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 Vēl nebijusi iespēja lubāniešiem 14. un 15. 
jūlijā Lubānas dabas takā baudīt brīvdabas un 
mākslas festivālu “Miglā tīts”!

14. jūlijā plkst. 21.00 piedāvājam brīvdabas kino 
Aiviekstes krastā, bet 15. jūlijā plkst. 20.00 laipni ai-
cināti turpat uz brīvdabas koncertu, kurā uzstāsies 
gan pašmāju, gan ārzemju mākslinieki! Ieeja bez 
maksas. 

Baudīsim vasaras gaisotni kopā! 

Svētdien, 9. jūlijā, Lubānas vidusskolas sporta laukumā notika novada Ģimeņu 
sporta svētki 2017. Diena bija izdevusies ne tikai labo laikapstākļu dēļ, bet gan arī 
pateicoties pasākuma organizatoru radošajai izdomai. Neviens pasākums nav iedo-
mājams arī bez brīvprātīgo palīgu darba. Ģimeņu dienas pasākumu organizēja Lubā-
nas novada pašvaldība sadarbībā ar Lubānas novada Jauniešu centru un biedrību 
“Aborieši”. Dalībnieki saka paldies visiem! 

Programmā bija gan veiklības pārbaude, gan atjautības uzdevumi: Lielā ģimenes 
stafete; Lielā puzle; Mazā puzle; Labirints uz platformas; Siena talka; Lielā galda spēle; 
Pusvadītājs; Florbola golfs; Dārgumu lāde; Jaudīgās ģimenes; Orientēšanās labirintā; 
Strītbols. Tie, kurus ģimene šajā svētdienā bija pametusi vienus, varēja izmēģināt spē-
kus individuālās disciplīnās – apmēram 30 kg smaga baļķa mešanā, iemēģināt roku 
šaušanā ar loku pa nekustīgu mērķi (mežacūku), šaušanā ar gaisa šauteni.

Komandā varēja piedalīties 4 dalībnieki (2 pieaugušie + 2 bērni). Visiem bija jautri 
un interesanti, jo šogad mūsu sporta pasākumu organizators Māris Valainis atkal bija 
parūpējies par jaunām disciplīnām, atrakcijām. Vairākas komandas bija rūpīgi gatavo-
jušās, padomājušas par savu vizuālo tēlu un izdomājušas interesantus nosaukumus: 
Artilērijas iela 2, Kalni, Ģimlaij, Zēlelux, Superašās, Lielie un mazie prieciņi, Olimpiskās 
rezerves, Almaņi, Aizpurvi, Ušņuki, Tropu vētra, Sportisti 11 (komandas dalībniecei šajā 
dienā palika 11 gadu, tāpēc arī tāds nosaukums), Kviešu miltiem nē, Jāņtārpiņi, Kiro-
vecs, Komandas nosaukums, Mikelāni, Kraukļi, Salāti, Kukaiņi un oposumi, Naglenes, 
Mazie lubānieši, Zviedri. (Skatiet fotoreportāžu no pasākuma 5. – 6. lpp.)

Pēc sportiskajām aktivitātēm vakarā turpat Lubānas vidusskolas sporta laukumā 
notika muzicējošo novada (un tuvākās apkaimes) jauniešu un pieaugušo dalībnieku 
koncerts. Paldies Ilvai un Lienītei Ozolniecēm, Ildzei Bodniecei, Gintai Gerševicai un 
Jurim Morim, Unai Ivanovai un Rihardam Kaņepem, Velgai Puzulei un Līgai Grāverei, 
Ancei Stafeckai, Loretai Māliņai, Guntaram un Artūram Plešiem, Uģim, Mārcim Andrim 
un Mārītei Mihelsoniem, apskaņotājam Andrim Stoļeram, Lindai Irbei par ideju reali-
zēšanu. Ar Ģimeņu sporta svētku aktivitātēm vairāk varat iepazīties fotoreportāžā 
www.lubana.lv, Facebook.lv. Ligita Pētersone
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Informācija 
tiem, kuru bērns 

uzsāk skolas 
gaitas 1. klasē
Lai bērnu pieteiktu izglītības iestādē, sa-

skaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumu 
Nr. 822 “Noteikumi par obligātajām prasī-
bām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai 
nākamajā klasē vispārējās izglītības iestā-
dēs” 7.2. apakšpunktu vecākiem skolā līdz 
mācību gada sākumam jāiesniedz arī bērna 
medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u), kuru  
izsniedz ģimenes ārsts. 

Lai vecāki saņemtu izglītības iestādēm 
domāto izziņu par bērna veselības stāvokli, 
jābūt veiktām minimālajām analīzēm  (asins, 
urīna un spalīšu analīzes), kā arī noteiktai fi -
ziskajai sagatavotībai. Tiem bērniem, kuriem 
jau ir 7gadi – jābūt saņemtām visām obligā-
tajām potēm (pret difteriju, stingumkramp-
jiem, masaliņām, masalām, un cūciņām).

► Sakarā ar Lubānas novada bāriņtie-
sas priekšsēdētājas atvaļinājumu laikā no 
13.07.līdz 10.08. bāriņtiesas telpās, Tilta ielā 
11, Lubānā, apmeklētājus pieņems sekojo-
šos datumos bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietniece Anda Vaska: 19. jūlijā, 26. jūlijā, 2. 
augustā, 9. augustā. Darba laiks: 8.30 – 
12.30 un 13.30 – 17.30. Nepieciešamības 
gadījumā lūgums zvanīt pa tālr. 26597292 
(Anda Vaska).

Draudze aicina – ziedot

Par 
atvaļinājumiem

Lubānas evaņģēliski luteriskā drau-
dze šovasar ir uzsākusi darbu pie diev-
nama jumta nomaiņas, kas pašlaik ir 
kritiskā stāvoklī. 

Mūsu dievnams, kas Dieva godam 
iesvētīts 1872. gada 6. janvārī, ir ne tikai 
draudzes, bet visas mūsu pilsētas lep-
nums un ievērojamākais tūristu apskates 
objekts.

Draudze pēdējos gados ir apņēmīgi 
vākusi ziedojumus (uz 30.06.2017. zie-
dojumos jumta remontam ir savākti EUR 
14781,60) un meklējusi iespējas, kā no-
mainīt laika zoba sagrauzto jumtu. Lietus 
un sniegs bojā dievnamu, kā arī tajā eso-
šās 1871. gadā būvētās ērģeles. Lubānas 
evaņģēliski luteriskā draudze ir atjaunojusi 
Valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pie-
minekļu statusu dievnama ēkai, cerot uz 
valsts un pašvaldību atbalstu.

Šogad draudze ir saņēmusi atbalstu 
ELFLA projektam “Lubānas evaņģēliski 
luteriskās draudzes baznīcas jumta segu-
ma maiņa” EUR 40 000 apmērā. Projektu 
paredzēts realizēt līdz 2018. gada 30. no-
vembrim. 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 
85861,68. Jumta remontam vēl ir nepiecie-
šami EUR 31080,08. 

Lubānas draudze uzsāk ziedojumu 
akciju „Uzdāvini dakstiņu”, kurā ikviens 
var piedalīties, ziedojot jumta remontam. 
Katram no mums ir iespēja dievnamam 
uzdāvināt dakstiņu, ziedojot 5 euro tā ie-
gādei. Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem 
un ar Dieva svētību, varam šo darbu pa-
veikt. Katrs ar kādu mazumiņu mēs varam 
paveikt daudz, tā pagodinot Dievu un esot 
par svētību savai tautai, pilsētai un tuvā-
kajiem. Iespējams, arī tev kabatā ir viens 
dakstiņš. 

Aicinām atbalstīt mūsu pilsētas ievēro-
jamākās un vienas no senākajām celtnēm 
– Lubānas evaņģēliski luteriskās baznīcas 
– saglabāšanu,  ziedojot katra iespēju ro-
bežās:

konta Nr. LV21HABA0551036850715
banka: SWEDBANK
saņēmējs: Lubānas evaņģēliski 
luteriskā draudze
reģ. Nr.: 90000458154 
norāde: jumta remontam.

Iespējams ziedot ir arī Lubānas evaņ-
ģēliski luteriskās draudzes baznīcā, spe-
ciālā ziedojuma kastītē. Tuvākajā laikā 
šādas ziedojuma kastītes tiks izvietotas 
vairākās Lubānas novada iestādēs.

Dieva vārdā mēs lasām: „Ikviens lai 
dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne sma-
gu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju 
Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visā-
du žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iz-
tikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem 
darbiem.” 

Lubānas evaņģēliski 
luteriskā draudze

Lūgums atsaukties cilvēkus, kur ģi-
menes arhīvos ir saglabājušās fotogrāfi -
jas par deju un dejošanu ārpus skatuves 
– zaļumballes, kāzas, saviesīgā dzīve, mu-
zikanti, dejotāji, mājas ballītes... Materiāli 
tiek meklēti dokumentālās fi lmas “Mūžīgā 
zaļumballe” izpētei. Īpaša interese ir par 
vēsturiskajām fotogrāfi jām no pagājušā 
gadsimta sākuma līdz Latvijas neatkarības 
atgūšanai. Fotogrāfi jas tiks izmantotas gan 
fi lmai, gan Lubānas muzeja kolekcijas vei-
došanai. Kāpēc tieši Lubāna? Tādēļ, ka te ir 
visdejojošākie cilvēki Latvijā!

Cienījamie 
Lubānas 

iedzīvotāji!

Lūgums fotogrāfijas nogādāt Lu-
bānas kultūras namā Oskara Kalpaka 
ielā 4/2 vai sniegt ziņas Velgai Puzulei 
(26594314) līdz 28.07. 

Cerot uz sadarbību, fi lmas scenārija au-
tore Elvita Ruka 

P.S. Fotogrāfi jas pēc ieskenēšanas tiks 
atdotas īpašniekiem.

►  Domes priekšsēdētājs Tālis Sale-
nieks atradīsies ikgadējā atvaļinājumā no 
17. jūlija līdz 13. augustam. Atvaļinājuma 
laikā Tālim Saleniekam tiek saglabātas pir-
mā paraksta tiesības kredītiestādēs un 
Valsts kasē.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sa-
zināties ar domes priekšsēdētāja vietnieci 
Ivetu Peilāni, tālrunis saziņai – 29215284.

► Laikraksta “Lubānas Ziņas” redakto-
re Ligita Pētersone atradīsies atvaļinājumā 
no 17. jūlija līdz 13. augustam. Nākamais 
laikraksta numurs iznāks 25. augustā. Zi-
ņas, informāciju iesniegt redaktorei no 14. 
līdz 18. augustam.
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Domes sēde 
29.06.2017.

1. Par biznesa ideju konkursa “Sāc 
Lubānā” rezultātu apstiprināšanu

– Piešķirt Katrīnai Valainei projekta biz-
nesa ideju konkursā “Sāc Lubānā” reali-
zēšanai 234,44 EUR.

– Piešķirt Annijai Jacei projekta bizne-
sa ideju konkursā “Sāc Lubānā” realizēša-
nai 3882,78 EUR.

– Piešķirt Jānim Studeram projekta 
biznesa ideju konkursā “Sāc Lubānā” rea-
lizēšanai 3882,78 EUR.

Atzīt kā mazāk prioritārus Intara Ābo-
la, Daces Feldmanes, Astrīdas Ločmeles, 
Andas Paulas Bidiņas iesniegtos pieteiku-
mus konkursā atbalstīto projektu kontek-
stā un fi nansējumu nepiešķirt.

2. Par nekustamā īpašuma „Žubī-
tes”, Indrānu pag. sadalīšanu un no-
saukuma piešķiršanu

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Žubītes”, Indrānu pag., kadastra numurs 
īpašumam: 7058 004 0041, divos atse-
višķos īpašumos: jauna nekustamā īpa-
šuma veidošanai atdalīt zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0033, 
platība – 3,1 ha un 7058 004 0041, platība 
2,9 ha. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt 
nekustamā īpašuma nosaukumu: „Žubu-
ri”, noteikt zemes lietošanas mērķi abām 
zemes vienībām: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; 
Paliekošais nekustamais īpašums sastāv 
no vienas zemes vienības: 7058 001 0045, 
platība – 4,3 ha, īpašuma lietošanas mēr-
ķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība; īpašumam 
saglabāt nosaukumu „Žubītes”, Indrānu 
pag.

3. Par  nekustamā īpašuma “Aivieks-
tes” Indrānu pag. un “Aiviekstenes” In-
drānu pag., apvienošanu, nosaukuma 
piešķiršanu un lietošanas mērķu no-
teikšanu

Atļaut apvienot zemes vienības “Ai-
viekstes” Indrānu pag., kadastra Nr. 
70580120047, kopējā platība – 0,1769 ha 
un  “Aiviekstenes” Indrānu pag., kadastra 
Nr. 7058 012 0051, kopējā platība – 1,5 
ha. Jaunizveidotajam īpašumam piešķirt 
nosaukumu un adresi: Aiviekstes” Indrā-
nu pag., Lubānas nov., LV-4830. Jauniz-
veidotajam īpašumam, kurš sastāvēs no 
divām zemes vienībām, piešķirt lietošanas 
mērķi: kas katrai zemes vienībai ir zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

4. Par ceļa servitūta dzēšanu īpašu-
mam Rugāju ielā 12, Lubānā

Dzēst nekustamajam īpašumam Ru-
gāju iela 12, Lubāna, kadastra Nr. 7013 
005 0039, noteikto apgrūtinājumu – ceļa 
servitūts – 0,02 ha platībā. Šo lēmumu var 

pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spē-
kā stāšanās dienas Administratīvās rajona 
tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicē-
ja adreses (fi ziskā persona – pēc dekla-
rētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma 
atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc 
juridiskās adreses).

5. Par nekustamā īpašuma nosauku-
ma piešķiršanu “Kalves”, Indrānu pag.

Piešķirt jaunizveidotajam nekusta-
majam īpašumam nosaukumu „Kalves”, 
Indrānu pagasts, un saglabāt lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība. Saglabāt 
nosaukumu atlikušajam nekustamajam 
īpašumam: „Grāveri”, Indrānu pagasts, 
kadastra Nr. 7058 016 0092 un saglabāt 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

6. Par Lubānas novada pašvaldības 
2016. gada publiskā pārskata apstipri-
nāšanu

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldī-
bas 2016. gada publisko pārskatu (skatīt 
mājaslapā www.lubana.lv). Publisko pār-
skatu nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai publicēšanai 
ministrijas mājaslapā.

7. Par Latvijas Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla koordinatora apstipri-
nāšanu

Atbrīvot Inesi Līberi no Latvijas Na-
cionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordi-
natora pienākumu pildīšanas. Iecelt Māri 
Valaini par veselīgo pašvaldību tīkla koor-
dinatoru ar 2017. gada 1. jūliju.

8. Par Meirānu feldšeru – vecmāšu 
punkta darbības turpināšanu

Nodrošināt turpmāko Meirānu feldše-
ru – vecmāšu punkta darbību. Izsludināt 
pieteikšanos uz ārsta palīga vakanci.

9. Par asistenta pakalpojuma ap-
maksai paredzēto  finanšu līdzekļu at-
maksu valsts budžetā

Uzdot Sociālajam dienestam atmaksāt 
valsts budžetā asistenta pakalpojuma ap-
maksai paredzētos, nepamatoti pieprasī-
tos fi nanšu līdzekļus 2 307,25 euro apmē-
rā. Atmaksu veikt  no iestādes Sociālajam 
dienestam un aprūpei mājās atlīdzībai pa-
redzētajiem līdzekļiem, izdarot grozījumus 
2017. gada budžetā.

10. Par saistošo noteikumu „Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 
2017. gada 26. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr. 2 „Par pašvaldības 2017. 
gada budžetu”” apstiprināšanu

Sakarā ar papildus fi nansējuma ne-
pieciešamību portatīvās datortehnikas ie-
gādei jaunievēlēto deputātu darbam, ce-
ļazīmju – virziena rādītāju iegādei, dāvanu 
komplektiem “Simtgades bērni”, tautas 
deju kolektīva “Meirāni” dalībai Senioru 
dienās Ventspilī, apbedīšanas pabalsta 
izmaksai sakarā ar tuvinieka nāvi, kā arī 
nepieciešamību veikt grozījumus Lubānas 
novada Sociālā dienesta ieņēmumu/izde-

vumu tāmē, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta 2. punktu, likuma  
„Par pašvaldību budžetiem” 16. panta 1. 
punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta 
sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprinā-
šanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Fi-
nanšu un attīstības komitejas 26.06.2017. 
pozitīvo atzinumu, nolēma apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Par pašvaldības 2017. gada budžetu””. 

11. Par aizņēmuma saņemšanu no 
Valsts kases
Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 62 

525 EUR uz 30 gadiem ar Valsts kases no-
teikto mainīgo procentu likmi, ar procentu 
likmes fi ksēšanu ik pēc viena gada, iegul-
dījumam SIA “Lubānas KP” pamatkapitālā 
projekta “Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā, 
Lubānā” īstenošanai. Pašvaldībai piede-
rošo daļu skaits kapitālsabiedrībā – 100 
procenti. Aizņēmuma pamatsummu un 
procentu maksājumu atmaksu garantēt ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem atbilstoši 
pievienotajam aizņēmuma atmaksas gra-
fi kam.

12. Par pirmsskolas izglītības iestā-
des „Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu 
cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināša-
nas maksas un pašvaldības dotācijas 
daļas apstiprināšanu

12.1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpo-
juma cenu pirmsskolas izglītības iestādē 
“Rūķīši”

– brokastis 0,45 EUR par porciju;
– pusdienas 1,34 EUR par porciju;
– launags 0,50 EUR par porciju.
12.2. Apstiprināt vecāku maksu par 

bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķīši”:

– brokastis 0,28 EUR par porciju;
– pusdienas 1,07 EUR par porciju;
– launags 0,36 EUR par porciju.
12.3. Apstiprināt pašvaldības dotāciju 

par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē “Rūķīši”:

– brokastis 0,17 EUR par porciju;
– pusdienas 0,27 EUR par porciju;
– launags 0,14 EUR par porciju.
12.4. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem 

ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpoju-
mu darba vietā par apstiprināto pakalpo-
juma cenu.

12.5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 
ar 2017. gada 1. septembri.

13. Par Meirānu Kalpaka pamat-
skolas ēdināšanas pakalpojumu cenas 
apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas 
maksas un pašvaldības dotācijas daļas 
apstiprināšanu

13.1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpo-
juma cenu Meirānu Kalpaka pamatskolā

– brokastis pirmsskolas izglītības au-
dzēkņiem 0,91 EUR par porciju;

– brokastis skolēniem 1,83 EUR par 
porciju;
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Novadā
– pusdienas 2,09 EUR par porciju;
– launags 1,12 EUR par porciju;
– vakariņas 2,03 EUR par porciju.
13.2. Apstiprināt vecāku maksu par bēr-

na ēdināšanu Meirānu Kalpaka pamatskolā:
– brokastis pirmsskolas izglītības au-

dzēkņiem 0,28 EUR par porciju;
– brokastis skolēniem 0,57 EUR par por-

ciju;
– pusdienas 0,57 EUR par porciju;
– launags 0,57 EUR par porciju;
– vakariņas 0,57 EUR par porciju.
13.3. Apstiprināt pašvaldības dotāciju 

par bērnu ēdināšanu Meirānu Kalpaka pa-
matskolā:

– brokastis pirmsskolas izglītības au-
dzēkņiem 0,63 EUR par porciju;

– brokastis skolēniem 1,26 EUR par por-
ciju;

– pusdienas 1,52 EUR par porciju;
– launags 0,55 EUR par porciju;
– vakariņas 1,46 EUR par porciju.
13.4. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem 

ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu 
darba vietā par apstiprināto pakalpojuma 
cenu.

13.5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 
2017. gada 1. septembri.

14. Par darbinieku ēdināšanas maksu 
Lubānas vidusskolā

Apstiprināt darbinieku ēdināšanas mak-
su Lubānas vidusskolā 1,48 EUR par porci-
ju. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2017.
gada 1. septembri.

15. Par siltumapgādes pakalpojuma 
sniegšanas deleģēšanu privātpersonai

Veikt iepirkumu siltumenerģijas ražotāja 
un piegādātāja noskaidrošanai katlumājas 
Ozolu ielā 11A, Lubānā siltumtīkla patērē-
tājiem. Iepirkuma līguma projektā paredzēt 
pašvaldības un patērētāju aizsardzības me-
hānismus līguma priekšlaicīgas laušanas 
vai neizpildes gadījumā (plašāku skaidroju-
mu lasīt blakus – rakstā “Par siltumapgādes 
pakalpojuma sniegšanas deleģēšanu privāt-
personai – 4.lpp.)

 16. Par domes priekšsēdētāja Tāļa 
Salenieka ikgadējo atvaļinājumu

Piešķirt Lubānas novada domes priekš-
sēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļi-
nājumu 4 kalendārās nedēļas, sākot ar 2017. 
gada 17. jūliju līdz 13. augustam par nostrā-
dāto laiku no 01.08.2016. – 31.07.2017. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institū-
ciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3. panta 4. daļas 8. punktu, 2017.
gada pašvaldības noteiktā algu fonda ie-
tvaros izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 30% 
apmērā no mēnešalgas. Atvaļinājuma laikā 
Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta 
tiesības kredītiestādēs un Valsts kasē. Do-
mes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei 
domes priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā 
noteikt darba samaksu 6.99 EUR stundā par 
nostrādāto laiku.

Informāciju sagatavoja 
Mārīte Kotāne

Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - 
Likums) 3. pants nosaka, ka vietējā pašval-
dība ir vietējā pārvalde, kas ar pilsoņu vēlē-
tas pārstāvniecības – domes, un tās 
izveidoto institūciju un iestāžu starpniecī-
bu, nodrošina likumos noteikto funkciju, kā 
arī šajā likumā paredzētajā kārtībā Ministru 
kabineta doto uzdevumu un pašvaldības 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts 
un attiecīgās administratīvās teritorijas ie-
dzīvotāju intereses. 

Likuma 15. panta pirmās daļas 1. punkts 
nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija 
ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pa-
kalpojumus (t.sk., siltumapgāde), neatkarī-
gi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 
fonds, bet Likuma 7. pants nosaka, ka 
šādu autonomo funkciju izpildi organizē un 
par to atbild pašvaldība. 
       Likuma 15. panta trešā daļa nosaka, ka 
no katras autonomās funkcijas izrietošu 
pārvaldes uzdevumu pašvaldība var dele-
ģēt privātpersonai. Pārvaldes uzdevumu 
deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežoju-
mus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas li-
kums (turpmāk – VPIL). 

Likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoriem” 4. panta pirmā daļa nosaka, 
ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir 
komersants, kurš regulējamās nozarēs 
sniedz sabiedriskos pakalpojumus noteik-
tā teritorijā un, kura darbība sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanā tiek regulēta sa-
skaņā ar šo likumu. Likuma 16. panta pir-
mā daļa nosaka, ka sabiedrisko pakalpoju-
mu licence dod sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam tiesības uzņemties līdzīgas 
saistības vienlaikus pret vairākiem lietotā-
jiem licencē noteiktajā teritorijā un nosaka 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienā-
kumu nodrošināt šiem lietotājiem sabied-
riskos pakalpojumus noteiktā kvalitātē un 
kvantitātē par noteiktiem tarifi em. Viens no 
likuma 1. pantā noteiktajiem mērķiem ir no-
drošināt iespēju sabiedrisko pakalpojumu 

lietotājiem saņemt nepārtrauktus, drošus 
un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, 
kuru tarifi  (cenas) atbilst ekonomiski pama-
totām izmaksām. 
      VPIL 40. panta pirmā un otrā daļa nosa-
ka, ka publiska persona var deleģēt privāt-
personai (turpmāk – pilnvarotā persona) 
pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā perso-
na attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk 
un privātpersonai pārvaldes uzdevumu de-
leģē ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja 
tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievē-
rojot šā likuma 41. panta trešās daļas no-
teikumus. VPIL 45. panta trešā daļa nosa-
ka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē 
deleģēšanas pieļaujamību un reglamentē 
deleģēšanas noteikumus. 

VPIL 42. panta pirmā daļa nosaka, ka 
privātpersonai jābūt tiesīgai veikt attiecīgo 
pārvaldes uzdevumu. Lemjot par pārval-
des uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, 
ņem vērā tās pieredzi, reputāciju, resursus, 
personāla kvalifi kāciju, kā arī citus kritēri-
jus. 

2017. gada 21. jūnijā pašvaldībā tika 
saņemts SIA “Granulu Mobilais Siltums” 
komercpiedāvājums (reģistrēts pašvaldībā 
LUB/2.08/17/458). 

Lai nodrošinātu ilgtermiņa siltumražo-
šanas pakalpojuma pieejamību fi ziskām 
un juridiskām personām un zemākas iz-
maksas par piegādāto siltumenerģiju, 
balstoties uz Publisko iepirkumu likuma 2. 
panta 2. punktu, kur teikts, ka likuma mēr-
ķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konku-
renci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attiek-
smi pret tiem, pakalpojuma nodošanas 
privātpersonai gadījumā nepieciešams ie-
pirkums. Pašvaldībai šāds risinājums būtu 
izdevīgs no ekonomiskā viedokļa, jo “paš-
valdības SIA “Lubānas KP” nav līdzekļu 
katliekārtu Ozolu ielā 11A, Lubānā, kuras ir 
nolietojušās,  nomaiņai. Renovācija iespē-
jama tikai par pašvaldības līdzekļiem.

Par siltumapgādes pakalpojuma 
sniegšanas deleģēšanu 

privātpersonai
(Papildinājums domes sēdes 15. punktam.)

 Lubānas novadā 2016.g. kopā reģistrēti 1106 transportlīdzekļi, par 56 mazāk 
nekā 2015. gadā. 

 No reģistrētajiem transportlīdzekļiem 851 ir vieg-
lās automašīnas, 123 piekabes un puspiekabes, 60 
kravas automašīnas, 2 kvadracikli, 23 motocikli, 
46 mopēdi un 1 autobuss. 

Datu avots: https://www.csdd.lv/csdd/
statistika/izvelne/.

Interesanti fakti
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Lielā ģimenes stafete.

Labirints uz platformas.

Baļķa mešana (30 kg).

Dārgumu lāde patīk ne tikai mazajiem.

Mazā puzle. Jāsaliek novada kontūra. Viduslaiku spēle.

Ģimeņu sporta svētku noslēgumā 
– jauniešu centra noorganizēts 
koncerts. Šaušana ar gaisa šauteni.

Dalībnieku iesildīšanās pirms lielajiem startiem.
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Ģimeņu sporta svētki 2017
Lielā puzle, jāsaliek Lubānas novada logo.

Siena talka. Kurš precīzāk noteiks siena svaru?

Orientēšanās labirintā.

Brīvprātīgie palīgi. Rezultātu apkopošana.

Strītbols. Emocijas.
Galda spēle. Ir ko padomāt. Radi pret radiem...

Šaušana ar loku.
Ģimeņu sporta svētki 

2017

Laureātu 
komandas: 
1.v. “Salāti”
2.v. “Komandas 
nosaukums”
3.v. “Mikelāni”

Sportiskākā ģimene 
2017. gadā – 
apvienotā Studeru 
– Dzeņu ģimene 
(“Salāti”)
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Novadā

“Līgo laiva uz ūdeņa”
Līgo un Jāņu ieskaņai, 21. jūnijā, Lu-

bānas novada jauniešu centrs kopā ar 
biedrību “Aborieši” organizēja pasākumu 
– “Līgo laiva uz ūdeņa”. Tas bija laivu 
brauciens, kas sevī apvienoja gan airēša-
nos pa Aiviekstes rāmo upi, gan ģitāras 
un citu instrumentu spēli, gan saulrieta 
un saullēkta kopīgu sagaidīšanu, radot 
maģisku noskaņu vasaras saulgriežos. 

Pateicoties Mārim Valainim un biedrībai 
“Aborieši”, laivas visiem laivu brauciena da-
lībniekiem bija pieejamas bez maksas. Pa-
sākums sākās no Lubāna mitrāja informāci-
jas centra ap vienpadsmitiem vakarā. 
Laivotājus sākumā sagaidīja lielisks muzi-
kāls priekšnesums “Mana laiva slīd”, kas ie-
dvesmoja 36 km garajam ceļa posmam. 
Pēc priekšnesuma visi pasākuma dalībnieki 
sēdās laivās un devas ceļā. Laikapstākļi luti-
nāja, radošo meistaru izveidotie ugunskuri 
apgaismoja un skanošās putnu balsis lieci-
nāja, ka vasara beidzot sākas visā tās plau-
kumā. 22 dalībnieki kopā pavadītās stundas 
gan dziedāja, gan izsmējās, un kāds varbūt 
pat pamanījās izrunāt savus ilgi glabātos 
noslēpumus, jo atmosfēra, kas valdīja uz 
ūdens, bija sarunas raisoša. Galamērķī – Lu-
bānā – laivas ieslīdēja nākamajā rītā ap as-

toņiem. Neviens laivotājs no laivas neizkrita un arī neaizmiga. Neraugoties uz negulēto nak-
ti, nosēdētām stīvām kājām un nosalušajiem deguniem, braucienu pilnīgi noteikti var saukt 
par izdevušos, jo prieks par piedzīvoto atsvēra visu. Linda Irbe

18. jūnijā Olimpiskā centra “Vents-
pils” basketbola hallē notika XXI Latvijas 
senioru deju dienas “Četri vēji” lielkon-
certs, kurā piedalījās 70 deju kolektīvi 
no visiem Latvijas novadiem. Pateicoties 
Lubānas novada pašvaldības atbalstam, 
šajās deju dienās piedalījās arī senioru 
deju kolektīvs “Meirāni”. 

Koncerta kopējais motīvs – Četri vēji”. 
Koncerta mākslinieciskais vadītājs Gints 
Baumanis pirms koncerta teica, ka stāsts 
par četriem vējiem ir stāsts par katru no 
mums. Ir cilvēki, kuru tuvumā grūti stāvēt 
– pūš projām, jauc domas, prātu un jūtas... 
Bet ikkatrs gaida vēju, lai tas celtu spār-
nos! 

Katra koncerta daļa vēsta kādu stāstu. 
“Senais vējš” par dzimtas un tautas sak-
nēm. “Cēlais vējš” par lepnumu par savu 
dzimto zemi. “Darba vējš” par darba tiku-
mu un labklājību. “Prieka vējš” – par jaut-
rību, laimi, prieku! Šie četri vēji vēstī: esi 
gudrs, daiļš, darbīgs un priecīgs. Visemo-
cionālākais bija koncerta noslēgums, kad, 
skanot komponista Raimonda Tigula dzies-
mai “Četri vēji”, visi svētku dalībnieki veido-
ja kopēju laukuma zīmējumu, izgaismojot 
telpu ar lukturīšiem. 

Koncertā senioru deju kolektīvi izdejo-
ja 14 dažādu paaudžu autoru veidotas 27 
dejas.

Koncerta repertuārs tika sadalīts pa 
novadiem – Kurzeme, Latgale, Vidzeme I, 

Vidzeme II, Zemgale I, Zemgale II un Ma-
donas deju apriņķis. Katrs novads dejoja 
vienotu deju repertuāru, veidojot kopējus 
laukuma zīmējumus.  

Lai sagatavotos lielkoncertam,  jau 17. 
jūnija rītā kolektīvi pulcējās uz mēģināju-
miem, tāpēc SDK “Meirāni” ceļu uz Vents-
pili sāka jau 16. jūnija vakarā. Mēģinājumu 
grafi ks bija saspringts, tāpēc pilsētas ap-
skatei laiks atlika tikai vēlās vakara stun-

Senioru deju dienas Ventspilī

dās. Neskatoties uz nogurumu, tika gūti 
neaizmirstami iespaidi un bezgala daudz 
pozitīvu emociju. 

Esam ļoti pateicīgi Lubānas novada 
pašvaldībai un uzņēmumam SIA “Lubauto“ 
par sniegto atbalstu brauciena nodrošinā-
šanai uz Ventspili, kā arī Meirānu tautas 
nama vadītājai Ingai Aizsilniecei par neat-
laidīgo darbu kopīgu mērķu sasniegšanā.  

Zigfrīds Gora
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No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu 
ģimenes varēs braukt reģionālo maršru-
tu autobusos un vilcienos, saņemot atlai-
di 25% apmērā no biļetes cenas. Šā gada 
27. jūnijā, valdība apstiprināja jaunus 
Ministru kabineta noteikumus “Brauk-
šanas maksas atvieglojumu noteikumi”, 
iekļaujot daudzbērnu ģimenes locekļus 
kā jaunu braukšanas maksas atviegloju-
mu saņēmēju kategoriju. Atlaide tiks pie-
šķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts 
īstenotās atbalsta programmas “Latvijas 
Goda ģimene” dalībnieces un ir saņēmu-
šas 3+ Ģimenes karti.

Iegādājoties biļeti vienam braucienam 
reģionālo maršrutu autobusā vai vilcienā, 
daudzbērnu ģimenes locekļiem būs jāuzrā-
da apliecība 3+ Ģimenes karte un perso-
nu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar 
“Personu apliecinošu dokumentu likumu” ir 
pase vai personas apliecība (ID karte). Sa-
ņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes 
cenas varēs jebkurš ģimenes loceklis, kurš 
ir norādīts 3+ Ģimenes kartē.

Apliecību 3+ Ģimenes karte Sabiedrī-
bas integrācijas fondā var saņemt ģimene, 
kurā persona viena vai kopā ar laulāto aprū-
pē vismaz trīs bērnus, tostarp arī audžubēr-
nus vai aizbildnībā esošus bērnus. Daudz-
bērnu ģimenes bērns var būt arī pilngadīga 
persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecu-
mu, ar nosacījumu, ka šī persona iegūst vis-
pārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Kā pieteikties kartei? 
Pieteikuma veidlapa būs atrodama 

www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies kar-
tei”. 

Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja 
saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību 
“3+ Ģimenes karti”, interneta vietnē godagi-
mene.lv katram vecākam ir jāaizpilda kartes 
pieteikuma veidlapa, precīzi norādot lūgto 
informāciju par sevi un saviem bērniem, 
norādot bērnu vārdus un uzvārdus, lūdzu, 
rakstīt tos korekti, piemēram, ja bērna vārds 
ir Jānis Mārtiņš, tad arī norādām “Jānis Mār-
tiņš”, nevis – Janis Martins. Gadījumos, ja 
bērnam ir divi vārdi, piemēram, Kate Mar-
ta, tad tā arī norādām, nevis Kate-Marta. 
Tāpat norādot dzīvesvietas adresi, uz kuru 
karti nosūtīt, lūdzam norādīt pilnu adresi, ja 
adresē ir ielas nosaukums, tad atceramies 
norādīt arī ielas un dzīvokļa numuru. Infor-
mējam, ka precīzas adreses norādīšanai 
var izmantot Lursoft adrešu katalogu.

Iesnieguma veidlapu iespējams aizpildīt 
arī papīra formātā Sabiedrības integrācijas 
fondā Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā, Rīgā.

Ja kartei beidzies derīguma termiņš 
vai tā ir nozaudēta

Ja kartei beidzies derīguma termiņš 

Daudzbērnu ģimenes saņems Daudzbērnu ģimenes saņems 
atlaidi reģionālo maršrutu atlaidi reģionālo maršrutu 

autobusos un vilcienos autobusos un vilcienos 
vai karte nozaudēta, tad atkārtoti jāaizpilda 
jauns iesniegums, norādot tajā visu nepie-
ciešamo aktuālo informāciju, kā iemeslu 
norādot “Cits” paskaidrojumā norādot bei-
dzies derīguma termiņš vai “Dublikāts (no-
zaudēts/nozagts)” . Kāpēc jāaizpilda jauns 
iesniegums? Jo var būt mainījusies infor-
mācija par personu, piemēram, mainījusies 
fakstiskā vai deklarētā dzīves vietas adrese, 
mainījies bērnu skaits ģimenē. Iesniegums 
ir pamats jaunas kartes izsniegšanai.

Kartes atteikšana
Karti izsniegt var atteikt, gadījumos, ja:  

persona sniegusi nepatiesus datus; nav 
deklarēta vai reģistrēta personas vai bērnu 
dzīvesvieta Latvijā; bērnu skaits, vecums 
neatbilst noteiktajiem kritērijiem;  nav ie-
sniegta izziņa par to, ka pilngadību sasnie-
gušais bērns turpina mācīties; atņemtas 
bērnu aprūpes tiesības!

Kartes saņemšana 
Kad izskatīti saņemtie personas dati 

un pārbaudīta tās atbilstība daudzbērnu 
ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs 
saņems e-pasta vēstuli ar informāciju, ka 
karte ir gatava un to 7 dienu laikā var sa-
ņemt Sabiedrības integrācijas fondā Rīgā 
Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā. Visas kartes, 
kas 7 dienu laikā pēc e-pasta paziņojuma 
izsūtīšanas netiek izņemtas personīgi, tiek 
nosūtītas pa pastu uz iesniegumā norādīto 
dzīvesvietas adresi.

Laiks no iesnieguma iesniegšanas brīža 
līdz kartes saņemšanai var ilgt līdz 45 die-
nām!

Kartes izmantošanas iespējas
Latvijas Goda ģimenes apliecības jeb 

3+ Ģimenes kartes piedāvātās atlaides ir 
iespējams izmantot iegādājoties preces un 
pakalpojumus uzņēmumos, kuri pievienoju-
šies daudzbērnu ģimeņu atbalsta program-
mai. Visu daudzbērnu ģimenēm draudzīgo 
uzņēmumu sarakstu iespējams aplūkot in-
terneta vietnē godagimene.lv.

Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko var iz-
mantot ar šo karti, tiek regulāri papildināts. 
Par jaunumiem kartes īpašnieki tiek infor-
mēti, reizi mēnesī savā e-pastā saņemot 
informatīvu vēstuli, kā arī caur jaunumiem 
projekta mājas lapā godagimene.lv. 

Valsts atbalsta programmu “Latvijas 
Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes kar-
te” īsteno Sabiedrības integrācijas fonds.

Papildu informāciju mājaslapā: www.
godagimene.lv.

Lubānas novada bāriņtiesas priekšsē-
dētāja Dace Mežsarga nepieciešamības 
gadījumā piedāvā savu palīdzību “3+ Ģi-
menes kartes” nokārtošanā.

No 2018. gada – 
izmaiņas atbrīvo-

juma piemērošanai 
par ekoloģiski 

nozīmīgas platības 
prasības izpildi

Viena no zaļināšanas maksājuma prasī-
bām ir ekoloģiski nozīmīgas platības izveide. 
Respektīvi, lauksaimniekiem, kuru aramzemes 
platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, 
ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgas platības 
izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aram-
zemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību 
tiek atzītas laukmales, kā arī zeme, ko aizņem 
koku un krūmu puduri, dižkoki, papuve, slā-
pekli piesaistošie kultūraugi, starpkultūras vai 
zālāju pasēja.

Piecās ES dalībvalstīs, kurās meža platība 
aizņem vairāk nekā 50% no sauszemes, regula 
atļauj piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozī-
mīgu platību izveides prasības saimniecībām, 
kas atrodas noteiktos apgabalos. Tomēr šiem 
apgabaliem ir jāatbilst trim kritērijiem: 

• tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar 
dabas ierobežojumiem, 

• no to zemes platības vairāk nekā 50% 
jāklāj mežam, 

• un meža zemes attiecībai pret lauksaim-
niecības zemi jābūt lielākai nekā 3 pret 1.

Latvija ir viena no tām četrām dalībvalstīm, 
kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platī-
bu izveides prasības tiek piemērots no 2015. 
gada, un attiecīgie apgabali ir noteikti konkrē-
tos pagastos. Līdz šim atbrīvojums ticis piemē-
rots 101 pagasta saimniecībām.

Tomēr tiešmaksājumu regula paredz, ka 
apgabali, kuru saimniecībām piemērojams at-
brīvojums no prasības, ir jāpārskata vismaz ik 
pēc trīs gadiem. Tādēļ, lai 2018. gadā turpinātu 
piemērot šo atbrīvojumu, ir izdarīti pārrēķini, iz-
mantojot jaunākos pieejamos datus par pagas-
tu kopējo platību, meža platību un lauksaimnie-
cības zemes platību.

Pēc jaunākajiem datiem aprēķināts, ka, 
sākot ar 2018. gadu, atbrīvojumu no ekolo-
ģiski nozīmīgu platību izveides prasības varēs 
piemērot 87 pagastu saimniecībām (to skaitā 
ir arī Indrānu pagasts), tostarp Bērzaunes un 
Lauderu pagastā, kur pagaidām atbrīvojums 
netiek piemērots, bet atbrīvojums no prasības 
tiks atcelts 16 pagastu saimniecībām. Atbrīvo-
jums atceļams pagastos, kuros līdz ar meža 
īpatsvara samazināšanos vai lauksaimniecības 
zemes platības palielināšanos vairs netiek izpil-
dīts kāds no kritērijiem.

Informācija par pagastiem, kuru saimniecī-
bām piemērojams atbrīvojums, vēl jāiesniedz 
Eiropas Komisijā, savukārt Latvijā šis saraksts 
tiks apstiprināts, izdarot grozījumus Ministru ka-
bineta noteikumos par tiešmaksājumiem.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Rūta Rudzīte

Zemkopības ministrija, t. +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 

Vietne: www.zm.gov.lv
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Aktuāli

Lubānas novada pašvaldība ai-
cina pieteikt kandidātus Lubānas 
novada pašvaldības vēlēšanu komi-
sijai. 

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus 
pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģis-
trēto politisko partiju vai to apvienību 
centrālajām pastāvīgi funkcionējoša-
jām vadības institūcijām, katram do-
mes deputātam, kā arī ne mazāk kā 10 
balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem.

Vēlēšanu komisijas izveidojamas 
no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu 
valodu un kuriem ir vismaz vispārējā 
vidējā izglītība.

Par vēlēšanu komisijas komisijas 
locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās 
republikas pilsētas domes vai novada 
domes deputāts.

Katras politiskās partijas vai poli-
tisko partiju apvienības, deputāta vai 
vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto 
kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks 
par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievē-
lējamo locekļu skaitu (līdz šim Lubānā 
bija 10).

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu ko-
misijas locekļa kandidāta vārds, uz-
vārds, personas kods, dzīvesvietas 
adrese, darbavieta un profesija (no-
darbošanās), ziņas par piedalīšanos 
vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā 
agrāk. Pieteikumam pievienojams kat-
ra kandidāta rakstveida paziņojums, ka 
viņš piekrīt savas kandidatūras pieteik-
šanai un savu personas datu apstrādei, 
kas veicama saskaņā ar likuma prasī-
bām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, 
pieteikums jāparaksta katram vēlētā-
jam, norādot savu vārdu, uzvārdu, per-
sonas kodu un dzīvesvietas adresi.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija 
vai politisko partiju apvienība, pieteiku-
mam pievienojams arī izraksts no tās 
centrālās pastāvīgi funkcionējošās va-
dības institūcijas lēmuma.

Lubānas novada vēlēšanu komi-
sijas locekļu kandidātus pieteikt līdz 
2017.g. 4. augustam. Pieteikumus ie-
sniegt Lubānas novada domes kance-
lejā.

Informāciju sagatavoja 
Ligita Pētersone

Par kandidātu 
pieteikšanu 

novada 
vēlēšanu 
komisijai

Labdarības fonds biedrība 
“Pēc Ugunsgrēka” ir izveidots, 
lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir 
cietuši ugunsgrēkā vai dabas 
katastrofā. Šī fonda dibinātāji 
ir cilvēki, kuri tiešām zina, kas 
ir ugunsgrēks. Viens no labda-
rības fonda “Pēc ugunsgrēka” dibinātājiem 
ir ar 15 gadu ugunsdzēsēja darba pieredzi 
un zina, kādas ir ugunsgrēka sekas. Fon-
da mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību 
tam, cik grūti ir atgūties pēc tik briesmīga 
notikuma, kā ugunsgrēks. Labdarības 
fonds Biedrība “Pēc Ugunsgrēka” jau ir 
palīdzējis lielam ģimeņu skaitam visā Lat-
vijā. Cilvēkiem, kuri ir cietuši ugunsgrēkā, 
nepieciešams pilnīgi viss, sākot no vienkār-
šiem sadzīves priekšmetiem – piemēram, 
gultas veļa, apģērbs, trauki – un beidzot ar 
sadzīves tehniku. Vienai ģimenei pat tika 
uzdāvināts kaķis, jo iepriekšējais gājis bojā 

ugunsgrēka laikā. Fondam ir 
sava aprīkota noliktava Buļļu 
ielā 45, Rīgā, kur var ziedot 
priekšmetus vai sadzīves teh-
niku. Diemžēl visdārgākais 
posms ir mājokļa atjaunoša-
na. Pat, ja sienas ir saglabāju-

šās, varēja sadegt logi vai jumts. Kā mēs 
visi zinām, bez tā visa nav iespējams dzīvot 
normālu dzīvi.

Visi kopā mēs varam palīdzēt šiem cil-
vēkiem!

Ziedojumus ir iespējams veikt, pār-
skaitot tos uz: Banka: Nordea Bank AB 
latvijas filiāle. Saņēmējs: Biedrība “Pēc 
ugunsgrēka”; Kods: NDEA LV 2X; reģ. Nr.: 
40008257565; Norēķinu konts: LV 67 NDEA 
0000 0848 7027 2.

Biedrības “Pēc Ugunsgrēka”
projektu vadītāja

Ludmilla Turko, t. +371 20110020

Palīdzēsim ugunsgrēkā cietušajiem 
atgriezties normālā dzīvē!

Jau būsiet ievērojuši, ka Lubānā, 
Ozolu ielā (pie veikala TOP) sākušies 
siltumtrases izbūves darbi. 

Darbus veic SIA “Halle B”. Par veica-
majiem darbiem stāsta darbu vadītājs Jā-
nis Buļs: “Esam sākuši siltumtrases vietas 
atrakšanu. Trešdien uzsākām arī trases 
demontāžas darbus. Jaunajai trasei nebūs 
kameru (būs līdzena zeme). Tiks uzbūvēti 
2 siltummezgli (Ozolu iela 11 un Ozolu 14).  
Rakšanas darbus veiksim pa posmiem, lai 
būvdarbu laikā nebūtu sarakņāta visa Ozo-
lu iela.

Aicinu iedzīvotājus būt uzmanīgiem, 
jo tranšejas ir atvērtas. Īpaši uzmanīgiem 
jābūt vēlās vakara stundās, kad vēlēsie-
ties doties mājās pa ierasto maršrutu, bet 

Lubānā sākušies siltumtrases 
izbūves darbi

priekšā izrādīsies vaļēja tranšeja. Ir saliktas 
brīdinājuma zīmes, ka notiek būvdarbi, kur 
nedrīkst braukt.

Dažiem iedzīvotājiem būvdarbu dēļ 
nāksies pārcelt savas puķudobes, būs 
jāšķiras no 2 ābelēm un jāpārceļ uz citu 
vietu arī 1 būve (vagoniņš). Līdz šim nā-
cies saskarties ar lubāniešu sapratni un at-
saucību. Ja radīsies problēmas, risināsim. 
Neskaidrību, kas saistītas ar siltumtrases 
izbūvi, gadījumā drīkst zvanīt man personī-
gi – 29275647.”

Pēc līguma paredzēts, ka būvdarbi ilgs 
3 mēnešus.

Informāciju sagatavoja 
Ligita Pētersone
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mums paliek atmiņas. 
Tās turam svētas.

Silvija Smilga (56 g.) Lubāna
15.01.1961. – 30.06.2017.

Asaras kā vēlas lāses
Dvēselē līst un līst.

Mātes Mīlestība glāsta
Vakar, šodien un rīt.

Tā paliek mūsos-
Tai nāve netiek klāt.

/G. Ulmane/

Izsakām mūsu visdziļāko līdzjūtību 
un domās esam kopā ar Tevi, 

Sintija, mammu mūžībā pavadot.

Lubānas vidusskolas klasesbiedri

5. augustā 
Plkst.15.00

Meirānu tautas namā
amatierteātra “Zeltrači”

izrāde 
A. Niedzviedzis

“Dūdene zin”
(vadītāja Gunta Brieze)

Ieejas maksa – 1,50 EUR, 
skolēniem – 1 EUR

No plkst. 22.00

Kapusvētku 
balle

Ielūdz grupa “Kamēr jauni”

Ieejas maksa – 3 EUR

Bet māte raidīs savas baltās domas
Un savus padomus vēl ilgi sūtīs šurp.

(I. Bērza)

Visdziļākā līdzjūtība Madarai, 
māmiņu smilšu kalniņā pavadot.

Bijušie klasesbiedri, audzinātāja

IZSTĀDE!

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.

Paliek vien dvēseles gaisma...

Izsakām līdzjūtību 
Jurim Bārbalam,

no dzīvesbiedres atvadoties.

Gredzenu, Margeviču ģimenes

29. jūlijā 
Lubānas Vecajos kapos – plkst. 13.00
Lubānas Jaunajos kapos – plkst. 14.00

5. augustā
Visagala kapos – plkst. 12.00 

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 25. augustā.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei 14. – 18. augustam.

KAPUSVĒTKI

Plāno sākt uzņēmējdarbību? 
Netiec galā ar atskaitēm un 
dokumentiem? SIA ADZ-G 
ir uzņēmums, kurā strādā 
grāmatveži ar pieredzi, un 
atsaucīgu un pozitīvu attiek-
smi. Laipni gaidīts/-a! 

T. 22019394

Ja esmu kā vējš, kas ābeļzaros žūžo, 
Ja savu staru lieku saulei klāt,

Tad tikai tāpēc, ka tu manam mūžam
No sirds reiz lauzi ceļa maizi, māt.

/J. Brežģis/
Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību 

Janīnai Leicei un viņas tuviniekiem, 
māti mūžības ceļos aizvadot.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Pārdod jaunu konvekcijas krāsni 
TURBO OVEN 360”. T. 26381204.

Aiz zemes malas nogurs gara diena,
Būs vakars vēls un zvaigznēm pilna nakts,

Būs Jūsu vidū viena tukša vieta
Un mātes mūžs ar kapu smiltīm segts.

Izsakām līdzjūtību Janīnai,
māmiņu mūžībā aizvadot.

Kaimiņi Lubānā, Skolas ielā 4

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,

Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

(M. Jansone.) 
Skumju brīdī esam kopā ar Janīnu Leici, 

māmiņu mūžībā pavadot.
Lubānas amatierteātra “Priekšspēle” 

kolektīvs

Jel neraudiet – mans sāpju ceļš galā,
Es upei melnajai nu pāri jau...
Es dusu klusā, aizmigušā salā,

Kur ciešanu un sāpju vairāk nav.
(A. Skalbe)

Skumstam kopā ar bērniem Sintiju, Arni, 
Aiviju, Ediju, Madaru un dzīvesdraugu 
Juri, kad zemes klēpī guldīts vistuvākais 

cilvēks. Vieglas smiltis Silvijai!

Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 14 A

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēs-
turiskā mantojuma centrā no 21. jūlija 
līdz 21 septembrim būs apskatāma 
Ingūnas Vilmanes foto izstāde „Dabas 
impresijas”.
Moto: Ieraudzīt pasauli smilšu 
graudā un debesis lauku puķē… 
(V. Bleiks.)

Ingūna Vilmane
Dzimusi Rīgā (1968. gadā), fi loloģe, 
strādā skolas bibliotēkā. 2001. gadā 
iestājās foto klubā „ Rīga ”. Līdz šim 
ir veidojusi izstādes Rīgā,  Amatas 
novadā un Ventspilī.  Fotoredzējums 
– fotomeklējumi. Par savu nozīmīgāko 
fotoizpausmi uzskata latvisko dzīveszi-
ņu. Dabas skaistuma izjūtu. Atsevišķo 
saistot ar veselumu veidojas kopums – 
tematiskās izstādes un fotokolekcijas. 
Ingūna Vilmane ir gandarīta un patei-
cīga par doto iespēju būt te un tagad 
– Lubānas novada tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrā...Foto 
izstāde „Dabas impresijas” ir veltījums 
latviešu valodas skolotājai Ritai Lācei. 
Manai skolotājai, kuras mūža pamat-
vērtība bija ģimene, darbs – latviešu 
valodas kopšana. Sirdī tuvā dzimtās 
puses daba...

29. jūlijā plkst. 18.00
Lubānas pilsētas estrādē

Lubānas novada pašvaldība dāvina 
novada iedzīvotājiem 

Koncerta programmā iekļauti visi 
dziedātājas hīti jeb, kā saka pati Aija, 

“pašlaik aktuālākās dziesmas” 

IEEJA UZ KONCERTU – BRĪVA

Ieeja – 

3 EURIeeja – 

3 EUR

29. jūlijā no plkst. 22.00 
Lubānas pilsētas estrādē

ZAĻUMBALLE 
Jums spēlēs grupa “Brālīši”

Darbosies bufete

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kurā būs jādzīvo!

7. jūlijā piedzimusi 
meitiņa 

Enija
Apsveicam vecākus 
Zani un Guntaru Garos!


