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Meirānu Kalpaka pamatskolas 2.—3. klases audzēkņi, skolas direktore Lana Kunce un skolotāja 
Kristīne Karlsone.

Ikdiena Meirānu Kalpaka pamatskolā

Projekti novada attīstībai un izaugsmei

„Esam pārliecinājušies, ka varam veiksmīgi darboties”
Saruna ar Lubānas novada domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku

Tālis Salenieks ir dzimis lubānietis. Lubāna viņam asociējas kā zaļa, pievilcīga vieta, kur iespējams saturīgi 
pavadīt brīvo laiku, atpūsties un smelties enerģiju. — Nekur nav tik labi kā mājās, tik labi kā Lubānā, — 
atzīst Tālis Salenieks.

INESE ELSIŅA

Meirānu Kalpaka pamatskolas 
lielākais nākotnes apdraudējums 
ir reforma, kas var skart mazās 
lauku skolas. Tā uzskata iestādes 
direktore Lana Kunce, kas di-
rektores pienākumus skolā veic 
sešpadsmito gadu.

Jaunajā mācību gadā skolā ir 
36 izglītojamie, tai skaitā desmit 
pirmsskolas bērni. Skolotāju koman-
du veido 15 pedagogi, plus deviņi 
darbinieki pilda tehniskā personāla 
pienākumus.

— Visiem skolotājiem nodro-
šināt slodzi ir problemātiski, tāpēc 
pamatdarbā ir 10 pedagogi, pārējie 
strādā darba apvienošanas kārtī-
bā, — vēsta direktore. — Daži sko-
lotāji pie mums brauc no Lubānas, 
Cesvaines un Grostonas, šie pedago-
gi māca vēsturi, dabaszinības, ķīmiju 
un bioloģiju. Visas ir apvienotās 
klases, tā strādājam jau desmit gadu. 
Skolā realizējam speciālās pamatiz-
glītības programmu izglītojamajiem 
ar viegliem garīgās attīstības traucē-
jumiem, šo programmu apgūst pieci 
bērni. Neviens gan netiek šķirots, 
visi ejam kopā.

Iespēju robežās spējam nodro-
šināt jaunās tehnoloģijas, lai labāk 
apgūtu jaunās kompetences. Pirms-
skolā šī pieeja jau ienākusi pilnībā, 
skolotājiem viss nepieciešamais 
sagādāts. Esam gandarīti, ka nākamā 
budžeta plānojumā pašvaldība ievēr-
tējusi lielāku fi nansējumu piešķirt 
skolas materiālās bāzes uzlabošanai, 
domā par bērnu labsajūtu, iespējām 
mācīties tuvāk mājām. Skolā ir inter-
nāts, tajā dzīvo astoņi bērni. Šogad 
priecē, ka desmit bērni apmeklē 
pirmsskolas grupu, tas apliecina, 
ka vecāki mūsu izglītības iestādei 
uzticas, esam kā maza ģimene.

— Cīnāmies par pastāvēšanu, 
kā varam, — turpina Lana Kunce. 
— Šogad ir klusāks gads, bet līdz 
šim ļoti aktīvi esam piedalījušies 
dažādos projektos. Kopš 2012. gada 
darbojamies Nordplus programmas 
projektos, kas vērsti uz Skandi-
nāvijas valstu fi nansējumu. Esam 

bijuši koordinatori projektiem ar 
Dāniju, Somiju, Igauniju, Lietuvu, 
kad desmit bērnu liela grupa no 
katras valsts dodas nedēļas vizītē 
pie otras. Bērni piedalās mācību 
stundās, iesaistās radošās aktivitā-
tēs, ekskursijās, skolēni paplašina 
redzesloku. Pēc projektiem jūtam, 
ka mūsu audzēkņiem ir lielāka inte-
rese par svešvalodas apguvi. Skolēni 
dzīvo ģimenēs, iepazīst katras valsts 
iedzīvotāju ikdienu. Pirms trim 
gadiem saņēmām Valsts izglītības 
attīstības aģentūras Ziemeļu minis-
tru padomes Nordplus programmas 
projektu kvalitātes balvu “Ziemeļu 
gaisma” par 2015., 2016. gadā rea-
lizēto projektu “Mežs — atpūtai?”. 
Aizvadītajā pavasarī mūsu audzēkņi 
bija Dānijā, un lauku bērniem tā ir 
nenovērtējama iespēja.

Sadarbībā ar Zviedrijas evaņģē-
liski luterisko baznīcu un Andreja 
Eglīša fondu vasarā trīs nedēļas 
skolas audzēkņi piedalījās atmaksātā 
vasaras nometnē Zviedrijā. — No-

metnes aktivitātes notika Sambijas 
salā, mūsu skolas 19 bērni guva skais-
tu pieredzi, — priecājas direktore. 
— Braucām ar savu darba program-
mu, bija radošās darbnīcas, ekskursi-
jas, ceļojām apkārt ar velosipēdiem. 
Pie mums ciemojās Zviedrijas latvie-
ši, dzirdējām skaistu latviešu literāro 
valodu un patriotiskas jūtas, ko trim-
das tautieši veltīja Latvijai.

Būtiski, ka Meirānu Kalpaka 
pamatskola īsteno projektus ne tikai 
saistībā ar ārvalstu partneriem, skola 
iesaistās Mammasdabas projektos. 
— Bijām pat vēstniecības skola Latga-
les reģionam, organizējām dažādus 
izglītojošus seminārus, — atceras 
Lana Kunce. — Mammasdabas vēst-
niecība ļauj izzināt mežu un baudīt 
dabas klātbūtni skolā. Šo statusu 
2016./2017. mācību gadā līdz ar 
mums ieguva astoņas Latvijas zaļākās 
skolas, kļūstot kā reģionāli meža 
vides izglītības centri.

Tā kā meirānieši dzīvo zaļā vidē, 
arī mācību stundas nereti notiek 

dabā. 12. septembrī skolas 5.—9. 
klašu skolēni devušies uz Vērēmu 
pagastu, kur piedalās Mammasdabas 
pasākumā, — informē direktore. 
— Gribas skolu Meirānos noturēt, 
jo, ja nav skolas, pazūd arī centrs. 
Skolai ir laba sadarbība ar tautas 
namu, ir pasākumi, ko organizējam 
kopā. Tradīcija ir decembrī veidot 
uzvedumu, kurā piedalās gan sko-
lēni, gan skolotāji, tā radot kopības 
izjūtu. Aprīlī pie mums jau vairāk 
nekā divdesmit gadu notiek Jāņa 
Zābera zēnu vokālistu konkurss “Ai-
viekstes lakstīgalas”. Tad visa skola 
šai laikā dzied. Brīvajā laikā skolēni 
iesaistās interešu izglītībā — dejo 
tautiskās dejas, ir teātra pulciņš, an-
samblis, mazpulki; daudzi darbojas 
skolas avīzē „Kaktuss”. Lai vieta un 
ēka nepazustu, jādomā par neformā-
lo izglītību, par kursu organizēšanu, 
nometnēm, semināriem bērniem 
un pieaugušajiem. Negribam skolas 
vietā pansionātu, tāpēc cenšamies 
būt atvērti un vajadzīgi. 

Ja kas ir jāmaina, tā ir nodokļu 
politika. Uzņēmējiem tādos novados 
kā Lubāna vajadzētu dot iespēju 
strādāt, piemērojot atvieglotu 
nodokļu sistēmu.

ŽEŅA KOZLOVA

Nedaudz negaidīti pirmdien Lat-
vijas Pašvaldību savienības (LPS) 
ārkārtas sēdē tika pieprasīta vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministra Jura Pūces demisija, 
tādējādi paužot neapmierinātību 
ar reģionālās reformas gaitu. 
Lubānas novada domes priekš-
sēdētājs Tālis Salenieks bija to 
19 pašvaldību vadītāju vidū, kuri 
parakstīja aicinājumu sasaukt LPS 
ārkārtas sēdi, lai skatītu jautājumu 
par „nesagatavotas, nepārvaldītas” 
administratīvi teritoriālās refor-
mas VARAM piedāvātajā redakcijā 
virzības apturēšanu.

Piedaloties diskusijās, Lubānas 
novada domes priekšsēdētājs Tālis 
Salenieks nekad nav slēpis, ka viņš ne-
atbalsta iecerēto reģionālo reformu, 
savu nostāju pamatojot ar konkrētiem 
argumentiem.

— Laikā, kad visā Eiropā norisinās 
decentralizācijas procesi, cenšoties 
tuvināt varas institūcijas cilvēkiem, 
pie mums ir pretēji. Lietuvā iekšlietu 
ministre ir paziņojusi, ka, veicot re-
formas, noteicošais būs iedzīvotāju 
viedoklis, ko Latvijā īstenībā neņem 
vērā. Ministrs Juris Pūce gan brauc 
uz reģioniem, tiekas ar iedzīvotājiem 
un domes deputātiem, bet tā ir tikai 
tāda tukša parunāšana, „lekcijas” 
nolasīšana. Cilvēku domās, pašval-
dību argumentos jau neieklausās, 
mēs pat aptaujas un referendumus 
nedrīkstam rīkot, — sarunas sākumā 
„Staram” atzīst Tālis Salenieks. 

— Tātad jūs iestājaties par to, 
lai pašvaldības būtu maksimāli 
tuvu iedzīvotājiem.

— Valstiski domājot, tā vaja-
dzētu būt. Var runāt par dažādām 
situācijām: mazas pašvaldības — maz 
funkciju, tās var pārdalīt, bet tāpēc jau 
uzreiz nevajag ķerties pie 1. līmeņa 
pašvaldībām. Tā vietā vispirms daļa 
funkciju būtu jānodod 2. līmeņa paš-
valdībām un jāvienojas, kā organizēt 
profesionālo izglītību, medicīnu, 
sakārtot ceļus, infrastruktūru, civilo 
aizsardzību, policiju utt., citiem vār-
diem — būtu daudz tādu sadaļu, par 
ko lemtu 2. līmeņa pašvaldības.

Manuprāt, muļķīgs arī ir pār-
metums, ka mēs nepildām likumā 
noteiktās funkcijas vai neatbilstam 
likumā noteiktajām prasībām. Bet 
vai tad valstī likumi netiek mainīti? 
Gandrīz vai katrā Ministru kabineta 
sēdē veic grozījumus MK noteiku-
mos, kāpēc tos nevar veikt arī šajā 
gadījumā, nosakot, ka pašvaldībās 
nav obligāti jābūt vismaz 5000 iedzī-
votāju? Izņemiet to ciparu laukā — un 
nebūs nekādu problēmu!

Nākamais arguments, kas, manu-
prāt, arī ir būtisks, skar naudu un cīņu 
ap to. Visu laiku tiek runāts, ka Latvijai 
ir jāattīstās vienmērīgi, bet nekas jau 
šai virzienā netiek darīts.

Nu kaut vai attiecībā uz mūsu 
novadu. Ielūkojoties Lubānas nova-
da kartē, ir redzams, ka apmēram 
piekto daļu aizņem Lubāna mitrājs, 
kur ir aizliegta saimnieciskā darbība. 
Tas faktiski tiek veidots kā rezervāts, 
uz kurieni brauc tūristi un priecājas 
par redzēto. Arī internetā tiešsaistē 

— Tas netiek liegts arī tagad. 
Varam iesaistīties dažādos projektos, 
ko arī darām. Tajos piedalās arī Mei-
rānu Kalpaka pamatskola, uz kuru 
nupat nesen bija atbraukuši skolēni 
no kādas skolas Somijā, kurā mācās 
tikai 26 bērni, bet tur skolu neviens 
netaisās slēgt. Vēl vairāk, skolotājiem 
Somijā tālajos ziemeļu reģionos mak-
sā divreiz lielāku algu par to, ka viņi 
ir gatavi tur dzīvot un strādāt. Tāda 
Somijā ir reģionālā politika, un tādai 
tai vajadzētu būt arī Latvijā.

Ja kas ir jāmaina, tā ir nodokļu po-
litika. Uzņēmējiem tādos novados kā 
Lubāna vajadzētu dot iespēju strādāt, 
piemērojot atvieglotu nodokļu sistē-
mu. Tad, iespējams, daudzi atgrieztos 
ne tikai no Rīgas, bet arī no ārzemēm.

Iecerētā administratīvi teritoriālā 
reforma, manā skatījumā, izraisīs 
jaunu emigrācijas vilni. To veicinās 
arī lauku skolu slēgšana. Mēs arī esam 
dilemmas priekšā — saglabāt Meirā-
nu pamatskolu vai ne. Skaidrs, ka tā 
ir nerentabla, bet esmu kategoriski 
pret mehānisku lauku skolu slēgšanu 
un to ēku pārtapšanu par veco ļaužu 
pansionātiem, kā tas dažviet ir noticis. 
Tas rada nomācošu iespaidu.

Mums pārmet arī deputātu skai-
tu, bet apgalvojums, ka pēc reformas 
arī šai ziņā ietaupīsies līdzekļi, ir 
garām. Piemēram, Lubānas novadā 
ir deviņi deputāti, kas vidēji mēnesī 
saņem ap 20 eiro. Tā nav nekāda dar-
ba alga, cilvēki kļūst par deputātiem 
idejas vārdā, aiz katra deputāta tomēr 

stāv kāda sabiedrības daļa, kas caur 
savu pārstāvi domē tiek iesaistīta arī 
lēmumu pieņemšanā un ideju īsteno-
šanā. Turklāt pašvaldības vadītājs jau 
nebūtu obligāti jāalgo. Piemēram, Vā-
cijā tas ir goda amats. Vai varbūt būtu 
jānosaka, ka administratīvās izmaksas 
nedrīkst pārsniegt, teiksim, 8% no 
kopbudžeta. Tad mēs paši izlemtu, 
kādus amatus atstāt.

Lubāna ir bagāta ar kultūras 
tradīcijām. Mēs Latvijā, šķiet, esam 
pirmajā vietā, rēķinot pašdarbības 
kolektīvus uz vienu iedzīvotāju. Man 
nav pārliecības, ka pēc reformas, 
izveidojot lielo Madonas novadu, 
piemēram, Lubānas vidusskolā tiks 
fi nansēti pieci deju kolektīvi. Bet tās 
ir mūsu tradīcijas, mūsu prioritāte, 
mūsu izvēle vairāk naudas investēt 
kultūrā, nevis infrastruktūrā vai citās 
jomās. Mēs lēmumus pieņemam paši, 
kur naudu investēt, lai nodrošinātu 
vidi, kurā iedzīvotāji vēlas dzīvot.

— Atceroties aptuveni 15 gadu 
senu pagātni, Lubānas novads bija 
starp nedaudzajiem, kas atbalstīja 
tālaika administratīvi teritoriālo 
reformu un kopā ar Indrānu 
pagastu jau 2007. gadā izveidoja 
Lubānas novadu. Bijušā Madonas 
rajona teritorijā pēc Ērgļu novada 
jūs bijāt otrie.

— Toreiz situācija bija nedaudz 
citādāka. Viss Indrānu pagasts faktiski 
apvij Lubānas pilsētu. Turklāt Indrānu 
pagasta pārvalde atradās Lubānas pil-
sētā. Mēs gribējām būt kopā. Turpretī 
tagad atklāts ir jautājums, vai Madonai 
ir vajadzīga Lubāna un vai Lubānai 
vajadzīga Madona, vai reforma jāveic 
tāpēc, ka iedzīvotāju paliek mazāk.

Šajos gados, kopš tika izveidots 
Lubānas novads, esam pārliecināju-
šies, ka varam veiksmīgi darboties. 
Beidzamajos gados esam piesaistījuši 
diezgan daudz investīciju, ES fi nansē-
jumu un īstenojuši daudzas ieceres 
par budžeta līdzekļiem.

Mums ir arī mazs kredītportfe-
lis — tikai 3%, bet vai tie, kuri nova-
dos apvienosies ar mazām kredītsais-
tībām, nebūs zaudētāji?

Katrā ziņā, ja Lubānas iedzīvotāji 
pateiktu, ka grib dzīvot lielākā nova-
dā, tad par to varētu pat nediskutēt 
un pret to neviens arī neiebilstu. Bet 
kāpēc mums kā Lubānas iedzīvotā-
jiem būtu jābrauc uz Madonu, lai 
atrisinātu kādu problēmu? Tas tomēr 
būtu jādara tai vietā, kur katrs dzīvo 
un maksā nodokļus. 

var sekot, kā ligzdā izšķiļas un attīstās 
jūras ērglis, bet ko mēs kā pašvaldība 
no tā iegūstam? Vai saņemam kādu 
valsts dotāciju, vai tiek ņemts vērā, ka 
šajā teritorijā nevar izvērst saimniecis-
ko darbību?

Tas ir tikai viens no piemēriem, 
kāpēc nevar piemērot visiem vienādus 
nosacījumus. Pierīga vienmēr attīstī-
sies straujāk, jo uzņēmējdarbības vide 
tur ir atbilstīga, tur ir ostas, maģistrālie 
ceļi. Savukārt Lubānas uzņēmējiem 
saražotā produkcija ir jāved krietni 
tālāk, un tas ir neizdevīgāk.

— Mazajām pašvaldībām tiek 
pārmests, ka tās nevarot nodroši-
nāt kvalitatīvus pakalpojumus.

— Par to tiek runāts visu laiku, 
bet tad ir jāatbrauc uz Lubānas no-
vadu, jāizanalizē un jāpasaka, kādi 
nekvalitatīvie pakalpojumi te tiek 
sniegti. Turklāt ikdienā, parunājot ar 
cilvēkiem un pajautājot, cik bieži viņi 
nāk uz pašvaldību, lai risinātu kādu 
jautājumu, atklājas, ka varbūt tikai reizi 
gadā vai pat retāk. Protams, es saprotu, 
ka iedzīvotājiem ir svarīga komunālo 

pakalpojumu kvalitāte, bet pārsvarā 
jau tiek kritizēta izglītības reforma.

— Lubānas novads ar mazo 
lauku skolu slēgšanu nesteidzas.

— Arī tas noteikti nav jāsasteidz. 
Esmu daudzus gadus nostrādājis sko-
lā. Domāju, ka man piekritīs daudzi, 
ka 99 procentos ne jau no skolas 
lieluma ir atkarīga izglītības kvalitāte. 
Visu jau izšķir skolotāju kolektīvs. Ja 
tas būs nekvalitatīvi nokomplektēts, 
arī 1500 skolēnu lielā skolā netiks 
sasniegti gaidītie rezultāti. Ne jau par 
to ir stāsts, cik liela vai maza ir skola. 
Tagad, kad būs jaunas programmas, 
izvēles priekšmeti, ko varbūt nevarēs 
piedāvāt lauku vidusskolas, bērni kopā 
ar vecākiem paši izvēlēsies, kurā skolā 
mācīties. Dzīve visu saliks vietā. Bet 
tas nav pamats apgalvojumam par 
nekvalitatīvu izglītību. Turklāt mazās 
lauku skoliņas pilda sociālo funkciju, 
par kuru iecerētās reformas kontekstā 
vispār netiek runāts.

— Kas, jūsuprāt, jāmaina valsts 
politikā, lai veicinātu attīstību arī 
lauku reģionos?

VIEDOKĻI

AGRITA NUSBAUMA-
KOVAĻEVSKA

Lubānas novada pašvaldība ir vie-
na no retajām, kurai ir pavisam 
nelielas kredītsaistības (3% no 
pamatbudžeta). Daudz darbu tiek 
veikts, izmantojot pašvaldības 
fi nansējumu, bet aktīvi tiek īste-
noti arī dažādi Eiropas Savienības 
līdzfi nansēti projekti.

Pašvaldībām šobrīd nav tik vien-
kārši noformēt kredītus. Arī Eiropas 
Savienības līdzfi nansējumu ir grūti 
iegūt. Tā kā Lubānas novada paš-
valdībai kredītsaistības nav lielas, ir 
izdevies no budžeta ietaupīt naudas 
līdzekļus gan lielākām investīcijām, 
gan pašvaldības ieceru īstenošanai. 
Aizvadītajā gadā tika uzbūvēta Lu-
bānas kapliča, iepriekš vidusskolai 
nomainīja granulu katlus, sakārtoja 
siltumtrases pieslēgumus, bet šogad 
vienai no Lubānas ielām tika veikta 
virskārtas apstrāde un atjaunots as-
falta segums, pašlaik Meirānu stacijai 
tiek mainīts jumta segums.

Projektu īstenošanā iesaistās 
arī izglītības iestādes. Kopš šā gada 
februāra Lubānas novada pašvaldī-
ba ir uzsākusi Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta īstenotā Eiropas 
Sociālā fonda projekta „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” realizāciju Lubānas 
vidusskolā 5.—12. klašu izglītojama-
jiem, lai mazinātu to bērnu un jau-
niešu skaitu, kas pārtrauc mācības 
un nepabeidz skolu. Gan Lubānas 

vidusskolas, gan Meirānu Kalpaka 
pamatskolas skolēni iesaistās Eras-
mus+ un citās pieredzes apmaiņas 
programmās.

Līdz šim ir realizēti Lauku atbal-
sta dienesta atbalstītie projekti, īste-
nota multifunkcionālās zāles izveide 
pilsētas klubā, iegādāti tautastērpi 
amatiermākslas kolektīviem. Naudas 
līdzekļi ir investēti Oskara Kalpaka 
pieminekļa saglabāšanā, ir noas-
faltēts Brīvības ielas posms. Katrs 
projekts tiek realizēts, lai attīstītu 
Lubānas novadu, veicinātu izaugsmi.

Bet pēdējos gados īpaša uzma-
nība ir pievērsta lauku ceļu sakār-

Projekta ietvaros tika sakārtoti grāvji un tilts pār Liedes upi Indrānu 
pagastā. Vēl ir atlikuši nelieli darbi, lai ceļa posms Jaunie kapi— 
Birznieki—Dambīši novembra beigās tiktu pabeigts.

BAIBA MIGLONE

Lubānas novada teritorija ir 346,93 kvadrātkilometri, no tiem aptuveni divas 
trešdaļas jeb 65% no kopējās platības aizņem mežu zemes. Lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes aizņem salīdzinoši mazāku daļu — 17,2%, savukārt 8,6% — 
purvi. Novadā atrodas divas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas — Kapu ezers 
un Lubāna mitrājs, abas ir „Natura 2000” teritorijas. Lubāna mitrājs ir unikāls 
Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši 
aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubānas novada kultūr-
ainavai nozīmīga un tikai novadam raksturīga ir Indrānu pagastā 17 ha apjomā 

esošā Seldžu ozolu audze, kurā ietilpst arī gobu, ošu un ozolu meži Aiviekstes 
upes krastā, kas ir Latvijā reti sastopams biotops.
Šīs dabas bagātības, ar kurām lepojas paši novadnieki un priecājas novada viesi, 
diemžēl atstāj savu iespaidu uz novada attīstību. Kā vairākkārt uzsvēris pašvaldī-
bas vadītājs Tālis Salenieks, nevar salīdzināt Lubānas novadu ar kādu no Pierīgas 
novadiem. Valstī nekad visas teritorijas nebūs vienādas, un tas jāņem vērā. Taču, 
neraugoties uz to, uzņēmējdarbība novadā ir stabilizējusies, ir izdevies radīt 
jaunas darbavietas, realizēt projektus. Novadā ir divas skolas, tajā skaitā nelielā 
Meirānu Kalpaka pamatskola, kas aktīvi iesaistās dažādos projektos.

Lepojas ar savām dabas bagātībām

Atvērumā izmantoti 
AGRA VECKALNIŅA foto

Par administratīvi teritoriā-
lo reformu jautāju Lubānas 
novada Meirānu iedzīvotājiem, 
jo pastāv uzskats, ka lauku 
cilvēkiem jau arī tagad bieži 
jābrauc uz Madonu, kur atrodas 
LLKC Madonas konsultāciju 
birojs, LAD speciālisti, Madonas 
novada fonds, reģionālā vides 
pārvalde.

Vilnis 
Strautiņš, 
akmens 
parka 
“Vaidavas” 
saimnieks: 

— Ja kāds man prasītu, teiktu, ka 
esmu “pret!” reformu. Taču tas 
nenozīmē, ka pašvaldībām neva-
jadzētu mainīties. Arī no valsts 
puses vajadzētu pārskatīt visas 
pašvaldībām nodotās funkcijas, 
jo kā gan var deleģēt funkcijas, ja 
nav fi nansējuma. Kopš iepriekšējās 
administratīvi teritoriālās reformas 
ir pagājuši 10 gadi, tad arī vaja-
dzētu paskatīties, kas notiek tajos 
lielajos, piedodiet, “monstros” ar 
nomalēm. Par ko gan ir pārvērsta 
mana dzimtā puse — Līgo pagasts? 
Novadus apvienojot, būs lielākas 
teritorijas, kas, manuprāt, nav pār-
valdāmas. Lubānā cits citu pazīst, 
var satikt jebkuru darbinieku uz 
ielas, parunāties, bet gribu redzēt, 
vai lielajos “monstros” kāds uz ie-
las atļausies runāt, brauks tikai ar 
automašīnām. Otra lieta no globā-
lā viedokļa — nacionālās attīstības 
plāns. Viens no postulātiem, kas 
tur ir ierakstīts, — notiek vienmē-
rīga visas valsts attīstība. Kur tā no-
tiek, pēc pieredzes zinu — viss jau 
notiek centrā. Kā saņemsim pakal-
pojumus pēc reformas, kur būs 
jāiet vai pat jābrauc? Jaunajiem jau 
vienkārši — izceļos uz ārvalstīm, 
bet kas atliek vecajiem? Galvenais, 
ka Pūces kungs neieklausās — kā 
kafi jas dzirnaviņas tikai maļ savu 
maļamo, ka novadu apvienošanās 
ļaus ietaupīt līdzekļus. Neņem 
vērā arī to, ko saka uzņēmēji.

Juris 
Ķeveris, 
pensio-
nārs: 
— Man re-
formas jau 
ir “piegrie-
zušās”, un, 

ja man kāds prasītu, tad gribētu, 
lai paliek tā, kā ir. Desmit gadu 
tagad esam dzīvojuši Lubānas 
novadā, un nav ne vainas. Kādas 
tikai reformas savā mūžā neesmu 
piedzīvojis! Kas no tā mainījies? 
Vai ekonomiskajā ziņā paliks 
labāk, ja atgriezīsimies kādreizējā 
Madonas rajona teritorijā? Domā-
ju, ka visas izmaiņas kalpo jauna-
jai Saeimai, lai kā ķeksītis parā-
dītu, ka strādā. Mēs, meirānieši, 
jau esam trīs reformas pārdzī-
vojuši, bijuši arī pie Degumnie-
kiem, bet, kad veidoja novadus, 
mūsu Meirāni atradās Indrānu 
pagastā, to vēlāk sadalot, daļa 
palika pie Praulienas pagasta, kas 
atrodas Madonas novadā, 
daļa — pie Lubānas novada.
Zemniekiem jau it kā atgrieša-
nās Madonas rajona robežās ir 
likumsakarīga, jo LAD reģionā-
lā pārvalde atrodas Jēkabpilī, 
sektors — Madonā, Madonas 
konsultāciju birojs, Madonas 
novada fonds — Madonā. Tomēr 
uzskatu, ka pēc apvienošanas tā 
naudiņa vairāk paliks Madonā, ko 
administrēs no Madonas, ne jau 
vairs no Lubānas.

IVETA ŠMUGĀ

LUBĀNAS 
NOVADS

tošanai. Ir veikta autoceļa Jaunie 
kapi—Birznieki—Dambīši posma 
pārbūve, kas novembrī noslēgsies. 
Šis autoceļš nodrošina piekļuvi lielā-
kajai daļai novada lauksaimniecības 
zemju un lopkopības saimniecību. 
Ceļa segums bija nolietojies, uz 
nomalēm bija izveidojies apaugums, 
līdz ar to tika traucēta ūdens novade 
no ceļa klātnes. Arī caurtekas bija 

Projektu fi nansē
Mediju atbalsta fonds no
Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem

• Novada teritorija — 
346,93 kv. km

• Apvienojušies Lubānas 
pilsēta un Indrānu 
pagasts

• Iedzīvotāju skaits 
2018. gada sākumā — 
2287 (CSP)

• Iedzīvotāju skaita 
izmaiņas pret 
2009. gadu — -14%

• Iedzīvotāju prognoze 
uz 2030. gadu — 1805

• 2018. gada budžeta 
ieņēmumi — 
2 645 800 EUR

• Administratīvie izde-
vumi uz 1 iedzīvotāju 
2018. gadā — 110,8 eiro

• Ieņēmumi uz 1 iedzīvo-
tāju — 528,3 EUR

• 2019. gada budžeta 
ieņēmumu plāns — 
2 594 325 EUR

nolietojušās, vietām apaugušas un 
aizbirušas. Grāvji aizauguši ar krū-
miem un nezālēm, kas neļāva tiem 
veikt savas funkcijas. Šajā ceļa posmā 
tika sakārtots tilts pāri Liedes upei, 
grāvju izveide un seguma virskārtas 
nomaiņa.

Tāpat nobeigumam tuvojas paš-
valdības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas grāvju Indrānu pagastā 
atjaunošana. Šiem projektiem ir 
piesaistīts Eiropas Savienības fi nan-
sējums. Līdz šim meliorācijas sistē-
mai novadā ir pievērsta maza vērība, 
bet, noslēdzoties šiem projektiem, 
būs sakārtots 5,95 km garš posms. 
Galvenās projekta aktivitātes bija 
grāvju tīrīšana, drenu izteku tīrīšana 
un caurteku izbūve.

Savukārt pašlaik Lubānas novada 
pašvaldībā norit iepirkuma „Dienas 
aprūpes centra personām ar garīga 
rakstura traucējumiem izveide Lu-
bānas novadā” projekta pieteikumu 
izvērtēšana. Tāpat nobeiguma stadijā 
ir jaunās Attīstības programmas 
izstrāde ar stratēģiskajiem mērķiem 
un uzdevumu izpildi turpmākajiem 
sešiem gadiem. 


