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Lai ģimeniska siltuma
piepildīts
Ziemassvētku laiks
Lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.
(Imants Ziedonis)
Tuvojoties gadu mijai, savās domās mēs vērtējam
aizvadīto gadu un nospraužam jaunus mērķus un izaicinājumus nākamajam gadam. Mēs apņemamies
mainīt un mainīties, darīt un kaut ko vairs nedarīt.
Mēs katrs atsevišķi un visi kopā esam atbildīgi par
sevi, savu pilsētu, novadu un valsti. Katram no mums
un arī visiem kopā ir lietas, darbi un notikumi, ko varam atcerēties par aizvadīto gadu!
Vēlos pateikties visiem Lubānas novada iedzīvotājiem, kuri apzinīgi un godprātīgi veic savu darbu.
Ziemassvētku laiks ir gaismas un sirsnības laiks,
kad paceļamies pāri ikdienas rūpēm un atveram sirdis labestībai. Šis laiks stiprina ģimenes, vairo saticību un vēlmi iepriecināt vienam otru.
Lai priecīgs, miera un ģimeniska siltuma piepildīts
Ziemassvētku laiks! Sagaidīsim Jauno gadu, mācoties saskatīt un novērtēt labo, kas ir mūsu novadā! Lai
piepildās mūsu kopīgās ieceres!

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
Lai Ziemassvētku gaidīšanas laikā miers un saticība, prieks
un labestība ienāk katrā mājā, katrā sirdī un ikvienā dvēselē!
Dalīsimies labajā, radīsim prieku līdzcilvēkos un padarīsim
pasauli gaišāku! Lai Ziemassvētku brīnumainais spēks stiprina
ikvienas mājas svētību 2020. gadā! Lubānas Mākslas skolas
kolektīvs saviem audzēkņiem, viņu vecākiem un Lubānas
iedzīvotājiem novēl sirds siltuma pilnus Ziemassvētkus un
radošu, veiksmīgu, ar labiem darbiem bagātu nākamo gadu!

Mums līdzās bērni kā rīts…

Drēgns, samācies 5. decembra rīts. Rudens rāda savu niķīgo dabu. “Cerības” vecmāmiņas saposušās svētkiem (bērnudārza “Kāpēcīši” mūs ielūdza uz Ziemassvētku ieskaņas koncertu). Mūs mīļi sagaida Lidija, Iveta, Sandra, Aija un “Kāpēcīšu” grupas bērniņi,
saģērbti kā balti eņģelīši. Starp sagaidītājiem ir arī iestādes saimnieks Intis. Viņš jūt atbildību par Birutas (ratiņkrēslā) nogādāšanu līdz
svētkiem sapostajai zālei. Pārsteidzoši draudzīgi izvērtās saimnieka satikšanās brīdis ar savu bērnu dienu audzinātāju Āriju.
Neaprakstāmi jauks bija Ziemassvētku gaidīšanas ieskaņas koncerts. Tik vienoti izpildītas dziesmiņas, uzveduma saturu papildinoša dzeja un tik dažāda ritma instrumentu piedeva. (Jau šodien jūtams, ka starp mazulīšiem būs daudzi ievērojami kultūras darbinieki, arī mākslinieki.)
Pēc koncerta, kā uz līdakas pavēli, zāles vidū izvirzījās galdiņi ar sniegbaltām krūzītēm, mandarīniem un pīrāgiem. Ļoti labā noskaņojumā kopīgi malkojām tēju un bijām gandarīti par satikšanās iespējām.
Pēc mielasta visi samīļojamies. (Kāds bērnišķīgi patiess siltums!) Bērniņi devās pusdienās, vecmāmiņas uz “Cerību”, lai turpinātu
priecāties par bērnu sniegumu un mīļumu.
Paldies visiem šī brīnišķīgā brīža organizatoriem un vadītājiem! Paldies gudrajiem “kāpēcīšiem” – mūsu dzīves turpinātājiem! Lai
Ziemassvētku gaišums un siltums ienāk katrā sirdī un mājā! Lai svētīgs svētku laiks un sirdīs mājo balts un tīrs prieks!
“Cerības” vecmāmiņu vārdā Janīna Mālniece
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Domes sēde 28.11.2019

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne,
Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Tālis Salenieks. Nepiedalās: Sandra Valaine, Lana Kunce – aizņemtas
pamatdarbā, Ainārs Spridzēns – slimības dēļ
LĒMUMI
1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
1. Atzīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konsultācijas ar Lubānas novada pašvaldības domi un šo konsultāciju laikā piedāvāto Ministru kabineta 2019.
gada 14. maija informatīvajā ziņojumā “Par
sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”, kas ietver
priekšlikumu par jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru – “21.
Madonas novads (Madonas pilsēta)”, kurā
ietilpst teritoriālās vienības Lubānas pilsēta
un Indrānu pagasts izveidošanu, par juridiski
nekorektu, nepamatotu un netaisnīgu.
2. Atzīt Ministru kabineta konceptuālā
ziņojuma “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” projektā paredzēto priekšlikumu par
jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru – “21. Madonas novads
(Madonas pilsēta)”, kurā ietilpst teritoriālās
vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts
izveidošanu par juridiski nekorektu un Lubānas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju interesēm un labas un pienācīgas pārvaldības
principiem neatbilstošu.
3. Konstatēt, ka Ministru kabineta
konceptuālā ziņojuma “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” projektā ietvertais priekšlikums, kas paredz jaunas administratīvas
teritorijas ar jaunu administratīvo centru “21.
Madonas novads (Madonas pilsēta)”, kurā
ietilpst teritoriālās vienības Lubānas pilsēta
un Indrānu pagasts rada tiesiskas sekas, kas
pārkāpj Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts pamatā esošo pašvaldības
principu, kā arī taisnīguma, samērīguma un
tiesiskās paļāvības principus, un ir pretrunā
ar Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101.
pantu, Eiropas Vietējo pašvaldības hartas
5.pantu, kā arī Eiropas Padomes Ministru
Komitejas rekomendācijas dalībvalstīm par
vietējo un reģionālo iestāžu robežu un/vai
struktūras reformu procesiem ietverto labas
pārvaldības principu.
4. Neatbalstīt 2019. gada 21. oktobrī
Saeimā iesniegto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
(Nr.462/Lp13).
5. Aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju apturēt teritoriālās
reformas virzību pēc pašreiz izstrādātā modeļa un nodrošināt pārdomātu, pamatotu,
nesasteigtu un demokrātisku pieeju teritoriālās reformas modeļa ieviešanā.
6. Par pieņemto lēmumu informēt Ministru kabinetu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību
savienību, Administratīvi teritoriālās reformas
komisiju.
2. Par Lubānas novada Jauniešu
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domes sastāvu
Apstiprināt Lubānas novada Jauniešu
domes sastāvu:
Vadītājs – Loreta Māliņa;
Vadītāja vietnieks – Edijs Gutāns;
Protokolists – Samanta Zviedre;
Sabiedrisko attiecību koordinators –
Dita Stērniniece;
Kultūras jautājumu koordinators –
Uģis Mihelsons;
Sporta, vides un veselības jautājumu
koordinators – Mārcis Mihelsons;
Izglītības un attīstības jautājumu koordinators – Elīna Stoļere;
Dalībnieks – Tīna Kraukle.
3. Par piekrišanu zemesgabala “Vecā
skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas
nov. domājamo daļu iegūšanai īpašumā
1. Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis [..] iegūst īpašuma tiesības uz zemesgabala “Vecā skola”, Meirāni, Indrānu pag.,
Lubānas novads (kadastra apzīmējums 7058
016 0162) 549/3080 domājamo daļu. Zemes
lietošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu
adresāts var pārsūdzēt Administratīvā rajona
tiesā, kurā, atbilstoši Administratīvā procesa
likuma 189.panta pirmajai daļai, iesniedzams
pieteikums viena mēneša laikā, skaitot no tā
spēkā stāšanās dienas.
4. Par saistošo noteikumu Nr. 15
“Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību”
apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15
“Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību”.
5. Par saistošo noteikumu Nr. 13
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2013.gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu
1.Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi
Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par
Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas
un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto
saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav
nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.
6. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas
un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu
likmju sarakstā
Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu
darbinieku amatu un amatalgu likmju saraks”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 20. decembris

tā (apstiprināts 30.01.2018., protokols Nr.1,
13.§): Sadaļā Lubānas novada Sociālais
dienests – 96.punktā skaitli “698” aizstāt ar
skaitli “714”.
7. Par telpu “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināt telpu 63,7 m2 platībā “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 016
0165 telpas Nr. 604 nomas tiesību izsoles rezultātus – 100 EUR/mēnesī un noslēgt telpu
nomas līgumu ar [..].
8. Par saimniecības ēkas iznomāšanu īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts
1. Iznomāt nekustamā īpašuma “Roznieki 3”, Indrānu pag., Lubānas nov., saimniecības ēku/kūti ar kadastra apzīmējumu
Nr.70580020051001 124,4 m2 platībā (turpmāk – Iznomājamais objekts), uz 5 gadiem
saimnieciskās darbības veikšanai.
2. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās
nomas maksas sākumcenu 3 EUR mēnesī.
3. Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirektoram.
4. Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē.
9. Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības
vārda
1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 005 0032; 7058 005
0053; 7058 013 0040; 7058 013 0062 piekrīt
Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.
2. Veikt lēmuma 1. punktā nosaukto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.
10. Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
sadalei
1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par
īpašuma “Akmentiņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7058 009 0003 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu.
2. No atdalītajām zemes vienības daļām
ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 009
0034, platība 4,6 ha un 7058 009 0035, platība 2,4 ha izveidot jaunu īpašumu, piešķirot
nosaukumu “Spulgotnes” un noteikt zemes
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība –
kods: (0101).
3. Paliekošajām zemes vienības daļām
ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 009
0036, platība 18,1 ha un 7058 009 0037 platība 35,0 ha saglabāt nosaukumu “Akmentiņi
1”, piešķirt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods: (0201).
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Lielzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas
nov., sadalei
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1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu
par īpašuma “Lielzemnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 7058 005 0011 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu.
2. No atdalītās zemes vienības daļas
ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 005
0131, platība 24,8 ha, izveidot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu “Lielzemnieki”
un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība – kods: (0201).
3. Paliekošajai zemes vienības daļai ar
plānoto kadastra apzīmējumu 7058 005
0132, platība 31,9 ha, piešķirt nosaukumu
un adresi “Liedītes”, Indrānu pag, Lubānas
nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods: (0101).
12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no [..]
bezstrīda kārtībā
1. Piedzīt no [..] nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 320,26 (trīs simti divdesmit euro, 26 centi) (pamatparāds – EUR
274,09, nokavējuma nauda – EUR 46,17
apmērā par nekustamajiem īpašumiem,
“Āres Lukauši”, ar kadastra numuru 7058
016 0064, un “Atpūtas”, kadastra numuru
7058 016 0011, piedziņu vēršot uz nodokļa
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.
2. Uzdot Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoram izdot izpildrīkojumu
par parāda (pamatparāda un nokavējuma
naudas) piedziņu no [..].
3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas
paziņots adresātam un nav pārsūdzams.
13. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019.
gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu””.
2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
46. pantam:
2.1 Saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
Informāciju sagatavoja
Lita Žeiere

Tālis Salenieks informē par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
(domes sēdes 28.11.2019. 1.§)
Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma paziņojumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, tādējādi informējot Latvijas sabiedrību,
ka Saeima ir “nolēmusi turpināt 1998. gadā iesākto
teritoriālo reformu”. No šā Saeimas paziņojuma arī
izriet uzdevums Ministru kabinetam pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālā iedalījuma sagatavošanas un saskaņā ar Eiropas vietējo
pašvaldību hartas 5. pantu, par to konsultēties ar
pašvaldībām.
Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē
pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” (Ministru kabineta sēdes
protokols Nr. 24, 23.§) un uzdeva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai organizēt un
nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par šajā informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.
Saeima 1996. gada 22. februārī pieņēma likumu
“Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, ar kuru apstiprināta un pieņemta 1985.
gada 15. oktobrī Strasbūrā parakstītā Eiropas vietējo pašvaldību harta (turpmāk – Harta), kuras preambulā noteikts, ka “Eiropas Padomes dalībvalstis,
kas parakstījušas šo Hartu, [..] uzskatot, ka pilsoņu
tiesības piedalīties valsts lietu pārvaldīšanā pieder
pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām Eiropas Padomes dalībvalstīm; [..]”. Hartas 5.pantā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas
nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar
attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma
palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.”
2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc konceptuālā ziņojuma
par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar
Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu izstrādā
un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniedz Saeimai,
atbilstoši Saeimas lēmumā norādītajiem punktiem,
sagatavotu likumprojektu. Arī Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce savās
intervijās vairākkārt ir norādījis, ka, veicot ATR, tiks
ņemts vērā ATR skarto novadu iedzīvotāju viedoklis
un attieksme pret gaidāmo reformu.
2019. gada 21. jūnijā Madonā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces
tikšanās ar Madonas novada, Lubānas novada,
Ērgļu novada, Varakļānu novada un Cesvaines novada domes deputātiem. Sarunās piedalījās valsts
sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos
Aivars Draudiņš, ministrijas pieaicināts eksperts Jānis Turlajs. Tikšanās vērtējama kā formāla, netika
sniegtas skaidrību ieviesošas, pamatotas atbildes
uz interesējošiem jautājumiem. Pašvaldību vadītāju un deputātu paustie viedokļi netika fiksēti un, kā
rāda reformas tālākie procesi, arī ņemti vērā.
Pašvaldības ieskatā, plānojot reformu, ir skaidri
jāredz ilgtspējīgs reformas iznākums un tikai tad reformas sasniedz savu mērķi, ja rezultāts dod ieguvumu. Administratīvi teritoriālās reformas galvenie
mērķi ir valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības
nodrošināšana. Par reālu, skaidru un pamatotu
ieguvumu, kas pēc reformas realizēšanas tiks sasniegts, pārliecības nav. Mehāniska pašvaldību robežu maiņa nesekmēs valsts attīstību un iedzīvotāju
labklājības celšanu. Vides aizsardzības un reģionā”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 20. decembris

lās attīstības ministrijas sagatavotie dati nepierāda,
ka lielajos novados attīstība notiek straujāk, kas ir
iecerētās reformas arguments visas valsts attīstībai.
Kā piemērs ir kaimiņu Gulbenes novada pašvaldība, kur novada struktūra ir būvēta līdzīgi kā plānotā
struktūra novados pēc reformas realizēšanas. Nav
skaidri uzskatāms Gulbenes iedzīvotāju ieguvums
saņemto pakalpojumu ziņā, tieši pretēji, ir pasliktinājies, piemēram, vitāli svarīgajā medicīnas jomā
– slēgta Gulbenes reģionālā slimnīca, izveidojot
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību ar ierobežotu
pakalpojumu klāstu pacientiem. Iedzīvotāju apātiju
pret notiekošajiem procesiem lielā pašvaldībā parāda arī zemā vēlētāju aktivitāte 2017.gada vēlēšanās,
Gulbenes novadā tā bija 38,02 %, turpretī Lubānas
novadā 48,73 %.
No augstāk minētā izriet, ka reformas priekšlikumu ietvaros nav ievērotas Eiropas Padomes Ministru Komitejas rekomendācijas dalībvalstīm par
vietējo un reģionālo iestāžu robežu un/vai struktūras
reformu procesiem, kā arī samērīguma princips,
kas nosaka, ka, lai pieņemtu vairākuma gribai atbilstošu lēmumu, saprātīgi jāizsver un samērīgi
jāievēro visu iesaistīto pušu intereses. Tāpat nav
vērtēta subsidiaritātes principa prasību ievērošana,
jo netiek analizētas Lubānas novada pašvaldības
iedzīvotāju pakalpojumu pieejamības esošā kārtība,
nedz sagaidāmās izmaiņas, ko radīs piecu novadu
apvienošana.
Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir
skatāms jautājums par Lubānas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību lēmējinstitūcijā, t.i. pašvaldības iedzīvotāju iespēju ietekmēt lēmumus attiecībā
uz viņu nodokļu maksājumos izdotās naudas ieguldīšanu Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lubānas novada pašvaldība autonomi
ir darbojusies kopš 2007.gada novembra, Lubānas
novada pašvaldības domes sastāvā ir 9 deputāti,
kuri pārstāv pašvaldības iedzīvotāju, vēlētāju intereses, šādi sava budžeta ietvaros pašvaldības finanšu
līdzekļi tiek apsaimniekoti un izmantoti racionāli,
zinot pašvaldības problemātiskos jautājumus un
ieguldot līdzekļus nepieciešamajās nozarēs. Apvienojot piecus novadus, Lubānas novada pašvaldības
pārstāvniecība lēmējinstitūcijā būs niecīga, ņemot
vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu uz kopējā vēlētāju skaita, kas ir noteicošais pārstāvniecības (deputātu) skaitliskajam sastāvam domē. Šādi reformas
rezultātā cietīs Lubānas administratīvās teritorijas
attīstība, ņemot vērā, ka domes deputāti, atbilstoši
pamatprincipam pārstāvēt savu vēlētāju intereses,
lielāku finanšu ieguldījumu attīstībā ieguldīs novada
centros un teritorijās, kuru iedzīvotāju intereses pārstāv. Šādi tiks grauta pašvaldības, kā institūta pamatideja – pašu vara. Ņemot vērā augstāk minēto,
tiks ietekmēta vēlme maksāt nodokļus savas teritorijas attīstībai un lauku novados pastiprināsies nomales efekts un sāksies jauns iedzīvotāju migrācijas
vilnis no laukiem. Samazinoties iedzīvotāju skaitam,
pasliktināsies uz vietas saņemamo pakalpojumu
skaits (tiks likvidētas izglītības iestādes utml.), tiks
apdraudēta uzņēmējdarbības attīstība.
2019. gada 21. oktobrī Saeimā tika iesniegts likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” (Nr. 462/Lp13), kurš tika atbalstīts
Ministru kabineta 2019. gada 15. oktobra sēdē
(turpmāk – likumprojekts). Likumprojekts 2019.
gada 24. oktobrī nodots komisijai – Saeimas Valsts
pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai
komisijai (domes lēmumu lasīt 2.lpp. 1.§.)
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Kāds tu biji, 2019. gads?
Saruna par aizvadīto gadu novada
pašvaldības dzīvē ar domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku.
Kā vērtē aizvadīto gadu novada dzī-

Paziņojums par nešķiroto
sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
maksas izmaiņām

vē?
– Domāju, ka kopumā mums šajā gadā
visus plānotos darbus izdevās īstenot, lai
iedzīvotājiem būtu labi un patīkami dzīvot
Lubānas novadā, lai novada ļaudis varētu
atpūsties sakārtotā vidē, lai viņiem būtu
iespējas interesanti pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar hobijiem, sportu un kultūras
dzīves aktivitātēm.
Lielākie ieguldījumi šogad noteikti bija
lauku teritoriju labiekārtošanā, īpašumu
sakārtošanā, gan piesaistot ESF līdzekļus,
gan pašvaldības budžeta līdzekļus:
• Pabeigta novada ceļa posma Jaunie
kapi – Birznieki – Dambīši pārbūve;
• Meirānu stacijas ēkai tika nomainīts
jumta segums;
• Tika atjaunota meliorācijas sistēma
4,85 km garumā;
• Lubānā tika saglābta Barkavas iela,
jo jauna asfaltbetona seguma uzklāšanai
līdzekļu nebija;
• Pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus iesaistīties projektu konkursā “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības
veicināšanai”. Pavisam kopā pašvaldībā
tika iesniegti un apstiprināti 6 projekti. Pašvaldība pateicas visiem ideju iesniedzējiem
par iniciatīvu, uzņēmību un ieguldīto darbu
projektu izstrādē un īstenošanā;
• Neskatoties uz visām peripetijām ap
novadu reformu, tika izstrādāta Lubānas
novada attīstības programma 2019.-2025.
gadam, kas kalpos kā būtisks dokuments
novada tālākai attīstībai.
Kas vēl palicis nepadarīts no plānotā?
– Ja runājam par to, ko neizdevās īstenot, tad noteikti jāpiemin tilta pār Aivieksti
gājēju trotuāru seguma sakārtošana, jo neviena no uzrunātajām būvfirmām nebija gatava atsaukties tik mazam objektam. Tāpat
neviens uzņēmējs nepieteicās izsludinātajā
iepirkumā uz Latgales ielas seguma sakārtošanu.
Tika izstrādāts projekts pilsētas kluba
piebūvei, bet tā kā nav pieejams kredīts,
tad šis objekts uz nenoteiktu laiku ir atlikts.
Kā lielā politika ietekmē mazo novadu dzīvi, lauku attīstību?
– Šobrīd valda neziņa par to, kāda būs
mūsu novada nākotne, kāda būs attieksme

pret lauku pašvaldībām, pret cilvēkiem, kuri
dzīvo ārpus lielajām pilsētām, un viņu vajadzībām. Un šeit man ir slikta nojauta, jo visi
pašreizējie soļi liecina, ka lauku teritorijas
mūsu valdībai neinteresē. Tā pamazām tiek
slēgtas valsts iestādes arī mūsu novadā.
Vispirms AS “Sadales tīkls” Lubānas filiāle,
tad sekoja pansionāts un pašreiz pieejamie
dokumenti liecina, ka būs jāslēdz Meirānu
Kalpaka pamatskola, jo nebūs finansējuma
pedagogu algām, uz lielas jautājuma zīmes
ir arī vidusskolas posms. Tas, protams, ļoti
sāp, rodas tāda sajūta, ka laukus nevienam
nevajag...
2020. gada būtiskākie darbi
– Īpaši lielas rosības nebūs, jo pašvaldībām faktiski netiek izsniegti aizņēmumi
(izņemot ESF projektus). Tāpat papildus
līdzekļi būs nepieciešami pedagogu atalgojuma paaugstināšanai, skolēnu brīvpusdienām 1.-4. klašu skolēniem.
Tomēr, neskatoties uz visām grūtībām,
tiks pabeigta telpu pārbūve dienas aprūpes
centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei “Eglājos”.
Tilta ielā 5 vajadzētu nomainīt jumtu.
Apņēmības pilni esam saglabāt Aiviekstes svētkus, izdod grāmatas “Simts stāstu
par Lubānu” otro daļu.
Būs skolēnu dziesmu un deju svētki,
kas arī, protams, prasīs papildus līdzekļus,
bet sīkāk jau skatīsimies, veidojot budžetu.

SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka Sabiedrisko 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” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus
(turpmāk – Poligona tarifs) ar dabas resursu
nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa)
turpmākajiem periodiem:
• 55,52 EUR/t – no 2018. gada 15. maija
līdz 2018. gada 31. decembrim;
• 59,52 EUR/t – no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim;
• 63,02 EUR/t – no 2020. gada 1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.
Informācija par Poligona tarifa izmaiņām
ir pieejama interneta vietnē: https://likumi.lv/
ta/id/298215-par-sabiedribas-ar-ierobezotuatbildibu-ap-kaudzites-sadzivesatkritumuapglabasanas-pakalpojuma-tarifiem.
Ņemot vērā Poligona tarifa izmaiņas, attiecīgi mainās nešķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas apmērs, un šīs
izmaiņas ir saistošas visā Lubānas novada
administratīvajā teritorijā, jo saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta
pirmās daļas 2. punktu katram sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam
ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
Ievērojot augstāk minēto, SIA “Pilsētvides serviss” paziņo, ka, sākot no 2020.
gada 1. janvāra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Lubānas
novada administratīvajā teritorijā būs:
• Fiziskām personām: 19.83 EUR/m3
(tajā skaitā PVN 21%);
• Juridiskām personām: 16.39 EUR/
m3 (plus PVN 21%).
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Pilsētvides serviss”
Klientu apkalpošanas centru elektroniski lubana@pilsetvide.lv, vai pa tālruņiem
64495050, 25749599.

Ar Tāli Salenieku sarunājās
Ligita Pētersone

Lubānas ev. lut. draudzes ziņas
21. decembrī 16.00 Lubānas ev. lut. baznīcā Ziemassvētku koncerts. Piedalās Mētrienas sieviešu vokālais
ansamblis. Ieeja par ziedojumiem.
Mācītājmuižas mājā (Mācītājmuižas ielā 3) tiek izīrēts 2-istabu dzīvoklis. Ir malkas apkure, ūdensvads, kanalizācija.
Ziemassvētku dievkalpojums – 24. decembrī plkst. 16.00.
5. janvārī plkst. 15.00 Lubānas pilsētas klubā draudzes EGLĪTE. Līdzi ņemt groziņu.
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SIA “Pilsētvides serviss” valdes
loceklis Jurģis Ugors un
valdes locekle Baiba Muhina

Katoļu
draudzē
Ziemassvētku dievkalpojums Lubānas Romas katoļu Svētās ģimenes
draudzē – 24. decembrī plkst. 16.00.

2019. gada decembris

Sentēvu Ziemassvētku tradīcijas
Sveiki, lasītāj!

Baltais Ziemassvētku brīnums
Klusi dvēselē ienāk:
Ar ticību – baltās sniega kupenās
Ar cerību – svecītes gaismiņā
Ar smaidu – ikvienā saules stariņā
Ar gandarījumu – piparkūku smaržā
Ar mīlestību – ikvienā sirsniņā.
Un ziema jau atkal ir klāt. Skola un
klases jau ir izdekorētas. Un mēs ar nepacietību gaidām Ziemassvētkus un sniegu.
Kāpēc Ziemassvētki ir tik tuvu sirdij
katram no mums, neatkarīgi no ticības vai
vecuma? Ziemassvētki ir tuvības, mājas
un sirds siltuma atmosfēra. Ziemassvētki
– tas ir siltums, ko sniedzam no sirds uz
sirdi. Cilvēkiem šis ir lūgšanas un piedošanas laiks. Ziemassvētki man atgādina
to, ka šo burvības un vēlēšanās palīdzēt
un dāvāt sajūtu vajadzētu atmodināt ne
tikai svētku laikā, bet turēt sevī visu gadu.
Mēs visi gaidām baltos Ziemassvētkus. Darām to vienatnē, kopā ar draugiem,
skolotājiem skolā, ar saviem mīļajiem mājās. Svētkiem gatavojamies un svinam tik
dažādi, jo katrā ģimenē ir savas tradīcijas.
Ziemassvētkus varam gaidīt, latviski rosoties pa virtuvi, cepot pīrāgus un piparkūkas, pošot māju, gatavojot rotājumus,
dziedot un labas domas domājot. Strādājot ar jēgu un prieku. Rotājot eglīti, iededzot svecītes. Visa ģimene kopā!
Ziemassvētkus varam sagaidīt kristīgi – svinēt Jēzus piedzimšanu, doties uz
baznīcu un lūgšanās pateikties par visu
labo, godināt savus vecākus, vecvecākus.
Mūsu pašu spēkos ir radīt tādu svētku noskaņu, kas katra sirdij vistuvākā un
pieņemamākā, atceroties, ka svētku nozīmība nav izmērāma dāvanu vērtībā un
spožumā. Svarīga ir tuvāko mīlestība, pateicība par visu to, ko paši esam saņēmuši šajā pasaulē. Atcerieties, ka katru dienu
Jūs varat kādā sirdī iedegt prieku ar laipnu skatu, mīļu vārdu, labi izdarītu darbu.
Nesāpinot! Uzvarot tumsu ar gaismu!
Lai Ziemassvētku miers un gaisma
ir Jūsu sirdīs! Novēlu visiem priecīgas
brīvdienas un labi atpūsties nākamajam
mācību pusgadam. Visiem novēlu gaišus,
sirsnības un panākumiem pilnus Ziemassvētkus un laimīgu jauno 2020. gadu!
9.klases skolniece Elizabete Kalniņa

Ziemassvētki – tas ir kāda cikla noslēgums un kaut kā jauna sākums. Pagāniskajā tradīcijā tas ir saules ceļa sākšanās
laiks, bet katoliskajā ticībā – Kristus bērniņa
dzimšanas laiks. Tātad jau var vilkt zināmas
paralēles. Senie latvieši sāka svinēt svētkus ziemas saulgriežos, ap 21. decembri.
Notika Bluķa vakars (vairāk gan Vidzemē
un Kurzemē), kad tika vilkts bluķis pa visu
sādžu, tādējādi simbolizējot visus nepadarītos darbus, visu slikto. Pēc tam to sadedzināja, lai nākamajā gadā būtu labāk.
Latgalē bija vairāk katoliskās tradīcijas. 24.
decembrī tika ieturēts stingrs gavēnis, kad
neēda ne piena, ne gaļas ēdienus. Tika
gaidīta Ziemassvētku diena, kad varēja klāt
bagātīgu galdu. Tad 25. decembrī ļoti cītīgi
tika gatavots cūkas šņukurs, cepti pīrāgi.
Ļoti svarīgi bija zirņi un pupas, tie bija jāēd,
lai nākamajā gadā nebūtu asaru. Arī apaļajiem pīrādziņiem bija sava nozīme, tie simbolizēja turību, arī sauli. Un galdā viņi lika
ne jau mandarīnus vai lielveikalā pirktus
salātus, bet gan grūdeni, kuru pagatavo no
žāvētas cūkas galvas puses, miežu graudiem, ūdens un kartupeļiem, dažādas putras, gan skābputru, miežu putru ar kartupeļiem, miltu putru, medus rausi, kā arī dzēra
medalu. Svētvakars noteikti tika svinēts ar
ģimeni, dziedāja Ziemassvētku dziesmas,
lēja laimes un zīlēja, it sevišķi jaunas meitas

gribēja noskaidrot, kāds būs jaunais gads,
vai ir gaidāms kāds precinieks. Tā, piemēram, ja Ziemassvētku vakarā meita skatās
atmuguriski caur kājstarpi krāsnī, tad tur
ieraudzīs savu brūtgānu. Ziemassvētkos,
gultā ejot, galvā jāuzliek Jāņu vainags, kas
glabāts no vasaras, kas pa sapņiem vainagu noņem – tas brūtgāns.
Ir arī ticējumi, kas varētu būt noderīgi
Lubānas vidusskolas skolēniem. Ja Ziemassvētku rītā uzceļas agri, tad visu gadu
neaizgulēsies. Lai veiktos darbi un citādi
būtu izveicīgs, tad Ziemassvētkos pirms
saules jāiekur uguns. Senie latvieši mājas
rotāja ar puzuriem, valgiem, dažādām saulītēm un zvaigznēm. Šie rotājumi kalpoja
ne tikai skaistumam, bet tiem bija arī sava
nozīme, tie atvairīja ļaunos spēkus, spēja
koncentrēt kosmisko enerģiju.
Ziemassvētkus svin visā pasaulē gan
lieli, gan mazi, gan veci, gan jauni. Visiem
šajos svētkos mostas prieka dzirkstelīte,
tā liek izplatīt mīļumu un laimi, liek aizmirst
slikto un domāt gaišas domas. Notici arī Tu,
dāvā prieku sev un citiem, piepildi sirdis ar
mīlestību! Lustīgus un jautrības pilnus Ziemassvētku!
12.klases skolniece
Ieva Merilija
Akmentiņa

Vai tu vēl tici Ziemassvētku
vecītim?
Ziemassvētki... Kaut arī ārā sniega nav
nemaz, svētku sajūta jau ir klāt, jo apkārt
var dzirdēt Ziemassvētku dziesmas, veikalu
skatlogos rotaļīgi mirguļo krāsainās eglīšu
spuldzītes. Arī skolā svētki nav aiz kalniem,
logos sasēdušās zvaigznītes, baltās eglītes sastingušas gaida Ziemsvētku vecīti.
Bet kā ir ar pašiem mazākajiem Lubānas
vidusskolā? Vai vispār kāds no viņiem tic
Ziemassvētku vecītim? Aptaujājot 1.-4. klašu audzēkņus, noskaidrojās, ka 65 % no
viņiem pārliecinoši tic Ziemassvētku vecītim. Daudzi gan piemetina, ka tāds dzīvo
tikai Lapzemē un dāvanas zem eglītes liek
vecāki. Savukārt 35% no aptaujātajiem apgalvo, ka viņi vecītim netic. Pie tā ir vainīgi
dažnedažādi notikumi no lielāko māsu un
brāļu stāstītā, piemēram, tas, ka vecītim
tiek norauta bārda vai tas, ka vecāki paši
dāvanas paliek zem eglītes. Arī bērnudārzā rakstītās vēstules Ziemassvētku vecītim

neizskaidrojamā kārtā nonāca nevis adresātā, bet gan mājās, kur tās ieraudzīja
bērnu manīgās actiņas. Tas, kā ir patiesībā,
spriediet paši, tomēr – vai varat iedomāties
Ziemassvētkus bez Ziemassvētku vecīša?
Nav nozīmes tam, Ziemassvētku vecītis ir
vai nav, dāvanas tomēr ir un būs. Tām nav
jābūt lielām vai dārgām, galvenais ir, lai tās
nāktu no sirds. Aptaujājot skolēnus, atklājās, ka vismīļākā dāvana, ko kāds saņēmis,
ir bijusi salda buča. Protams, pretstatā šādai vienkāršai dāvanai ir arī tādas, kuras
ieraugot zem eglītes, sirds sāk straujāk
sisties. Tādas ir dators, ceļazīme kādam
eksotiskam ceļojumam, mobilais telefons.
Dāvanas un to pasniegšanas veids var būt
visdažādākais. Pamēģiniet šogad kādu
mazu dāvaniņu iekārt eglītē, lai saņēmējam
būtu interesanti to meklēt. Vēlāk viņš šo dāvanu atcerēsies kā interesantāko.
12.klases skolniece Laima Jelagina
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Mana visu laiku
mīļākā
Ziemassvētku
dāvana ir...
Mana visu laiku mīļākā Ziemassvētku
dāvana ir būt kopā ar sev mīļajiem un tuvajiem.
Dāvana ir materiāla vērtība, kas ar laiku
tiek nomesta plauktā vai skapī un noklājas
ar putekļiem, tāpēc tai nav sevišķas nozīmes, galvenais svētkos ir būt ar mīļiem cilvēkiem. Tā arī ir lielākā un mīļākā dāvana.
Mana visu laiku mīļākā Ziemassvētku
dāvana ir sniegs, ko diemžēl nav iespējams uzdāvināt.

Ziemassvētki nav iedomājami bez...
Bez ģimenes siltuma, kad istabā kuras
kamīns un ārā ir sasnidzis balts sniegs!
Ziemassvētki nav iedomājami bez eglītes, sniega un mīļiem cilvēkiem.
Bez piparkūkām, mandarīniem un
karstvīna.
Ziemassvētki nav iedomājami bez skuju un piparkūku smaržas, draugiem un
ģimenes.
Ziemassvētki nav iedomājami bez Ziemassvētku eglītes.

Ziemassvētkos un
Jaunajā gadā es
visiem novēlu...

Salabo pasauli
3. decembrī mūsu skolas skolēni brauca uz Pļaviņu novada ģimnāziju, kur notika Ekoskolu pasākums “Salabo pasauli”.
Praktiskajās darbnīcās dalībniekiem bija
iespēja iepazīties ar ilgtspējīgas nākotnes
scenāriju metodēm, kas palīdzēs dažādot
mācību un ārpusstundu aktivitātes vides
izglītības jomā. Šīs metodes nostiprināja
izpratni par ilgtspējas principiem, vairoja
motivāciju rīkoties un veicināja mērķtiecīgu domāšanu, kā arī spēju izvirzīt prioritātes.
Ieskaitot mūs, pasākumā piedalījās
9 skolu komandas – no Pļaviņu novada
ģimnāzijas, Vestienas pamatskolas, Aizkraukles novada vidusskolas, Andreja
Upīša Skrīveru vidusskolas, Daugavpils
Saskaņas pamatskolas, Rēzeknes valsts
poļu ģimnāzijas, Ulbrokas vidusskolas un
Jersikas pamatskolas.
Pasākumu iesākām ar iepazīšanos.
Katras skolas komanda sagatavoja plakātus un īsi pastāstīja par savas Ekoskolas
lielākajiem sasniegumiem un turpmākajiem mērķiem. Pasākuma svarīgākā daļa
bija nodarbības ilgtspējīgas nākotnes
veicināšanai. Skolēni tika sadalīti piecās
jauktās komandās un katra komanda piedalījās piecās darbnīcās.
1. Lekcijā – Kā klimata pārmaiņas var
ietekmēt mūsu planētas nākotni – “Nākotnes scenārijs, ja nesāksim rīkoties…” Lekciju vadīja biedrības “Zaļā Brīvība” lektors
Jānis Brizga.

Šajos Ziemassvētkos un Jaunajā gadā
es visiem novēlu iegūt jaunus labus draugus un nepazaudēt esošos!
Lai īstenojos visskaistākie sapņi!
Es visiem novēlu domāt tikai labas un
gaišas domas, kā arī novērtēt to, kas mums
ir, nevis varēja būt!
Novēlu gaišas domas, gaišu prātu, radošu un darbīgu Jauno gadu!!! Ā, un MĪLESTĪBU!!!
Lai Ziemassvētki atnāk ar Saules gaismu un cerību piepildījumu! Lai jaunais
gads atnes to, ko gribas sagaidīt! Gaišus
un sirsnīgus Jums šos svētkus!
Ziemassvētku laiks ir īpašs. To tādu
padarām mēs paši, kad ikdienas steigā uz
brīdi piestājam, ieklausāmies apkārtējos
cilvēkos, dāvājam viens otram smaidu un
labu vārdu, sarūpējam mīļas un vajadzīgas
lietas saviem tuviniekiem un līdzcilvēkiem.
Tad, dāvājot citiem, piepildām sevi ar mīlestību un prieku. Novēlu dāvāt un saņemt
prieku un mīlestību! Gaišus Ziemassvētkus
un panākumiem bagātu Jauno gadu!
„Saldskābmaizes” radošā komanda
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2. Praktiskā nodarbībā – “Atbildīga
pārtikas iegāde un pārtikas atkritumu mazināšana”, kuru vadīja biedrības “Zaļā Brīvība” lektore Zane Gailīte.
3. Nodarbībā – “Jāšķiro, lai pārstrādātu”, kuru vadīja Pļaviņu novada ģimnāzijas
Ekopadomes pārstāve, ķīmijas un dabaszinību skolotāja, Iveta Briede un 11. klases
skolniece Viviāna.
4. Nodarbībā – “Auduma maisiņi “zaļākai dzīvei””, kuru vadīja Pļaviņu novada
ģimnāzijas sociālais pedagogs, Ekopadomes pārstāve skolotāja Sanita Fjodorova
un 12. klases skolniece Beāte.
5. Nodarbībā – “Daba mūs dziedē” –
krāsaino graudu spēli vadīja Jolanta Nīcgale.
Skolēnu atsauksmes:
Ļoti interesanti bija tas, ka visu pasākumu vadīja un organizēja paši skolēni. Es
ieguvu jaunas un vērtīgas zināšanas. Man
patika gan skola, gan skolēni, kuri visu
paskaidroja. Man patika uzņemšana, pozitīvie cilvēki, varēja rast idejas, ko realizēt
savā skolā.
Man ļoti patika pasniedzēji, kā viņi mūs
ieinteresēja.
Ļoti patika atmosfēra, kura valdīja – visi
bija atvērti, ļoti zinoši. Noteikti – uzzināju
jaunas lietas!
Ir neaprakstāma gandarījuma sajūta
un milzīgs prieks par paveikto!
9. klases skolniece Kēta Juta Kunce

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada decembris

Notikumu virpulis

Redaktora sleja
Sveicināts, lasītāj!
Lēni krīt sniegpārslas. Pamazām
visa pasaule kļūst balta. Sniegs noklāj
visu zemi un prātā ir miers. Dzerot kūpošu tēju, tu ievēro, ka kalendāra lapiņā
rakstīts – DECEMBRIS. Adventes vainagā jau deg trīs sveces. Drīz sāksies
jauns gads.
Šajā maģiskajā Ziemassvētku laikā
katram prātā ir daudz vairāk labu domu
nekā ikdienā. Gribas iepriecināt kādu
sev mīļo un gūt prieku arī pašam.
„Un nevajag jau daudz!
Pavisam maz
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku.”
Arī šogad, kā jau katru gadu, Meirānu Kalpaka pamatskolā 17.decembrī
notika baltais rīts un adventes vainagā
tika aizdegta trešā svece. Gaišā noskaņā tas mūs ievedīs Ziemassvētku sajūtās, bet 19.decembrī Meirānu tautas
namā norisinājās ikgadējā skolas eglīte,
kurā gan skolēni, gan skolotāji piedalījās kopīgā izrādē.
Šajos Ziemassvētkos un gada pēdējā mēnesī novēlu, lai jūs būtu laimīgi
un ar smaidiem un sirds siltumu sagaidītu jauno 2020. ŽURKAS gadu!
Redaktore
Agnese Ērgle

2. decembris – 1. advente – radošā
darbnīca “Pašportretu veidošana”.

23. decembris – 3. janvāris – skolēnu
ziemas brīvlaiks.

9. decembris – 2.advente – radošā
darbnīca “Ziemassvētku rotājumu gatavošana”.

Novembra mēnesī “Kāpēcīši” piedalījās „Mammām un tētiem” rīkotā konkursā
„Plastmasas lietus”. Bērni iejutās vēja putna
un mākonīša lomā, izspēlējot un veidojot
savu video filmu par pasaku „Plastmasas
lietus”.

13. decembris – starpnovadu vēstures olimpiāde; piedalījās Agnese Ērgle,
9.kl. (sk. I. Šulce).
16. decembrī „Kāpecīši” ņēma gaismas lukturīšus, galvā tērpa rūķu cepures un
devās pretī Ziemassvētku brīnumam.
17. decembris – Baltais rīts kopā ar
Meirānu pensionāriem; koncerts „Viena
pati zvaigznīte”. Šajā pasākumā tika iedegta ceturtā adventes svece.
19. decembris – ikgadējais skolas
eglītes pasākums Meirānu tautas namā.
Šogad tika izrādīts uzvedums „Sidrabiņa
lietiņš lija…”

Skolēni aktīvi iesaistījās radošajā konkursā „Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”,
kura mērķis bija iesaistīt sabiedrību praktiskās aktivitātēs, kas samazina vienreizējo
dāvanu iepakojumu patēriņu. Dāvanu iesaiņojumus skolēni gatavoja vizuālās mākslas
stundā kopā ar skolotāju Sandru Valaini.
Par piedalīšanos ir saņemti pateicības raksti, kā arī ielūgums izstādes apmeklēšanai.
Skola joprojām piedalās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā.

Meirānu mazpulcēni
gaida baltu ziemu
Meirānu mazpulks ir mazs, draudzīgs pulciņš, ko vieno interese par dabu, vēlme
veidot sev apkārt tīru un sakoptu vidi un liela vēlēšanās iemācīties kaut ko jaunu.
Šajā mācību pusgadā Meirānu mazpulks ir čakli strādājis – esam darinājuši dažādus
rotājumus telpām, runājuši par veselīgu dzīvesveidu, dalījušies pieredzē par vasarā
veiktajiem darbiņiem. Mazpulcēns, kad izaugs liels, būs čakls un gādīgs saimnieks,
tāpēc tam jāraugās pasaulē plašām, vērīgām acīm, jāsaprot, ka darbu labi var iemācīties tikai tad, ja to dara.
Mums šogad nepadevās vasarā tik labi ieplānotā sojas audzēšana, kaut gan bijām tai sagatavojušies, iesējuši soju un sagaidījuši pirmos dēstus. Izrādījās, ka mums
vēl ir pārāk maz pieredzes, lai varētu kvalitatīvi
izaudzēt šo derīgo augu – soju, kas ir ļoti jutīga pret salnām. Tomēr mēs, mazpulcēni, esam
apņēmības pilni un centīsimies nākamajā vasarā savas kļūdas izlabot un izaudzēt soju savos
Zeme klāta baltu segu.
dārzos!
Ārā veļas sniegavīri,
Mums vēl ir ļoti daudz darbu, kas jāpadara
Lido baltas piciņas,
nākamajā mācību pusgadā – jāsagādā barība un
Nu tik jautri kā nekad!
jaunas barotavas mazajiem savvaļas putniņiem,
Ragaviņas slīd no kalna,
jāsarīko tējas un diskusiju pēcpusdiena, beidzot
Nu ir bērniem lielie prieki.
jāsagaida baltā ziema, kas šogad aizkavējusies.
Slapji cimdi, slapjas zeķes,
Tad jau drīz atkal būs klāt pavasaris, un skolas
Prātiņš mājās nenesas nemaz!
dārzā plauks mazpulcēnu stādītās tulpes.
Māmuliņa stingri baras:
Meirānu mazpulks novēl visiem gaišu
“Marš uz mājām tēju dzert”.
prieku, balta, mirdzoša sniega sajūtu sirdī šaMājās labi, mājās silti,
jos Ziemassvētkos! Lai Jaunajā gadā pietiek
Piparkūku smarža gaisā kūp.
izturības un spēka diženiem darbiem!
(Lita Apine)
Mazpulku vadītāja

Ziema klāt

Lai jaunais gads sirdī iemet baltu
zvaigžņu klēpi,
kas sniedz brīnumainu spēku!
Lai rokas un prāts gurst tīkamā
darbā, bet spēkus
lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku
klātbūtne.
Meirānu Kalpaka
pamatskolas saime

Maruta Putāne-Ērgle
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 20. decembris
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SKOLAS ZIŅAS

Runā korespodents

Nebaidies, darbojies

Katru
mācību
gadu skolas avīzes
“Kaktuss” korespondentu sastāvs mainās. Kā tautā saka:
viss plūst, viss mainās. Šogad apzinīgi
savu pienākumu veic
Estere Upeniece.
Kādi ir tavi pienākumi jauno korespondentu pulciņā
“Kaktuss”? Par kādām tēmām tu vairāk gribētu rakstīt?
– Skolas avīzē
darbojos pirmo gadu.
Mans uzdevums ir
katru mēnesi izdomāt
tematu un uzrakstīt
rakstu avīzītei. Esmu
uzrakstījusi
divas
intervijas un divus
rakstiņus. Vislabāk man patīk veidot intervijas, jo, uzdodot
jautājumus, var daudz ko jaunu un interesantu uzzināt.
Kādos skolas un ārpusskolas pulciņos tu vēl piedalies?
– Skolā es piedalos teātra pulciņā, dejoju tautiskās dejas
un dziedu ansamblī. Vēl es mācos mākslas skolā. Tur man
patīk zīmēšanas nodarbības un darbošanās ar mālu.
Kādi ir tavi hobiji brīvajā laikā?
– Brīvajā laikā es labprāt zīmēju, patīk arī pārzīmēt. Patīk
gatavot dažādas sīkas lietiņas, dāvaniņas draugiem dzimšanas dienā.
Kurš gadalaiks tev patīk vislabāk? Vai ir bijis kāds interesants notikums, kas saistās ar šo gadalaiku?
– Vislabāk patīk ziema, jo tad ir mana dzimšanas diena
un Ziemassvētki, kad tiek dāvinātas dāvanas. Visas ziemas
aktivitātes – slidošana, slēpošana, pikošanās, braukšana ar
ragavām no kalna, ir interesantas.
Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Ar ko tev saistās
Ziemassvētki?
– Ziemassvētki ir dāvanu saņemšanas un dāvināšanas
laiks. Katrā mājā noteikti ir izrotāta eglīte. Prieks, ka šajā laikā
var būt kopā ar ģimeni.
Kāda ir pati labākā dāvana ko esi saņēmusi šajos
svētkos?
– Tā kā man ļoti patīk zīmēt, tad kā pārsteigumu saņēmu
Sketchbook un krāsas.
Ja tev būtu burvju nūjiņa, kas izpilda 3 vēlēšanās, kādas tās būtu?
– Ziemassvētkos gribētu dāvanā saņemt slidas. Sen
sapņoju par mājdzīvnieku kāmīti. Nākotnē – lai piepildītos
mans sapnis kļūt par mākslinieci.
Tavs novēlējums visiem, sagaidot Ziemassvētkus un
jauno gadu.
Visiem novēlu priecīgi sagaidīt Ziemassvētkus un jauno
gadu! Lai cilvēkiem ir veselība! Lai katra diena tiek izdzīvota
kā pasaka!
Lai gaišām domām, veselīgs un skaists uzaust Ziemassvētku rīts! Lai radošu domu pilns atnāk tev jaunais gads!

Mācoties vienam no otra un pilnveidojoties, noslēdzies kārtējais darba cēliens
Meirānu Kalpaka pamatskolā. Domājot par kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu skolās no nākamā mācību gada, pedagogi smēlušies pieredzi tālākizglītības kursos, semināros, vērojot kolēģu vadītās nodarbības, kā arī strādājot kopīgi pie konkrētām tēmām. Starp skolas izvirzītajām prioritātēm šajā mācību gadā
ir praktisko, uz sasniedzamo rezultātu virzītu uzdevumu veikšana. Gribu pastāstīt
par dažiem piemēriem, ko izdevies realizēt stundās.
Mācoties par uzturu, meitenes mājturības un tehnoloģiju stundās pagatavojušas uztura piramīdu no filca, kas pielietojumu atradusi “Kāpēcīšu” grupiņas nodarbībās, bet puiši gatavoja salātus un pīrādziņus pusdienām. Sadarbojoties zēnu un
meiteņu mājturības un tehnoloģiju un matemātikas skolotājiem, skolā ir tapuši divi
kamīni – 5.-9. klašu skolēnu projektēti un veidoti – skicēti, rasēti, aprēķināti, mērīti,
griezti, līmēti, par pamatu izmantojot pašu sarūpētus otrreizējās pārstrādes izejmateriālus. Arī Ziemassvētku dekorācijām savu roku pielikuši bērni – gan Baltā rīta
radošajās darbnīcās, gan stundās un interešu izglītības pulciņos. Gatavodamies
Ziemassvētku priekšnesumam “Cepam, cepam, piparkūkas”, mazie “Kāpēcīši” ķērās arī pie reālas piparkūku cepšanas un rotāšanas.
Vizuālās mākslas stundās 5.-9. klašu skolēni “Zaļā jostas” un modes un izklaides centra “Rīga Plaza” radošajā konkursā “Mans zaļais dāvanu iesaiņojums”
meistaroja praktiskas lietas no otrreizējās pārstrādes materiāliem. Lai izbaudītu
zeltaino rudeni un praktiski iepazītu sēņu daudzveidību, speciālās un 5., 6.klases
skolēni dabaszinību stundās devās uz mežu.
Sporta stundās decembrī skolēni trenēja savas vingrošanas un akrobātikas
prasmes – kūleņus, sēdes un balstus, veidoja neparastas un “jautras” piramīdas.
Sports nav tikai fiziskā veiklība, bet arī māksla sadarboties, uzklausīt klasesbiedru
ieteikumus, piedāvāt savas idejas, saprast, kā uzlabot savu sniegumu.
4.klases skolēni novembrī iesaistījās eTwinning projektā “World Weather Watchers” (“Pasaules laika vērotāji”). No 18.-23. novembrim pulksten 12 skolēni no
18 dažādu pasaules valstu skolām (Jordānijas, Kenijas, Rumānijas, Lielbritānijas,
Portugāles, ASV, Indijas u.c.) aizpildīja kopīgu laika apstākļu tabulu. Projekts notiek
jau otro gadu un tā mērķis ir vērot un noskaidrot, vai globālā sasilšana ir realitāte
vai mīts. Tāpat skolēni latviešu un angļu valodas, dabaszinību, vizuālās mākslas
stundās vēroja, salīdzināja, zīmēja dabu rudenī, meklēja, pierakstīja un tulkoja latviešu tautasdziesmas, ticējumus, mīklas par laika apstākļiem.
Un tas jau vēl ne tuvu nav viss. Šādu stāstu netrūkst. Skolā nav divu vienādu
dienu, nav divu vienādu mācību stundu, nav divu vienādu bērnu vai pasniedzēju. Ar
to, ka esam tik unikāli, mēs spējam radīt un darīt lietas pa savam, tā, kā mums šķiet
svarīgi, to, kas mums tieši šajā brīdī ir vajadzīgs. Novēlu kolēģiem neapstāties radošajos meklējumos, bet skolēniem – izbaudīt to, kas šajā mirklī ir dots, atcerēties,
ka no katras dzīves situācijas varam smelties mācību. Neizdevies eksperiments
reizēm ir daudz vērtīgāks par īsu veiksmes brīdi.
Sirdssiltu Ziemassvētku laiku! Lai visiem rosīgs
un emocionāli piesātināts Jaunais gads! Ilze Stiprā

Ar Esteri sarunājās skolotāja
Aiva Caunīte
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Adventes laiks
Lēni, lēni sniedziņš snieg,
Balta laime cauri brien,
No sētiņas, sētiņā
No sirsniņas, sirsniņā.
Ziemas garie vakari ir laiks, kad varam sakārtot savas domas un baudīt skaisto
ziemas mirkli, skatoties, kā ārā krīt baltās sniegpārsliņas. Katru gadu četras svētdienas
pirms Ziemassvētkiem sākas Adventes laiks. Mūsu mazajā skoliņā katru pirmdienu
tiek iedegta adventes vainagā viena svecīte un katrai no tām ir sava nozīme: pirmā –
ticība, otrā – cerība, trešā – prieks, ceturtā – mīlestība.
Adventes laikā ir arī ticējumi:
“Ja adventes laiks ir bez sniega, tad Ziemassvētkos būs daudz sniega.” (A.Bērziņa
Aloja)
“Ja adventes laikā veļa nežūst, tad nākamā vasara būs slapja.” (E.Medene Meirāni)
“Ja adventes laikā ir sauss un skaidras debesis, tad būs gaidāma sausa vasara.”
(E.Medene Meirāni)
Adventes laiks ir klusuma, miera un pārdomu laiks. Tas laiks, kad nožēlot grēkus
un piedot. Laiks, ko pavadām ar ģimeni un tuvajiem cilvēkiem, gaidot Ziemassvētku
brīnumu. Lai kluss un mierpilns Ziemassvētku gaidīšanas laiks! Estere Upeniece
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NOVADĀ

Taps raksts
Lubānas stāstu
otrajai grāmatai

“Saulstariņu” grupas bērnu
vēstule Ziemassvētku vecītim!
Labdien, mīļo, Ziemassvētku vecīti!
Decembris jau ir atnācis steidzīgiem soļiem, bet no ziemas ne vēsts! Nerātnais
vējš atpūš tikai lietus mākoņus. Ziemas siltie zābaciņi nemazam netiek pastaigā un
ragaviņas vientuļi bēdājas stūrī, jo vizināšanās pa baltām kupenām nesanāk.
Ziemassvētku vecīti, varbūt Tu zini, kur palicis sniegs un baltās sniegpārsliņas?
Mēs, “Saulstariņi”, ļoti vēlamies sniegu un baltus Ziemassvētkus, lai varam redzēt,
kur sniegā atstājuši pēdas tavi palīgi rūķi.
Vecīti, mēs esam lieli! Mums ir divi gadiņi vai paliks divi pavisam drīz. Tāpēc mēs
darbojamies un esam iemācījušies daudzas svarīgas lietas. Mēs protam dalīties ar
rotaļlietām un esam draudzīgi. Kopā rotaļājamies, krāsojam un līmējam. Kopā dejojam, dziedam un priecājamies. Zini, Ziemassvētku vecīt, mēs jau esam tik prātīgi, ka
no rītiem atvadāmies no savām mammām un tētiem, un mierīgi ļaujam viņiem doties
savās dienas gaitās. Jo mums jau nemaz nav laika visu dienu pieskatīt mammu un
tēti. Mums grupiņā ir tik daudz kas jāapgūst, jāuzzina, jānoskaidro. Un, protams,
mēs ļoti gatavojamies Ziemassvētkiem. Šajos Ziemassvētkos “Saulstariņi” pārvērtīsies
par saules zaķēniem, kuri iemirdzēsies spoži jo spoži. Sasildīs sirdis saviem mīļajiem ar
savu spožumu, mirdzumu un
siltumu. Tādēļ, Ziemassvētku
vecīti, mēs ļoti Tevi gaidām un
ceram, ka Ziemassvētki būs
balti un mīļi.
Baltus, gaišus svētkus
novēlam Tev, Ziemassvētku
vecīti, un visiem, visiem cilvēkiem Lubānā!

Lubānes draudzes mācītājs mums raksta:
“Caur šo laipni Jūs lūdzu šīs rindas uzņemt savā
lapā.
“Baltijas Vēstneša” šāgada 245. numurā iesūtījums no Lubānes ir uzņemts, kur par Lubānes draudzes tautas bibliotēku šādi vārdi lasāmi:
“Mūsu bibliotēka arī ir pilna visādu sēnalu un
asins romānu…” Visi tie daudzie simti lasītāju,
kas no 1869.gada, kur dzimtbūšanas atcelšanas
svētkos Lubānes lielkungi 500 rubļus priekš bibliotēkas dibināšanas dāvināja, līdz šim grāmatas
ir aizņēmuši no šās bibliotēkas, kas ar Vidzemes
gubenatora kunga atļaušanu tagad pastāv, varēs
liecināt, ka tādi vārdi ir patiesībai tīri pretī. Jo šai
bibliotēkā labākās un derīgākās grāmatas vien
top uzņemtas, proti, tādas, kas no Latviešu draugu biedrības direktoru kungiem ik gadus par jo
derīgām un labām top uzteiktas, kā tas ikvienam
ir zināms, kas bibliotēkas katalogā ieskatījies.”
Šādas rindas ir lasāmas laikraksta “Baltijas
Vēstnesis” 264.numurā (21.11.1895).
Pētot bibliotēkas vēsturi Lubānā un novadā,
taps raksts Lubānas stāstu 2.grāmatai. Tāpēc aicinu bijušos Lubānas bibliotēku darbiniekus, kā
arī iedzīvotājus pārskatīt savus fotoalbumus un
dalīties ar foto un materiāliem par notikumiem
bibliotēkās gadsimtu gaitā. Atnestie materiāli tiks
ieskenēti un atdoti atpakaļ īpašniekiem.
Lubānas pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre Biruta Ēķe

“Saulstariņu” bērni,
skolotājas Sandra,
Inese,
skolotāju palīgs Inese

Pavadīsim
vairāk laika kopā
labestībā un darbībā

Ziņas no Meirānu bibliotēkas

Ar ikdienas rūpēm, mainīgiem laika apstākļiem, domām par Ziemassvētkiem klāt ir gada nogale. Kāds bijis
šis gads, to zinām mēs katrs pats. Mēs katrs – gan bērni,
gan pieaugušie esam atbildīgi par to, ko darām. Mūsu pienākums ir izturēties un rīkoties tādā veidā, lai neaizskartu
citus.
Pieaugušie bieži neapzinās, ko ar savu attieksmi un
uzvedību nodara saviem bērniem. Tas varētu būt tāpēc, ka
nezinām vai negribam zināt, steidzamies, darām un tikai
tad domājam, kā varēja darīt citādi. Bērni pārdzīvo līdzi
visam, kas notiek ģimenē. Biežas nesaskaņas, regulāras
vardarbības ainas, ko redz bērni ģimenē, atstāj būtisku
ietekmi viņu izaugsmei un attīstībai. Līdzcilvēki, būsim redzīgāki un drosmīgāki, neignorēsim notiekošo ģimenē vai
pie kaimiņiem!
Noliksim svētku laikā attālākā stūrītī savus telefonus,
datorus un pavadīsim laiku kopā, darot un sarunājoties ar
bērniem! Paveiksim kopā kādu labu darbu, iepriecināsim
tuvākos! Vienkārši – pavadīsim laiku kopā!

Šajā gadā svarīgākais notikums ir bibliotēku akreditācija, kurā Meirānu
bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.
Uz decembri bibliotēkas kopējais lietotāju skaits 83, ko sastāda lasītāji –
pieaugušie un bērni un interneta lietotāji. Viss apmeklējums ir 1943. Grāmatu
un preses izdevumu izsniegums kopā – 2704 vienības. Gada laikā krājums
papildinājies ar 120 jaunām grāmatām, kas pārsvarā iepirktas par bibliotēkai
piešķirtajiem pašvaldības līdzekļiem un saņemti pāris dāvinājumi no lasītājiem.
Bibliotēkā abonēti 14 nosaukumu preses izdevumi (12 žurnāli un 2 laikraksti),
ko var lasīt uz vietas bibliotēkā, gan arī tiek izsniegti uz mājām. Viss grāmatu
krājums 3760 vienības. Bibliotēkā ir pieejams bezmaksas internets, tiek sniegtas konsultācijas darbā ar datoru un sagatavotas pieprasītās informācijas. Interesentiem tiek piedāvāti novadpētniecības materiāli par novadniekiem.
Gada laikā notikušas dažādas aktivitātes un darbošanās tieši ar skolēniem: Puzles diena, Drošāka interneta diena, bibliotēku nedēļas pasākums
„Pilna pļava kukainīšu”, „Dzejas stunda”, Latvijas gadadienai veltīts „Ziedi,
mana Latvija!”, tematiska stunda „Mazā sirmā kumeliņā jāj pa ceļu Pasaciņa”, kā arī dažādas krājumu popularizējošas izstādes veltītas rakstniekiem,
dzejniekiem un tematiskās izstādes. 13. decembrī bibliotēkā notika gada
noslēguma pasākums “Mākslas pieskāriens saviļņo dvēseli” kopā ar mūzikas
terapeiti Vitu Krūmiņu.
Nākamajā gadā Meirānu bibliotēkas darba laiks nemainās un tāpat kā līdz
šim bibliotēkā tiks gaidīti esošie un jaunie bibliotēkas lietotāji.
Saviem lasītājiem un visiem, visiem novēlu klusus un miera pilnus Ziemassvētkus. Rosmi, veiksmi un veselību jaunajā gadā!

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Anda Vaska

Bibliotekāre Dina Sestule

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 20. decembris
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Lubānas novada sociālā dienesta un sociālās
aprūpes nodaļas darbība 2019. gadā
Nemanot ir aizsteidzies kārtējais gads. Cik
nesen plānojām 2019.gada budžetu un veicamos darbus, kā jau esam šī gada skrējiena finiša taisnē. Šajā ikdienas steigā liekas, ka nespējam paveikt visu ieplānoto, jo daudzreiz plānotā
vietā nākas veikt neparedzētus un neplānotus
darbus vai risināt neparedzētas situācijas, palīdzot cilvēkiem. Ja izdodas palīdzēt, tas ir gandarījums un prieks darbiniekiem.
Vēlos pateikties visam savam personālam par šo svarīgo, atbildīgo un ļoti sarežģīto
darbu – darbu ar cilvēkiem, kuriem ir dažāda
veida vajadzības un problēmas. Visi darbinieki
ir ļoti svarīgi, katrs savā vietā, savā amatā, kā
labi saskaņota “zobratu sistēma”, jo līdzko izkrīt kāds posms, tā visas sistēmas darbība tiek
traucēta! Tādēļ visiem un ikkatram vēlos pateikt
PALDIES! Jūs esat vislabākie!
Ieskats Lubānas novada sociālā dienesta darbā
Lubānas novada sociālā dienesta un tā
struktūrvienības “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” kopējais budžets 2019.
gadā – EUR 431 398.
Budžeta sadalījums pa struktūrvienībām un
nodaļām (EUR):

Nekustamā
īpašuma nodoklis
2019.gadā
2018.g.

2019.g.

Aprēķināts

130226,86

134445,62

Samaksāts

124211,57

117633,90

Parāds

6015,29

16811,72

NĪN parāds kopā par iepriekšējiem
periodiem – 32227,48 EUR, no kuriem
5793,94 EUR ir nokavējuma nauda.
2019. gadā par nekoptu lauksaimniecībā izmantojamo zemi 523,15 ha
piemērota dubultā nekustamā īpašuma
nodokļa likme.
2019. gadā sagatavoti 1433 maksāšanas paziņojumi, no kuriem 625 nosūtīti elektroniski, bet 808 maksāšanas paziņojumi nosūtīti ar pasta starpniecību.
(Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai iespējama portāla
www.epakalpojumi.lv sadaļā “Nekustamais īpašums” “E-pasta un SMS pieteikums” vai iesniedzot pašvaldībā Iesniegumu NĪN paziņojuma saņemšanai uz
e-pastu).
Nekustamā īpašuma speciāliste
Dace Almane
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sociālais dienests – 66261;
sociālie pabalsti – 24103;
asistenti – 9748;
bāreņi un audžuģimenes – 22847;
VSAC – 277342;
ambulance – 29747;
invalīdu atbalsts – 1350.
Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem ikdienā:
• Sniedz sociālo atbalstu un palīdzību ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kurām ir
sociālas un psiholoģiskas problēmas, kuras
saviem spēkiem nespēj pārvarēt īpašas dzīves
grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību.
• Nodrošina bērniem no sociālām riska
ģimenēm nepieciešamos speciālistu pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju, veic nepieciešamo dokumentu sagatavošanu bērna ievietošanai rehabilitācijas iestādē.
• Apseko un izvērtē materiālā pabalsta nepieciešamību sociālā riska ģimenēm.
• Organizē un mobilizē resursus, kā arī
veicina ģimeni līdzdarboties sociālo problēmu
risināšanā.
Lai palīdzētu cilvēkiem noteikt, mazināt un
risināt šīs problēmas, liela nozīme ir sociālajam
darbam, ko veic pašvaldību sociālie darbinieki
sadarbībā ar citiem sociālā darba speciālistiem
un palīdzošo profesiju pārstāvjiem.
Sociālais darbinieks nav nedz “glābējs”,
nedz “ugunsdzēsējs”, nedz “ātrā palīdzība”.
Viņš arī nespēj acumirklī uzlabot jebkuru situāciju. Viņš neaizdod naudu un viņam nav virkne
brīvu mājvietu, ko uzreiz piedāvāt vajadzības
gadījumā. Jāsaprot, ka sociālajam darbiniekam
nav nekādu burvju nūjiņu – lai gan, iespējams,
kāds to arī vēlētos!
Lubānas novadā 2019. gadā ir 16 aktīvas
sociālā riska ģimeņu lietas, 2 nepilngadīgo profilakses lietas, bet vismaz 11 ģimenēs ik pa laikam uzrodas kāda problēma, kuras risināšanā
nepieciešama sociālā darbinieka palīdzība. Šajā
gadā vislielākā problēma, ar ko saskaramies
sociālajā darbā ģimenēm ar bērniem, ir vardarbība ģimenē, vecāku nespēja/bezspēcība tikt
galā ar bērnu audzināšanas jautājumiem, atkarīgo vielu lietošana ģimenēs – alkohols, smēķēšana. Pārsvarā visās ģimenēs, kuras ir sociālā
dienesta redzeslokā, kāds no vecākiem smēķē,
daudzās – abi. Un te rodas jautājums, kā to var
atļauties? Nevar atļauties bērnam samaksāt
ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, nevar atļauties nopirkt laika apstākļiem atbilstošus
apavus un citas bērnam nepieciešamās lietas,
bet cigaretēm naudas pietiek? Ir pusaudži,
kuri no agras bērnības, uzturēdamies vecāku
piesmēķētajās telpās, 12-13 gadu vecumā ir
atkarīgi no smēķēšanas. Varbūt vecāki nezina?
Krimināllikuma 174. pantā noteikts, ka atkarīgo
vielu lietošana nepilngadīgo klātbūtnē, nepilngadīgo iesaistīšana atkarīgo vielu lietošanā
satur noziedzīga nodarījuma pazīmes. Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 48. panta 1. punkts
nosaka, ka “Bērns ir aizsargājams no smēķēšanas un alkoholisko dzērienu ietekmes. Bērns
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 20. decembris

nedrīkst atrasties smēķēšanai paredzētu izstrādājumu vai ierīču dūmu un tvaika ietekmē. Bērna klātbūtnē nedrīkst smēķēt, lai nodrošinātu
viņam no smēķēšanai paredzētu izstrādājumu
vai ierīču dūmiem un tvaika brīvu vidi.”
Ļoti aktuāla ir vardarbība ģimenē gan pret
bērniem, gan sievietēm. 2019. gadā 6 bērni ir
ievietoti krīzes centros, 10 bērniem un 4 sievietēm ir piešķirtas psihologa konsultācijas kā
vardarbībā cietušajām personām. Pārsvarā dominē emocionālā vardarbība, bet ir arī fiziskās
vardarbības un novārtā pamešanas gadījumi.
Aktuāli ir jautājumi par uzturlīdzekļiem, to izlietojumu bērniem pārtikai, apģērbam, par ģimenes
budžeta plānošanu, utml. 2019. gadā ir 1 lieta,
kurā noteikta Pagaidu aizsardzība pret vardarbību. Vissmagākais darbs ir ar vecākiem, kuri
neiedziļinās un nevēlas saskatīt savas problēmas, neatzīst, ka nodara bērnam pāri ar savu
vienaldzīgo attieksmi, nevelta laiku sarunām,
neinteresējas par bērna vēlmēm, interesēm
(pārsvarā pats “sēž” telefonā). Tas pārsvarā attiecināms uz vecākiem, kuriem ir zems intelekta
un izglītības līmenis, kā arī nevēlēšanās kaut ko
mācīties.
16 klienti ir saņēmuši psihologa konsultācijas, 15 bērni – pašvaldības atmaksātās smilšu
spēles terapijas nodarbības. 8 bērniem vecāki
paši ir finansējuši smilšu spēles terapijas nodarbības.
Prieks par vecākiem, kuri paši saskata
problēmu bērnu audzināšanas jautājumos un
vēršas sociālajā dienestā pēc palīdzības vai
lūdz piešķirt kādu pakalpojumu! Tikai risinot un
ejot uz sadarbību, ir iespējams rezultāts, lai LAIMĪGI BĒRNI AUGTU LAIMĪGĀS ĢIMENĒS!
Valsts finansētu Asistenta pakalpojumu
pašvaldībā 2019. gada sākumā saņēma 14
klienti – 7 klienti ar noteiktu 1. grupas invaliditāti
un 7 klienti ar 2. grupas invaliditāti, no tiem –
1 klients ir miris, 2 klientiem pārtraukts pakalpojums sakarā ar cita pakalpojuma “Aprūpe
mājās” piešķiršanu projekta “Vidzeme iekļauj”
ietvaros.
Atbildīgais darbinieks par pašvaldības pabalstiem Andra Pliča, kas, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, sagatavo dokumentus –
lēmumus deviņu dažādu pabalstu saņemšanai.
Tos var iedalīt divās grupās:
1. Pabalsti, kuru saņemšanai tiek vērtēts
ģimenes materiālais stāvoklis (GMI pabalsts,
mājokļa pabalsts, pabalsts medikamentu iegādei u.c.),
2. Pabalsti, kurus izmaksā kā pašvaldības
brīvas iniciatīvas pabalstus – mācību uzsākšanai un sakarā ar bērna piedzimšanu.
Saistošie noteikumi “Par Lubānas novada
pašvaldības pabalstiem” pēdējo reizi mainīti
2018. gada 27. decembrī, kur tiek palielināts
maznodrošināto personu ienākumu līmenis līdz
EUR 200 un palielināts mājokļa pabalsta apmērs. Pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai
saņem mazs ģimeņu skaits, jo Lubānas novada
pašvaldība apmaksā izdevumus par pusdienām
visiem skolēniem, kuriem ir obligātā apmācība.
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Izmaksātie pabalsti 2018. gadā un 2019. gada 11 mēnešos
Pabalsta veids
Pabalsts garantēto minimālo ienākumu nodrošināšanai (GMI)
Mājokļa pabalsts
Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai
Pabalsts medikamentu iegādei
Pabalsts pacienta iemaksu apmaksai par uzturēšanos stacionārā
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts krīzes situācijā
Pabalsts mācību uzsākšanai
Pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu

Saņēmušas
ģimenes
2018 g.
19
60
6
23
2
2
3
28
8

Saņēmušas
ģimenes
2019. g.
15
57
8
25
0
4
4
26
9

Lubānas novada sociālajā dienestā 2019 gadā ir piešķirti trūcīgās ģimenes statusi 51 ģimenei, kur no
tām 30 % saņem GMI pabalstus (šīm ģimenēm ienākumu nav), no kopējā skaita pensionāru ģimenes
– 19 % un 35 % – invalīdi, u.c. Pārsvarā minētajās ģimenēs ir viena vai divas personas, tikai 15 % trūcīgo
ģimeņu ir bērni. Par maznodrošinātām ģimenēm ir atzītas 15 ģimenes, no kurām 27 % ir ģimenes ar
bērniem, bet pārējās ir ģimenes, kurās dzīvo pensionāri un invalīdi, skaitā līdz 3 personām ģimenē.

Izmaksāto sociālo pabalstu apjoms (euro):
2017.
gada izpilde

Nosaukums

2018. gada
izpilde

2019. gada
plāns

Gaišus, sirsnīgus
un ģimeniskus
Ziemassvētkus!
Lai piepildās maza
daļiņa no sapņiem...
Lai veicas mazie un lielie
darbi nākamajā gadā!
Friziere Ritma

Svētkos
Dolce vita1
Pie salda galda
Un eglīte glīta
Jau vizuļo stalta.
Zeme jau tīrumā
Decembra dusā.
Zem balta plīvura
Aiviekste klusēs.

IZDEVUMI

74 052

58 843

66 261

Sociālie pabalsti naudā

69 784

25 688

42 580

t. sk.

Vienreizēji pabalsti ārkārtas situācijās
Pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi
iedzīvotājiem
Garantētā minimālā ienākuma pabalsti
Mājokļa pabalsti

1 629
3 130

2 001
996

2 000
2 550

33 580
14 371

12 442
10 249

20 000
18 030

Sociālie pabalsti natūrā

4 268

14 652

23 990

Buono Natale2
Piepilda prieku –
Vislabāko vēlot,
Dāvanas sniedzot.

t.sk.

711
0

857
13 318

8 000
15 500

Mīļi sakot:
“Mille grazie!”3
(Ēvalds Leons)

Veselības aprūpei – medikamenti, slimnīcas
Pabalsti ēdināšanai natūrā (brīvpusdienas)

Bet mums ir labi.
Mēs esam mājās.
Sirds ar sirdi
Kad sarunājas.

Salda dzīve
Priecīgus Ziemassvēt2
kus
1000 paldies
3
(no itāļu val.)
1

“Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” (turpmāk - VSAC) sociālās
aprūpes nodaļas darbība 2019.gadā:
Plānotais kopējais sociālās aprūpes nodaļas budžets 2019.gadam – EUR 273063, štata vietu skaits
– 15,5, vidējais klientu skaits 42. Reāli nodaļā uz gada sākumu bija 40 klienti, bet uz šodienu – 45. Gada
laikā tika izremontētas divas telpas, kā rezultātā varējām uzņemt vēl 5 klientus un tādēļ šai brīdī nodaļā ir 45
klienti, kurus apkalpo 16 darbinieki.

Ziņas par sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem un gultu dienām:
2016.gads
N.
p.k.

Pakalpojumi

2018.g.

2017.gads

Vid.
klientu
skaits

Gultu
dienas

Vid.
klientu
skaits

Gultu
dienas

Vid.
klientu
skaits

Gultu
dienas

2019.g
Gultu
dienas

1

Pastāvīgā
(ilglaicīgā)
sociālā aprūpe

33

12692

39

12410

36

12797

14198

2

Īslaicīgā sociālā
aprūpe

2

640

2

142

1

101

115

Sociālās aprūpes
nodaļas izdevumu
sadalījums (EUR):
Atalgojums
– 121 915
VSAA sociālās iemaksas –
35 003
Pakalpojumu apmaksas –
32 433
Krājumi, materiāli,
mazvērtīgais inventārs
– 60 718
Pamatlīdzekļi
– 27163

Informāciju par sociālo dienestu un sociālās aprūpes nodaļu sagatavoja Lubānas novada sociālā dienesta direktore Inese Lībere
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 20. decembris
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20. decembrī no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā
ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅĀS
Ielūdz grupa “Tranzīts”
Pirms un pēc koncerta deju hīti kopā ar
DJ Ralfs
Ieeja 4 EUR
22. decembrī no plkst. 22.00

Lubānas pilsētas klubā

BALTĀ BALLE KOPĀ AR GRUPU
“LUSTĪGAIS BLŪMĪZERS”

Ieeja 3 EUR
Pasākumā rezervācija galdiņiem tiek
nodrošināta tikai līdz plkst. 22.30.

23. decembrī plkst. 14.00
Lubānas pilsētas klubā

IZRĀDE BĒRNIEM
„Nemo un draugi no Madagaskaras’’
Jūs pārsteigs pasakaini tēli no Āfrikas
džungļiem un Zemūdens pasaules.
Izrādes ilgums – 1h 20 min. Biļešu cena
Lubānā būs 4,00 EUR bērniem un
4,50 EUR pieaugušajiem

23. decembrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

KINO ”JAUNGADA TAKSOMETRS 2”
Ieeja 2 EUR

25. decembrī plkst. 17.00

Lubānas pilsētas klubā
Visiem mierpilnus Ziemassvētkus vēlot,
DUETS “MEDIANTE” aicina uz
Ziemassvētku koncertprogrammu
“Ziemas klausāmstāsti”. Ieeja 2 EUR

28. decembrī plkst. 20.30
Meirānu tautas namā

GADA NOGALES
PASĀKUMS
Pasākuma gaitā
Grupas “Liepavots”
koncerts “Laimes pietura”
Svētku balle,
kurā par jūsu noskaņojumu turpinās
rūpēties grupa “Liepavots”
Ieejas maksa – 3 EUR,
skolēniem 1 EUR
Biļešu iepriekšpārdošana
Meirānu tautas namā darba dienās līdz
27.decembrim
no plkst.10.00 līdz plkst.18.00,
pasākuma dienā no plkst. 20.00
Ja pasākumu vēlaties baudīt pie
galdiņiem, lūgums vietu rezervēt,
zvanot m.t. 28307998 vai personīgi
Meirānu tautas namā līdz 27.decembrim.

Lai laime ienāk un paliek,
Lai vēlīgs likteņa prāts!
Lai mīlestības ir gana,
Ko saņemt un citiem dot!

Gaišus un priecīgus
Ziemassvētkus!
Optimismu, veiksmi un
veselību jaunajā 2020. gadā!
Lubānas aptiekas kolektīvs

27. decembrī plkst. 18.00

Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā

“PRĀTA SPĒLES”

Pieteikties līdz 24. decembrim, nosūtot
komandas nosaukumu, dalībnieku skaitu
uz e-pastu: renateozolinaa@gmail.com.
Komandā 3-6 dalībnieki.

31. decembrī plkst. 24.00

Pērku malku – skaldītu vai bluķos.
T. 26114132
Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas”
numurs iznāks 2020.g. 17. janvārī.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 10. janvārim.

Lubānas pilsētas centrā

JAUNGADA SALŪTS

Pulcēšanās centra laukumā plkst. 23.30

1. janvārī no plkst. 00.30
Lubānas pilsētas klubā

JAUNGADA NAKTS BALLE

2020. gadu sagaidīsim kopā ar grupu
“KAMĒR JAUNI”. Ieeja 3 EUR

Līdzjūtība
Un galu galā – kas ir mūžs?
Viens dzīpars laika likteņpūrā –
Viens mirklis, un jau vēsums pūš
No neatgriežamības jūras.
/O. Vācietis/
Patiesa līdzjūtība
Miervalda Lāžes tuviniekiem.
ZS 25. kājnieku bataljons un
bataljona veterāni

Līdzjūtība
Tie savādie skumjie mirkļi...
Tad palīdzēt var tikai viens –
Kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
Esmu domās kopā ar tevi un
izsaku dziļu līdzjūtību Annai Vucanei,
pavadot Jāni smiltainē. Inta
Es tagad aizeju, bet ne jau projām,
Es aizeju tepat –
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt uz tu.
Izsakām līdzjūtību
Jāņa Vucana tuviniekiem.
Kaimiņi Parka ielā 9
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr tava tik būs.
(N. Dzirkale)
Izsakām līdzjūtību Inārai Gerenbergai,
audžutēvu mūžības ceļā pavadot.
Koris “Noskaņa” un Silvija
Tai mākonī, virs apvāršņa kas tumst,
tai graudus auklējošā zemes pēdā
Es patveros, es aizeju no jums,
Lai paliktu tik putnu spārnu vēdās...
Izsakām līdzjūtību
Līgai Rubulei, Ilzei Porukai un
pārējiem tuviniekiem sakarā ar
Jura Kuldperka aiziešanu mūžībā.
Darbabiedri kokaudzētavā “Podiņi”
Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
Izsakām līdzjūtību Annai ar ģimeni,
Juri smilšu kalniņā pavadot.
Inta un Gita
Dziļš klusums visapkārt,
Tik vējš kailos zarus noguris loka,
Un zvaigznes kā asaras krīt.
Roland, esam kopā ar tevi,
tēvu mūžībā pavadot.
Tavi bijušie klasesbiedri
Pazarēs apklusa vakara vēji,
Pierima putni, izdzisa riets.
Kādēļ pārtrūka dzīve tik spēji,
Tev vēl pret sauli tik daudz bij’ ko iet.
Izsakām līdzjūtību
Miervalda Lāžes tuviniekiem.
Mednieku kolektīvs “Aiviekste”

Sakarā ar ēkas Ozolu ielā 11, Lubānā
rekonstrukciju veikals “top”
tiks slēgts 05.01.2020. – 07.04.2020.

Vēl jāskata bij’ daudzu dienu spožums,
Vēl daudz bij’ ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij’ dvēselei,
Kad mieru rast. (Rainis)
Mūsu vissirsnīgākā līdzjūtība
Zigurdam Lāžem
un pārējiem tuviniekiem,
no Miervalda uz mūžu atvadoties.

Droši ceļā tu gāji
Caur laiku stalti un brīvi,
Vien steigā mums neatklāji
Ziņu par aizsaules dzīvi.
Izsakām līdzjūtību Zigurdam Lāžem
par brāļa aiziešanu mūžībā.

Būsiet mīļi gaidīti atpakaļ 08.04.2020.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Zigurda klasesbiedri

Cienījamie iedzīvotāji un viesi!
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