
Lubānai!
 Tik maza un mīļa pilsēta

Pie Aiviekstes ik rītu mostas.
Tur soļi steidzīgi un suņu rejas,
Tur dūmeņi no māju jumtiem slejas,

Tur skolā čalas nebeidzas,
Tur estrādē notiek dejas.
Un veco ozolu alejas stāv,
Kas ieskauj Lubānu skaisto…

Tev tikai divdesmit deviņi,
Bet novēlu veselu mūžu!

Lubānas vidusskolas 3. klases 
skolniece Madara Mālniece

 Lai notiek tā, kā vēlas Tava sirds,
Lai atspīd saule tad, kad lietus līst,
Lai atskrien vējš, kas bēdas aiznes 
līdz,
Lai Tev ar smaidu atnāk katras dienas 
rīts!

Novēlu  Tev, Lubāna, lai Tavā pilsētā 
dzīvo daudz laimīgas ģimenes!

Lubānas vidusskolas 3. klases 
skolniece Rēzija Saleniece

30. janvārī Lubānas pilsētai svinētu 29. dzimšanas dienu. Lubānas pilsētas klubs pildītos ar skatītāju
balsu čalām un pašdarbnieku uz skatuves izdzīvotām emocijām. Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, 
šogad izpalika dzimšanas dienas svinības klātienē. Tomēr video sveicienā Lubānai dzimšanas dienā var 
noklausīties domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka uzrunu un muzikālu sveicienu no Lubānas novada pašdarbniekiem, 
mazajiem rūķīšiem u.c. Tiem, kas nepaspēja noskatīties un noklausīties, video sveiciens pieejams www.lubana.lv sadaļā /Video. 
Lubānu dzimšanas dienā sveica arī Lubānas vienaudži, veltot skaistākos novēlējumus savai pilsētai (lasīt www.lubana.lv sadaļā /Atpūta).

Pašvaldība aicina pieteikties biznesa ideju 
konkursam “Sāc Lubānā 2021”

Pašvaldība aicina līdz 2021.g. 25. martam  pie-
teikties biznesa ideju konkursam “Sāc Lubānā”.

Konkursa mērķis ir motivēt realizēt biznesa ide-
jas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt 
pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fi zisko personu 
projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veido-
šanos un attīstīšanos Lubānas novadā.

Kopējais pašvaldības piešķir tais fi nansējums 
projektu līdzfi nansēšanai ir EUR 8000. Vienam projek-
tam maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfi nansē-
juma apmērs ir EUR 4000. Pašvaldības līdzfi nansēju-
mu piešķir juridiskām un fi ziskām personām, kuras ir 
gatavas uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā 
iegūst fi nansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. 

Pašvaldība piešķir līdzfi nansējumu uzņēmumu 
un fi zisko personu projektiem, kas paredz jaunu dar-
bavietu un inovatīvu produktu vai pakalpojumu radī-
šanu Lubānas novadā. 

Atbalstīto projektu realizācijas termiņš ir līdz 
2021. gada 15. decembrim.

Konkursa ietvaros par attiecināmām izmak-
sām tiek noteiktas:   tehnoloģisko iekārtu, palīgie-
kārtu iegāde (t.sk. iekārtu transportēšana, uzstādīša-
na, darbinieku apmācība u.c.);   pieslēgumu (ceļa, 
elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būv-
niecība, rekonstrukcija, remonts;  ražošanas ēku 
būvniecība, rekonstrukcija un remonts;  informatīvo 
materiālu iespiešana un izplatīšana, mājas lapas iz-
veide, mārketinga pasākumu izmaksas;  specifi ska 
rakstura datorprogrammu iegāde;  īpašumā esošu, 
nomātu (noslēgts rakstisks telpu nomas līgums uz 
vismaz 2 gadiem no projekta izsludināšanas brīža) 
telpu remonta izmaksas;  citas pamatotas izmaksas 
(lēmumu par pamatotību pieņem vērtēšanas komisija 
balsojot).

Projekta ietvaros par neattiecināmām iz-

maksām tiek noteiktas:  konkursa pieteikuma 
sagatavošanas izmaksas;  darba alga;  procentu 
maksājumi, maksa par fi nanšu transakcijām, valūtas 
maiņas komisijas  maksājumi un valūtas svārstību 
radītie zaudējumi;  naudas sodi, līgumsodi, noka-
vējuma procenti un ar tiesvedību saistīti izdevumi; 
 tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palielina projekta 

izmaksas, bet nepievieno projektam vērtību un kuros 
samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta 
izmaksām;  īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;  izno-
māšanai paredzēta inventāra iegāde;  citas izmak-
sas, kuru segšana neveicina biznesa idejas ilgtermi-
ņa attīstību.

Plašāku informāciju par konkursu, kā pieteikties, 
par nosacījumiem, kam nepiešķir pašvaldības atbal-
stu, lasīt konkursa nolikumā, arī ar pieteikuma veidla-
pu un citiem dokumentiem var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas www.lubana.lv sadaļā /Nolikumi.
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1. Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 
2013. gada 31. oktobra saistošajos noteiku-
mos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldī-
bas pabalstiem” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7.Trūcīgas mājsaimniecības statusa 
iegūšana.

7.1. Trūcīgas mājsaimniecības minimā-
lais ienākumu slieksnis sociālās palīdzības 
sniegšanai tiek noteikts Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā 
apmērā.

7.2. Trūcīgas mājsaimniecības statusu 
sociālais dienests nosaka un piešķir atbil-
stoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.”

1.2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

 “8. Maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa iegūšana.

 8.1. Maznodrošinātas mājsaimniecības 
minimālais ienākumu slieksnis sociālās pa-
līdzības sniegšanai ir 327 EUR pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 
EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

8.2. Maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusu sociālais dienests nosaka un pie-
šķir atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 
kārtībai.

1.3. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Garantētā minimālā ienākumu pa-
balsta aprēķināšanu un izmaksu sociālais 
dienests veic atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai kārtībai.”

1.4. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12. Garantētais minimālais ienākumu 
slieksnis tiek noteikts Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likumā noteiktajā ap-
mērā.”

1.5. Svītrot 13.punktu.

1.6. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus 
“ģimene (persona)” (attiecīgā locījumā) ar 
vārdu “mājsaimniecība” (attiecīgā locīju-
mā).

1.7. Aizstāt 28.2. apakšpunktā skaitli 
„70” ar skaitli „80”.

1.8. Aizstāt 32.1. apakšpunktā skaitli 
“50” ar skaitli “60”.

1.9. Aizstāt 32.2. apakšpunktā skaitli 
“30” ar skaitli “45”.

1.10. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

“36. Apbedīšanas pabalsts ir EUR 
550”.

1.11. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:

“37. Pabalstu pilnā apjomā piešķir gadī-
jumos, ja netiek saņemts Valsts sociālās ap-
drošināšanas aģentūras (turpmāk – VSAA) 
vai darba devēja izmaksāts apbedīšanas 
pabalsts. Ja tiek saņemts VSAA apbedīša-
nas pabalsts vai darba devēja apbedīšanas 
pabalsts, tad pašvaldības pabalsta apmērs 
tiek aprēķināts kā starpība starp 36.punktā 
noteikto summu un VSAA vai darba devēja 
izmaksāto summu, ko apliecina VSAA lē-
mums vai darba devēja apliecinājums par 
pabalsta piešķiršanu”.

1.12. Papildināt ar 37.1 punktu šādā re-
dakcijā:

“37.1 Apbedīšanas pabalsts var tikt iz-
maksāts naudā vai pārskaitīts uzņēmumam, 
kas sniedz apbedīšanas pakalpojumu”.

1.13. Aizstāt 42.1.2. apakšpunktā skaitli 
“640” ar skaitli “1000”.

2. Saistošie noteikumi piemērojami ar 
2021.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks

Lappuses turpinājumā paskaidrojuma 
raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 13 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2013. gada 31. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašval-
dības pabalstiem””.                 

Saistošie noteikumi Nr. 13
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2013. gada 31. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada 

pašvaldības pabalstiem””
APSTIPRINĀTI

Lubānas novada domes
2020. gada 30. decembra sēdē protokols Nr.16, 4.§

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības likums” 33.panta trešo daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu 

Paskaidrojuma 
raksts

Norādāmā informācija
Projekta nepieciešamības pamato-

jums. 2021. gada 1. janvarī stājas spēkā 
grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā (turpmāk tekstā – Li-
kums). Grozījumi izsaka Likuma V nodaļu 
– Sociālā palīdzība  jaunā redakcijā.  Liku-
ma 33. pants nosaka minimālo ienākumu 
slieksni sociālai palīdzībai (garantētais 
minimālais ienākumu slieksnis – turpmāk 
testā GMI, trūcīgas mājsaimniecības ienā-
kumu slieksnis). Ar grozījumiem trūcīgas 
mājsaimniecības statusu un piešķiršanas 
kārtību nosaka, GMI piešķiršanas kārtību 
nosaka Likums un Ministru kabineta notei-
kumi. Līdz šim GMI apmēru bija pienākums 
noteikt pašvaldībai. 

Grozījumu 1. panta 40. punkts paredz 
jauna termina “mājsaimniecība – vairākas 
personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un 
kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, 
kura saimnieko atsevišķi”, ieviešanu.

Likuma 33. panta trešā daļa nosaka, 
ka “Maznodrošinātas mājsaimniecības ie-
nākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga 
noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
305 euro pārējām personām mājsaimniecī-
bā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā 
noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienāku-
mu slieksni”.
Ņemot vērā Likuma grozījumus, jaunu 

Ministra kabineta noteikumu spēkā stāša-
nos, ir nepieciešams veikt atbilstošus grozī-
jumus Lubānas novada pašvaldības 2013. 
gada 31. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības 
pabalstiem”, tai skaitā nosakot maznodro-
šinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni 
Lubānas novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā. Lai uzlabotu sociālās palīdzī-
bas atbalstu Lubānas novada pašvaldības 
iedzīvotājiem, ir nepieciešams pārskatīt 
sociālo pabalstu apmērus, lai atbilstoši pie-
lāgotu ekonomiskajai situācijai.
Īss projekta satura izklāsts
1. Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 

2013. gada 31. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašval-
dības pabalstiem” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
“7.Trūcīgas mājsaimniecības statusa 

iegūšana.
7.1. Trūcīgas mājsaimniecības minimā-

lais ienākumu slieksnis sociālās palīdzības 
sniegšanai tiek noteikts Sociālo pakalpoju-
mu un sociālās palīdzības likumā noteikta-
jā apmērā.

7.2. Trūcīgas mājsaimniecības statusu 
sociālais dienests nosaka un piešķir atbil-
stoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.”

1.2. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
   “8. Maznodrošinātas mājsaimniecības 
statusa iegūšana.        Turpinājums 3.lpp.
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8.1. Maznodrošinātas mājsaimniecības minimālais 
ienākumu slieksnis sociālās palīdzības sniegšanai ir 
327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecī-
bā un 229 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

8.2. Maznodrošinātas mājsaimniecības statusu so-
ciālais dienests nosaka un piešķir atbilstoši Ministru 
kabineta noteiktajai kārtībai.”

1.3. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
 “11. Garantētā minimālā ienākumu pabalsta aprē-

ķināšanu un izmaksu sociālais dienests veic atbilstoši 
Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.”

1.4. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
 “12. Garantētais minimālais ienākumu slieksnis 

tiek noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likumā noteiktajā apmērā.”

1.5. Svītrot 13. punktu.
1.6. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus “ģimene (per-

sona)” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “mājsaimniecība” 
(attiecīgā locījumā).

1.7. Aizstāt 28.2. apakšpunktā skaitli „70” ar skaitli 
„80”.

1.8. Aizstāt 32.1. apakšpunktā skaitli “50” ar skaitli 
“60”.

1.9. Aizstāt 32.2. apakšpunktā skaitli “30” ar skaitli 
“45”.

1.10. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:
“36. Apbedīšanas pabalsts ir  EUR 550”.
1.11. Izteikt 37.punktu šādā redakcijā:
“37. Pabalstu pilnā apjomā piešķir gadījumos, ja 

netiek saņemts Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras (turpmāk – VSAA) izmaksāts apbedīšanas pa-
balsts. Ja tiek saņemts VSAA apbedīšanas pabalsts, 
tad pašvaldības pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā 
starpība starp 36.punktā noteikto summu un VSAA iz-
maksāto summu, ko apliecina VSAA lēmums par pa-
balsta piešķiršanu”.

1.12. Papildināt ar 371 punktu šādā redakcijā:
“371 Apbedīšanas pabalsts var tikt izmaksāts nau-

dā vai pārskaitīts uzņēmumam, kas sniedz apbedīša-
nas pakalpojumu”.

1.13. Aizstāt 42.1.2. apakšpunktā skaitli “640” ar 
skaitli “1000”.

2. Saistošie noteikumi piemērojami ar 2021. gada 
1. janvāri.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Ietekmē kārtējā pašvaldības 
budžeta ietvaros. Paredzamie nepieciešamie papildus 
līdzekļi no Lubānas novada pašvaldības budžeta – 43 
000 EUR 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav at-
tiecināms

5. Informācija par administratīvajām procedū-
rām. Saistošajos noteikumos paredzētā kārtība būtiski 
nemaina administratīvās procedūras, kas attiecināmas 
uz dažāda veida sociālo pakalpojumu sniegšanu Lu-
bānas novada pašvaldībā. Administratīvo procedūru 
skaidrojums pieejams Lubānas novada sociālajā die-
nestā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 
Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbojoties ar Lubā-
nas novada sociālo dienestu.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 
raksts ievietots Lubānas novada pašvaldības mājas 
lapā www.lubana.lv , kā arī ir pieejams Lubānas nova-
da pašvaldības domes  ēkā. 

Lubānas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Domes sēde 28.01.2021.
Sēde notiek: videokonferences veidā ZOOM platformā, tiek izmantota 

elektroniskā balsošana
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks 
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, 

Rudīte Kolāte (sākot ar darba kārtības 2.punktu), Sandra Valaine, Guntis 
Klikučs, Laila Ozoliņa.

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns.
Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpild-

direktors; Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede; Dace Almane – nekusta-
mā īpašuma speciāliste; Andris Kļaviņš – juriskonsults.

Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 
Nolēma
1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 

2021. gadam piešķirtās mērķdotācijas 5 614 euro (pieci tūkstoši seši simti 
četrpadsmit euro) sadalījumu:

– kolektīvu vadītāju, kuri sagatavo repertuāru Dziesmu un deju svēt-
kiem, atlīdzībai 4 812 euro gadā;

– kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti 
par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 802 euro gadā.

2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksā-
jumu līdz 2021. gada 30. jūnijam, otro maksājumu līdz 2021. gada 30. 
decembrim.

Par mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, inte-
rešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma 
apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

Nolēma apstiprināt noteikumus Nr. 1 “Mērķdotācijas Lubānas novada 
pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu 
bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 
sadales kārtība”.

Par 2020. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu 
Nolēma apstiprināt 2020. gada novada pašvaldības budžeta izpildes 

pārskatu:
EUR
pamatbudžets:
 līdzekļu atlikums uz 01.01.2020.  614 842
 ieņēmumi    3 242 782
 izdevumi     2 904 373
 fi nansēšana, t.sk.:  
 aizņēmumu saņemšana   75 000 
 aizņēmumu atmaksa   -273 733
 līdzekļu atlikums uz 31.12.2020.  754 518

ziedojumi un dāvinājumi:
 līdzekļu atlikums uz 01.01.2020.  628
 ieņēmumi    0
 izdevumi     121
 līdzekļu atlikums uz 31.12.2020.  507

Par adreses Dārzu iela 1, Lubānā piešķiršanu ēkai ar kadastra ap-
zīmējumu  7013 005 0191 001 

Nolēma piešķirt adresi Dārzu iela 1, Lubāna, Lubānas novads, ēkai ar 
kadastra apzīmējumu  7013 005 0191 001, kas atrodas uz zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0191.

Par nosaukuma Smiltiņi piešķiršanu nekustamajam īpašumam 
Nolēma piešķirt nosaukumu Smiltiņi nekustamajam īpašumam ar ka-

dastra numuru 7058 004 0197, kas atrodas Lubānas novada Indrānu pa-
gastā.

Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “Aivelīna” 
Nolēma atbrīvot SIA “Aivelīna”, reģistrācijas numurs 45403023881, no 

nomas maksas, kas noteikta 2012. gada 2. aprīļa nomas līgumā Nr. 08-
10.1, neveicot grozījumus tajā par laiku no 2020. gada 19. decembra līdz 
2020. gada 31. decembrim.

Par Saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Lubānas novada pašval-
dības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „ Par ap-
rūpi mājās Lubānas novadā”” apstiprināšanu         Turpinājums 4.lpp.
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Nolēma 
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldī-

bas saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 
26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 
„Par aprūpi mājās Lubānas novadā””.

Saistošos noteikumus triju darba die-
nu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai. Pēc atzinuma saņemšanas un, 
ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto 
saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašval-
dībai likumā noteiktajā termiņā atzinums 
nav nosūtīts, saistošos noteikumus pub-
licēt pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Lubānas Ziņas”.

Par grozījumiem Lubānas novada 
domes, pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu un amatalgu 
likmju sarakstā un ambulatorā dienesta 
auditu 

Nolēma 
1. Izdarīt grozījumus Lubānas novada 

domes, pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu un amatalgu 
likmju sarakstā (apstiprināts 30.12.2020., 
prot. Nr.16, 7.§) sadaļā Lubānas novada 
Sociālais dienests – Ambulatorais die-
nests, izsakot to sekojoši:

Nr.p.k. – Amata nosaukums – Profesi-
jas kods – Amata algas likme (Saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr. 851 “Noteikumi par 
zemāko mēnešalgu un speciālo piemak-
su veselības aprūpes jomā nodarbināta-
jiem”) – Amata likme

105. Ģimenes ārsts (dienas stacio-
nārs) – 2211 03 – 0,15

106. Ķirurgs – 2212 61 – 0,1
107. Ginekologs – 2212 47 – 0,15
108. Ārsta palīgs (ginekologa, ķirur-

ga) – 2240 02 – 0,15
109. Fizikālās terapijas māsa – 

2221 14 – 0,15
110. Medicīnas māsa dienas stacio-

nārā – 3221 01 – 0,15
111. Fizioterapeits – 2264 02-2212 

91 – 0,4
1111. Informācijas ievadīšanas ope-

rators – 4132 01 – 762 – 0,1

2. Ņemot vērā, ka gan dienas stacio-
nāra, gan veselības aprūpes speciālistu 
pakalpojumu izmaksas atstāj arvien lielā-
ku iespaidu uz pašvaldības budžetu, līdz 
šī gada 17. februārim veikt iepriekš minē-
to pakalpojumu auditu.

Par kļūdas labošanu 2017. gada 23. 
februāra Lubānas novada pašvaldības 
domes lēmumā “Par īpašuma “Indrāni” 
sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” 

Nolēma izteikt 2017. gada 23. februā-
ra Lubānas novada pašvaldības domes 
lēmuma “Par īpašuma “Indrāni” sadalīša-
nu un nosaukuma piešķiršanu” (protokols 
Nr.2, 2.§) konstatējošās daļas pirmo pun-
ktu šādā redakcijā:

1. Nekustamā īpašuma “Indrāni”, In-
drānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas 

novadā, kadastra Nr. 7058 004 0158, sastā-
vā ietilpst divas ēkas – dzīvojamā māja, ka-
dastra apzīmējums Nr. 7058 004 0062 001 
un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums 
Nr. 7058 004 0062 003.

 Par pašvaldības ceļu fonda vidējā 
termiņa (trīs gadu) plānu 

Nolēma apstiprināt pašvaldības ceļu 
fonda vidējā termiņa plānu 2021.-2023. ga-
dam.

Par Lubānas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Lubānas 
novada pašvaldības budžetu 2021. ga-
dam” pieņemšanu 

Nolēma apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 2 “Par Lubānas novada pašvaldī-
bas budžetu 2021. gadam”.

Par Lubānas novada pašvaldības 
domes 2021. gada 1. janvāra ārkārtas 
sēdes lēmuma “Par ārkārtējo situāciju 
Lubānas Veselības un sociālās aprūpes 
centrā” atcelšanu 

Nolēma atcelt ārkārtējās situācijas režī-
mu Lubānas veselības un sociālās aprūpes 
centrā un noteikt, ka 2021. gada 1. janvāra 
ārkārtas sēdes lēmums “Par ārkārtējo si-
tuāciju Lubānas veselības un sociālās ap-
rūpes centrā” zaudē spēku ar 2021. gada 
1. februāri.

Par Lubānas novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma Magones, Indrānu pa-
gastā, Lubānas novadā otro izsoli 

Nolēma
1. Organizēt nekustamā īpašuma Ma-

gones Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
kadastra numurs 70580010127, otro izsoli, 
pazeminot izoles sākumcenu par 10 pro-
centiem.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma no-
sacīto cenu 11 070 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt  īpašuma atsavināšanu.

Par Lubānas novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu uzturēšanas izmaksu ap-
stiprināšanu pašvaldību savstarpējiem 
norēķiniem 2021. gadam 

Nolēma apstiprināt Lubānas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas 
izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķi-
niem 2021. gadā:

euro mēnesī vienam audzēknim 
1. Lubānas vidusskolā    

  124,14 
2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:  
– 5 un 6-gadīgo izglītošanai  

  489,39  
– pārējās pirmsskolas vecuma grupās 

  399,36  
– pamatskolas klasēs    

  399,37  
3. Pirmsskolas izglīt. iestādē „Rūķīši”
– bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanai 

  246,81 
– pārējās pirmsskolas vecuma grupās 

  274,68  

Informāciju sagatavoja 
Sandra Līcīte

Par 2020.gada 
pašvaldības 

budžeta izpildi
Galvenā grāmatvede Ingrīda Logi-

na:
2020. gada budžeta ieņēmumi kop-

summā ir 3,2 milj. euro (3 242 782 euro).
1) Atšķirībā no citiem gadiem, 2020. 

gadā vislielāko ieņēmumu daļu veidoja 
transferti. Tas saistīts ar pašvaldības īste-
noto ES projektu “Autoceļa Jaunie kapi-
Birznieki-Dambīši posma pārbūve” – 0,96 
km garumā, kā arī tilta pār Liedes upi 
atjaunošana. Pēc projekta pabeigšanas 
2020. gadā pašvaldība saņēma maksā-
jumu 208 tūkst. euro (kopējais ES fondu 
fi nansējums šim projektam – 260 tūkst. 
euro). Līdz ar to kopējie ieņēmumi no 
transfertiem, t.i. valsts un citu pašvaldību 
maksājumiem 2020. gadā saņemti 1,5 
milj. euro kopsummā, kas veido 50,3% 
no kopējiem ieņēmumiem. Lielu daļu no 
transfertiem veidoja dotācija no PFIF 700 
tūkst. euro. Bez tam mērķdotācijas da-
žādiem pasākumiem – izglītības iestāžu 
pedagogu atlīdzībai, medicīnas ambu-
latorajiem pasākumiem, nodarbinātības 
pasākumiem, kultūrizglītībai u.c. iezīmē-
tiem mērķiem. Skolās turpinās Eiropas 
Savienības Sociālā fonda projekts, kas 
vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanu, vēl nav saņemti 
visi līdzekļi ≈ 47 tūkst. euro no Centrālās 
fi nanšu un līgumu aģentūras par Eiropas 
SF projekta Dienas centra personām ar 
GRT izveidošanu Indrānu pagasta “Eg-
lāji”. Šī projekta ietvaros ir veikta ēkas 
atjaunošana, iegādāts aprīkojums centra 
vajadzībām. Projekta kopējās izmaksas 
92 402 euro, t.sk.  pašvaldības ieguldī-
jums ≈ 11%.  Centrs ir izveidots kā die-
nas centrs un paredzēts 13 personām. 

No citām pašvaldībām transfertu vei-
dā saņemts 121 tūkst. euro, no kuriem 
118 tūkst. euro veido ieņēmumi par mūsu 
izglītības iestāžu pakalpojumiem citos 
novados deklarētajiem audzēkņiem. Lie-
lākie maksātāji ir Madonas novada paš-
valdība (82 tūkst. euro) un Rīgas pilsētas 
pašvaldība (28 tūkst. euro).

2) Otro lielāko ieņēmumu daļu – 40% 
veidoja nodokļu ieņēmumi, t.i. 1,3 milj. 
euro, galvenokārt iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, pārējo daļu – NĪN un atskaitī-
jumi no dabas resursu nodokļa. Nodokļu 
ieņēmumu plāns tika pārsniegts par 35 
tūkst. euro.

3) Nākamajā – trešajā ieņēmumu 
sadaļā ietilpst ieņēmumi no pašvaldības 
atsavinātajiem – pārdotajiem īpašumiem, 
samaksa par pašvaldības sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem, valsts un paš-
valdības nodevas – kopējie gada ieņēmu-
mi no šiem darījumiem 295 tūkst. euro, 
t.sk. Lubānas novada Veselības un soci-
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ālās aprūpes centra klientu un viņu tuvinieku maksāju-
mi, t.i. 158 tūkst. euro. Papildus šiem un citiem aprūpes 
centra ieņēmumiem, pašvaldība 2020. gadā centra uztu-
rēšanai piemaksāja 126 tūkst. euro. Ieņēmumu plāns no 
maksas pakalpojumiem netika izpildīts aptuveni par 23 
tūkst. euro. Sakarā ar novada domes lēmumu no 2020. 
gada 1. septembra nodrošināt bezmaksas ēdināšanu vi-
siem audzēkņiem pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī 
pandēmijas apstākļos nenotikušiem kultūras, sporta un 
citiem pasākumiem.

Tika saņemti nepilni 84 tūkst. euro, pārdodot kus-
tamo un nekustamo īpašumu – t.sk. tika atsavināti divi 
dzīvokļi, pieci zemes gabali 25,2 ha platībā.

Pašvaldība iznomā un izīrē brīvās telpas un zemes 
gabalus, kopējie ieņēmumi 2020. gadā bija 19 tūkst. 
euro.

Izdevumu kopsumma (bez aizņēmumu saņemšanas 
un atmaksas summām, kas uzrādās fi nansēšanas sa-
daļā) 2020. gadā sasniedza 2,9 milj. euro (2 904 373 
euro), tātad 2020. gads tika noslēgts bez defi cīta: ieņē-
mumi pārsniedza gada izdevumus par 338 tūkst. euro. 
Naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos, kas paliek 
pašvaldības rīcībā, noslēdzoties kārtējam gadam, ir 754 
518 euro. Naudas atlikumi veidojas no sākotnēji plānoto 
ieņēmumu pārpildes, no mazākiem izdevumiem nekā 
plānots un naudas atlikumiem no iepriekšējiem gadiem. 
2020. gadā zināmu apstākļu dēļ liels neizlietoto līdzek-
ļu atlikums veidojās kultūras sadaļā – gandrīz 96 tūkst. 
euro.

2020. gadā ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai 
un attīstībai valsts piešķīra 91 tūkst. euro, papildus paš-
valdība no saviem līdzekļiem izlietoja 93 tūkst. euro, bez 
tam tika saņemts ilgtermiņa aizņēmums no Valsts kases 
75 tūkst. euro Latgales ielas virsmas seguma atjaunoša-
nai. Kopējās šī projekta izmaksas – 100 tūkst. euro.

Citas lielākās investīcijas 2020. gadā:
75 507 euro Lubānas vidusskolas ēdamzāles kapi-

tālais remonts;
36 310 euro kultūrizglītības iestādes ēkas Tilta 5, Lu-

bānā remonts, t.sk. jumta nomaiņa;
19736 euro PII  “Rūķīši” 1.stāva gaiteņa daļas re-

monts;
16 370 euro tika iegādāts mikroautobuss Veselības 

un sociālās aprūpes centra vajadzībām;
12 536 euro veikti lauku ceļa “Meldri” ceļa posma 

“Ozoli-Meirānu tilts” remontdarbi.
Daži no plānotajiem investīciju pasākumiem dažādu 

apstākļu ietekmē tika pārcelti uz 2021. gadu, piemēram, 
jumta nomaiņa estrādes būvei, ūdens ņemšanas vietas 
izveidošana Visagala kapos, apgaismojuma līnijas ar 
četriem gaismas punktiem izbūves saskaņošana valsts 
ceļa posmā Lubāna-Upatnieki.

Kopējais ilgtermiņa investīcijām izlietotais fi nansē-
jums 2019. gadā bija 12 % no visiem izdevumiem.

2020. gadā tika uzsākts darbs piemiņas vietas izvei-
došanai pie bijušās izglītības iestāžu ēkas Skolas ielā 
6, Lubānā. No šim mērķim saziedotajiem iedzīvotāju lī-
dzekļiem tika izveidota piemiņas plāksne. Piemiņas vie-
tas iekārtošana notiks 2021. gadā.

Budžeta fi nansēšanas sadaļa, kurā ietilpst arī aizņē-
mumi.

2020. gadā pašvaldība saņēma vienu ilgtermiņa aiz-
ņēmumu no Valsts kases 75 tūkst. euro (Latgales ielas 
atjaunošanai), bet atmaksas par iepriekšējiem aizņēmu-
miem veica 273 tūkst. euro apmērā.

Kopējais ilgtermiņa saistību (aizņēmumu) apmērs 
2020. gada beigās bija ≈1,2 milj. euro un nepārsniedz 
3% pieļaujamo 20% vietā. Šobrīd pēdējais termiņš ilgter-
miņa saistību atmaksai ir 2046. gads.

Par 2021. gada budžetu
Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina:
Pašvaldības 2021. gada budžeta projekta katra ieņēmumu un izdevu-

mu pozīcija izskatīta attālinātās domes deputātu komitejās, pieaicinot at-
tiecīgo iestāžu vadītājus. Izskatīšanas laikā tika veiktas dažādas izmaiņas, 
palielinot vai samazinot plānotos ieņēmumus un izdevumus. 

Galvenie ieņēmumu veidi: atskaitījumi no iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa un transfertu maksājumi no valsts budžeta tiek plānoti fi nanšu ministrijas 
prognozētajā apmērā.

2021. budžeta gadu pašvaldība sāk ar 754,5 tūkst euro līdzekļu atliku-
mu.

Kopējie ieņēmumi tiek plānoti 2,7 milj. euro.
Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti 1 151 313 euro, 

jeb 42,3 % no  ieņēmumu kopapjoma. Nodokļu ieņēmumu kopapjoms tiek 
plānots par 9,2 % mazāks nekā 2020. gada budžeta plānā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumu plānā ir iedzīvotāju ienākuma 
nodoklim – 89 % (2020. gadā attiecīgi 91 %), nekustamā īpašuma nodokļa 
īpatsvars veido nepilnus 10 % nodokļu ieņēmumu. Ieņēmumi no iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa tiek plānoti 1,03 milj. euro (ieskaitot 2020. gada 
atlikumu), kas ir par 136 tūkst euro vai 11,6 %  mazāk kā 2020. gadā faktiski 
saņemts. Samazinājuma iemesls saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumu sadalījuma starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem iz-
maiņām: pašvaldību budžetiem – 75 procentu apmērā un valsts budžetam 
– 25 procentu apmērā (iepriekšējos periodos šis sadalījums bija noteikts 
80 un 20 procenti). 

Nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi. 2021. gada novada bu-
džetā nenodokļu ieņēmumus un ieņēmumus no maksas pakalpojumiem 
plānots iekasēt 229 tūkst. euro apmērā, kas ir par 66 tūkst. euro mazāk 
nekā saņemts 2020. gadā. Samazinājums saistīts ar pašvaldības noteik-
tajiem ēdināšanas maksas atvieglojumiem visās pašvaldības izglītības 
iestādēs 100 % apmērā. Pārējos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību 
nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk. 
fi nansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu realizācijai) un pašval-
dības sniegtie maksas pakalpojumi.

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars 
ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksā-
jumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 1,3 milj. euro, jeb 49 % no 
ieņēmumu kopapjoma.

Dotāciju no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 
669,6 tūkst. euro (t.sk. 2020. gada atlikums) apmērā, kas sastāda nepilnus 
25 % no ieņēmumu kopapjoma. Arī šajā ieņēmumu pozīcijā, salīdzinot ar 
2020. gadu, ir samazinājums par 31 060 euro.

Šī dotācija tiek aprēķināta, ņemot vērā valsts budžeta iespējas, fi nanšu 
ministrijas noteikto pašvaldību fi nanšu nepieciešamību katram gadam, ie-
dzīvotāju skaitu un struktūru, kā arī pašvaldības teritorijas platību.

Lubānas novada iedzīvotāju skaits 2020. gada 1. janvārī 2314 iedzīvo-
tāji, t.i. par 25 mazāk nekā 2019. gada sākumā.

Valstī 2021. gadā līdz paredzētajai administratīvi teritoriālajai reformai 
11 pašvaldības būs maksātājas PFIF, pārējās – dotācijas saņēmējas.

Pārējās dotācijas no valsts budžeta ir noteiktiem mērķiem – pedagogu 
atlīdzībai, ceļu fondam, ambulatorajiem pakalpojumiem. Nodarbinātības 
pasākumiem arī šogad tiek atvēlēti 200 euro katram nodarbinātības prog-
rammā iesaistītajam. Mērķdotāciju summa šobrīd nav salīdzināma ar 2020. 
gadu, jo pedagogu atlīdzībai mērķdotācija piešķirta janvārim-augustam, 
tāpat atšķiras ES projektu īstenošanai saņemtās summas.

2021. gada izdevumi tiek plānoti 3,1 milj. euro, t.i. par 466,7 tūkst. euro 
lielāki nekā pašreiz plānotie ieņēmumi, t.sk. 136 tūkst. euro iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa daļas samazinājums sakarā ar valsts noteiktajām atskai-
tījumu proporcijas izmaiņām par labu valstij, vienlaicīgi par 30 tūkst. euro 
samazinot dotāciju no PFIF. Līdz ar to veidojas budžeta defi cīts. Budžeta 
defi cīts tiks fi nansēts ar pašvaldības līdzekļu uzkrājumiem uz gada sāku-
mu. Turklāt gandrīz 53 % vai gandrīz 245 tūkst. euro no kopējās budžeta 
defi cīta segšanai paredzētās summas tiks izlietota investīcijām (pamatlī-
dzekļu iegādei un kapitālajiem remontiem), bet 221 tūkst. euro uzturēša-
nas izdevumu fi nansēšanai.

2021. gadā visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, izņemot peda-
gogus un medicīnas darbiniekus, paredzēts atalgojuma palielinājums par



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euro 
Izglītība 1 355 400 
Sociālā aizsardzība 625 812 
Kultūra 391 049 
Pārvalde 314 822 
Ekonomiskā darbība 253 189 
Teritorijas un ēku apsaimniekošana 199 494 
Veselības aizsardzība 32 945 
Vides aizsardzība 14 506 
Kopā 3 187 217 
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11,6%

10%

9,1%

6,8%

1,1%
2021.gada budžeta izdevumu struktūra 
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Ekonomiskā darbība

Teritorijas un ēku
apsaimniekošana

Veselības aizsardzība

1 302 818
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1 639 540

4 812

1 151 313

229 378

1 339 825
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NODOKĻU IEŅĒMUMI NENODOKĻU IEŅĒMUMI UN 
MAKSAS PAKALPOJUMI

TRANSFERTU IEŅĒMUMI ĀRVALSTU FINANŠU
PALĪDZĪBA

Ieņēmumu 2020.gada izpilde un 2021.gada plāns

2020.gada izpilde 2021.gada plāns
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70 euro. Pedagogu un medicīnas 
darbinieku atalgojuma palielinājuma 
kārtību nosaka Ministru kabinets. Mi-
nimālā darba alga pašvaldībā no š.g. 
1. janvāra noteikta 530 euro, kas būs 
par 30 euro lielāka nekā valsts no-
teiktā minimālā alga. Šādu lēmumu 
novada dome pieņēma ar mērķi kā-
pināt viszemāko algu proporcionālo 
palielinājumu. 

1) Lielākie izdevumi Lubānas no-
vada pašvaldības 2021. gada budže-
tā, tāpat kā līdz šim, plānoti izglītībai, 
kas uz budžeta noteikumu apstipri-
nāšanas brīdi sastāda 1,3 milj. euro 
jeb 42% no kopējiem plānotajiem 
pamatbudžeta izdevumiem.

Arī 2021. gadā tiks nodrošināta 
bezmaksas ēdināšana visiem izglītī-
bas iestāžu audzēkņiem, šim mērķim 
paredzēts izlietot 90 tūkst. euro.

Paredzētas investīcijas PII “Rūķī-
ši” 35 tūkst. euro apmērā, t.sk. kop-
lietošanas telpu remontam, rotaļu 
laukuma labiekārtošanai u.c. Arī vi-
dusskolā turpināsies  telpu remonti 
un dažādu iekārtu iegādes ≈ 50 
tūkst. euro. Meirānu Kalpaka pamat-
skolas darbiniekiem atlaišanas pa-
balstu izmaksai ≈ 40 tūkst. euro.

Vairāk līdzekļu atvēlēts maksā-
jumiem par saņemtajiem pakalpo-
jumiem Madonas novada izglītības 
iestādēs, sakarā ar Meirānu Kalpaka 
pamatskolas slēgšanu pēc šī mācī-
bu gada  noslēguma.

2) Kā otru lielāko prioritāti 2021. 
gada budžetā pašvaldība ir noteikusi 
sociālo aizsardzību ar 19 % jeb ne-
pilniem 626 tūkst. euro. Šajā izdevu-
mu pozīcijā, salīdzinot ar 2020. gada 
izdevumiem, paredzēts pieaugums 
par 112 050 euro. Vairākas reizes 
palielināti līdzekļi sociālajiem pabal-
stiem.

3) Kultūras sadaļā paredzēti 391 
tūkst. euro jeb 12 % no visiem budže-
ta izdevumiem. Lubānas estrādes 
remontam paredzēti 15 tūkst. euro. 
Lubānas kultūras nams un Meirānu 
tautas nams iegādāsies jaunus ska-
tuves tērpus par 6,4 tūkst. euro, paredzēti 
līdzekļi mikrofonu, datora un cita inventāra 
iegādei, 13,3 tūkst. euro piešķirti pašdar-
bības kolektīviem transporta pakalpojumu 
apmaksai.

Sporta sadaļā piešķirti 26 tūkst. euro. 
Paredzēti līdzekļi J. Zāberam veltītā pasā-
kuma līdzfi nansēšanai, četriem iedzīvotāju 
iniciatīvas projektiem u.c. pasākumiem.

4) Pašvaldības ceļu, ielu, teritorijas un 
ēku apsaimniekošanas sadaļās paredzēts 
veikt investīcijas pilsētas ielu un lauku 
ceļu uzlabošanā, piesaistot arī aizņemtos 
līdzekļus no Valsts kases. Šim mērķim 
pašvaldības ceļu fondā šobrīd ir rezervēti 

70 tūkst. euro. Ceļu fondam no valsts bu-
džeta līdzekļi palielināti (91,4 tūkst. euro), 
tāpēc, tāpat kā iepriekšējos gados, papil-
dus valsts piešķirtajiem līdzekļiem pašval-
dība no sava budžeta ielu un ceļu uzturē-
šanai plāno izlietot gandrīz 103 tūkst. euro 
infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai.

Paredzēti papildus līdzekļi teritorijas 
vizuālajam noformējumam ikdienā un 
svētkos, rotaļu laukuma labiekārtošanai, 
uzņēmējdarbības veicināšanas projek-
tiem u.c. pasākumiem.

Sākot ar šo gadu, pašvaldība apmak-
sās lauku attīstības speciālista darbu ar 
nepilnu darba laika slodzi.

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu 
līgumiem ar Valsts kasi, 2021. gadā pa-
redzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu 
pamatsummas 59,5 tūkst. euro apmērā.

Nesadalīto (brīvo) līdzekļu atlikums 
budžeta plānā paredzēts 228 tūkst. euro 
apmērā, bet līdzekļi neparedzētiem gadī-
jumiem – 12 tūkst. euro.

Pašvaldības mājaslapas sadaļā Publis-
kie dokumenti/Domes sēžu protokoli var 
iepazīties ar domes sēdes 28.01.2021. lē-
mumiem, apskatīt pielikumus par 2020.g. 
pašvaldības budžeta izpildi un saistošo 
noteikumu “Par Lubānas novada pašvaldī-
bas budžetu 2021. gadam” pielikumus.

1.attēls Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gada izpilde un 2021.gada plāns (euro) 

2.attēls Pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta izdevumu struktūra (euro un procenti).
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Pašvaldība izsludinājusi 2 jaunus iepir-
kumus. 

1. Sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
na Lubānas novada administratīvajā teri-
torijā.

Piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektro-
niski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2021. 
gada 15. februāra plkst. 15.00. 

Iepirkuma priekšmets – sniegt atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus sadzīves 
atkritumu radītājiem un valdītājiem (klientiem)
Lubānas novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā. Atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojums ietver sevī  sadzīves atkritumu 
savākšanu, tai skaitā dalīto savākšanu, pār-
vadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzgla-
bāšanu. 

Visa Lubānas novada pašvaldības admi-
nistratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zona.

Plašāka informācija interesentiem: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Procurement/50548

2. Cesvaines un Oskara Kalpaka ielu 
seguma atjaunošana Lubānā.

Pieteikuma iesniegšanas datums – 26. feb-
ruāra plkst. 14.00. Piedāvājumi ir iesniedzami 
elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Iepirkuma priekšmets ir divu ielu – Oskara 
Kalpaka ielas un Cesvaines ielas  segumu at-
jaunošana ar vienkārtas apstrādi ar bitumena 
un šķembu pārklājumu saskaņā ar SIA “KEM” 
izstrādāto tehnisko shēmu.

Plašāka informācija interesentiem: 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/
Procurement/50753

Iepirkumi 2020. gads Meirānu 
bibliotēkā

2020. gads Meirānu bibliotēkai pagāja  zem Covid-19 zīmes, ar satraukumu, 
kā būs un kas būs, kad jāpielāgojas apstākļiem un jāstrādā savādāk – attālināti, 
ievērojot valstī noteikto sanitāro protokolu, darbam un saziņai izmantojot e-ie-
spējas. 

Neskatoties uz to, bibliotēkas galvenais mērķis ir būt maksimāli noderīgai un pie-
ejamai visiem iedzīvotājiem, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, piedāvājot izglītojošas 
aktivitātes, lasīšanu, grāmatas, sakārtojot un darot pievilcīgāku bibliotēkas vidi un 
fi zisko telpu. Svarīgs darba virziens bija krājuma kvalitātes uzlabošana, atsakoties 
no maz pieprasītiem, saturiski un fi ziski novecojušiem izdevumiem.

Lietotāju  skaits – 71 (tai skaitā bērni 18);
Apmeklējumi – 1305 (t. sk. bērniem);
Datorlietotāju apmeklējumi  – 241 ;
Izsniegums – 2901 (t. sk.  bērniem 60); 
Krājums papildināts par 404 vienībām (144 grāmatas / 260 žurnāli);
Krājumā – 422 vienības (grāmatas 3681).
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2020.gadā darba rādītāji sliecas mīnusos, 

jo bibliotēkas darbību ietekmēja valstī noteiktie Covid-19 ierobežošanas noteikumi. 
No 13.III-17.V. un 21.-31.XII. bibliotēka klātienes apmeklējumiem bija slēgta un strā-
dāja attālināti. Pārējā laikā lasītāji bibliotēku apmeklēja ar iepriekšēju pieteikšanos 
retāk, bet lasāmvielu izņēma vairāk. Rādītājus ietekmē arī tas, ka laukos samazinās 
iedzīvotāju skaits un arvien vairāk lauku mājās ienāk jaunās tehnoloģijas, līdz ar to 
samazinās arī datoru apmeklējumu skaits, kā arī krasi samazinājušies apmeklējumi 
tieši skolēniem, jo mācības notika attālināti un skolēni bibliotēku neapmeklēja. Jau-
ni pakalpojumi netika ieviesti, bet bibliotēka turpināja apmeklētājiem piedāvāt gan 
mutiskas, gan klātienes konsultācijas. Aicinu bibliotēkas lietotājus turpināt izmantot 
iespēju lasīt attālināti 3TD grāmatu bibliotēkā. 

Neskatoties uz visu, Meirānu iedzīvotājiem nav zudusi vēlme lasīt, īpaši periodis-
kos izdevumus, jo ne visās mājās tos abonē, ērtāk ir izņemt bibliotēkā. 2021. gadā 
bibliotēkā ir šādi periodiskie izdevumi: „Veselība”, „Ieva”, „Patiesā Dzīve” „Ievas 
Stāsti”, „Ievas Veselība”, ”Ievas Virtuve” „Mājas Viesis”, „Praktiskais Latvietis”, „Ilus-
trētā Zinātne”, „Ilustrētā Vēsture”, „Leģendas”, „Planētas Noslēpumi”, ”Astes”, „Lat-
vijas Avīze”, „Stars”, „Lubānas Ziņas”, „Klānu Vēstis”, „Madonas novada Vēstnesis”, 
un, protams, būs arī ikmēneša jaunu grāmatu iepirkumi, par to lasītāji tiks informēti 
gan Lubānas mājas lapā, gan www.facebook.com Meirānu bibliotēkas lapā.

Dina Sestule

Paziņojums par nekustamā 
īpašuma izsoli

Lubānas novada pašvaldība otrajā 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod nekustamo īpašumu Magones In-
drānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
Nr. 70580010127, kas sastāv no neapbūvē-
tas lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
vienības 6,78 ha platībā ar kadastra apzī-
mējumu 70580010141.

 Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpir-
kuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirm-
pirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) 
noteikto.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 
15.02.2021. plkst.13.00 līdz 07.03.2021. plkst. 
23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā. 

Izsole sākas 15.02.2021. plkst. 13.00, 
noslēdzas – 17.03.2021. plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena – 11070,00. Izsoles 
solis – 200 EUR.

Drošības nauda 1107,00 EUR jā-
iemaksā Lubānas novada pašvaldības 
kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HA-
BA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: 
LV43UNLA0050019786428 vai AS “Citadele 
banka”, konts: LV90PARX0012454500001 
ar atzīmi: “Nekustamā īpašuma Magones, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles 
drošības nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR 
jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacī-
jumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.
lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles. 

Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.

Par nekustamā 
īpašuma nomas 
tiesību izsolēm

Covid-19 ārkārtējās situācijas izsludinā-
šanas dēļ ir sabremzēti daudzi ierastie pro-
cesi un mainījusies ierastā lietu kārtība, to 
skaitā arī izsoļu dalībnieku 
tikšanās pašvaldības telpās 
izsoles dienā, tāpēc, ievē-
rojot visus valstī noteiktos 
drošības pasākumus, paš-
valdība izsolēm piemēros 
metodi – rakstiska izsole.

Tā kā pašvaldības izde-
vums “Lubānas Ziņas” turp-
māk iznāks tikai 1 reizi mēnesī, 
lūgums sekot aktuālākajai informācijai par 
nekustamā īpašuma nomas tiesību izsolēm 
pašvaldības mājaslapas www.lubana jau-
numu sadaļā un sadaļā / Izsoles. 
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2020. gadā Lubānas pilsētas bibliotēka, ie-
robežotās pieejamības apstākļos, ir darbojusies 
sekmīgi, piedāvājot savus resursus un nodroši-
not informācijas pakalpojumus Lubānas pilsētas 
un apkārtnes iedzīvotājiem un jebkuram intere-
sentam.      

Lasītāju apkalpošanu veicām ne tikai klātienē 
bibliotēkā, bet arī attālināti – lietotājam izveidojot 
grāmatu rezervēšanai Alise katalogā attālinātās pie-
kļuves lietotāja kontu, kā arī izdevumus rezervējot 
pēc lietotāju pieprasījuma caur e-pastu, sociālajiem 
tīkliem, telefoniski. Covid-19 sakarā iepriekšējā re-
zervācija kļuva īpaši pieprasīta. 

Analizējot bibliotēkas rādītājus, nākas secināt, 
ka grāmatu izsniegumu skaits šajā pārskata periodā 
ir audzis, salīdzinot ar pagājušo gadu pat par 11%. 
To varam izskaidrot arī ar to, ka cilvēki Covid-19 iero-
bežojumu laikā vairāk piesaistīti mājām un ir daudz 
vairāk brīvā laika lasīšanai, kuru iepriekš izmantoja, 
apmeklējot kultūras pasākumus, ceļojot utt. Strādā-
jot attālināti, daudzi labprāt izbauda atpūtu no da-
tora, paņemot rokās reālu grāmatu. Periodiskajiem 
izdevumiem izsniegums ir samazinājies, bet jāņem 
vērā tas laiks, kad klātienē lasītavā cilvēki nevarēja 
uzturēties un lasīt avīzes un žurnālus. Turklāt ievieto-
jot atgrieztos jaunākos izdevumus karantīnā, to ap-
rites ātrums samazinājās. Līdz ar to liela daļa mūsu 
patstāvīgo lasītāju, vēloties ātrāk izlasīt interesējošo 
žurnālu, to iegādājās veikalā un pēc izlasīšanas pa-
dalījās ar kaimiņiem, tā samazinot bibliotēkai  izsnie-
gumu un apmeklējumu skaitu. 

Dažādie  pasākumi Covid-19 ierobežošanai, 
vismaz mūsu bibliotēkā, ir veiksmīgi “apkarojuši” 
iespēju bērniem un jauniešiem atvēlēt laiku saturī-
gai laika pavadīšanai grāmatu pasaulē un klātienē 
bibliotēkā. 2020. gadā vidēji katrs lietotājs Bērnu 
literatūras nodaļu apmeklējis 10 reizes, izlasījis 9 in-
formācijas vienības.

Kā katru gadu, bibliotēka aktīvi iesaistās starp-
bibliotēku abonementa (SBA) darbā, izdodot citām 
bibliotēkām 97 grāmatas un atgādājot saviem lasī-
tājiem 127 tos interesējošas grāmatas. Liels paldies 
par sadarbību SBA piegādāšanā jāsaka personīgi 
Madonas bibliotēkas metodiķei Daigai Puķītei. Ar 
viņas gādību SBA grāmatas ceļo no Madonas uz 
Lubānu un atpakaļ. Līdz ar to Lubānas bibliotēkas 
lasītāji pie grāmatām, kuras pieprasām no Madonas 
bibliotēkas, tiek jau nākamajā dienā.

Plānojot 2021. gada budžetu, tika izvērtēta bib-
liotēkas ārējā apkalpošanas punkta „Baloži” ren-
tabilitāte. Pēdējos gados lasītāju apmeklējumu un 
izsniegumu statistika ir samazinājusies līdz 20 ap-
meklējumiem un 75 izsniegumiem 2020. gadā. Tanī 
pat laikā šī punkta uzturēšanai tiek izlietoti vairāk kā 
4,5 tūkstoši euro. Izmaksas uz vienu apmeklētāju 
līdz ar to ir neadekvāti lielas. Pēc izvērtējuma de-
cembrī lūdzām Lubānas pašvaldības domei atļauju 
šo bibliotēkas struktūrvienību ar 2021. gada februāri 
slēgt.

Tomēr, lai lauku cilvēki, kuriem ir grūtības at-
kļūt uz bibliotēku Lubānā, nepaliktu bez iespējas 
tikt pie grāmatām, piedāvājam zvanīt uz bibliotēku 
– 64894281 vai bibliotēkas vadītājai Ingunai Kaņe-

ponei – 28382717 un vienoties par šāda pakalpoju-
ma vajadzību. Tad veidosim maršrutu un veiksim šo 
klientu apkalpošanu 1 reizi mēnesī viņu dzīvesvietās. 
Šā pasākuma veikšanai izmantosim pašvaldības trans-
portu.  

Maršrutā labprāt iekļausim ne tikai Indrānu ciema 
iedzīvotājus, bet gaidām pieteikumus arī no pārējās Lu-
bānas apkārtnes un arī lubāniešu, kuriem ir pārvietošanās 
grūtības, pieteikumus.   

Ikvienu pakalpojumu sniedzot orientējamies uz kvalitāti un uzticēšanos 
bibliotēkai. 2020. gadā bibliotēkas lietotājiem sniegtas 978 uzziņas. Tai 
skaitā sniegta 231 attālināta uzziņa. 

Lasītājiem lielākā vērtība ir grāmata. Jaunākās grāmatas, īpašu reklāmu 
tās neprasa, jo ātri vien pazūd no bibliotēkas plauktiem. Jaunieguvumus 
katru mēnesi atspoguļojām Lubānas novada mājaslapā un bibliotēkas Fa-
cebook kontā. Pagājušajā gadā par pašvaldības piešķirtajiem 4200 euro 
tika iegādātas 434 grāmatas. Bibliotēkai lielu atbalstu sniedz arī lasītāji, kuri 
bezatlīdzības kārtā bibliotēkai atdod grāmatas. Pagājušajā gadā šādā vei-
dā esam saņēmuši 458 dažādas grāmatas.

Šajā pārskata periodā daudz ticis strādāts pie bibliotēkas labiekārto-
šanas – pieaugušo literatūras nodaļā pabeigta grāmatu plauktu nomaiņa, 
iegādājot 3 divpusējos un 4 vienpusējos grāmatu plauktus. Uzlaboti darba 
apstākļi klientu apkalpošanas zonā, iegādājot biroja skapi rezervēto grā-
matu novietošanai. Tāpat ar jaunu dīvānu un izstāžu galdiņiem aprīkota šīs 
nodaļas priekštelpa. Apmeklētāju datoriem iegādāti 4 jauni monitori. Tika 
piedomāts par darbinieku atpūtas telpas iekārtojumu – iegādāts galds un 3 
sekcijas tipa plaukti dažādu saimniecisko lietu novietošanai.

Lai atvieglotu cilvēku ar kustības traucējumiem un gados veco apmek-
lētāju piekļuvi bibliotēkai, tika izgatavota un uzstādīta āra kāpņu marga, kur 
pieturēties, lai pārvarētu nedaudzos pakāpienus, jo izveidot invalīdu uz-
brauktuvi nav iespējams. Apmeklētāji ar jauno veidojumu ir ļoti apmierināti. 
Liels paldies Viesturam Mežulim par paveikto darbu!

Kā katru gadu, iesaistījāmies Līgatnes papīrfabrikas rīkotajā makulatū-
ras vākšanas konkursā bibliotēkām un arhīviem. Šogad nodevām 5064 kg 
makulatūras.

Lai arī šis gads ir sācies ar dažādiem ierobežojumiem, mēs gai-
dām bibliotēkā savus lasītājus ar jaunām grāmatām un preses izde-
vumiem! 

                                             Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Inguna Kaņepone

Lubānas novada pašvaldības mājaslapas www.lubana.lv sadaļā Biblio-
tēkas/Jaunākās grāmatas bibliotēkās katru mēnesi varat apskatīt jaunāko 
grāmatu sarakstu.

Lubānas pilsētas bibliotēkas rādītāji 2020. gadā
 
   2019 2020 % salīdzinot ar iepr. gadu

Lietotāju skaits  788 781    -0,9%
t. sk. bērni  215 181   -15,8%

Bibliotēkas apmeklējums 11469 9205   -19,7%
t. sk. bērni  4127 2701  -34%

Izsniegums kopā  16406 16305   -0,6%
t. sk. grāmatas  10155 11270   +11%

t. sk. periodiskie izdevumi 6251 5034   -11%

t. sk. bērniem  2224 2446   +10%

Bibliotekārais aptvērums 
% no iedz. skaita pagastā, 
pilsētā, reģionā  45% 44,6% 

Bibliotēkas pamatrādītāji



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2021. gada 12. februāris 9

Lubānas novada bāriņtiesas liet-
vedībā uz 2020. gada 31. decembri ir 
96 lietas, no tām 36 aktīvās. 

Par bērna mantas pārvaldību – 4 lie-
tas, par bērna nodošanu citas personas 
aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par 3 
mēnešiem – 3 lietas, par vecāku tiesību 
pārtraukšanu, atjaunošanu, sniegšanu 
tiesā aizgādības tiesību atņemšanai – 8 
lietas, par personas atbilstību aizbildņa 
pienākumu veikšanai – 7 lietas, par bēr-
nu ievietošanu audžuģimenēs – 2 lietas, 
par personas piemērotību audžuģime-
nes pienākumu veikšanai – 3 lietas, par 
vecāku domstarpībām – 2 lietas, par 
atzinumu sniegšanu tiesai – 1 lieta, par 
aizgādņa iecelšanu mantojumam – 1 lie-
ta, par valsts sociālo pabalstu izmaksu 
– 3 lietas. 

Aktīvās lietas ir tās, ar kurām ikdienā 
tiek strādāts, tiek veiktas ārpusģimenes 
aprūpē esošo bērnu dzīves apstākļu 
pārbaudes, mantisko un personisko 
tiesību ievērošanas uzraudzība, no-
skaidroti un pierakstīti iesaistīto perso-
nu viedokļi, pieprasīta nepieciešamā 
informācija no iestādēm, speciālistiem, 
veikti risku izvērtējumi lietās, kur tas ne-
pieciešams. 2020. gadā no jauna iero-
sinātas 7 lietas. Bāriņtiesa lietas izskata 
bāriņtiesas sēdēs un koleģiāli pieņem 
lēmumus. Aizvadītajā gadā pieņemti 18 
koleģiāli lēmumi.

 2020. gadā vardarbību gadījumi ģi-
menēs ar bērniem pieauga, kā rezultātā 
ierosināti kriminālprocesi. 

Notiek sadarbība ar Gulbenes at-
balsta centru “Airi vecākiem”, Latvijas 
Audžuģimeņu biedrības atbalsta centru 
“Dzeguzēns”. 

Lubānas novadā ir 3 audžuģimenes, 
no kurām divas statusu ieguva 2020. 
gada nogalē. Audžuģimene rūpējas par 
bērnu bāreni vai bez vecāku gādības 
palikušu bērnu līdz brīdim, kad viņš var 
atgriezties savā ģimenē, tiek adoptēts 
vai paņemts aizbildnībā.

Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir pieda-
lījusies 3 tiesas sēdēs (2 tiesas sēdes 
rajona tiesā,  un 1 – administratīvajā tie-
sā), no tām: 2 – kā institūcija, kas sniedz 
atzinumu par bērna pastāvīgās dzīves-
vietas, aprūpes un uzraudzības tiesību 
un saskarsmes tiesību izmantošanas 
kārtības noteikšanu, aizgādības tiesību 
atņemšanu, 1 – kā personas pārstāvis 
par piespiedu ārstēšanas līdzekļa pie-
mērošanas pārskatīšanu.

Ikdienas darbības nodrošināšanai 
nosūtīti 135 dokumenti un saņemti 87 
ienākošie dokumenti. Izskatīts 31 iesnie-
gums. 

Otra bāriņtiesas darbības joma – no-
tariālo apliecinājumu izdarīšana un citu 
uzdevumu pildīšana. Lubānas novada 
bāriņtiesas kompetencē ir veikt notari-
ālas darbības – sagatavot dokumentu 
projektus un apliecināt darījumus, ap-
liecināt un pieņemt glabāšanā testa-
mentus, sastādīt, apliecināt un atsaukt 
pilnvaras, apliecināt paraksta īstumu, 
apliecināt parakstus uz nostiprinājuma 
lūguma zemesgrāmatai un veikt citus 
Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus. 
Atbilstoši “Bāriņtiesu likuma” 61.panta 
otrajā daļā noteiktajam, Bāriņtiesas ap-
liecinājums juridiskā spēka ziņā pielī-
dzināms notariālajam apliecinājumam. 
2020. gadā Lubānas novada bāriņtiesa 
veikusi 170 notariālās darbības. 

Aizvadītajā un šajā gadā, strādājot 
infekcijas slimības apstākļos, ievēro-
jot ierobežojumus, rūpīgi jāplāno savs 
darbs. Bāriņtiesā reģistrējams ikviens 
klātienes apmeklējums, konsultācija. 
Līdz šim nav bijuši sarežģījumi, kas va-
rētu ietekmēt bāriņtiesas funkcijas no-
drošināšanu. 

Sargāsim sevi un līdzcilvēkus, bū-
sim atbildīgi!

Lubānas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Anda Vaska,

64820920; 25442415

Lubānas novada bāriņtiesas 
darbs 2020. gadā

Par ūdensvadu 
problēmām  

ziemā
Par pilsētas maģistrālo ūdensvadu ga-

tavību ziemai atbild SIA ”Lubānas KP”, bet 
par caurulēm, kas atrodas aiz uzņēmuma 
atbildības robežas vai ēku iekštelpās, at-
bildīgi ir ēku īpašnieki, un, kā liecina statis-
tika, tieši tur visbiežāk veidojas aizsalumi. 

Lai no aizsalumiem izvairītos, vēlams 
jau rudenī vai sliktākajā gadījumā – ziemas 
sākumā apsekot māju iekštelpas – pagra-
bus, bēniņus, kāpņu telpas un pārliecinā-
ties, ka šajās telpās neveidojas caurvējš 
no vaļā atstātām lūkām, logiem un durvīm. 
Ja ūdensvada caurules nav siltinātas, tad, 
gaisa temperatūrai noslīdot zem mīnus 10-
15 grādiem, tās var aizsalt ne tikai zemē, 
bet arī neapdzīvotās un nekurinātās iekš-
telpās. Ja arī caurules ir siltinātas un esat 
droši, ka nav par ko satraukties, tad ietei-
cams tomēr veikt regulāras pārbaudes, lai 
pārliecinātos, ka cauruļu siltumizolācija 
nav bojāta un aizvērtie logi un lūkas nav 
atkal vaļā.

Tomēr, ja rudenī (vai ziemas sākumā) 
neesat veikuši visus nepieciešamos pa-
sākumus, kā viena no metodēm, kas var 
palīdzēt liela sala laikā pasargāt caurules 
no to aizsalšanas, ir neliela daudzuma ne-
pārtrauktas ūdens plūsmas nodrošināša-
na. Šāda metode lieti noder, jo ilgstoša un 
liela sala laikā, aukstums ar laiku tiek cauri 
arī siltumizolācijas materiālam. Ja caurulē 
tiek nodrošināta nepārtraukta ūdens plūs-
ma, tajā esošais ūdens neatdziest un ne-
pārvēršas ledū. Turklāt tas būs arī daudz 
lētāk, kā izmaksas par aizsalušu cauruļu 
likvidēšanu un neērtībām, kas ūdens pa-
deves pārtraukuma dēļ var rasties.

Ko darīt, ja nav veikti visi iepriekš 
minētie pasākumi un ir konstatēts aiz-
salums:

! Ja ar aizsalumu esat nolēmuši tikt 
galā pašu spēkiem, tad atkarībā no cau-
rules materiāla, var mēģināt sasalumu 
atkausēt ar karstu ūdeni, smiltīm, fēnu vai 
sildītāju ar novirzītu gaisa plūsmu!

Ko nekādā gadījumā nedarīt, ja aiz-
salušas caurules:

! Nekādā gadījumā cauruļu atkausēša-
nai nedrīkst izmantot atklātu liesmu. Īpaši 
svarīgi tas ir, ja caurules ir no plastmasas 
vai izolētas ar ugunsnedrošiem materiā-
liem.

Lūgums iedzīvotājiem jau laikus pa-
rūpēties par cauruļvadu sagatavošanu 
ziemas sezonai, lai ziemā nerastos tādi 
nepatīkami pārsteigumi kā aizsalums!

Mums raksta iedzīvotāji...

Paldies jums
Esmu pirmās grupas invalīds ar kustības traucējumiems. Bez grūtībām varu 

pārvietoties tikai par līdzenu virsmu. Tāpēc esmu priecīgs, ka, izejot no mājas pa-
staigāties, trotuāri ir notīrīti no sniega, bet slidenā laikā arī nokaisīti ar smilti. 

Gribu pateikt lielu paldies un novēlēt labu veselību Aiviekstes labā krasta ielu 
trotuāru kopējām.  

Ceru, ka pašvaldība atradīs iespēju  jums pateikties. 

Ozolu ielas 5 iedzīvotājs Imants Zembergs



2021. gada 13., un 14. februārī Lubānā, 
atzīmējot VALENTĪNDIENU

Piecās vietās, kuras nosaka Lubānas pilsētas sākumu 
(pie uzrakstiem Lubāna) – atradīsiet piecas mīlestības pieturas, 
katrā pieturā būs dots uzdevums
• Izpildi uzdevumus visās piecās pieturās 
• Nofotografē izpildītos uzdevumus
• Nosūti – uz Whatsapp Nr. 26594314        

Pareizo atbilžu un interesantāko fotogrāfi ju īpašniekiem – pārsteiguma balvas.
Romantiskai noskaņai 14. februārī pie pilsētas kluba darbosies FOTO TELTS. 
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Nākamais numurs iznāks 
2021.g. 12. martā

Informāciju iesniegt 
redaktorei līdz 5. martam.

Sekojiet jaunākajai informācijai 
pašvaldības mājaslapā 

www.lubana.lv, 
arī vietnes Facebook Lubānas 

novada pašvaldības lapā.

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas...

Jānis Ķēniņš (83 g.) Lubāna
Miris 14.01.2021.

Marianna Garanča (87 g.) Lubāna
Mirusi 16.01.2021.

Vincentīna Breidaka (95 g.) Lubāna
Mirusi 20.01.2021.

Otīlija Maizīte (75 g.) Indrānu pag.
Mirusi 26.01.2021.

Gaida Upene (89 g.) Lubāna
Mirusi 26.01.2021.

Ausma Zujeva (88 g.) Lubāna
Mirusi 06.02.2021.

Pēteris Goldberģis (76 g.) Indrānu pag.
Miris 07.02.2021.

Aicinājums 
iesaistīties 
viktorīnā

Lubānas novada pašvaldības kul-
tūras darba speciāliste Ilze Kraukle 
piedāvā iesaistīties viktorīnā “Meklē-
jam mīlestību Lubānā”, kas veltīta 14. 
februārim – Valentīna dienai, ko dēvē 
arī par visu mīlētāju dienu. Viktorīna no-
slēgsies 14. februāra plkst. 11. Viktorī-
nu var sameklēt www.lubana.lv; vietnes 
Facebook Lubānas novada lapā, kā 
arī vietnes Facebook Lubānas novada 
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centra lapā. 

Tāpat februārī kultūras darba spe-
ciāliste piedāvāja arī viktorīnu “Atbildi 
uz Lubānas amatnieku jautājumiem”, 
bet janvārī, atzīmējot Lubānas pilsētas 
29 gadu jubileju, erudīti varēja pārbau-
dīt savas zināšanas par Lubānu tieš-
saistes viktorīnā “Desmit jautājumi par 
Lubānu”. Viktorīnā kopumā piedalījās 
355 dalībnieki. 

Ligita Pētersone

PII “Rūķīši” darbs valstī 
noteikto ierobežojumu laikā
Atskatoties uz aizvadīto 2020.gadu, 

ar gandarījumu atzīmēju izglītībā iesais-
tīto cilvēku spēju ātri lemt un rīkoties. 

PII “Rūķīši” gads iesākās ar 82 bēr-
niem, 4 dažādām vecuma pirmsskolas 
grupām. Strādājam pēc pirmsskolas vadlī-
nijām kompetenču izglītības apguvē. 

Pasauli pēkšņi skāra Covid-19 krīze – 
ārkārtējā situācija tika izsludināta 13. mar-
tā. Valsts mērogā tika pieņemts lēmums, 
ka pirmsskolās strādās dežūrgrupas. No 
13. marta līdz 13. aprīlim vidēji dienā iestā-
di apmeklēja 3-4 bērni.  Sākot ar 14. aprīli 
pamazām iestādē atgriezās lielākā daļa 
audzēkņu. Arī mūsu iestāde pavasarī strā-
dāja attālināti. 6-gadīgie audzēkņi (tagadē-
jie 1.klases audzēkņi) kopā ar vecākiem 
darbojās caur e-klasi, skolotājas bija saga-
tavojušas katram audzēknim savu darba 
mapi. 5-gadīgie audzēkņi aktīvi darbojās 
vecāku Whatsapp grupā, kur skolotājas 
sūtīja gan video, gan ierunāja un parādīja 
dažādus darbiņus. Arī mūzikas skolotāja 
deva dažādus darbiņus un dziesmiņas 
caur e-klasi. 

Šis laiks nebija viegls ne mums, ne ve-
cākiem, ne bērniem. Jaunie darba apstāk-
ļi prasīja arī citādu darba organizāciju un 
mācību plānošanu, jo, kā redzējām, it īpaši 
attālināto mācību sākumā, centieni visu 
mācību apjomu un metodes pārnest attāli-
nāti pārslogoja gan skolotājus, gan bērnus, 
gan vecākus. Vēl, protams, arī neskaidrība 
par jauno slimību, norisi, sekām... 

No 15. maija iestādē atgriežas gandrīz 
visi audzēkņi. Vasarā iestādē darbojās 3 
pirmsskolas audzēkņu grupas. 6-gadnieki 
kopā ar vecākiem nosvinēja “Atvadas no 
bērnudārza”. Bija savādāk, bet mīļāk un 
sirsnīgāk.

Jaunais mācību gads sākās normāli, 
pieteikušies 85 audzēkņi, darbojas 4 pirms-
skolas audzēkņu grupas. Atkal izsludina 
ārkārtējo situāciju. Pirmsskolas iestādes un 
darbinieki ir “frontes” priekšgalā un sagaida 
Covid-19 vīrusu, strādājot klātienē un satie-
koties ikdienā ar daudz cilvēkiem... Tiek 
atcelti visi pasākumi, jāievēro epidemiolo-
ģiskās drošības prasības. Netiekamies ko-
pīgos pasākumos, grupiņas darbojas tikai 

vienas grupas ietvaros. Sākot ar novembri 
iestādē drīkst ienākt tikai ar mutes un de-
guna aizsegiem, maskām. Arī darbiniekiem 
obligāta prasība ikdienā nēsāt mutes un 
deguna aizsegus, maskas. Nav viegli visu 
dienu darboties ar bērniem, ja ir mutes aiz-
segs, maska. Arī bērni nesaprata, ko un kā 
saka darbinieks (maziem bērniem tas ir ļoti 
svarīgi). Sākot ar septembri visi PII “Rūķī-
ši” audzēkņi tiek nodrošināti ar bezmaksas 
ēdināšanu (ko 100% apmērā sedz pašval-
dība). Vecāki ar notiekošo grupās, iestādē 
var iepazīties e-klasē. 

Ziemassvētku pasākumi bērniem no-
tika, nebija lielo koncertuzvedumu vecā-
kiem, tie bija svētki bērniem kopā ar Zie-
massvētku vecīti... Decembrī tika izdots 
vadītājas rīkojums, ka uz iestādi atvest 
un izņemt audzēkņus drīkst tikai vecāki 
(aizbildņi). Sākumā bija liela pretestība, 
nesapratne, problēmas, bet tagad vecāki 
(aizbildņi) ir sapratuši, ka tas darbojas, un 
mēs tikai kopīgi varam pasargāt gan sevi, 
gan apkārtējos un mazos bērnus.

Šis laiks visiem ir psiholoģiski un emo-
cionāli grūts. Šobrīd nenoteiktība ir kļuvusi 
par ikdienu ikvienam, un šādos apstākļos 
būtiskais ir – nepazaudēt sevi. Atcerēsi-
mies, ka ikvienam būtisks ir emocionālais 
kontakts. Šajos apstākļos sabiedrība ko-
pumā pavisam citādi izjūt gan izglītības 
procesa nozīmi, gan iestādi kā vietu, kurā 
ne tikai apgūstam zināšanas, bet arī satie-
kamies, socializējamies... 

Mēs daudz vairāk sākam novērtēt cits 
citu. Neapšaubāmi, ka dzīves pieredze, ko 
iegūstam arī šādos apstākļos, ir ļoti vērtī-
ga. Vienmēr paturēsim prātā, ka no katras, 
pat visnegaidītākās situācijas mēs varam 
kaut ko iemācīties, kaut ko iegūt. 

Arī 2020./2021.mācību gads no izglītī-
bas iestādes un darbiniekiem prasīs iztu-
rību un pielāgotu pieeju. No sadarbības 
viedokļa raugoties – visām pusēm būs 
jārod pacietība un savstarpējās komuni-
kācijas iespējas, jo, tēlaini izsakoties, visi 
šobrīd skrienam maratonu, kura distances 
garums, maršruts un fi niša līnija nav pare-
dzama.

Astrīda Soma

“VISSKAISTĀKAIS 
GADALAIKS IR 

MĪLESTĪBA”

LUBĀNAS KULTŪRAS NAMS PIEDĀVĀ 
iespēju piedalīties konkursā


