
Paziņojums par Lubānas 
novada Attīstības programmas 

2019. – 2026. gadam 
 1.0 redakcijas apstiprināšanu 

un nodošanu publiskajai 
apspriešanai

Pamatojoties uz Lubānas novada domes 2019.gada 
27. jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 9.§) laika pos-
mā no š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) tiek or-
ganizēta Lubānas novada Attīstības programmas 2019. 
– 2026. gadam 1.0 redakcijas publiskā apspriešana.

1. Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas 
dokuments, kas noteiks pašvaldības prioritātes un rīcības 
virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada 
uzņēmējus, izglītības, kultūras, veselības, sociālās aprū-
pes, transporta, vides, novada nevalstisko organizāciju, 
kā arī citu nozaru pārstāvjus un interesentus iesaistīties 
attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vieno-
tos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un 
veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

2. Ar Lubānas novada attīstības programmas 2019. 
– 2026. gadam  1.0 redakcijas drukātiem materiāliem  lai-
ka posmā no  š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) 
varēs iepazīties:

 Lubānas novada pašvaldībā – Tilta iela 11, Lubā-
na, Lubānas novads pirmdienās 8.00-12.30. un 13.30-
18.00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8.30-12.30 
un 13.30-17.30; piektdienās 8.30-12.30 un 13.30-16.30; 
sestdienās un svētdienās – brīvs.

3. Ar Lubānas novada attīstības programmas 2019. 
– 2026. gadam  1.0 redakcijas elektronisko versiju laika 
posmā no  š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam (ieskaitot) va-
rēs iepazīties Lubānas novada mājaslapas interneta vietnē 
www.lubana.lv sadaļā Teritorijas plānojuma un attīstības 
plānošanas dokumenti. 

4. RAKSTISKUS KOMENTĀRUS par Lubānas novada 
attīstības programmas 2019. – 2026. gadam  1.0 redakci-
ju laika posmā no š.g. 25. jūlija līdz 26. augustam (ieskai-
tot) būs iespējams sniegt sekojošos veidos:

 iesniedzot personīgi Lubānas novada pašvaldībā, 
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads;

 sūtot pa pastu uz adresi: Lubānas novada pašvaldī-
ba, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads;

  sūtot priekšlikumus elektroniski uz e-pasta adresi: 
pasts@lubana.lv.

  5. Lubānas novada pašvaldības attīstības program-
mas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakcijas sabiedriskās   
apspriedes sanāksme norisināsies 19. augustā plkst. 
17. 00 Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14.

Kontaktpersona: attīstības daļas vadītājs E. Rēvelis, 
tālr. 26482016, e-pasts: egils.revelis@lubana.lv.

Atvērto durvju diena 
lauksaimniecībā

13. jūlijā Lubānā dabas takā SIA “Here-
ford Agro” organizēja interesantu pasākumu 
– Atvērto durvju diena lauksaimniecībā. Pa-
sākums bija interesants ar dažādām aktivitā-
tēm, mūziku un garšīgu ēdienu. Pasākuma 
ietvaros notika ekskursija pa saimniecību, 
BBQ ar šefpavāru Cyril Breteau no Francijas, 
dzīvā mūzika, loku šaušana un šķēpu meša-
na, laivošana, piepūšamā pilsētiņa bērniem, 
sauna, vietējais alus un vīns. Organizatori ap-
mierināti ar pasākuma apmeklētību, savukārt 
apmeklētāji apmierināti ar piedāvāto prog-
rammu, kas bija saistoša gan lieliem, gan 
maziem – ģimenēm. Ligita Pētersone

Laikraksta slejās 
neliels atskats uz 

amatiermākslas kolektīvu 
festivāla – “Aiviekstes svētki 

2019” norisēm un rezultātiem.
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-
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Laikraksts
Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 500 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

PAR IZSTĀDĒM
Lubānas novada tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrā no 
3. aprīļa līdz 29. jūnijam Valda Kļaviņa 
fotoizstādi “Pie Aiviekstes Ļaudonā” ap-
skatījās 458 izstādes apmeklētāji.

Medību trofeju izstāde Lubāna “Ai-
viekstes svētki – 2019” bija apskatāma 
līdz 19. jūlijam.

 Lubānas novada pašvaldības 
kultūras darba speciāliste 

Ilze Kraukle, 26374962

Aktuāli
 Lubānas novada pašvaldība izsludinā-

jusi iepirkumu “Meirānu stacijas jumta vien-
kāršota atjaunošana” (pieteikumu iesnieg-
šanas termiņš – 24.07.2019. plkst.14:00).

 Aktīvās atpūtas cienītājiem ir izveidots 
video, kurā tiek piedāvāts maršruts atpūtas 
braucienam apkārt Lubāna ezeram.

Maršrutā ir iekļautas vietas, kas atrodas 
ne pašos ezera krastos, bet Lubāna ezera 
apkārtnē: atpūtas vieta “Aborieši” Lubānas 
novadā; briežu dārzs “Mežsētas” Rugāju 
novadā; Jolantas un Valda Dundenieku ke-
ramikas darbnīca Balvu novadā; “Varakļā-
nu muižas pils” Varakļānos; atpūtas vieta 
“Pērtnieki” Rēzeknes novadā; Oskara Kal-
paka dzimtās mājas “Liepsalas” Madonas 
novadā; Informācija par visiem Lubāna eze-
ra apskates objektiem pieejama:  * tūrisma 
ceļvedis Lubānas ezera noslēpumi 2019. 
Video: IK Latvju sēta varat apskatīt novada 
mājaslapā www.lubana.lv sadaļā Atpūta “Iz-
vēlies atpūsties pie Lubāna ezera”.

Pārskats par 
Lubānas novada 
dzimtsarakstu 
nodaļas darbu 

2019.g. 1.pusgadā
Dzimšana ► 1.pusgadā dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti 4 jaundzimušie – 3 meitenes 
un 1 zēns. Laulībā dzimis 1 bērns, atzīta pa-
ternitāte 3 bērniem. Divos gadījumos jaundzi-
mušais mātei ir pirmais bērns, vienā – otrais, 
vienā – piektais bērns. Visi bērniņi dzimuši ģi-
menēs, kurās abi vecāki ir latvieši. 

Miršana ► 1.pusgadā dzimtsarakstu no-
daļā reģistrēti 11 miršanas gadījumi. 8 miru-
šie bija Lubānas pilsētas iedzīvotāji. Mirušas 
6 sievietes un 5 vīrieši. Janvārī reģistrēti 5 mir-
šanas gadījumi, februārī – 1, maijā – 4, jūnijā 
– 1. Vecākajam mirušajam bija 93 gadi, jaunā-
kajam – 53 gadi. Četru Lubānas novada iedzī-
votāju miršana reģistrēta citā dzimtsarakstu 
nodaļā.

Laulības ► 1.pusgadā dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrētas 2 laulības, abas noslēgtas 
dzimtsarakstu nodaļā. 

Laulības šķiršana ► 1.pusgadā dzimt-
sarakstu nodaļā izdarītas 2 atzīmes par laulī-
bas šķiršanu. Viena laulība šķirta tiesā, viena 
pie zvērināta notāra. Laulības bija noslēgtas 
2002.gadā un 2012.gadā.

Citi pakalpojumi ► 1.pusgadā dzimtsa-
rakstu nodaļā izsniegtas 5 atkārtotas apliecī-
bas (1 – laulību, 1 – miršanas, 3 – dzimšanas), 
izsniegtas 2 izziņas par laulības noslēgšanas 
dokumentu pārbaudi un 11 izziņas no civil-
stāvokļa aktu reģistriem.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas 
pienākumu izpildītāja Sandra Līcīte

Par bāriņtiesas darba 
laiku priekšsēdētājas 

atvaļinājuma laikā no 18. 
jūlija līdz 21. augustam

Bāriņtiesā apmeklētāji tiks pieņemti 
sekojošos datumos:

  25.07.;  01.08.; 
 08.08.;  15.08.

Darba laiks: 8.30 – 17.30.

Jau iepriekš tikāt informēti par to, ka 
pašvaldībā tika iesniegti 6 “Iedzīvotāju ini-
ciatīvas līdzdalības un piederības veicināša-
nai” projekti. Domes sēdē 27.06.2019. tika 
apstiprināts fi nansējums visiem 6 projek-
tiem. Vēlreiz informācija par iesniegtajiem 
pieteikumiem:

Biedrība “Motoklubs Lubāna” iesnie-
dza projektu “BMX velotrase”. Projekta 
mērķis – pabeigt BMX velotrases izbūvi, lai 
trase var pilnvērtīgi darboties tai paredzēta-
jam mērķim. Organizēt sacensības lokālā 
mērogā un pāris reizes gadā pieaicināt BMX 
treneri uz bērnu pamatapmācībām. Popula-
rizēt BMX sportu Lubānas novadā.

Nodibinājums “Broņislavas Martuže-
vas fonds “Rakstītāja” iesniedza projektu 
“Oskara Kalpaka kapa pieminekļa an-
sambļa dendroloģiskās ainavas labiekār-
tošana Visagala kapos”. Godinot pulkveža 
Oskara Kalpaka piederību Lubānas nova-
dam un atzīstot Lubānas novada pašvaldī-
bas ieguldījumu O. Kalpaka kapa pieminek-
ļa ansambļa uzturēšanā, BMFR vēlas izrādīt 
iniciatīvu un organizēt pieminekļa ansambļa 
ainavas labiekārtošanu, piesaistot profesio-
nālus  kokkopjus no SIA “Koku Krusttēvs”.

B-bas “Lubānas Puse” piedāvātais 
projekts – “Informatīvās vides video vi-
zītkartes “RADI.DARI.VIDI Lubānas nova-
dā” izveidošana”. Ar jēdzienu vide varam 
saprast ne tikai materiālo apkārtni, bet arī 
apkārtējo cilvēku eksistences  apstākļu ko-
pumu – sabiedrību, sociālo vidi, virtuālo vidi. 
Biedrība plāno sadarbībā ar profesionālu 
videooperatoru radīt trīs apmēram 3 minū-
tes garas īsfi lmas jeb virtuālās vides video 
vizītkartes par Lubānas novadu, iekļaujoties 
tēmās “Vide”, “Radīšana”, “Darīšana”.

B-ba “Aborieši” iesniedza projektu 
“Drošā taka”. Projekta ietvaros tiek plānots 
renovēt četras laipas dabas takā “Aivieks-
tes ozoli”, kuru kopējais garums ir 50 metri. 
Pirms astoņiem gadiem izgatavoto laipu vir-
sējais dēļu segums ir novecojis un sāk kļūt 
bīstams apmeklētājiem. Projekta apstiprinā-
šanas gadījumā tiks iegādāti kokmateriāli –  
dēļi un attiecīgā furnitūra nepieciešamajiem  

“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un 
piederības veicināšanai” projekti

laipu renovācijas darbiem. 
B-bas “Vecais Ceplis” projekts “Es-

trādes vietas sakopšana pie J. Zābera 
muzeja “Vecais Ceplis””. Vecā estrāde pie 
muzeja ir demontēta, līdz ar to arī estrādes 
vieta palika neizmantota. Attīstoties lauku 
tūrismam, kā arī veidojot muzeja apkaimi 
sakoptāku un patīkamāku apmeklētājiem un 
novada cilvēkiem, pamazām estrādes vieta 
pašu spēkiem tika kopta. Projekta ietvaros 
plānots atjaunot zālienu, to paplašināt, no-
zāģējot kokus, kas izauguši, jāizrauj arī gar 
malām esošie celmi. Šī platība ir vienīgā ie-
spēja nonākt pie Zābera ozola, kurš atrodas 
pļavas tālākajā stūrī. Ozols ir atzīmēts kā 
dižkoks un ir aprakstīts Gunta Eniņa grāma-
tā “Koki mājas nepamet”.

B-ba “Vienā solī” iesniegusi projektu 
“Lai zaļāk”. Projekts paredzēts Meirānu cie-
ma vizuālā tēla uzlabošanai. Pēc iedzīvotāju 
iniciatīvas gada laikā sakoptas (atbrīvotas 
no krūmiem, kritušiem kokiem, zāles) vairā-
kas teritorijas. Lai turpmāk būtu iespējams 
šīs teritorijas uzturēt, regulāri pļaujot zāli, 
atvases, nepieciešams tehniskais nodroši-
nājums. Projekta laikā paredzēts rīkot talku, 
lai izkoptu ceļa posmu no Meirānu tilta līdz 
Meirānu skolai (vecais ceļš), izkopt ceļa ma-
las, izgriežot krūmus un regulāri izpļaujot 
ceļa malas un grāvjus. Iegādāties krūmgrie-
zi/trimmeri, teleskopisko zāģi, cirvjus.

Informāciju sagatavoja
laikraksta “Lubānas Ziņas” redaktore 

Ligita Pētersone
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iniciatīvas līdzdalības un piederības veicinā-
šanai” ietvaros ar pašvaldības fi nansējumu 
1000 EUR.

7. Par projekta iesnieguma “Estrādes 
vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja 
“Vecais ceplis”” apstiprināšanu. Apstipri-
nāt biedrības “Vecais ceplis”, reģistrācijas 
Nr. 40008209921, projekta iesniegumu “Es-
trādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja 
“Vecais ceplis”” projektu konkursa “Iedzīvo-
tāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veici-
nāšanai” ietvaros ar pašvaldības fi nansējumu 
1000 EUR.

8. Par projekta iesnieguma “Lai zaļāk” 
apstiprināšanu. Apstiprināt biedrības “Vienā 
solī”, reģistrācijas Nr. 40008273998, projekta 
iesniegumu “Lai zaļāk” projektu konkursa “Ie-
dzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības 
veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības fi nansē-
jumu 916 EUR.

9. Par Lubānas novada Attīstības prog-
rammas 2019. – 2026. gadam 1.0 redak-
cijas nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai. Nodot Lubānas 
novada Attīstības programmas 2019. – 2026. 
gadam 1.0 redakciju  publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai. Noteikt 
publiskās apspriešanas laiku – 4 (četras) ne-
dēļas. Lēmumu un paziņojumu par Lubānas 
novada Attīstības programmas 2019. – 2026. 
gadam 1.0 redakciju nodošanu publiskajai 
apspriešanai ievietot pašvaldības interneta 
vietnē www.lubana.lv, informatīvajā izdevumā 
„Lubānas Ziņas” un Telpiskās attīstības plā-
nošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Lubānas novada attīstības programmas 
1.0. redakcija pieejama: https://geolatvija.lv/
geo/tapis.

10. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubā-
nas novada pašvaldības domes priekšsē-
dētājam Tālim Saleniekam. Piešķirt Lubānas 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājam 
Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 4 
(četras) kalendārās nedēļas, sākot ar 2019. 
gada 8. jūliju līdz 4. augustam par nostrādāto 
laiku no 15.06.2018.-14.06.2019. Izmaksāt at-
vaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēneš-
algas. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam 
saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestā-
dēs un Valsts kasē.

11. Par Lubānas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa 
ikgadējā atvaļinājuma laikā. Lubānas no-
vada pašvaldības domes priekšsēdētāja Tāļa 
Salenieka ikgadējā atvaļinājuma laikā no 
2019. gada 8. jūlija līdz 4. augustam domes 
priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei no-
teikt atlīdzību par priekšsēdētāja pienākumu 
veikšanu 7,90 euro/h.

12. Par finansējuma piešķiršanu uguns-
drošības signalizācijas paneļa nomaiņai 
Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 
12, Lubānā. Piešķirt 320 EUR fi nansējumu 
no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzek-
ļiem ugunsdrošības signalizācijas paneļa no-
maiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka 
ielā 12, Lubānā, izdarot attiecīgus grozījumus 
2019. gada pašvaldības budžetā.

13. Par finansējuma piešķiršanu trans-

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, 
Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis 
Klikučs, Sandra Valaine. Nepiedalās: Lana 
Kunce, Laila Ozoliņa, Ainārs Spridzēns, Iveta 
Peilāne.

1. Par preču pārdošanas cenu apstip-
rināšanu suvenīriem. Apstiprināt suvenīru 
atsavināšanas cenas tirdzniecībai Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrā Oskara Kalpaka ielā 4-3, Lubānā:

Nosaukums (Indekss) Cena (euro)
Krūze (P001) – 2,90
Kauss 0.3 l (B002) – 3,38
Kauss 0.5 l (B003) – 4.35
Vāze mazā (SA005) – 1,57
Vāze amfora (AM006) – 1,21
Vāze augstā (VA 008) – 2,18
Vāze trīsstūrveida (VT009) – 1,69
Vāze ar vilnīti (VR029) – 1,53
Suvenīrs Kauss (SB 010) – 1,69
Suvenīrs Kausiņš (SB 011) – 1,53
Suvenīrs mazais kausiņš (SB012) – 1,33
Blašķe (G0013) – 2,42
Suvenīrs Kurpe (SK0014) – 2,31
Suvenīrs Kurpīte (SK0015) – 1,53
Magnēts kauss (MA0027) – 1,33 
Glāze (TAU032) – 1,53
2. Par pirkuma-pārdevuma līguma no-

slēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmanto-
tāju nekustamajam īpašumam “Palejas”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Noslēgt 
pirkuma-pārdevuma līgumu ar personu par 
nekustamā īpašuma “Palejas” Indrānu pag. 
Lubānas nov. kadastra Nr.70580160089 pār-
došanu par 6700 EUR.

3. Par projekta iesnieguma “Informa-
tīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, 
VIDI Lubānas novadā”” apstiprināšanu. 
Apstiprināt biedrības “Lubānas Puse”, re-
ģistrācijas Nr. 50008247111, projekta iesnie-
gumu “Informatīvās vides video vizītkartes 
“RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” projektu 
konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības 
un piederības veicināšanai” ietvaros ar paš-
valdības fi nansējumu 1000 EUR.

4. Par projekta iesnieguma “Oskara 
Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa den-
droloģiskās ainavas labiekārtošana Visa-
gala kapos” apstiprināšanu. Apstiprināt 
nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds 
RAKSTĪTĀJA”, reģistrācijas Nr. 40008249144, 
projekta iesniegumu “Oskara Kalpaka kapa 
pieminekļa ansambļa dendroloģiskās aina-
vas labiekārtošana Visagala kapos” projektu 
konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības 
un piederības veicināšanai” ietvaros ar paš-
valdības fi nansējumu 940 EUR.

5. Par projekta iesnieguma “Drošā 
taka” apstiprināšanu. Apstiprināt biedrības 
“Aborieši”, reģistrācijas Nr. 50008189951, 
projekta iesniegumu “Drošā taka” projektu 
konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības 
un piederības veicināšanai” ietvaros ar paš-
valdības fi nansējumu 1000 EUR.

6. Par projekta iesnieguma “BMX ve-
lotrase” apstiprināšanu. Apstiprināt bied-
rības “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 
50008251511, projekta iesniegumu “BMX 
velotrase” projektu konkursa “Iedzīvotāju 

Domes sēde 27.06.2019 porta izdevumu segšanai. Piešķirt 730 EUR 
fi nansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalī-
tajiem) līdzekļiem transporta izdevumu seg-
šanai nokļūšanai uz Rīgas pasažieru ostu 
un atpakaļ zviedru labdarības nodibinājuma 
“Lettiska Hjälpinsamlingen” organizētās bēr-
nu vasaras nometnes apmeklējumam Zviedri-
jas salā Ēlandē, izdarot attiecīgus grozījumus 
2019. gada pašvaldības budžetā.

14. Par Lubānas novada pašvaldībai 
piekritīgo zemes vienību robežu pārkār-
tošanu, platības un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanu. Pārkārtot Lu-
bānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes 
vienību 7013 005 0086 un 7013 005 0097 
robežas, saskaņā ar grafi sko pielikumu (ska-
tīt www.lubana.lv.) Noteikt zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 7013 005 0086  platī-
bu – 9139 m2, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi –  Inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves zeme (NĪLM kods – 1201). 
Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 7013 005 0097 platību – 27196 m2, nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaim-
niecības zeme (NĪLM kods – 0101).

15. Par nekustamā īpašuma „Bērz-
kalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sada-
līšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas 
mērķu noteikšanu. Atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubā-
nas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 
004 0097, divos atsevišķos īpašumos. Jauna 
nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 
004 0133, platība – 5,3 ha, piešķirt nekusta-
mā īpašuma nosaukumu: „Zaļumi”, Indrānu 
pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101). 
Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sa-
stāv no divām zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 7058 004 0097, platība – 8,3 ha 
un 7058 004 0134, platība – 1,8 ha saglabāt 
nosaukumu “Bērzkalni 2”, Indrānu pagasts, 
Lubānas novads un noteikt zemes lietošanas 
mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

16. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budže-
tu”” apstiprināšanu. Veikt grozījumus paš-
valdības 2019. gada budžetā un apstiprināt 
saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lu-
bānas novada pašvaldības 2019. gada 31. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 
pašvaldības 2019. gada budžetu””  

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozīju-
mi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 
31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 
pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijai zināšanai; Saistošie 
noteikumi Nr. 9 stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas un tie publicējami paš-
valdības mājaslapā internetā.

Informāciju sagatavoja Lita Žeiere
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Rindā pie veselības Rindā pie veselības 
pārbaudēm.pārbaudēm.

Zirgs un ponijs, lietū izmirkuši, tā arī nesagaida 
tos, kas vēlētos izvizināties viņu mugurās.

Par spīti sliktajiem laikapstākļiem, 6. 
jūlijā Lubānā notika tradicionālais ama-
tiermākslas kolektīvu festivāls “Aiviekstes 
svētki 2019”, kura moto šogad – pie Lubā-
na laba dzīve. 

Vairāki pasākumi, kas paredzēti ārā, no-
tika telpās. Tā ļoti gaidītais ekstrēmais velo 
šovs “Greentrials Bike Tour”, kam bija jāno-
tiek Lubānas vidusskolas sporta laukumā, 
lietus dēļ tika pārcelts uz skolas telpām. Šim 
pasākumam bija īpaša aura, jo šāda veida 
aktivitātes Lubānā notika pirmoreiz. Šova lai-
kā sportistiem skanēja gan skaļi aplausi, gan 
ovācijas, un pasākums bija kupli apmeklēts.

Mazos skatītājus priecēja un aizrāva De-
gumnieku tautas nama bērnu teātra “Mazais 
Modelītis” un bērnu deju kolektīva “Virpulī-
tis” uzvedums “Mūsu sētas Reksis”.

Spītējot lietum un vējam, notika laivoša-
nas sacensības “Aiviekstes šķērslis”. Visu 
cieņu sportisku aktivitāšu cienītājiem, kas 
piedalījās sacensībās. Arī Plogging skrējiena 
dalībniekiem laikapstākļi nebija īpaši labvēlī-
gi, bet skrējiens notika un tika savākts arī 
liels daudzums atkritumu. Lietus un vējš ne-
nobaidīja arī veselības profi laktisko pārbau-
žu dakterus. Tika svērts, mērīts un pārbau-
dīts spiediens…

Cita aura savukārt valdīja Lubānas ev.lut. 
baznīcā, kur notika garīgās mūzikas kon-
certs sieviešu kora “Dzintars” izpildījumā. 
VEF kultūras pils kori uz dzimto Lubānu bija 
atvedusi Aira Birziņa – kora galvenā diriģen-
te un mākslinieciskā vadītāja. Pēc koncerta 
pasākuma dalībnieki un viesi varēja baudīt 
Lubānas novada kūku cepēju meistardarbus 
un piedalīties labdarības akcijā – ziedot baz-
nīcas griestu atjaunošanai.

Kupls apmeklētāju skaits bija Lubānas 
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrā, kur tika atklāta medību trofeju iz-
stāde. Izstādē bija ne tikai vietējie interesen-
ti, bet arī ļoti daudz viesu, kas ieradušies 
Lubānā tieši šīs izstādes dēļ.

Ļoti saistošs un interesants ar repertuāru 
šogad bija koru, vokālo ansambļu un folklo-
ras kopu koncerts “Lai sasaucamies, lai 
dziedam!” Un tam savu rozīnīti piedeva arī 
Igauņu pāris – Rasma un Gunārs. Uz skatu-
ves kāpj skanīgo balsu īpašnieces, daudzu 
gadu garumā pārbaudīta vērtība – Lubānas 
kultūras nama folkloras kopa “Lubāna” (va-
dītāja Līga Grāvere). Patīkamu pārsteigumu 
sagādā Rugāju novada dāmu vokālais an-
samblis (vadītāja Sanita Anckina), kas šogad 
svinēs savu 30 gadu pastāvēšanas jubileju. 
Ar dziesmu pa dzīvi skaisti soļo arī Balvu pa-
gasta tautas nama vokālais ansamblis “Mal-
duguns” (vadītāja Viktorija Kokoreviča). 
Dzied arī Lubānas kultūras nama senioru 
sieviešu koris “Noskaņa” (vadītāja Silvija 
Bērziņa). Koris šogad svinēs 15 gadu jubile-
ju. Klausītājiem prieks dzirdēt Beņislavas et-

nogrāfi sko ansambli – darbojas 32 gadus, 
cieņā tur vietējās dziesmas un teicēju Bronīti 
(vadītājas Regīna Čudarāne un Daiga Jē-
kabsone). Ar smaidu un optimismu cauri dzī-
vei iet, dziedot savam priekam, Degumnieku 
tautas nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Harmonija” (vadītāja Ineta Strode). Variešu 
kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Malduguns” ir ar dziedāšanas stāžu 20 
gadu garumā, mīl gan dziedāt, gan paceļot 
kopā (vadītāja Iveta Bērziņa). Un koncertu 
noslēdz mūsu nepārspējamie, iemīļotie 
“Naktsputni” – Lubānas kultūras nama jauk-
tais vokālais ansamblis, kuru vada Rudīte 
Kolāte. Koncerta laikā beidzot uzsmaidīja 
saulīte un turpmākajiem Aiviekstes svētku 
pasākumiem lietusmākoņi vairs nedraudēja.

Tā labos laikapstākļos aizritēja tautas 
deju koncerts “Lai sasaucamies un danci 
griežam”, kuru vadīja Aigars Noviks. Uz ska-
tuves redzam vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīvu “Sidrabi” no Rīgas (vadītāja Inga 
Liepa), senioru deju kolektīvu “Meirāni (vadī-
tājs Zigfrīds Gora), jauniešu deju kolektīvu 
“Raksti” (vadītāja Lienīte Ozolniece), vidējās 
paaudzes deju kolektīvu “Rokraksti” (vadītā-
ja Lienīte Ozolniece), jauniešu deju kolektī-
vus “Žuburi” (vadītāja Laila Ozoliņa) un TDK 
“Lubāna” (vadītāja Laila Ozoliņa). Mēs allaž 
esam lepojušies ar saviem dejotājiem, viņu 

izturību un prieka dzirkstelīti acīs, ko nodod 
tālāk arī skatītājiem. Šim pasākumam skatī-
tāju atsaucība bija ļoti liela. 

Savukārt saules staru pavadīts un vēju 
pūsts un griezts tilta pār Aivieksti apkaimē 
kuģoja lauku kapelas “Meldiņš” plosts, prie-
cējot interesentus ar savu mūziku.

Svētku dienā viesiem atvērta arī Lubānas 
vīnotava, kur visus laipni uzņēma saimnieki 
Oskars un Tija Žvagini. Piedāvājumā vīnota-
vas ražotnes apskate, vīndara stāsts, degus-
tācija gan ar iepriekšēju pieteikšanos, gan 
atvērtā degustācija, kā arī dažādu suvenīru 
(krūzītes, atslēgu piekariņi, sudraba grāmat-
zīmes ar asprātīgiem uzrakstiem) iegādāša-
nās iespēja.

Klausītājiem labas emocijas un siltus 
mirkļus sagādāja šarmantais dziedošo aktie-
ru grupas “Drama” koncerts. Izdevās grupai 
iekustināt publiku, kas klausīja ikvienai aktie-
ra Mārtiņa Egliena piedāvātajai aktivitātei – 
šūpoties pa labi un kreisi, māt ar rokām utt.

Labu noskaņojumu baudīja arī balles 
“Ginc un es” apmeklētāji un tie, kas sagaidī-
ja svētku salūtu un teica, ka uguņošana Ai-
viekstes svētkos esot bijusi skaistāka nekā 
Jaungadā. 

Skaistie svētki izskanējuši – gatavosi-
mies nākamajiem! 

Ligita Pētersone

Aiviekstes svētki Aiviekstes svētki 
izskanējušiizskanējuši
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Par Plogging skrējienu 
Aiviekstes svētku laikā

Aiviekstes svētku laikā pie pilsētas estrādes bija pieejama SIA “Pilsētvides ser-
viss” telts, kurā viesus sagaidīja interaktīvas vides izglītības spēles par atkritumu 
šķirošanu. Tepat par brīvu varēja saņemt šķirošanas somas, lai palīdzētu iedzīvo-
tājiem uzsākt šķirot  atkritumus arī mājās. Papildus izklaidējošām aktivitātēm ik-
viens interesents varēja saņemt atbildes uz jautājumiem par uzņēmuma pakalpo-
jumiem, jo teltī strādāja “Pilsētvides serviss” klientu apkalpošanas speciālists.

No “Pilsētvides serviss” telts startēja Plogginga skrējiens gida pavadībā, kurā 
varēja piedalīties visi interesenti. Skrējiena dalībnieki saņēma visu nepieciešamo 
ekipējumu: t-kreklus ar īpašu skrējiena simboliku, atkritumu maisus, kur likt skrē-
jiena laikā savāktos atkritumus, un cimdus. Skrējiena maršruts bija iepriekš saplā-
nots, lai kopā sakoptu 
kādu no Lubānas pilsē-
tas piesārņotākajām te-
ritorijām. Skrējiena no-
slēgumā visi dalībnieki 
saņēma balvas no Plog-
ginga kustības atbalstī-
tājiem.

Plogging skrējiena 
atbalstītāji: SIA “Pilsēt-
vides serviss”; VAS “Lat-
vijas autoceļu uzturē-
tājs”, b-ba “Aborieši”; 
Lubānas novada paš-
valdība.

Laivošanas sacensību 
“Aiviekstes šķērslis 

2019” rezultāti
Neskatoties uz lietainajiem laikapstākļiem, laivošanas 

sacensībās piedalījās veselas 10 bezbailīgas un drosmī-
gas komandas un astoņi SUPotāji. Šogad uz Aiviekstes 
tika izvietoti 10 šķēršļi, no kuriem visinteresantākie bija – 
laivu maiņa uz ūdens, virvju kāpnes ar laivas noturēšanu, 
vārtiņi, slaloms un garāža. Visi dalībnieki uzrādīja augstu 
un profesionālu līmeni, kas likās pats par sevi saprotams, 
jo visi mēs augām un  dzīvojam pie skaistās upes Aivieks-
tes.

Jauktās komandas
1.v. “Aborieši” – Marta Valaine, Māris Valainis;
2.v. “Kāposti” – Linda Kāposte, Ainārs Kāposts;
3.v. “Upes iela” – Ildze Markova, Mārtiņš Markovs.

Sieviešu komandas
1.v.“Žubītes” – Dace Almane, Agata Paneze.

Vīriešu komandas
1.v.“Izcirtēji” – Artis Almanis, Andis Ķēniņš;
2.v. “Malīši” – Dāvis Zaube, Kalvis Zaube;
3.v. “Cipči” – Nauris Stiprais, Egīls Stiprais. 

SUP dēļu TOTĒMS
1.v. – Kalvis Zaube;
2.v. – Dāvis Zaube;
3.v. – Artis Almanis.

Sievietēm
1.v. – Agate Paneze.

Sporta pasākumu organizators Māris Valainis
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6. jūlijā Aiviekstes svētku ietvaros nori-
sinājās labdarības akcija „Aiviekstes svētku 
kūka”, kuras mērķis bija vākt ziedojumus 
baznīcas griestu seguma atjaunošanai. Ai-
cināts tika ikviens, kurš vēlas ziedot paša 
gatavotu kūku, lai baznīcas un svētku viesi 
varētu to baudīt, pretī sniedzot ziedojumu. 
Akcijā piedalījās kupls skaits kūku cepēju 
– gan vīri, gan sievas un no pašiem jaunā-
kajiem līdz pat senioriem. Milzīgs prieks, 
ka lietus nenobaidīja kūku mīļus un tos, 
kam uz sirds bija ziedot naudiņu dievna-
mam. Kopā saziedoti 939 euro! Paldies, 
paldies, paldies! 

Vēlamies pateikties visiem, kuri bija 
daļa no šī brīnišķīgā pasākuma:

1. Kūku autoriem – Sarmītei Solovjovai, 
Elīnai Vēkšējai, Gerdai Rebekai Garajai, 
Sandrai un Ivetai Bērziņām, Santai Šķēlei, 
Inesei Levānei, Kristīnei Krēsliņai, Adria-
nam, Dacei Taukulei, Ingrīdai Zībergai, Da-
cei Kočānei un vēl 2 cepējiem, kuri vēlējās 
palikt anonīmi.

2. Organizatoriem un palīgiem, kas 
rūpējās, lai labdarības akcija varētu notikt 
un būtu izdevusies: Ilzei Krauklei, Mirdzai 
Ozoliņai, Elīnai Vēkšējai, Martai Bikšei, Aiv-
aram Kočānam, Dzintrai Zariņai, Marutai 
Rullei.

3. Visiem akcijas dalībniekiem, kūku 
degustētājiem, kuri ziedoja dievnama 
griestu seguma atjaunošanai.

4. Kūku griezējiem un dalītājiem, kuru 
vidū bija gan paši kūku cepēji, gan atsau-
cīgi draudzes locekļi un izpalīdzīgi cilvēki 
no malas, kuri pieslēdzās šim darbiņam 
pēdējā brīdī, redzot, ka vajadzīgi papild-
spēki.

5. Ildzei Markovai par burvīgajiem zie-
du pušķiem un Mārtiņam Vēkšējam par 
medu, ar kuru iepriecinājām un pateicā-
mies kūku autoriem.

Pateicība Dievam par vadību! Lai De-
besu Tēvs svētī un palīdz pie dievnama 
atjaunošanas!

Lubānas ev. lut. draudze

Labdarības akcija „Aiviekstes svētku kūka” 
ir izdevusies lieliska

Ja esi aktīvs “Aiviekstes svētku” 
fans, seko līdzi svētku norisēm, ir 
uzņemti video par Aiviekstes svēt-
kiem. Skatīt: 

https://www.youtube.com/watch?v-
=5k3q6f1ToGk&feature=share&fbc-
lid=IwAR1yZq6eZPEYTZmGML8plJ
Ekjsy3QBowWDOm4uBjJZNYU0S1-
LecgEJpA1PA

https://www.youtube.com/
watch?v=QRPPwUvx94s

Pagatavošanas laiks – 1 h
Sarežģītība: viegli
Pasniegt atdzesētu
Sastāvdaļas: 
3 olas
1 glāze cukura
1 glāze kefīra
2 glāzes miltu
1 tējk. dzeramās sodas
1 glāze pēc izvēles – svai-

gas vai saldētas ogas, žāvēti 
augļi, rieksti

Raugoties uz skaistajām, 
bet sarežģīti pagatavojamajām  

Aiviekstes svētku kūkām, mierinājums tiem, kas paši 
vēlas uzburt kaut ko garšīgu – kēkss ir ātri un vienkārši 
pagatavojams, sulīgs un patīkami maigs – un tas izdo-
das vienmēr. Papildini gardumu ar saldētām vai svai-
gām ogām, žāvētiem augļiem, riekstiem un rozīnēm. 

1. Olas un cukuru kārtīgi sakuļ. Pievieno glāzi kefīra 
un samaisa.

2. Masai pievieno miltus, kas sajaukti ar dzeramo 
sodu. Visu samaisa līdz viendabīgas konsistences mīk-
lai.

3. Pievieno izvēlētās ogas, augļus vai riekstus, visu 
samaisa un lej ietaukotā veidnē.

4. Cep iepriekš sakarsētā krāsnī 180 grādos aptuve-
ni 45 minūtes. Informāciju sagatavoja Ligita Pētersone

Kefīra mīklas kēkss, kam nav nekādas 
saistības ar Aiviekstes svētkiem
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Lubānā skatāmas medību trofejas
Lubānā,  Lubānas novada tū-

risma un kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrā medību trofeju eksperta 
(ar CIC mērītāja sertifi kātu) Nikola-
ja Antipenko vadībā bija sarīkota 
medību trofeju izstāde. Medību 
trofejas vērtēja sertifi cēti eksperti 
no visas republikas. Kā atklāšanā 
sacīja Antipenko kungs, darba ap-
joms bijis liels jo novērtēt vajadzē-
jis 172 trofejas.  Eksperti bez pār-
traukuma strādājuši no pulksten 
10 rītā līdz pulksten 16. Paskaidro-
šu, ka trofeju vērtēšana  ir sarež-
ģīts process, jo, pirmkārt,  trofeja 
jānoņem no pamatnes, jāizdara 
vairāki mērījumi. Novērtētā trofeja 
atkal jāpiestiprina pamatnei. Tāpat 
jānoformē dokumenti. 

Nedaudz par statistiku. Pavi-
sam tika novērtētas 172 trofejas. 
Visvairāk bija Eiropas staltbrieža  
ragu trofejas – 56, stirnu āžu ragu 
trofejas – 48 un meža cūku ilkņi – 21. Jau 
daudz mazākā skaitā bija lūšu – 12 un vil-
ku galvaskausa trofejas – 9. Te pārsteigu-
ma nav, jo šos plēsējus aizsargā  Eiropas 
regula. Cik tas ir saprātīgi, liecina pavisam 
svaigs gadījums, kad Ošupes pagastā ait-
kopim Kozulim vilki vienā naktī noplēsa 20 
sugas aitas. Par plēsēju saudzēšanas liet-
derību, lasītāj, spried pats. Vēl bija skatā-
mas āpša un bebra galvaskausa trofejas, 
kā arī vilka un lūša ādas. 

Sevišķi gribas atzīmēt Ingara Valtera 
no Variņu pagasta lūšu ādas trofeju, ko 
eksperti novērtēja ar 198,31 CIC punktiem 
(zelta medaļa). Viņa trofejai pietrūka tikai 
0,5 punkti līdz jaunam  Latvijas rekordam. 

Otra ievērības cienīga ir Tāļa Salenieka 
Ošupes pagasta teritorijā nomedītā stirnas 
āža ragu trofeja, ko eksperti novērtējuši ar 
140,98 CIC punktiem (zelta medaļa). Esmu 
skatījis daudzas medību trofeju izstādes, 
bet tik skaistu stirnu āža ragu trofeju ga-
dās redzēt reti. 

Ievērības cienīga ir arī  Arņa Auziņa 
Mētrienas pagastā nomedītā aļņa buļļa 
ragu trofeja, kuru eksperti novērtējuši ar 
312,31 CIC punktu – zelta medaļa. Ragi 
ir tumši, lāpstveida, kas uzreiz piesaista 
skatītāju.

Atsevišķi mednieki piedalījās ar vairā-
kām trofejām. Tā Jānis Čaunāns no Preiļu 
pagasta izstādē piedalījās ar 6 eksponā-
tiem, Juris Rusmanis no Jaunpiebalgas ar 
4, bet Armands Cirsis no Ērgļu pagasta un  
Arturs Papenoks no Dzelzavas pagasta ar 
3 eksponātiem.

Kopumā izstādē bija eksponētas dau-
dzas kvalitatīvas trofejas. Neskatoties, ka 
jau vairākus gadus pie mums meža cū-
kas iznīdē Āfrikas cūku mēris, izstādē bija 

skatāmi 21 meža kuiļu ilkņu trofeja, 15 no 
ilkņiem tika vērtēti kā atbilstoši medaļām. 
No eksponētām 12 lūšu galvaskausa tro-
fejām visas bija medaļu vērtas, bet no 9  
vilku galvaskausa trofejām – tikai viena 
neatbilda medaļas vērtējumam. Eiropas 
staltbrieža ragu trofejas  arī saņēma aug-
stu vērtējumu un no 51 trofejas tikai 3 
neatbilda  medaļām. Labāko meža cūkas 
ilkņu trofeju ieguvis Andrejs Bilinskis no 
Dzelzavas. Viņa trofeju eksperti novērtēju-
ši ar 127,80 CIC punktiem, kas atbilst zelta 
medaļai. Lielāko bebru izdevies nomedīt 
Armandam Cirsim no Ērgļu novada, trofe-
ja novērtēta ar 26,7 CIC punktiem – zelta 
medaļa, bet lielāko lūsi nomedījis Uldis 
Birkenšteins no Variņu pagasta – 27,37 
CIC punkti – zelta medaļa. Variņu pagastā 
Vitālijs Lapuhins nomedījis kārtīgu vilku, 
kura galvaskausa trofeju eksperti novērtē-
juši ar 43,36 CIC punktiem – zelta meda-
ļa. Vidzemes mednieku sapnis ir nomedīt 
skaistu Eiropas brieža bulli. Tādu izdevies 
nomedīt Vladimiram Leokaitim Cesvaines 
pagastā. Trofeju eksperti novērtējuši ar 
226,63 CIC punktiem – zelta medaļa.

Kā izstādes atklāšanā sacīja mednieku 
žurnāla „Medības” galvenā redaktore Lin-
da Dombrovska, medību trofeju izstādes 
nav vienkārši mednieku izrādīšanās, bet 
tam ir liela nozīme medību saimniecībā. 
Pirmkārt, tam ir zinātniska nozīme, jo ļauj 
spriest un pētīt katras dzīvnieku sugas 
attīstības tendences, kā arī to veselības 
stāvokli. Otrkārt, ļauj spriest par medību 
organizāciju medību formējumos. Treš-
kārt, dzīvnieks kā trofeja saglabājas gadu 
desmitus.

Linda Dombrovska izteica pateicību 
gan izstādes organizētājiem, gan mednie-
kiem, kas ziedojuši brīvo laiku un atveduši 

savas trofejas uz izstādi. Tāpat pateicība 
ekspertiem, kas arī veltīja savu laiku, lai 
brauktu vērtēt trofejas un ieguldīja lielu 
darbu trofeju vērtēšanā.

Izstādes atklāšanā piedalījās arī pār-
stāvji no Vidzemes televīzijas.

Autoram sarunājoties ar vienu no ek-
spertiem, eksperts izteica secinājumus, 
kas radušies trofejas vērtējot. Viens, un 
varētu pat teikt galvenais trūkums, ka tiek 
par maz medītas Eiropas staltbriežu govis. 
Eiropas staltbriežu govju nemedīšana no-
vedīs pie šīs populācijas pārapdzīvotības, 
kas var būt par iemeslu slimību izplatībai, 
kā arī izraisīs postījumus mežaudzēs un 
lauksaimniecības kultūraugiem.

Tāpat eksperts secinājis, ka pēdējais 
laiks medniekiem pievērsties selektīvām 
medībām. Par to nepieciešamību liecinā-
jis, ka ar bronzas medaļai atbilstošie brie-
žu buļļi bijuši perspektīvi, bet nomedīti vēl 
nepieauguši.

Jau medību trofeju izstādes atklāšanā, 
tā piesaistīja Aiviekstes svētku dalībnieku 
uzmanību. Kaut svētku diena bija piesāti-
nāta ar daudziem interesantiem pasāku-
miem, izstādes telpa bija ļaužu pilna līdz 
vēlai pēcpusdienai.

Nobeigumā gribu pateikties izstādes 
organizatoram Nikolajam Antipenko kun-
gam par nenovērtējamo ieguldīto darbu 
izstādes organizēšanā. Tāpat pateicība Lu-
bānas novada domes vadībai un personī-
gi Tālim Saleniekam par izrādīto iniciatīvu 
medību trofeju izstādes organizēšanā un 
atbalstīšanā.

Viss liecina, ka medību trofeju izstā-
des rīkošana Lubānā kļuvusi par tradīciju 
un lai tā arī būtu. Kā saka mednieki: „Ne 
spalviņas!” 

Imants Zembergs
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Ieteikumi, lai 
neaizmaldītos 

mežā
Pirms doties uz mežu, informējiet savus piederīgos par 

to, kurā vietā plānojat sēņot vai ogot, kā arī laiku, kad plā-
nojat atgriezties.

Ģērbjoties domājiet ne tikai par to, kā pasargāt sevi no 
ērcēm, bet arī par to, lai glābējiem Jūs būtu pēc iespējas 
vieglāk ieraudzīt, tāpēc apģērbam un galvassegai izvēlie-
ties spilgtas un košas krāsas.

Ja iespējams, nedodieties mežā viens.
Parūpējies, lai Jums līdzi būtu personu apliecinošs 

dokuments vai vismaz lapiņa ar uzrakstītu vārdu, dzīves 
vietas adresi un kāda piederīgā telefona numuru.

Pirms došanās mežā, pilnībā uzlādējiet sava mobilā 
tālruņa bateriju.

Neaizmirstiet par savu veselību! Ņemiet līdzi pirmās 
palīdzības piederumus, tie neaizņem daudz vietas, bet būs 
noderīgi, ja kas atgadīsies. Gadījumā, ja ik dienas jālieto 
kāds medikaments, pārliecinies, ka tas ir paņemts līdzi.

Paņemiet līdzi ūdens pudeli un šokolādi, apmaldīša-
nās gadījumā tā palīdzēs atgūt nepieciešamo enerģiju.

Paņemiet līdzi kabatas lukturīti, tumsā tas ne tikai Jums 
pašiem palīdzēs nekrist panikā, bet arī glābējiem vieglāk 
būs Jūs atrast. Tāpat noderēs arī svilpīte, kuru var viegli 
uzkarināt kaklā un nepieciešamības gadījumā ar tās palī-
dzību varēsiet norādīt savu atrašanās vietu.

Ja mākat rīkoties ar kompasu, neatstājiet to mājās!
Ierodoties mežā palūkojieties visapkārt. Dzelzceļš, 

ceļi, zīmīgi koki vai dabas objekti var būt labi orientieri ap-
maldīšanās gadījumā. Turklāt sēņojot vai ogojot skatieties 
ne tikai uz sēnēm un ogām, bet ik pa laikam palūkojieties 
apkārt un iegaumējiet lietas, kas apmaldīšanās gadījumā 
palīdzēs glābējiem saprast, kā Jūs pa mežu esiet pārvieto-
jies un kur Jūs atrodaties.

Orientēties Jums un glābējiem palīdzēs meža kvartā-
lu numuri, kas izvietoti uz kvartālu plāksnītēm stigu krust-
punktos.

Centieties sekot līdzi laikam, lai neatgadās tā, ka mežā 
palieciet līdz tumsai, kad atrast izeju no sveša meža prak-
tiski nebūs iespējams.

Ja saprotat, ka esat apmaldījies, nekrītiet panikā! Pani-
ka kļūs par ļaunāko ienaidnieku, jo stresa situācijā nespē-
siet objektīvi novērtēt radušos situāciju. Apsēdieties, atpū-
tieties, centieties noorientēties apvidū un tikai tad uzsāciet 
atpakaļceļu. Nemēģiniet sākt haotiski staigāt pa mežu un 
meklēt atpakaļceļu, tā Jūs varat ieiet mežā vēl dziļāk.

Centieties saklausīt, vai tuvumā neatrodas šoseja, liels 
ceļš vai dzīvojamā māja. Ja maldoties pamanāt kādas mā-
jas, nekautrējieties pajautāt pareizo virzienu.

Ja Jums gadās apmaldīties purvā, rūpīgi pārbaudiet 
ik vietu, kur plānojat spert soli. Vislabāk to darīt ar garāka 
koka palīdzību. Ja tomēr Jūs iekrītat purvā vai akacī, tikai 
mierīgas un apdomātas darbības palīdzēs Jums izglāb-
ties. Strauji un haotiski vicinot kājas un rokas, Jūs tikai vēl 
dziļāk iestigsiet purvā. Tā vietā mēģiniet atrast jebko aiz kā 
jūs varat pieturēties vai aizķerties un lēnām izvilkt sevi ārā.

Ja saprotat, ka pašu spēkiem nespēsiet izkļūt no 
meža, zvaniet glābējiem pa tālruni 112 un nosauciet tiem 
pēc iespējas konkrētākus orientierus – kurā vietā Jūs ie-
gājāt mežā, cik ilgi esat uzturējies mežā, kādus dabas 
vai cilvēka veidotus objektus Jūs esat šķērsojis vai tiem 
pagājis garām. Atcerieties, ka jebkurš sīkums var palīdzēt 
glābējiem Jūs atrast!

Turpināsim tradīciju – 
stādīsim rododendrus!

2015.g. 18. jūlijā Lubānā tika iedibināta jauna tradīcija – iestādīt rodo-
dendru par godu jaunas ģimenes rašanās svētkiem. Pirmie šo tradīciju uz-
sāka Agnese un Elvis Masi. Viņi arī šodien aicina turpināt jaunās ģimenes 
atbalstīt viņu ieceri – izveidot rododendru dārzu pie Lubānas pilsētas bib-
liotēkas pilsētas skvērā. Jaunās ģimenes, ja arī jūs vēlaties apliecinājumu 
savai mīlestībai un ģimenes stiprumam, iestādiet pilsētas skvērā mūžzaļo 
un ziedošo augu savā nozīmīgajā dienā! Ieceri par rododendra stādīšanu 
dariet zināmu vides dizaina speciālistei Tamārai Tiltiņai (t. 26352423).

Sāksies Barkavas ielas asfalta 
seguma atjaunošanas darbi

Pēc atkārtota iepirkuma izsludināšanas, beidzot ir zināms Barkavas ielas 
asfalta seguma atjaunošanas darbu veicējs. Darbus veiks SIA “Ošukalns”, 
noslēgts līgums par summu 35488,94 EUR (bez PVN). 17. jūlijā tika veikta 
Barkavas ielas apsekošana un darbu veikšanas saskaņošana ar pašvaldību 
(attēlā no labās puses Lubānas novada domes priekšsēdētājs Tālis Sale-
nieks, būvdarbu vadītājs Jevģēnijs Rudņiks, būvdarbu vadītāja palīgs Jānis 
Stažecks un pašvaldības attīstības daļas vadītājs Egils Rēvelis).

Ja viss ritēs, kā norunāts, darbi tiks uzsākti 22. jūlijā. Vispirms notiks 
bedrīšu aizlāpīšana un ceļa nomaļu apauguma noņemšana, pēc tam sāk-
sies asfaltēšanas darbi. Būvdarbu vadītājs lēš, ka satiksme varētu notikt pa 
1 joslu vai arī Barkavas ielas slēgšanas gadījumā transporta satiksmes plūs-
ma notiks pa Miera ielu līdz Kalpaka ielai. Ligita Pētersone
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Madonas muzejā šovasar 
nonāca divas vēstulītes, sūtī-
tas uz Lubānu Amālijai Dāvei 
un viņas vīra Kārļa Dāvja foto-
grāfi ja un dzīves apraksts. 

Kārlis Dāvis bija ievēro-
jams Latgales kultūras un 
izglītības darbinieks, apbal-
vots ar Triju zvaigžņu ordeni. 
1940. gada 15. augustā Dau-
gavpilī viņu arestēja, 1941. 
gada 24. maijā notiesāja uz 
5 gadiem labošanas darbu 
nometnē, veselības stāvokļa 
dēļ to aizstājot ar izsūtījumu 
uz Kazahstānu. Tur gan viņš 
nemaz nenonāca. Zināms, 
ka bija Jeņisejas cietumā, kur 
1941. gada nogalē vai 1942. 
gada sākumā bija arī minēto 
vēstulīšu autors Ādolfs Zaube. 
Ofi ciālais dokuments par Kārli 
Dāvi vēsta, ka 1942. gada 22. 
jūnijā nonācis pārsūtīšanas 
vietā Novosibirskā, tur arī 
fi ksēts nāves fakts. Amālija 
Dāve to, protams, nezināja. 
Pēc Ā.Zaubes vēstulītēm var secināt, ka A. 
Dāve ir rakstījusi viņam uz Krasnojarsku ar 
lūgumu ko uzzināt par vīru. Ā.Zaube 1945. 
gadā raksta, ka viņam nav zināma Kārļa 
Dāvja atrašanās vieta.

Arhīvā, meklējot materiālus par Kārli 
Dāvi, skatīju arī 1989. – 1990. gadu Amā-
lijas Dāves iesniegumus ar lūgumiem uzzi-
nāt vīra nāves laiku un vietu, kā arī par viņa 
reabilitāciju, iesniegumi sūtīti arī pēdējā vi-
ņas nāves mēnesī. Uz šiem iesniegumiem 
ir viņas paraksts, bet tos ir rakstījis cits cil-
vēks. Salīdzinot rokrakstus, tas pats cilvēks 
ir uzrakstījis informāciju par Kārli Dāvi fo-
togrāfi jas otrā pusē un uz atsevišķas lapas 

– viņa biogrāfi ju. Šie materiāli, arī uz Lubānu 
sūtītās vēstulītes, Madonā nonāca no Baus-
kas, kur 1992. gadā uz politiski represēto klu-
bu “Rēta” tos atnesis Juris Reiznieks (1924 
– 2010). Gribētos noskaidrot cilvēku, kurš pē-
dējos gados palīdzēja Amālijai Dāvei rakstīt 
minētos iesniegumus un pierakstīja K.Dāvja 
dzīves gaitas. Ja kāds “Lubānas Ziņu” lasī-
tājs atpazīst šo rokrakstu vai par šo tēmu ir 
kādas citas ziņas, lūgums painformēt par to 
šī raksta autori (laimdota.ivanova@madona.
lv; tel. darba laikā - 64823138,) vai Ilzi Kraukli 
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā. 

Laimdota Ivanova 

Dienas atkal rit ierastajā ritmā, bet domās esam vēl 
Alūksnē, kur norisinājās starptautiskās trīsdienu orientē-
šanās sacensības „Kāpa”. Uz starta devās 2000 dalīb-
nieki no 12 valstīm, tāpēc laikam jau lieki teikt – konku-
rence liela. Gāja mums visādi, bet, neskatoties uz visu, 
esam ieguvuši pozitīvu lādiņu un apziņu tam, ka varam 
un ieguldītais darbs nav veltīgs – tikai jāturpina darbo-
ties. Laiks mūs lutināja, dienas bija saulainas un siltas, 
bet tas nenovērsa mūsu sportistu uzmanību, lai sa-
sniegtu labus rezultātus. Te nedaudz jāpaskaidro – kat-
ras dienas vakarā tika apbalvots uzvarētājs katrā vecu-
ma grupā. 

Viktorija Bērziņa pirmajā un trešajā dienā bija pirmā 
savā grupā, bet otrajā dienā – iegūtā otrā vieta liedza 
kopvērtējumā kāpt uz goda pjedestāla augstākā pakā-
piena. Kopvērtējumā otrā vieta – izcils rezultāts. Evelīna 
Galeja trīs dienu sacensībās startēja stabili, augstāko 4. 
vietu sasniedzot trešajā dienā un kopvērtējumā – 6. vie-
ta. Renātei Jakovļevai 3. vieta otrajā dienā un 4 .vieta 
trešajā dienā, kopvērtējumā – 7. vieta. Vanesai Benedik-
tai Jegorovai 5. vieta otrajā dienā. Elīnai Mālniecei treša-
jā dienā augstākais sasniegums – 5. vieta, kopvērtēju-
mā – 9. vieta.

Sacensību otrās dienas vakarā norisinājās sprints 
pa Alūksnes ielām, arī te esam guvuši pieredzi… Labā-
kais rezultāts Renātei Jakovļevai – 7. vieta.

Esam priecīgi un gandarīti arī par kopā pavadīto lai-
ku. Orientieristi ir īpaši cilvēki, te nešķiro nevienu un 
mežā viens otram palīdz ne tikai kartē, bet padod roku 
un palīdz piecelties…

Mājupceļā uz jautājumu vai nākamgad brauksim, 
atskanēja vienbalsīgs – jā, brauksim (būtu labi, ja varētu 
braukt kuplākā pulciņā, jo šogad daži sportisti bija aiz-
braukuši uz Poliju, lai tur parādītu, cik raits deju solis ir 
Lubānas dejotājiem). Uz kurieni? Organizatori vēl nav 
pieņēmuši lēmumu, kur notiks “Kāpa 2020”, bet drīzu-
mā tas kļūs zināms. Patiesībā jau nav svarīgi – kur, gal-
venais – kopā! Judīte Lejniece

Trīsdienu orientēšanās 
sacensības 

“Kāpa” Alūksnē

Meklējam, kurš palīdzēja Amālijai Dāvei

Jauniešu centra dzīve ir aktīva, bagāta un pa-
sākumiem pilna. Kopš gada sākuma ir norisināju-
šās dažādas aktivitātes, aktuālas jauniešiem, un 
visiem sirdī aktīviem un jauniem Lubānas novada 
iedzīvotājiem.

Februārī jaunieši varēja aprunāties pie kafi jas 
krūzes ar Lubānas novada politiķiem neformālā 
gaisotnē, uzzināt vairāk par politiķu darbu. Ziemī-
gajā februārī Katrīna Valaine valdzināja ar stāstīju-
mu par Portugāli un mazliet iedvesa siltās gaisa 
plūsmas. Fotogrāfi jās redzamie saulrieti, ūdeņi 
un ēkas apbūra ikvienu klausītāju un virtuāli lika 
pabūt pie Atlantijas okeāna. Tuvojoties pavasarim, 
ikvienam bija iespēja piedalīties konkursā “Tautas-
dziesmu memes”, izvēloties sev mīļu tautasdzies-
mu un attēlot to fotogrāfi jā. Prieks, ka šajā pasā-
kumā piedalījā arī jaunieši no Meirāniem. Lubānas 
vidusskolas absolvents un LLU informācijas teh-
noloģiju fakultātes inženieris – programmētājs 
Edijs Žvagiņš ļāva ieskatīties virtuālajā pasaulē. 
Jauniešiem bija iespēja iepazīt un izmēģināt vir-

tuālās realitātes plašās iespējas un izaicinājumus. 
Tehnoloģiju pasauli nomainīja mūzika un māksla. 
Martā notika gada lielākais un gaidītākais pasā-
kums – “Zelta popkorns”. Skatītāji varēja baudīt 
dziesmas dažādu mākslinieku izpildījumā, redzēt 
Ilzes Kraukles iestudēto jauniešu  izrādi “Mēģinā-
jums” un kustīgi izdejoties ballē, grupas “Sokrata 
brīvdienas” pavadījumā. Lielās Talkas ietvaros 
čaklākie jaunieši palīdzēja sakopt vecos kapus. 
Pēc Lieldienām Lubānas vidusskolas vizuālās 
mākslas skolotāja Iveta Skaba iepazīstināja ar 
mākslas simbolu – mandalu. Radošajā darbnīcā 
Iveta pastāstīja par mandalu nozīmi, ko sevī slēpj 
šie ritmiskie zīmējumi. Apmeklētāji klausījās un 
zīmēja paši savas mandalas. Vasara ir pārmaiņu 
laiks, kad daba ir dzīva un arī savā izskatā vajag 
ieviest kādu svaigumu. Dace Almane jauniešus 
iepazīstināja ar tādām tēmām kā frizūras un matu 
veselība. Maija beigās ikkatrs varēja pierādīt savu 
aso prātu Galda spēļu čempionātā, kurā noskaid-
rojās arī uzvarētāji – Edijs Gutāns (1.vieta), Paula 

Stradiņa (2.vieta), Una Kalniņa (3.vieta). Sadarbī-
bā ar mācītāju Reini Bikši un, pateicoties Mārim 
Valainim, jūnijā norisinājās laivu brauciens. Jau-
nieši, kuri piedalījās, varēja izbaudīt dabas mieru 
nelielā kompānijā, upes vidū, nodoties lietderīgām 
sarunām un būt brīvi no ikdienas steigas. Kopš 
marta atsākās ilgi gaidītās ģitāras, ukuleles un 
bungu nodarbības. Mūziķu kodoliņam pievienoju-
šies arī mazāki skolēni, kuriem ir tikpat liela vēlme 
iemācīties pārvaldīt savu izvēlēto instrumentu 
kā vairāk pieredzējušiem. Jaunie ģitāristi sevi ir 
pierādījuši pirmajā kopīgajā koncertā “Ja līdzās 
ir Gaiziņš”, uz kuru jauniešus uzaicināja ģitāras 
skolotājs Intars Zommers. Ģitāristiem tika dota 
iespēja arī piedalīties “Mūzikas un mākslas ple-
nērā “Dārziņos”, kura laikā jaunie ģitāristi  tika ie-
pazīstināti ar Broņislavas Martuževas dzejas klēts 
apcirkņiem. Arī vasaras periodā Lubānas novada 
Jauniešu centrā notiek aktīva rosīšanās.

Notikumiem jauniešu centrā vari sekot līdzi 
Facebook lapā, Lubānas novada mājaslapā un 
Instagram kontā @lubanasjauniesi. Taču labāk ir 
visu redzēt un piedzīvot klātienē! Laipni aicināti!

Una Ivanova

Notikumi jauniešu centrā
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas.

Aina Krēsliņa – 87 g. (Lubāna)
Mirusi 08.07.2019.

Līdzjūtība

Klusums….. tevis vairs nav, 
Tikai atmiņas, kas aizkustina dvēseli,

Vārdi, kas nepateikti skan...

Lai mūsu klusā līdzjūtība palīdz pārvarēt 
bēdu smagumu Aijai Varslavai 

un viņas piederīgajiem, 
māsu mūžības ceļā pavadot. 

 Lubānas novada 
Sociālā dienesta kolektīvs

Sakarā ar redaktores atvaļinājumu 
nākamais laikraksta

“Lubānas Ziņas” numurs 
iznāks 30. augustā.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei no 19. līdz 23. augustam.

BĒRNĪBAS SVĒTKI
Līdz 1. augustam var pieteikt 
bērnus Bērnības svētkiem Lubānas 
kultūras namā pie Velgas Puzules 
t. 26594314. Bērnības svētki tiks 
organizēti augustā, par datumu 
vienojoties ar pieteikto bērnu vecākiem, 
ja tiks pieteikti vismaz 5 bērni.

Būvvaldes 
pieņemšanas 

laiki
Būvvalde pieņem klientus Lubānā 
katra mēneša pirmajā un trešajā 
otrdienā no plkst. 10.00 – 12.00, 

Madonā katru ceturtdienu 
no plkst. 8.00 – 16.00, 

pusdienas pārtraukums 
12.00 – 13.00.

Kapusvētki
27. jūlijā

Piemiņas dievkalpojumi

 Plkst. 13.00 
     Lubānas Vecajos kapos

 Plkst. 14.00 
     Lubānas Jaunajos kapos

27. jūlijā 
plkst. 19.00

 Lubānas pilsētas estrādē
Cēsu tautas teātra izrāde 

Ā. Alunāns

“Mucenieks un 
muceniece” 

Dziesmu spēle vienā cēlienā

Režisore – Edīte Siļķēna
Dziesmu aranžējumi un vokālais 

pedagogs – Juris Krūze
Tērpi – Dina Irkle/SIA MARIDII

Kustību konsultants – Andis Kozaks
Dekorācijas  – Mārtiņš Kļaviņš/

DECCALAB

Ieeja 3 EUR
Pirmsskolas vecuma bērniem 

ieeeja brīva

Kārtējā 
domes sēde notiks 

31.07.2019.

Es sev paņemšu līdzi 
vien saujiņu baltā vēja,

Ap saknēm to vīšu.
Tur dziļi jau vēja nav... 

Un atstāšu elpu uz palodzes,
Tur, tai grāmatā, rau...

Es akmenī, puķē un papīra lapā būšu.
Sev paņemšu līdzi vien

Saujiņu baltā vēja.
Bet tieši šīs saujas jums pietrūks.

(A. Rancāne)

Skumju brīdī esam kopā ar 
Guntu Brici un pārējiem tuviniekiem, 

mammu aizsaulē aizvadot.

Lucija un Anita

Valsts policija atgādina, ka dien-
nakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pie-
tiekami un vienmērīgi apgaismots, 

gājējiem, kas atrodas uz brauktuves 
vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā 

vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gais-
mu atstarojoša materiāla elementiem. Par 
gājēju noteikto pienākumu pārkāpšanu 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
15 EUR apmērā.

Kapusvētki
3. augustā
Piemiņas dievkalpojums

 Visagala kapos 
 plkst. 12.00

Meirānu tautas namā

3. augustā
plkst. 14.30
Amatierteātris “Zeltrači” 

aicina uz izrādi
Iveta Salgrāve

“LĪču” 
vilinājums

Padomju funkcionārs Roberts iekārto-
jis citu dzīves, arī sava dēla dzīvi, bet 
pēc sievas bērēm meklē dēla bērnu, 

lai turpinātu savas ietekmes izpausmi.
Viņam palīdz krustdēls Kārlis.Taču 

Kārlim rodas savas intereses un ne viss 
izvēršas kā plānots. 

Režisore: Ilona   Malahovska    

Lomās: Lauris Noviks, 
Linda Dubrovska, Jautrīte Aizsilniece, 

Didzis Pomers, Andris Briezis          

Ieeja – bez maksas                                           

Lubānas pilsētas estrādē

27. jūlijā plkst. 22.00 

Zaļumballe
Spēlēs grupa “Brālīši” 

Ieeja 3 EUR


