Izdod Lubānas novada pašvaldība
Nr. 12 (527) 2019. gada 28. jūnijs

Domes sēde
27.06.2019.

1. Par preču pārdošanas cenas apstiprināšanu suvenīriem.
2. Par pirkuma – pārdevuma līguma
noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju nekustamajam īpašumam “Palejas”,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
3. Par projekta iesnieguma “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI,
VIDI Lubānas novadā”” apstiprināšanu.
4. Par projekta iesnieguma “Oskara
Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos” apstiprināšanu.
5. Par projekta iesnieguma “Drošā
taka” apstiprināšanu.
6. Par projekta iesnieguma “BMX velotrase” apstiprināšanu.
7. Par projekta iesnieguma “Estrādes
vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja
“Vecais ceplis”” apstiprināšanu.
8. Par projekta iesnieguma “Lai zaļāk”
apstiprināšanu.
9. Par Lubānas novada Attīstības
programmas 2019.-2026. gadam 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
10. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam.
11. Par Lubānas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa
ikgadējā atvaļinājuma laikā.
12. Par finansējuma piešķiršanu
ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā.
13. Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai.
14. Par Lubānas novada pašvaldībai
piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa noteikšanu.
15. Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas
mērķu noteikšanu.
16. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31.janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

SVĒTKU MOTO:
Pie Lubāna laba dzīve,
ve,
Melnu dienu neredzēj.
ēj.
Bites gāja ozolā,
Zuši līda murdiņā.

9.00 – 13.00 Lubānas centrā
Aiviekstes svētku tirgus. Piedalās tuvi un
tāli amatnieki ar saviem izstrādājumiem
10.00 Uz mazās skatuves
pie pilsētas kluba
Degumnieku tautas nama bērnu teātra
“Mazais Modelītis” un bērnu deju kolektīva
“Virpulītis” uzvedums “Mūsu sētas Reksis”
10.00 – 15.00 Pie estrādes
Laivošanas sacensības ar šķēršļu
pārvarēšanu “Aiviekstes šķērslis”
Veselības profilaktiskās pārbaudes
11.00 Lubānas vidusskolas stāvlaukumā
Ekstrēmais velo šovs ar programmu
“GREENTRIALS BIKE TOUR”
11.00 Lubānas evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīcā Rīgas VEF kultūras pils
kora “Dzintars” koncerts, diriģente
Aira Birziņa
Pēc koncerta baznīcā labdarības akcija
“Aiviekstes svētku kūka”. Vāksim
ziedojumus baznīcas griestu atjaunošanai
12.00 Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Medību trofeju izstādes atklāšana
13.00 Uz mazās skatuves
pie pilsētas kluba
Koru, vokālo ansambļu, folkloras kopu
koncerts “Lai sasaucamies, lai dziedam!”
Koncertu vadīs Rasma un Gunārs Igauņi

15.00 Estrādē
Tautas deju kolektīvu koncerts
“Lai sasaucamies un danci griežam!”
Koncertu vadīs Aigars Noviks
Pēc koncerta lauku kapelas
“Meldiņš” mūzika uz plosta Aiviekstē
19.00 Estrādē
Dziedošo aktieru grupas
“Drama” koncerts
22.00 Estrādē
Aiviekstes svētku Zaļumballe ar grupu
“Ginc un ES”
24.00 Aiviekstes krastā pie estrādes
SALŪTS
PARALĒLI DARBOSIES:
• Orientēšanās dabas takā “Aiviekstes
ozoli”. Starts pie estrādes (10.00 –
15.00)
• Pie bērnu rotaļu laukuma vizināšanās
ar poniju un zirgu, piedāvā Z./S.
“Volframs un pakavi” (no 10.00)
• SIA “Pilsētvides serviss” organizē
Plogging skrējienu, starts pie
estrādes plkst. 14.00. No plkst. 11.00
– 15.00 dažādas aktivitātes SIA
“Pilsētvides serviss” teltī
Ieeja uz “DRAMA” koncertu un
balli 3 EUR, tikai uz balli 3 EUR,
ar atšķirības zīmēm, kā arī pirmsskolas
vecuma bērniem ieeja brīva. Turpinājumā
lasiet aprakstus par katru pasākumu.

AIVIEKSTES SVĒTKI

Izglītojošo
Medību trofeju
pasākumu kopums izstāde Lubāna
“Veselības diena” „Aiviekstes svētki”
2019

Izglītojošo pasākumu kopums “Veselības diena” iedzīvotāju veselības izglītības
veicināšanai un veselības paradumu maiņai
Lubānas novadā – 6. jūlijā no plkst. 10:00.

Aicinām
piedalīties
labdarības akcijā
„Aiviekstes
svētku kūka”
► Atceroties iepriekšējo Aiviekstes
svētku kūku konkursu, svētku dalībnieku
sajūsmu par to, šogad kūku cepējus aicinām piedalīties labdarības akcijā, kuras
mērķis ir vākt ziedojumus Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas griestu atjaunošanai. Šoreiz ziedotāji būs gan
kūku cepēji, gan svētku dalībnieki, kuri
baudīs kūkas.
► 2018. gadā tika pabeigta baznīcas
jumta seguma maiņa. Lai varētu uzsākt ērģeļu restaurācijas darbus, vispirms ir nepieciešams atjaunot griestu segumu.
► Aicinām pieteikt dalību akcijā līdz 5.
jūlijam, zvanot pa telefonu Elīnai Vēkšējai
28766406 vai pa e pastu elina_vekseja@
inbox.lv. Pieteikumā jānorāda kūkas autors
un kūkas nosaukums.
► Pašgatavotā kūka svētku dienā jānogādā līdz plkst. 10.30 Lubānas evaņģēliski
luteriskās draudzes baznīcā (Baznīcas iela
1, Lubāna) uz servējamā šķīvja – paliktņa,
lai ērti varētu novietot uz degustācijas galdiem.
Lai izdodas garšīgas kūkas un mums
kopā izdodas sakārtot kaut daļiņu dievnama griestu!

Slimību profilakses un kontroles centrs
sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību Aiviekstes svētku ietvaros 6.jūlijā, sākot ar plkst.
10.00, aicina ikvienu apmeklēt Veselības dienas telti Lubānas pilsētas estrādē, Parka ielā
1, Lubānā, Lubānas novadā.
Pasākumu kopuma mērķis ir pievērst iedzīvotāju uzmanību sirds un asinsvadu slimību riska faktoriem (ķermeņa masas indeksa,
asinsspiediena, glikozes, holesterīna līmeņu
ekspresdiagnostika) un slimību profilaksei, izglītot iedzīvotājus par izplatītākajiem sirds un
asinsvadu slimību riskiem, to novēršanu un
mazināšanu, kā arī sniegt praktiskus padomus
veselības paradumu maiņai un uzlabošanai.
Pasākumu kopuma ietvaros iedzīvotājiem
būs iespēja:
• izmērīt asinsspiedienu un pulsu;
• noteikt holesterīna un cukura līmeni asinīs;
• noteikt ķermeņa masas indeksu;
• apgūt pareizu asinsspiediena mērīšanas
tehniku;
• konsultēties ar speciālistu par mērījumu
rezultātiem un saņemt vispārējas veselības
veicināšanas rekomendācijas veselības paradumu maiņai;
• saņemt praktiskus vispārējus veselības
veicināšanas padomus veselības paradumu
maiņai un sirds un asinsvadu slimību riska faktoru reducēšanai;
• iegūt balvas par dalību pasākumā.
Pasākumu vadīs LNMAA ārstniecības personas – ārsti un medicīnas māsas.

Visi laipni aicināti!

Pēc tautas deju kolektīvu koncerta
“Lai sasaucamies un danci griežam”,
kas notiks pilsētas estrādē plkst. 15.00,
Aiviekstē
uz plosta
muzicēs
lauku
kapela
“Meldiņš”.

Lubānas ev. luteriskā draudze
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No 6. jūlija plkst. 12.00 līdz 19. jūlijam Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā būs iespēja skatīt Medību trofeju izstādi Lubāna
„Aiviekstes svētki” 2019.
Izstādes mērķis: Informēt un izglītot
sabiedrību par medībām, kā tradīcijām bagātu, videi draudzīgu aktīvās atpūtas veidu.
Iegūt datus par Latvijas medījamo dzīvnieku populāciju kvalitāti. Popularizēt medību
trofejas un medību saimniecību.
Izstādē piedalās mednieki ar savvaļā
iegūtām medību trofejām, kas iegūtas visā
Latvijas teritorijā, izstādē iespējams parādīt
arī citās valstīs iegūtas medību trofejas.
Par vērtēšanu, trofeju noformējumu un
marķēšanu u.c. informācija skatāma izstādes nolikumā www.lubana.lv (pie informācijas par Aiviekstes svētkiem).

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 28. jūnijs

AIVIEKSTES SVĒTKI

Sieviešu koris “Dzintars” Lubānā
Lubānā Aiviekstes svētkos viesosies VEF kultūras pils sieviešu
koris “Dzintars”. Koris uz Lubānu dosies kopā ar mūsu novadnieci
Airu Birziņu – kora diriģenti un māksliniecisko vadītāju.
Sieviešu koris “Dzintars” dibināts 1947. gadā un kopš tā laika
ir ne tikai viens no labākajiem sieviešu koriem Latvijā, bet pazīstams arī visā pasaulē. Sagatavotas simtiem koncertprogrammas,
apgūts plašs repertuārs, iestudēts liels skaits pirmatskaņojumu,
plūkti lauri pašmāju Koru karos un gūts daudz uzvaru visprestižākajos starptautiskajos koru konkursos – Ungārijā (Debrecenā,
1968), Nīderlandē (Hāgā, Ārnhemā, 1977, 1991), Vācijā (Limburgā, Mainhauzenā, Marktobensdorfā, Lindenholchauzenā, 1981,
1987, 1988, 1993, 1999), Lielbritānijā (1983), Zviedrijā (1994), Japānā (1996) un Spānijā (Tolosā, Kantonigrosā, 1994, 2000, 2002).
Koris piedalījies daudzos starptautiskos festivālos, sniedzis koncertus Eiropā, Amerikā un Japānā.
“Dzintars” ir veicis daudzus ierakstus radio, kā arī piedalījies
TV pārraidēs Latvijā, Vācijā, Lielbritānijā, Čehijā, Amerikā, Japānā
un Portugālē. Koris ierakstījis vairākas skaņu plates un 6 kompaktdiskus (4 no tiem Latvijā, 1 Amerikā un 1 Japānā). Popularitāti
pasaulē ir veicinājis kora dzidrais skanējums un augstais profesionālisms.
Kora repertuārā ir kompozīcijas no renesanses līdz pat 21.
gadsimta kora darbiem. Augstais mākslinieciskais sniegums ir
veicinājis radošu sadarbību ar daudziem latviešu komponistiem
– P. Vasku, P. Plakidi, M. Einfeldi, M. Braunu, P. Dambi, S. Menci,
J. Vaivodu, I. Rupaini, V. Zilveri, kā arī ar V. Tormisu (Igaunija) un
H. Poos (Vācija), kuri savus jaundarbus veltījuši tieši “Dzintaram”.

Veiksmīga sadarbība īstenota kopā ar solistiem – I. Galanti, A. Bigaču, K. Gailīti, E. Zālīti, I. Paršu, K. Zariņu, J. Sproģi, ērģelniekiem
– A. Kalēju, A. Stepiņu, L. Bulavu, K. Adamaiti, T. Deksni, I.Reini,
V.Kalnciemu, diriģentiem – N. Vaici „Mūzikas skaņu” izrādēs, A. Viļumani J. Ivanova simfonijas „Atlantīda” atskaņojumā un kompaktdiska „Populāri operu kori” ierakstā. „Dzintara” sadarbības partneri
muzikālos projektos ir RTU vīru koris „Gaudeamus”, Rēzeknes novada vīru kamerkoris, Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris, Vasedas
Universitātes Tomom Glee kluba vīru koris (Tokija, Japāna) un Lindenholchauzenas vīru koris „Harmonia” (Vācija), koris „Polifonico de
Aveiro” (Aveiru, Portugāle).
Kora dibinātājs ir Mefodijs Skuja, taču kora izaugsme un pasaules slava tika sasniegta ilggadējo kora diriģentu Ausmas Derkēvicas
un Imanta Cepīša vadībā. Kopš 2000. gada kora galvenā diriģente
un mākslinieciskā vadītāja ir Aira Birziņa – dziesmu svētku virsdiriģente (2003, 2008, 2013), Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas
profesore, Rīgas Doma kora skolas meiteņu kora un Ogres sieviešu
kora „Rasa” diriģente, Ogres novada un Rīgas sieviešu koru virsdiriģente. A. Birziņa ir daudzu vērienīgu kultūras projektu un Latvijas
amatierkoru svētku ideju autore un organizētāja – Vispārējie latviešu dziesmu svētki (1998, 2003, 2008), dziesmu svētki „Rīgai 800”
(2001), projekts „Rīga dzied” (2001), Baltijas un Ziemeļvalstu dziesmu svētki (1997, 1999, 2002), Melngaiļa Mūzikas svētki (1999, 2004),
Latvijas koru saiets brāļu Jurjānu mājās „Meņģeļos”, Cimzes Dziesmu diena Valkā, E. Dārziņa koru konkurss, regulāras meistarklases
Latvijas diriģentiem un mūzikas skolotājiem.
Informācija:https://www.vefkp.lv/lv/kolektivi/kori/sieviesu-koris-dzintars/10/

Tavās rokās ir sākums un beigas,
Tavās rokās ir alga un sods.
(L. Breikšs)
Lubānas ev. lut. baznīcā 6. jūlijā plkst. 11.00
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

VEF Kultūras pils sieviešu kora DZINTARS

Garīgās mūzikas koncerts
Programmā S. Franka, G. Forē, A. Kontauta, I. Ramiņa,
R. Liedes un citu komponistu mūzika
Diriģente Aira Birziņa, kormeistare Madara Boka,
koncertmeistare Līga Paegle
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 28. jūnijs
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Ekstrēmais velo
šovs ar
programmu
“Greentrials
Bike Tour”
Lubānas vidusskolas
stāvlaukumā plkst. 11.00
Par ekstrēmā velo šova komandu Greentrials.
Izpilda profesionālus šovus ar velosipēdiem. Komandā apvienoti vairāki sporta veidi,
no kuriem tiek būvētas šova programmas.
Pārstāvētie sporta veidi: Velotriāls, BMX
freestyle, Lubānā viesosies ar programmu
“Greentrials Bike Tour”. Gada siltajā laikā šī
programma, kā tūre, brauc uz daudzām pilsētām Baltijā. Nakts programma ir speciāla
un īpaša. Tā sezonās viesojas vien dažās pilsētās un ļauj izbaudīt silto vasaras nakšu burvību. Greentrials Bike Tour 2018. gadā piedzīvoja 7. sezonu.
Komandas atpazīstamākie braucēji:
Velotriāls – Jānis Lācis;
BMX flatland – Dāvis Dudelis;
BMX freestyle – Lauris Gulbis un Dāvis
Līcītis.
Šova balss – Jānis Bukšs vai Gunārs
Bītzs.
Greentrials aktivitātes var apskatīt sociālajos kontos:
https://www.facebook.com/Greentrials
https://twitter.com/Greentrials
https://www.instagram.com/greentrials/
Video publicitātei: https://www.youtube.
com/watch?v=Hqy8OB__gKo

Aiviekstes svētku
dalībniekus un viesus
pārsteigs jauns vides
objekts – ods
(Anopheles
maculipennis), kuru
Latvijas Entomoloģijas
biedrība ir nominējusi
par Gada kukaini 2019.
Objekta autors –
Viesturs Mežulis. Vides
objekts uzstādīts
pilsētas skvērā.
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Plkst. 10.00 uz mazās
skatuves pie pilsētas kluba
Draiski, kustīgi, smaidīgi, reizēm nerātni
un sapņaini, bet vienmēr gatavi ar savu dabiskumu un mīļumu iepriecināt skatītājus –
tādi ir Degumnieku TN bērnu deju kolektīva
“Virpulītis” un bērnu teātra “Mazais modelītis” dalībnieki. Mazo mākslinieku izpildījumā

Uzvedums

“MŪSU
SĒTAS
REKSIS”

AIVIEKSTES SVĒTKI

SIA “Pilsētvides
serviss”
piedalīsies
Aiviekstes svētkos
6. jūlijā Lubānā norisināsies “Aiviekstes svētki 2019”, kuros ar savu vides izglītības programmu piedalīsies atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss”. Uzņēmuma teltī būs
pieejamas spēles par vides saudzēšanu
bērniem un pieaugušajiem, kā arī visiem
interesentiem būs unikāla iespēja piedalīties Plogginga skrējienā.
Aiviekstes svētku laikā no plkst. 11:00
līdz plkst. 17:00 pie pilsētas estrādes būs
pieejama SIA “Pilsētvides serviss” telts,
kurā viesus sagaidīs interaktīvas vides izglītības spēles par atkritumu šķirošanu. Tepat
par brīvu varēs saņemt šķirošanas somas,
lai palīdzētu iedzīvotājiem uzsākt šķirot atkritumus arī mājās. Papildus izklaidējošām
aktivitātēm ikviens interesents varēs saņemt
atbildes uz jautājumiem par uzņēmuma pakalpojumiem, jo teltī strādās “Pilsētvides
serviss” klientu apkalpošanas speciālists.
Pulksten 14:00 no “Pilsētvides serviss”
telts startēs Plogginga skrējiens gida pavadībā, kurā varēs piedalīties visi interesenti.
Skrējiena dalībnieki saņems visu nepieciešamo ekipējumu: t-kreklus ar īpašu skrējiena simboliku, atkritumu maisus, kur likt
skrējiena laikā savāktos atkritumus, un cimdus. Skrējiena maršruts būs iepriekš saplānots, lai kopā sakoptu kādu no Lubānas pilsētas piesārņotākajām teritorijām. Skrējiena
noslēgumā visi dalībnieki saņems gardas
balvas no Plogginga kustības atbalstītājiem
VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs”. Lai pieteiktos šim skrējienam, iedzīvotāji ir aicināti
aizpildīt pieteikuma formu vietnē www.pilsetvide.lv sadaļā “Plogging skrējieni”.
Par Plogging. Plogginga kustības
pirmsākumi meklējami Zviedrijā, kur 2016.
gadā to nodibināja taku skrējējs un vides
entuziasts Ēriks Alstrems (Erik Ahlström).
Vārda izcelsme meklējama zviedru valodā,
kas apzīmē lēnu skriešanu apvienojumā ar
atkritumu pacelšanu (zviedru val.: plocka
upp). Aktualizējoties vides piesārņojuma
problēmai sabiedrībā, šī inovatīvā kustība
ir kļuvusi globāla, iegūstot popularitāti gan
vides aktīvistu, gan fitnesa entuziastu un
aktīvā dzīvesveida piekritēju vidū. Šodien
drūzmēšanās, pulcējot cilvēku grupas, kas
sanāk kopā, lai skrietu un vāktu atkritumus,
kļuvusi populāra vairāk nekā 40 pasaules
valstīs, tostarp arī Latvijā, kur tās oficiālais
vēstnesis ir uzņēmums “Pilsētvides serviss”.

No plkst. 10.00 – 14.00
Pie bērnu rotaļu laukuma

VIZINĀŠANĀS
AR PONIJU
UN ZIRGU
PIEDĀVĀ
Z./S. “Volframs
un pakavi”

Plkst. 15.00
Lubānas pilsētas estrādē
Jautrus, lustīgus un kustīgus mirkļus Jums sola:

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SIDRABI”,
vadītāja Inga Liepa

Senioru deju kolektīvs “MEIRĀNI”,

vadītājs Zigfrīds Gora

Jauniešu deju kolektīvs “RAKSTI”,
vadītāja Lienīte Ozolniece

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “ROKRAKSTI”,
vadītāja Lienīte Ozolniece

Jauniešu deju kolektīvs “ŽUBURI”,

vadītāja Laila Ozoliņa

Lubānas kultūras nama Tautas deju kolektīvs
“LUBĀNA”,
vadītāja Laila Ozoliņa

Koncertu vadīs Aigars Noviks
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 28. jūnijs
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AKTUĀLI

Plkst. 13.00

uz mazās skatuves pie pilsētas kluba

Koru, vokālo ansambļu,
folkloras kopu koncerts

Koncertā dzirdēsiet:
• Balvu pagasta tautas nama jaukto vokālo ansambli „Malduguns” –
vadītāja Viktorija Kokoreviča
• Rugāju tautas nama Rugāju novada dāmu vokālo ansambli –
vadītāja Sanita Anckina
• Degumnieku tautas nama sieviešu vokālo ansambli
“Harmonija” – vadītāja Ineta Strode
• Variešu kultūras nama sieviešu vokālo ansambli “Malduguns” –
vadītāja Iveta Bērziņa
• Lubānas kultūras nama senioru sieviešu kori “Noskaņa” –
diriģente Silvija Bērziņa
• Lubānas kultūras nama jaukto vokālo ansambli
“Naktsputni”– vadītāja Rudīte Kolāte
• Lubānas kultūras nama folkloras kopu “Lubāna” –
vadītāja Līga Grāvere

Koncertu vadīs Rasma un Gunārs Igauņi
Lubānas
pilsētas
estrādē

19.00

Vides aizsardzības
un reģionālās
attīstības
ministrija un
ministrs
Juris Pūce
reģionālajā darba
vizītē viesojas
Madonā
Vizītes mērķis – turpināt konsultācijas ar pašvaldību deputātiem
par pašvaldību reformu.
21.jūnijā no plkst. 10.00 Madonas
kinoteātrī “Vidzeme” ministrs tikās ar
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas
un Varakļānu novadu deputātiem.
Sarunās piedalījās arī valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības
jautājumos Aivars Draudiņš un ministrijas pieaicinātais eksperts, uzņēmuma “Jāņa Sēta” galvenais redaktors,
ekonomģeogrāfs Jānis Turlajs.
J. Pūce: “Administratīvi teritoriālā
iedalījuma modelis apspriests ar gandrīz pusi no pašvaldībām. Kopumā
vērtēju šīs sarunas kā produktīvas.
Argumentējot ministrijas piedāvāto
modeli, sniedzam plašu apkopojumu
par katras pašvaldības ekonomisko
un demogrāfisko stāvokli un iespējām
nākotnē, kas ļauj uz sevi tām raudzīties plašākā kontekstā. Latvija ir mūsu
kopīga valsts - gan nacionāla līmeņa,
gan vietējo pašvaldību politiķu, gan
valsts, gan pašvaldību pārvaldes atbildība, cik labi saimniekojam savā
valstī. Ticu, ka mums visiem kopā izdosies tāda reforma, kas kalpos par
pamatu valsts izaugsmei, būs ieguvums mūsu iedzīvotājiem, un kalpos
kā platforma valsts un pašvaldību tīkla sakārtošanai jebkurā nozarē.”
Informācijas avots:
Agnese Vārpiņa

Uz kopā sadziedāšanos un kopā būšanu Jūs aicina ansambļa DRAMA dziedošie
aktieri: Mārtiņš Egliens, Dita Lūriņa, Karīna Tatarinova, Mārcis Maņjakovs.
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Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko
attiecību jautājumos

AIVIEKSTES SVĒTKI

Sacensības „Aiviekstes šķērslis”
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Sacensības notiek uz ūdens, un
katra komanda startē individuāli savā izvēlētajā laikā.
1.2. Organizatori nodrošina nepieciešamo ekipējumu – laivas, airus, vestes.
1.3. Sacensībām nav piemērota dalības maksa.
2. Pasākuma mērķi
2.1. Izklaides un aktīvas sportošanas
programma Aiviekstes svētkos.
2.2. Veicināt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu iedzīvotāju vidū.
2.3. Popularizēt ūdens tūrisma aktivitātes Lubānas novadā.
3. Komandas
3.1. Komandas sastāvā ir 2 cilvēki,
no kuras vienam pārstāvim vecums ir sasniedzis vismaz 16 gadus.
3.2. Dalībnieku komandu grupas – Vīriešu, Sieviešu, Jauktās.
3.3. Visiem komandas dalībniekiem ir
jāiepazīstas ar sacensību nolikumu.
4. Sacensību norise
4.1. Norises vieta: starts un finišs Aiviekstes upes labajā krastā, Lubānas pilsētas estrādes teritorijā. Dienas kārtība:
Sacensību sākums
10:00
Sacensību beigas
15:00
Dalībnieku apbalvošana 15:30
4.2. Pieteikšanās laivošanas sacensībām notiek svētku dienā no plkst. 10:00
sacensību starta vietā.
4.3. Katrs dalībnieks uzņemas atbildību par savu rīcību, kā arī apņemas necelt
pretenzijas pret organizētājiem saistībā ar
distancē gūtajām traumām, kuru iemesls
ir pašu dalībnieku nevērība, pārslodze,
apstākļu nenovērtēšana vai citu dalībnieku
vaina.
4.4. Sacensību sākums – katrai komandai individuāli tiek dots starta signāls

un uzņemts laiks.
5. Distances veikšana
5.1. Sacensību distances garums – 1
km.
5.2. Starts pa straumi uz leju, pārvarot
dažādus šķēršļus uz ūdens (slaloms, vārtiņi, laipa, aplis utt.). Finišs trases sākuma
vietā pret straumi.
6. Dalībnieku pienākumi:
6.1. Ievērot sacensību drošības noteikumus.
6.2. Pildīt tiesnešu norādījumus.
7. Dalībniekiem aizliegts:
7.1. Piedalīties alkoholisko, narkotisko
vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
7.2. Atstāt atkritumus sacensību vietā.
7.3. Traucēt dalību citām komandām.
7.4. Atrasties distancē bez drošības
ekipējuma.
7.5. Par 7.1.; 7.2.; 7.3.;7.4., punktu
neievērošanu komanda var tikt diskvalificēta.
8. Atbildība
8.1. Organizatori neuzņemas atbildību
par sacensību laikā nozaudētām, noslīcinātām vai aizpeldējušām personiskajām
mantām.
8.2. Dalībnieks personīgi atbild par viņam uzticēto inventāru un tā saglabāšanu
pilnā tā vērtības apjomā no starta līdz inventāra nodošanai finišā.
8.3. Sabojāta vai nozaudēta inventāra
gadījumā dalībnieks sedz radušos zaudējumus sacensību organizatoriem.
9. Apbalvošana
9.1. Katras grupas pirmo 3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomu.
Sacensību organizatori:
Lubānas novada pašvaldība
Sadarbībā ar biedrību „Aborieši”
mob. tel. 26649344

kopā ar grupu
Ginc un ES
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28. jūnijā
Broņislavas
Martuževas fonds
RAKSTĪTĀJA
Dzejas klētī
(“Dārziņos”)
organizēja
Rakstošās jaunatnes radošo dienu
“Raksta rakstītāja, margo liktens
metus” projekta
“Pie avota ir jāatgriežas. Veltījums
Broņislavas Martuževas 95.
dzimšanas dienai” ietvaros.
Kā jauniešiem veicies ar radošo domu,
vairāk uzzināsim nākamajā numurā.

Līgo lokšaušanas
sacensības
Jau trešo gadu uz Līgo svētkiem dabas
takā “Aiviekstes ozoli” notika sacensības loka
šaušanā. Atsaucība, kā ierasts, bija liela un
profesionālais līmenis ar katru gadu apkārtējiem loka šāvējiem pieaug!
Patīkami, ka pasākumu apmeklēja arī dalībnieki no citiem novadiem! Šogad visās fināla šaušanās bija ļoti spraiga cīņa un rezultāti
bija ļoti blīvi. Vīri savus finālšāvienus veica no
50 metriem, kas bija ļoti iespaidīgs, aizraujošs skats.
Uzvaras laurus šogad plūca: meiteņu
grupā – Ruta Uzāre, Baiba Dzene, Paula
Spriņģe, sieviešu grupā – Marta Valaine, Aiva
Kukumilka, Ilze Sauša, puiku grupā – Armands Dzenis, Reinis Birziņš, Daniels Noviks,
vīru grupā – Māris Zvērs, Aigars Veinbergs,
Pēteris Kirilovs. Paldies visiem, kas atnāca un
piedalījās!
Māris Valainis
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Jau devīto gadu portālā latvija.
lv ir iespējams elektroniski pieteikties
studijām pamatstudiju programmās
12 Latvijas augstskolās (skatīt https://www.latvija.lv/studijas). E-pakalpojums “Elektroniskā pieteikšanās
studijām pamatstudiju programmās”
(kā arī “Statistika par pieteikumiem
pamatstudiju programmās”) ir izmantojams tikai periodā, kad notiek pieteikšanās augstskolai. E-pakalpojuma
izpildes gaitā no 28.06 būs iespējams
atrast Centrālo eksāmenu rezultātus.
E-pakalpojumus pārrauga Rīgas Tehniskās universitātes vienotais uzņemšanas punkts, kā arī citu augstskolu
uzņemšanas punkti.
E-pakalpojumi uzsāks darbību,
sākot ar š.g. 25. jūniju. E-pakalpojumu instrukcijā norādīts tiešais vienotais augstskolu uzņemšanas punktu
zvanu centra tālrunis jautājumiem
un konsultācijām 67089003, kā arī
latvija.lv informatīvajā tālrunī no 25.
jūnija būs iestrādāta papildus izvēlne ”0”, kuru izvēloties, zvanītājs tiks
savienots ar informatīvo augstskolu
uzņemšanas punktu zvanu centra
tālruni. Ja tomēr zvanītājs piezvana
VPVKAC konsultantam, tad varam lūgt
zvanīt uz minēto uzņemšanas zvanu
centra tālruni, ja jautājums ir par uzņemšanas procesu, vai vienkāršākos
gadījumos sniegt atbildi paši, ja jautājums ir par e-pakalpojuma izpildi.
Uzņemšanas zvanu centrs strādās
visu uzņemšanas laiku 25.06.201926.07.2019 darbadienās no plkst.
8:00 līdz 20:00, 06.07.2019. (sestdiena) no plkst. 08:00 līdz 18:00.
Vairāk par pieteikšanās studijām
norisi skatīt pievienotajā infografikā.
Īsumā par pieteikšanās studijām
procesa norisi:
25.06 plkst. 9:00 – 09.07 plkst.
16:00 Noris elektroniskā pieteikšanās
studijām (sistēmā iespējams autorizēties ar e-paraksta, eID kartes un internetbankas autorizācijas līdzekļiem;
reģistrācijas maksa, neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita ir 35 EUR, ko
iespējams samaksāt e-pakalpojumā),
ap. 28.06 e-pakalpojumā būs iespējams atrast Centralizēto eksāmenu rezultātus. Ar lietotājvārdu un personas
kodu pieteikties studijām portālā vairs
nav iespējams – alternatīva ir pieteikties klātienē, vai izmantojot citas personas profilu.
02.07 – 09.07 Pieteikumi
jāapstiprina klātienē un jāuzrāda dokumentu oriģināli jebkurā no augstskolu uzņemšanas punktiem. Ja
programmā jākārto iestājeksāmens,
tad eksāmena laiku nosaka konkrētā
augstskola.
12.07 no plkst. 15:00 Konkursa
1. kārtas rezultāti tiek paziņoti latvija.
lv, īsziņas un e-pasta veidā.
12.07 no plkst. 16:00 – 16.07
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> 742

> 4183

e-pakalpojumi

pakalpojumu apraksti

PIESAKIES STUDI-ńM PORTń/ń
/DWYLMDOYHSDNDOSRMXPŅ³(OHNWURQLVNDSLHWHLNãDQŅVVWXGLMŅPSDPDWVWXGLMXSURJrDPPŅV´YDUSLHWHLNWLHVVWXGLMŅP/DWYLMDV
DXJVWVNROŅVXQYHLNWDSPDNVXSDUSLHWHLNXPXNRQNXUVŅ


(OHNWURQLVNDSLHWHLNãDQŅVVWXGLMŅP

¸ RHŕLVWUŅFLMDVPDNVD¼QHDWNDUŝJLQRQRUŅGŝWRSULRULWŅãXVNDLWD
MźOLMV

3LHWHLNXPDDSVWLSULQŅãDQDNOŅWLHQŋ
¸ (OHNWURQLVNŅSLHWHLNãDQŅVQHQR]ŝPŋNDSLHWHLNãDQŅVLUSLOQŝEŅ
 SDEHLJWDRHIOHNWDQWDPQRWHLNWLMHENXUŅQRX]ŪHPãDQDVSXQNWLHP
 MŅDSVWLSULQDSLHWHLNXPVX]UŅGRWGRNXPHQWXRULŕLQŅOXV
-DQHSLHFLHãDPV

,HVWŅMHNVŅPHQVNOŅWLHQŋ
.RQNUŋWXODLNXQRVDNDPŅFŝEXLHVWŅGH

MźOLMV

.RQNXUVDNŅUWDVUH]XOWŅWL
¸ RH]XOWŅWLWLHNSD]LŪRWL/DWYLMDOYŝV]LŪXXQHOHNWURQLVNŅVYŋVWXOHVYHLGŅ
MźOLMV

'DUEŝEDVSULRULWŅWHVYLHWDVLHJXYŋMLHPSŋFNRQNXUVD
NŅUWDV
¸ -DLHJźWDYLHWDSULRULWŅWŋWDGHSDNDOSRMXPŅ/DWYLMDOYYDLMHENXUŅX]ŪHPãDQDV
SXQNWŅDNWLYL]ŋL]YŋOQL³$SVWLSULQŅWLHJźWRYLHWX´

MźOLMV

.RQNXUVDNŅUWDVUH]XOWŅWL

¸  /ŝJXPDVOŋJãDQDVWHUPLŪLNDWUDLDXJVWVNRODLLUDWãťLUŝJL'DŨDLQRDXJVWVNROŅP
X]UŅGRWGRNXPHQWXRULŕLQŅOXVMźOLMŅVOŋG]VWXGLMXOŝJXPXVWLNDLDU
SULRULWŅWHVYLHWDVLHJXYXãDMLHP3ŅUŋMŅVDXJVWVNROŅVOŝJXPXVOŋJãDQDQRWLHNFLWRV
ODLNRVVDVNDŪŅDUNDWUDVDXJVWVNRODVQRWHLNWDMLHPWHUPLŪLHP
¸ -DNRQNXUVDNŅUWŅQDYLHJźWDVWXGLMXYLHWDSULRULWŅWŋWDGHSDNDOSRMXPŅ
/DWYLMDOYYDLMHENXUŅX]ŪHPãDQDVSXQNWŅDNWLYL]ŋL]YŋOQL³3LHWHLNWLHVNŅUWDL´



/ŝJXPDVOŋJãDQDDXJVWVNROŅVL]ŪHPRW
JDGŝMXPXNDGDXJVWVNRODLUQRUŅGŝMXVL
FLWXVWHUPLŪXV
3DUãLHPODLNLHPVDŪHPVLŝV]LŪXXQHSDVWX
YDLVNDWLHVDXJVWVNRODVPŅMDVODSŅ

U]]LQLYDLUŅNZZZODWYLMDOYVWXGLMDV
/DWYLMDOYLU SLeeMDPV ãLV XQYDLUŅNQHNŅFLWX e-SDNDOSRMXPXNDV TeYYDU QRGHUŋW SLHPŋUDP

,HQŅF
XQVD]LQLHV
DUYDOVWL
LQWHUQHWŅ

¸ -DX]VŅNoWVWXGLMDVQHSLHFLHãDPVPDLQŝWG]ŝYHVYLHtXL]PŋŕLQLHSDNDOSoMXPX
 “']ŝYHVYLHtDVGHNODUŅFLMDVLHVQLHJãDQD´
¸ -DFHŨRYDLSOŅQRVWXGŋtŅUSXV/DtYLMDVYHLFHOHNtURQLVNRUHŕLVWUŋãDQRVNRQVXOŅrDMŅ
 UHŕLVWUŅODLŅUOLHtXGLHQHVWVYDUŋtXVQLHJWRSHrDWŝYXSDOŝG]ŝEXŅUNŅUWDVVLWXŅFLMŅV



 3LUPVDSPHNOŋLHVWŅGLNOŅWLHQŋSŅrEDXGL±YDUbźtSDNDOSoMXPVSLHHMDPVHOHNtURQLVNL
 ŠDXbXYDLQHVNDLGrŝEXJDGŝMXPŅQHEDLGLHV±MDXtŅSDGRPXSortŅODOLHtoWŅMXDtbDOVtDGLHQHVtDP
 (SDNDOSoMXPLLUGURãLMDWLHNLHYŋURtDSHUVRQŝJŅSLHVDUG]ŝED

PRUWŅODOLHWRWŅMXDtEDOVWDGLHQHVWVT_ESRUWDOV#YrDDJoYOY_D.DSONVW±

līdz plkst. 16:00 Ja iegūta vieta 1. prioritāte, tad portālā latvija.lv vai jebkurā no uzņemšanas punktiem jāapstiprina
dalība šajā programmā. Tālāk notiek līgumu slēgšana ar konkrēto augstskolu klātienē augstskolas noteiktajos laikos.
Ja konkursa 1. kārtā nav iegūta vieta 1. prioritātē, tad e-pakalpojumā vai jebkurā no uzņemšanas punktiem aktivizē
izvēlni “Pieteikties 2. kārtai”.
16.07 pēc plkst. 17:00 Konkursa 2. kārtas rezultāti portālā latvija.lv. Līgumu slēgšana ar konkrēto augstskolu
klātienē augstskolas noteiktajos laikos.
Inese Gūtmane, Vienas pieturas aģentūras nodaļas vecākā eksperte
Publisko pakalpojumu departaments, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
+371 67026945, Inese.Gutmane@varam.gov.lv, www.varam.gov.lv
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 28.jūnijs
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Latvijas čempionāts NO IDEJAS LĪDZ ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMAM:
AR KO SĀKT?
orientēšanās sportā
1.un 2. jūnijā Limbažos notika Latvijas
čempionāts orientēšanas sportā. Dalībnieku vidū bija arī Lubānas orientieristi. Pirmajā sacensību dienā notika individuālās sacensības sprintā. Limbažu pilsēta ir
interesanta. Šeit ir daudz mazu pagalmiņu,
škūnīšu, šauras, mazas ieliņas, kuras orientējoties ir jāpamana, lai nekļūdīgi varētu ātrāk veikt distanci.
Rezultāti ir vērā ņemami – labi! Armands Dzenis – 8.vieta, Nauris Stiprais –
10.vieta, Evelīna Galeja – 12.vieta, Vanesa
Benedikta Jegorova – 22.vieta, Viktorija
Bērziņa – 13. vieta, Renāte Jakovļeva startēja atzīstami, bet iegūt augstu vietu neļāva
pielaistā kļūda distances sākumā. Jāpiebilst, ka iegūtās vietas ir 40 dalībnieku konkurencē.
Otrajā sacensību dienā notika sprinta
stafete. No divām komandām, kuras startēja, komanda: Viktorija Bērziņa, Armands
Dzenis un Nauris Stiprais izcīnīja bronzas
medaļas. Arī šeit bija sīva konkurence, stafetē šajā vecuma grupā dalību ņēma 24
komandas. Komentāri lieki... Orientieristi ir
ceļa jūtīs, jo jūnija beigās dosies uz Alūksni,
kur šogad notiks KĀPA 2019 ORIENTĒŠANĀS TRĪSDIENAS. Judīte Lejniece

Ko darīt, ja
mežā satiec
lāci?
Pavisam drīz mūsu novada mežos sāksies aktīva ogošanas un sēņošanas sezona. Saklausīti arī reāli nostāsti par mežā
satiktajiem dzīvniekiem. Ko darīt, ja mežā
satiec lāci? Lai arī kas lasīts internetā, tajā
brīdī vienīgais un pareizais variants, kas
nostrādājot instinktīvi – mukt, ko kājas nes.
Un tomēr, daži prātīgi ieteikumi, ja nu gadās
nepieciešamība tos arī praktiski pielietot.
1. Dzīvnieku nevajag aiztikt vai citādi
traucēt.
2. Lielo dzīvnieku uzbrukumi Latvijā
notiek ļoti reti, tāpēc no tiem nevajag baidīties.
3. Latvijā retumis sastopamie lāči cilvēkam mēdz uzbrukt, aizstāvot savus bērnus,
tādēļ neej klāt vai netuvojies, bīstamo vietu
pametot, tikai ne skriešus.
4. Izturies nosvērti un mierīgi, sastopot
lāci.
5. Nevajag bēgt panikā, kliegt, ar cieņu
atkāpies, paturot lāci acīs.
5. Nekādā gadījumā nebaro vai neuzņem “selfiju”.
Avots: Medījamo dzīvnieko speciālists
Egils Ozols, Mammadaba.lv.
Ligita Pētersone

Ja esat iegādājies zemi un gatavojieties būvēt savu sapņu māju vai arī vēl tikai
lūkojaties pēc nekustamā īpašuma, iespējams, apsverat domu par jauna elektrības
pieslēguma ierīkošanu. Kā pie tāda tikt?
Cik laika un naudas būs vajadzīgs? – Lūk,
atbildes uz šiem un vairākiem citiem jautājumiem, kas jums palīdzēs vienkārši un ērti
īstenot ideju par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu jūsu īpašumā.
PIETEIKŠANA
Kā pieslēgt īpašumu elektrotīklam
vai atjaunot elektrības piegādi?
Ja nekustamajā īpašumā nav pieslēguma elektrotīklam, pieteikumu jauna pieslēguma ierīkošanai iesniedziet AS “Sadales
tīkls” (ST) klientu portālā e-st.lv. Ja īpašums jau bijis apdzīvots, tajā ir saglabājies
pieslēgums elektrotīklam un nepieciešams
tikai atjaunot elektrības piegādi, vērsieties
ar pieteikumu pie sava elektrības tirgotāja.
Cik jaudīgu elektrības pieslēgumu
man vajag?
Ar slodzes aprēķina kalkulatora palīdzību tiešsaistē nosakiet jaunam elektrības pieslēgumam nepieciešamo jaudu.
Jūsu ērtībām slodzes aprēķina kalkulators
pieejams sadalestikls.lv.
SAGATAVOŠANAS UN IERĪKOŠANAS
DARBI
Vai man būs jāpiesaista vēl citi speciālisti un kas veiks elektrības pieslēguma tehniskos darbus?
Jā, jums būs jāizvēlas sertificēts elektriķis, kas ierīkos ēkas iekšējo elektrotīklu.
Atsevišķos gadījumos arī elektrotīkla izbūves projekta izstrādātājs. Izbūvi līdz sadalnei, veiks konkursa kārtībā ST atlasīts
būvnieks. Par elektrotīklu no sadalnes līdz
jūsu īpašumam un pašā īpašumā atbildīgs
būs jūsu izvēlēts sertificēts elektriķis. Jūsu
īpašuma elektrotīklu ar kopējo savienos,
kā arī sadalni un skaitītāju uzstādīs ST
speciālisti.
Cik daudz laika vajadzēs un kā zināšu, kādi darbi jau paveikti un kas vēl
jādara?
Atkarībā no projekta sarežģītības pakāpes, jauna elektrības pieslēguma ierīkošana vai slodzes palielināšana var aizņemt
no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem. Klientu portālā e-st.lv sekojiet līdzi
visiem elektrības pieslēguma sagatavošanas darbiem, kā arī iesaistieties tajos. Reģistrējiet savu tālruņa numuru un saņemiet
aktuālo informāciju arī SMS formā.
IZMAKSAS
Kā tiek aprēķinātas izmaksas?
Jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksas
ir atkarīgas no pieprasītās jaudas un veicamo darbu apjoma. Tās sastāv no faktiskajām izmaksām, piemēram, maksas par
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sadalni, tās uzstādīšanu, kabeļa vai vada
pievilkšanu līdz sadalnei u.c, un ieguldījumiem, kas nodrošina kopējā elektrotīkla
pieejamību. Ja esat iegādājies zemi vai
ēku, kurā nav pieslēguma elektrotīklam,
vai vēl tikai plānojat to darīt, iesniedziet
konkrētā īpašuma jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas pieteikumu klientu portālā e-st.lv un saņemiet izmaksu aprēķinu
par brīvu.
Vai varu atgūt izmaksas?
Lai sekmētu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstību, klientiem, kuru elektrības pieslēgums vai pieslēguma jaudas
palielinājums ir 0,4kV (kilovolti) elektrotīklā
ar jaudu lielāku par 100A vai vidsprieguma
elektrotīklā, ir iespēja piecu gadu laikā no
jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas
vai slodzes palielināšanas brīža atgūt par
pakalpojumu samaksāto 100% apmērā.
Rūpīgi izvērtējiet elektrības pieslēgumam
nepieciešamo jaudu, lai atgūstu investīcijas un arī vēlāk lietotu elektrību nepārmaksājot!
EFEKTIVITĀTE
Kādēļ atteikties no liekās elektrības
pieslēguma jaudas?
Ar slodzes aprēķina kalkulatora palīdzību tiešsaistē pārliecinieties, vai visa
īpašumā pieejamā elektrotīkla jauda tiešām nepieciešama. Samazinot elektrības
pieslēguma jaudu, atbilstoši šī brīža vajadzībām, samazināsies arī kopējās izmaksas par patērēto elektroenerģiju.
Kā varu samazināt īpašumā pieejamo elektrotīkla jaudu?
Piesakiet pieslēguma jaudas samazināšanu klientu portālā e-st.lv un saņemiet
šo pakalpojumu bez maksas. Rūpīgi izvērtējiet šī soļa nepieciešamību un ņemiet
vērā, ka slodzes atjaunošana ir maksas
pakalpojums. Jūsu ērtībām slodzes aprēķina kalkulators pieejams sadalestikls.lv.
CITI PIESLĒGUMI
Ko darīt, ja elektrība nepieciešama
īslaicīgi?
Ja organizējat pasākumu ārpus telpām, iekārtojat āra kafejnīcu vai plānojat
būvdarbus īpašumā, kurā nav pieslēguma
elektrotīklam, un šāds pieslēgums nepieciešams vien uz laiku, kas nepārsniedz 24
mēnešus, pieteikumu īslaicīga pieslēguma
ierīkošanai iesniedziet klientu portālā e-st.
lv.
Ko darīt, ja nav pieļaujams elektrības padeves pārtraukums?
Ja īpašumā esošajām elektroietaisēm
nav pieļaujami elektrības piegādes pārtraukumi, ar ģeneratora palīdzību izveidojiet autonomu elektroapgādi.

Vairāk informācijas SADALESTIKLS.LV
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Aktuāli
Ar 1. jūliju stājas spēkā izmaiņas
Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā.
Interesentiem:
– Informācija uzturlīdzekļu saņēmējiem (iesniedzējiem) pieejama mājaslapā
– http://www.ugf.gov.lv/lat/uzturlidzekli/
– Informācija uzturlīdzekļu parādniekiem pieejama mājaslapā – http://www.
ugf.gov.lv/lat/uzturlidzeklu_parads/. Informācija būs apskatāma arī novada
mājaslapā www.lubana.lv

Līdzjūtība

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
ar Raimonda Paula dziesmām
Ieeja 3 EUR

pirmsskolas vecuma bērniem ieeeja brīva

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas.
Alīda Ikauniece – 87 g. Lubāna
Mirusi 15.06.2019.
Skan tava šūpļa dziesma sirdī,
Tā katrā dzīves solī man ir klāt.
Skan priekos, bēdās, kad ir grūti,
Skan sirdī man, ak, mīļā, labā, māt!
(A. Krūklis)
Izsakām patiesu līdzjūtību
Lucijai Žābakai un pārējiem tuviniekiem,
māmiņu smilšu kalniņā pavadot.
Darba kolēģi
Tu katram viena, tikai viena,
Kurai kā pie saules bērni turas klāt.
Tāpēc ir tik grūti, skumjām asarām
birstot,
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt!
Kad mūžības ceļā pavadīta māmiņa,
klusā līdzjūtībā esam kopā ar
Luciju un pārējiem tuviniekiem.
Ēdnīcas, bāra kolektīvi

Pilsētas centrā uzstādīta jauna publiskā tualete. Lūgums tās apmeklētājiem atstāt aiz sevis kārtību.

Traktortehnikas valsts tehniskāā
apskate Lubānā 1. jūlijā 11.00
00
Veicot apskati, nepieciešams UZRĀDĪT:
– derīgu atbilstošas kategorijas
VADĪTĀJA APLIECĪBU;
– tehnikas vienības
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU;
– derīgu OCTA polisi.
Veikt samaksu varēs
TIKAI ar norēķinu KARTI.
Apskate notiks pie bijušajām
mehāniskajām darbnīcām.

Lubānas pilsētas estrādē

27. jūlijā plkst. 22.00

Zaļumballe
Spēlēs grupa “Brālīši”

Ieeja 3 EUR

Daudz darbiņu padarīti,
Daudz solīšu iztecēti;
Lai nu mīļi zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
(Latv.t.dz.)
Izsakām līdzjūtību
Lucijai, Sandim, Kasparam,
māmiņu, vecmāmiņu mūžībā pavadot.
Mājas Krasta ielā Nr. 1 kaimiņi

Nākamais
Nā
ā
laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs
iznāks
19. jūlijā.
Informāciju iesniegt domē
redaktorei
līdz 12. jūlijam.

Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīvē izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.
Jūtam līdzi Egitai Zaharevskai lielajās
bēdās, kad kapu kalniņā guldīts tētis.
Bijušie klasesbiedri un audzinātāja
Lubānas vidusskolā

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.
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