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Ar 1. martu izdevuma “Lubānas Ziņas” 
mazumtirdzniecības cena – 0,25 eiro/eks. 

(domes sēdes 27.02.2020. lēmums).

Tirdzniecības vietās cena – 0,30 eiro/eks (ar PVN).

Nākamais “Lubānas Ziņu” numurs iznāks 15. maijā. 
Sekojiet aktuālām informācijām www.lubana.lv un 

Lubānas novada lapā vietnē Facebook.p

 Pašvaldība izsludinājusi 3 izsoles:
– trešajā atklātajā rakstiskajā izsolē pārdod 

apbūvētu nekustamo īpašumu “Grantiņi”;
– pirmajā rakstiskajā izsolē pārdod paš-

valdībai piederošu kustamo mantu (kok-
sni) nekustamā īpašuma “Dzelzceļš” ze-
mes vienībās;
– nodod rakstiskā izsolē nekustamā īpa-

šuma Sporta 17 zemes vienības.
Plašāka informācija par izsolēm... 10.lpp.

 2020. gada platību maksājumu pieteiku-
mu iesniegšanas iespēja klātienē... 4.lpp.

 Aktuāla informācija par pašvaldības man-
tas nomas maksas atbrīvojumu vai samazinā-
jumu... 4.lpp.

 Par ambulatorās daļas speciālistu pieņem-
šanas pārtraukšanu... 4.lpp.

 Par sociālā dienesta palīdzību krīzes situāci-
jās... 10.lpp.

 Interesanti fakti par attālināto mācību proce-
su Lubānas vidusskolā un reportāža par vienu 
no skolas skaistākajiem pasākumiem “Žeton-
vakaru”... 5.-6. lpp.

 Ārkārtas domes sēde 03.04.2020. – 7.lpp.
 Aktuālais par trūcīgu, maznodrošinātu un 

daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām 
novadā ārkārtas situācijā... 7.lpp.

 Par skaistu dzīves jubileju un laimes formu-
lu... 8.lpp.

  Nekustamā īpašuma nodokļa pirmā un otrā 
ceturkšņa samaksas termiņš tiek pagarināts 
līdz 2020. gada 15. augustam.

 Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (per-
sonas) izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts 
līdz 2020. gada 31. maijam.

 Sociālajā dienestā uz nenoteiktu laiku pār-
trauktas sekojošu speciālistu konsultācijas: psi-
hologs, smilšu spēles terapija, fi zioterapeits.

 Atcelts šovasar plānotais Lubānas vidussko-
las absolventu salidojums.

 Atcelts zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes 
lakstīgalas” (bija plānots 26. aprīlī).

 No 27. marta Madonā, Augu ielā 27 (ēkas 
pirmajā stāvā, iekšpagalmā) sāka darboties 
COVID-19 analīžu pieņemšanas punkts.

 7. aprīlī Lubānā Oskara Kalpaka ielā 5 uz-
stādīts Omniva pakomāts (projekts ir Omnivas 
iniciatīva sadarbībā ar Lubānas patērētāju bied-
rību). 
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Lai arī šobrīd dzīvojam ļoti trauksmainā laikā – baidāmies no negantā 
vīrusa COVID-19, neviens nav aizliedzis mājās kopā ar savu ģimeni svinēt 
Lieldienas. Viena no raksturīgākajām Lieldienu tradīcijām mūsdienās ir olu 
vārīšana un krāsošana. Un to nu nevienā mājsaimniecībā nav aizliegts darīt. 
Secen droši vien ies Lieldienu novēlējums: tālu lūkoties, augstu šūpoties, jo 
tas aicināt aicina uz kopā būšanu, radu apciemošanu. Laimīgi tie, kam mājas 
pagalmā ir šūpoles, jo tad var izbaudīt svarīgo Lieldienu šūpošanās tradīciju. 
Ticējumi vēsta, ka Lieldienās vajag daudz šūpoties, jo tad visu gadu nenāks 
miegs, kā arī kārtīga izšūpošanās nodrošina, ka vasarā dunduri, odi un čūs-
kas nekodīs. Neizpaliek arī vēl viena tradīcija – Lieldienu ēdieni. Lieldienu 
īpašie ēdieni ir apaļi, saules simboliku attēlojoši, tādi kā vārītas olas un zirņi... 
Lieldienās, ēdot zirņus, var iegūt bagātību un turību. 

Lai izdodas skaisti Lieldienu svētki! Veselību visiem novada iedzīvotājiem! 
Izvairīsimies no lielām cilvēku pulcēšanās vietām, ievērosim 2 m distanci vie-
nam no otra, bieži mazgāsim rokas ar ziepēm, saudzēsim sevi un apkārtējos!

Lai arī šobrīd dzīvojam ļoti trauksmainā laikā – baidāmies no negantā
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Sēdē piedalās deputāti:  Iveta Peilāne, 
Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis 
Klikučs, Sandra Valaine, Tālis Salenieks. Ne-
piedalās deputāti: Lana Kunce, Laila Ozoli-
ņa, Ainārs Spridzēns.

Ņemot vērā, ka visā valstī ir izsludināta 
ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobe-
žošanai, kā arī, lai ievērotu Ministru Kabineta 
12.03.2020. rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežo-
jumus, kārtējā domes sēde notiek Lubānas 
pilsētas klubā. Šī paša iemesla dēļ martā ne-
notika ikmēneša Finanšu un attīstības komi-
tejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas sēdes.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks in-
formē, ka turpmāk, līdz ārkārtējas situācijas 
atcelšanai,  domes sēdes notiks attālināti. 
Deputāti tiek iepazīstināti ar pašreizējo situā-
ciju pašvaldībā. 2020.gada 13.martā priekš-
sēdētājs izdeva  rīkojumu Nr. 1 “Par pašval-
dības iestāžu darbību Covid-19 izplatības 
ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā”. 
Par atbildīgo darbību koordinācijai ārkārtējās 
situācijas laikā tika noteikts izpilddirektors 
Ivars Bodžs. Saskaņā ar šo rīkojumu tika at-
celti visi pašvaldības rīkotie publiskie pasā-
kumi,  neskatoties uz iesaistīto cilvēku skaitu. 
Slēgtas klātienes apmeklējumiem pašvaldī-
bas iestādes un struktūrvienības, nodrošinot 
pakalpojumu sniegšanu attālināti, izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus. Pašvaldības 
iestāžu vadītājiem tika noteikts izvērtēt darba 
kolektīvu sanāksmju, semināru un darba ko-
mandējumu pamatotību, iespējamos ieguvu-
mus un riskus.

Priekšsēdētājs informē, ka pašvaldības 
izglītības iestādēs darbs notiek attālināti. 
Skolēni ar datortehniku ir nodrošināti. Tiem 
izglītojamiem, kuriem datoru nebija tika iz-
sniegtas planšetes. Šodien tika saņemta arī 
datortehnika no Izglītības un zinātnes minis-
trijas. Skolotāji ievērojuši, ka šobrīd mācību 
procesā vairāk iesaistās vecāki. Līdz šīm 
brīdim problēmu izglītības iestādēs nav. 
Pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši” šobrīd 
apmeklē 1-2 bērni dienā. 

Sociālais dienests nodrošina aprūpi 
cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. Par pa-
kalpojumu saņemšanu izvietota informācija 
pašvaldības mājas lapā, uz ziņojumu dēļiem 
pilsētā. Pašvaldības administrācijas darbi-
nieki informāciju sniedz attālināti pa e-pastu, 
telefoniski un tikai atsevišķus pakalpojumus 
sniedz klātienē, iepriekš vienojoties ar pakal-
pojuma saņēmēju.

Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina in-
formē, ka pašlaik pašvaldības kontā līdzekļi 
tikpat kā neienāk. Pašlaik pašvaldības bu-
džetam tiešu draudu nav. Tuvākajā laikā tiks 
sagatavots rīkojums pašvaldības iestādēm 
līdzekļus izmantot tikai iestādes ikdienas uz-
turēšanas izdevumiem, lielākus pirkumus at-
stājot uz vēlāku laiku. Situāciju finanšu jomā 
turpmākajiem mēnešiem ir grūti paredzēt.

1. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas 
novada pašvaldības izglītības iestādēs 
2020.gadā. Nolēma

1. Apstiprināt uzturēšanas izmaksas 
Lubānas novada pašvaldības izglītības ies-
tādēs 2020. gadā pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem saskaņā ar pamatbudžeta ies-
tādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu 
tāmēm 

euro mēnesī vienam audzēknim 
1.1. Lubānas vidusskolā – 129,40 
1.2. Meirānu Kalpaka pamatskolā: 

– 5 un 6-gadīgo izglītošanai – 399,98 
– pārējās pirmsskolas vecuma grupās 
– 297,34
– pamatskolas klasēs – 301,51 

1.3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķī-
ši” 

– bērnu no piecu gadu vecuma izglīto-
šanai – 249,49 
– pārējās pirmsskolas vecuma grupās 
– 278,68  

2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minē-
tie izcenojumi piemērojami pašvaldību sav-
starpējos norēķinos par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem ar 2020. gada 
1. janvāri.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas 
novada pašvaldības domes 2020.gada 
29.janvāra lēmumu “Par uzturēšanās izmak-
sām Lubānas novada pašvaldības izglītības 
iestādēs 2020.gadā” (protokols Nr.2, 5.§).

2. Par adreses maiņu
Nolēma mainīt nosaukumu un adresi 

ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 003 0040 
001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu ar 7058 003 0040 no „Robežnieki”, 
Indrānu pag., Lubānas nov. uz „Jaunie Ro-
bežnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., pie-
šķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu 
“Jaunie Robežnieki”.

3. Par nekustamā īpašuma Latgales 
ielā 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes 
lietošanas mērķa maiņu

Nolēma mainīt nekustamā īpašuma Lat-
gales iela 71A, Lubāna, Lubānas nov., ka-
dastra numurs 7013 003 0007, zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 7013 003 0007, 
platība – 8206 m2, nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju 
apbūve uz zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība. 

4. Par Lubānas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Lu-
bānas novada pašvaldības 2013. gada 
27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 
„Lubānas novada pašvaldības nolikums”” 
apstiprināšanu

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā 
izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā - Rī-
kojums). Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktu visā 
valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situāci-
ja no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.
gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 
izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamī-
bas laikā. Rīkojuma 4.punkts paredz, ka ār-
kārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību 
iestādēm nepieciešams izvērtēt un iespēju 
robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu 
sniegšanu attālināti. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
(turpmāk tekstā – Likums) 34.panta pirmajai 
un otrajai daļai, domes sēde var notikt, ja tajā 
piedalās vairāk nekā puse no domes deputā-
tiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas 
citā vietā un veselības stāvokļa vai komandē-
juma dēļ nevar ierasties domes sēdes nori-
ses vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, 
ka domes sēdes norisē tiek izmantota video-
konference (attēla un skaņas pārraide reālajā 
laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības 
nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir 
reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības 
nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes deputāts 
uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir 
tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties 
sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta 
tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokon-
ferences palīdzību un ir nodrošināta elektro-
niskā balsošana tiešsaistē. Analoģisks regu-
lējums ir attiecībā uz domes komiteju sēdēm, 
atbilstoši šā Likuma 56.panta kārtībai. 

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu visā valsts teritorijā, ir nepieciešams 
lemt par nepieciešamajiem grozījumiem paš-
valdības nolikumā, paredzot kārtību kādā da-
lība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt 
nodrošināta domes deputātam esot attālināti, 
kā arī paredzot kārtību, kādā domes sēdes 
un komiteju sēdes var tikt nodrošinātas attāli-
nāti visam deputātu sastāvam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašval-
dībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 
24.pantu,  34.panta pirmo un otro daļu, 
56.panta pirmo un otro daļu,  nolēma

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldī-
bas saistošos noteikumus Nr. 2 „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 
27.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Lu-
bānas novada pašvaldības nolikums””.

2. Saistošos noteikumus triju darba die-
nu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības lietu ministrijai.

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
Nolēma
1. Atzīt personu [..] par tiesīgu saņemt 

palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risinā-
šanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomā-
tās dzīvojamās platības izīrēšana.

2. Iekļaut personu palīdzības reģistrā 
Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piedero-
šās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrē-
šanai” 2.grupa – citas personas, kuras ar šo 
palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā.

3. Izīrēt dzīvokli Nr. 43, Ozolu ielā 14, Lu-
bānā, Lubānas nov.

6. Par atteikumu no pirmpirkuma tie-
sībām uz Alūksnes novada pašvaldībai 
piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

Nolēma
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 

Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kau-
dzītes”, reģistrācijas Nr. 44103026358,  7144 
kapitāla daļām par EUR 346893.

2. Par atteikumu izlietot pirmpirkuma tie-
sības paziņot Alūksnes novada pašvaldībai 
un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP 
Kaudzītes” valdei.

DOMES SĒDE 26.03.2020.
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Aigara Kreicberga foto.

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņa pagarināšanu

2020.gada 12.martā, pamatojoties uz Mi-
nistru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkār-
tējas situācijas izsludināšanu” (turpmāk tek-
stā – MK rīkojums), tika izsludināts ārkārtas 
stāvoklis Latvijas Republikā. Pamatojoties uz 
MK rīkojumu 2020.gada 13.martā Lubānas 
novada pašvaldības priekšsēdētājs izdeva 
rīkojumu Nr.LUB/2.01/20/1, ar mērķi ierobe-
žot „COVID -19” izplatību Lubānas novada 
teritorijā, ar kuru cita starpā uzdeva slēgt klā-
tienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes 
un struktūrvienības, nodrošinot pakalpojumu 
sniegšanu attālināti, izmantojot elektroniskos 
saziņas līdzekļus.

Ņemot vērā augstāk minēto ierobežoju-
mu, Lubānas novada pašvaldības iedzīvotā-
jiem, kuriem nav iespējas veikt nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksu ar internetbankas 
starpniecību, ir apgrūtinoši izpildīt savu pie-
nākumu. Lai nodrošinātu to, ka ārkārtas si-
tuācijas izraisīto ierobežojumu tādēļ neveikto 
maksājumu dēļ iedzīvotājiem nerastos parā-
di, kas ir pamats soda naudas un nokavēju-
mu procentu aprēķināšanai, nepieciešams 
pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa sa-
maksas izpildes termiņu, to pārceļot noteiktu 
periodu uz priekšu.

Likuma “Par valsts apdraudējuma un tā 
seku novēršanas un pārvarēšanas pasāku-
miem sakarā ar COVID-19 izplatību” 4.pants 
nosaka, ka „Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesī-
bas noteikt citus nekustamā īpašuma nodok-
ļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikta-
jiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada 
ietvaros”.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts ap-
draudējuma un tā seku novēršanas un pār-
varēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 
izplatību” 4.pantu, nolēma

Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa 
pirmā un otrā ceturkšņa samaksas termiņš 
tiek pagarināts līdz 2020. gada 15. augus-
tam.

8. Par kustamās mantas (koksnes) at-
savināšanu īpašumā “Dzelzceļš”

1. Pārdot rakstiskā izsolē Lubānas no-
vada pašvaldībai piederošo kustamo mantu 
(koksni) – nekustamā īpašuma „Dzelzceļš”, 
zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 
70580170024 un 70580160182 1142 m3.

2. Apstiprināt izsoles sākumcenu (man-
tas nosacīto cenu) – 24400 EUR.

3. Izpilddirektoram organizēt kustamās 
mantas atsavināšanu, pārdodot to atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, iesniedzot domei 
lēmuma projektu par izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu.

9. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos 
autotransporta nomai

Pašvaldības 2020. gada budžetā ir ieplā-
noti līdzekļi 8000 EUR autotransporta nomai 
pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Saska-
ņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu tika 
izsludināts publiskais iepirkums “Vidējās kla-
ses daudzfunkciju pasažieru furgona iegāde 
operatīvajā līzingā” (identifikācijas Nr. LNP 
2020/2). Pamatojoties uz publiskā iepirkuma 
rezultātiem pretendenta, kuram būtu piešķi-

ramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 
piedāvātā līgumcena ir 28734,88 EUR, t. sk. 
2020. gadā 7413,64 EUR. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks uz-
sver, ka pašreizējā situācijā, kad 12.03.2020. 
Ministru kabinets izdevis rīkojumu Nr. 103 
“Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, ie-
spējams – pašlaik nebūtu tālredzīgi ieguldīt 
pašvaldības līdzekļus autotransporta nomai. 
Transports pašvaldības administrācijas un 
iestāžu vajadzībām, protams, ir nepiecie-
šams, bet tā iegāde pašlaik būtu rūpīgāk 
jāapsver.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, li-
kuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 
pirmo un otro daļu un likuma “Par valsts bu-
džetu 2020.gadam” 13.panta ceturtās daļas 
1.punktu, nolēma

1. Uzņemties ilgtermiņa saistības uz 60 
mēnešiem autotransporta nomai, līgumcena 
ar PVN 28734,88 EUR.

2. Apmaksu veikt no pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem (budžeta klasifi kācijas kods 
01.110., ekonomiskās klasifi kācijas kods 
(turpmāk EKK) 2262). 

3. Nepieciešamo fi nansējumu autotrans-
porta nomai turpmākajiem gadiem iekļaut 
2021., 2022., 2023., un 2024. gada pašval-
dības budžetā. 

Lēmums netiek pieņemts.
10.  Par Lubānas novada pašvaldības 

domes lēmuma atcelšanu
Lubānas novada pašvaldības dome 

2020.gada 27. februārī pieņēma lēmumu 
“Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorga-
nizāciju” (protokols Nr.4, 4.§) un, pamatojo-
ties uz Izglītības likuma 23.panta otro daļu, 
lūdza Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt 
saskaņojumu Lubānas novada pašvaldības 
izglītības iestādes Meirānu Kalpaka pamat-
skolas (Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 
4412900115) reorganizācijai. Ministrija di-
vās vēstulēs 09.03.2020. Nr. 4-7e/20/774 un 
23.03.2020. Nr.4-7e/20/934, šādu saskaņo-
jumu nesniedza un lūdza pārskatīt domes 
lēmumu, uzskatot, ka, nododot Meirānu Kal-
paka pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamo turp-
māku izglītošanu Lubānas vidusskolai, tiktu 
nodrošināta savlaicīga izglītības programmu 
pēctecība, ministrijas ieskatā Lubānas nova-
da domes plānotā reorganizācija, kas paredz 
administratīvu izglītības iestāžu apvienošanu, 
nav vērsta uz izglītības iestāžu tīkla sakārto-
šanu novadā.

Nolūkā nodrošināt normatīvajiem aktiem 
atbilstošu rīcību no pašvaldības puses, ņe-
mot vērā, ka 7.-9.klašu izglītojamo turpmāka 
izglītošana citās mācību iestādēs novedīs 
pie skolas likvidācijas izglītojamo aizplūša-
nas dēļ, pamatojoties uz likuma Par paš-
valdībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
nolēma 

Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas no-
vada pašvaldības domes 2020.gada 27. feb-
ruāra lēmumu “Par Meirānu Kalpaka pamat-
skolas reorganizāciju” (protokols Nr. 4, 4.§).

11. Par neapbūvēta zemes gabala da-
ļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

Lubānas novada pašvaldības dome 
(turpmāk – dome), izskatot biedrības “Abo-

rieši” (juridiskā adrese: Baznīcas iela 5, Lu-
bāna, Lubānas nov.) iesniegumu ar lūgumu 
iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma 
Sporta 17 (kad. Nr. 7013 001 0067, turpmāk- 
– zemesgabals) daļu 500 m2 platībā, sporta 
pasākumu bāzes izveidei konstatēja, ka Ze-
mesgabala tiesiskais valdītājs ir pašvaldība, 
zemesgrāmatā nav reģistrēts, zemes gabala 
kopplatība 7,15 ha.

Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija 
noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas ze-
mes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 
32.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesga-
bala nomnieku noskaidro izsolē, turklāt izno-
mātājs pieņem lēmumu par izsoles veidu, no-
drošina tās atklātumu un dokumentē izsoles 
procedūru.

Pašvaldības 2016.gada 26.maija saisto-
šo noteikumu Nr. 15 „Par Lubānas novada 
pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbū-
vētu zemesgabalu nomas maksu” (turpmāk 
– Noteikumi)  2.3. punkts nosaka, ka pārē-
jos gadījumos nomas maksa ir 5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības. Atbilstoši 
Kadastra informācijas sistēmas datiem, ze-
mesgabala kadastrālā vērtība 2020.gada 
1.janvārī bija 36608 EUR. Atbilstoši Noteiku-
mu 2.3.punktam, zemesgabala daļas nomas 
maksa ir 256 EUR gadā. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un 
Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija no-
teikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. 
punktu, nolēma

1. Izsludināt nomas tiesību mutisku izsoli 
par neapbūvēta zemes gabala nomu ar tiesī-
bām izvietot īslaicīgas lietošanas būvi pašval-
dības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes 
vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067daļā 
500 m2 platībā, saskaņā ar grafi sko pieliku-
mu – sporta pasākumu bāzes izveidei.

2. Nomas līguma termiņš – 2032.gada 
1.marts. 

3. Noteikt lēmuma 1.punktā minētā ob-
jekta nomas tiesību izsoles nomas sākum-
cenu 256 EUR gadā.

4. Noteikt, ka papildus nomas maksai 
nomnieks maksā nekustamā īpašuma no-
dokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt zemesgabala daļas nomas tiesību 
izsoli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

12. Par pašvaldības nekustamā īpa-
šuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas 
nov. trešo izsoli

Lubānas novada pašvaldības dome 
27.09.2018. (protokols Nr.10, 4.§) lēma par 
pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs 7058 004 0127 pārdošanu mutiskā 
izsolē ar nosacīto cenu 2200 EUR. Paziņo-
jumā par izsoli noteiktajā laikā neviens pie-
teikums netika saņemts un izsole tika atzīta 
par nenotikušu.

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldī-
bas domes 29.11.2018. (protokols Nr. 12, 
3.§) lēmumu tika rīkota otrā izsole ar aug-
šupejošu soli ar nosacīto cenu 1760 EUR. 
Paziņojumā par izsoli noteiktajā laikā ne-
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viens pieteikums netika saņemts un arī otrā izsole tika 
atzīta par nenotikušu.

 Publiskas personas mantas atsavināšanas liku-
ma 32. panta otrajā daļā noteikts ka pēc otrās ne-
sekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, var:

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot 
izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no 
nosacītās cenas;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās 
cenas samaksas kārtību;

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;
4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavi-

nāšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz li-

kuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināša-
nas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro 
daļu,  nolēma

1. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Gran-
tiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra nu-
murs 7058 004 0127 trešo izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 1000 EUR.
3. Izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma 

trešo izsoli.
13. Par pašvaldības īpašumā esošo telpu no-

mas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās 
situācijas laikā

2020.gada 12.martā, pamatojoties uz Ministru ka-
bineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izslu-
dināšanu” (turpmāk tekstā – MK rīkojums) tika izsludi-
nāts ārkārtas stāvoklis Latvijas Republikā saistībā ar 
“COVID 19” izplatību.

2020. gada 20. martā Latvijas Republikas Saeima 
pieņēma likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 
COVID-19 izplatību” (turpmāk tekstā – Likums).

Likuma 1.pants nosaka, ka “Likuma mērķis ir 
noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehā-
nismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 
izplatības ierobežošanu”.

Likuma  11.pants nosaka, ka „Valsts un pašval-
dību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas 
un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrī-
bas, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz 
šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru 
komersantus no publiskas personas mantas un pub-
liskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas 
nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinā-
jumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, 
kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus 
samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par 
patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltum-
enerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas 
pakalpojumiem.”

Ņemot vērā augstāk minēto likuma normu, ir ne-
pieciešams lemt par atbalsta sniegšanu  komersan-
tiem nosakot nomas maksas samazinājumu par pub-
liskas personas mantas izmantošanu.

Noklausījusies Lubānas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja sniegto informāciju, pamatojo-
ties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar 
COVID-19 izplatību” 1.pantu,  13.pantu, nolēma

Noteikt, ka uz valstī izsludināto ārkārtas situācijas 
laiku komersantiem tiek piemērota 100% atlaide no 
nomas maksas par pašvaldības īpašumā esošo telpu 
izmantošanu.

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

Lubānas novada pašvaldība domes sēdē 26.03.2020 pieņēma lēmumu par 
pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkār-
tējās situācijas laikā. Savukārt 2.aprīlī Ministru kabinets (MK) pieņēma noteikumus 
Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapi-
tālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu 
sakarā ar Covid-19 izplatību”, kas stājušies spēkā 3.aprīlī. Komersantiem (nomnie-
kiem), atbilstoši MK noteikumu 6.punktam, pašvaldībai jāiesniedz iesniegums. 

Iesniegumā norāda šādu informāciju:
1. komersanta nosaukumu un reģistrācijas numuru;
2. publiskas personas vai publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības 

nekustamā īpašuma vai kustamās mantas nomas līguma datumu un numuru un 
nomas objektu;

3. atbilstību šo noteikumu 3. punktā un 4.1. apakšpunktā noteiktajiem kritēri-
jiem. Ja informācija par komersantu ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļ-
vietnē to krīzes skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves 
pabalstu un kuriem ir atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale 
termiņos vai atlikšana uz laiku līdz trim gadiem, atbilstība šo noteikumu 3.1., 3.2. un 
3.3. apakšpunktam atkārtoti nav jānorāda.

Komersantiem (nomniekiem), kas to jau izdarījuši, jāiesniedz tikai papildu ne-
pieciešamā informācija. 

Lai piešķirtu nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu, katrs gadījums tiks 
vērtēts atbilstoši MK noteikumu 3.punktā minētajiem kritērijiem. 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt Lubānas novada pašvaldības izpild-
direktoram Ivaram Bodžam – 64894941; rakstīt uz e-pastu: ivars.bodzs@lubana.lv

Lubānas novada pašvaldības 
mantas nomas maksas 

atbrīvojums vai samazinājums

“Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes centrs” 

ambulatorās daļas 
speciālistu pieņemšanas uz 
valstī izsludināto ārkārtējās 

situācijas laiku 
tiek pārtrauktas!

Grūtnieču veselības aprūpi no-
drošina nepārtraukti! Informāciju 
un konsultācijas darba laikā var sa-
ņemt, zvanot – 64894115 ginekolo-
ga ārsta palīgam Ingunai Vīksnei vai 
uz Madonas poliklīnikas Sieviešu 
konsultāciju – 64860588.

Akūtos gadījumos – 113.
Par ķirurģiskiem jautājumiem var 

interesēties, zvanot – 64894115 ārsta 
palīgam  Ingunai Vīksnei.

Lubānas veselības un sociālās 
aprūpes centra direktore 

Inese Lībere

2020. gada platību 
maksājumu 
pieteikumu 

iesniegšanas iespēja 
Lubānas novadā

 No 20. aprīļa Tilta ielā 11, Lubānā, 
1.stāvā (blakus klientu apkalpošanas 
centram) pēc iepriekšējas saskaņoša-
nas ar Lubānas novada Lauku attīstī-
bas konsultanti Astrīdu Ikaunieci (mob. 
28395276) iespējams aizpildīt un ie-
sniegt platību maksājumu pieteikumu.

Ņemot vērā pašreizējo un turpmāk 
iespējamo situāciju valstī, būsim sa-
protoši un atbildīgi pret sevi un apkār-
tējiem.

Tikšanās laiku saskaņot pa telefonu 
un arī to ievērot.

Lubānas novada LAK 
Astrīda Ikauniece
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Sveiks, lasītāj!
Nevaru vien sagaidīt, kad pumpuri 

sāks raisīties, kad varēs putnu balsīs 
ieklausīties un dzirdēt, kā pa zemi pa-
vasaris staigā! Kad man jautā, ar ko 
man saistās šis burvīgais gadalaiks, es 
bieži vien atbildu – ar Lieldienām, jo tie 
ir skaistākie un košākie pavasara svēt-
ki. Senlatviešiem šie svētki nozīmēja arī 
gadalaika maiņu un tika svinēti laikā, 
kad Saule šķērsoja debess ekvatoru, 
kas nozīmē, ka diena un nakts ir vie-
nāda garuma. Pēc Lieldienām dienas 
kļūst garākas, bet naktis īsākas, kas 
man šķiet ļoti patīkami, jo no rīta ir vieg-
lāk pamosties, ja ārā ir gaišs vai pat 
labākajā gadījumā spīd saule. Katrā 
klasē noteikti ir kāds skolēns, ar kuru 
lepojas vai kuru apbrīno klasesbiedri, 
piemēram, par panākumiem un izaugs-
mi mācībās vai arī par radošumu un 
aktivitāti skolā. 

Skola – tā ir īpaša pasaule, bet šo-
brīd tur neskan bērnu čalas, jo mācā-
mies attālināti. Mēs pilnveidojam paš-
vadītu mācīšanās procesu, kur skolēns 
apzināti darbina un lieto domāšanu. 
Šīs prasmes ir nepieciešamas, lai spē-
tu paši sevi motivēt apgūt jaunas lietas, 
mācētu bez citu pamudinājuma plānot 
savu mācīšanos, vadīt to un novērtēt 
savus sasniegumus, lai tos pats uzla-
botu. Man pašai šāds mācīšanās pro-
cess patīk, jo iemāca  plānot savu laiku, 
varu veikt darbus savā noteiktā ritmā. 
Mācīšanās ir zelts. Laba izglītība nav 
tikai zināšanu, faktu uzkrāšana. Arvien 
nozīmīgākas kļūst vispārējās prasmes 
– lietot mūsdienu līdzekļus, uzņemties 
iniciatīvu, patstāvīgi plānot savu laiku, 
uzņemties personisku atbildību par sa-
vām mācībām, prasme koncentrēties, 
būt disciplinētam un apņēmības pil-
nam. Galvenais dzīvē ir ticēt un saskatīt 
labo, jo tad tu atrodi to sevī un citos! 
Alberts Einšteins reiz teicis: ”Pamēģini 
kļūt nevis par veiksmīgu cilvēku, bet drī-
zāk par vērtīgu cilvēku.” Šajā attālināta-
jā mācību laikā ģimene ir mūsu miera 
osta, kas jāsaudzē, jāsargā, jo tieši tajā 
varam smelties vislielāko atbalstu, mī-
lestību un spēku pārvarēt grūtības.

9.klases skolniece Elizabete Kalniņa

2020.gada marts un tam sekojošie 
mēneši noteikti būs ierakstāmi mūsu  vēs-
turē ar nosaukumu “koronas vīrusa krīze”. 
Šķiet, ka ikviens uz šīs zemeslodes tiks vai-
rāk vai mazāk tās ietekmēts. Un tikai mūsu 
laikabiedri pēc gadu desmitiem sapratīs, 
par ko ir runa, kad kāds pieminēs griķu 
un tualetes papīra krājumus vai terminu “2 
metru distance”.

Es esmu to cilvēku skaitā, kurš šajā 
mirklī ierauga gan, ka būs krietni lieli zau-
dējumi, taču pamana arī ārkārtīgi daudz 
iespēju un labu lietu. Un viena no tām ir 
– ieraudzīt izglītības sistēmu un savu bērnu 
prasmes šī brīža situācijā, no malas ska-
toties.

Par laimi, skolu slēgšana ārkārtas stā-
vokļa dēļ notika skolēnu brīvlaikā, šķiet, lai 
mēs – gan bērni, gan vecāki, gan pedago-
gi – varētu pielāgoties. Apbrīnoju, ka tik īsā 
laikā skolotāji atrada pirmos risinājumus, 
lai bērni varētu turpināt mācības. Jau tre-
šajā dienā jaunajos apstākļos pamanīju, 
kā mainās bērnu spējas – viņi prot pielāgo-
ties un tiešām labprāt pielieto tehnoloģijas 
zināšanu apgūšanai. Ievēroju, ka iespēja 
aizsūtīt video, kur skolēns veic doto uzde-
vumu, ir ļoti motivējoša. Bērni parāda, ka 
viņiem ir būtiski – būt redzamiem un pa-
manītiem. Klases vidē tas bieži nav iespē-
jams tādēļ, ka skolotājs nevar visiem veltīt 
uzmanību.

Pamanīju, ar kādu patstāvību tiek pildīti 
uzdevumi – bērns kļūst pats sev treneris un 
arī skolotājs, viņš var jau iejusties, kā no-
tiek ikdiena vecāku dzīvē – prasme veidot 
savu dienu tā, lai darbiņi izdarīti. Būtībā tā 
ir atbildības uzņemšanās. Tiek lieliski tre-
nēta bērnu pacietība, uzmanība, beidzot 
saulesgaismā nonāk lasītprasme.

Redzu, ka arī skolotājiem nākas apgūt 
jaunas zināšanas, ka jādomā, kā attālināti 
motivēt skolēnus mācīties. Ļoti patīk, ka 
daži uzdevumi tiek integrēti arī mājas dzī-
vē, piemēram, iekļauj došanos ārā un uz-
devumu pildīšanu saistībā ar tur atrodama-
jiem materiāliem. Patīk, ka ļauj skolēniem 
iemācīties – nav jābūt visam perfekti. Kat-
ram ir mājās atšķirīgas iespējas uzdevumu 
izpildei un ne vienmēr var viss būt pie-
ejams. Bērniem tiek dota spēja – sameklēt 
iespējamos pieejamos resursus – līdzīgi kā 
mūsu bērnībā, kad bija ierobežoti apstākļi 
un resursi. Tas raisa iztēli un attīsta daudz 
vairāk nekā fakts, ka pilnīgi viss ir nodroši-
nāts un pieejams.

Redzu sadarbību gan māsu/brāļu star-

pā, gan arī ar mums – vecākiem. Bērni ie-
mācās vairāk kontaktēties ar skolotājiem, 
diemžēl gan šobrīd tikai attālināti, bet to-
mēr. Ir jāraksta pašiem e-pastus, jāsazinās 
ar WhatsApp palīdzību. Gribu uzteikt dros-
mīgākos skolotājus, kuri ir veikuši saziņu 
ar Zoom starpniecību. Visa klase šajā plat-
formā var virtuāli būt nodarbībā, ko vada 
skolotājs.

Es gan esmu vecāks, kuru nebaida tas, 
ka jāpalīdz bērniem mājas darbos, taču arī 
es piedzīvoju izaicinājumu paveikt savus 
ieplānotos darbus mājās, vienlaicīgi des-
mitiem reižu atbildot uz abu bērnu jautāju-
miem saistībā ar mācībām. Un ne tikai – arī 
ārpusstundu aktivitātes tagad norisinās at-
tālināti – gan mākslas skola, gan mūzikas 
skola, gan arī orientēšanās treniņi. Viss ir 
jāmenedžē vienlaicīgi – bērnu attālinātā iz-
glītošanās, jāstrādā pašiem, visai ģimenei 
esot mājās, jānodrošina ikdienas nepiecie-
šamības – mājas solis, ēst gatavošana un 
citi pienākumi. Un mūsu gadījumā tas nav 
vēl pats grūtākais variants. Kā klājas Tev, 
skolotāja, kam ir arī savi bērni un darbs 
no mājām? Kā klājas vecākiem, kam mazi 
bērniņi uz rokām, lielāki bērni pieskatāmi, 
bet ar savām vajadzībām un ir ierobežota 
iziešana svaigā gaisā tādēļ, ka dzīvo pil-
sētā? Iedomājos par mammām, kas dzīvo 
vienas. Par tiem, kam vairāki bērniņi un 
viens no tiem kopjams? Ai, cik daudz si-
tuāciju! Un samērīšanās šeit ir lieka.

Domāju, ne viens vien ir grūtā situācijā 
šobrīd, bet situācija izgaismo, ka dzīvojam 
tik ļoti cieši, ka pat nedrīkstam iet ārā, ja 
esam infi cēti, baidoties citus aplipināt. Kad 
pēkšņi paša mīļotais cilvēks nemaz nav 
mīļš, ja ar viņu esi kopā vairāk par stun-
du dienā. Vai pamani, cik ļoti maz Tu pa-
zīsti savu bērnu un viņa prasmes tikt galā 
ar grūtām un neierastām situācijām? Vai 
pamani, cik resursu Tev patiesībā ir un cik 
maz vajag, lai izdzīvotu? Kad pēkšņi pēc 
gadu desmitiem ilgas lēkšošanas pa dzīvi 
ieraugi, ka ir taču pavasaris, zied māllēpes, 
čivina putni. Pēkšņi saproti, ka skolēna sta-
tusā esam nonākuši mēs visi, bez šķiroša-
nas. Nevienam nav gatavas receptes šāda 
veida situācijai. Pēkšņi visi esam nonākuši 
kaut kādā starta punktā, visi esam vienā 
skolas solā! 

Katram mums sava pieredze jāiegūst 
un savs ceļš jānoiet. Lai nepamet dzīves-
prieks šo ceļu ejot!

Mamma, Anita Dzene

Skolēna statusā esam 
nonākuši  mēs visi
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SKOLAS ZIŅAS

Laižam pie vārda skolēnus
Skolotājiem acis ir uz kātiņiem, kad skolēni skraida pa gai-

teni. 
Melnā diena skolotājiem ir tad, kad skolotāju istabā ir bei-

gusies kafi ja.      
Skolotāji nepalaidīs prom no stundām pat tad, ja birdinā-

sim krokodila asaras.  
Pārbaudes darba laikā mēs izejam caur uguni un ūdeni. 
Mūsu skolotāji un skolēni ir kā cimds ar roku. 
Pēc ķīmijas stundām skolēniem ir pilna galva ar ķīmijas 

elementiem. 
Ir laba sajūta, kad ar skolotāju esam uz viena viļņa. 
Kaut biežāk skolotāji ar devīgu roku ieliktu 10. 
Mūsu skolotājiem nav iespējams pūst miglu acīs. 
Skolotāji tur doto vārdu, un par kontroldarbu ieliek 1. 
Pēc sporta stundām visiem gribas likties uz auss. 
Skolotājas neliks rakstīt kontroldarbus tikai tad, kad pūcei 

aste ziedēs.  
Matemātikas skolotāja bieži taisa garu seju par mūsu kon-

troldarbiem.  
Baltās dienas gan skolēniem, gan skolotājiem sākas piekt-

dien pēc stundām. 
Zelta vārdi skolēniem: rīt nenotiks stundas. 

Skolēnu atziņas apkopoja 6.klases skolniece 
Monta Mālniece

Ir februāra beigas, skola 
skan no dziesmām, dejām, ak-
tierspēles – visi zina, ka tur no-
tiek gatavošanās žetonvakaram. 
Lubānas vidusskolā žetonva-
kars notika 7.martā. Sestdienas 
vakars pienāk steidzīgi, 12. kla-
ses skolēni priecīgi rāda savu 
meistarību uzvedumā „Klases 
ceļojums apkārt pasaulei”. Pēc 
sirsnīgām un svinīgām uzrunām 
un dziesmām, pēc žetongredze-
na saņemšanas izskan klases 
audzinātāju apsveikums – sav-
dabīgs, veicinošs domāt un 
vērtēt. Savukārt, skolas direkto-
re Iveta Peilāne liek domāt par 
retorisko jautājumu, ko nozīmē 
vārdi piederēt, saime, žetons, 
gredzens, kopība? Kā šos vār-
dus skaidro abiturienti? Vārdu virknei pievienojot 
vēl arī skaitļa vārdu 12, es kļūstu pārliecināta, ka 
katram prātā iedegas spuldzīte ar domu – tas ir 
ŽETONVAKARS!

Gredzens – piederības zīme, rotaslieta, sim-
bols, noslēgts aplis, komanda, nezūdoša zīme, 
bezgalība, vienlīdzība... Dažādas ir divpadsmito 
atbildes, taču katrā skaidrojumā jūtams, ka gre-
dzens apliecina domu – būt vienotiem. 

Bet ko tad nozīmē piederēt? Piederēt – eksis-
tenciāls process, būt ar pašiem labākajiem, būt 
saistītam, pieķerties kādam. Būt kāda īpašumā. 
Gatavojoties Žetonvakara izrādei, divpadsmitie 
sajuta piederības sajūtu, piederēja konkrētai ide-

jai. Viņi atdzīvināja savas atmiņas un jauko brīžu 
pavedienus, lai vēlāk tos ar prieku šķetinātu un 
atcerētos, skatoties uz savu, 2020. gada 12. kla-
ses absolventa piederības zīmi – žetongredzenu.

Žetons – ļauj atcerēties piederību, tas ir ap-
balvojums, vienlīdzības simbols un atpazīšanas 
zīme. Pavisam noteikti tās būs atmiņas, kas sil-
dīs, ejot tālāk, kas atgādinās par tikšanos skolas 
gaiteņos, mācībām, priekiem un varbūt arī kādu 
pelēku mirkli, kas sauks kopā sociālajos tīklos, 
bilžu “laikošanā”, dzīves ritumā. Bet pavisam no-
teikti tas būs tikai mūsu – 12. klases piederības 
simbols Lubānas vidusskolai. Skolas piederības 
žetongredzens pavēsta, ka skolas gadi tuvojas 

noslēgumam, ka nu tik sāksies 
“lielā dzīve”! Cits ļoti nesteidzīgi 
pabeidz iesāktos skolas darbus, 
cits nepacietībā gaida brīnumus 
un aizmirst, ka pats ir atbildīgs par 
saviem lēmumiem…

Tomēr pats gaidītākais brīdis 
bija uzveduma  “Klases ceļojums 
apkārt pasaulei” izrāde, kurā div-
padsmitie kārtējo reizi apliecināja 
sava klases kolektīva lielo poten-
ciālu – “gāzt kalnus”, jo katram 
jaunajam aktierim bija atrasta 
atbilstoša loma, kurā atklājās ne 
tikai lugas autora iešifrētais zem-
teksts, bet arī pašu divpadsmito 
spilgtākās rakstura īpašības.

Lai izrāde tiktu iestudēta, Ilze 
Kraukle strādāja kā režisore. Že-
tons ir saņemts. Visiem divpad-
smitajiem kopā vēl jāmācās tikai 
2 mēneši, pavisam nedaudz un 
ceļi šķirsies… Skolas gadi paliks 
pagātnē. Bet kādi tie bija? Lai pēc 
gadiem, atverot skolas mājaslapu, 
varētu atcerēties sevi un savus 
klasesbiedrus, avīzes “Saldskāb-
maize” komanda veica aptauju un 
bija patīkami pārsteigta par nopiet-

Žetonvakars Lubānas vidusskolā nību un ieinteresētību, ar kādu tika atbildēts uz vi-
siem jautājumiem. Vai atpazīstat divpadsmitos?

Nosauciet sko-
las gadu neaizmirs-
tamākos notikumus! 
– Protams, ka mācī-
bu sākšana šajā sko-
lā! Neaizmirstamās 
iesvētības. Ha! Ha! 
Visi sporta pasākumi 
ar klasi. 9.klases iz-
laidums. Izbraucieni 
ar velosipēdiem. Že-
tonu vakars.

Kas katram no 
Jums ikdienā sagā-
dā vislielāko prieku? 
– Man vislabāk patīk 
brīvdienas un brīvlai-
ki. Bet man atkalsa-
tikšanās 1.septembrī 
ar saviem klases-

biedriem. Man patīk tas, ka citi klasesbiedri jūtas 
labi. Mani katru dienu iepriecina gardās skolas 
pusdienas –  īpaši biešu zupa un soļanka. Bet 
man patīk visas aktivitātes kopā ar klasi. Es prie-
cājos, ka katru dienu ir iespējams uzzināt kaut 
ko jaunu. Bet es esmu pateicīgs, ka mani pie-
spiež visu turpināt, lai varu pabeigt vidusskolu. 
Tā noteikti ir draugu satikšana, kopā būšana ar 
ģimeni un atpūta, draugu un klasesbiedru labais 
noskaņojums.

Kuri skolotāju teicieni Jums paliks atmi-
ņā?  – Pirmais aizrādījums! – Viens, div, trīs, 
viens, div, trīs! – Divas minūtes! – Diemžēl vai 
par laimi? – Ārā no klases! – Zeme, atveries! – 
Labāk stabils trijnieks nekā švaks astotnieks! 
– Galvenā ir ideja! – Galvenais ir piedalīties! – 
Visiem nulles! – Elementāra pieklājība! – Skola 
ir otrās mājas!… Tie ir lieliskākie teicieni, kurus 
gribam dzirdēt vēl un vēl! 

Kādi tad  Jūs, divpadsmitie, esiet? Zinātkā-
ri, aktīvi, daudzpusīgi, kritiski, oriģināli, pozitīvi, 
jautri, sirsnīgi, muzikāli, laipni, pieklājīgi, apdo-
mīgi, klusi miegamices, forši, izpalīdzīgi, smai-
dīgi, spilgtas personības, skaļi, uzmundrinoši, 
interesanti, nopietni,  jautri, draudzīgi,  ar spilgtu 
humoru, bumba ar laika degli, brīnumaini, ar ska-
nīgu balsi, sportiski,  jautrie pipari,  daudzpusīgi, 
jokotāji, pļāpīgi, smieklīgi, taisnības cīnītāji, no-
pietnie mehāniķi.

„Saldskābmaizes” komanda Jums novēl: 
„Izvēlēties savu ceļu, jo ceļš ir tas, kas modina 
no snaudas, sauc celties, doties pret apvārsni, 
kur paveras plašums, kur tu sastapsies ar jau-
niem, līdz šim nepazītiem cilvēkiem, priekiem, 
grūtībām, izaicinājumiem. Ceļš tevi aizved no 
mājas līdz mājai, no tāles līdz tālei. Bet no tu-
rienes? No turienes atkal jauni ceļi sāksies, un 
atkal tie vedinās nepagurt, celties, doties tālāk. 
Tikai neapstājies, mirkli apdomā krustcelēs no-
nākot un dodies izvēlētajā virzienā! Mēs vēlam, 
turpmāko dzīves ceļu ejot, VEIKSMI, INTUĪCIJU 
un PRĀTU! Lai izdodas viss iecerētais!”

12.klases skolnieces Laima Jelagina un 
Ieva Merilija Akmentiņa
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Par trūcīgu, 
maznodrošinātu 

un daudzbērnu ģi-
meņu izglītojamo 
brīvpusdienām 
ārkārtas situācijā

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 
12.marta rīkojumam Nr. 103 “Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 
2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludi-
nāta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 
izplatību. Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka 
ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs 
mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta 
un mācības tiek nodrošinātas attālināti. Rīkojuma 
4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var 
tikt izlietota valsts budžeta dotācija, kas saskaņā ar 
noteikumu Nr. 614 regulējumu šā gada aprīlī tiks 
piešķir ta pašvaldībām, lai nodrošinātu valsts bu-
džeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietoju-
mu, proti: pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta 
dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klases 
izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta 
ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes 
lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušo 1.-4. klases izglītojamo ēdi-
nāšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām 
vai daudzbērnu ģimenēm. Pašvaldība aprīlī, ja tai ir 
neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķir tie 
valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības do-
mes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5.-9. 
klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, 
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm.

Lubānas novada pašvaldības domes ārkārtas 
sēdē 3. aprīlī tika nolemts noteikt atbalstu ēdināša-
nas izdevumu segšanai attālināta mācību procesa 
laikā izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, 
maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Lubānas novada adminis-
tratīvajā teritorijā: 

1. Nodrošināt pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-12. klases izglīto-
jamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbēr-
nu ģimenēm ēdināšanai, tai skaitā privāto izglītības 
iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamo 
ēdināšanu, piegādājot pārtikas pakas bērna ģime-
nei reizi nedēļā.

2. Pārtikas pakas komplektēšanai uz vienu iz-
glītojamo izlietot 1,42 EUR vienā mācību dienā.

Pārtikas paku saņemšana un piegāde uz mā-
jām tiks nodrošināta tikai Lubānas novada pašval-
dības administratīvās teritorijas robežās.

Iesnieguma veidlapu pārtikas paku saņemšanai 
skatīt: www.lubana.lv. Var arī pieteikties telefoniski 
pie izglītības darba speciālistes Daces Mežsargas 
– 25623047.

Domes ārkārtas sēde 03.04.2020.
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Tālis Salenieks, 

Sandra Valaine, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Nepiedalās Ainārs Spridzēns.
1. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala 

daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”
2020.gada 26.marta domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 

17, Lubānā, nomas izsoli” (protokols Nr. 5. 11.§). Gatavojot izsoles dokumentus lēmumā tika konstatēta 
matemātiska kļūda, aprēķinot izsoles objekta sākumcenu, netika piemēroti 5% no zemesgabala kadastrālās 
vērtības. 5% no sākumcenas sastāda 12,8 EUR. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 41. panta pirmās 
daļas 3. punktu, nolēma 

Grozīt 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumu “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, 
Lubānā, nomas izsoli” (protokols Nr. 5, 11.§) lēmuma trešajā punktā skaitli 256 aizstājot ar skaitli 25,6.

2. Par  trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situ-
ācijā

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija 
ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību. 

Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību pro-
cesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti. 

Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta  dotācija, kas 
saskaņā ar noteikumu Nr.614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām, proti, rīkojuma 4.3.3 
apakšpunkts (Ministru kabineta 2020.gada 31.marta redakcijā) nosaka, lai nodrošinātu valsts budžeta dotā-
cijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu:

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. 
klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes 
lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo 
ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglīto-
jamo izglītības ieguves formas vai vietas);

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta 
līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinā-
tām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, nolēma 

1. Nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-12. klases izglītojamo 
no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, tai skaitā privāto izglītības iestāžu un 
speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanu, piegādājot pārtikas pakas bērna ģimenei reizi nedēļā.

2. Pārtikas pakas komplektēšanai uz vienu izglītojamo izlietot 1,42 EUR vienā mācību dienā.
3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-9.klases izglītojamo no trūcīgām, 

maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai izlietot valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodro-
šināšanai.

3. Par fi nansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubā-
nā“ realizācijai

Saskaņā ar Lubānas novada Attīstības programmas 2019.–2025.gadam investīciju plānu un 2020.gada 
pašvaldības speciālajā budžetā paredzēto daļēju fi nansējumu tika veikts iepirkums „Latgales ielas atjauno-
šana Lubānā“ (LNP 2020/4). Pašvaldības iepirkumu komisija 02.04.2020. pieņēma lēmumu par uzvarētāju 
atzīt un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Krustpils” par līgumsummu 96386,69 EUR. Paredzamie 
izdevumi būvuzraudzības veikšanai objektā – 5000 EUR.

Ņemot vērā   Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludi-
nāšanu” līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā izsludinot ārkārtēju situāciju ar mērķi ierobežot Covid-
19 izplatību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 2. punktu, nolēma

1. Piešķirt 51386 EUR fi nansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem un 50000 EUR  no 
valsts budžeta apakšprogrammas 23.04.00. „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļiem pro-
jekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības 
budžetā.

2. Realizēt projektu pilnā apmērā un iepirkumu plānā noteiktajos termiņos.
4. Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ 

realizāciju
Saskaņā ar Lubānas novada Attīstības programmas 2019.- 2025.gadam investīciju plānu un 2020.gada 

pašvaldības budžetā paredzēto fi nansējumu tika veikts iepirkums „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītī-
bas iestādes ēku“ (LNP 2020/5). Pašvaldības iepirkumu komisija 02.04.2020. pieņēma lēmumu par uzvarē-
tāju atzīt un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Erbauer group” par līgumsummu 30788,91 EUR. Ņemot 
vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 
2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā izsludinot ārkārtēju situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, nolēma 

Realizēt investīciju projektu „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ pilnā apmērā un 
iepirkumu plānā noteiktajos termiņos.

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte
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Andris Dzenis 17 gadus (kopš 2003. gada) 
ar lielu aizrautību un sirdsdegsmi vada Lubānas 
kultūras nama lauku kapelu “Meldiņš”. Kapelas 
repertuārā ir daudz dažādu dziesmu, kuras pie-
rakstītas Lubānas pusē. Kapela piedalās Vispārē-
jos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, sniedz kon-
certus un spēlē balles tuvākā un tālākā apkaimē, 
jau trešo gadu kapela priecē lubāniešus Mātes 
dienai veltītā koncertā uz pašu sagatavota plosta 
Aiviekstes upē. Katru gadu piedalās lauku kape-
lu un tautas muzikantu rīkotajos saietos un gūst 
labus sasniegumus Latvijas Nacionālā kultūras 
centra organizētajās skatēs. Kapelā ir 6 muzikan-
ti, kuri spēlē – akordeonu, cītaru, bungas, vijoli, 
fl autu un, protams, plaši pielieto visiem pieejamo 
instrumentu – cilvēka balsi. Andris Dzenis savas 
darbības laikā vienmēr ir centies kapelā iesaistīt 
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas Lubānas 
fi liāles audzēkņus, lai kapelā nodrošinātu paaudžu 
pārmantojamību. Andris Dzenis šogad svin savu 
80 gadu dzīves jubileju. Vienmēr ir bijis  aktīvs un 
sabiedrisks cilvēks, kuram ir svarīgi izpētīt vietas, 
kurā viņš dzīvo, kultūrvēsturisko mantojumu un to 
nodot nākamajām paaudzēm. 

Saruna ar Andri Dzeni par dzīvi un darbu Lu-
bānas novadā.

Kā plānoji svinēt savu 80 gadu jubileju? – 
Bija sarunāta telpa mazajā Klānu zālē, uzaicināti 
60 viesi, pārsvarā radi, bet, kad paziņoja par ār-
kārtējo situāciju valstī, svinības bija jāatceļ. Pat 
uz mājām viesus neuzaicinājām, tikai kopā ar 
bērniem un mazbērniem pasēdējām.

Pastāsti par savu ģimeni? – Kopā ar sievu 
Rasmu esam izaudzinājuši dēlu un meitu. Gintis 
dzīvo tepat Lubānā, bet meita Jolanta Barkavas 
pagastā, Stalīdzānos. Strādāja par skolotāju Bar-
kavā, bet, samazinoties apmācības programmām, 
palika bez darba. Tā kā beigusi kultūras darbinieku 
tehnikumu, ir tautas deju kolektīvu vadītāja, māca 
dejas 3 kolektīviem, tikko pabeidza daiļamatnie-
cības speciālista kursus. Viņai ir 3 bērni. Druvis 
strādā par aktieri Leļļu teātrī. Mazmeita Agate 
audzina meitiņu. Jaunākais mazdēls Linards mā-
cās Rīgā tehnikumā. Visi trīs dejo tautiskās dejas 
kolektīvā “Teiksma”. Gintim vecākais dēls Agnis 
patreiz ir Īrijā, labi dejo, ja pareizi pateikšu to vār-
du, breiku. Armands (patīk orientēšanās un loka 
šaušana) un Baiba (apgūst mūzikas skolā klavier-
spēli) mācās Lubānas vidusskolā – tātad kopā ir 
6 mazbērni un 1 mazmazbērns. 

Ko tu agrāk esi strādājis? – 1960. gadā 
beidzu Lubānas vidusskolu. 3 gadi armijā. At-
griezos no armijas un strādāju Lubānas MRS 
par atbrīvoto arodbiedrības priekšsēdētāju. Tie 
bija laiki, kad ar dzīvokļiem bija bēdīgi, bija jau 
nodibināta ģimene, tāpēc izdomājām būvēt māju. 
Sāku būvēt māju upes kastā (Upes ielā) un tad 
mani atkal uz 3 gadiem iesauca armijā, jo tolaik 
pietrūka armijā jaunāko ofi cieru. Laimējās, ka 
dienēju Liepājā. Liepājā apguvu daudz profesiju, 
apmeklējot dažādus kursus. Ieguvu satiksmes 
noteikumu pasniedzēja kvalifi kāciju. Mākslas vi-
dusskolā apmeklēju noformētāja kursus (trīsga-
dīgi kursi, notika trīsreiz nedēļā). 6 gadus no sa-
vas dzīves esmu ziedojis padomju armijai. Mana 

armijas profesija ir – kluba vadītājs. Dienēšanas 
sākumperiodā (Baltkrievijā) es strādāju klubā, biju 
kinomehāniķis, bataljona pastnieks, radiomezgla 
vadītājs un mākslinieks. Liepājā dienēju kā kluba 
vadītājs. Bija jānoorganizē liels Ļeņina simtgadei 
veltīts koncerts. Noorganizēju, izdevās. Koncerts 
notika Liepājā kara ostas (tagad pareizticīgo baz-
nīca), matrožu klubā. Par nopelniem man piešķīra 
Ļeņina simtgades medaļu. Atgriežoties mājās 
Lubānā, turpināju mājas celtniecību – pabeidzu 
mājas iekšdarbus. Padomju saimniecība “Lubā-
na” uzaicināja strādāt par komunistiskās partijas 
atbrīvoto sekretāru (lai neatsūta uz Lubānu krievu 
tautības pārstāvi no Rīgas). Es piekritu, strādāju 
5 gadus. Tad 15 gadus strādāju Lubānas vidus-
skolā par traktormācības pasniedzēju. Reizē arī 
mācīju satiksmes noteikumus motociklistiem un 
autovadītājiem. Pēc provizoriskiem datiem, esmu 
apmācījis apmēram 1000 transporta līdzekļu va-
dītājus. 

2000.g. aizgāju pensijā. Pensijā būdams 18 
gadus esmu nostrādājis par kurinātāju.

Ko tu esi mācījis saviem bērniem, ka tas 
ir jāievēro kā likums? – Pats pirmais, lai ar cil-
vēkiem sadarbotos, būtu labās attiecībās, svarīga 
ir cilvēcība. Galvenais, lai bērni saprastu, kas ir 
dzīve, kā dzīvē uzvesties: būt godīgam, taisnīgam, 
mācīties un vēlreiz mācīties. 

Kas ir tava lielākā bagātība, ko esi ieman-
tojis dzīvē? – Saprotu, ka runa nav par naudu, 
lai arī bez naudas neko nevar panākt, nav nekā…  
Savā dzīvē neesmu strādājis tādus darbus, ku-
ros daudz maksā, tomēr pamazām esmu uzcē-
lis māju. Tas nav ātri padarāms un viegls darbs. 
Daudz esmu darījis pats pie būvniecības. Māku 
visus koka darbus, varu ievilkt centrālo apkuri un 
elektrību... Man ļoti patīk aplūkot pasauli. Esmu 
bijis daudzās vietās Latvijā, arī Eiropā. Vācijā, 
Holandē tulpju svētkos, pat Parīzē esmu pabijis. 
Savulaik biju liels mednieks. Tā kā tēvs bija mež-

sargs, tad ar medībām no bērnu dienām esmu 
bijis saistīts. Kā tēvam man ir prieks, ka labi bērni 
izauguši. Un vēl viena mana bagātība – mūzika, 
mana lauku kapela “Meldiņš”. Ar kapelu esam 
muzicējuši 3 dziesmusvētkos, ceru, ka vēl vienos 
pabūsim. 

Kuri bijuši tavas dzīves skaistākie gadi? 
– Skolā es nebiju izcilnieks, ar to man nav ko 
lielīties. Daudz zīmēju, tas patika un padevās. Ar-
mijas dzīve bija viegla, bet arī nav ko īpašu atce-
rēties. Grūti bija būt prom no savējiem, ģimenes, 
Lubānas. Skaisti bija 15 gadi Lubānas vidusskolā. 
Man patika ar bērniem strādāt. Nebija problēmu. 
Stundās bērni klausījās, man jau liekas, ka nekad 
nebiju dusmīgs uz saviem audzēkņiem. Mācīju 
vielu tā, lai tie bērni tiek pie tiesībām. Un, pro-
tams, neaizmirstami man būs skaistie “Meldiņa” 
gadi. Patīk mūzika. Patīk, muzicējot dažādās vie-
tās, iepazīt mūsu skaisto Latviju. 

Lubānas pilsētas bibliotēkā var apskatīt 
tavu novadpētniecisko darbu par Aiviekstes 
upes bagarēšanu – fotogrāfi jas un apraksti. Vai  
novadpētniecība ir tavs hobijs? – Jā, tagad es 
varu 100% droši teikt, ka tas ir mans hobijs.  3 
mēnešu laikā saliku kopā visu materiālu, nofor-
mēju, bet materiālu vākšanas darbi ilga krietnu 
laiku iepriekš. Tagad es vācu un apkopoju mate-
riālus par Lubānas pagastu. Tie ir materiāli manai 
grāmatai. Materiālus jau pusei grāmatas esmu 
apkopojis. Vakar darbojos ar tēmu – daudzbērnu 
ģimenes Lubānas pagastā. Man jau ir ziņas par 18 
ģimenēm. Grāmata būs par laiku līdz Atmodai.  

Vai tev vēl ir kādi hobiji? – Protams, ka pie 
hobijiem pieder arī mūzika, kapela “Meldiņš”. Mēs 
jau pārsvarā spēlējam ballēs deju mūziku. Pēc no-
spēlētas balles atgriežos mājās ar milzu enerģiju, 
pozitīvismu, pietiek spēka apmēram 2 nedēļām. 
Jāpiemin arī manas meitenes – bites. Jā, es bi-
tes saucu par meitenēm. Man patīk darboties ar 
viņām, runāties pie stropa. Liekas, ka viņas mani 
saprot. Mēs nekarojam. Es bitēm dodu darbu. 

Tu vienmēr izskaties smaidīgs, laimīgs, 
apmierināts ar dzīvi, liekas, ka tev nav nekādu 
problēmu? Padalies ar savu laimes formulu. – 
Es neturu naidu uz citiem. Kad uznāk dusmas, 
tās ātri norimst. Es saprotu, ka ar dusmām dzīvot 
nevar. Un man ļoti patīk ar cilvēkiem parunāties, 
būt kopā ar citiem. Esmu sabiedriska būtne. Vēl 
par sevi es varu teikt, ka nedaudz esmu skatuves 
cilvēks. Vai esat redzējuši uz skatuves dusmīgus 
cilvēkus? Man vienmēr pārsvarā ir bijis darbs ar 
cilvēkiem, tāpēc esmu iemācījies savaldīt sliktās 
emocijas. 

Covid-19.. dažādi ierobežojumi, ārkārtējās 
situācijas pasludināšana… Ko tu par to visu 
domā? – Man ir ierobežojumi. Mani bērni nelaiž 
mani no mājas ārā. Viņi grib mūs ar māti saglabāt 
ilgi, ilgi... Covid-19 – tā ir nelaime visā pasaulē, 
ne tikai pie mums. Slimība var viegli izplatīties, jo 
mums visiem ļoti patīk pārvietoties. Es domāju, 
ka ārkārtas situācijas pagarināšana vēl būs vis-
maz 3 reizes. Vīruss tik ātri nepierims. 

Novēlēsim jubilāram sasniegt savus iecerē-
tos mērķus – izdot grāmatu, aizbraukt ar savu 
kapelu “Meldiņš” uz dziesmusvētkiem. Galvenais 
– stipru veselību šajā visiem grūtajā un atbildīgajā 
laikā.

Ar Andri Dzeni sarunājās  Ligita Pētersone

Laimes formula – neturēt naidu
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Laikmetā, kuru raksturo globalizācija, vērtību daudzveidība un informācijas 
tehnoloģiju attīstība, bērniem jāmācās dzīvot pasaulē, kas nepārtraukti mainās. 

Jaunās kompetenču pieejas izglītības mērķis ir zinātkārs, radošs, dzīvespriecīgs 
bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, patstāvīgi darbojoties, ieinteresēti un ar prie-
ku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijie-
darbību tajā. Kompetence jeb lietpratība ir spēja saskaņot izmantotās zināšanas un 
prasmes reālās dzīves situācijās.

Bērnu dabiska darbība ir rotaļāšanās. Bērns mācās nepārtraukti: ikdienas situāci-
jās, savstarpējās attiecībās ar citiem bērniem un pieaugušajiem, patstāvīgās un sko-
lotāja organizētās nodarbībās, pastaigās, izbraukumos, gatavojot maltītes un svinot 
svētkus. Aktīvās praktiskās darbošanās rezultātā, bērnam rodas dziļāka izpratne par 
lietu nepieciešamību un būtību.

Ja bērns ir savas darbības ierosinātājs, viņš uzņemas atbildību un aizvien vairāk 
iesaistās. Mēs PII “Rūķīši” Zīļuku grupiņā šajā mācību gadā kopīgi ar saviem trīsga-
dīgajiem iepazīstam pasauli caur maņām – ejot dabā, vērojot, iztaustot, izsmaržojot, 
izgaršojot, klausoties. Bērniem ikdienas sadzīve un mācības grupā tiek organizētas 
tā, lai bērni paši temata ietvaros veicamos uzdevumus veiktu patstāvīgi – paši izdara 
izvēli, kurā rotaļu centrā strādās (mākslā, valodā, dabā, cipariņā, celtniecībā, lomu 
centrā), sakārto darba vietu, izvēlas nepieciešamos materiālus, palīdz saklāt galdu 
pirms ēdienreizēm, meklējam atbildes uz pašu izvirzītajiem jautājumiem par tēmu. 
Tematus izvēlamies atbilstoši gada ritumam, gadalaikam, laikapstākļiem, bērnu inte-
resēm, to izzinām ne īsākā laikā par mēnesi.

1,5-4 g. vecums ir praktiskās domāšanas stadija, kas rodas praktiskās darbības 
rezultātā ar priekšmetiem. Bērnu uzdotos jautājumus par tematu izzinām caur praktis-
kām darbībām. Rudenī dārzā rāvām burkānus un rakām kartupeļus. No dārza veltēm 
spiedām sulu un gatavojām garšīgākos salātus “Rasols”. Pie bērnudārza uzrakām 
mazdārziņu, kurā pavasarī sēsim un stādīsim, mācīsimies uzkopt un rūpēties. Ziemā 
cepām piparkūkas un gatavojām Ziemassvētku rotājumus. Dienā, kad ziema mūs ie-
priecināja ar sniegu, visus ieplānotos darbus likām pie malas, steidzām baudīt ziemu, 
cēlām, vēlām un pikojāmies. Iepazīstot dažādas profesijas, devāmies ekskursijā uz 
Lubānas ugunsdzēsēju posteni, bibliotēku un cepām pankūkas. Tagad, kad putniņi 
ar savām dziesmām vēsta, ka pavasaris klāt, steidzam uz veikalu iepirkt zemi, sēklas, 
sīpolus, lai varam uz palodzes veidot mazdārziņu. 

Mīļie, vecāki! Dodiet savam bērnam iespēju augt un attīstīties, viņš mācās darot, 
atdarinot vidē vēroto. Neapslāpējiet bērnā izziņas interesi, dodiet iespēju mēģināt 
darīt, kļūdīties, secināt.

Ja bērns zina, tad viņš savas zināšanas parāda ar savu darbību: stāsta, nosauc, 
paskaidro, raksturo, jautā, secina. Ja bērns prot, tad viņš dara: demonstrē, rāda, 
skaidro, komentē savu darbību, māca citus. 

VISU, KO BĒRNS JAU VAR PAVEIKT PATS – ĻAUT DARĪT PAŠAM.
Sagatavoja audzinātājas 

Evita Ikauniece un Ingra Zvirgzdiņa

Es varu pats Pirmsskolas 
audzēkņu 
vecāki!

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī Lubā-
nas pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”  
darbojas dežūrgrupa.

 Uzņemot bērnu iestādē, jāņem vērā šādi 
nosacījumi:

– Lai bērns varētu apmeklēt iestādi, ve-
cākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz rakstisks 
apliecinājums (veidlapa iestādē pie grupas 
skolotājām), ka bērns un ģimene nav pēdējo 
14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši 
kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai kon-
taktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi 
nodrošināt bērna pieskatīšanu;

– Bērns arī nedrīkst apmeklēt iestādi, 
ja Slimību profi lakses un kontroles centra 
(SPKC) epidemiologs viņu ir noteicis kā CO-
VID-19 slimnieka kontaktpersonu vai viņam ir 
apstiprināta COVID-19 saslimšana;

– Kā arī tāpat kā līdz šim, bērns nedrīkst 
apmeklēt iestādi kā tas noteikts citos saslim-
šanas gadījumos, kas nav saistīti ar COVID-19 
(iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstinā-
ta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucēju-
mi, u.c. infekcijas slimības).

Savukārt, ja bērnam, atrodoties iestādē, 
parādās akūtas respiratoras infekcijas slimī-
bas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, 
paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpoša-
nas traucējumi), iestāde:

– izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodro-
šina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar 
bērnu pirms tam, klātbūtni;

– kontaktējas ar bērna vecākiem, kas ne-
kavējoties ierodas pēc bērna un telefoniski 
kontaktējas ar ģimenes ārstu;

– bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības 
stāvoklim un atgriezīsies iestādē saskaņā ar 
ārstējošā ārsta norādījumiem.

Ja bērns atsāk nākt uz mūsu iestādi:
– grupas skolotājas katru nedēļu caur 

WhatssApp grupu pārjautā vecākiem par bēr-
nu apmeklējumu nākamajā nedēļā;

– vecāki var rakstīt uz iestādes e-pasta 
adresi: rukisi@lubana.lv (vēlams to darīt ie-
priekšējā dienā, lai varētu sagādāt pārtikas 
produktus un nodrošināt nepieciešamo dežūr-
grupu skaitu), zvanīt pa tālruņiem: 26428836, 
64807532 vai zvanīt grupas skolotājām un in-
formēt par vēlamo apmeklējuma laiku;

– ja bērns dažas dienas apmeklē iestādi 
un dažas dienas nē un, ja bērnam nav nekā-
du saslimšanas simptomu, ārsta zīmi nevajag 
(izņemot gadījumus, ja bērns nav apmeklējis 
iestādi pirms tam infekcijas slimību pazīmju 
dēļ vai arī, ja bērns slimojis ar infekcijas sli-
mību).

BŪSIM ATBILDĪGI PRET SEVI UN 
APKĀRTĒJIEM!

 PII “Rūķīši” vadītāja 
Astrīda Soma
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AKTUĀLI

Pieminam aizsaulē aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...

Vincenta Rostoka 86 g. (Lubāna)
Mirusi 18.03.2020.

Skaidrīte Graumane 63 g. (Indrānu pag.)
Mirusi 02.04.2020.

Paziņojums par 
nekustamā īpašuma izsoli

Lubānas novada pašvaldība trešajā atklātā rakstiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli pārdod apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagas-
tā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes 
vienības ar kopējo platību 2729 m², uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar trim 
palīgceltnēm. 

Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 1000,00 euro (viens 
tūkstotis  euro). Izsoles nodrošinājuma apmērs – 100,00 euro (viens simts 
euro).

Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 
90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS 
“SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, 
Konts: LV90PARX0012454500001. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubā-
nas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu 
vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē  līdz 2020. gada 11. maija 
plkst. 14.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 11. maijā plkst. 14.00. Ar izso-
les noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.
lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. 
Tālrunis uzziņām 26482016. 

Paziņojums par 
kustamās mantas izsoli

Lubānas novada pašvaldība pirmā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod pašvaldībai piederošu kustamo mantu (koksni)  nekustamā īpašu-
ma „Dzelzceļš” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580170024 un 
70580160182, cērtamais apjoms 1142 m³ (turpmāk – izsoles objekts).

Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 24 400,00 euro (div-
desmit četri tūkstoši četri simti euro). Izsoles nodrošinājuma apmērs – 2440,00 
euro (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro).

Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 
90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS 
“SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, 
Konts: LV90PARX0012454500001. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubā-
nas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu 
vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē  līdz 2020. gada 24. aprīļa 
plkst. 14.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 24. aprīlī plkst. 14.00. Ar izso-
les noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.
lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 26165144.

Paziņojums par pašvaldības 
nekustamā īpašuma nomas 

tiesību izsoli
Lubānas novada pašvaldība nodod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli 

pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 
7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesības. Iznomājamais objekts 
500 m² platībā tiek nodots nomai ar lietošanas mērķi – sporta pasākumu bāzes 
izveide ar tiesībām izvietot īslaicīgas lietošanas būvi. Nomas līguma darbības 
termiņš – 2032. gada 1. marts. Nosacītā nomas maksa – 25.60 EUR/gadā.

Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 
11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu vai personīgi ievietojot pie ēkas 
esošajā pastkastē  līdz 2020. gada 24. aprīlim plkst. 10.00. Piedāvājumi tiks 
atvērti 2020. gada 24. aprīlī plkst. 10.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/
Izsoles”. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26165144.

Ar augstākminēto izsoļu noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājasla-
pas www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība/Izsoles.

Sociālais 
dienests informē

Lubānas novada sociālais dienests aicina, ga-
dījumos, kad ģimenēm vai iedzīvotājiem, kuriem 
nav citas iespējas sarūpēt pirmās nepieciešamī-
bas preces, vai seniorus, kuri, rūpējoties par savu 
veselību, nevēlas doties uz veikalu vai aptieku, vai 
kuri saistībā ar atrašanos karantīnā vai pašizolācijā 
nedrīkst pamest mājokli, vai kuriem nav kas palīdz, 
IZMANTOT sociālā dienesta sniegto palīdzību, 
zvanot uz norādītajiem tālruņiem darba laikā no 
8:30 līdz 17:00 (piektdienās līdz 16:00):  

– Sociālajai darbiniecei ģimenēm ar bērniem 
Vēsmai Masai – 20275661;

– Sociālajai darbiniecei Andrai Pličai – 
64894881;

– Direktorei Inesei Līberei – 28374760.
Krīzes situācijā nonākušās personas/ģimenes 

var zvanīt uz norādītajiem tālruņiem. Iespējams sa-
ņemt atbalstu! 

Vienotais bezmaksas tālrunis pa-
līdzēs rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem 
par COVID-19 – 8345

SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par sa-
slimšanu ar COVID-19, profi laksi, pašizolāciju un ka-
rantīnu – 67387661

Lai pieteiktos valsts apmaksātu COVID-19 analīžu 
veikšanai, ja persona ir atgriezusies no ārzemēm un 
14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli 
saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, 
klepus, rīkles iekaisums), kā arī SPKC epidemiologu 
noteiktajām kontaktpersonām, kuras atrodas karantī-
nā un kurām 14 dienu laikā ir parādījušies saslimša-
nas simptomi – 8303

E. Gulbja laboratorijai, lai pieteiktos valsts apmak-
sātām COVID-19 analīzēm (ja bijis ārzemēs, ir simpto-
mi) vai pieteiktos maksas analīzēm – 67801112

Ja saslimšanas simptomi ir smagi (ļoti augsta 
temperatūra, elpas trūkums) –  113

Ja nepieciešama policijas palīdzība, ziņošanai pa 
iespējamiem likumpārkāpumiem – 110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informatī-
vais tālrunis – 67209400

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis akūtu sa-
slimšanu un traumu gadījumos, kā arī hronisku slimī-
bu saasinājuma brīžos – 66016001

Konsultācijas Covid-19 krīzes ietekmētajiem uz-
ņēmumiem (neatkarīgi no nozares) par ALTUM pie-
dāvātajiem atbalsta instrumentiem – garantijām ban-
ku kredīta brīvdienām un apgrozāmajiem līdzekļiem 
– 26655309

Valsts ieņēmuma dienesta atbalsta tālrunis CO-
VID-19 – 67120020.

Plašāku informāciju par Covid-19 un nepiecieša-
majiem tālruņu numuriem skatīt: https://covid19.gov.
lv/

COVID-19


