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AKTUĀLI
Ar 1. februāri darbu pašvaldībā uzsākusi klientu apkalpošanas speciāliste. Vairāk
informācijas lasiet 3.lpp.
Tā kā ir uzsnigusi kārtīga sniega sega,
notiek intensīva sniega tīrīšana Lubānas pilsētas ielās un novada lauku ceļos uz viensētām.
Visur vienlaicīgi sniegu notīrīt nav iespējams,
tāpēc darbi tiek veikti pakāpeniski. Ja ceļš dienas laikā nav tīrīts, lūgums informāciju sniegt
pašvaldības darba laikā Klientu apkalpošanas
centra speciālistei (t. 64894091).
2.lpp. lasiet informāciju par domes sēdi
31.01.2019. 22.februāra numurā vairāk uzmanības tiks pievērsts informācijai par aizvadītā
gada un šī gada budžetu, par izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs
2019.gadā un citiem aktuāliem jautājumiem.
Pašvaldība gatavojas izsludināt biznesa ideju konkursu “Sāc Lubānā 2019”. Konkursa nolikumā, ņemot vērā iepriekšējo gadu
pieredzi, veiktas izmaiņas. Lasiet 3.lpp.
Sports. 16. februārī Lubānā notiks Lubānas novada atklātais čempionāts “Orientēšanās uz slēpēm” un Lubānas novada atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē
Meirānos. Lasiet informāciju laikraksta slejās.
Iespēja lasīt latviešu autoru darbus egrāmatas formātā. Interesentiem sazināties ar
mūsu novada bibliotēkām. Plašāka informācija – 4.lpp.
SIA “Pilsētvides serviss” aicināja Lubānas novada skolēnus iesaistīties konkursā
“Dzīvo zaļi”. Atsaucība bija liela – piedalījās 23
komandas. Vairāk informācijas 8.lpp. 13.februārī Lubānas pilsētas klubā notiks konkursantu apbalvošana.
Lubānas novada pašvaldība pieteikusi
skatei “Gada labākā būve Latvijā 2018” kategorijā Publiskā jaunbūve 2018.gadā Lubānas
Jaunajos kapos uzcelto Atvadu namu. Skati
organizē Latvijas Būvnieku asociācija kopā ar
citām valsts un privātajām iestādēm. Tika nolemts būvi skatei pieteikt, ņemot vērā saņemtās pozitīvās atsauksmes par Atvadu nama vizuālo veidolu un lielo finansiālo ieguldījumu tā
tapšanā. Nupat kļuvis zināms, ka Atvadu nams
izvirzīts skates 2. kārtai.
Ir apstiprināti iepirkuma rezultāti divu
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai un Barkavas ielas
asfaltseguma atjaunošanai. Plānots veikt meliorācijas atjaunošanas darbus grāvjiem 1.1
km un 4,85 km garumā un veikt ceļa remontu.
Pašvaldība cer, ka darbi tiks pabeigti 2019.
gadā. Plašāku informāciju skatīt novada mājaslapas www.lubana.lv sadaļā Iepirkumi.

Tijas Žvaginas foto.

Var iesniegt
lauku bloku precizējumus
No 4. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku/ainavu elementu precizēšanu 2018. gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada
1. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja
– klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību,
– pievienot jaunus ainavas elementus;
– no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks
iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana.
Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesniegums
platību maksājumu saņemšanai.
Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot
lauksaimnieka bloku – savas apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas tikai viena lauksaimnieka
apsaimniekotā platība, kas ļauj precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību,
kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.
Atgādinām, ka klienti var pārliecināties par savām apsaimniekotajām platībām
LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija
par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos: http://
karte.lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Kristīne Ilgaža,
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384; E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

AKTUĀLI

Domes sēde
31.01.2019.
Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Tālis Salenieks. Nepiedalās
deputāti: Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa.
Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040089
nomu.
Nolēma iznomāt pašvaldībai piekrītošu
neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
70580040089, slēdzot nomas līgumu uz pieciem
gadiem un gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.
Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040093
nomu.
Nolēma iznomāt pašvaldībai piekrītošu
neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
70580040093, slēdzot nomas līgumu uz pieciem
gadiem un gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.
Par noteikumu Nr. 1 “Mērķdotācijas pamata
un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas
iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019. gada janvāra-augusta mēnesim
sadales kārtība” pieņemšanu. Nolēma apstiprināt noteikumus Nr. 1 „Mērķdotācijas pamata un
vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un
pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma
apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā
finansējuma 2019. gada janvāra-augusta mēnesim
sadales kārtība”.
Par 2018. gada pašvaldības budžeta izpildes
apstiprināšanu. Galvenā grāmatvede I.Logina īsumā
informē deputātus par nozīmīgākajiem izdevumiem
un ieņēmumiem 2018. gadā. Kopējais ieņēmumu
plāns ir izpildīts (faktiskā izpilde pret precizēto budžetu 101%). 50% no pašvaldības ieņēmumiem
veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā
īpašuma nodoklis. Otrā lielākā sadaļa ieņēmumos ir
dotācija no PFIF un mērķdotācijas no valsts budžeta,
t.sk. pedagogu atlīdzībai, ambulatorajiem pakalpojumiem, dažādiem sociālajiem mērķiem. Saņemts
pirmais finansējums 52 000 eiro no Lauku atbalsta
dienesta ES projektam “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” pārbūvei.
Visās izdevumu pozīcijās ir plānoto līdzekļu
atlikumi, kas veidojušies no algu fonda vai preču
iegādes ekonomijas, kā arī dažu plānoto izdevumu
pabeigšanu atliekot uz 2019. gadu. Atlikumā palika
arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 11,5 tūkst.
eiro. Algu fonda ekonomija ir kultūras, izglītības
iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs galvenokārt
darbinieku slimības dēļ. Algu fonda ekonomija kopā
ar darba devēja obligātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām ir vairāk nekā 60 tūkst. eiro.
2018. gadā lielākās investīcijas tika veiktas: 64,6
tūkst. eiro Ozolu 5, Ozolu 7 un individuālo siltummezglu uzstādīšanai Parka ielas dzīvojamās mājās,
51 tūkst. eiro Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši ceļa
posma atjaunošanai, 30,4 tūkst. eiro ar apkures katla nomaiņu saistītajiem izdevumiem Lubānas vidusskolā. No ceļu fonda līdzekļiem 10 tūkst. eiro izlie-
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tots ielu apgaismojumam, 21,2 tūkst. – pilsētas ielu
un 22,7 lauku ceļu uzturēšanas darbiem, t.sk. 12.1
tūkst. grāvju tīrīšana Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši
ceļa vienam posmam.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21.pantam,
kas nosaka, ka, dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai
dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā
arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu
(28.01.2019., protokols Nr.1, 7.§),
nolēma apstiprināt 2018. gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu:
EUR pamatbudžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. – 428 042
ieņēmumi – 2 645 800
izdevumi – 2 627 468
finansēšana, t.sk.: -49 883
aizņēmumu atmaksa -49 883
līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. – 396 491
Speciālais budžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. – 38 730
ieņēmumi – 98 043
izdevumi – 84 297
finansēšana, t.sk.: -1 812
aizņēmumu atmaksa -1 812
līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. – 50 664
Ziedojumi un dāvinājumi:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2018. 628
ieņēmumi – 150
izdevumi – 150
līdzekļu atlikums uz 31.12.2018. – 628.
Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada
pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gadā. Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr.
418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, noteikts, ka pašvaldībām, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas
pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, jāslēdz līgums par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par
kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini. Noteikumu 4.punkts nosaka līguma pielikumā
norādīt pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes
iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar šo noteikumu
9.punktu.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un
27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada
28. jūnija noteikumu Nr. 418 “Kārtība kādā veicami
pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 9.punktu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo
atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 6.§),
Nolēma apstiprināt Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018. gadā uzskaitītos pamatbudžeta izdevumus par vienu izglītojamo mēnesī
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā.
Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu. Atbilstoši Ministru kabineta
11.03.2008. Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto
līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.p. prasībām, kas
nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. februāris

ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 4.§),
nolēma apstiprināt pašvaldības ceļu fonda
vidējā termiņa plānu 2019.-2021. gadam.
Par saistošo noteikumu Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu” apstiprināšanu. Galvenā
grāmatvede Ingrīda Logina informē deputātus par
galvenajām prioritātēm 2019. gada budžetā. 2019.
gada pašvaldības budžets šobrīd ir veidots atbilstoši Finanšu ministrijas apstiprinātajiem pamatprincipiem par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam.
Visas iestāžu un pasākumu tāmes tika izskatītas
domes komitejās, pieaicinot attiecīgās iestādes vadītājus. Tika veiktas dažādas izmaiņas: palielinot vai
samazinot plānotos ieņēmumus un izdevumus. Pašvaldība budžeta gadu sāk ar 396 tūkst. eiro līdzekļu
atlikumu. 2019. gadā ieņēmumi tiek plānoti 2 483
851 eiro apmērā, bet izdevumi – 2 703 316 eiro, t.i.
par 219,4 tūkst. lielāki nekā plānotie ieņēmumi, budžeta deficīts tiks finansēts ar līdzekļu uzkrājumu no
iepriekšējā gada. Pamatbudžetā galvenā ienākumu
daļa ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā
īpašuma nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek
plānots 1 193 tūkst, kas ir par 7,5 tūkst mazāk nekā
2018. gadā. Tam par iemeslu ir valsts īstenotā algas
nodokļu reforma: palielinot neapliekamo minimumu
mazajām algām, kā arī nosakot lielāku atvieglojumu
par apgādājamām personām. Otrā lielākā ieņēmumu pozīcija ir dotācijas un mērķdotācijas no valsts
budžeta. Par budžeta prioritārajām jomām 2019.
gadā ir noteikta atbalstīto ES projektu īstenošana un
citas investīcijas sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanai. Lielākie izdevumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada budžetā, tāpat kā līdz šim, plānoti
izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas
brīdi sastāda 1 258 754 euro, jeb 46,56% no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem. Kā
otro lielāko budžeta izdevumu prioritāti pašvaldība ir
noteikusi „Sociālā aizsardzība”. Šiem mērķiem tiek
plānoti 454 548 euro jeb 16,81% no pamatbudžeta izdevumiem. 2019. gadā tiks palielināti atsevišķi
pabalsti, t.sk. apkures, veselības aprūpes, bērna
piedzimšanas pabalsti. Speciālā budžeta izdevumi
tiek plānoti 121 920 euro apmērā. Speciālā budžeta
līdzekļus plānots izlietot autoceļu un ielu uzturēšanai un dabas aizsardzības pasākumiem. Speciālā
budžeta ieņēmumi – 95 tūkst. eiro, t.sk. 85 tūkst.
eiro mērķdotācija ceļu fondam; izdevumi 122 tūkst.
eiro. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem
ar Valsts kasi, 2019. gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas 52 472 euro
apmērā, t.i. nepilni 3% no ieņēmumiem, neņemot
vērā mērķdotācijas.
Nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.
1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu”.
Par saistošo noteikumu Nr. 2 „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības” apstiprināšanu.
Nolēma
apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības”. Saistošos noteikumus nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai. Pēc ministrijas atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā
“Lubānas Ziņas”.
Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

PAŠVALDĪBĀ

Iepazīsimies
Ar 1.februāri Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas centrā
(KAC) Tilta ielā 11, Lubānā darbu ir uzsākusi klientu apkalpošanas speciāliste
Kristīna Tropa. Iepazīsmies!

Kristīna Tropa:
– Par mani.
Lubānu par mājām saucu jau vairāk
kā desmit gadus. Šeit savu profesionālo
pieredzi esmu ieguvusi vairākās sfērās.
Pilsētas iedzīvotājus sākotnēji iepazinu
vienā no savām pirmajām darba vietām
– bankā, savukārt svarīgāko informāciju
par pašvaldību vairākus gadus atpakaļ
ieguvu tās mājas lapas izstrādes procesā. Man vienmēr paticis darbs ar cilvēkiem, spēja palīdzēt un atbalstīt. Jau
pāris gadus apvienoju darbu Nodarbinātības Valsts aģentūrā un grāmatvedības birojā, papildinot un attīstot gan
prasmes klientu apkalpošanā, gan iegūstot zināšanas nodokļu maksātājiem
aktuālos jautājumos.
Par ģimeni.
Uzskatu, ka viena no svarīgākajām
vērtībām dzīvē ir ģimene, un tieši –
mums visiem kopā pavadītais laiks. Ar
abām meitām braucam skatīties, kā tētis kuļ labības laukus, šad tad pat pašas
sastādām kompāniju traktorā. Brīvdienās ar ģimeni dodamies apskatīt Latviju, taču tikpat nozīmīgi mums ir kopīgi
pavadītie vakari pie virtuves galda, kad
ģimenes lokā apspriežam dienas piedzīvojumus – mēs esam viens otra atbalsts
visās situācijās.
Par darbu.
Atgādinu, ka visi iedzīvotāji ir laipni
aicināti uz konsultācijām. Strādājot Lubānas Vienotajā klientu apkalpošanas
centrā – uzklausīšu ikvienu stāstu, izvērtēšu katru situāciju individuāli, meklēšu risinājumus problēmām un sniegšu
atbilstošus ieteikumus gan attiecībā uz
pašvaldības, gan valsts iestāžu darbu.
Klientu apkalpošanas centra tālrunis: 66954828, 64894091. Uz tikšanos!

SĀC LUBĀNĀ 2019
Jau pavisam drīz, uzsākoties Vidzemes
Inovāciju nedēļai, 25. februārī tiks izsludināts biznesa ideju konkurss “SĀC LUBĀNĀ
2019”. Lubānas novadam Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) aktivitātē Vidzemes inovāciju nedēļā paredzētas divas iniciatīvas:
biznesa ideju konkurss un Lubānas novadā
esošā VAS “Latvijas valsts meži” kokaudzētavas “Podiņi” iekļaušana VPR veidotā izstādē par inovatīviem uzņēmumiem. Ceram, ka
šī gada laikā izdosies daļu izstādes materiālu par Vidzemes inovatīvajiem uzņēmumiem
atvest līdz Lubānas novadam.
Nedaudz detalizētāk par konkursu “Sāc
Lubānā 2019”. Konkursa mērķis ir motivēt
iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas
jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai,
sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un
fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā. Konkursā aicināti
piedalīties: LR UR reģistrēta (12 mēnešus
pirms konkursa izsludināšanas dienas) komercsabiedrība ar juridisko adresi Lubānas
novadā, kā arī fiziskas personas, kuras gatavas Lubānas novadā uzsākt reģistrētu uzņēmējdarbību.
Kopējais piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai šogad ir EUR 8000.
Konkursa ietvaros atbalstīto projektu realizācijas termiņš 20.12.2019. Pieteiktajam
projektam jāparedz jaunu darbavietu un
inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšana Lubānas novadā. Ņemot vērā iepriekšējo
gadu pieredzi un konkursos pieteiktās idejas, tika nolemts mainīt konkursa nolikumu.
Attiecināmo izmaksu sadaļā kā attiecināmas
izmaksas tiek noteiktas: tehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu iegāde; pieslēgumu (ceļa,
elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.)
būvniecība, rekonstrukcija, remonts; ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija un remonts; informatīvo materiālu iespiešana un
izplatīšana, mājaslapas izveide, mārketinga
pasākumu izmaksas; specifiska rakstura
datorprogrammu iegāde; īpašumā esošu,

nomātu telpu remonta izmaksas; citas pamatotas izmaksas. Projekta ietvaros netiks
finansēta: projekta sagatavošana, darba
alga; procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām; līgumsodi; īpašuma vai
kapitāldaļu iegāde; iznomāšanai paredzēta
inventāra iegāde. Vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības finansējums ir
EUR 4000, bet finansējumu virs 2000 EUR
var saņemt tie uzņēmumi, kuri 6 mēnešu
laikā pēc finansējuma saņemšanas rada
vismaz vienu pilnas slodzes darbavietu. Papildus nepieciešams projekta realizētāja līdzfinansējums ne mazāk kā 30% no projekta
kopējām izmaksām. Projektu iesniegšana
tiks izsludināta 25.februārī un tiks noslēgta
29.martā. Konkursa nolikums atrodams pašvaldības mājaslapas www.lubana.lv Publisko
dokumentu sadaļā, Nolikumu apakšsadaļā.
19. februārī, pirms biznesa ideju konkursa izsludināšanas, Lubānas novadu apmeklēs Madonas biznesa inkubatora pārstāvji, lai sniegtu informāciju par iespējām
pieteikties pirmsinkubācijas un inkubācijas
atbalsta saņemšanai, par pašu atbalstu, kas
varētu interesēt jaunos uzņēmējus, sniegs
informāciju par Madonas biznesa inkubatora aktivitātēm 2019. gadā. Šajā pašā
pasākumā Lubānas novada pašvaldības
pārstāvji sniegs informāciju par 25. februārī
izsludināmo konkursu “SĀC LUBĀNĀ 2019”
un tā nolikuma nosacījumiem, kā arī atbildēs uz klātesošo jautājumiem.
Aicinām izmantot izdevību un 19. februārī plkst. 16.00 Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā apmeklēt tikšanos ar Lubānas novada pašvaldības
un Madonas biznesa inkubatora pārstāvjiem. Iespējams, ka konkurss “SĀC LUBĀNĀ 2019” un Madonas biznesa inkubatora
sniegtais atbalsts ir trūkstošais posms Tava
uzņēmējdarbības sapņa īstenošanai!
Tija Žvagina
Lubānas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Meirānu tautas namā
15. februārī plkst. 19.00
Biedrība “Vienā solī” aicina apmeklēt
uztura speciālistes Maijas Cerukas lekciju

Atnāc un uzzini
► Kā sabiedrībā saprot jēdzienu – veselīgs uzturs?
► Kas patiesībā ir veselīgs uzturs?
► Veselīga uztura izpratnes izmaiņas gadu gaitā.
► Galvenās uztura sastāvdaļas un ar tām saistītie veselības ieguvumi un riski
►Svars – cik nozīmīgs vai mazsvarīgs lielums tas ir?
► Ikdienas pārtikas produkti, kas pasargā no infekciju un hroniskām slimībām
►Ēdienreize – psiholoģiskie aspekti un lietas, par ko neaizdomājamies ikdienā.
Dalības maksa – 3 EUR, skolēniem – 1 EUR
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. februāris
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Lubānas novada atklātais čempionāts
Orientēšanās uz slēpēm 2019
16.02.
11.00
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Reģistrācija 10.00
Čempionāta starts – 16. februārī Lubānā, Baznīcas ielā 5. Čempionātu organizē
biedrība “Aborieši” sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību. Sacensību vietas koordinātes – 56.903143, 26.724443.
Mērķi:
Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
iedzīvotāju vidū.
Popularizēt ziemas orientēšanās sportu Lubānas un kaimiņu novados
Galvenais tiesnesis: Pēteris Blumbergs
Distance: Saīsināta vidējā distance.
Reģistrācija
Līdz plkst. 10.00 sacensību centrā, plkst.
11.00 starts saīsinātā vidējā distancē.
Grupas
MW12, 14, 16, 18, 21, 30 , 40, 50, 60,
OPEN (*OPEN – vienkārša distance ar startu
brīvi izvēlētā laikā).
Dalības maksa
MW 12, 14, 16, 18 – 3 EUR,
OPEN – 5 EUR,
MW 21, 40, 50, 60 – 5 EUR,
Lubānas novada iedzīvotājiem 50% atlaide. Dalības maksu pārskaitīt līdz 12.02.2019.
vai samaksāt sacensību dienā, reģistrējoties
sacensību centrā. Pieteikums uzskatāms par

garantiju dalības maksas pilnīgai samaksai.
Rekvizīti
Biedrības “Aborieši” reģistrācijas Nr.
50008189951; Baznīcas iela, Lubāna,
Lubānas nov.; AS „Citadele”, konta Nr.
LV50PARX0017080260001.
Pieteikšanās
Līdz 12. februāra plkst. 23:59 tiešsaistē,
izmantojot LOF SISTĒMU (https://lof.lv/pieteikumi) vai sūtīt uz e-pastu: lubanassports@
lubana.lv. Papildus informācija sekos www.
lubana.lv, sākot no 13.02.
Atzīmēšanās
Sport Ident AIR+. Dalībnieki pēc izvēles
varēs lietot organizatoru piedāvātos SIAC čipus (bez papildus maksas)
Starta protokoli, distanču parametri tiks
publicēti www.lubana.lv 15. februārī līdz plkst.
14.00.
Karte
Uzzīmēta 2018. gada novembrī. Kartes
autors – Pēteris Blumbergs. Mērogs – 1:5000.
Distanču plānošana – Pēteris Blumbergs.
Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar
medaļām.
Sīkāka informācija:
Pēteris – 20224063
Māris – 26649344

Valsts veselības apdrošināšanas platformai
pieslēgtas visas datubāzes 30.01.2019.
Nacionālais veselības dienests (NVD) informē,
ka valsts veselības apdrošināšanas platformai,
kas nodrošina iedzīvotāju apdrošināšanas statusu
atspoguļošanu tiešsaistē, ir veiksmīgi pieslēgtas
visas datubāzes:
Jāņem vērā, ka Saeima galīgajā lasījumā pieņēma
grozījumus likumā, kas paredz līdz 2019. gada 1. jūlijam atlikt valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu
dalīšanu divos “grozos”. Tas nozīmē, ka līdz minētajam
termiņam ārstniecības iestādes nepārbaudīs pacientu
apdrošināšanas statusus un turpinās sniegt veselības
aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā. Jāņem vērā,
ka iedzīvotājam, lai viņš no 1. jūlija varētu saņemt pilno
medicīnas pakalpojumu apjomu, būs jābūt apdrošinātam.
Pieslēdzot platformai visas datubāzes, absolūtam
vairākumam iedzīvotāju ir noteikts veselības apdrošināšanas statuss un tas jau ir redzams valsts E-veselības
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portālā www.eveseliba.gov.lv Lai savus personīgos datus apskatītu, sākumlapā nepieciešams izvēlēties izvēlni PIESLĒGTIES, izmantojot savus personīgos autentifikācijas datus (banku autentifikācija, e-paraksts), pēc
tam izvēloties sadaļu “Apdrošināšanas statuss”. NVD
gan brīdina, ka šiem datiem šobrīd vēl ir informatīvs
raksturs, jo datubāzē tiek precizēti dati par orgānu donoriem, sociālās aprūpes iestāžu iemītniekiem u.c. informācija, kā arī vienlaikus norit ielādēto datu kvalitātes
pārbaude. Ja iedzīvotājs konstatē neatbilstību E-veselības portālā atspoguļotajā apdrošināšanas statusā, NVD
aicina par to informēt E-veselības lietotāju Atbalsta dienestu, rakstot e-pastu uz atbalsts@eveseliba.gov.lv.
Veselības apdrošināšanas platformā integrēta:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datubāzes
informācija par Latvijas iedzīvotājiem un to valsts piederības statusiem, politiski represētajām personām,
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. februāris

Bezmaksas iespēja
lasīt latviešu autoru
darbus e-grāmatas
formātā!
No 7. janvāra ikvienam ir iespēja bez
maksas lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē vai
datorā. “3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejama visiem Latvijas pašvaldību publisko
bibliotēku lasītājiem tīmekļvietnē www.3td.
lv, reģistrējoties ar individuālo bibliotēkas
piešķirto publiskā kataloga lietotājvārdu un
paroli.
Lai izmantotu “3dt e-GRĀMATU bibliotēku”, personai jau ir jābūt reģistrētam lasītājam kādā no Latvijas pašvaldību publiskajām bibliotēkām un jāievada bibliotēkas
piešķirtais publiskā kataloga lietotājvārds
un parole.
Ja cilvēks vēl nav kļuvis par publiskās
bibliotēkas lasītāju vai arī iepriekš nav tajā
izmantojis autorizācijas datus, viņam ir iespēja vērsties jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā – bibliotekārs izsniegs vajadzīgo pieeju un parādīs, kā reģistrēties.
Elektroniskais pakalpojums veidots
pēc jau ierastā bibliotēkas darba principa.
Proti, tiešsaistē iespējams lasīt ierobežotu skaitu grāmatu, tikai divas. Nākamajā
reģistrēšanās reizē sistēma “atcerēsies”,
līdz kurai vietai attiecīgo darbu pagūts izlasīt. Taču, lai aplūkotu un lasītu nākamās
grāmatas, iepriekšējās ir jānodod elektroniskajā grāmatu plauktā jeb jāatsauc. Pēc
divām nedēļām pieeja izvēlētajai grāmatai
tiks slēgta, taču to ir iespējams atjaunot.
Jāatzīmē, ka grāmatas nebūs iespējams
lejuplādēt.
Interesentiem par iespēju lasīt grāmatu e-formātā tiešsaistē apjautāties
mūsu novada bibliotēkās.
Valsts ieņēmumu dienesta datubāzes informācija
par legālajiem darba ņēmējiem un darba devējiem;
Aizsardzības ministrijas informācija par militārajiem
pensionāriem;
Nodarbinātības valsts aģentūras informācija par
reģistrētajiem bezdarbniekiem;
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas informācija par iedzīvotājiem ar noteiktu invaliditāti;
Ieslodzījumu vietu pārvaldes informācija par apcietinātām personām;
Izglītības un zinātnes ministrijas informācija par
pilngadību sasniegušajiem iedzīvotājiem, kuri mācās;
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras informācija par mobiliem un brīvprātīgajos darbos iesaistītajiem jauniešiem;
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati par
bērnu kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu, bērna
invalīda kopšanas pabalstu u.c.;
Labklājības ministrijas dati par sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem;
Iekšlietu ministrijas informācija par bāriņiem un krimināllietu upuriem; u.c. informācija.

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada februāris

Pirmais pusgads „Kāpēcīšos”
2018./2019.m.g.
Sveicināts, lasītāj!
Kā jums ir iesācies šis jaunais
gads? Es ļoti ceru, ka laimīgs. Šogad
ziema visus lutina, jo mums ir izdevība izbaudīt ziemas priekus – slēpot,
slidot, braukt no kalna ar ragavām,
reizēm uzbūvēt kādu sniegavīru.
No 6. janvāra līdz 6. martam jau vairākus gadus pēc kārtas norisinās “Kalpaka pasākumu cikls”, kurā aktīvi iesaistās arī mūsu skolas skolēni. Arī februāris
mums sola dažādas aktivitātes, taču
jāpievērš uzmanība arī mācībām ne tikai
3. un 6. klases skolēniem, kuriem būs
diagnostikas darbi, bet arī pārējiem, lai
prieks pavasarī saņemt labas liecības.
Lai katra šī gada diena būtu interesanta, jāseko līdz notikumiem kalendārā. Ir aizritējusi Sveču diena, kāds varbūt
izgatavoja sev īpašu sveci, Dārtas dienā
uzmanība jāpievērš laika apstākļiem, jo
ir ticējums: ja diena ir skaidra un saulaina, tad pavasaris būs silts, ja būs sniegputenis – būs vēls pavasaris. Savukārt
13. februāris ir starptautiskā radio diena,
uzgrieziet kādu sev tīkamu radio kanālu un izbaudiet raidījumus. 14. februāris
– visu mīlētāju diena, bet 21. februāris
ir Starptautiskā dzimtās valodas diena,
tāpēc izpaudiet savu latviešu valodu un
esiet lepni par Latviju!
Šomēnes es jums novēlu turpināt
izbaudīt ziemu, katru dienu būt labā
garastāvoklī, pildīt savas jaunā gada apņemšanās un priecāties!
Agnese Ērgle, 8.kl.

Ziemas stāsts
Zeme tagad balta,
Tā kā vatē tīta.
Un lai arī salta,
Izskatās tā glīta.
Zeme ļoti balta,
Ļoti ļoti balta.
Zemi nevar saredzēt,
Klāj to sniega lauki.
Zvēri atstāj pēdas,
Izsūdz savas bēdas.
Koki ziemas miegu dus,
Tāpēc mežā viss ir kluss.
(Ieva Dailīdena, 2.kl.)

2018./2019. m.g. Meirānu Kalpaka pamatskolas pirmsskolas grupiņā „Kāpēcīši”
mācās 8 bērni. No tiem 4 uzsāka mazās
skoliņas gaitas šajā mācību gadā. Pirmo
reizi „Kāpēcīšu” vecumu diapazons ir izveidojies tik plašs, pārstāvot visas pirmsskolas vecuma pakāpes. Tas tik būs aizraujošs
piedzīvojums mums visiem!
Ar devīzi „Iepazīsim sevi, citus un pasauli caur Latvijas dabas gadalaikiem” uzsākām
savu ceļojumu šajā mācību gadā. Septembris
aizritēja dažādu emociju un jūtu izpausmēs.
Iepazināmies ar jaunajiem draugiem, mācoties izpalīdzību, iejūtību, sapratni, pacietību,
gādību un draudzību. Dalījāmies savos vasaras piedzīvojumos un notikumos. Izbaudījām
skaisto rudeni ar brīnišķīgajām krāsām un
jaukajiem laika apstākļiem. Mācījāmies paust
savas emocijas par piedzīvoto. Devāmies pastaigās dabā. Vērojām un iepazinām dabu
rudenī. Vācām rudens veltes, mācību un radošo darbiņu papildināšanai. Mēneša beigās
apmeklējām Miķeļdienas pasākumu Meirānu
tautas namā.
Arī oktobrī laika apstākļi mūs lutināja
ar siltu un saulainu laiku. Turpinājām pētīt
dabu rudenī. Mūs ieinteresēja ozoli, kas bagātīgi aug mūsu skoliņas apkārtnē. To raža
šogad bija pasakaina. Tik daudz ozolzīļu, ka
ne salasīt, ne saskaitīt. Cik tās bija dažādas!
Nolēmām tās izpētīt. Ozolzīļu pētīšanas rezutātā pamanījām, ka dažas no tām ir pārplīsušas. Un bērniem radās ideja – ja nu mēs
tās iestādītu, vai no tām izaugtu jauni ozoli?
Tā sākās mūsu pirmais pētnieciskais projekts
„Ozoli Latvijai simtgadē”. Ar lielu aizrautību un
cerībām izaudzēt savu ozolu, kastītē iestādījām 10 ozolzīles. Nolēmām tās cītīgi kopt un
rūpēties par tām. Vai mums izdosies? Par to
pastāstīsim pavasarī.
Savus iespaidus par dabu rudenī izpaudām savos radošajos darbos. Dabu izzinājām gan izmantojot savas maņas (sajūtot,
sasmaržojot, sataustot, saklausot, saskatot),

Ziema
Ir sākusies ziema,
Klāt puteņu laiks.
Kupenas klāj laukus,
Viss apkārt balts.
Sniegs silda visu,
Ar prieku pilda.
Pazūd pēdiņas,
Izgaist taciņas.
Jauks ziemas laiks!
(Markuss Grahoļskis, 2.kl.)
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. februāris

gan pētot dabas grāmatas un enciklopēdijas,
gan aplūkojot attēlus, gan skatoties izzinošas
filmiņas. Klausījāmies stāstus par dabu un
centāmies paši veidot savu stāstījumu. Apgūt
ciparus un burtus likās interesantāk un aizraujošāk, kad to iepazīšanai izmantojām pašu
savākto dabas materiālu. Šajā mēnesī skolā
ciemojās bērni no Lietuvas un Dānijas. Tad nu
arī mēs nepalikām malā un piedalījāmies nelielā draudzības koncertā ar savu sveicienu.
Novembris aizritēja latviskā un patriotiskā noskaņā. Piedalījāmies Mārtiņdienas pasākumā kopā ar sākumskolas bērniem, kur
iejutāmies mazo tārpiņu lomā, kas devušies
ābolos. Atsaucāmies uz mūsu bibliotekāres
aicinājumu piedalīties zīmējumu konkursā
„Mana māja Latvijā”. Devāmies izpētīt latviešu
rakstu zīmes uz bibliotēku. Kopā ar vecākiem
pagatavojām savu rakstaino cimdu pāri par
godu Latvijai. Piedalījāmies Latvijas simtgadei
veltītajā koncertā Meirānu tautas namā. Kopā
ar lielās skolas bērniem pavadījām Tolerances
pēcpusdienu.
Tā, pašiem nemanot, bija pienācis decembris – brīnumainais Ziemassvētku gaidīšanas
laiks. Laiks, kurā mēs, vairāk kā ikdienā, bijām kopā ar saviem lielajiem skolas draugiem.
Piedalījāmies kopīgos pasākumos gan skolā,
gan Meirānu TN. Laiks, kurā mēs bijām kopā
arī ar saviem vecākiem un vecvecākiem, aicinot viņus kopā ar mums darboties radošajās
darbnīcās un gaidīt Ziemassvētkus. Izveidojām Adventes vainagu izstādi, cepām piparkūkas, rotājām gan grupiņas eglīti, gan egli
meža draudziņiem Aiviekstes krastā. Aicinājām vecākus līdzi sniegpārsliņu ceļojumā uz
Ziemassvētkiem, kurā paši iejutāmies sniegpārsliņu lomās. Kopā sagaidījām Ziemassvētku vecīti un svinējām Ziemassvētkus.
Sirsnīgs paldies vecākiem un vecvecākiem par sadarbību, atbalstu, atsaucību un
līdzdarbošanos, kas sniedza mums sirsnīgas sajūtas un burvīgu kopā būšanas prieku.
Sirsnīgs paldies mūsu ģimenēm, kas projekta
„Dāvātprieks” ietvaros uzdāvināja grupiņai
brīnišķīgas Ziemassvētku dāvanas.
Tā ir pavadīts „Kāpēcīšu” pirmais mācību
pusgads – pētot, izzinoši rotaļājoties un apgūstot savai dzīvei tik nepieciešamās pamatprasmes, pamatvērtības un pamatzināšanas.
Nākotnē mūs sagaida vēl daudz brīnumainu, aizraujošu piedzīvojumu un pārsteigumu,
kuriem esam atvērti. Mēs ceram un ticam, ka
mums izdosies!
Pirmsskolas skolotāja
Dzirkstīte Aizsilniece un auklīte Iveta Pliča
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MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS AVĪZĪTE “KAKTUSS”

Vēstures lappuses pāršķirot
Janvāris mūsu tautas vēsturē zīmīgs
ar Barikāžu atceres laiku. Tas sakrīt arī ar
pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pasākumu cikla laiku, kad aizdomājamies par
savu zemi, valsti, cilvēkiem, kas atdevuši
par to pašu dārgāko – savu dzīvību.
Sadarbībā ar Lubānas vidusskolu,
projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros,
Meirānu Kalpaka pamatskolas 5.-9. klašu
skolēniem 18. janvārī bija iespēja apmeklēt
vīru kopas „Vilki” koncertlekciju Lubānas
pilsētas klubā. Programmas “Latviešu karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem
līdz mūsdienām” pamatmērķis ir veicināt
patriotismu un nacionālās identitātes sajūtu. Vīru kopas “Vilki” dalībnieki ir dažādu
profesiju pārstāvji, vīri, kuriem tuva ir karavīra dzīvesziņa. Vīri bija tērpušies apģērbā,
kas izgatavots, pētot arheoloģiskajos izrakumos Latvijā atrastos 10.–13. gs. tērpu
fragmentus un etnogrāfiskos materiālus,
demonstrēja arī senā karavīra zobenu, kura
asmenī kādreiz tikusi iekalta katra karavīra
devīze. Koncertlekcijas laikā tika stāstīts par

senajiem mūzikas instrumentiem (kokles,
ģīgas, dūkas, bungas, stabules, harmonikas, ģitāra, cītara, akordeons), ko spēlēja
kopas dalībnieki. Skanēja latviešu karavīru
dziesmas. Vīri stāstīja par mūsu saknēm,
par 20. gadsimta latviešu brīvības cīnītājiem, viņu patriotismu, pašaizliedzību cīņās
par mūsu zemes brīvību. Tās bija karavīra
ceļa ilustrācijas ar dziesmām, vēstures faktiem, reāliem stāstiem no kara gaitām.
Skolēni atzīst, ka šis pasākums palīdzēja viņiem labāk, uzskatamāk izprast Latvijas
vēsturi, karavīru ikdienu, iepazīt dažādus
tradicionālos mūzikas instrumentus un novērtēt to skanējumu, pat iedvesmoja un uzlaboja garastāvokli. Gūtais priekšstats lieti
noderēs kā mūzikas, tā vēstures mācību
stundās, eksāmenos un, protams, dzīvē.
Ilze Stiprā

“Baltajā ziemas virpulī...”
Jaunajam gadam sākoties, joprojām aktīvi
pievēršamies mācību procesa novitātēm, domājot, izzinot un veidojot skolēniem stundas pēc
jaunajām kompetencēm izglītības sistēmā.
Taču ik pa laikam pakavējamies aizvadītā gada
labajos darbos, kas ir noticis ārpus mācībām skolas aktivitātēs, jo visam dzīvē ir jābūt līdzsvarā.
Vissaspringtākais laiks katra cilvēka dzīvē ir gada
nogale. Arī mūsu skolā paralēli mācībām skolēni
iesaistās teātra pulciņā, tautiskajās dejās, skolas
ansamblī, Mazpulkos, kokapstrādē, avīzītes “Kaktuss” veidošanā un svešvalodu pulciņos. Tad nu
šī ir reize, kad, apvienojoties visiem kopā, mēs
organizējam priekšnesumu Baltajam rītam, kur tiek
aicināti ciema ļaudis. Visa lielā skolas saime aktīvi
piedalās un līdzdarbojas Ziemassvētku pasākuma
veidošanā.
Baltais rīts “Miega zemes Ziemassvētki...” bija
piepildīts ar baltām, gaišām un svētīgām domām.
Teātra pulciņa bērni rādīja lugu, kurā centās nepazaudēt un nenogulēt Ziemassvētku laiku. Tas nekas,
ja ciema vecākais Stacijas pulkstenis bija saplīsis.
Vienmēr uzradās pelēni, kuri ir acīgi, modri un čakli,
lai novērstu radušās problēmas. Kas palīdzētu fejām, mazajiem zvēriņiem un pārmācītu feju Nomodi
nerātnībās. Papildinot lugu ar ansambļa bērnu skanīgajām dziesmām, tika uzburta ziemas Adventes
gaidīšanas burvība. Jāpiemin, ka pie mums viesojās arī luterāņu mācītājs Reinis Bikše, atklājot un
dodot svētību par padarītajiem un plānotajiem darbiem, katram aizdomāties par ģimenes vērtībām un
attieksmi vienam pret otru. Noslēgumā visi kopīgi
dziedājām Ziemassvētku dziesmas, radot gaišumu
un piepildot sirdis ar Ziemassvētku prieku.
Katru gadu mūsu skola piedalās Labdarības rīkotajos pasākumos. Ar Baltā rīta priekšnesumu viesojāmies Lubānas novada Sociālās aprūpes centrā,
ļaujot ikvienam pakavēties Miega zemes valstībā,
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un izsapņot vēlreiz sapni par bērnību, rotaļlietām un
tēliem, kuriem savā starpā ir jāsadzīvo, jāizpalīdz
un jābūt draudzīgiem. Tikai tad valdīs savsatrpējā
cieņa un saticība. Paldies Vēsmai Masai par laipno
sagaidīšanu un uzņemšanu!
Visaizraujošākais ir skolas lielais Ziemassvētku pasākums. Katru gadu par motīvu izvēlēlamies
kādu grāmatas saturu, filmu...Šoreiz skolēnu izvēlētais moto bija “Viens pats Ziemassvētkos...”. Filma
“Viens pats mājās” ir viena no skolēnu vismīļākājām filmām, ko rāda jau labu laiku pirms Ziemassvētkiem, jo, kā zināms, filmai ir 6 daļas. Tad mums
nekas cits neatlika, kā izveidot 7-to vai 10-to...Bet
tam vairs nebija nozīmes. Tika sadalītas gavenās
lomas, katra klase izspēlēja vienu sižetu, tuvinoties
filmas saturam. Sākums šķita daudzsološs, bet tiklīdz bija jāķeras klāt spraigo notikumu atklāšanai, tā
pavērās cita aina. Sapratām, ka uz teātra skatuves
ne vienmēr var visu parādīt, kā kino vai skatoties TV
ekrānā. Uz skatuves tu izdzīvo vienu reizi... Varonis
Kevins, palikdams mājās, joprojām paliek neuzveicams. Ar savu drošsirdību, gudrību un reizēm
pārgalvību spēj pārvarēt jebkurus šķēršļus, neļaujot
abiem huligāniem aplaupīt ne savu māju, ne veikalu. Esot vienam un pateicoties vecajam kaimiņam,
kuru satiek baznīcā, baložu sievai parkā, un baltajām ūbelēm no Dankana kunga, viņš saprot, cik liela
nozīme ir labestībai, ģimenei un mīlestībai. Beigās
ģimene ir kopā un viss beidzas laimīgi! Paldies skolas kolektīvam un visiem, kuri piedalījās, organizēja,
līdzi juta priekšnesuma gatavošanā.
Gads ir tikai iesācies... Šajā gadā domāsim labas un gaišas domas. Ievēlēsimies visjaukāko un
vistīrāko, lai mūsu sirdis piepildītos ar skaisto un
labo! Kā zināms, vēlēšanās mēdz arī piepildīties!
Teātra pulciņa skolotāja
Vineta Bormane
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. februāris

Notikumu
virpulis
6.janvāris – Kalpaka piemiņas pasākums Visagala kapos.
7.janvāris – skolēni atgriezās no
ziemas brīvdienām un ar jaunu sparu
uzsāk mācību otro semestri.
11.janvāris – “Kāpēcīšiem” un 1.,
2.kl. rotaļnodarbība par veselīgu uzturu.
14.janvāris – starpnovadu latviešu
valodas un literatūras olimpiādē piedalījās Agnese Ērgle (8. kl., sk. Maruta
Putāne-Ērgle) un ieguva atzinību.
16.janvāris – “Kalpaka kausa”
spēka sacensības Lubānā. Šajā pasākumā piedalījās 5.–6. kl. komanda
(Samanta Apša, Nikola Puška, Emīls
Kamols, Andris Dailīdens), kā arī 7.–9.
kl. komanda (Agnese Ērgle, Marina
Puška, Dagnis Mikals, Reinis Novakšanovs), kopā ar viņiem bija sk. Ilze Stiprā. Dalībniekiem veicās labi, vislabāk
patika slēpošana un šaušana. Mazākie
skolēni guva jaunu pieredzi šāda veida
sacensībās.
18.janvāris – 5.–9.kl. “Latvijas
skolas somas” ietvaros apmeklē vīru
kopas “Vilki” koncertu Lubānā.
29.janvāris ir nacionālā Puzles
diena, to atzīmē, saliekot kādu puzli.
Šajā dienā skolas bibliotēkā darbojās
25 bibliotēkas apmeklētāji un tika saliktas 30 dažādu grūtību puzles, daži
salika vairākas, bet 9 dalībnieki izgatavoja paši savas puzles. Izrādās, puzles
likšana ir ļoti aizraujoša nodarbība.
5.februāris – Skolēniem bija iespēja piedalīties Drošāka interneta
dienas aktivitātēs, kas norisinājās visas dienas garumā.
6.februāris – Metodiskā diena
skolotājiem. Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rugāju novada vidusskolu.
7.februāris – skolā uz Kalpaka
kausa sacensībām pulcēsies apkārtējo
novadu sākumskolas skolēni.
13.februāris – “Pilsētvides serviss” pasākums, lekcija Lubānā.
14.februāris
– Popiela skolā.
21.februāris –
Skatuves runas kon-akurss Lubānā (piedalīsies arī ansambļi un
teātra pulciņš).

AKTUĀLI

Mazliet par aizvadīto gadu bibliotēkā…
Februāris ir viens no skaistākajiem ziemas mēnešiem. Vēl sniegs priecē gan bērnus,
gan pieaugušos, bet gaisā jau jaušama pavasara smarža. Arī Lubānas bibliotēkā ir raiti
iesācies jauns darba cēliens – ar jaunām grāmatām un tikšanās reizēm ar literatūru saistītām personībām. Bet šoreiz vēl daži vārdi par aizgājušo gadu:
2017

2018

% salīdz ar
iepr.gadu

Lietotāju skaits

773

765

– 1%

t.sk. bērni

213

192

– 1,1%

10810

10852

+ 1%

Fiziskais apmeklējums

3550

3603

+ 1%

Sociālo tīklu apmeklējums (skatījumi)

t.sk. bērni

1346

1420

+0,9%

Izsniegums kopā

20252

18108

– 1,1%

t.sk. grāmatas

11740

10454

– 1,1%

t.sk. periodiskie izdevumi

8506

7622

– 1,1%

t.sk. bērniem

3348

2389

– 1,4%

43%

43%

61%

53%

Lietotāji % no iedz. skaita apkalpes zonā
t.sk. bērni līdz 18 g.

15. februāris,
15. marts no plkst. 9.00 – 10.00
Lubānā, Tilta ielā 11.
Nepieciešamības gadījumā
valsts policijai
zvanīt – 110.

Aktuāli
Swedbank
klientiem

Samazinoties iedzīvotāju skaitam, proporcionāli samazinās arī bibliotēkas apmeklētāju skaits un izsniegums. Tomēr katrs bibliotēkas reģistrētais lietotājs pie mums ir iegriezies
vidēji 14 reizes gadā.
Lasītājs ir apmierināts, kad saņem sev vajadzīgo izdevumu mācībām, dvēseles apmierināšanai, pašizglītošanās procesam. Tomēr ne visa vajadzīgā literatūra ir atrodama
mūsu bibliotēkā. Līdz ar to nākas izmantot Starpbibliotēku abonementu (SBA). Pārskata
periodā SBA kārtā mūsu lasītājiem, sadarbībā ar 16 Madonas reģiona bibliotēkām, esam
piegādājuši 135 iespieddarbus.
Liels paldies par sadarbību SBA piegādāšanā jāsaka personīgi Madonas bibliotēkas
metodiķei Daigai Puķītei, kura dzīvo Lubānā. Ar viņas gādību SBA grāmatas ceļo no Madonas uz Lubānu. Līdz ar to Lubānas bibliotēkas lasītāji pie grāmatām, kuras pieprasām
no Madonas bibliotēkas, tiek jau nākamajā dienā.
Krājuma komplektēšanas finansiālais nodrošinājums
2017

2018

5298

5322

t.sk. grāmatām

3798

3823

t.sk. periodiskajiem izdevumiem

1500

1499

Pašvaldības finansējums krājuma komplektēšanai

Valsts policijas
Lubānas novada
iedzīvotāju
pieņemšanas laiki
p
2019. gadā

Par piešķirto finansējumu bibliotēka iegādāja 428 grāmatas, tika pasūtīti laikraksti
„Stars” un „Latvijas Avīze” un 43 nosaukumu žurnāli.
Aizvadītajā gadā lielu pienesumu bibliotēkas krājumam sastāda apmeklētāju 183
uzdāvinātās grāmatas un 4 nosaukumu žurnāli. Arī turpmāk aicinām – ja Jūsu grāmatu
plauktā kāda grāmata vai žurnāls ir lieks, tad droši nesiet uz bibliotēku. Varbūt tieši tāds
eksemplārs mums ir nolietojies un būs iespēja atjaunot vai arī papildināt bibliotēkas krājumu ar jaunu iespieddarbu.
Jāatzīst, arī mūsu bibliotēkai šai pārskata periodā nācās pastiprināti strādāt ar parādniekiem – lasītājiem, kuriem aizmirstas atgriezt grāmatas bibliotēkā pēc to lietošanas
termiņa beigām. Šis darbs iespēju robežās tiek veikts individuāli, mudinot ievērot grāmatu
lietošanas termiņus, it sevišķi pieprasītākajām un jaunajām grāmatām, jo uz šāda veida
izdevumiem veidojas lasītgribētāju rindas. Mīļie lasītāji! Tie, kuriem mājās ilgstoši aizkavējušās bibliotēkas grāmatas, nogādājiet tās atpakaļ bibliotēkā, jo neesat vienīgie, kuri
vēlas tās lasīt.
Piedaloties Līgatnes papīrfabrikas rīkotajā makulatūras vākšanas konkursā bibliotēkām un arhīviem, Lubāna šogad ieguva trešo vietu republikā, nododot 8600 kg makulatūras, kas ir vien 20 kg mazāk nekā otrās vietas ieguvējai Jelgavas pilsētas bibliotēkai. Bez
vietējo iedzīvotāju atbalsta mums tas nebūtu izdevies. Paldies Jums par atbalstu!
Mēs katrs kaut klusībā esam apņēmušies ko labu šogad paveikt. Man visiem ir viens
vēlējums: nepazaudēt to, kas katram ir dārgāks par visu – mājas izjūtu. Reizēm domāju:
kas gan tas ir par brīnumu, kas nedzīvas lietas aukstās sienās padara par vietu, kur vienmēr vēlamies atgriezties. Bibliotēkā tās viennozīmīgi ir ne tikai darbinieces, bet arī apmeklētāji, kas kopā veido mūsu mājas labo auru. Uz tikšanos bibliotēkā arī šogad!
Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. februāris

Vai zināji, ka došanos uz filiāli
vari pieteikt savā internetbankā, lai
nav lieki jāgaida uz vietas?
Vienkārši Izvēlies sev vēlamo laiku, filiāli un sarunas tematu. http://
bit.ly/PieteikumsKonsultacijai
Un neuztraucies, dienu iepriekš
par to saņemsi atgādinājumu savā
mobilajā tālrunī.

No 2. janvāra ieviests VSAA
konsultatīvais tālrunis –
64507020.
Darba laiks:
darba dienās no plkst. 8:30 līdz
plkst. 17:00.
Pārdod māju Lubānā,
Barkavas ielā – 18.

T. 28767073

Būvvaldes
pieņemšanas laiki
Būvvalde 2019.g. pieņems klientus
Lubānā katra mēneša pirmajā un trešajā
otrdienā no plkst. 10.00 – 12.00, Madonā
katru ceturtdienu no plkst. 8.00 – 16.00,
pusdienas pārtraukums no 12.00 – 13.00.
Pieņemšana Lubānā
Februāris – 05.02.; 19.02.
Marts – 05.03.; 19.03.
Būvvaldes vadītāja Iveta Meļehova –
m.t. 29422298,
Būvinspektors Andris Garančs –
m.t. 29244474,
Arhitekte Silvija Šīre – m.t. 28371721.
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SIA “Pilsētvides serviss” aicina
Maksa par sadzīves
skolēnus uz vides izglītības pasākumu atkritumu izvešanu
SIA “Pilsētvides serviss” aicina Lubānas novada vispārizglītojošo iestāžu
skolēnus apmeklēt vides izglītības pasākumu, kas 13. februārī plkst. 12.00 notiks
Lubānas pilsētas klubā. Pasākuma laikā
tiks paziņoti un apbalvoti konkursa “Dzīvo zaļi” uzvarētāji, kā arī skolēniem būs
iespēja apmeklēt Zaļās jostas saistošo
lekciju par atkritumu šķirošanas nozīmi,
piedalīties interaktīvās spēlēs ar vides
aizsardzības tematiku un apskatīties konkursam iesūtīto radošo darbu izstādi.
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss” jau otru
gadu pēc kārtas organizē vides izglītības
konkursu “Dzīvo zaļi”. Šogad konkursā bija
aicināti piedalīties Balvu un Lubānas novadu skolu audzēkņi. Konkursa mērķis bija
veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti
arī skolēnu vecāku teorētiskās un praktiskās zināšanas par atkritumu šķirošanu un
videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu
dabas saudzēšanas nolūkos. Abos novados konkursam tika iesūtīti vairāki radošie
darbi, kuri liecina par skolēnu interesi un
ievērojamām zināšanām par atkritumu šķirošanas nozīmi un videi draudzīgu saimniekošanu kopumā, kā arī par iespējām šķirot
atkritumus un samazināt to daudzumu mājas apstākļos.
“Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens
no mums var ikdienā gādāt par taupīgu
dabas resursu izmantošanu. Tā ir viens no
efektīvākiem veidiem, kā samazināt gružu
apjomu, jo šķirošanas rezultātā tiek radītas
otrreizēji pārstrādātas izejvielas jaunu preču
ražošanai, taupīti dabas resursi un mazinās
cilvēka kaitējums apkārtējai videi. Konkursa
dalībnieki ir paveikuši lielu darbu – konkursam iesūtītajos darbos ir vērojami ne vien
risinājumi videi draudzīgai saimniekošanai
un otrreizēji pārstrādājamo materiālu izmantošanai ikdienā, bet arī padziļinātā analīze par to, kā tad pareizi ir jāveic atkritumu
šķirošana, kādas lietas var tapt no pārstrādājamiem materiāliem, un kādās jomās līdz
ar to var samazināt atkritumu daudzumu.
Priecē arī tas, ka ik gadu konkursam iesūtīto darbu apjoms pieaug – šogad Lubānā
bija saņemti 23 pieteikumi, bet Balvos 17,”
par konkursa norisi stāsta SIA “Pilsētvides
serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.
Lubānas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Tālis Salenieks pauda viedokli: “Esam gandarīti, ka uzņēmums, kas
sniedz Lubānas novadā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, ir arī
sociāli atbildīgs. Ar konkursa palīdzību SIA
“Pilsētvides serviss” veic gan sabiedrības izglītošanas darbu dabai draudzīgo ieradumu
veidošanā, gan nostiprina jaunajā paaudzē
pareizus sadzīves atkritumu šķirošanas paradumus. Nereti tieši bērni ir tie, kas savās
mājās var mainīt tik ierasto kārtību citā gult-
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nē. Esam pateicīgi SIA “Pilsētvides serviss”
par iniciatīvu šī konkursa organizēšanā!”
Konkursam “Dzīvo zaļi” savus pieteikumus ir iesūtījuši skolēni vecuma grupās
no 1. līdz 12. klasei. Šobrīd notiek radošo
darbu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana.
Uzvarētāji un simpātiju balvu ieguvēji tiks
paziņoti noslēguma pasākumā 13. februārī
Lubānas pilsētas klubā plkst. 12:00-15:00,
(Tilta ielā 14, Lubānā). SIA “Pilsētvides serviss” aicina uz vides izglītības pasākumu
visus Lubānas novada skolēnus un skolotājus, lai kopā veicinātu atkritumu šķirošanas kultūras attīstību, likvidētu “baltos plankumus” attiecībā uz atkritumu šķirošanas
procesu un iespējām Lubānas novadā, kā
arī saistošā veidā bērnu uzvedībā izkoptu
atkritumu šķirošanas ieradumu.

Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei, no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs
komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora
apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, DRN par atkritumu noglabāšanu un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, kā
arī citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas. DRN
veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, tāpēc proporcionāli pieaugs
arī visas “Pilsētvides serviss” pakalpojuma izmaksas.
Piedāvājam pārskatāmu infografiku par tarifa
izmaiņām un to ietekmes faktoriem (skatīt zemāk).

Informāciju sagatavoja SIA “Pilsētvides
serviss” sabiedrisko attiecību
speciāliste Olga Ribkina

Lūgums palīdzēt
Radinieki meklē informāciju par RŪDOLFA
OSVALDA ŠMITA (1892-1956) dzīves gaitām Lubānā un apbedījuma vietu Lubānas Vecajos kapos.
R.O.Šmits bijis Lubānas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrs un vadītājs (20.gs. sākumā), kino
entuziasts un elektrotehnikas veikala īpašnieks
tagadējā Parka ielā 8, Lubānā.
Informāciju lūgums sūtīt mazmazmeitai Džinetai Rudzītei-Birzei e-pastā: dzineta.rudzite@
gmail.com.
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Cik Latvijā ir
likumu?
„Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības” (Latvijas Republikas Satversmes 90.
pants)
No visiem tiesību aktiem, kas pieejami
vietnē Likumi.lv, gadiem visvairāk skatītais
ir bijis Darba likums, arī 2018. gadā. Cik
Latvijā kopumā ir likumu un Ministru kabineta noteikumu? Cik tapuši pērn? Kurus
no tiem iedzīvotāji izmanto visbiežāk?
Latvijas Republikas tiesību aktu vietne
Likumi.lv nodrošina pieeju visiem oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēsnesis” (pieejams
vestnesis.lv) publicētajiem tiesību aktiem,
ieskaitot arī grozījumus.
Tiesību aktu skaits katru dienu mainās
- kāds pieņemts no jauna, kāds stājas spēkā, kāds zaudē spēku. Kopumā (situācija
30. janvārī) Latvijā ir 7484 likumi, no tiem
spēkā - 5733, no kuriem 4129 ir grozījumi.
“Tātad, ja runa ir par likumu pamattekstiem, to skaits ir nedaudz virs pusotra tūkstoša - 1604. Likumu kopskaitu būtiski ietekmē arī tas, ka aptuveni tūkstotis no tiem
ir par pievienošanos kādiem no starptautiskajiem līgumiem,” skaidro oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” Oficiālo publikāciju departamenta direktore Inese Luste.
Šobrīd ir spēkā 9945 Ministru kabineta
(MK) pieņemtie noteikumi, no kuriem vairāk nekā puse (5780) ir grozījumi. Tātad
spēkā ir 4165 MK noteikumi.
2018. gadā iedzīvotāji visvairāk skatījuši Darba likumu (610 487 apmeklējumi;
Google Analytics dati). Tā tas bijis arī vairākus iepriekšējos gadus, izvirzot Darba likumu par visu laiku skatītāko tiesību aktu.
2018. gadā visvairāk skatītie likumi:
1. Darba likums
2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodekss
3. Krimināllikums
4. Civilprocesa likums
5. Pievienotās vērtības nodokļa likums
6. Kriminālprocesa likums
7. Civillikums
8. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
9. Komerclikums
10. Administratīvā procesa likums
Pērn pieņemti 44 jauni likumi, neskaitot grozījumus. Skatījumu skaita ziņā līderis ir jaunais Fizisko personu datu apstrādes likums, kas atvērts teju 40 000 reižu.
Iedzīvotāji interesējušies arī par Administratīvās atbildības likumu, ar kura spēkā
stāšanās brīdi (2020. gads) līdzšinējais
Latvijas administatīvo pārkāpumu kodekss
zaudēs spēku.
Visvairāk skatītie jaunie likumi, kas pieņemti 2018. gadā:
1. Fizisko personu datu apstrādes likums
2. Apdrošināšanas līguma likums
3. Administratīvās atbildības likums

Seminārs Lubānas novada iedzīvotājiem par
bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju atpazīšanu,
profilaksi un palīdzības iespējām
Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC) turpina realizēt seminārus iedzīvotājiem par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām.
Semināru mērķis ir izglītot gan bērna
ikdienā iesaistītos speciālistus, gan vecākus par vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju atpazīšanu un nepieciešamo rīcību atkarības veidošanās gadījumā.
Lubānas novadā seminārs „Par bērnu un
pusaudžu atkarības pazīmju atpazīšanu,
profilaksi un palīdzības iespējām” norisināsies Lubānas vidusskolā Krasta ielā 6,
Lubānā 20. februārī no plkst. 17.00. līdz
19.00.
Semināru vadīs psiholoģe psihoterapeite Benita Griškeviča. Papildus informācija par semināru un pieteikšanās: Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne,
tālrunis 64860863.
Pasākumu kopums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Slimību
profilakses un kontroles centra organizēti
vietēja mēroga pasākumi sabiedrības ve-

4. Kooperatīvo sabiedrību likums
5. Trauksmes celšanas likums

Par Likumi.lv

Latvijas Republikas tiesību aktu vietne
Likumi.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas. “Latvijas
Vēstnesis” nodrošina – oficiālo publikāciju
(vestnesis.lv), tiesību aktu pieejamību (likumi.lv), to skaidrošanu (lvportals.lv) un
diskusiju tiesiskai domai un praksei (žurnāls “Jurista Vārds”, juristavards.lv).
Santa Sāmīte
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Komunikācijas speciāliste
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. februāris

selības veicināšanai un slimību profilaksei
pašvaldībās” (Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/
I/106). Līdz 2019. gada septembrim kopā
tiks īstenoti vismaz 54 semināri Aizputes,
Babītes, Baldones, Dundagas, Durbes,
Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Priekuļu, Pārgaujas,
Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes,
Viļānu un Zilupes novadā.
Papildu informācija par projektu:
• www.spkc.gov.lv sadaļā “Projekti”
apakšsadaļā “ESF 9.2.4.2. PASĀKUMA
PROJEKTS”
Plašāka informācija par Slimību profilakses un kontroles centra Eiropas Sociālā fonda projektiem: • www.esparveselibu.lv
Agnese Freimane
Slimību profilakses un kontroles
centra
Veselības veicināšanas departamenta
Psihiskās veselības veicināšanas
nodaļas vadītāja

Var noderēt...
Rekvizīti skaidras un bezskaidras
naudas norēķiniem:
Lubānas novada pašvaldība
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads,
LV 4830
Nodokļu maks. reģ. Nr. 90000054159
AS “Swedbank” –
LV 64 HABA 0551 0333 3146 0
AS “SEB banka” –
LV 43 UNLA 0050 0197 8642 8
AS “Citadele banka” –
LV 90 PARX 0012 4545 0000 1
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Nedēļas nogale uz slēpēm!

Meirānu tautas namā
Tā nav dzīve, tas ir kino!

23.02.

Senioru tautas deju kolektīvs
“Meirāni”
ielūdz uz

19.00

SADANCI
“...lai ilgāk jauki!”

3. februārī Gulbenes novada Daukstu pagasta
Āriņos norisinājās distanču slēpošanas sacensības.
Lubānas novada slēpotāji cīnījās godam un ieguva
5 godalgotās vietas. Apbalvošanas laikā lielas ovācijas izraisīja, kad Izglītības un Zinātnes jaunā ministre Ilga Šuplinska (skatīt attēlā – 1. no labās puses – kopā ar mūsu novada sportistiem) Lubānas
novada komandai pasniedza Ilzes Lozes grāmatu

14. februārī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

Kino – spēlfilma
“7 miljardi gadu
pirms pasaules gala”
Režisors Jānis Ābele
Ieeja 2 Eur

Čempionāts
Meirānu tautas namā
16. februārī plkst. 11.00

notiks Lubānas novada atklātais

ČEMPIONĀTS
64 lauciņu dambretē
15. februārī

“Lubāna mitrāja apdzīvotība akmens laikmetā”. Paldies visiem, kas cīnījās un piedalījās!
Šajā pašā dienā Lubānas novadā notika slēpošanas pārgājiens – Lubāna-Meirāni-Lubāna. Trase
tika sagatavota klasiskajam solim līdz pat Meirāniem, puse distances vijās pa dzelzceļa līniju. Kaut
arī laikapstākļi nebija tie pateicīgākie slēpošanai, visi
atgriezāmies laimīgi un ar patīkamu nogurumu. Ziema turpinās. Aktīvā darbība ārā mums dod iespēju
būt laimīgiem un vienmēr formā! Esi aktīvs arī Tu!
Lūgums atkušņa laikā neiet uz slidošanas laukuma, nemest pikas un, ja neesi pārliecināts par
savām spējām, ka vari notīrīt visu laukumu, labāk
to nedari vispār!
Sporta pasākumu organizators
Māris Valainis

17. februārī no plkst. 10.00
Lubānas pilsētas klubā

ZOLES
TURNĪRS

Pieteikšanās no 9.30

28. februārī plkst. 9:00 – 12:00
Lubānas novada sociālā
dienesta 3. stāva zālē,
Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā.

DONORU DIENA

Ziedojot asinis, nepieciešams uzrādīt
pasi vai ID karti, zināt bankas kontu.
Paldies visiem donoriem!
Ikkatrs esat izglābis kāda dzīvību!
Sociālā dienesta direktore
Inese Lībere

Lubānas pilsētas klubā

Bērnu un jauniešu
tautas deju kolektīvu koncerts

plkst. 18.00

Koncertā piedalās
dalās dejotāji no Madonas, Varakļāniem u
un Lubānas
Uz koncertu aicina Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu
deju kolektīvs “Raksti” un vadītāja Lienīte Ozolniece

Pasākumu kuplinās dejotāji no
Sarkaņiem, Viļāniem, Degumniekiem,
Beļavas, Balviem un Igaunijas.
Ieeja bez maksas

Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs
iznāks 2019.g. 22. februārī.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 15. februārim.

Līdzjūtība
Tu aizej sniegos baltos,
Uz kokiem baltas ēnas krīt,
Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļa dziesmu dzied.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Valdu Adamoviču
mūžības ceļā pavadot.
Kaimiņi “Pārupēs”
Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.
Izsakām patiesu līdzjūtību
Birutai, Valdai un Andrim
māmuļu pēdējā gaitā pavadot.
Gita, Ināra ar ģimeni
Mūsu laiks ir tik īss –
Mūžu vēji šalc apkārt un pāri,
Kas lai zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.
Izsakām līdzjūtību
Leilai Adamovičai,
mammu mūžībā pavadot.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja
Lubānas vidusskolā

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas.
Valda Adamoviča – 51 g. (Lubāna)
Mirusi 23.01.2019.
Inguna Rapša – 53 g. (Lubāna)
Mirusi 27.01.2019.
Ārija Bormane – 90 g. (Lubāna)
Mirusi 27.01.2019.
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