
Tik viegli baltas pārslas krīt
 un maigi zemi sedz, 
bet sirdī iekrīt brīnumstars,
 ko skatiens nesaredz. 
Un nav jau tā, ka jāredz viss – 
lai paliek noslēpums, 
tā Ziemassvētki svētību 
un gaismu dāvā mums.
 /I.Priede/

Pulkstenis skaita minūtes, stun-
das, paiet nedēļas, mēneši un 2018.
gads jau ir pagātne. Katram mums tas 
ir bijis citāds – ar prieku un skumjām, 
ar sasniegumiem un zaudējumiem, 
bet tas ir bijis mūsu. Tikai mēs paši 
zinām, ko atcerēsimies, no kā mācī-
simies un ko paņemsim līdzi 2019. 
gadā.

Paldies vēlos teikt visiem novada 
iedzīvotājiem par aktīvo dalību nova-
da dzīvē, par ierosinājumiem, disku-
sijām, laba vēlējumiem, arī par kritiku 
un vēlmi kopīgi risināt ne vienmēr 
vienkāršas situācijas.

Paldies visiem, kuri ar saviem dar-
biem bagātina mūsu novadu. Paldies 
deputātiem par darbu un pieņemta-
jiem lēmumiem, kas veicina mūsu 
novada attīstību.

Lubānas novada pašvaldības vār-
dā novēlu visiem iedzīvotājiem, lai 
Ziemassvētku brīnišķīgais miers nes-
tu gaišumu un drošību Jūsu mājās, 
bet Jaunais gads sakārtotu domas, 
piešķirtu apņēmību Jūsu rīcībai un 
dotu augļus Jūsu iedomātajiem dar-
biem. 

Lubānas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Veiksmīgu, 
veselīgu un 
labestīgu 

2019. gadu! 
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Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā, 
Un dziesmā jau lāstekas spēlē,

Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā, 
Balts miers lai mums cerēt un ilgoties liek.

/G.Micāne/

Latvijas Valsts 
prezidenta 
apsveikums

Šis gads patiesi ir bijis labs un svētīgs 
mūsu tautai un valstij.

Esam godam nosvinējuši Latvijas simtga-
di un ar lepnumu dodamies nākamajā gadu 
simtā.

Pulcēsimies kopā ģimenēs, pateiksimies 
par visu labo un izvirzīsim jaunus mērķus!

Lai jaunais gads nes visu ieceru piepildī-
jumu! 

Lai mūsu mājās valda miers un saticība!
Priecīgus Ziemassvētkus un panākumiem 

bagātu 2019. gadu! 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis

Latvijas 
Republikas 
tiesībsarga
apsveikums

Latvijas bagātība ir tās cilvēki. Ne-
vis ārišķība, bet ārēji apvaldīts iek-
šējs spēks.

Latvijas cilvēku radošā doma, ne-
atlaidība un mērķtiecība. Solis pie 
soļa. Taciņa pie taciņas. Kā atgādi-
nājums brīžos, ja sajūties viens.

Gaišus Ziemassvētkus un rado-
šiem panākumiem bagātu Jauno 
2019. gadu!

Tiesībsargs Juris Jansons
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Lubānas novada pašvaldība uzsākusi 
realizēt projektu “Autoceļa Jaunie kapi-Birz-
nieki-Dambīši posma pārbūve”. Jau minētā 
AUTOCEĻA Jaunie kapi – Birznieki – Dam-
bīši POSMA un TILTA PĀR LIEDI pārbūves 
būvdarbus veiks SIA “Ceļi un tilti”. Pēc pro-
jekta realizēšanas būs iespēja saņemt pub-
lisko fi nansējumu EUR 260 000,- apmērā.

Pašreiz norādītā autoceļa sākumposmā 
novietota ceļa zīme “BRAUKT AIZLIEGTS”, 
ar norādi par vietu, no kuras ceļa zīme ir 
spēkā, taču šī ceļa zīme neattiecas:

– uz pasažieru sabiedriskajiem trans-
portlīdzekļiem;

– uz transportlīdzekļiem, kuri nogādā 
vai brauc saņemt kravu, un speciālajiem 
transportlīdzekļiem (piemēram, autocelt-
ņiem), kas brauc veikt darbus zonā, kas 
apzīmēta ar kādu no šīm ceļa zīmēm;

– uz vieglajiem automobiļiem un kra-
vas automobiļiem, kuru pilna masa nepār-
sniedz 3,5 t un kuru īpašnieks (turētājs) 
dzīvo vai strādā šajā zonā;

– neattiecas uz automobiļiem, kas ap-
zīmēti ar invalīdu stāvvietu izmantošanas 
karti;

– uz operatīvajiem transportlīdzekļiem.
Ar komersantu SIA “Ceļi un tilti” ticis 

noslēgts būvdarbu līgums par darbu veik-
šanu EUR 305 408,94 vērtībā. Būvdarbi tiek 
uzsākti jau šogad, tā kā būvdarbu veicējs 
ir paredzējis veikt sagatavošanās darbus, 
t.sk. apauguma novākšanu, grāvju tīrīšanu, 
bet ceļa posma pārbūve pilnībā pabeidza-
ma un nododama ekspluatācijā līdz 2019.
gada 30.novembrim. Būvuzraudzību veiks 
SIA “KEM”, ar kuru noslēgts līgums par 
veicamo darbu apjomu EUR 7700.00 EUR 
atlīdzības apmērā. 

Papildus informāciju par ceļa un tilta 
pār Liedi pārbūves projektu lasīt: https://
ej.uz/voqy.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Par satiksmes 
ierobežojumiem 
autoceļa Jaunie 
kapi-Birznieki-
Dambīši posma 
pārbūves laikā

Saruna skaistajā Ziemsvētku gaidīša-
nas laikā ar meirānietēm Inu Bidiņu un 
Agitu Semjonovu. Abas darbojas biedrībā 
“Vienā solī”. Gada laikā paveikti vairāki la-
bie darbi sabiedrības labā. Mani personīgi 
vienmēr ir urdījis jautājums – kāpēc ir daļa 
sabiedrības, kas iesaistās dažādos labo 
darbu projektos un darbojas bez atlīdzī-
bas un kāpēc ir vienaldzīgie, kas iet labām 
lietām garām ar līkumu. Varbūt vajag tikai 
uzrunāt un arī vienaldzīgie iesaistīsies? 
Varbūt vienaldzīgie nemaz nav vienaldzī-
gie? Varbūt vajadzīgs tikai pamudinā-
jums?

 Kas jūs pamudinā-
ja dibināt biedrību? 
Vienmēr kāds ir pir-
mais, kurš vēršas pie 
otra, rod kopsaucēju 
un viss notiek. Šo-
dien jau jūs droši 
vien arī raugāties sa-
vādāk uz biedrības di-
bināšanu nekā tas bija 
pirmajā brīdī, kad sanācāt 
kopā un runājāt par šiem jau-
tājumiem.

– Agita: Pēc dabas esmu ra-
došs cilvēks, kuram patīk būt sa-
biedrībā. Ikdienā strādāju Madonas 
novada bāriņtiesā, kur radoši izpaus-
ties diemžēl nesanāk, tāpēc darboša-
nās biedrībā sniedz to, ko darbā nevaru 
iegūt. Mēs biedrību nedibinājām ar mērķi 
īstenot konkrētu projektu, lai gūtu fi nansē-
jumu. Lai darītu darbus kopā, nav vaja-
dzīgs nodibināt biedrību, tomēr kopā izlē-
mām, ka biedrību dibināsim. Par to, ka 
vajag kaut ko darīt Meirānos, tika runāts 
jau sen – sarunās pie Inas salonā manikīra 
laikā. Pagājušajā gadā nolēmām, ka gri-
bam iedegt Ziemassvētku egli. Redzējām, 
ka atsaucība ir liela, nolēmām, ka tiks dibi-
nāta biedrība, lai varam darboties ofi ciā-
lāk. Šogad pavasara talkā sakopām ceļu 
uz skolu, rudenī iztīrījām veco peldvietu 
Meirānos, sakopām ceļa malas, iebraucot 
Meirānos, devāmies lāpu gājienā. Notika 
trīs radošās nodarbības, kuru laikā tika ga-
tavotas svētku piespraudes, Adventes vai-
nagi, rotājumi Meirānu eglei un ceptas pi-
parkūkas. 

– Ina: Ikdienā strādāju skaistumkopša-
nas sfērā, bet vienmēr pie sevis esmu do-
mājusi, ka gribu apkārtnē kaut ko paveikt. 
Sarunās ar citiem meirāniešiem sapratu, 
ka ne tikai es tā domāju. Sākumā darbojā-
mies kā domubiedru grupa, bet tad sapra-
tām, ka ir nepieciešami dokumenti, dažā-
das „saskaņošanas”, tāpēc reģistrējām 
biedrību ofi ciāli. 

Kādu darbības jomu savā biedrībā 
domājāt celt saulītē un kā iet ar realizā-
ciju šobrīd?

– Agita: Par vienu no prioritātēm uz-
skatām Meirānu ciema vides sakārtošanu, 
kultūras mantojuma apzināšanu, lai šeit 

dzīvot gribētu mēs paši un labi justos arī 
atbraucēji.

– Ina: Šobrīd jau gatavojamies lielajai 
pavasara talkai. Ceram uz līdzcilvēku at-
saucību, lai turpinātu sakopt lielāku Ai-
viekstes krasta teritoriju, ierīkot atpūtas 
vietu izkoptajā peldvietā, sakopt teritorijas, 
kas ir blakus tautas namam. 

Pastāstiet par savas biedrības bied-
riem... Kas tie par cilvēkiem, ar ko no-
darbojas ikdienā, kāds viņu pienesums 
biedrībā?

Agita un Ina: Biedrībā esam septiņi cil-
vēki. Darbojamies kopā ar savām ģime-

nēm un draugiem. Visi ikdienā ir aiz-
ņemti savos darbos, kas saistīti ar 

dažādām darbības sfērām. Sanā-
kam kopā, izrunājam aktuālos 
jautājumus, izlemjam, ko darīt, ko 
paveikt. Mūsu komandā ir farma-

ceits, grāmatvedis, sociālais 
darbinieks, jurists, kultū-

ras speciālists, uzņē-
mēji, vīrišķo profesiju 
pārstāvji. Katra pie-
nesumu biedrībai 
nav iespējams defi -
nēt, jo visiem ir ide-
jas, pienākumi. 

Manupārt, egles 
atklāšana pie Meirānu 

stacijas jau sāk kļūt par 
tradīciju. Ko jums abām no-

zīmē šis pasākums?
– Agita: Man eglītes iedegšana Meirā-

nos saistās ar kopā būšanu. Gada tumša-
jā laikā, pārbraucot no darba, meirāniešus 
tikpat kā nesatieku. Ir jauki satikties pie eg-
lītes, parunāt, dzerot siltu tēju. Pagājušajā 
gadā baidījāmies, vai pasākums būs ap-
meklēts, bet, kad tu redzi, ka pa visiem 
ceļiem uz Meirānu staciju nāk cilvēki, sajū-
ta ir skaista. Mūsdienās, kad Ziemassvētki 
ir pārvērsti par dāvanu un iepirkšanās lai-
ku, gribas kaut ko vienkāršu – vienkārši 
būt kopā, iepriecināt kādu, baudīt svētku 
sajūtu. 

– Ina: Šogad eglīti iededzām otro 
gadu, tāpēc par tradīciju gluži to nevar vēl 
saukt. Ceru, ka tā kļūs par tradīciju, jo ide-
jas galvā nākamā gada pasākumam jau 
mazliet ir radušās. Ir skaisti, kad Meirāni 
iemirdzas, cilvēki izgaismo savas mājas, 
tāpēc gribas, lai arī Meirānu centrā iemir-
dzas egle. Tā priecē ne tikai meirāniešus, 
bet arī tos, kuri ikdienā brauc cauri cie-
mam.

Pastāstiet par darbiem eglītes atklā-
šanas pasākumam...

– Ina: Gatavoties egles iedegšanai jau 
sākam pirms valsts svētkiem, tiek domāts 
par priekšnesumiem, dekoriem. Sadarbī-
bā ar Meirānu tautas namu tika organizē-
tas radošās darbnīcas, kuru laikā gatavo-
jām dekorus, rotājumus eglītei. Katram ir 
savi pienākumi – egles sagādāšana, egles 
rotāšana, pīrāgu cepšana, karstā dzēriena 
sagatavošana un citi. 

Skaisti, kad Meirāni iemirdzas

 Kārtējā un šogad pēdējā domes 
sēde notiks 27. decembrī.

 Ar 17. decembri vides dizaina 
speciālistes pienākumus atkal 

veiks Tamāra Tiltiņa. 

T. 26352423

LĪDZCILVĒKS
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Vai ir kādas idejas turpmākiem pasā-
kumiem? 

Agita: Kā jau minējām iepriekš, gatavosi-
mies pavasara talkai. Protams, ir dažādas 
idejas un plāni, bet par tiem šobrīd pāragri 
runāt.

Ko jums nozīmē vārds – Meirāni?
– Ina: Meirāni man nav 

vienkārši vārds. Tā ir vieta, kur 
ir manas mājas, mana ģimene. 
Esmu šeit dzīvojusi visus sa-
vus šī brīža nodzīvotos gadus 
un arī neplānoju neko mainīt. 
Gribētu, lai arī nākotnē Meirāni dzīvo, lai tas 
nepaliek tikai vārds, kurš kādreiz bijis kartē. 
Vēlos, lai apkārt nepaliek tukšas, pamestas 
mājas ar izsistiem logiem. Gribu, lai ciems 
dzīvo.

Agita: Meirāni ir manas mājas, manas 
ģimenes mājas un dzimtas mājas. Nekur ci-
tur arī negribu dzīvot. Meirāni ir brīnišķīga 
vieta, kur audzināt bērnus. Mans vectēvs Jā-
nis Gavars dzejolī „Pie Aiviekstes” raksta: 

Nekad, nekur nekādā tālā malā, 
sev laimes zemi nemeklēšu es, 
Jo maija nakts ar tūkstoš lakstīga-
lām,
man laimes dziesmas dzied pie 
Aiviekstes… 
Meirāni ir mana laimes zeme. Arī 

mani bērni apgalvo, ka grib dzīvot Mei-
rānos, kad būs pieauguši. Gribu cerēt, ka 
viņiem būs tāda iespēja.

Kā jums liekas, kāds ir īsts meirānie-
tis? 

– Ina: Katrs cilvēks ir īpašs – personība, 
ar savu raksturu, interesēm, ar pieejamu brī-
vo laiku. Ja kāds domā, cik tad jūs te esat, 
cilvēku Meirānos, tad gada laikā pārliecinā-
jāmies, ka esam daudz. Droši varu teikt, ka 
meirānieši ir atsaucīgi un aktīvi, ar savu izdo-
mu, ar vēlmi kaut ko mainīt Meirānos.

– Agita: Uzskatu, ka īsts meirānietis ir 
pieticīgs, bet strādīgs un atsaucīgs. Nedo-
māju, ka meirānieši ir lepni, bet viņiem rak-
sturīgi ir darīt pašiem, nelūdzot palīdzību. 

Laukos, dzīvojot viensētās (arī dau-
dzīvokļu mājās), ir ļoti svarīgi, kādi ir kai-
miņi. Pastāstiet, lūdzu, par vienu ļoti labu 
jūsu kaimiņu? 

– Ina: Laukos kaimiņi ir tie, kas dzīvo pāri 
pļavai, jo tās ir tuvākās mājas. Man visi kai-
miņi ir ļoti izpalīdzīgi un modri. Ar kaimiņiem 
satiekam labi. Ir jauki satikties un uzsaukt: 
„Sveiks, kaimiņ!” Arī pati vienmēr uztraucos 
par kaimiņiem, uzzvanu, ja ilgi kaimiņos rej 
suns, vai neredz gaismu logos. 

– Agita: Jāsaka, ka manu kaimiņu sētas 
aizvijas līdz pat Meirānu centram. Kaimiņi ir 
neizsakāmi atsaucīgi un izpalīdzīgi. Kaimiņi 
palīdz arī manās radošajās izpausmēs, sa-
gādājot man kādu siena ķīpu vai siena mai-
su dekoriem. Nekad nav atteikta tehniskā 
palīdzība, kad iestiegu ar auto pļavā un vīra 
nav mājās. Šādas situācijas varētu saukt un 
saukt. Nevaru izcelt nevienu īpaši, jo zinu, ka 
visi palīdzēs, ja lūgšu. Jūtos droši, jo zinu, ka 
kaimiņi ir blakus un „uzmet aci”,  vai viss ir 
kārtībā.

Kādas ir Ziemassvētku tradīcijas jūsu 

mājās?
– Ina: Ziemassvētkus svinu kopā ar ģi-

meni, rotājot eglīti, gādājot kārumus, pava-
dot vakaru kopā, neizpaliekam arī bez dā-
vanām. Patīk svētku gaidīšanas laiks, kad 
tiek rotāta māja un gatavotas dāvanas mīļa-
jiem.

– Agita: Ziemas-
svētkos cenšamies būt 
kopā. Ar bērniem do-
damies uz mežu pēc 
eglītes, rotājam eglīti, 
cepam piparkūkas. 

Ziemassvētku vakaru pavadām kopā ar ra-
diem, dziedam dziesmas un spēlējam spē-
les. Vienmēr, atnākot naktī mājās, jau ir bijis 
Ziemassvētku vecītis un atstājis dāvanas. 

Jāsaka, ka mūsu ģimenē iecienītākie un 
īpašākie ir Līgo svētki, kurus svinam pie Ai-
viekstes, ievērojot dažādas latviešu tautas 
tradīcijas. Esam domājuši, ka arī Ziemas-
svētki ir jāsāk svinēt pēc latviešu tradīcijām, 
ar bluķa vilkšanu un budēļos iešanu, bet šo 
tradīciju vēl neesam ieviesuši.

Kam un par ko jūs gribētu pateikt pal-
dies skaistajā 
pirmsziemassvēt-
ku laikā?

– Ina: Paldies 
visām ģimenēm un 
iedzīvotājiem, kas 

atbalsta un piedalās pasākumos. Paldies arī 
pašvaldībai, kas ļauj darboties.

– Agita: Paldies gribu teikt savai ģimenei, 
kura atbalsta un piedalās ideju realizācijā! 
Paldies visiem meirāniešiem, kuri iesaistās 
talkās, pasākumos, kas dalās ar padomu, 
idejām, materiāliem. 

– Novēlējums Ziemassvētkos meirā-
niešiem un arī citiem novadniekiem.

– Ina: Novēlu iemācīties radīt sajūtu svēt-
kiem ne tikai Ziemassvētkos, bet visa gada 
garumā! Tikai mēs paši šo sajūtu radām!

– Agita: Gribu novēlēt visiem raudzīties 
uz pasauli pozitīvi, neuztraukties par to, ko 
nespējam ietekmēt! Lai gaiši Ziemassvētki 
un pozitīviem pārsteigumiem pilns Jaunais 
gads! 

Paldies Meirānu meitenēm par atsaucī-
bu un atklātību. Saglabāt arī turpmāk mīlestī-
bu pret savu dzimto pusi, palīdzēt tai augt un 
veidoties! Prieks, ka Meirānos kūsā dzīvība 
– šeit ir labi kaimiņi, kuru modrā acs uzrau-
ga, vai kaimiņmājās viss  kārtībā.

Ligita Pētersone

Meirāni ir brīnišķīga 
vieta, kur audzināt 
bērnus. 

Vēlos, lai šeit nepaliek 
tukšas, pamestas mājas 
ar izsis  em logiem. 

Laikraksts
Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

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

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Šogad nu jau ceturto gadu biedrība 
“Lubānas Puse”, darbojoties kopā ar Lu-
bānas Kultūras namu, piedalījās Lubānas 
pilsētas egles iedegšanas pasākumā. Kul-
tūras nama saimnieces bija sarūpējušas 
karsto dzērienu, daudzas novada saimnie-
ces atrada laiku, lai savās mājās sagatavo-
tu cienastu pasākuma apmeklētājiem. Pal-
dies, ka ikviena no jums savu māju sajūtu 
devāt egles iedegšanas pasākuma apmek-
lētājiem! Nu jau varam teikt, ka šī kļuvusi 
par lielisku novada tradīciju.

Bet nu par to mērķi, kam šogad egles 
iedegšanas pasākumā centāmies kaut ne-
daudz palīdzēt un pievērst ikviena uzmanī-
bu – aicinājām ziedot operdziedātāja Jāņa 
Zābera muzejam “Vecais Ceplis”, lai būtu 
iespēja izgatavot jaunus informatīvos mate-
riālus. Kopā saziedoti EUR 93,78. Ceram, 
ka šī kopējā novadnieku artava noderēs 
muzeja ikdienas darbā un rosinās jaunas 
idejas. 

Lai izdevusies nākamā gada tūrisma 
sezona, bet mums visiem kopā lieliskiem 
darbiem piepildīts Jaunais gads!

Biedrība “Lubānas Puse”

Video vizītkarte 
arī par mūsu 

novadu
Jau domājot par jauno tūrisma sezonu, 

aicinām noskatīties video vizītkarti par tūris-
ma maršruta LUBĀNA EZERA NOSLĒPUMI 
piedāvājumu! Atsevišķs video ir tapis arī par 
Lubānas novada Amatnieku centru.   

Vēl vairāki video par maršruta apskates 
vietām atrodami Lubānas novada YOUTU-
BE kanālā: 

https://www.youtube.com/channel/
UCL_BHSoDuNNqpAj4oaLMmSg

 Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Skan ZābersSkan Zābers
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Lai piepildās visi tie sapņi, 
kas mīlēti, loloti, kamolā 

satīti,–
kā bērnības 

rakstītie dūraiņi.

Lai Ziemassvētku laime 
nāk tavā sētā!

Veiksmīgu Jauno gadu!

Friziere Ritma

Lubānas novada pašvaldība 
izsludina pretendentu 
pieteikšanos uz klientu 

apkalpošanas speciālista 
amata vakanci

Galvenie amata pienākumi:
 pieņemt apmeklētājus Valsts un paš-

valdības vienotajā klientu apkalpošanas cen-
trā (turpmāk – VPVKAC) un izzināt viņu ap-
meklējuma iemeslu. Sadarboties ar visām 
pašvaldības struktūrvienībām, valsts un paš-
valdības iestādēm nepieciešamās informāci-
jas iegūšanai/apmaiņai un nodošanai klien-
tam;

 nodrošināt kompetentu un lietišķu at-
bilžu sniegšanu klātienē, pa tālruni un e-pas-
tu apmeklētājiem par Lubānas novada paš-
valdības (turpmāk – pašvaldība), tās iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas 
kārtību;

 informēt/konsultēt/sniegt valsts pakal-
pojumus ar valsts iestādēm: VID, VZD, PMLP, 
NVA, LAD, LDC, VDI, UR, VSAA, VI,  atbilstīgi 
VPVKAC minimālajam pakalpojumu grozam;

 strādāt pakalpojumu vadības sistēmā 
www.pakalpojumucentri.lv, dokumentu vadī-
bas sistēmā;

 nodrošināt kompetentu un lietišķu tele-
foniska atbalsta sniegšanu iedzīvotājiem pa 
tālruni par valsts pārvaldes pakalpojumu por-
tālā www.latvija.lv esošo e-pakalpojumu pie-
teikšanu un problēmsituāciju risināšanu.

Prasības pretendentiem:
 vidējā izglītība vai I līmeņa augstākā iz-

glītība;
 pieredze klientu apkalpošanas jomā;
 lietvedības zināšanas un prasme saga-

tavot un noformēt dokumentus;
 prasmes darbā ar biroja tehniku;
 valsts valodas prasme augstākajā līme-

nī;
 labas komunikācijas un saskarsmes 

prasmes, spēja strādāt komandā;
 vēlme mācīties, attīstīt savas prasmes 

un izrādīt iniciatīvu saistībā ar veicamajiem 
pienākumiem.

Pieredze dokumentu pārvaldībā vai klien-
tu apkalpošanas jomā valsts vai pašvaldības 
iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību. Ama-
talga – 756,00 euro pirms normatīvajos aktos 
noteikto nodokļu nomaksas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību 
un kvalifi kāciju apliecinošu dokumentu kopi-
jas iesniegt Lubānas novada pašvaldības 
administrācijā līdz 2018.gada 27.decembrim 
(ieskaitot), sūtot pa e-pastu uz adresi pasts@
lubana.lv, pa pastu Tilta iela 11, Lubāna, Lu-
bānas novads, LV-4830, vai personīgi, ar no-
rādi «Pieteikums vakancei – VPVKAC speciā-
lists».

Laikā, kamēr jaunais darbinieks tiek meklēts, 
Lubānas novada Valsts un Pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs būs slēgts. Jautāju-
mu gadījumā griezties Lubānas novada pašval-
dības administrācijas ēkas 2.stāvā, 13.kabinetā 
(sekretāre).

Pastniecei 
Zigrīdai Zvejniecei

Ar mazu zaļu egles zaru
Tīrs gaišums telpā ienācis
Un dvēsele tev sola svētvakaru
Un acīs laimes zvaigzne viz.

Lai skaistais Ziemassvētku laiks nes mieru, 
gaišas domas un sirds siltumu, bet jaunais 
gads lai nāk ar labu veselību un darba prieku! 
Lai izdodas sirds siltumu, labestīgo smaidu 
un vēlmi palīdzēt saglabāt arī nākamgad!

Pensionāre Albīne Bilinska 
Degumniekos

Jauniešu 
centra 

aktualitātes
5. decembrī Lubānas novada jaunieši 

un jaunatnes darbinieki piedalījās Jaunat-
nes starptautisko programmu aģentūras or-
ganizētā informatīvajā seminārā “Maini dzīvi, 
domā plašāk!”

Pasākums notika divās auditorijās – vie-
nā piedalījās jaunieši vecumā no 13 – 18 
gadiem, otrā pieaugušie, kuri strādā ar jau-
niešiem.

Jauniešu auditorijā īpašais viesis bija 
mūziķis un uzņēmējs Reinis Reķis. Jaunie-
šiem bija iespēja iepazīties ar Reiņa dzīves-
stāstu un uzzināt, kā izdevies savu dzīvi ie-
kārtot tā, ka viņš var strādāt darbu, kas ir arī 
viņa hobijs. Jaunatnes darbinieki kopā ar 
Jutu Reķeli iepazina Eiropas projektu iespē-
jas darbā ar jaunatni un ar labās prakses 
Cēsu Jauniešu mājas darbiniecēm dalījās 
pieredzes stāstos par projektiem un darbu 
ar jauniešiem.

Seminārs bija lieliska iespēja uzzināt par 
daudzām jaunām iespējām jauniešiem, pa-
verot plašāku pasauli gan jauniešiem, gan 
jaunatnes darbiniekiem un iedvesmoja jau-
niem, neparastiem panākumiem un mēr-
ķiem!  Loreta Māliņa

Šajā klusajā un 
gaišajā laikā vēlamies 
pateikt sirsnīgu 
paldies visiem par 
iespējām, darbiem, 
atbalstu un skaistiem 
kopīgi aizvadītiem mirkļiem šī gada laikā.

Lubānas novada jaunieši novēl baltus 
un sirsnīgus Ziemassvētkus un 

panākumiem bagātu 2019. gadu!

Nobira eņģelim prieka asara
Kā balta pērlīte sniegā.
Un cilvēks pavisam 
klusītiņām
Ir noticējis brīnumam…
Ziemassvētki ir brīnumu 
laiks. Tas ir laiks, kad mēs 
varam palīdzēt un dāvāt pa brīnumam 
citiem.

Lai mums visiem daudz mīlestības un 
prieka, ko dāvāt citiem un arī saviem 

tuvajiem svētkos un ikdienā!
Lai stipra ticība labajam pasaulē un 

spēks piepildīt Jaungada sapņus!
Lubānas vidusskolas kolektīva vārdā – 

skolas direktore Iveta Peilāne

Ziemassvētku laiks ir maģisks. Tas ir sirds siltums un mīlestība, kas paveic 
brīnumus. Mēs piedodam, aizmirstam visu slikto, atceramies viens par otru un 
sanākam kopā, radot svētkus gan sev, gan mums tuviem cilvēkiem. Ģimene, 
sirds siltums un mīlestība – tie ir mūsu Ziemassvētki.

Ziemassvētku laikā ir lieliska iespēja izdarīt kaut ko labu. Tas ir gada pats tum-
šākais laiks aiz loga, kad diennakts griezumā redzam vismazāk saules gaismas. 
Un, ja vēl trūkst sniega baltuma, kā šogad... Šai laikā jo īpaši katram labam, 
gaišam vārdam, ko veltām otram, ir gluži cita, lielāka vērtība nekā saulainajās 
dienās. Gaismai ir īpašība atstaroties no tā, pret ko to virza. Arī gaišie vārdi un 
domas atstarojas. Cik dosim, tik gūsim! Ir ārkārtīgi svarīgi to atcerēties visu gadu! 
Tad it neviens darbs nebūs par grūtu, ikdienas dzīves priekiem un bēdām būs 
maza mūžības pieskaņa. Būsim cilvēcīgi un iecietīgi, lai mūsos mājo godaprāts, 
neatlaidīga griba saprasties un palīdzēt! Lai miers un saticība katrā no mums! 

Klāt atkal Jaunais gads. Šo noliksim atmiņu arhīvā. Novēlu Lubānas novada 
iedzīvotājiem gaišām domām, labiem darbiem pa pasauli staigāt! Skaistiem laukiem, ziedo-
šām pļavām miesu ik dienu piestarot! Mīļiem vārdiem, labiem draugiem mūsu dvēseli paba-
rot! Gudriem prātiem, spožām zvaigznēm mūsu Latviju izdaiļot!

Priecīgus sevis un citu dota gaišuma pilnus Ziemass vētkus un 
laimīgu Jauno gadu !

PII “Rūķīši” vadītāja Astrīda Soma
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BEIDZOT TIE IR KLĀT!

Ilgi gaidītie Ziemassvētki teju vai klau-
vē pie durvīm. Tik daudzi – gan bērni, gan 
pieaugušie, šo laiku gaida ar ilgošanos. Tik 
daudzi gaida un cer piedzīvot brīnumu! Tas 
ir laiks, kas katru gadu tiek dots, lai sakārtotu 
sevi brīnuma atrašanai. Brīnums – tu varbūt 
smiesies – tas ir gan! Katra īpašais brīnums 
slēpjas sevī pašā. Tu vari tūkstošiem darbu 
izdarīt, bet, ja nebūsi paveicis svarīgāko – 
sakārtojis savus darbus, prātu un domas, 
brīnums tā arī var nepienākt. Svarīgākais ir 
sniegt mīlestību un prieku citiem. Jā, arī ar 
dāvanām, jā, arī ar kopā būšanu, svētku 
vakariņām, eglīti, dziesmām un priekšne-
sumiem. Ar visu to, kas dara mūs laimīgus 
un dzīvi – skaistu. Varbūt tieši tu esi tas, kas 
šajos Ziemassvētkos visvairāk iepriecinās 
savus mīļos? Ļaudis arvien vairāk tiecas būt 
mājās, pie savējiem, vēloties iepriecināt, sa-
sildīt un vienkārši būt kopā. Tu vari būt sā-
kumskolas skolēns vai spurains pusaudzis, 
darbīga mamma vai gudrs, nopietns skolo-
tājs, Ziemsvētku gaidīšanas laikā ir mazliet 
jāpieklust. Ir jāpieklust, lai dzirdētu, kā snieg-
pārslas krīt, lai sajustu, kā daba sastingusi, 
mazliet savādi, gandrīz nedzirdami san. Ir jā-
pieklust, lai citu cilvēku sev līdzās sadzirdētu. 
Un varbūt blakus ir kāds, kuram sāp. Pasau-
lē ir tik daudz cilvēku, kuri vēlas saprast, kuri 
patiesi, no sirds gatavi otram palīdzēt. Viens 
rokasspiediens, viens uzmundrinājums, 
viens atzinīgs vērtējums. Katram vajadzīgs 
kas cits, lai dzīve kļūtu gaiša. Tikai tumšāka-
jā naktī var ieraudzīt visspožākās zvaigznes! 
Tāds tumšais laiks dabā ir šobrīd, jo nav pat 
šim laikam raksturīgā sniega baltā mirdzu-
ma. Tomēr šo laiku nevar nosaukt par tumšu, 
jo gaiša ir pasaule visapkārt – tieši šajā laikā 
ļaudis atver savas dvēseles gaišumam – gan 
tam, ko saņem, gan tam, ko vēlas sniegt... ! 
Lai katrā namā klusi un svētīgi Ziemassvēt-
ki, veiksmīgs, saturīgs, darbīgs un veselīgs 
Jaunais gads!

 „Saldskābmaizes” komanda visiem Lu-
bānas iedzīvotājiem novēl: „Lai viegliem so-
ļiem nākamais gads ienāk katrā sētā, lai Lat-
viju un cilvēkus gan Dievs, gan Laima 
svēta. Jaunā gadā vēlam veselību, 
dzīves sparu, katram atšķirt grau-
dus no pelavām, neapjukt un 
neapmaldīties steidzīgajā šo-
dienā!”

12. klases skolniece 
Una Ivanova

Pateicoties iniciatīvai “Latvijas Sko-
las soma”, kuras ietvaros ikvienam mūsu 
valsts skolēnam tiek nodrošināta iespēja 
izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras 
un dabas vērtības, Lubānas vidusskolas 6.-8.
klašu skolēni 6.decembrī devās uz Valmieras 
Drāmas teātra izrādi „80 dienās apkārt zemes-
lodei.” Valmieras drāmas teātrī jau kādu laiku 
var sastapt Žila Verna varoņus. Vienu no fran-
ču rakstnieka darbiem „80 dienās apkārt ze-
meslodei” iestudējis režisors Viesturs Roziņš. 
Kā 19. gadsimta zinātniskos sasniegumus 
padarīt aizraujošus mūsdienu bērniem, par 
to domājuši izrādes veidotāji. Izrādē piedalās 
pieci aktieri, taču, piemēram, Arnolds Osis at-
veido 17 lomas.

Ceļojumu laikā mūsdienu skatītājam pa-
līdz piedzīvot video blogere, ko atveido aktrise 
Klinta Leja-Reinholde. Viņas varonei tāpat kā 
daudziem mūsdienās tīk fi ksēt katru ceļojuma 
soli, fi lmējot sevi. Un skatītāji no 21. gadsimta 
nokļūst 19. gadsimtā.

Žila Verna, 19. gadsimta zinātniskās fan-
tastikas literatūras aizsācēja, varonis – angļu 
džentlmenis Fogs, kurš dodas apkārt zemes-
lodei, ir apveltīts ar ļoti spēcīgu raksturu. Un 
kā īstam angļu džentlmenim miers un sava 
vārda turēšana ir pats svarīgākais. Londona, 

Jemena, Kalkuta, Singapūra, Honkonga un 
tā, kamēr apceļota zemeslode. Īpašas apbrī-
nas vērts bija Foga sulainis Āķis, ko atveidoja 
Oskars Morozovs.

Pavisam cita rakstura cilvēks ir angļu 
džentlmenis Fogs, ko atveido Mārtiņš Liepa. 
Ceļojumā apkārt zemeslodei gadās situācijas, 
kad dzelzceļš nav pabeigts, tādēļ pasažieriem 
līdz nākamajai stacijai jānokļūst pašiem. Dau-
dzās dažādās zemes, to iedzīvotājus, viņu pa-
radumus un raksturīgākās iezīmes atklāj tikai 
divi aktieri Ingus Kniploks un Arnolds Osis, 
iejūtoties viens deviņos, otrs 17 personāžos.

Pasaules pārbūvēšana lugā – jaunuzcel-
tās dzelzceļa līnijas, jaunizgudrotie  satiksmes 
līdzekļi un ātruma vērtība vistiešākajā veidā 
sasaucas ar šodienu, kad cilvēki pārvar arvien 
jaunus zinātnes un tehnoloģijas sliekšņus, un 
tieši tas padara šo darbu aktuālu.” Noskato-
ties teātra izrādi mēs sapratām, ka dzīvē tomēr 
svarīgākais ir savstarpējās attiecības, uzticē-
šanās un mīlestība vienam pret otru. Paldies 
projektam „Latvijas skolas soma!” 

8. klases skolniece Elizabete Kalniņa

Nodarbības par atkarību izraisošām vielām. 22. un 29. novembrī  skolā notika izglītojošas 
nodarbības pusaudžiem (8. – 9.klasei), ko veica slimību profi lakses un kontroles centrs. Izglī-
tojošo nodarbību mērķis bija izglītot pusaudžus par smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, nar-
kotiku lietošanas un procesu atkarību kaitīgo ietekmi un sekām, veidojot pusaudžiem izpratni 
par veselīgu dzīvesveidu. Vienlaikus popularizēja dzīvi bez smēķēšanas, alkoholisko dzērienu, 
narkotiku lietošanas un procesu atkarībām, kā pareizo izvēli mērķu sasniegšanai dzīvē, bals-
toties uz pozitīviem piemēriem. Atkarību izraisošo vielu lietošana, aizraušanās ar azartspēlēm 
un datorspēlēm un to izraisītā procesu atkarība ir viena no izplatītākajām 21.gadsimta problē-
mām. Visaktuālāka šī problēma ir tieši jauniešu vidū, tāpēc ir jāmāk pašiem skaidri pateikt „nē.” 
Smēķēšana ir galvenais priekšlaicīgas nāves cēlonis Eiropas Savienībā. Vēsturiski – smēķē-
šanas izcelsme meklējama Ziemeļamerikā un Dienvidamerikā, kas ir tabakas auga dzimtene. 
Nodarbības mums lika saprast, ka labāk ir izvēlēties veselīgu dzīvesveidu, lai varētu justies 
labi un piepildīt savus sapņus. Nodarbību laikā mēs uzzinājām dažādus atkarību veidus, ana-
lizējām mītus un patiesības par atkarību izraisošām vielām, mēģinājām saprast, kā reklāmas 
izdara spiedienu, maldina un ietekmē cilvēku izvēli, apguvām veidus, kā pateikt „NĒ” atkarības 
vielu pamēģināšanai. 9.klases skolniece Alma Elīze Ezeriņa

Emīlija Solovjeva no 12.klases  piedalījās starpnovadu angļu valodas 
olimpiādē un ieguva 1.vietu. 7.decembrī Emīlija piedalījās angļu valodas 

valsts 48.olimpiādes (10. – 12.klasēm) trešā posma I kārtā Rīgā. Emīlija arī piedalījās vācu valo-
das starpnovadu olimpiādē un ieguva 2.vietu. Apsveicam!

7. decembrī skolā ar lekciju par fi nanšu pratību viesojās Lubānas vidusskolas absolvente, ta-
gad SEB bankas klientu darījumu speciāliste Arita Erele. 8. – 12.klašu skolēniem tika sniegti vēr-
tīgi padomi par budžeta plānošanu, prioritāšu izvirzīšanu, mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu.

29. novembrī bioloģijas starpnovadu olimpiādē piedalījās 9.kl. skolnieces Elīna Mālniece un 
Helēna Gerševica, 11.kl. skolēns Mārcis Andris Mihelsons, 12.kl. skolniece Elīna Reire.

Lubānas vidusskolas skolēni iepriecināja sociālās aprūpes centra iemītniekus ar raitu dejas 
soli un dziesmām, kā arī pašgatavotiem apsveikumiem.

Izglītojošas nodarbības pusaudžiem

Teātra izrāde valmierā

Īsziņas
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Skrides fonda rīkotajā kon-
kursā „Laikmeta mirkļi novadā – 
vietas un personības” piedalījās 
divi Lubānas vidusskolas skolē-
ni – Ludvigs Kuncis (konkursā 
ieguva 3. vietu) un Edijs Gutāns 
(konkursā ieguva 2.vietu). Lud-
viga darbu par savu vectēvu 
Vilni Strautiņu lasījāt iepriekšējā 
”Saldskābmaizes” numurā. Šo-
reiz iepazīsimies ar Edija darbu 
par vecmammu Karinu Evaldu.

Laikmeta mirkļi novadā – vie-
tas un personības. 

Karina Evalda ir vecmamma 
pieciem mazbērniem, arī man. 
Aktīva, sabiedriska, bet man gri-
bētos, lai vairāk būtu kopā ar ģi-
menes locekļiem. Mana vecmam-
ma ir daudz pārdzīvojusi jau kopš 
agras bērnības. Viņa tika notiesāta 
bez tiesas dzīvei svešumā, bez 
nozieguma, vien tolaik pastāvo-
šās iekārtas  dēļ. Uzskatu, ka lielā 
mērā vide nosaka to, kā cilvēks 
veidojas.

Sarunās ar vecmammu uzzi-
nāju, cik daudz viņai ir bijis jāpār-
dzīvo, ko viņa ir panākusi ar savu 
neatlaidību.

Vecmamma auga bez vecā-
kiem, jo viņas tētis bija ārzemēs, 
bet mamma kā politieslodzītā izsūtīta uz 
Intu (Krievijā). Sākumā viņu audzināja 
vecvecāki, vēlāk audzināja vecmammas 
māsa Īda Aizpurve, kuras audzināšanas 
pamatā bija darbs – malkas skaldīšana,  
guļbaļķu mizošana, zāles pļaušana, dār-
zu ravēšana un citi smagi darbi. 1949. 
gadā Karinu Evaldu kopā ar vecvecākiem 
no mājām „Tanenbergi” (netālu no Lubā-
nas) milicija un sarkanās armijas pārstāv-
ji izsūtīja uz Gonžu, Tālajos Austrumos, 
Amūras apgabalā. Viņai tajā laikā bija tikai 
četri gadi. Veda viņu lopu vagonā, un uz 
Sibīriju brauca nepilnu mēnesi. Dzīvoja 
barakās. Bija reize, kad vecmāmiņa iz-
dzirdēja uz sevi izskanam vārdu „fašiste”. 
Vecmamma savā 65 gadu jubilejā uzzinā-
ja, ka tad, kad viņai bija pusotrs gadiņš, 
viņa tika izglābta no aresta. Karinu darbi-
nieces paslēpa pasta galda lielajā atvilknē 
(telefona centrālē strādāja viņas mamma 
Aina Ozoliņa, kura partizāniem piegādāja 
zāles, pārtiku). Sibīrijā, kad vecmamma 
paaugās, viņa ganīja kazas, gāja uz mežu 
lasīt ogas, sēnes. Krievijā uz skolu devās 
tikai tad, kad mājās bija iemācījusies krie-
vu alfabētu. Skolā tajā laikā mācījās dau-
dzu nāciju bērni – ukraiņi, baltkrievi, krievi, 
latvieši, lietuvieši, ķīnieši, tatāri, čečeni. 
Visi  bijuši draudzīgi, bet bijuši gadījumi, 
kad bijis sevi jāaizstāv pret puišu uzbruku-
miem. Ziemā tur bijis – 50 grādu aukstums. 
Pēc rupjmaizes un baltmaizes kukuļa bija 

jāstāv rindā no pieciem rītā, bet ūdens ar 
nēšiem bija jānes divus kilometrus. Sibīri-
jā vecmamma nodzīvoja astoņus gadus. 
1957. gada ziemā, kad tika dota atļauja,  
atbrauca atpakaļ uz Latviju. 

Kad mana vecmāmiņa bija pabeigusi 
Lubānas vidusskolu, pirmā darba vieta 
bija Aboras arheoloģiskie izrakumi pie 
arheoloģes Ilzes Lozes. Vecmamma strā-
dāja arī pie Lubānas jaunās vidusskolas 
celtniecības. Tad viņu paaicināja strādāt 
Lubānā par kluba vadītāju, vēlāk  iestājās 
augstskolā, kur izmācījās par vēstures un 
sabiedrības mācības pasniedzēju. Vien-
mēr esmu apbrīnojis vecmāmiņas alkas 
pēc zināšanām, jo 2001. gadā viņa ieguva 
maģistra grādu pedagoģijā. Karina Evalda 
Lubānas vidusskolā nostrādāja četrdesmit 
deviņus gadus, pasniedzot krievu valodu, 
vēsturi, fi lozofi ju, ētiku, politiku un tiesī-
bas. Gatavoja skolēnus republikas mēro-
ga konkursiem politikā, fi lozofi jā.  Skolā 
vecmamma izveidoja  vēstures klasi, kurā 
ir apkopoti materiāli par Lubānas novada 
skolām laikmeta griežos, novada dzejnie-
ku un rakstnieku (Jāņa Liepiņa, Broņisla-
vas Martuževas u.c.) grāmatām. Vēstures 
klasē var redzēt Lubānas novada vēstu-
riskās liecības, priekšmetus, fotogrāfi jas, 
atmiņu stāstus. Šis darbs turpinās vēl jop-
rojām. Karina Evalda palīdzēja veidot arī 
Lubānas novada  grāmatu „Simts stāstu 
par Lubānu”, kurai 2018. gada 11. novem-

brī bija atvēršanas pasākums. 

Ar dzejnieci Broņislavu 
Martuževu vecmammai bija 
īpašas attiecības. 1960. gadā 
dzejniece ieradās skolā pie 
vecmammas, kura mācījās 8. 
klasē un pateica, ka ar vec-
mammas mammu bijušas 
draudzenes.  To, ka  Bro-
ņislava Martuževa kopā ar 
vecmammas mammu bija 
pretošanās kustībā,  Karinai 
dzejniece pateica tikai brīvās 
Latvijas laikā. 

Septiņdesmitajos gados, 
kad vecmamma strādāja 
Lubānas vidusskolā, čekis-
ti mēģināja viņu padarīt par 
ziņotāju. Čekisti gribēja, lai 
vecmamma ziņo par dzejnieci 
Broņislavu Martuževu un arī 
par skolēniem. Tas čekistiem 
neizdevās. 

 Vecmamma 2005. gadā 
ir apbalvota ar Lubānas pilsē-
tas Pateicību par ieguldījumu 
pilsētas un iedzīvotāju labā, 
2016. gadā viņa saņēma ap-
balvojumu Lubānas novada 
„Gada cilvēks” par mūža ie-
guldījumu. Lubānas novada 
cilvēki manu vecmammu sauc 

par „staigājošo enciklopēdiju”. Vēl tagad 
augstskolas studenti brauc pie vecmam-
mas, lai saņemtu atbildes uz sev intere-
sējošiem jautājumiem, jo ir vidusskolas, 
kurās nepasniedz ētiku, fi lozofi ju, politiku. 

Karina Evalda arī tagad, kad ir beigusi 
aktīvās darba gaitas, tiek aicināta uz sko-
lu vadīt atklātās stundas par barikāžu lai-
kiem, Tautas frontes laikiem, 16. novembrī 
mana vecmāmiņa vadīja stundu „Latvijai 
100”.

Es vecmammu raksturotu „cilvēks 
– sabiedrība”, jo viņai ir vajadzīga nepār-
traukta kustība, izzināšana, sevis pilnvei-
došana, palīdzība citiem. 

Vecmammu nevar novirzīt no tā ceļa, 
kuru viņa ir izvēlējusies. Viņai ir stingra 
pārliecība. Vecmammas mamma nomira 
ļoti jauna izsūtījumā Krievijā Intā. Tuvinieki 
Karinai bija teikuši: „Tava māte atdeva dzī-
vību par Latvijas brīvību!”

Šo vecmammas dzīves rūdījumu un 
dzimtenes, novada mīlestību, patriotismu 
esmu pārņēmis arī es, jo kopš 4. klases 
esmu jaunsargs. Vecmamma man ir iemā-
cījusi daudzus faktus par Latvijas un Lubā-
nas novada vēsturi.  

Mums ar vecmammu noteikti būs vēl 
daudz kopīgu tikšanos, kurās es varēšu 
uzzināt par senākiem un ne tik seniem no-
tikumiem. 

8. klases skolnieks 
Edijs Gutāns

Laikmeta mirkļi novadā
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16. decembrī Lubānas pilsētas klubā notika 
ZOLES TURNĪRS. Piedalījās 15 spēlētāji.

Rezultāti:
1. vieta – Aigars Čudarkins;
2. vieta – Gints Stērninieks;

3. vieta – Jānis Garlo;
4. vieta – Dairis Kalniņš;
5. vieta – Dzintars Bušs;

1. zole – Jānis Garlo.

Sveicam uzvarētājus! 
Uz tikšanos nākamajos zoles turnīros!

Velga Puzule

Zoles turnīrs

Drīz atmirdzēt krāsām
Tam brīnumam mosties
Kā laimīgai lāsei
Uz skropstas spīgot

Just patiesu brīvi
Kas izmaina dzīvi
Kad rotaļas vijas
Melodijās

Lai atplauktu prieks
Lai eglītes zied
Tu būsi klāt
Gaismas tuvumu apliecināt

Skaistajos Ziemassvētkos.

(Ēvalds Leons) 

Lubānas novada draudzēs
 24.12. plkst. 14.00 Lubānas Svētās ģimenes 

Romas katoļu draudzes baznīcā
Ziemassvētku vigīlijas dievkalpojums

 24.12. plkst. 16.00 Lubānas ev.lut. draudzes baznīcā
Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

 25.12. plkst. 10.00  Lubānas ev.lut. draudzes baznīcā
Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

 25.12. plkst. 13.00 Lubānas Svētās ģimenes 
Romas katoļu draudzes baznīcā
Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

 30.12. plkst. 13.00 Lubānas Svētās ģimenes 
Romas katoļu draudzes baznīcā
Svētās ģimenes draudzes svētki

 30.12. plkst. 13.00 Lubānas ev.lut. draudzes baznīcā
Vecgada vakara dievkalpojums

Sirsnīgi sveicam Mei-
rānu tautas nama amatier-
teātri “Zeltrači”, kolektīva vadītāju Ilo-
nu Malahovsku ar iegūto otro pakāpi 
(36 punkti) amatierteātru skatē. Vēr-
tējums iegūts, piedaloties Cesvaines 
novada skatē ar izrādi A. Niedzvie-
dzis “Dūdene zin”. 

Veiksmi un radošu izdošanos arī 
turpmāk!

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim;

Nama māte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.

(L. tdz.)
   Labas domas, cerību putnus, 

Ziemsvētku mieru un sirdsprieku katrs 
paņemsim līdzi sev nākamā gada ceļos!

Lubānas pilsētas bibliotēkas kolektīvs

Katlumājas Ozolu ielā 11, Lubānā skaidu novietnes konteineram izveidota nojume.Katlumājas Ozolu ielā 11, Lubānā skaidu novietnes konteineram izveidota nojume.

Par ceļu tīrīšanu Indrānu pagastā
Tāpat kā pagājušogad Indrānu pagasta teritorijā ziemā tiks tīrīti ceļi uz viensētām. 

Vienlaicīgi visus ceļus iztīrīt nav iespējams, tāpēc lūgums, ja ceļš kaimiņam ir iztīrīts, 
bet jums nē, informēt pašvaldību. T. 64894434.
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Kā pareizi 
rīkoties, ja gadās 

saslimt svētku 
dienās? 

Šogad ļoti daudz brīvdienu uz Ziemas-
svētkiem. Arī dažādas slimības mēdz pie-
zagties cilvēkiem tieši šajās dienās. Svētku 
brīvdienas ir arī ģimenes ārstiem...

Temperatūra, iesnas, klepus, lauž kaulus 
un pašsajūta ir ļoti, ļoti slikta. Ko darīt? Dzert 
zāles, nedarīt neko, steigt uz slimnīcu vai zva-
nīt Neatliekamās medicīnas palīdzības dienes-
tam? Šobrīd arvien biežāk cilvēki saslimst ar 
dažādām elpceļu slimībām, ko parasti dēvē 
par saaukstēšanos. Bieži šādās situācijās cil-
vēki nezina, ko iesākt, kādas zāles dzert un kur 
meklēt palīdzību, tāpēc nereti, cerot uz vienīgo 
glābiņu, zvana NMPD. Taču ārkārtas dienes-
tam nav pienākums doties šādos izsaukumos, 
jo vienkāršu saslimšanu gadījumos jāsazinās 
ar savu ģimenes ārstu. 

Bet ko darīt, ja ģimenes ārsts nav 
pieejams? Kur saņemt palīdzību? Ārpus ģime-
nes ārstu darba laika var zvanīt uz Ģimenes ār-
stu konsultatīvo tālr. 66016001 (darba dienās 
17:00-8:00; brīvdienās un svētku dienās – visu 
diennakti) un saņemt konsultāciju, ieteikumus, 
kā rīkoties akūtu saslimšanu vai hronisku sa-
slimšanu paasinājuma gadījumos. Ja pēc zva-
nītāja teiktā Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 
operatoram radīsies šaubas par personas ve-
selības stāvokli, zvans tiks pāradresēts neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības dienestam.

Rehabilitācija
cilvēkiem pēc 
onkoloģiskām 

slimībām
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 

„Dzīvības koks” izsludina pieteikšanos 2019.
gadam psihosociālās rehabilitācijas prog-
rammām cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimī-
bas. Psihosociālās rehabilitācijas mērķis ir 
veicināt katra cilvēka spējas pārvarēt slimī-
bas radītās emocionālās sekas, kā arī rast 
spēkus kvalitatīvai dzīvei pēc visa, kas pār-
dzīvots. Kopš 2018.gada psihosociālā reha-
bilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu 
tuviniekiem ir valsts apmaksāta programma.

Plašāku informāciju par rehabilitācijas 
iespējām lasiet www.dzivibaskoks.lv un arī 
mūsu novada mājaslapā www.lubana.lv.

Vissirsnīgākie sveicieni Ziemassvētkos visiem tautas 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībniekiem un kolek-
tīvu vadītājiem, kā arī visiem pasākumu apmeklētājiem un at-
balstītājiem. Tikai visiem kopā sadarbojoties, mūsu kultūras 
dzīve būs piepildīta ar prieku, pozitīvām emocijām un tām vēr-
tībām, ko vēlamies nodot nākamajām paaudzēm.

Lai Jaunais gads nāk ar jaunām radošām idejām,
 kurām līdzi seko veiksme un izdošanās!  

Baltus, skaistus un mīlestības pilnus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2019. gadu 
Jums visiem vēl Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle, Lu-
bānas kultūras nama direktore Velga Puzule un Meirānu tautas nama direktore Inga Aizsil-
niece.

Jauno Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunktā ietverts aizliegums: “daudzdzī-
vokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas ie-
kārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa 
apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”, kas stāsies spēkā 2019. 
gada 1. janvārī.

Telpās, kurās atrodas dabas gāzes iekārtas (piem., gāzes plītis dzīvojamo māju virtu-
vēs), ir ierīkota dabīgā ventilācijas sistēma, lai dabasgāzes noplūdes gadījumā tā izplūstu 
caur dabīgās ventilācijas kanālu un telpā neveidotos bīstama gāzes koncentrācija. Šāds 
aizliegums paredzēts, jo situācijā, kad dabīgās ventilācijas kanālam pievieno mehānisko 
ventilācijas sistēmu un nav nodrošināta dabīgā ventilācija, gāzes noplūdes gadījumā iz-
veidosies sprādzienbīstama gāzes koncentrācija un rodoties aizdedzināšanas avotam 
notiks sprādziens  ar iespējamu tālāku degšanu, ugunsgrēku.

Kāpēc dzīvokļos, kuros lieto gāzes plīti, tvaika nosūcēju vairs nevarēs pievienot venti-
lācijas kanālam?

Pieslēdzot mehānisko tvaika nosūcēju dabiskajam ventilācijas kanālam (un visbiežāk 
vienīgajam) virtuvē, veidojas situācija, ka tajā brīdī, kad tvaika nosūcējs ir ieslēgts, tas 
novada gaisu ventilācijas kanālā, savukārt izslēgtā stāvoklī tas pilnībā aiztaisa šo ventilā-
cijas kanālu ciet, to var nosaukt, piemēram, par aizvērta vāka principu. Ja no gāzes iekār-
tas vai caurules ir minimāla noplūde (nereti pat sākotnēji nesajūtama) gāzei nav vairs 
pieejama dabiskā ventilācijas sistēma, kas šo gāzi novadītu ēkas ārpusē, līdz ar to tā krā-
jas virtuvē līdz vienā brīdī gāzes koncentrācija ir tik augsta, ka pie atbilstoša katalizatora 
(ieslēgta gaismas slēdža vai cita) notiek sprādziens. Un šajā situācija nopietni apdraudēti 
ir ne tikai konkrētā dzīvokļa, bet visas mājas iedzīvotāji.

Dzīvokļos, kur tiek izmantotas gāzes aparāti, nekad nav bijis atļauts iejaukties dabīgās 
ventilācijas sistēmā. Jebkura iejaukšanās būves pamatkonstrukcijās, piemēram, bez sa-
skaņojuma pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievienojot tvaiku nosūcēju, nav pieļaujama 
un uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.

Ja ir radusies situācija, ka vienīgais ventilācijas kanāls ir aizsprostots, būs nepiecie-
šams konsultēties un meklēt risinājumu kopā ar būvniecības speciālistu.

Jaunumi ugunsdrošības noteikumos

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma izsoli

Lubānas novada pašvaldība pārdod otrajā atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu 
soli apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadas-
tra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m², uz 
kuras atrodas dzīvojamā māja ar trīs palīgceltnēm. Izsoles sākumcena ir 1760,00 euro. 
Nodrošinājums 176,00 euro apmērā iesniedzams līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ar 
pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054159, bankas 
kontu Nr. LV64HABA0551033331460, AS “Swedbank”, kods HABALV22. Augstākās noso-
lītās nekustamā īpašuma cenas samaksa pilnā apmērā jāveic divu nedēļu laikā no izsoles 
dienas.

Pieteikumi jāiesniedz Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai klientu apkalpoša-
nas centrā personīgi vai pa pastu: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830, vai 
elektroniski adresē pasts@lubana.lv līdz 2019. gada 16. janvārim plkst. 17.30. Izsole no-
tiks 2019. gada 17. janvārī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 
14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
pieteikumu iesniegšanas vietā, kā arī pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv. Tālrunis uzzi-
ņām par nekustamo īpašumu – 64894941. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. 

Ģimenes ārstu 
konsultatīvais tālrunis – 
66016001. 
NMPD – 113
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Ar prieku varam ziņot, ka Lubānas pil-
sētā esošās dabas takas “Aiviekstes ozoli” 
teritorijā nākotnē būs iespējams rīkot Lat-
vijas orientēšanās federācijas (LOF) atzītas 
sacensības, tā kā ir izveidota un LOF atzīta 
orientēšanās karte par šo apvidu. Lubānas 
novada sporta pasākumu organizators Mā-
ris Valainis cer, ka vēl līdz 2018.gada bei-
gām, piemērotu laikapstākļu gadījumā, tiks 
rīkotas vēl vienas orientēšanās sacensības: 
tādēļ arī karte, kuru var apskatīt novada 
mājaslapā, nedaudz miglā tīta, lai sacensī-
bu norise interesantāka.

Ofi ciāli atzītās kartes esamība dos ie-
spēju kādas no nākamā gada LOF reģistrē-
tajām sacensībām, ko rīko Madonas reģio-

na orientēšanās klubi, vadīt šeit – Lubānā. 
Tas atvieglos sekmīgāk vadīt dabas takā 
arī citas sportiskās aktivitātes. Cerams, ka 
būs iespēja izveidot papildus orientēšanās 
kartes ar citiem Lubānas novada apvidiem, 
kas piemēroti orientēšanās sporta disciplī-
nai, tā kā šis sporta veids ir pateicīgs mūsu 
novada ģeogrāfi skajam novietojumam 
dabā, papildus tam novada skolēniem ir 
labi panākumi šajā disciplīnā. 

Priecājamies par iespēju aizvien jaunas 
sportiskās aktivitātes piesaistīt tieši Lubā-
nas novadam!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tija Žvagina

Dabas takā “Aiviekstes ozoli” būs 
iespējams organizēt LOF atzītas 

orientēšanās sacensības

Aicinājums sūtīt 
fotogrāfi jas par 

distanču slēpošanu
Ja Tev ir kāda vēsturiska fotogrāfi ja par 

distanču slēpošanu Lubānā, lūdzu pada-
lies vai atsūti sporta pasākumu organiza-
tora Māra Valaiņa sporta arhīvam! Māris 
būs priecīgs uzklausīt arī kādu stāstu!

Uzziņām – t. 64820917 
m.t. 26649344 (Māris), 

e-pasts: maris.valainis@lubana.lv

Fotoattēlā 2018. gadā dzimušo bērnu pirmā eglīte (kopā ar vecākiem un Ziemassvēt-
ku vecīti). Pavisam uz eglīti tika aicināti 37 novada bērni, kas neapmeklē pirmsskolas izglī-
tības iestādes, t.sk. 7 bērniem šis bija pirmais eglītes pasākums (ieradās 5 bērni).

Katram spēt saskatīt ikvienā situācijā 
labo,
Katram spēt mīlēt sevi un visu, kas 
apkārt;
Katram spēt dāvāt prieku un 
labu vārdu citiem,
Katram ņemt Likteni savās rokās un 
būt vienkārši laimīgiem!

Priecīgus Ziemassvētkus, 
LAIMĪGU 

2019. gadu!
Lubānas novada sociālā dienesta un 

“Lubānas VSAC” direktore Inese Lībere

Pirmā Ziemassvētku Pirmā Ziemassvētku 
eglīteeglīte

Paldies visiem ziedotājiem!
Nekad pateicības nevar būt par daudz! Tādēļ klientu vārdā vē-

los pateikt PALDIES visiem, kuri ir ziedojuši apģērbu, apavus, mē-
beles, pārtiku, palīdzīgu roku vai kā citādi palīdzējuši kādam grūtā 
brīdī! Jūsu labie darbi tiks dāsni atalgoti!

Mierīgus un sirds siltus Ziemassvētkus!
Laimīgu, mīlestības pilnu un bagātīgu Jauno gadu!

Sociālā dienesta un “Lubānas VSAC” klientu vārdā direktore 
Inese Lībere

12. decembrī Sociālajā dienestā notika pateicības koncerts tiem, kuri 
ir dalījušies, palīdzējuši un ziedojuši saviem līdzcilvēkiem noderīgas man-
tas, mēbeles, apģērbu un apavus. Koncertu sniedza Degumnieku tautas 
nama sieviešu vokālais ansamblis “Harmonija”.
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Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 

iznāks 2019.g. 11. janvārī. 
Informāciju iesniegt domē redaktorei 

līdz 4. janvārim.

Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.

Nostājas blakus Tev draugs un klusē,
Kaut vai tā lai Tev palīdzētu.

(O. Lisovska)

Izsakām līdzjūtību Līgai, 
vecmāmiņu mūžībā pavadot.

Veikala „TOP” kolektīvs

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas.
Juris Strods – 56 g. (Lubāna)

Miris – 06.12.2018.

Speciālistu 
konsultācijas!
2019. gada 18. janvārī Lubānas no-

vada Sociālais dienests organizē Rīgas 
Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu 
konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecu-
mam. Būs iespējams saņemt acu ārsta un 
fi zikālās terapijas un rehabilitācijas (bēr-
niem ar stājas problēmām) konsultācijas.

Pieteikties pie sociālās darbinieces   
Vēsmas Masas pa t. 20275661. Lūgums 
vecākiem, kuriem bērni tika pierakstīti pie 
acu ārsta uz konsultāciju un netika 17. 
oktobrī, atzvanīt sociālajai darbiniecei un 
informēt, vai pieraksts vēl ir spēkā.

Kad egles zaros sveces degs
Un teiksmains sapnis zemi segs,

Tad acīs lai Tev laime mirdz
Un visu rūgto aizmirst sirds.

 Veikals „TOP” 
novēl gaišus, 

līksmus un miera pilnus   
Ziemassvētkus, 

un bagātu 
Jauno 2019. gadu!

Norima darbīgās rokas,
Nespēja visu vēl veikt,

Nespēja šķiršanās brīdī
Pēdējās ardievas teikt.

(Z. Purvs)

Lai mūsu klusā līdzāsbūšana domās 
palīdz pārvarēt sāpju smagumu 

Svetlanai Strodei, 
vīru mūžībā pavadot. 

Veikala “Parks” kolektīvs

Vējš pieklauvē ar tumsas 
spārniem,

Dziest gaisma – klusums 
mūžu sedz.

(V. Kokle-Līviņa)

Jūtam līdzi
Jānim Ķaunem, 

brāli mūžībā pavadot. 

Pensionāru biedrības “Cerība” 
kolektīvs

Ir ziemas miera laiks
Un dienas pārslo klusi,
Tik tikko samanāmi…

     Tik tikko samanāmi –
     Dvēsele... ir apklususi.

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Rasmai Ozoliņai, 

no māsas Anitas uz mūžu atvadoties.

Kolēģi pašvaldībā

Gudrs, vēl gudrāks
 2019. gada 4. janvārī, piektdien,  

sekosim līdzi LTV spēlei “Gudrs, vēl 
gudrāks”, jo tajā piedalīsies Lubānas 
vidusskolas 9. klases skolniece Paula 
Stradiņa. Turēsim īkšķus par Paulu!

egles zaros sveces d

Slidošana 
turpinās 

Lubānā, Baznīcas ielā 1 (dīķis aiz 
Lubānas ev.lut. draudzes baznīcas) no 
2. decembra darbojas slidotava.  Katru 
dienu no plkst. 18.00 – 20.00 dīķis tiek 
izgaismots slidošanai. Ja nav savu slidu, 
tās var aizņemties no Māra (t. 26649344). 
Dabas baudītājiem un nosalušajiem līdz-
jutējiem tiek piedāvāta  iespēja dzert tēju 
un skatīties daiļslidotājus pa logu no 
slēpju namiņa turpat dīķa tuvumā. 

Notiek arī lielās slidotavas (Lubānas 
vsk. sporta laukumā) iekārtošanas darbi. 
Cik ātri tiks sakārtota slidotava, atkarīgs 
no laikapstākļiem. 

Ligita Pētersone

AKTUĀLI

Skolēni tiks aicināti 
piedalīties konkursā

Jaungada sākumā SIA “Pilsētvides 
serviss” plāno organizēt vides izglītības 
konkursu “Dzīvo zaļi”, kurā aicinās pie-
dalīties Lubānas novada vispārizglītojošo 
iestāžu (Meirānu Kalpaka pamatskolas un 
Lubānas vidusskolas) skolēnus. Konkursa 
galvenis mērķis – veicināt skolēnu zināša-
nas par atkritumu šķirošanu un videi drau-
dzīgu atkritumu apsaimniekošanu vides 
saudzēšanas nolūkos. Sekojiet informā-
cijai mājaslapā www.lubana.lv un 2019. 
gada 11. janvāra “Lubānas Ziņu” numurā.

Aicinājums arī pieaugušajiem sekot 
līdzi informācijai laikrakstā un novada mā-
jaslapā un gūt sev svarīgas atziņas.

21. decembrī no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā
Ziemassvētku   noskaņās
ielūdz grupa “TRANZĪTS”
Pirms un pēc grupas koncerta ar latviešu deju 
hītiem priecēs Dj Ralfs
Ieejas maksa – EUR 4

22. decembrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā
Komēdija “Jaungada taksometrs”
Vecgada vakars. Taksometra vadītājs Andrejs 
(Lauris Reiniks) jau gandrīz beidzis maiņu, kad 
aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada 
dāvana viņam liek atcerēties raibo svinētāju 
kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies viņa 
automobilī, – kašķīgu pāri, pagurušu Salaveci, 
trokšņainus ķekatniekus, satrauktu līgavaini un 
pat grūtnieci... Ieejas maksa – EUR 2.

25. decembrī plkst. 17.00
Lubānas pilsētas klubā
Ziemassvētku koncerts
“Aiz sniegotā loga”
Jums uzstāsies Ginta, Guntis, Juris
Ieeja bez maksas

27. decembrī plkst. 11.00
Meirānu bibliotēkā 
Bibliotēkas Gada noslēguma pasākums “Starp 
Ziemassvētkiem un Jauno gadu”

28. decembrī plkst. 15.00
Lubānas pilsētas klubā
Animācijas fi lma “Īgņas valstība”

29. decembrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā 
Sportistu balle
Ja esi piedalījies Lubānas novadā 2018.gadā 
notikušajos sporta pasākumos, vai jūti, ka 
sports Tev ir nozīmīga sastāvdaļa dzīvē, tad esi 
laipni aicināts!  
Papildus informācijai zvanīt Mārim 
(t. 26649344). Pasākums pie galdiņiem, līdzi 
jāņem groziņš. Mūzika: Dj Dzērvene 

29. decembrī  plkst. 20.00
Meirānu tautas namā
Gada nogales pasākums 
*Grupas “Ginc un Es” koncertprogramma  
“Mīlot dziesmu”
*Svētku balle, kurā par jūsu noskaņojumu 
turpinās rūpēties grupa “Ginc un Es”
Ieejas maksa – 3 EUR, skolēniem – 1 EUR
Biļešu iepriekšpārdošana Meirānu tautas 
namā no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00 līdz 28. 
decembrim. Pasākuma dienā no plkst. 19.30. 
Galdiņu rezervēt, zvanot –  28307998 vai 
piesakoties Meirānu tautas namā personīgi 
līdz 28. decembrim.

31. decembrī no plkst. 23.30 – 24.00
Lubānas pilsētas centrā pulcēšanās uz 
Jaungada sagaidīšanas salūtu

1. janvārī  no plkst. 00.30
Lubānas pilsētas klubā
Jaungada nakts balle
Ar Jaunā gada skaņām Jūs sagaidīs 
grupa “Sokrāta brīvdienas”
Ieeja – 3 EUR


