas un notika lūgšanas. Patīkami 
pārsteidza misionāra Erkki Sinkkonena attieksme 
pret valsti, uz kuru dodas. Viņš pamazām apgūst 
latviešu valodu. Viņa latviešu valodas zināšanas ir 
tādā līmenī, ka var sarunāties. Erkki pastāsta, ka 
draudze misijā dodas apmēram 7 reizes gadā. 
Pārsteidza arī tas fakts, ka viņš internetvietnē lasa 
“Lubānas Ziņas”. 

Ligita Pētersone

Tu būsi?
Atbalstot un mīlot,
Lai labi būt ikbrīd –
Tu būsi sagaidīts?
Piepildot ar prieku:

Blakus būt cits citam –
Tu būsi sagaidīts?

Dodot tiem, kam nav nekā,
Ar sirdi, vārdiem, darbiem –

Tu būsi sagaidīts?
Ir laiks jau pienācis,

Lai laimīgs sākas rīts –
Tu būsi sagaidīts!

Vislabākais ir šodien –
Tu būsi sagaidīts!

(Ēvalds Leons)
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2017. gada 7. decembrī Latvijas Republi-
kas Saeima pieņēma likumprojektu “Grozījumi 
Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (turpmāk 
– Likumprojekts), kas stājās spēkā 2018. gada 
1. janvārī, un kuru rezultātā tika būtiski izmainī-
ta nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas (turpmāk – Apsaimniekošanas 
maksa) veidošanās un izmaiņu apstiprināša-
nas kārtība, tajā skaitā Atkritumu apsaimnie-
košanas likuma (turpmāk – Likums) 39. panta 
pirmā daļa ir izteikta šādā redakcijā:

“(1) Nešķirotu sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas (izņemot sadzīves atkritumu reģe-
nerāciju) maksu atkritumu sākotnējam radītā-
jam vai valdītājam veido:

1)  pašvaldības lēmumā apstiprinātā mak-
sa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārva-
dāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām nor-
matīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic 
pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina 
apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabā-
šanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanas un šķirošanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs;

2)  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves at-
kritumu apglabāšanu atkritumu poligonos”,

kā arī Likuma 39. pants papildināts ar 1.1 
daļu šādā redakcijā:

“(12) Ja līguma darbības laikā normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj 
apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas 
maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.”;

Likuma grozījumu rezultātā dabas resursu 
nodokļa (DRN) maksājums pārstāja būt patstā-
vīga Apsaimniekošanas maksas komponente, 
kuras izmaiņu gadījumā būtu nepieciešams 
speciāls atsevišķs pašvaldības lēmums, jo 
DRN maksājums tika iekļauts tarifā par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligo-
nos (turpmāk – Poligona tarifs). To apstiprina 
gan Likuma grozījumu teksts, gan Likumpro-
jekta anotācija, kas sniedz skaidrību par šādu 
likumdevēja gribu:

“Izvērtējot 2017. gadā aktuālās atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas problēmas, ir 
konstatēti vairāki problēmjautājumi, kurus ne-
pieciešams risināt, pilnveidojot Atkritumu ap-
saimniekošanas likumu: 

(..) 4.  Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisija, modelējot situācijas, lai noteiktu, 
kāds varētu būt tarifa par atkritumu apglabā-
šanu apmērs pie visām likumā noteiktajām da-
bas resursu nodokļa (turpmāk – DRN) likmēm, 
kas turpinās mainīties pa gadiem, konstatēja, 
ka sadzīves atkritumu apglabāšanas pakal-
pojuma sniedzējiem tarifs pie augstām DRN 
likmēm var veidot negatīvu skaitli, kas radīs 
sarežģījumus tā piemērošanā. Rezultātā pare-
dzēts, ka turpmāk DRN būs, tāpat kā sākotnēji, 
iekļauts atkritumu apglabāšanas tarifā. Tāpat 
arī likumprojekts, lai samazinātu administra-

tīvo slogu, paredz, ka pašvaldībai, mainoties 
apglabāšanas tarifam, nebūs nepieciešams 
atsevišķs lēmums par atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas maiņu, kas stāsies spēkā reizē 
ar jauno apglabāšanas tarifu”.

Sakarā ar Likuma grozījumiem un pa-
kāpenisko DRN maksājuma pieaugumu Sa-
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
padome 2018. gada 5. aprīlī izskatīja SIA “AP 
Kaudzītes” iesniegumu un pieņēma lēmumu 
Nr. 38 (prot. Nr.13, 1.p.), ar kuru apstiprināja 
SIA “AP Kaudzītes” Poligona tarifus ar DRN 
(bez pievienotās vērtības nodokļa) turpmāka-
jiem periodiem:

• tarifu 55,52 EUR/t uz laika periodu no 
2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. de-
cembrim;

• tarifu 59,52 EUR/t uz laika periodu no 
2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada  31. de-
cembrim;

• tarifu 63,02 EUR/t no 2020. gada 1. jan-
vāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

Veicot Apsaimniekošanas maksas aprē-
ķinus, jāņem vērā, ka samaksa par atkritumu 
apglabāšanu SIA “AP Kaudzītes” poligonā tiek 
noteikta, pamatojoties uz ievestajām tonnām, 
savukārt SIA “Pilsētvides serviss” klientiem 
samaksa par sadzīves atkritumu izvešanu tiek 
noteikta, pamatojoties uz savāktajiem kubik-
metriem. 

Tā kā atkritumu apglabāšanas izmaksas no 
2019. gada 1. janvāra pieaugs par 4,00 EUR/t, 
un atkritumu vidējais svars Lubānas novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 160 kg/
m3, tad jāsecina, ka Poligona tarifa pieaugums 
no 2019. gada 1. janvāra būs 0,64 EUR/m3 bez 
PVN (4,00 EUR/t x 0,16 t = 0,64 EUR).

Ievērojot iepriekš minēto, SIA “Pilsētvides 
serviss” informē Lubānas novada domi, ka, sā-
kot no 2019. gada 1. janvāra maksa par nešķi-
roto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiks 
noteikta 15,83 EUR/m3 (bez PVN), kuru veido:

1) Pašvaldības lēmumā apstiprinātā mak-
sa par sadzīves atkritumu savākšanu, pār-
vadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 
veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas sa-
mazina apglabājamo atkritumu apjomu, par 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, 
pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru 
noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimnie-
kotājs – 6,31 EUR/m3 (bez PVN);

2) Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu SIA “AP Kaudzītes” poligonā 2019. 
gadā – 9,52 EUR/m3 (bez PVN).

Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, 
lūdzu, sazinieties ar mums, zvanot pa tālruni +  
371 67461592 vai + 371 28658000 vai elektro-
niski uz e-pastu: info@pilsetvide.lv.

Patiesā cieņā, 
SIA “Pilsētvides serviss” 

valdes loceklis Jurģis Ugors un 
valdes locekle Baiba Muhina

Par nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas izmaiņām

Debesu liedagi sniegos, 
pārslas uz zemi krīt...

Ziemassvētki ir ceļā, pasauli sasildīt…
Ziemassvētki ir ceļā, 

mieru dvēselēs aust…
Tiek ar Adventes laiku, 
katrai sirdij kas dots,

Bet labestīgas domas un darbi šai laikā,  
katram pašam jāatrod…

Lubānas novada Sociālajā dienes-
tā un Lubānas VSAC Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā: 

 11. decembrī – Lubānas VSAC 
klientus priecēs Lubānas Jauniešu cen-
tra dalībnieki ar Adventes svētku kon-
certu;

 12. decembrī plkst. 10.00 – no-
darbība jaunajām māmiņām “Piparkūku 
smarža manās mājās”;

 12. decembrī plkst. 16.00 – Patei-
cības koncerts Sociālā dienesta 3. stāva 
zālē tiem, kuri ir dalījušies, palīdzējuši  
un ziedojuši saviem līdzcilvēkiem no-
derīgas mantas, mēbeles, apģērbu un 
apavus.

 18. decembrī plkst. 10.30 – PII 
“Rūķīši” “Kāpēcīšu” grupiņas bērni un 
skolotājas Lidija Mičule, Iveta Skaba, 
Sandra Puķīte un Ina Gutāne iepriecinās 
VSAC klientus ar koncertu “Lai vairojas 
prieks!”

 19. decembrī plkst. 10.00 – Zie-
massvētku eglīte cilvēkiem ar noteiktu 
invaliditāti un asistenta pakalpojuma 
saņēmējiem;

 19. decembrī plkst. 14.00 – dāva-
niņu ražošanas darbnīca un eglīte Lubā-
nas novada sociālā dienesta klientiem;

 20. decembrī plkst. 10.00 – dāva-
niņu ražošanas darbnīca un eglīte jau-
najām māmiņām.

 22. decembrī plkst. 10.00 – vokālā 
ansambļa “Naktsputni” sveiciens VSAC 
klientiem Ziemassvētkos.

Lai mums katram šis Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laiks ir īpašs – ar gaišām 
domām un labestību sirdī, ar vēlēšanos 
kādu iepriecināt, kādam pateikt labu vār-
du, piedot, aizmirst, negaidot neko pretī, 
dot!

Lubānas novada 
sociālā darbiniece Vēsma Masa

Sociālajā dienestāSociālajā dienestā



Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas.
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Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 

iznāks 21. decembrī. 
Informāciju iesniegt domē redaktorei 

līdz 14. decembrim. 

Atgādinām, ka novadā kultūras pasākumos 
tiks fotografēts vai arī filmēts. Lai sniegtu in-
formāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu paš-
valdības iestāžu darbības caurspīdīgumu, 
informācija par pasākumu kopā ar vizuālo ma-
teriālu tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, 
kā arī izmantota pašvaldības laikraksta “Lubā-
nas Ziņas” vajadzībām. Atrodoties pasākumā, 
Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat 
iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.

Dusi saldi, mīļo tētiņ,
Mūža miegs lai tev ir salds.

Auklēs tevi rasas rīti,
Ziedi klās un sniedziņš balts.

(A. Krūklis)

Elīnai Šmidtei ar ģimeni, 
no tēta atvadoties. 

Bijušie klasesbiedri 
Lubānas vidusskolā

Asja Balode – 84 g. (Lubāna)
Mirusi – 17.11.2018.

Felikss Šmidts – 74 g. (Lubāna)
Miris 21.11.2018.

Informācija 
vecākiem!

2019. gada 18. janvārī Lubānas no-
vada Sociālais dienests organizē Rīgas 
Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu 
konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecu-
mam. Būs iespējams saņemt acu ārsta un 
fi zikālās terapijas un rehabilitācijas (bēr-
niem ar stājas problēmām) konsultācijas.

Pieteikties pie sociālās darbinieces   
Vēsmas Masas pa t. 20275661.

Lūgums vecākiem, kuriem bērni tika 
pierakstīti pie acu ārsta uz konsultāciju 
un netika 17. oktobrī, atzvanīt sociālajai 
darbiniecei un informēt, vai pieraksts vēl 
ir spēkā.

Pērk lentu magnetofonu un kasešu 
magnetofonu. T. 26114132

Pateicība Lubānas 
novada pašvaldībai

Sirsnīgi pateicamies Tālim Salenie-
kam, ka uzklausīja iedzīvotāju lūgumu 
par siltuma regulatoru uzstādīšanu. 

Novēlam priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu 2019. gadu!

Aiviekstes labā krasta 
daudzstāvu māju iedzīvotāji

Ģimene meklē Ziemas-
svētku vecīti, kurš 24. 
decembrī Lubānā pa-
godinātu ar savu klāt-
būtni mazus rūķīšus. 

Mīļo Ziemassvētku 
vecīti, ļoti, ļoti gaidīsim tavu 
zvanu jau tagad – 26643646. 

Piezvani!

Ziemas sezona 
Lubānā atklāta ar 
jaunu slidotavu

Atkal mūsu novada sporta pasāku-
mu organizators Māris Valainis ziemas 
sporta veida cienītājus Lubānā pārsteidz 
ar jaunām iespējām. 

Māris Valainis aicina: “Ziemas sezonas 
laikā (kad laikapstākļi un aukstums būs sa-
biedrotie), sākot no 2. decembra, būs ie-
spējams slidot. Katru dienu no plkst. 18.00 
– 20.00 slidošanai tiks izgaismots dīķis aiz 
Lubānas ev.lut. draudzes baznīcas (Baznī-
cas iela 1, Lubāna). Ja nav savu slidu, tās 
var aizņemties no Māra (t. 26649344).  

Dabas baudītājiem iespēja dzert tēju 
un skatīties daiļslidotājus pa logu no slēpju 
namiņa turpat dīķa tuvumā. Esi aktīvs arī 
ziemā!”

Pirmie slidojumi pa dīķa ledu jau noti-
kuši. Bet, ak vai, dabā sācies atkusnis, kas 
atkal ierobežos ziemas priekus. Gaidīsim 
sniedziņu! Ligita Pētersone

Aktuāli
8. decembrī plkst. 10.00

Lubānas novada Jauniešu centrā – 
Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā
Ziemassvētku gaidīšanas laikā Tev 
ir iespēja izliet pašam savu vaska 
sveci! Beāte un Aleksandrs Ozoliņi 
gan pastāstīs, gan parādīs, kā 
tas darāms, lai svece izdotos pēc 
iespējas skaistāka. Nekas līdzi nav 
ņemams – vien labs garastāvoklis 
un vēlme radīt ko skaistu! 

8. decembrī plkst. 21.00
Lubānas pilsētas klubā
BALTĀ BALLE
Tieši Jums spēlēs grupa “CREDO”
Ieeja 3 EUR 
Vietu skaits ierobežots.  Biļešu 
iepriekšpārdošana līdz 07.12.2018. 
Lubānas kultūras nama 
administrācijas telpās Oskara 
Kalpaka ielā 4/2. no plkst. 11.00 līdz 
plkst. 17.00. Pasākumā rezervācija 
galdiņiem tiek nodrošināta tikai līdz 
plkst. 21.30.

11. decembrī plkst. 15.00
Lubānas pilsētas klubā
EGLĪTE 
LUBĀNAS NOVADA SENIORIEM
Ar latviskām melodijām un 
dziesmām Jūsu Ziemassvētku 
sajūtu piepildīs dziedātājs 
un aktieris JURIS HIRŠS ar 
programmu “BRĪNUMI NOTIEK”
Ieeja ar ielūgumiem
Ja esat pensionārs, priekšlaicīgi 
pensionējies novada iedzīvotājs, 
un savās deklarētajās dzīvesvietās 
neesat saņēmis ielūgumu uz 
senioru pasākumu, lūgums zvanīt – 
26594314 vai 64894016 – Lubānas 
Kultūras nams.

15. decembrī plkst. 11.00
Lubānas pilsētas klubā
Lubānas novada 
EGLĪTE BĒRNIEM, 
kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes.
Ieeja ar ielūgumiem

25. decembrī plkst. 17.00
Lubānas pilsētas klubā
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
Jums uzstāsies Ginta, Guntis, Juris
Ieeja bez maksas

Jauniešu centrā
decembrī

Vēl šī gada nogalē Lubānas novada  
jaunieši plāno pasākumu “Kafi ja ar po-
litiķiem”. 

Lubānas novada Jauniešu centrā  
arī decembrī ir iespēja piedalīties teātra 
sporta nodarbībās, kuras vada Ilze un 
Kaspars Kraukļi. 

Otrdienās joprojām vari pievienoties 
galda spēļu vakaros. 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā, 8. 
decembrī plkst. 10.00 esi aicināts pie-
dalīties vaska sveču liešanas darbnīcā 
kopā ar Ozoliņu ģimenes pārstāvjiem.

11. decembrī muzicējošie jaunieši 
sniegs koncertu Lubānas VSAC iemīt-
niekiem. 

Jau pavisam drīz smaržos pēc svēt-
kiem arī Lubānas novada Jauniešu cen-
trā. Lai rosīgs un jauks Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks mums visiem!

Līga Padoma

15. decembrī 
plkst. 15.00

Lubānas pilsētas klubā
IZKLAIDĒJOŠA 

CIRKA 
PROGRAMMA

OKI – DOKI
Dažādi dzīvnieki, 

burvju triki, žonglieri Ieeja – 1,50


