Izdod Lubānas novada pašvaldība
Nr. 9 (524) 2019. gada 17. maijs

24. aprīlī Lubānas vidusskolas sporta
laukumā notika reģionālā (12 skolas) skolēnu
spartakiāde vieglatlētikā četrcīņā D grupas
(2007.g. dzim. un jaunāki) audzēkņiem. Pārliecinošu uzvaru zēnu konkurencē guva Nauris
Stiprais (5.kl.), meiteņu konkurencē – Ruta Uzāre (4.kl.). Kopvērtējumā zēni (60 m sprints un
300 m skrējiens) izcīnīja 2.vietu.
29. aprīlī Lubānas pilsētas klubā pašvaldība uz Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam darba sanāksmi
aicināja izglītības, kultūras un sociālās jomas
darbiniekus, uzņēmējdarbības, nevalstisko
organizāciju pārstāvjus un citus interesentus.
Darba grupas sanāksmi pārstāvēja 54 novada
iedzīvotāji.
Darba sanāksmē interesentu grupas ar
novada pašvaldības attīstības programmu
iepazīstināja un uzklausīja dalībnieku jautājumus, priekšlikumus un ieteikumus SIA “Baltkonsults” projektu vadītāja Jolanta Gūža un
teritorijas attīstības plānošanas ekspertes Ināra Groce un Guna Smilga.
Šobrīd tiek sagatavota attīstības programmas 1. redakcija, kura tiks nodota sabiedrības
apspriešanai. Vēl līdz 1. redakcijas izstrādei iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savas vajadzības.
SIA “Baltkonsults” projektu vadītāja Jolanta
Gūža aicina iedzīvotājus vērsties ar saviem
priekšlikumiem novada pašvaldībā pie izpilddirektora Ivara Bodža un attīstības daļas vadītāja
Egila Rēveļa, kas ir atbildīgās personas pašvaldībā par attīstības programmas izstrādi.
1. maijā Lubānā notika viens no šī gada
lielākajiem sporta pasākumiem – “Lubānas
džunglis 2019”, kas pulcināja kopā rekordlielu dalībnieku skaitu – 197. Lasiet informācijas
turpinājumu 7.lpp.
2. maijā Lubānā notika metodiskā diena Madonas, Cesvaines, Rugāju un Lubānas
novada pedagogiem. Pagājušogad mūsu novada pedagogiem, piedaloties metodiskajā
dienā Rugāju vidusskolā, radās ideja par līdzīga pasākuma rīkošanu Lubānas novadā. Tika
aicināti viesi no tuvākās apkārtnes piedalīties
nodarbībās PII “Rūķīši” un apmēklēt mācību
stundas un meistarklases pedagogiem Lubānas vidusskolā. Viespedagogu skaits – 97,
t.sk. PII “Rūķīši” – 38; Lubānas vidusskolā – 59.
Meirānu Kalpaka pamatskolas skolotāji atzīst,
ka metodiskajā dienā guvuši jaunas atziņas un
darba metodes savam darbam
16. maijā sākusies Vidzemes skolēnu
elektroniskā reģistrācija dalībai NVA vasaras

nodarbinātības pasākumā. Mūsu novadā NVA
apstiprinājusi 2 darba vietu izveidi skolēniem
reģistrētāja profesijā, 1 darba vietas izveidi
skolēnam kultūras pasākumu organizatora profesijā, 1 darba vietas izveidi skolēnam
administratora profesijā, 2 darba vietu izveidi
aukļa profesijā, 2 darba vietu izveidi pavadoņa profesijā. Ja NVA filiālei tiks piešķirts papildus finansējums, tad tiks atkārtoti izvērtēts
iesniegtais un daļēji atbalstītais pieteikums par
1 darba vietas izveidi skolēnam muzeja, izstāžu zāļu uzrauga profesijā un 1 darba vietas
izveidi skolēnam labiekārtošanas strādnieka
profesijā. Plašāku informāciju par skolēnu reģistrāciju dalībai NVA vasaras nodarbinātības
pasākumā lasiet 3.lpp.
Izsludināts projektu konkurss “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”. Pašvaldība aicina iesniegt projektu
iesniegumus konkursā „Iedzīvotāju iniciatīvas
līdzdalības un piederības veicināšanai”. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019.
gada 3.jūnijs. Projektu konkursa dokumenti
Nolikums; Pieteikuma veidlapa; Tāme; Apliecinājums; Līguma projekts; Atskaite ir pieejami
pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv.
Pašvaldība noslēgusi Vienošanos ar
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā”
(Nr. 9.3.1.1/18/I/011 ) īstenošanu.
Projekta mērķis – sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un
attīstība Lubānas novadā. Projekta gaitā paš-

valdības ēkā adresē Indrānu pagasts, “Eglāji
1” tiks veikti būvdarbi – telpu atjaunošana, kā
arī tiks iegādāts aprīkojums. Projekta rezultātā
tiks izveidots dienas aprūpes centrs 13 personām ar garīga rakstura traucējumiem sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai.
Projekta darbību īstenošanas laiks ir 21 mēnesis. Projekta kopējās izmaksas: 91298 EUR,
no tām ERAF finansējums 72436,15 EUR.
Apstiprināts Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāns 2019.
– 2023. gadam. Interesenti ar attīstības plānu
var iepazīties novada mājaslapā www.lubana.
lv sadaļā Bibliotēkas.
Cik raženi iesācies 2019.gads Meirānu
tautas nama un Lubānas kultūras nama pašdarbības kolektīviem un arī turpināsies ar aktīvu darbību šovasar, plašāku informāciju lasiet
pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā
Atpūta.
Raženi iesācies sējas gads meirānietim
Pēterim Čaikovskim – iestādīti arbūzu stādi.
Arbūzi labi ienākušies jau pagājušogad, tāpēc
šogad stādu ir krietni vairāk. Sekojiet līdzi informācijai, iespējams, ka arbūzu novākšanas
laikā būs iespēja arī kādam no mums tikt pie
gardās lielās ogas, par kuras dzimteni tiek uzskatīta Āfrika.
19. maijā plkst. 13.00 notiks Lubānas
ev. lut. draudzes dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma draudzes padomes un revīzijas
komisijas pārvēlēšanu pilnsapulce. Draudzes
padomes priekšniece Mirdza Ozoliņa aicina
draudzes locekļus ierasties uz pilnsapulci un
būt aktīviem.

PAŠVALDĪBĀ

Domes sēde 30.04.2019.

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte
Kolāte, Lana Kunce, Iveta Peilāne. Nepiedalās
deputāti: Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā, Tālis Salenieks – slimības dēļ, Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā.
1. Par Lubānas novada pašvaldības
publisko bibliotēku attīstības plāna 2019.2023. gadam apstiprināšanu
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības
publisko bibliotēku attīstības plānu 2019. –
2023. gadam (interesentiem skatīt www.lubana.lv).
2. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada izglītības iestāžu metodiskās
dienas organizēšanai
Piešķirt Lubānas novada izglītības iestāžu Metodiskās dienas organizēšanai finanšu
līdzekļus 390 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019. gada pašvaldības
budžetā.
3. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” īstenošanai
1. Lai nodrošinātu projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” finansēšanu,
ņemt aizņēmumu 36 000 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma
atmaksāšanu uzsākt 2020. gada janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu – 5 gadi, maksājot
Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu
garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējām izmaksām – 12117,62 EUR.
5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt
izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības
finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties
jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā
minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas
Valsts kases.
4. Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu
1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Palejas”, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs
70580160089, pārdodot to par brīvu cenu.
2. Apstiprināt īpašuma nosacīto (brīvo)
cenu 6700 EUR.
3. Nosūtīt īpašuma pirmpirkuma tiesīgai
personai atsavināšanas paziņojumu.
5. Par kapitālsabiedrību finansiālās
darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem
1. Apstiprināt finansējuma apmēru kapitālsabiedrībām pašvaldības deleģēto funkciju
veikšanai, kuru plānots piešķirt ieguldījuma
veidā turpmākajiem trijiem pārskata gadiem.
2. Katru gadu, izstrādājot gadskārtējo pašvaldības budžetu, precizēt kapitālsabiedrībām
plānoto finansējuma apmēru pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, atbilstoši saimnie-

2

ciskā gada budžeta iespējām un plānotajām
normatīvo aktu izmaiņām.
6. Par ceļa servitūta izbeigšanu īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā
Izbeigt nekustamajam īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pag. Lubānas nov., kadastra
Nr. 7058 003 0005, noteikto apgrūtinājumu
– ceļa servitūtu – 0,1 ha platībā, par labu Indrānu pagasta pašvaldībai, kas reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas
Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 27. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc
deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc
juridiskās adreses).
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā
īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības sadalei
Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumus nekustamā īpašuma „Bērzkalni
1”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058
004 0132, platība – 8,5 ha sadalei.
8. Par projektu konkursa “Iedzīvotāju
iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikuma apstiprināšanu
1. Apstiprināt projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikumu.
2. Novirzīt projektu konkursam “Sāc Lubānā 2019” paredzētos līdzekļus lēmuma
1.punktā izsludinātā konkursa finansēšanai,
izdarot grozījumus pašvaldības 2019. gada
budžetā (Nolikumu skatīt www.lubana.lv).
9. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai
1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas
kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2019. gadam piešķirtās mērķdotācijas 5362 EUR (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro) sadalījumu:
1.1. kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai
3830,00 EUR gadā;
1.2. kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu
un deju svētku likumu ir noteikti par svētku
dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1532,00 EUR
gadā.
2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos
maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2019.
gada 30. jūnijam, otro maksājumu līdz 2019.
gada 30. decembrim.
10. Par saistošo noteikumu Nr. 6
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada
budžetu”” apstiprināšanu
Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada
budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada
budžetu””.
Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.
pantam Saistošos noteikumus triju darba
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 17. maijs

dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai; Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības
mājaslapā internetā.
11. Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes,
kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7
“Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.
12. Par pašvaldības kustamās mantas
atsavināšanu atkārtotā izsolē
1. Atzīt 2019. gada 24. aprīļa automašīnas
ŠKODA, valsts reģ. Nr.FZ-1463 izsoli par nenotikušu.
2. Pazemināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA, valsts reģ. Nr. FZ1463, izsoles sākumcenu, nosakot to EUR
1300 (viens tūkstotis trīs simti euro) vērtībā.
3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt atkārtotu kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu
soli, iesniedzot domei lēmuma projektu par
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Informāciju sagatavoja Lita Žeiere

Meirānos
par vēl vienu
sakoptu vietu
vairāk
5.maijā Meirānu tautas nams rīkoja
talku, kurā tika sakopta privātā teritorija
pretī tautas namam. Tika izzāģēti brikšņi,
savākti dažādi priekšmeti un zari, iespēju
robežās sakopts dīķītis.
Sākumā, skatoties uz darba apjomu,
radās šaubas, vai ar tik maz spēkiem būs
līdzēts, bet ar katra talkas dalībnieka ieguldīto gribasspēku par sakoptu vidi vietā, kurā atrodamies un dzīvojam, rezultāts
tika panākts.
Pēc talkas pie svētku kliņģera kopā
būšanas prieks un gandarījums par paveikto turpinājās ar atmiņām par talkām
Meirānos 20 un vairāk gadus atpakaļ.
Sirsnīgs paldies talkas dalībniekiem
un īpaši biedrībai “Vienā solī”, kuri atrada
laiku un padarīja vēl vienu vietu Meirānos
sakoptāku. Paldies Gintam Gavaram,
Dzintaram Aizsilniekam, Vilnim Belauniekam, Andrim Gavaram, Janīnai Gavarei,
Andrim Solovjovam, Velgai Gavarei, Aivai
Caunītei, Inai Bidiņai, Zinaidai Ilzēnai, Agitai Semjonovai, Ivetai Reidzānei, Marinai
Puškai, Edgaram Solovjovam.
Meirānu tautas nama vadītāja
Inga Aizsilniece

AKTUĀLI
Sākusies skolēnu
elektroniskā
reģistrācija dalībai
NVA vasaras
nodarbinātības pasākumā
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā sākusies skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu reģistrācija tiek
uzsākta pakāpeniski - katram valsts reģionam ir
noteikts savs reģistrācijas sākuma datums!
16. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras
nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties tie skolēni, kuri vēlēsies vasaras brīvlaikā
strādāt Vidzemē.
Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un
novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama tabula
ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu. Ja
rodas jautājumi, sazinieties ar darbinieku, kurš
attiecīgajā NVA filiālē atbild par skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams šeit.
Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 17.augustam, tādejādi visi
skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties dalībai pasākumā, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl
negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots! NVA plāno
šovasar skolēniem izveidot 6 388 darba vietas
uz vienu mēnesi.
Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz,
ka skolēns pirms reģistrācijas var vienoties ar
konkrētu darba devēju par darba vietu un nodarbināšanas periodu. Ja skolēns nav vienojies ar
darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību
saņems uzaicinājumu piedalīties konkursā uz
brīvajām darba vietām.
Piedalīties pasākumā varēs jaunieši vecumā
no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās,
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Detalizētāka informācija par NVA īstenoto
aktīvo nodarbinātības pasākumu “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs” izlasāma NVA
mājaslapas sadaļā ”Skolēnu vasaras darbs”.

Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienā – 4. maijā
Šogad 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – balto galdautu
klāja un pie sevis aicināja Lubānas novada
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Ilze Kraukle, lai rosinātu uz sarunu
par pagājušajā gadā iznākušo grāmatu “Simts
stāstu par Lubānu”. Viņa ir apņēmības pilna
gatavot nākamo grāmatu par mūsu novadu:
ir jau saukta kopā otrā izdevuma redkolēģija,
kurā pirmās grāmatas veidotājiem pievienosies arī Lubānas vēstures entuziastes: Līga
Birziņa un Biruta Ēķe. Tikšanās nolūks bija
dzirdēt Lubānas iedzīvotāju atsauksmes par
pirmo grāmatu, kā arī priekšlikumus un ierosinājumus nākamajai.
Smaržojot kliņģerim, tasītēs garojot tējai
un kafijai, gatavojāmies sarunai. Tikšanās sākās ar dziesmu: pie klavierēm Rudīte Kolāte,
kura kopā ar Velgu Puzuli nodziedāja Raita
Gedrovica dziesmu ar Jāņa Gavara vārdiem
“Tev kalnu nav, kas vētras aiztur,/ Mans dzimtās puses līdzenum..” (“Lubānas līdzenumā”)
Ar šīm rindām parasti sākās tautas deju ansambļa “Lubāna” koncerti. Izrādās, ka ar šo
dziesmu Lubānas skolēni, arī R. Kolāte (tolaik
Mača), V. Puzule (tolaik Baranovska), Daiga
Lezdiņa un vēl divi, 1980. gadā skolotāja Valda
Meiera vadībā ieguvuši 1.vietu politisko dziesmu konkursā Madonas rajonā un braukuši uz
Rīgu.
Tikšanās dalībnieki norādīja, ka nākamajā
grāmatā jāpievēršas jaunākajam laikam Lubānas novada vēsturē: jāraksta par kopsaimniecības laiku, par Latvijas Tautas frontes darbību
Lubānā, par grupu “Helsinki 86”, par mediķu
darbu. Imants Zembergs stāstīja par savu ieceri uzrakstīt par Lubānas mežrūpniecības
saimniecību, bet sapratis, ka materiāla par šo
tematu pārāk daudz: tā pietiktu veselai grāmatai, tāpēc no savas apņemšanās atteicies. R.
Kolāte ieteica nākamajā grāmatā stāstus dalīt
pa jomām, lai vairītos no zināmas juceklības

tās kompozīcijā.
Tika runāts arī par to, kā grāmatu vērtē cilvēki, kas to lasījuši. Vija Sērmūksle, kas dzīvo
Raunā un kurai nav nekāda sakara ar Lubānu,
savā vēstulē raksta: “Man interesē vēsture,
cilvēku dzīve un likteņi, tāpēc augstu vērtēju
Jūsu paveikto. Esmu izlasījusi šo grāmatu no
vāka līdz vākam ar lielu interesi, prieku un pārsteigumu par lielo satura daudzveidību. Ļoti
patika, kā cilvēki stāsta par savu dzīvi un likteņiem dažādos vēstures posmos. Valoda tieša,
vienkārša, bez pārspīlējumiem.”
Arī Vilnis Strautiņš aizsūtījis šo grāmatu sešiem cilvēkiem, kuri nav saistīti ar Lubānu, un
viņi atzinuši, ka šis izdevums ir unikāls. 2019.
gada 6. janvāra “Neatkarīgajā Rīta Avīzē” Renāte Laiva raksta: “Grāmatai īpašu šarmu piešķir vēsturiskās fotogrāfijas, kas konsekventi
izmantotas visā grāmatā, iztiekot bez šīsdienas
realitātes fiksēšanas.”
Pati trīs reizes esmu aicināta uz tikšanos
ar Lubānas vidusskolas skolēniem, sākot no
7. un beidzot ar 12. klasi, kā arī uz sarunu ar
Lubānas pensionāru biedrību “Cerība”. Abas
ar Ilzi Kraukli nesen devāmies uz tikšanos ar
Degumnieku iedzīvotājiem. Šīs sarunas dod
spēku turpināt iesākto darbu.
Skaists ir galds, kurš pārsegts ar baltu
galdautu, un vēl skaistāks tas kļūst, ja uz tā
nolikta atvērta grāmata – par mums, par mūsu
novadu. Paldies visiem, kuri uz šo pasākumu
ieradās!
Redkolēģija aicina ikvienu uzrakstīt savas
atmiņas, paša vai tuvinieku piedzīvotu emocionālu stāstu par sev aktuālu tēmu. Tās var
būt personīgas atmiņas par kādu cilvēku, par
tautas tradīcijām, mums svarīgām norisēm un
parādībām, par Lubānas vēsturi un šodienu.
Stāsta garums – vidēji no 3 līdz 5 lappusēm
datorrakstā, bet savus stāstus varat iesūtīt arī
rokrakstā.
Aija Andersone

Laikraksts
Izdod Lubānas novada pašvaldība
Redaktore Ligita Pētersone
Tālr. 64820919; m.t. 28331185
e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv
Iespiests SIA "Erante" tipogrāfijā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 500 eks.
Mājaslapas adrese: www.lubana.lv
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Eiropas Parlamenta vēlēšanas - Paziņojums
2019. gada 25. maijā
par kustamās
mantas izsoli

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas
Latvijā notiks sestdien, 2019. gada 25.
maijā. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi
būs atvērti no plkst. 7.00 līdz plkst.
20.00.
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir
Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu
pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt
vismaz 18 gadus vecam.
Eiropas vēlēšanās vēlētāju uzskaitei
izmanto Vēlētāju reģistru, un katrs Latvijas
vēlētājs ir iekļauts noteikta iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams
personu apliecinošs dokuments – pase
vai personas apliecība.
2019. gada 20. un 21. maijā vēlēšanu
iecirknī vēlētāji varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un
priekšvēlēšanu programmām, kā arī pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs
nobalsot vēlēšanu iecirknī:
pirmdien, 20. maijā: no plkst. 17.00 –
20.00;
otrdien, 21. maijā: no plkst. 9.00 –
12.00;
No 2019. gada 22. līdz 24. maijam vēlēšanu iecirknī notiks iepriekšējā balsošana:
trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 –
20.00,
ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 –
12.00,
piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 –
16.00.
Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildus
balsošanas iespēja iepriekšējā balsošanā
– vēlēt jebkurā citā iecirknī Latvijā. Tomēr,
izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku
laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo, iecirkņa darbiniekam, pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas būs jāsazinās ar vēlētāja
iecirkni, lai pārliecinātos, ka vēlētājs nav
jau nobalsojis.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nobalsot vēlēšanu iecirknī un viņu aprūpētāji var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā, ja viņi atrodas tā vēlēšanu
iecirkņa teritorijā, kura vēlētāju sarakstā
viņš iekļauts. Iesnieguma veidlapu var saņemt vēlēšanu iecirknī vai rakstīt brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas
kodu, vietu, kur jāierodas vēlēšanu komisijai un vēlams arī tālruni. Iesniegumu vēlēšanu iecirknī var iesniegt jebkura vēlētāja uzticības persona – rads, draugs,
kaimiņš, sociālais darbinieks u.c. Vēlētāja
uzticības persona iesniegumu vēlētāja
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vārdā var aizpildīt arī vēlēšanu iecirknī.
Šajā gadījumā iesniegumā papildus jānorāda vēlētāja uzticības personas vārds un
uzvārds.
Informācijai. 2019. gada Eiropas vēlēšanās no Latvijas tiks ievēlēti 8 deputāti
(kopumā visā ES – 705 deputāti). Tā kā atšķirībā no Saeimas un pašvaldību vēlēšanām visa Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, Latvijas partijas Eiropas Parlamenta
vēlēšanās katra piedāvā vienu kandidātu
sarakstu. Kopā reģistrēti 16 saraksti, kuros
ir 246 deputātu kandidāti.
Latvijas vēlēšanu rezultāti tiks publiskoti Centrālās vēlēšanu komisijas interneta vietnē svētdien, 26. maijā plkst. 24.00,
jo dalībvalstis nedrīkst oficiāli darīt zināmus atklātībai savus balsu skaitīšanas rezultātus, kamēr nav slēgti vēlēšanu iecirkņi
dalībvalstī, kuras vēlētāji ir pēdējie, kam
jābalso EP vēlēšanu periodā.
Lubānas novada vēlēšanu iecirknis
Nr.656 atrodas Lubānas pilsētas klubā, Tilta ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā. Lubānas novada vēlēšanu komisijas tālrunis
– 29383603.
Papildus informāciju var saņemt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.
cvk.lv vai pa uzziņu tālruni 67049999 (katru dienu no 8.00 – 20.00).
Lubānas novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Sandra Līcīte

Lubānas novada pašvaldība atkārtotā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu ŠKODA:
reģistrācijas Nr. FZ-1463;
1. reģistrācijas datums – 19.05.2006.;
nosacītā cena – EUR 1300,00;
nodrošinājums EUR 130,00;
izsoles solis – EUR 50,00.
Nodrošinājums jāiemaksā kredītiestādē
Lubānas novada pašvaldības kontā: A/S
SWEDBANK, bankas kods HABALV22, konts
LV64HABA0551033331460, vai pašvaldības
kasē ar norādi par konkrētā objekta izsoli.
Izsole notiks 2019. gada 31. maijā plkst.
14.00 Lubānas novada pašvaldības 14. kabinetā, Tilta iela 11, Lubānā, Lubānas novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv.
Informācija pa tālr. 26165144 vai
26482016. Automašīnu var apskatīt, iepriekš
sazvanoties. Pieteikumus pieņems Lubānas
novada pašvaldības kancelejā vai klientu apkalpošanas centrā Tilta ielā 11, Lubānā līdz
2019. gada 30. maija plkst. 17.00. Piedāvātā
augstākā summa jāsamaksā piecu darba
dienu laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma
summā.
Egils Rēvelis
Lubānas novada pašvaldības
Attīstības daļas vadītājs

Lubānas vīnotava papildina ražotnes
tehnisko aprīkojumu
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Šajā pavasarī noslēdzies vēl viens SIA “Aiviekstes klēts” (Lubānas vīnotava) realizēts projekts ar Eiropas Savienības, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu.
Izmantojot publiskā finansējuma iespējas, iegādāts tehniskais aprīkojums vīna pudeļu aizkorķēšanai, kas krietni atvieglo produkcijas iepakošanu
un nodrošina produkta kvalitāti to glabājot. Papildus iegādātas arī Alembic tipa (klasiskās kupola
formas) destilēšanas iekārtas stipro alkoholisko
dzērienu darināšanai, lai nākotnē paplašinātu
klientiem piedāvātās produkcijas klāstu.
Martā Lubānas vīnotavā noslēgusies degustāciju zāles Parka ielā 6, Lubānā izveides pirmā
kārta: ir radītas funkcionāli ērtas un pieejamas
telpas degustāciju, semināru rīkošanai. Tālāk
plānots viesu ērtībai padarīt pieejamu kādreizējās muižas klēts iekšpagalmu, kā arī veikt uzla“LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 17. maijs

bojumus ražotnes tehnisko telpu labiekārtošanai
un paplašināšanai.
Detalizētu informāciju par SIA “Aiviekstes
klēts” ražoto produkciju, sadarbības iespējām
iespējams iegūt, rakstot e-pastu uz lubanasvinotava@gmail.com, skatot informāciju sociālā tīkla Facebook kontā “lubanasvinotava” vai zvanot
uz tālruni 23009410.
Projekta Nr.18-05-AL23-A019.2106-000016,
“Iekārtu iegāde raudzēto dzērienu produkcijas
kvalitātes paaugstināšanai un jaunu produktu
izstrādei pārējo alkoholisko dzērienu produktu
grupai“.
Kopējais finansējums 11855,- EUR, t.sk.
ELFLA finansējums 7113,- EUR apmērā.
Oskars Žvagins
SIA “Aiviekstes klēts” valdes loceklis

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada maijs

NOTIKUMU VIRPULIS
Labdien, avīzes lasītāj!
Pēdējais pavasara mēnesis maijs ir
jau vidū. Dabā to var novērot ļoti skaidri,
jo zied ievas, plaukst tulpes un pienenes
ir aizņēmušas pļavas. Laika ziņās sola, ka
maijs būs silts, tāpat kā vasara, cerams
– tā arī būs.
Tāpat kā dabā, arī skolās ir ļoti skaidri
redzams, ka 2018./2019. mācību gada
noslēgums nav tālu. Skolēni gatavojas
gada pārbaudes darbiem, devītās klases
skolēni cītīgi mācās eksāmeniem, jo viņiem šogad ir jābeidz skola.
Maijā ir gan jāmācās, gan jābūt dabas tuvumā, gan jāpiedzīvo, kas jauns.
Šomēnes Meirānu Kalpaka pamaskolas
projekta Nordplus komanda dosies vizītē uz Dāniju. Tā būs noslēdzošā vizīte
projektam par brīvā laika pavadīšanu.
Tāpēc šajā mēnesī visiem avīzes lasītājiem novēlu izmēģināt kaut ko jaunu un
neierastu.
Skaistu, priekpilnu un
siltu vasaru!
Uz redzēšanos
nākamgad!
Redaktore
Agnese Ērgle, 8.kl.

“23. aprīlī bibliotēku nedēļā notika tematisks pasākums „Pilna pļava kukainīšu” ar
mērķi iepazīstināt bērnus ar krāsaino kukaiņu pasauli, radīt draudzīgu attieksmi pret to,
rosināt bērnos interesi par pazīstamākajiem kukaiņiem pļavā un dārzā. Piedalījās pirmsskolas grupiņa „Kāpēcīši” un 1.-4.kl., bet pēcpusdienā visi, kas vēlējās, varēja apmeklēt
radošo darbnīcu – ar krāsām zīmēt kukainīšus uz akmentiņiem. Pasākumā piedalījās 28
skolēni un „radīja” vairāk kā 50 vēl neredzētas kukaiņu sugas.
2.maijs – skolotājiem metodiskā diena Lubānas vidusskolā un pirmsskolas izglītības
iestādē “Rūķīši”. Skolotāji guva jaunas atziņas un darba metodes savam darbam.
3.maijs – mācību ekskursija pa Lubānas novadu. Viesojāmies dzejnieces Broņislavas Martuževas dzejas klētī, apmeklējām stādu audzētavu “Podiņi”, viesojāmies akmeņparkā “Vaidavas”.
12.maijs – Mātes diena. “Māt – Tu spēj sāpes dzēst ar savām lūpām, bēdas izkliedēt
ar apskāvienu, nomierināt ar skatienu. Tu spēj uzburt pasauli skaistu ar savu mīlestību.”
13.maijs – izglītojoša programma “Stikla brīnumi”, “stikla pūtēji” no Ventspils iepazīstināja skolēnus ar apbrīnojamo un tik ļoti reto profesiju.
17.maijs – “Zvaniņa svētki” 9. klases skolēniem. “Lai jums dzīvē būtu tāds īpašs
bezsvara stāvoklis, kas ļautu atbrīvoties no problēmām un tās nevarētu jūs piespiest pie
zemes. Vēlam jums nebijušu vieglumu, lai jūs brīvi varētu uztvert jauno nezināmo, lai jūs
paceltos augstāk. Lai jūs, nekad nespiestu pie zemes pieradumi, dusmas. Lai jūs atbrīvotos no visa tā, kas jūs dara atkarīgu un slimu, un lai nekad nezaudētu prieku arvien no
jauna iepazīt dzīves krāsainību.”
19.-24. maijs – Nordplus Jauniešu mobilitāšu projektā Nr. NPJP-2018/10344 „Creative activities leading to the best choice in future” vizīte Dānijā.
22.maijs – 1.-6. klašu skolēni dosies uz teātra “Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz
jumta” izrādi Rēzeknē, projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros.
27.maijs – projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 7.-9.kl. skolēni dosies mācību
ekskursijā uz ZINO centru Cēsīs, kā arī uz Cēsu pili.
29.maijs – izlaidums “Kāpēcīšos”.
30.maijs – sporta diena.
31.maijs – gada noslēguma pasākums.
14.jūnijs – izlaidums 9. klases skolēniem.
Šajā mācību gadā akcijā “Šodien laukos” piedalās 8. klases skolniece Agnese Ērgle.
Novēlu veiksmi un izturību, pildot konkursa uzdevumus.
Notikumus apkopoja Aiva Caunīte

“Kāpēcīši” dodas izbraukumā
10. maija rītā debesīs spīdēja saule. Bērnu sejās bija prieks. Beidzot varēja doties
ilgi gaidītajā izbraukuma uz Lubānu. Tas
solīja jaunu interesantu piedzīvojumu.
No skolas ceļā devāmies kājām uz Meirānu autobusu pieturu. Daži bērni pirmo
reizi brauca ar sabiedrisko transportu. Viņus pārsteidza, ka arī bērniem autobusā
ir nepieciešama braukšanas biļete. Mēs
taču tik bieži pārvietojamies ar automašīnām, ka par tik vienkāršām lietām pat neiedomājamies.
Ceļš līdz Lubānai ar autobusu likās tik
aizraujošs. Bērnu sejas bija pievērstas logiem, kur bija redzama garām zibošā ainava. Ar izbrīnu sejā tika pārbraukts pāri
Aiviekstei pa Lubānas tiltu, jo līdz šim Ai-

viekste bija vērota no Meirānu tilta.
Tā mēs nonācām Lubānā. Mūsu tālākais
ceļš veda kājām cauri Lubānai uz Latgales
ielu. Pa ceļam apskatījām aprūpes centru,
Lubānas bērnudārzu un ūdenstorni.
Tā bijām nonākuši līdz sengaidītajam
zivju dīķim. Mūs gaidīja interesanta nodarbe – zivju zveja. Pa priekšu devāmies
sarakt tārpus. Bērniem tā bija neierasta lieta, daži baidījās slieku paņemt rokās. Daži
no mums zvejā bija devušies pirmo reizi,
nezināja, kā uzlikt tārpu uz āķa un iemest
makšķeri zvejošanai. Zvejai gan traucēja
vējainais laiks. Taču īstu sajūsmu izsauca
izvilktās zivis, kas plunčājās spainī ar ūdeni. Bērni varēja tās apskatīti tuvāk, pataustīt, paturēt rokās. Savu lomu mēs izlaidām
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 17. maijs

atpakaļ dīķī. Bēni iepazina dabu ūdenstilpņu tuvumā. Uzzināja, kādi ir drošības
noteikumi pie ūdens.
Mūsu izbraukums turpinājās ar pikniku,
rotaļām un lēkāšanu uz batuta. Pēc aktivitātēm pēcpusdienā ar autobusu devāmies
atpakaļ uz Meirāniem. Bērnu sejās bija lasāms nogurums un apmierināts smaids. Šī
diena bija izdevusies.
Bērni iepazina un dzīvē pielietoja drošības noteikumus, kas jāievēro uz ceļa,
sabiedriskajā transportā, pie ūdens, uz
batuta. Apguva iemaņas piknika un saskarsmes kultūrā. Šīs dienas noslēgumā
visu galvās zibēja tikai viena doma – to vajadzētu atkārtot.
Audzinātāja Sanda Ķēniņa – Ārende
un auklīte Iveta Pliča
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MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS AVĪZĪTE

Pa Lubānas
novadu

Nereti mēdz teikt: “Visas pasaules
malas izbraukājis, tikai savu dzimto pusi
kā nezina, tā nezina.” Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas priekšvakarā, 3. maijā, izmantojām
mācību ekskursijas iespējas, lai tuvāk
iepazītu Lubānas novadu, satiktu pamatīgus, darbīgus, gudrus un dzīvespriecīgus cilvēkus, kas šeit dzīvo un dzīvojuši,
strādā un strādājuši, savu mūžu velta un
veltījuši zemes stūrītim pie Aiviekstes.
Viesojāmies Broņislavas Martuževas dzejas klētī, kur Lubānas novada tūrisma un informācijas centra vadītāja Ilze
Kraukle izstāstīja dzejnieces sūro, bet
piepildīto dzīves stāstu, ko labāk izprast
palīdzēja foto izstāde un dzejnieces
balss ieraksti.
Darbojoties Mammasdabas meistarklasē, daļa skolēnu jau iepriekš bija
apmeklējuši A/S “Latvijas Valsts Meži”
kokaudzētavu “Podiņi”. Stādaudzētavas
vadītāja Jāņa Siksalieša stāstījums par
kociņu dzīvi, kā no mazas sēkliņas tiek
“izskolots” bērzs, egle vai melnalksnis,
kas pēc pāris gadiem aug kādā Latvijas vai Skandināvijas valstu mežā (un
tādu stādiņu ar uzlabotu sakņu sistēmu, audzētu, koptu, aprūpētu, izlolotu
un mīlētu ik gadus ir miljoniem) neatstāj
vienaldzīgu nevienu. Katru reizi atklājam,
uzzinām un redzam ko jaunu, priecājamies par uzņēmuma attīstību un izaugsmi, dabas cikla brīnumu.
Viļņa Strautiņa “Vaidavās” meteoroloģiskās stacijas akmens gan bija
slapjš un šūpojās, kas norāda uz lietu
(pat slapju sniegu un krusu) un vēju.
Laika apstākļi gan netraucēja aplūkot
kolekcionāra akmeņu, krūzīšu, senlietu
kolekcijas. Īpaši jautras šķita fantāziju
rosinošās “koka figūriņas”, kurām materiāls atrasts mežos un purva malās.
Tad jau tikai jādod vaļa iztēlei, lai garajos ziemas vakaros taptu fantastiski
darbi.
Prieks par mūsu puses ļaudīm, viņu
sīkstumu un enerģiju. Lai jums vienmēr
acīs deg tā īpašā dzirkstelīte, kas neļauj
ne mirkli apstāties, liek darboties, ar
savu piemēru aicinot meklēt savu dzīves
piepildījumu arī jaunajai paaudzei!

“Aiviekstes Lakstīgalas - 2019”
izskanējušas
Ir pienācis ziedošais un putnu dziesmām
skanošais pavasaris dabā. Kā jau katru gadu aprīļa mēnesī Meirānu Kalpaka pamatskolā norisinās
zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes Lakstīgalas
2019”, kas veltīts slavenajam operdziedātājam
Jānim Zāberam. Šogad konkursā piedalījās 22 dalībnieki dažādās vecuma grupās no visas Latvijas.
Priecēja zēnu sagatavotie 3 priekšnesumi – dziedājums akapella un divas ar klavieru pavadījumu
izpildītās dziesmas. Muzikālie žanri ir ļoti daudzpusīgi, sākot no liriski dvēseliskajām līdz priecīgām
un jautrām dziesmām, tautasdziesmām. Konkursa
galvenie vērtētāji ir žūrija. Šoreiz žūrija bija 5 cilvēku
sastāvā. Konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs,
Siguldas opermūzikas svētku mākslinieciskais vadītājs – Dainis Kalns, locekļi: Aigars Noviks – Madonas pilsētas kultūras nama direktora vietnieks,
Ansis Sauka – komponists, pasniedzējs Latvijas
Mūzikas akadēmijā, Kārlis Miesnieks – operdziedātājs, Aleksandrs Zeimuļs-Priževoits – Latgales
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieks. Žūrijas darbs ir grūts, izvērtējot katra
zēna spējas, dziedāšanas prasmi un pasniegšanu,
balss intonāciju un noturību, kā arī citas prasmes,
kas saistītas ar dziedāšanu.
Noklausoties zēnu vokālistu konkursa dalībnieku sniegumu, žūrijas komisija nolēma:
1. grupa 6 – 8 gadi
l.vieta Kristiānam Bružam, J. Norviļa Madonas
Mūzikas skola, pedagogs Diāna Austra Vaice;
2.vieta Gatim Grozam, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, pedagogs Agnese Levinska;
3.vieta Romānam Teo Razgalim, Lubānas vidusskola, pedagogs Teresija Pelša.
2. grupa 9 – 11 gadi
1. vieta Edmundam Maļcevam, Krustpils pamatskola, pedagogs Maija Kīne;
2. vieta Kārlim Boldānam, lkšķiles Mūzikas un
mākslas skola, pedagogs Zane Tāluma;
3.vieta Bruno Brolišam, Ādažu vidusskola, pedagogs Laura lesava.
3. grupa 12 – 15 gadi
1. vieta Renāram Beķerim, Sesavas pamatskola, pedagogs llze lndrikova;
2. vieta Kirillam Belikovam, Jāņa lvanova Rēzeknes mūzikas vidusskola, pedagogs Danuta Kār-

Ilze Stiprā
Fotoattēlos konkursa “Aiviekstes
lakstīgalas” žūrijas komisijas priekšsēdētājs Dainis Kalns kopā ar konkursa
uzvarētāju Juri Ķieti (Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola) un pedagogu Agnesi Levinsku.
Konkursa “Aiviekstes lakstīgalas” konkursantu un vīru kora “Cēsis” kopkoris.
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kliniece;
3. vieta Aivaram Eisakam, Dagdas Mūzikas un
mākslas skola, pedagogs Olga Šalajeva.
4. grupa 16 – 18 gadi
1. vieta Aināram Kiserovskim, Jāņa Ivanova
Rēzeknes mūzikas vidusskola, pedagogs Danuta
Kārkliniece;
2. vieta Ralfam Puzānam, J. Norviļa Madonas
Mūzikas skola, pedagogs Dace Kalniņa;
3. vieta Raitim Daudzvārdam, Zasas vidusskola, pedagogs Velta Ziemele.
Speciālbalvas
Labākais koncertmeistars – Ilzei Tomsonei, J.
Norviļa Madonas Mūzikas skola.
Par latgaliešu tautasdziesmas izpildījumu izloksnē – Aivaram Eisakam, Dagdas Mūzikas un
mākslas skola, pedagogs OIga Šalajeva.
Par labāko latviešu tautasdziesmas izpildījumu
Ralfam Puzānam, J. Norviļa Madonas Mūzikas skola, pedagogs Dace Kalniņa.
Par jaunrades dziesmu “Dzimis Latvijā” – Maijai Kīnei, Krustpils pamatskola.
Piešķirt konkursa Galveno balvu Jurim Ķietim,
Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola, pedagogs
Agnese Levinska. Galvenās balvas ieguvēja pedagogam – Agnesei Levinskai.
Esot klātienē, jūtams uztraukums par savu
bērnu vai audzēkni. Ir manāmas aizkustinājuma un
prieka asaras uzstāšanās laikā. Emocijas ir daudzkrāsainas, tāpat kā mazie un lielie Lakstīgalu zēni,
kuriem dziesma un mūzika sirdij ir mīļa. Lai lakstīgalu balsis pieskandina Aiviekstes rāmos krastus
arī nākamgad, kad konkurss atzīmēs savu 25. darbības gadu! Uz tikšanos!

Vineta Bormane
Fotomirkļus no konkursa skatīt mājaslapā
www.lubana.lv (Fotogalerija).

AKTĪVĀ ATPŪTA. SPORTS

“Lubānas džunglis 2019”

1. maija skrējiens “Lubānas džunglis
2019” novadā ir izvērties par lielisku tradīciju – šogad notika jau trešo reizi. Mēs kā
organizatori esam priecīgi par to, ka pasākums ar katru gadu kļūst populārāks un
dalībnieku skaits pieaug. Dalībnieku skaits
distancēs: 500 m – 49, 1 km – 25, 6 km – 73,
12 km – 50. Pavisam kopā – 197 dalībnieki.
Pateicoties visiem brīvprātīgā darba veicējiem, pasākums, kā parasti, notika jautrā
un ģimeniskā gaisotnē. Džungliska mūzika, Daces Rudzītes filcētās zvēru cepures
tiesnešiem, Andra Seipuļa un Raimonda
Dombrovska komentāri, Ezeriņu ģimenes pārsteigums mežā ar dzīvo mūziku
un pašsacerētu Lubānas džungļa himnu
akordeona pavadījumā radīja īpašu gaisotni un vēlmi piedalīties arī nākamgad. Uzvarētājiem tika lieliskas balvas no pasākuma
sponsoriem un medaļas no Lubānas novada pašvaldības, kā arī biedrības “Aborieši”.
Lielu atbalstu saņēmām no Solvitas Grosbergas Jaunpiebalgā, kas parūpējās par
īstiem sacensību numuriem, diplomiem – to
dizainu un izgatavošanu bez maksas, kā arī
lielisku brīvprātīgo darbu sacensību laikā.
Neatsveramu ieguldījumu jau trešo gadu
pēc kārtas deva uzticamā brīvprātīgā tiesnešu brigāde, kurai šogad lielā dalībnieku
skaita dēļ nācās īpaši iesvīst.
Tiem, kuri netika vai nebija pārliecināti
par savām spējām, bija iespēja trasi izstaigāt, izskriet arī pēc sacensībām.

Trase vijās gar skaistajiem Aiviekstes
upes krastiem, kur neraksturīgi Lubānas līdzenuma teritorijai ir mākslīgi veidoti krasta
uzbērumi, kas tika veidoti, padziļinot upes
gultni pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā. Garajā distancē apskatāmas dolomīta sienas
stāvkrasts, kuru zemes īpašnieki Valters un
Krista nodēvējuši par Stikla kalnu. Tāpat
neiztikt bez krāšņajām un augiem bagātīgajām palienu pļavām. Trasē apskatāmi teiksmainie un varenie vientuļie ozoli, kas ir ļoti
līdzīgi attēlotajam zīmējumam uz piecu latu
banknotes. Lielākā trases daļa sastāvēja no
meža takām, ceļiem un stigām, skujkoku un
lapu koku audzēm. Skrējiena beigu posms
vijās caur pilsētas centru,
kur apskatāma Lubānas
arhitektūra un skaistā ev.
lut. baznīca.
Neviens mums nevar
liegt radīt sev dzīvi aizraujošāku un interesantāku,
viss ir mūsu pašu rokās!
Ir jāatrod sevī motivācija
un jādodas uz priekšu,
iesaistot citus – draugus,
kaimiņus, radiniekus un
garāmgājējus!
Paldies visiem, kas
bija kopā ar mums! Tiekamies nākamajos pasākumos!
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Paldies visiem brīvprātīgā darba veicējiem!
Brīvprātīgie: Andris Seipulis, Līga Birziņa,
Dace Kočāne, Aivars Kočāns, Dace Mežsarga, Uģis Meiers, Raimonds Dombrovskis,
Olga Iva, Līga Rubule, Ainārs Akmentiņš,
Guntis Briedis, Dace Valaine, Mārtiņš Valainis, Andrejs Valainis, Elīna Pērkone, Lelde
Pērkone, Jānis Pērkons, Andris Karlsons,
Juris Saliņš, Māris Ezeriņš, Ija Ezeriņa, Alma
Elīza Ezeriņa, Elīna Šmidte, Marta Valaine,
Dace Rudzīte, Līga Padoma, Jānis Peilāns,
Kristīna Tropa, Solvita Grosberga, Andris
Turciņš, Dace Feldmane, Egils Feldmanis,
Juris Mitjakovs, Dace Studere, Matīss Matigars Ezeriņš, Anita Dzene, Valters Babris, Krista Kupča.
Paldies visiem zemju
īpašniekiem, ka ļāvāt papēdot pa Jūsu īpašumiem: Lubānas evaņģēliski luteriskajai
baznīcai, Ērikai Bārbalei, Tālim Vīksnam, Jānim Kļaviņam,
Elzai Reiterei, Vijai Vīgantei,
Valteram Babrim, Andrejam
Stangam, SIA ”Baltiņi”, A/S
“Latvijas Valsts meži”.
Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu
organizators Māris Valainis
Paldies par atbalstu un
balvām pasākuma atbalstītājiem!
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Saistošie noteikumi Nr. 4 „Par sociālajiem
pakalpojumiem Lubānas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 25.maija noteikumu
Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu. Apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības domes 2019.gada 28.marta sēdes lēmumu (protokols Nr.3, 2.§).
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Lubānas novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu (turpmāk tekstā arī – Pakalpojums) veidus, to piešķiršanas, saņemšanas kārtību
un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par Pakalpojumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
2. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir
personām, kuras ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Lubānas novada administratīvajā teritorijā,
kā arī citām personām normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
3. Lubānas novada pašvaldība sniedz Pakalpojumus vai organizē to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās, vai pērk no cita pakalpojuma sniedzēja.
4. Lubānas novada pašvaldībā Pakalpojumu
sniegšanu un organizēšanu veic Lubānas novada
pašvaldības sociālais dienests (turpmāk – Sociālais
dienests). Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu pieņem Lubānas novada sociālais dienests.
5. Pakalpojumu saņēmējam vai pakalpojuma
saņēmēja apgādniekam ir pienākums norēķināties
par saņemto Pakalpojumu atbilstoši šajos noteikumos un citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai.
2. PAKALPOJUMU VEIDI
6. Valsts finansētie Pakalpojumi:
6.1. asistenta pakalpojums;
6.2. psihologa pakalpojums vardarbībā cietušiem bērniem;
6.3.psihologa pakalpojums vardarbībā cietušām pieaugušām personām;
6.4. psihologa pakalpojums vardarbības veicējam.
7. Valsts finansētie rehabilitācijas Pakalpojumi
institūcijās:
7.1. sociālā rehabilitācija Sociālās Integrācijas
valsts aģentūrā;
7.2. sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušiem
bērniem krīzes centrā;
7.3. sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām
pieaugušām personām krīzes centrā;
7.4. sociālā rehabilitācija vardarbības veicējam
krīzes centrā;
7.5. ilgstoša sociālā aprūpe un rehabilitācija
Valsts sociālās aprūpes centrā personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.
8. Pašvaldības sociālie Pakalpojumi:
8.1. atbalsta, pašpalīdzības un izglītojošās
grupas;
8.2. psihologa pakalpojums bērniem un pieaugušajiem;
8.3. smilšu spēles terapija bērniem;
8.4. aprūpe mājās;
8.5. ilgstoša (īslaicīga) sociālā aprūpe un rehabilitācija institūcijā;
8.6. transporta pakalpojums;
8.7. vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu
nodrošināšana.
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3. PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
9. Noteikumu 6.un 7.punktā minētos valsts finansētos Sociālos pakalpojumus persona pieprasa
un Sociālais dienests sniedz vai administrē atbilstoši likumā un ministru kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai.
10. Noteikumu 8.4.apakšpunktā minētā pakalpojuma piešķiršanas kārtību nosaka 26.08.2010.
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10. “Par aprūpi
mājās Lubānas novadā”.
11. Lai saņemtu pašvaldības sociālos Pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis Sociālajā dienestā
iesniedz iesniegumu, kurā norāda vēlamā Pakalpojuma veidu, kā arī citus šajos noteikumos minētos
dokumentus atbilstoši pieprasītā Pakalpojuma veidam.
12. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc
iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu. Gadījumā, ja
sociālo pakalpojumu nevar nodrošināt uzreiz, pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu sociālā
pakalpojuma saņemšanas rindā.
13. Krīzes situācijā Sociālais dienests lēmumu
par Pakalpojuma piešķiršanu pieņem nekavējoties.
14. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā
nav iespēju sniegt attiecīgo Pakalpojumu, sociālais
dienests slēdz līgumus ar sociālo pakalpojumu
sniedzējiem citās pašvaldībās.
4. PAŠVALDĪBAS SOCIĀLIE PAKALPOJUMI
4.1. ATBALSTA, PAŠPALĪDZĪBAS UN IZGLĪTOJOŠĀS GRUPAS PAKALPOJUMS
15. Atbalsta un pašpalīdzības grupas pakalpojums nodrošina personām iespēju mazināt sociālo
izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to
risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju, lai uzlabotu paškontroles spējas un
līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
16. Izglītojošā pakalpojuma grupas mērķis ir
palīdzēt atjaunot vai uzlabot ģimenes (personas)
sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personas) izglītošanos, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanu, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus
labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.
17. Atbalsta, izglītojošo un pašpalīdzības grupas pakalpojumu bez maksas nodrošina:
17.1. trūcīgām vai maznodrošinātajām personām;
17.2. cilvēkiem ar invaliditāti;
17.3. ģimenēm ar bērniem;
17.4. atkarīgajām un līdzatkarīgajām personām;
17.5. vardarbībā cietušām, vardarbību veikušām personām;
17.6. aizbildņiem un audžuģimenēm;
17.7. personām, kuras atgriežas no ieslodzījuma vietas.
18. Atbalsta un pašpalīdzības grupas vada Sociālā dienesta darbinieks vai pieaicinātie speciālisti.
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Nodarbību tēmas tiek plānotas, ņemot vērā dalībnieku vajadzības un intereses.
19. Atbalsta, pašpalīdzības un izglītojošās grupas pakalpojumu piešķir pamatojoties uz:
19.1. personas iesniegumā norādīto problēmas
aprakstu;
19.2. sociālā darbinieka izvērtējumu sociālā
rehabilitācijas plāna ietvaros;
19.3. valsts vai pašvaldības institūcijas pieprasījumu.
4.2. PSIHOLOGA PAKALPOJUMS BĒRNIEM
UN PIEAUGUŠAJIEM
20. Psihologa pakalpojums sociālā darba ietvaros tiek nodrošināts Sociālā dienesta klientiem, kuri
nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās traumas, pamatojoties uz:
20.1. sociālā darbinieka izvērtējumu sociālā
rehabilitācijas plāna ietvaros;
20.2. izglītības iestādes rakstisku Problēmas
pieteikumu;
20.3. valsts vai pašvaldības institūcijas pieprasījumu.
21. Sociālajā dienestā var saņemt šādus psihologa pakalpojumus:
21.1. individuālās psihologa konsultācijas un
rehabilitāciju;
21.2. ģimenes konsultēšanu;
21.3. psiholoģisko atbalstu bērniem (līdz 18
gadu vecumam) – diagnostiku, korekciju, konsultēšanu un rehabilitāciju;
21.4. pašpalīdzības un psiholoģiskā atbalsta
grupas;
21.5. psiholoģiskā diagnostika;
22. Tiesības saņemt bezmaksas psihologa
konsultācijas ir šādām personām:
22.1. trūcīgām un maznodrošinātām pilngadīgām personām stresa un emocionālu problēmu gadījumos;
22.2. ģimenei vai personai, kura ir nonākusi
krīzes situācijā vai zaudējusi ģimenes locekli;
22.3. sociālā riska ģimenēm (sociālā rehabilitācijas plāna ietvaros, problēmas pieteikums no izglītības iestādes);
22.4. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, pamatojoties uz bāriņtiesas vai sociālā darbinieka nosūtījumu;
22.5. personām ar pirmreizēju invaliditāti un
viņu ģimenes locekļiem;
22.6. audžuģimenēm, aizbildņiem.
4.3. SMILŠU SPĒLES TERAPIJAS PAKALPOJUMS BĒRNIEM
23. Sociālais dienests nodrošina pašvaldības
apmaksātu Smilšu spēles terapijas pakalpojumu
bērniem ar uzvedības traucējumiem un veselības
problēmām no 3 gadu vecuma.
24. Smilšu spēļu terapiju nozīmē gadījumos, ja
konstatētas:
24.1. ģimenes attiecību problēmas;
24.2. emocionālas problēmas;
24.3. nakts bailes, murgi, fobijas;
24.4. mācību grūtības skolā;
24.5. hiperaktivitāte;
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24.6. neirozes, stostīšanās, tiki;
24.7. depresija;
24.8. traumatiski pārdzīvojumi;
24.9. grūtības saprast sevi un citus, veidot
attiecības;
24.10. somatiskas saslimšanas, kuru pamatā
ir psihisks konflikts;
24.11. stresa pārvarēšanas un relaksācijas
problēmas.
25. Tiesības saņemt bezmaksas smilšu spēles
terapiju ir šādām personām:
25.1. ģimenēm ar bērniem, kuru bērniem ir
uzvedības, mācīšanās traucējumi un ir problēmas
pieteikums no izglītības iestādes;
25.2. bērniem ar pirmskolas izglītības iestādes
problēmas pieteikumu;
25.3. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam vai audžuģimenēm,
pamatojoties uz sociālā darbinieka nosūtījumu.
26. Smilšu spēles terapijas pakalpojumu piešķir pamatojoties uz:
26.1. vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto problēmas aprakstu;
26.2. izglītības iestādes rakstisku Problēmas
pieteikumu vai ģimenes ārsta izrakstu;
26.3. valsts vai pašvaldības institūcijas pieprasījumu.
4.4. SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS
ILGSTOŠAS (ĪSLAICĪGAS) SOCIĀLĀS APRŪPES
UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJĀ
27. Tiesības saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu ilgstošas (īslaicīgas) sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nevar patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, un kurām nepieciešamais
pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās noteikto apjomu.
28. Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu ilgstošas (īslaicīgas) sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām, persona vai viņas likumiskais pārstāvis
vēršas Sociālajā dienestā un, iesniedz šādus dokumentus:
28.1. personas iesniegums par ievietošanu
ilgstošas (īslaicīgas) sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas iestādē;
28.2. uzrāda personu apliecinošs dokumentu;
28.3. ģimenes ārsta izziņu/izrakstu par personas veselības stāvokli ar norādi par medicīnisko
kontrindikāciju neesamību;
28.4. informāciju (ja tā nav pašvaldības rīcībā)
par personas ienākumu apjomu;
28.5. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas
saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
28.6. citus dokumentus pēc sociālā darbinieka
pieprasījuma.
29. Sociālais dienests:
29.1. izvērtē personas individuālās vajadzības
un resursus,
29.2. veic personas apsekošanu dzīvesvietā
un funkcionālo spēju izvērtēšanu;
29.3. pieprasa no institūcijām un speciālistiem
lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju;
29.4. lemj par sociālo pakalpojumu nepiecie-

šamību, nosakot aprūpes līmeni un personas un/
vai tās apgādnieka sociālā pakalpojuma samaksas
apmēru.
30. Par ilgstošas (īslaicīgas) sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā
pilngadīgām personām samaksā klients, klienta
apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, Lubānas novada pašvaldības apstiprināto maksu un noslēgto Līgumu.
4.5. BEZMAKSAS TRANSPORTA PAKALPOJUMS
31. Bezmaksas transporta pakalpojums tiek
piešķirts nokļūšanai ārstniecības vai citās specializētās iestādēs, ja personas pamatotu iemeslu dēļ
nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu vai
transports nav pieejams.
32. Bezmaksas transporta pakalpojumu tiesības saņemt vienu reizi mēnesī:
32.1. ģimenēm ar bērniem krīzes situācijās,
kas saistītas ar bērnu veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu;
32.2. pensionāriem, kuri nonākuši krīzes situācijā;
32.3. personai, kura saņem “Aprūpe mājās”
pakalpojumu, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi
pie ģimenes ārsta.
32.4. trūcīga persona, kura nonākusi krīzes
situācijā.
33. Lai saņemtu pakalpojumu, persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, kurā norāda
pakalpojuma pieprasījuma pamatojumu, maršrutu,
kā arī uzrāda atbilstošu dokumentu (ģimenes ārsta
izrakstu, pensionāra apliecību utml).
4.6. VIDES PIEEJAMĪBAS UN TEHNISKO PALĪGLĪDZEKĻU NODROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMS
34. Vides pieejamības un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas pakalpojums dod iespēju personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām integrēties sabiedrībā un brīvi pārvietoties.
35. Tehniskos palīglīdzekļus bezmaksas nodrošina trūcīgajām personām.
36. Atbalstāmie pasākumi:
36.1. mājokļa un vides pieejamības nodrošināšanai – mobilais pacēlājs;
36.2.tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana – ratiņkrēsli, rolatori, atbalsta/elkoņa spieķi, WC krēsli.
37. Lai saņemtu noteikto pakalpojumu:
37.1. persona vai likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu, kurā norāda Sociālā pakalpojuma piešķiršanas pamatojumu un vēlamo tehnisko
palīglīdzekli;
37.2. persona vai likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda veselības stāvokli apliecinošu
dokumentāciju;
37.3. Sociālais dienests slēdz Līgumu ar personu un paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu
par nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa izsniegšanu.
5. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANA UN PĀRSŪDZĒŠANA
38. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var
apstrīdēt Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11,
Lubānā, Lubānas novadā.
39. Lubānas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētāja vietniece
Iveta Peilāne
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 17. maijs

PASKAIDROJUMA
RAKSTS
Lubānas novada
saistošie noteikumi Nr. 4
„Par sociālajiem
pakalpojumiem
Lubānas novadā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 25.maija noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu. Līdz šim Lubānas novada pašvaldībai nav izdoti saistošie noteikumi, kas
regulē sociālo pakalpojumu sniegšanu Lubānas novadā.
2. Īss projekta satura izklāsts. Noteikumi nosaka Lubānas novada pašvaldībā pieejamos sociālo
pakalpojumu veidus, Lubānas novada pašvaldības
sociālos pakalpojumus, to apjomu, piešķiršanas un
saņemšanas kārtību un kārtību, kādā persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa pakalpojumus,
pakalpojumu apmaksas kārtību, kā arī lēmuma par
pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu. Ietekmē kārtējā pašvaldības
budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav
attiecināms
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošajos noteikumos paredzētā kārtība būtiski nemaina administratīvās procedūras, kas attiecināmas uz dažāda veida sociālo pakalpojumu sniegšanu
Lubānas novada pašvaldībā. Administratīvo procedūru skaidrojums pieejams Lubānas novada sociālajā
dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbojoties ar
Lubānas novada sociālo dienestu. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv, kā
arī ir pieejams Lubānas novada pašvaldības domes
ēkā.

MŪZIKAS SKOLAS
ZIŅAS
J. Norviļa Madonas mūzikas skolas
Lubānas audzēkņu KONCERTS
Lubānas pilsētas klubā
21.maijā plkst. 17.00.
UZŅEMŠANA J. Norviļa Madonas mūzikas
skolas flautas un akordeona spēles klasēs
4. jūnijā plkst. 17.00 Lubānas vidusskolas
1. stāvā mūzikas kabinetā. T. 26110872.
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18. maijā plkst. 19.00
Meirānu tautas namā

Ģimenes dienai
veltīts
KONCERTS

Piedalās
Lubānas vidusskolas bērnu un
jauniešu deju kolektīvi “Raksti” –
vadītāja Lienīte Ozolniece
VPDK “Rokraksti” –
vadītāja Lienīte Ozolniece
Lubānas kultūras nama senioru
deju kopa “Varavīksne” –
vadītāja Lienīte Ozolniece
Lubānas pirmsskolas izglītības
iestādes “Rūķīši” bērnu deju
kolektīvs – vadītāja Ilze Melngaile
JDK “Raksti” muzicējošie jaunieši

Muzeju nakts
pasākumi
18. maijs
19:00 – 22:00 Eiropas
as
muzeju nakts krēslā,
pievienojoties kopējam
Muzeju nakts vadmotīvam
TĀLAVAS TAURĒTĀJS,
Broņislavas Martuževas dzejas klēts
(Dārziņi 1, Indrānu pagasts,
Lubānas novads, t. 29337282)
saviem apmeklētājiem piedāvā:
19:00. Pirmo viesu sagaidīšana.
R. Blaumaņa /Mans zelts ir mana tauta/
un B. Martuževas /Ak dzimtene, tu man sirds
dziļumā/ sasaukšanās.
19:30. Plaukst liepas, lapo ozoli – pastaiga
dārzā B.Martuževas dzejas pavadībā.
20:00. Dzeja Dzejas klētī.
Runā dzejniece (audio/video), viena dzejoļa/
dziesmas stāsts dzeja klēts viesa lasījumā
(Tu vari izvēlēties dzejoli jau mājās,
Tu vari to izvēlēties no grāmatas brāļa Pētera
gatavotajā grāmatu plauktā,
Tu vari pieņemt mūsu izvēli).

Ieeja – bez maksas

20:30. Dzejas klēts priekšmetu likteņstāsti.

DONORU DIENA
DON

21:00. Lai visu mūžu pavada mūs dziesma.
Ugunskura vietas godināšana kopā ar folkloras
kopu “Lubāna”, Lubānas kultūras nama senioru
sieviešu kori “Noskaņa” un ugunskura vietas
veidotājiem Vilni Strautiņu un Andreju Valaini.

Donoru diena Lubānā notiks
28. maijā
no plkst. 9:00 līdz 12:00
So
Sociālā dienesta telpās 3. stāvā.
Laipni aicināti!
Līdzi ņemt personu apliecinošu
dokumentu un zināt savu bankas kontu.

No plkst. 19:00 – 23:00
Lubānas vīnotava (Parka ielā 6, Lubānā) aicina
uz galda spēļu (kā lieliem, tā maziem) vakaru,
ražotnes un degustāciju zāles apskati, maksas
vīna degustāciju. Vīno!

Par kārtējo nodokļa (NĪN) maksājumu
Līdz 2019. gada 15.maijam bija veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi
veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1. aprīlī,
15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai
arī reizi gadā – avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu).
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas
norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos
pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās
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visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams
veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas
personas īpašumiem. Lietotāju ērtībām turpmāk
pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv lietotāji savā profilā var ielogoties ar eParaksts mobile
rīku.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā
ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa
apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv
iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai
e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS)
par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS
veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Līva Beniņa, mob.29863456
SIA ZZ Dats mārketinga speciāliste
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 17. maijs

Ir pagājis gads un vidējās paaudzes sieviešu
deju kolektīvi no Vidzemes un Latgales pošas uz
5. vidējās paaudzes sieviešu deju kolektīvu festivālu „Spīganu dejas ezera atspulgā”, kas notiks
1. un 2. jūnijā Gaigalavā, Rēzeknes novadā.
Šogad festivālā piedalīsies vidējās paaudzes
sieviešu deju kopas no Mazsalacas, Sēļu muižas
(Mazsalacas nov.), Lugažu muižas (Valkas nov.),
Birzgales (Ķeguma nov.), Zosēniem, Tilžas, Vectilžas, Vestienas, Barkavas, Degumniekiem, Meirāniem, Grenctāles (Bauskas nov.), Lēdmanes
(Lielvārdes nov.).
Pirms pieciem gadiem sieviešu deju kolektīviem nebija sava deju repertuāra, bet nu tās jau ir
28 dejas. Ik gadu Jaunrades deju konkursā kompetenta žūrija izvēlas piemērotākās deju horeogrāfijas, kas tiek iekļautas nākamā gada festivāla
deju repertuārā. Šīs dejas ļauts dejot tikai tiem
kolektīviem, kas piedalās festivālā.

Programmā:
1. jūnijā
Plkst. 10:00 festivāla atklāšana ūdens tūrisma attīstības centrā „Bāka” pie Lubāna ezera.
Plkst. 17:00 Jaunrades deju konkurss
Gaigalavas kultūras namā. Konkursā kolektīvi
dejos divas dejas un tādējādi sacentīsies par piecu labāko deju iekļūšanu nākamā gada festivāla
repertuārā. Koncertā ieeja bez maksas.
Plkst. 21:00 dueta Inga&Normunds koncerts Gaigalavas KN.
Ieejas maksa EUR 4.
2. jūnijā
Plkst. 15:00 sieviešu deju kopu koncerts
„Līksmo mana dvēselīte” laukumā pie Gaigalavas kultūras nama.
Koncertā kolektīvi izdejos četru gadu laikā
apgūtās festivāla repertuāra dejas. Koncertu kuplina Tihovsku ģimene no Ludzas, kas plašāk pazīstama no TV šova „Dziedošās ģimenes”. Ieeja
uz koncertu – bez maksas.
No plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00 laukumā pie Gaigalavas kultūras nama darbosies
mājražotāju tirdziņš. Visi pārdot gribētāji aicināti
pieteikties pa tālruni 29498655 (Valentīna) līdz
29. maijam.
Visi laipni aicināti!
Ilze Purpļeviča, festivāla
sieviešu deju kopu koordinatore
Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs
iznāks 31. maijā.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 24. maijam.

