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Vai talkosim?
Covid – 19 vīruss mainījis daudzas tradīcijas mūsu dzīvē.
Arī Lielās talkas formāts, saukļi šogad ir pamainījušies. Lielā talka plānojas 16. maijā, uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu.
Arī šogad Lielās Talkas moto ir “Mēs piederam nākotnei Latvija pieder nākotnei!” un šogad šim sauklim ir arī papildus
vēstījums: “Sakop savu sētu, Tava sēta – Latvija”. Tā mērķis ir
veicināt izpratni, ka mums jārūpējas par savu sētu un pagalmu,
kas veido valsti kopumā, jo visa Latvija ir mūsu kopīgā dzīves
telpa. Šogad iedzīvotāji aicināti vairāk pievērsties savas apkārtnes sakārtošanai, ievērojot visus sociālās distancēšanās noteikumus, un izvēloties kādu no sekojošajiem formātiem:
SOLO talkas: talkojiet vienatnē, pastaigājoties pa mežu vai
gar upi, sakopjot savas mājas apkārtni;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet droši kopā, ja esat draugi vai paziņas, ievērojiet vismaz divu metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet visa ģimene kopā, bet ievērojiet,
ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
Pašvaldībā var saņemt bezmaksas Lielās talkas maisus, atkritumu šķirošanai: zilie maisi – plastmasas atkritumiem, baltie
maisi – pārējiem atkritumiem. Maisi domāti publisku teritoriju
sakopšanai, kuras iedzīvotāji ievērojuši un uzskatījuši par nepieciešamu sakopt. Tas, protams, nenozīmē, ka talkas maisos
jānovieto atkritumi no savas mājas vai dzīvokļa. Tam ir domāti
atkritumu konteineri, kuros iedzīvotājiem būtu apzinīgi jānovieto savus sadzīves atkritumus. Vēl lūgums Lielās talkas maisos
nelikt lapas, zemi un zarus.
Lielās talkas maisus atkritumu šķirošanai var saņemt pie
Lubānas novada pašvaldības vides dizaina speciālistes Tamāras Tiltiņas (t. 26352423). Par savākto atkritumu maisu skaitu
un atrašanās vietu vēlams ziņot uz jau minēto tālruņa numuru.
AICINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM ievērot arī kapu sakopšanas
kultūru. Liels lūgums atkritumus ŠĶIROT.
Atkritumu konteineros novietot izstrādājumus, kurus nav
iespējams kompostēt, tādus kā svecīšu plastmasas un stikla
trauciņi, puķu podi, maisiņi u.c. atkritumi, savukārt kompostējamos atkritumus, kā lapas, zāli utt. novietot tiem paredzētajā
un speciāli atvēlētajā vietā, norobežotā ar krāsainu lentu. Vecās
kapu apmales kārtīgi novietot pie atkritumu konteineriem.
Tāpat kā vīruss Covid-19 ieviesis korekcijas mūsu dzīvē, tāpat arī ziema atkal pieteikusi savas tiesības. 12. maijā uzsniga
kārtīga sniega kārta, kura gan drīz vien nokusa... Tā vien šķiet,
ka Lielā talka šoreiz būs pakārtota dabas kaprīzēm. Ja būs labi
laikapstākļi – talkosim! Vides sakopšanas darbus varam veikt
ne tikai 16. maijā, bet gan ik dienas. Talkosim, ievērojot distancēšanās noteikumus, ja plānojam būt vairāk nekā 1 ģimenes
locekļi, ņemot vērā valdības pieņemtos ārkārtējā stāvokļa atvieglojumus, kas ļauj pulcēties vairāk cilvēkiem!
Lai mums visiem kopā izdodas Lielās talkas idejas realizēt
dzīvē! Dzīvosim sakoptā un veselīgā vidē!
Lielās talkas koordinatore novadā – Tamāra Tiltiņa

4. maijā mūsu novada dejotāji un tautas tērpu
īpašnieki piedalījās virtuālā tautas tērpu
gājienā. Informācija interesentiem: https://

ej.uz/qvhp, var izmantot arī QR kodu

12. maijs ziedošo Lubānas novadu tāpat kā citus Latvijas
novadus pārsteidza ar sniegu. Litas Žeieres foto.
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Saistošie noteikumi Nr. 2
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.
gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8
„Lubānas novada pašvaldības nolikums””
Apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 26.03.2020. domes lēmumu (protokols Nr.5, 4.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu
un 24.pantu
Izdarīt Lubānas novada pašvaldības
2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Lubānas novada pašvaldības
nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Saistošos noteikumus
ar 36.1punktu šādā redakcijā:
“Ja komitejas loceklis sēdes laikā
atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai
nevar ierasties komitejas sēdes norises
vietā veselības stāvokļa dēļ, komitejas
priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā
laikā), ja komitejas sēdes norises vietā
klātneesošais komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē dokumentu vadības sistēmā „NAMEJS”. Savu balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu
komitejas sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis apstiprina elektroniskā balsošanā tiešsaistē Lietvedības
programmā „NAMEJS”.
2. Papildināt Saistošos noteikumus
ar 53.1punktu šādā redakcijā:
“Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai
nevar ierasties domes sēdes norises vie-

tā veselības stāvokļa dēļ, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes
norisē tiek izmantota videokonference
(attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies
dalībai domes sēdē dokumentu vadības
sistēmā „NAMEJS”. Savu balsojumu par
izskatāmo lēmumprojektu domes sēdes
norises vietā klātneesošais domes deputāts apstiprina elektroniskā balsošanā
tiešsaistē dokumentu vadības sistēmā
„NAMEJS”.
3. Papildināt Saistošo noteikumu
Noslēguma jautājumus ar 96.1 punktu
šādā redakcijā:
„Laikā, kad valstī, valsts daļā vai administratīvās teritorijas daļā ir izsludināta
ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar veselības apdraudējumu vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar rīkojumu
var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes notiek attālināti, ievērojot 36.1
un 53.1 punktos minētos nosacījumus.
Domes priekšsēdētāja rīkojumā norāda,
kādā veidā sabiedrība tiek informēta par
attālinātās domes vai komitejas sēdes
norisi”.
Domes priekšsēdētājs
Tālis Salenieks

2020. gada platību maksājumu pieteikumu
iesniegšanas iespēja Lubānas novadā
No 20. aprīļa Tilta ielā 11, Lubānā,
1.stāvā (blakus klientu apkalpošanas
centram) pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Lubānas novada Lauku attīstības
konsultanti Astrīdu Ikaunieci (mob.t.

28395276) iespējams aizpildīt un iesniegt
platību maksājumu pieteikumu. Ņemot
vērā pašreizējo un turpmāk iespējamo
situāciju valstī, būsim saprotoši un atbildīgi pret sevi un apkārtējiem. Lūgums
tikšanās laiku saskaņot pa telefonu un
arī to ievērot.
Lubānas novada LAK
Astrīda Ikauniece

Izdod Lubānas novada pašvaldība
Redaktore Ligita Pētersone
Tālr. 64820919; m.t. 28331185
e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv
Iespiests SIA "Erante" tipogrāfijā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 500 eks.
Mājaslapas adrese: www.lubana.lv
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28. aprīlī valdība pēc Zemkopības
ministrijas ierosinājuma pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2015. gada
10.marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo
maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”, pagarinot vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņu no 22. maija
uz 15. jūniju.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 15. maijs

Paskaidrojuma
raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Ņemot vērā, ka valstī izsludināta
ārkārtējā situācija, pašvaldības darbs,
tai skaitā Lubānas novada domes un
tās izveidoto komiteju darbs, ir nodrošināms pēc iespējas elektroniskā vidē
un attālināti. Līdz ar to nepieciešams
papildināt saistošos noteikumus ar
tiesību normu, kas paredz domes
priekšsēdētājam izdot rīkojumu par
domes sēžu un komiteju attālinātu rīkošanu ārkārtējās situācijās.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar punktu, kas noteic, ka laikā, kad
valstī, valsts daļā vai administratīvās
teritorijas daļā ir izsludināta ārkārtējā
situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas
saistīts ar veselības apdraudējumu
vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, pašvaldības domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt, ka
ārkārtējās situācijas vai izņēmuma
stāvokļa laikā domes un komiteju
sēdes notiek attālināti, ievērojot 36.1,
53.1, 961 punktā minētos nosacījumus. Domes priekšsēdētāja rīkojumā
norāda, kādā veidā sabiedrība tiek
informēta par attālinātās domes vai
komitejas sēdes norisi.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošie noteikumi tiks publicēti
Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv un nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.
Nav nepieciešamas.
7. Paskaidrojuma raksta gatavotājs:
Pašvaldības juriskonsults Andris
Kļaviņš, t. 64894434
Lubānas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs
Tālis Salenieks
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Domes sēde 30.04.2020.
Sēde notiek: attālināti videokonferences
veidā. Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes
priekšsēdētājs. Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte,
Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce,
Laila Ozoliņa, Sēdē nepiedalās deputāti:
Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns.
Ņemot vērā, ka visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī, lai ievērotu Ministru Kabineta
12.03.2020. rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus, kārtējā domes sēde pirmo reizi notiek
attālināti videokonferences veidā, izmantojot
lietojumprogrammu Skype. Pirmo reizi tiek
izmantota arī elektroniskā balsošana dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.
Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina
klātesošos ar sagatavoto informāciju par
2020.gada 26.marta un 03.aprīļa domes
sēdes lēmumu izpildi.
Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem
Ņemot vērā Andra Kļaviņa 2020. gada
24. marta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā
24.03.2020., Nr. LUB/2.10/20/115) ar lūgumu
atbrīvot viņu no pašvaldības Administratīvās
komisijas priekšsēdētāja amata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 24.punktu un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
atzinumu (23.04.2020., protokols Nr.3, 1.§),
nolēma atbrīvot Andri Kļaviņu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu
pildīšanas ar 2020.gada 1. maiju.
Par Administratīvās komisijas locekļu
skaitu. Nolēma
1. Samazināt pašvaldības administratīvās komisijas locekļu skaitu no pieciem uz
četriem.
2. Izdarīt grozījumus 2013. gada 26. septembra domes sēdes lēmuma “Par pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr.14, 7.§) pielikumā Nr. 6:
2.1. komisijas nolikuma 3.1 punktā skaitli
un vārdu “5 (piecu)” aizstāt ar skaitli un vārdu “4 (četru)”;
2.2. komisijas nolikuma 3.1.3. punktā vārdu “trīs” aizstāt ar vārdu “divi”.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes
ielās, Lubānā, Lubānas novadā”
2020. gada 27. janvāra vēstulē (reģistrēta pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/91) AS
“Sadales tīkls” informēja, ka 2019. gada nogalē ir uzsākta esošo elektrolīniju pārbūves
projektēšana:
1. Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā. Pārbūves ietvaros tiks
demontētas esošās 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas jaunas kabeļu elektrolīnijas. Pārbūves darbu izbūve tiks uzsākta
2021. gadā.
2. Dārzu, Meirānu, Madonas un Stacijas
ielās, Lubānā, Lubānas novadā. Pārbūves

ietvaros tiks demontēta daļa esošās 0,4 kV
gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas jaunas
kabeļu elektrolīnijas. Pārbūves darbu izbūve
tiks uzsākta 2021. gadā.
Šajos objektos demontēt paredzamajos balstos ir uzstādīts ielu apgaismojuma
gaisvadu tīkls, tāpēc AS “Sadales tīkls” lūdz
izvērtēt apgaismojuma atjaunošanas nepieciešamību un, ja nepieciešams, veikt saistītā
apgaismojuma tīkla projektēšanu un pārbūvi.
Pašvaldībai aktuāla ir Rūpniecības un
Aiviekstes ielu apgaismojuma pārbūve, pārējās vēstulē minētajās ielās apgaismojuma
gaismekļi nav izvietoti uz AS “Sadales tīkls”
koka balstiem, līdz ar to līniju demontāža
neietekmēs apgaismojuma nodrošināšanu.
Ir veikta tirgus izpēte par projektēšanas pakalpojumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās
daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols
Nr.4,1.§) atzinumu, nolēma
Piešķirt 2541 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem projektēšanas
darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve
Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā,
Lubānas novadā”, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.
Par K.B. iesniegumu par nekustamā
īpašuma nodokļa pārrēķinu. Nolēma
1. Atzīt Lubāna novada pašvaldības veikto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu
nekustamā īpašuma [..], Indrānu pagasts,
Lubānas novads, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7058 010 0033, par pareizu un
pamatotu.
2. Neapmierināt K.B., p.k. [..] prasību, par
nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
Par telpu grupu adrešu likvidēšanu
Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas
Aigara Kreicberga foto.
nov.
Ēkas Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā,
galvenais būves lietošanas veids – ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka noteikts kopš 2008.gada, bet tajā reģistrētas 46
telpu grupu adreses. Šobrīd tās nepilda noteiktās funkcijas un brīžiem ir maldinošas.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa
likuma 55.panta 2.punktu, kur teikts, ka administratīvo lietu iestādē ierosina uz iestādes
iniciatīvas pamata un Ministru kabineta 2015.
gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktu, kur teikts, ka
pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas,
izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam
nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt
adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām
prasībām, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas (27.04.2020. protokols Nr.4,3.§)
atzinumu, nolēma
1. Likvidēt adreses telpu grupām Oskara
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 15. maijs

Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas novads,
LV-4830:
Oskara Kalpaka iela 12 - 1, klasifikatora
kods: 117163502; Oskara Kalpaka iela 12
- 2, klasifikatora kods: 117163510; Oskara Kalpaka iela 12 - 3, klasifikatora kods:
117163527; Oskara Kalpaka iela 12 - 4, klasifikatora kods: 117163535; Oskara Kalpaka
iela 12 - 5, klasifikatora kods: 117163543;
Oskara Kalpaka iela 12 - 6, klasifikatora
kods: 117163551; Oskara Kalpaka iela 12
- 7, klasifikatora kods: 117163568; Oskara Kalpaka iela 12 - 8, klasifikatora kods:
117163576; Oskara Kalpaka iela 12 - 9, klasifikatora kods: 117163584; Oskara Kalpaka
iela 12 - 10, klasifikatora kods: 117163592;
Oskara Kalpaka iela 12 - 11, klasifikatora
kods: 117163607; Oskara Kalpaka iela 12
- 12, klasifikatora kods: 117163615; Oskara Kalpaka iela 12 - 13, klasifikatora kods:
117163623; Oskara Kalpaka iela 12 - 14, klasifikatora kods: 117163631; Oskara Kalpaka
iela 12 - 15, klasifikatora kods: 117163648;
Oskara Kalpaka iela 12 - 16, klasifikatora
kods: 117163656 Oskara Kalpaka iela 12
- 17, klasifikatora kods: 117163664; Oskara Kalpaka iela 12 - 18, klasifikatora kods:
117163672; Oskara Kalpaka iela 12 - 19, klasifikatora kods: 117163680; Oskara Kalpaka
iela 12 - 20, klasifikatora kods: 117163697;
Oskara Kalpaka iela 12 - 21, klasifikatora
kods: 117163703; Oskara Kalpaka iela 12
- 22, klasifikatora kods: 117163711; Oskara Kalpaka iela 12 - 23, klasifikatora kods:
117163728; Oskara Kalpaka iela 12 - 24, klasifikatora kods: 117163736; Oskara Kalpaka
iela 12 - 25, klasifikatora kods: 117163744;
Oskara Kalpaka iela 12 - 26, klasifikatora
kods: 117163752; Oskara Kalpaka iela 12
- 27, klasifikatora kods: 117163760; Oskara Kalpaka iela 12 - 28, klasifikatora kods:
117163777; Oskara Kalpaka iela 12 - 29, klasifikatora kods: 117163785; Oskara Kalpaka
iela 12 - 30, klasifikatora kods: 117163793;
Oskara Kalpaka iela 12 - 31, klasifikatora
kods: 117163808; Oskara Kalpaka iela 12
- 32, klasifikatora kods: 117163816; Oskara Kalpaka iela 12 - 33, klasifikatora kods:
117163824; Oskara Kalpaka iela 12 - 34, klasifikatora kods: 117163832; Oskara Kalpaka
iela 12 - 35, klasifikatora kods: 117163840;
Oskara Kalpaka iela 12 - 36, klasifikatora
kods: 117163857; Oskara Kalpaka iela 12
- 37, klasifikatora kods: 117163865; Oskara Kalpaka iela 12 - 38, klasifikatora kods:
117163873; Oskara Kalpaka iela 12 - 39, klasifikatora kods: 117163881; Oskara Kalpaka
iela 12 - 40, klasifikatora kods: 117163898;
Oskara Kalpaka iela 12 - 41, klasifikatora
kods: 117163904; Oskara Kalpaka iela 12
- 42, klasifikatora kods: 117163912; Oskara Kalpaka iela 12 - 43, klasifikatora kods:
117163920; Oskara Kalpaka iela 12 - 44, klasifikatora kods: 117163937; Oskara Kalpaka
iela 12 - 45, klasifikatora kods: 117163945;
Oskara Kalpaka iela 12 - 46, klasifikatora
kods: 117163953.
2. Saglabāt adresi Oskara Kalpaka iela
12, Lubāna, Lubānas novads, klasifikatora
kods: 101400297.
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PAŠVALDĪBĀ
Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada
pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””
apstiprināšanu
Sakarā ar finansējuma saņemšanu pašvaldības īstenotajam
ELFLA projektam “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma
pārbūve” un šim projektam saņemtā ilgtermiņa aizņēmuma daļas
atmaksu Valsts kasei, Vidzemes plānošanas reģiona piešķirtajiem
līdzekļiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, papildus līdzekļu
nepieciešamību Latgales ielas Lubānā atjaunošanas darbiem, atsevišķu pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijai, izdevumiem
novada bāriņtiesai un lauksaimnieku pasākumam, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu
tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas un valdības funkciju
kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu
un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas (27.04.2020. protokols Nr.4, 5.§.) pozitīvo atzinumu,
nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada
pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””.
2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada
pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada
pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami
pašvaldības mājas lapā internetā.
Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas
500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumiem
“Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas
izsoli” (26.03.2020. protokols Nr. 5, 11.§) un “Par grozījumiem
2020. gada 26. marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”” (03.04.2020.
protokols Nr. 6, 1.§) tika rīkota nomas objekta izsole. Objekta rakstiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv
2020. gada 6. aprīlī un informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”
(Nr. 6 (542)) 2020. gada 9. aprīlī, izsole notika 2020. gada 24. aprīlī. Rakstisku cenas piedāvājumu iesniedza un tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ieguva izsoles vienīgais dalībnieks
biedrība “Aborieši”, nosolītā objekta nomas maksa 30 EUR/gadā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu
(27.04.2020., protokols Nr.4, 6.§), nolēma
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17, Lubānā zemes vienības ar apzīmējumu 7013
001 0067 daļas 500 m² platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus
un noslēgt zemes nomas līgumu ar biedrību “Aborieši” (reģ. Nr.
50008189951) uz laiku līdz 2032. gada 1. martam ar nomas maksu 30 EUR gadā.
Par kustamās mantas (koksnes) nekustamā īpašumā
Dzelzceļš izsoles rezultātu apstiprināšanu. Nolēma
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldībai piederošās kustamās
mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā “Dzelzceļš”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2020. gada 24. aprīļa izsoles rezultātus.
1. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “WOLF”, reģistrācijas numurs
45403017743, par pašvaldības kustamās mantas – koksnes
1142,65 m3 pārdošanu īpašumā “Dzelzceļš”, Indrānu pagasts,
Lubānas novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 7058 017
0024 un 7058 016 0182, par līguma summu 25005 EUR.
Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte
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Par Lubānas novada Sociālā
dienesta un “Lubānas veselības un
sociālās aprūpes centra” darbu
Covid-19 krīzes laikā
Lai stāstītu, kā dzīvojam šai Covid-19 krīzes laikā, vispirms vēlos pateikt lielu
PALDIES visam kolektīvam un ikkatram darbiniekam par izturību, situācijas izpratni,
ieklausīšanos, izpildot noteiktās prasības, un atbalstu man kā iestādes vadītājai.
Kā visi zina, tad Covid-19 krīzes laiks ir pagarināts līdz šī gada 9.jūnijam, bet jau
ar dažiem atvieglojumiem – drīkst pulcēties līdz 25 cilvēkiem, ievērojot distanci.
Sociālā dienesta sociālajām darbiniecēm šai laikā darba tāpat ir pieticis, jo
klientiem nepieciešama palīdzība un problēmas ģimenēs nekur nav pazudušas.
Sākumā strikti, kā bija noteikts, ievērojām pēc iespējas attālinātu komunikāciju ar
klientiem, sazinoties telefoniski. Bet ne vienmēr tas bija iespējams, tāpat sociālajai darbiniecei Andrai Pličai klientiem bija jāizsniedz pārtikas preču un pirmās
nepieciešamības preču komplektu pakas, jāveic atzīme izziņās par saņemtajām
pakām.
Sociālajai darbiniecei darbam ar ģimenēm ar bērniem Vēsmai Masai bija jāstrādā un jāsniedz atbalsts vairākām ģimenēm. Šajos gadījumos nu nekādi nevarēja
ievērot tikai attālināto komunikāciju, bet bija jātiekas ar vecākiem sociālajā dienestā
vai jādodas pie ģimenes uz māju, lai kopīgi risinātu ģimenēs radušās problēmas.
Dienesta darbinieces nepārtraukti tika iepazīstinātas ar dažādām metodikām
no Labklājības ministrijas, kā strādāt šajā krīzes situācijā ar dažādām mērķa grupām.
Darām zināmu, ka Lubānas novada sociālajā dienestā tieši Covid-19 krīzes pabalstu nav pieprasījusi neviena persona/ģimene. Tātad var secināt, ka cilvēkiem ir
bijuši uzkrājumi vai personas saņem valstī noteikto dīkstāves pabalstu. Tas, protams, priecē!
Vēlreiz atgādinu, ja persona ir atzīta par trūcīgu, tai ir tiesības turpināt saņemt
atvieglojumus veselības aprūpes sistēmā:
– nav jāmaksā pacienta iemaksa, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;
– nav jāmaksā pacienta līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu
ķirurģisko operāciju;
– saņemot valsts kompensējamos medikamentus līgumaptiekās un uzrādot trūcīgā izziņu, tiek atbrīvotas no valsts nekompensētas daļas samaksas un maksas
par recepti 0,71 eiro.
Personām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ar ienākumiem līdz
242 eiro uz cilvēku mēnesī, ir tiesības saņemt Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu – pārtikas preču un pirmās nepieciešamības preču
komplektus, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.
Šis Covid-19 krīzes laiks Sociālās aprūpes nodaļas darbiniekiem, klientiem un
viņu piederīgajem ir īsts pārbaudījums. Liels paldies piederīgajiem, kuri jau no
karantīnas pasludināšanas pirmās dienas – 13. marta, izturējās ar sapratni un
iecietību. Protams, nav viegli ilgstoši nesastapties ar savu piederīgo. Paldies sociālās aprūpes nodaļas kolektīvam par nosacījumu ievērošanu, sevišķi vecākajai
māsai Ilonai Bodniecei, kura strikti sekoja līdzi dezinfekcijas līdzekļu izmantošanai,
papildināšai un higiēnas plāna ievērošanai.
Tā kā sociālās aprūpes nodaļā bija jāizveido telpa – izolators, gadījumam, ja
kādam no nodaļas klientiem konstatētu Covid-19 saslimšanu, tad īsā laikā izveidojām to 3.stāvā. Paldies nekustamā īpašuma pārvaldniekam Ronaldam Ziediņam
par ātri izremontēto 3.stāva istabiņu un WC/vannas istabu – IZOLATORA izveidošanai. Paldies manai vietniecei Vijai Banderei par izolatora iekārtošanu.
27. aprīlī mūsu iestādi apmeklēja Veselības inspekcijas Vidzemes nodaļas inspektore, kura atzinīgi novērtēja mūsu centienus, kā iestādē tiek ievērots higiēnas
un dezinfekcijas plāns saistībā ar Covid-19, un, ka, izveidojot izolatoru, esam paredzējuši visus nepieciešamos nosacījumus.
6. maijā, kā obligāts pasākums, “Lubānas veselības un sociālās aprūpes
centrs” sociālās aprūpes nodaļas 40 klientiem, kā arī iestādes 17 darbiniekiem
tika paņemtas analīzes uz Covid-19 saslimšanu. Ar lepnumu un prieku varu paziņot – visas analīžu atbildes ir negatīvas.
Paldies visiem par pacietību un sapratni! Turpmāk to klientu piederīgajiem, kurus
spējam pārvietot ratiņkrēslos, būs iespēja satikt savus piederīgos iestādes iekšpagalmā, ievērojot 2 metru distanci, iepriekš to saskaņojot ar nodaļas personālu,
zvanot – 64894181. Lubānas novada sociālā dienesta direktore Inese Lībere
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Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2020. gada maijs

4.maijs – Latvijas otrā
dzimšanas diena

Sveiks, avīzes lasītāj!
Tagad, kad valstī ir izsludināts
ārkārtas stāvoklis, dzīvojot visu laiku mājās, var pazust laika sajūta un
prieks kaut ko darīt. Domās var iemaldīties jautājums: „Kas tagad notiktu,
ja viss būtu pa vecam?” Bet šo laiku
mēs varam izmantot, lai sakārtotu
savas domas, izdarītu kādu darbu,
par ko jau bija aizmirsts vai arī sākt
jaunu hobiju. Šis laiks dod iespēju
cilvēkam „attīrīties” – izskaust sliktos
ieradumus, pievērsties veselīgam
dzīvesveidam, nedaudz atpūsties no
ierastās dzīves.
Tagad, kad nevar skaidri saprast,
kas notiks nākotnē, kad viss būs tā
kā ierasts, var padomāt par dzīvi,
pakavēties atmiņās un saprast vai
viss ir tā, kā tam jābūt. Atskatoties
vakardienā, var daudz ko uzzināt par
rītdienu.
Nemanot maijs ir atnācis ar krāšņo
ziedoni un pienenēm pilnām pļavām.
Jau drīz tās pārvērtīsies pieneņpūkās. Stārķi klabina knābjus un saule
lutina mūs ar siltumu. Siltais, bet viltīgais pavasara vējš atnes pazīstamu
smaržu, tā atgādina vasaru.
Paskatoties kalendārā, redzam,
ka maijs sākas ar Darba svētkiem
un Latvijas Republikas Satversmes
sapulces sasaukšanas dienu, tālāk
seko 4.maijs – Latvijas otrā dzimšanas diena, kurā mēs svinam Baltā
galdauta svētkus. Skaists pasākums
jau vairākus gadus skolā ir bijiis māmiņdiena, kas apvienots ar ģimeņu
dienu. Šogad šos pasākumus mēs
svinam katrs savās mājās ģimenes
lokā. Īpašs šī mācību gada noslēgums ir devītajiem, kuriem tas noslēgsies, mācoties attālināti.
Tev, lasītāj, es novēlu prieku par
visu, ko dari un esi paveicis; veiksmi,
jo tās nekad nav par daudz un vīziju
par gaišu un skaistu rītdienu!
Agnese Ērgle

4. maijs ir Latvijas neatkarības atjaunošanas diena. Tas nozīmē, ka tajā datumā Augstākā padome ar 138 deputātu
balsīm pieņēma deklarāciju “Par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu”.
Kopš 1990. gada Latvija atkal varēja būt
brīva valsts un tāda joprojām ir šobaltdien.
Šie svētki ir ļoti svarīgi, jo, pateicoties šai
dienai, mēs varam dzīvot brīvā, demokrātiskā valstī, kur var izteikt savu viedokli.
Tāpēc es novēlu jums pieminēt un
atcerēties cilvēkus, kuri ziedojās Latvijai,
lai tā pastāvētu. Ne tikai tos, kas barikāžu
laikā, bet arī tos, kas dibināja mūsu valsti,
jo bez viņiem, iespējams, tāda Latvija nepastāvētu arī šodien.

Šie visiem latviešiem ir vienotības svētki, tāpēc novēlu jums būt kopā ar savām
ģimenēm un izjust arī patriotismu. Tagad
nav tādi apstākļi, lai tiktos ar citiem cilvēkiem klātienē, taču ir iespējas sarakstīties
vai zvanīt ierīcēs un darīt kaut ko saistītu ar šo dienu internetā. Vienalga, kādi ir
apstākļi, mūsu tautai ir jābūt vienotai, lai
mēs pastāvētu, tāpēc atcerēsimies, kā ieguvām šo neatkarību.
Lai jums jauki un aizraujoši svētki, pilni ar patriotismu un vienotību, jo 4. maijā
atgriezās latviešu labā dzīve. Un mēs visi
esam īsti latvieši.
Matīss Dailīdens

Svētki ģimenē
Maijs atnāk ne tikai ar manāmi garākām dienām, spožāku sauli debesīs un pirmajām dārzā uzplaukušajām
narcisēm un tulpēm, bet tas atnāk arī
ar dienu, kad sveikt pašas mīļākās – tā
ir Māmiņdiena. Māmiņdienā tiek mīļi
sveiktas māmiņas, kā arī vecmāmiņas,
jo vecmāmiņas mums ir kā otrās māmiņas.
Šogad mums ir tāds laiks, ka mēs
visi dzīvojam mājās un daudz laika pavadām kopā ar savu ģimeni. Šajā laikā varam iepriecināt savas māmiņas ar skaistu
apsveikumu un rīta kafiju pie gultas un ar
košām narcisēm. Es zinu, ka māmiņas
būs priecīgas. Mīļa buča un apskāviens
sasildīs mammas sirdi.
Māmiņ, mīļo, māmulīt,
ļauj man šodien uzsmaidīt tikai tev!
Māmiņ, mīļo, māmulīt,
ļauj man tevi noglāstīt un sasildīt.
Māmiņ, mīļo, māmulīt,
ļauj man tevi lutināt, kā lutini tu mani ik
mīļu brīd.
Māmiņ, mīļo, māmulīt,
ļauj man tevi noskūpstīt, ļauj man
šodien pasacīt,
Ka vakar, šodien, arī rīt
Tu biji, esi un būsi
vismīļākā, vislabākā, mīļā māmulīt!
(autors nezināms)
Nedēļu pēc Mātes dienas tiek atzīmēta Starptautiskā ģimeņu diena. Vārdam ģi”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 15. maijs

mene ir īpaša skaņa. Tam piemīt SPĒKS,
kuru caurvij bezgalīga mīlestība. Ejot cauri bērnībai, katru bērna soli pavada māmiņas un tēta mīļais skats, vecvecāku rūpes
un atbalsts.
Ģimenes diena nav skaļi svētki. Šie
ir svētki visiem mūsu tuvākajiem. Svētki,
kurus svinam mājās ģimenes lokā. Tie ir
svētki, kuros sakām paldies savējiem.
Ģimene vienmēr bijusi un vienmēr
būs tas spēka avots, kas ļauj pacelties
pāri dzīves grūtībām un gūt atbalstu jebkādā dzīves situācijā. Ja ir stipras ģimenes, tad ir arī stipra valsts. Brīdī, kad vajadzīgs gribasspēks un atbalsts, ģimene ir
tā, kas dos spēku izturēt. Starptautiskajā
ģimenes dienā novēlam visām ģimenēm
saticību, savstarpēju atbalstu un, galvenais, saglabāt ģimenes garīgo spēku, kas
sakņots mūsu tradīcijās un kultūrā!
Estere Upeniece

Četrās sienās
Četrās sienās es sēžu,
Četrās sienās es mācos,
Četrās sienās es ar māsu
strīdos.
Četrās sienās es smejos,
Četrās sienās es esmu.
Samanta Apša
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SKOLAS ZIŅAS

Ko skolēni domā par
attālinātu
mācīšanos?
Kompetenču pieejā balstīta izglītība tagad gribot negribot ienākusi katrā skolā, katrā mājā. Bērniem jākļūst patstāvīgākiem,
jāmācās plānot savs laiks un paveicamo darbu secība, atbilstoši
prioritātēm. Attālinātajā mācību procesā bez digitālās kompetences neiztikt. Ieskatoties sociālajos tīklos, šķiet, ka arī pedagogi
tam sasparojušies īpaši – publicē efektīvākos internetā pieejamos
mācību līdzekļus, resursus, notiek tiešsaistes semināri un domu
apmaiņa, IZM sniedz priekšlikumus, kā kvalitatīvāk palīdzēt skolēniem mācību procesā.
Regulāri sazināmies ar skolēniem un viņu vecākiem, lai noskaidrotu, kā bērni jūtas, ko domā, kā varam viņus atbalstīt šajā
mācību procesā. Lai visi skolēni veiksmīgi varētu darboties attālināti, ar SIA Latvijas mobilais telefons un SIA Bite Latvija atbalstu
tika sarūpētas 4 viedierīces. Esam veikuši vairākas aptaujas 5.-9.
klašu skolēniem. Viņi uzsver, ka patiesi ir kļuvuši patstāvīgāki, atbildīgāki, mācās laikā izpildīt uzdoto darbu, vairāk konsultējas ar
skolotāju, uzdodot konkrētus jautājumus. Lai arī uzdevumu izpildei
nav atvēlētas tieši 40 minūtes un skolēns tam var veltīt tik laika,
cik tieši viņam ir nepieciešams, strādāt patstāvīgi nav viegli. Mājās
ir grūtāk koncentrēties mācību darbam, pietrūkst drauga pleca,
sabiedriskās dzīves. Lai arī konsultācijas var saņemt vienmēr, tas
ne vienmēr notiek tieši tajā brīdī, kad skolēns pieķēries konkrētajam uzdevumam. Paldies vecākiem, kas sniedz atbalstu, paskaidro, aicina sazināties ar skolotāju. Pēc skolēnu domām visgrūtāk
patstāvīgi izprast matemātiku, krievu valodu, tāpēc skolotājas
regulāri organizē tiešsaistes nodarbības gan grupai, gan sniedzot
individuālās konsultācijas. Tāpat tiek sniegts arī iesāktais atbalsts
skolēniem projekta PuMPuRS ietvaros. Protams, problēmsituāciju netrūkst, cenšamies tās pamanīt, uzklausīt, izpētīt un risināt.
Sākumā skolēni priekšroku deva vairāk interaktīva veida un
praktiskiem, kā arī uzdevumiem ārā, svaigā gaisā, tad šobrīd
tiešsaistes nodarbības un sarunas ar klasesbiedriem un skolotājiem apsteidz iepriekš nosauktās mācību formas. Skolēni vidēji
pie mācībām pavada 4 astronomiskās stundas dienā. Tas gan,
protams, atkarīgs no skolēnu vecuma, organizatoriskajām prasmēm un centības pakāpes. Dažiem šķiet, ka skolotāji par daudz
uzdod, taču atkal gribu atgādināt, ka, sasummējot mācību stundu
ilgumu ikdienā, sanāk pavadīt vairāk laika skolas solā, un daudz
kas ir atkarīgs no paša iemaņām patstāvīgi un efektīvi darboties.
Ja daudziem telefons un dators līdz šim bijis brīvā laika kavēklis,
tad tagad skolēni aizvien vairāk novērtē viedierīču nepieciešamību
un lietderību, lieto tās atbildīgāk un apdomīgāk. Jautāti par radošākajiem, prātā paliekošajiem uzdevumiem, skolēni min priekšmetu
apgleznošanu, ko atzinīgi novērtēja visa ģimene, eksperiments, lai
iegūtu gāzēto ūdeni, video filmēšana sportisko aktivitāšu atspoguļošanai, visu ģimenes bērnu iesaistīšanās video veidošanā par
to, ko varam darīt mājās ārkārtas situācijas laikā, kā jāpilda vienādojumu sistēmas matemātikā, kāda ir nervu sistēmas uzbūve,
noskaidrojuši, kas ir paskaidrojošo vārdu grupas u.c.
Tā kā šajā mācību gadā turpināsim darboties pēc šī mācību
modeļa, gribu atgādināt, ka tas vēl vairāk kā līdz šim ir trīspusējs
process: skolēns-skolotājs-vecāks. Cilvēks ir sociāla būtne, kam
nepieciešams savstarpējs atbalsts, vairāk labu vārdu un kaut vai
tikai “virtuālu apskāvienu”.
Lai veselība un saticība, daudz pozitīvu ģimenisku sajūtu un
darbu jūsmājās!
Skolēnu pārdomas par attālināto mācīšanos atšķetināt
mēģināja Ilze Stiprā
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Bibliotēku nedēļa attālināti
„Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno!” – šī gada bibliotēku nedēļas
moto. Sakarā ar Covid-19 izraisītajām pārmaiņām mūsu dzīvē, arī bibliotēku nedēļas pasākums šogad notika attālināti ar konkursu skolēniem „Mazākiem un lielākiem domātājiem”. Mūsu skolas e-klasē un
Meirānu bibliotēkas lapā www.facebook.com tika ievietoti uzdevumi
katrai nedēļas dienai:
Pirmdiena – Burtojamā diena, kurā no sajauktiem burtiem vajadzēja atšifrēt vārdus.
Otrdiena – Skaitāmā diena, dalībniekam bija jābūt vērīgam un uzmanīgam, lai visu pareizi saskaitītu.
Trešdiena – Domājamā diena. Izlasot doto citātu, vajadzēja uzrakstīt grāmatas nosaukumu un autoru.
Ceturtdiena – Atpazīstamā diena, kurā pēc attēliem jāatceras un
jāuzraksta dažādu grāmatu varoņu – suņu vārdi.
Piektdiena – Meistarojamā diena. Skatoties pēc parauga, izgatavot papīra vardīti, nofotografēt to un atsūtīt kopā ar visas nedēļas atbildēm uz bibliotēkas e-pastu.
Par konkursa precīzākajām atbildēm „Pateicības rakstu” savā epastā saņēma Estere Upeniece. Secinājums: laikam vēl neesam pieraduši pie attālinātiem pasākumiem, jo atsaucība no skolēnu puses
bija maza, bet prieks par to, ka iesaistījās arī vairāki pieaugušie. Paldies visiem!
Vēl šajā laikā aicinu izmantot iespēju aplūkot virtuālās izstādes un
ekskursijas, ko piedāvā Latvijas muzeji:
https://www.lu.lv/muzejs/par-mums/zinas/zina/t/58415/
https://ziedonamuzejs.lv/lv/muzejs/jaunums-ziedona-e-dzirnakmeni
http://sturamaja.lv/tourLV/stura-maja.html
https://www.latvijasgadsimts.lv/virtual?lng=lv
Pasaules muzeji:
• http://travelnews.lv/?m_id=18311&i_id=5&pub_id=120985&i_
ctr=16&Baidies-celot--Apskati-pasaules-slavenakos-muzejus-virtuali
• Apskatīsim Luvras dārgumus https://www.louvre.fr/en/visites-enligne#tabs
• Dosimies virtuālās pastaigās pa piramīdām
https://www.santa.lv/raksts/privatadzive/celojumi/video-aicina-virtuali-izstaigat-egiptes-piramidas-32876/
• Virtuāli izbaudīsim 3 pasakainām ainavām apveltītus vilcienu
maršrutus Eiropā (video)
• http://travelnews.lv/?m_id=18278&i_id=5&pub_
id=121923&Virtuali-izbaudiet-3-pasakainam-ainavam-apveltitusvilcienu-marsrutus-Eiropa-video
• un brīvajā laikā skatīsimies latviešu filmas – www.filmas.lv
Bibliotekāre Dina Sestule

Kopā būšana
Pavasaris kā Krāsu burvis izkrāso pasauli visās varavīksnes krāsās.
Katrs mēs varam tur saskatīt savu mīļāko krāsojumu. Jau kopš seniem
laikiem krāsām ir bijusi liela nozīme. Katrai krāsai ir sava enerģija, tāpat
kā devītās klases skolēniem.
Krāsainumu, jautrību un interesantumu klases dzīvē piešķīrām mēs
paši. Kopumā klase ir draudzīga, uz blēņām vienoti, sirsnīgi. Katram
ir savas idejas, kuras grūti ielikt kaut kādos rāmjos, bet kopā to varam izdarīt. Jebkuram no viņiem var lūgt palīdzību – neatteiks. Vērojot
no malas, kāds klusu stāv maliņā, bet reizēm klusums var radīt vētru.
Kopā esam ne tikai mācījušies un apguvuši zināšanas, bet arī paveikuši ļoti daudz citās jomās. Esam braukuši ekskursijās, piedalījušies
konkursos, sportojuši, iepazinuši tuvāku un tālāku apkārtni.
Ceru, ka kopā pavadītais laiks, iegūtās zināšanas un atziņas papildinās jūsu turpmākās dzīves ceļasomas. Soli pa solim būvējiet savu
nākotni, lai piepildītu savu lielo dzīves sapni!
Audzinātāja Aiva Caunīte

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 15. maijs
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Atbalstu
guvuši
2 projekti

Noslēgusies „Latvijas valsts mežu un
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītās Vidzemes kultūras programmas 2020” projektu vērtēšana. Šogad konkursam tika
iesniegti pavisam 149 projektu pieteikumi
un atbalstu guva 69 projekti. Liels prieks,
ka starp atbalstītajiem projektiem ir biedrības “Aborieši” iesniegtais projekts par
laikmetīgas izrādes iestudēšanu dabas
takā “Aiviekstes ozoli” – Atklāj Lubānu slāni pa slānim – LUBU ARHEOLOĢIJA, saņemot Eur 2,500 lielu finansiālu atbalstu
un Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA iesniegtais projekts par dzejas
dienas pasākuma organizēšanu 22. augustā “Dārziņos” – Medus ezers izgaro,
mūžam paliek medus dvaša… saņemot
Eur 1,500 lielu finansiālu atbalstu.
Lubānas novada pašvaldība iesniedza arī projektu – Operdziedātāja Jāņa
Zābera 85 gadu jubilejai veltītais koncerts
“Trīs Latvijas tenori un viņu draugi – Jānim
Zāberam”. Šis projekts netika atbalstīts,
jo valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas
dēļ diemžēl daudzi projekti, kuros iesaistīts liels dalībnieku un apmeklētāju skaits,
kā arī publiski pasākumi, nesaņēma atbalstu, jo tos nebūs iespējams īstenot.
Šogad par konkursā iesniegtajiem projektiem paralēli norisinājās arī sabiedrības
balsojums, paldies visiem, kuri nobalsoja
par Lubānas novada trim pieteiktajiem
projektiem.
Lubānas novada pašvaldības kultūras
darba speciāliste Ilze Kraukle

Vairāk par atbalstītajiem projektiem...
Biedrības “Aborieši” projekts – “Atklāj Lubānu slāni pa slānim – LUBU ARHEOLOĢIJA”.
Iestudējuma formāts būs procesā jaunradīta (devised) staigājamā izrāde, kas pirmizrādi piedzīvos 2020. gada septembra pirmajā pusē. Iecerēts, ka skatītāji pārvietosies,
katrā vietā piedzīvojot jaunu ainu, kas pakāpeniski atklās to, ko paši vietējie uzskata par
vietai nozīmīgu, akcentēs Lubānu kā vissenāk apdzīvoto vietu pēc ledāju atkāpšanās,
spēlēsies ar kultūras slāņu atrakšanas ideju dažādos laikmetos un izrādes maršruts
skatītājiem iepriekš nebūs zināms. Ainas būs veidotas, izmantojot novadpētnieciskus
materiālus, teikas, kā arī pašu dalībnieku radītus tekstus, ko būs pilnveidojis dramaturgs
un režisors Jānis Balodis. Iestudējuma gaitā tiks veidots starppaaudžu dialogs, režisoram apzināti veidojot aktieru komandas ar dažādu vecumu dalībniekiem. Tas jau projekta saknē veicinās vietējo iedzīvotāju saliedēšanos, savukārt pats iestudējums pētīs un
skatītājiem atklās Lubānas sabiedrībai nozīmīgus tematus kā lokālpiederība, Lubānas
simbolu asociēšana ar novadu, pagātnes uzslāņojuma nozīme mūsdienu pasaulē.
Radošā komanda: režisors, dramaturgs: Jānis Balodis; režisora asistente, producente: Ilze Kraukle; dizainere: Anna Aizsilniece; komponists: Andrejs Grimms; videomākslinieks: Aivis Saulītis; producenti: biedrība “Aborieši” un fonds INITIUM.
Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA projekts “Medus ezers izgaro, mūžam paliek medus dvaša”.
B. Martuževas mājvietā Lubānas novada Dārziņos ir rekonstruēta klēts, kurā iekārtota piemiņas vieta BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS DZEJAS KLĒTS. Klētij piebūvētā terase dod iespēju pasākumus organizēt dārzā, tā vide ir ierakstīta arī dzejā. 2020. gadā
LEADER programmā atbalstīts un tiek īstenots projekts “Broņislavas Martuževas dzejas
klēts teritorijas sakārtošana un pakalpojumu uzlabošana”, - tiks izveidota SPOGUĻVIRSMAS SLĒPTUVE, simbolizējot situāciju, kad dzejniece 5 gadus slēpās savās Lazdiņu mājās brāļa ierīkotā bunkurā zem grīdas, pēc tam 5 gadus pavadīja Sibīrijā; dārzā
tiks novietoti 2 DZEJAS STROPI. Pēdējo gadu dzejolī viņa raksta: “Neapšaubīsim neko!
Bišu valstība ir plaša. Medus ezers izgaro, Mūžam paliek medus dvaša.” Ārēji – parasti
stropi, bet kārēs digitālā drukā uz līmplēves: dzeja, fotogrāfijas, citāti... Atveru stropu iekšā dzeja! Tas ir aizsākums Martuževas Dzejas dārza veidošanā.
Katru gadu augustā, Broņislavu vārda dienai par godu, tiek rīkota novada Dzejas
diena, gatavota jauna programma, iesaistīti jauni dalībnieki. Šogad saturiskais akcents
tiek saskaņots ar DZEJAS STROPU un SLĒPTUVES iesvētībām, par pamatu izmantojot
B.Martuževas radošo mantojumu. Programmu veido Latvijas Nacionālā teātra mūzikas
daļas vadītājs Valdis Zilveris, piedalās dziedātāja Ieva Parša, aktieris Raimonds Celms,
klavieru trio (čells, vijole, klavieres).
22.augustā Lubānas novadā notiks Latvijas Ordeņu brālības 22.salidojums, un tā
dalībnieki arī piedalīsies šajā pasākumā.

Tiek realizēti 2 iepirkumi
Pašvaldība 4. martā izsludināja iepirkumu “Latgales ielas atjaunošana Lubānā”. Iepirkums noslēdzās 26. martā. Noslēgts līgums par darbu veikšanu ar SIA
“Krustpils”. Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība ir EUR 79658.42 (bez PVN).
Tiks veikta Latgales ielas seguma
atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi un pastiprināšana ar nesaistītu minerālmateriālu kārtu saskaņā ar tehniskās
specifikācijas prasībām.
Būvdarbu vadītājs Ingus Šīris stāsta,
ka Latgales ielas būvdarbi tika uzsākti
30. aprīlī. Šobrīd, pirms lielo darbu uzsākšanas, notiek nomaļu apauguma
noņemšana, ceļa klātnes sagatavošana,
esošo komunikāciju aku vāku remonts.
Šonedēļ tiks uzsākta šķembu pamatkārtas izbūve. Tālāk darbu sarakstā ir šķem-

bu virsējās kārtas izbūve un dubultās
virsmas apstrāde un paralēli notiks arī
aku vāku regulēšana, līmeņošana seguma līmenī.
Uzņēmums apņēmies darbus izpildīt
līgumā paredzētajā laikā pienācīgā kvalitātē.
12. martā tika izsludināts iepirkums
“Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku”. Iepirkums noslēdzās
27. martā. Darbus veiks SIA “Erbauer
group”. Paredzēto darbu kopējā vērtība
- 25445,38 EUR. Darbu izpildes termiņš
– 2020.g. 31. augusts. Iepirkuma priekšmets ir ēkas lietošanas veida maiņa, jumta seguma maiņa, vides pieejamības un
ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana saskaņā ar pārbūves projekta nosacījumiem. Pārbūves darbi ir uzsākti.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 15. maijs

Autotransporta
direkcija informē
Pēdējo nedēļu laikā pasažieru skaits
turpina palielināties, tāpēc, lai mazinātu
vīrusa Covid-19 izplatīšanās risku, no
12.maija pasažieriem, braucot sabiedriskajā transportā, jālieto
mutes un deguna aizsegs,
piemēram, sejas maska,
respirators, šalle, lakats
u.tml. Autobusa vadītājs
var atteikt iekāpšanu tiem
pasažieriem, kuriem nav attiecīgā aizsega.
Aicinām iedzīvotājus izvērtēt
sava brauciena nepieciešamību
un, ja ir iespējams, izvēlēties citas pārvietošanās alternatīvas!
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Lubānas novada pašvaldības mantas nomas
maksas atbrīvojums vai samazinājums
Lubānas novada pašvaldība domes
sēdē 26.03.2020 pieņēma lēmumu par
pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas
maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā. Savukārt 2.aprīlī Ministru kabinets (MK) pieņēma noteikumus
Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid -19 izplatību”
(Noteikumi), kas stājās spēkā 3.aprīlī.
Informējam, ka Atbalsts ir piemērojams tikai tām personām, kas atbilst Komerclikuma 1.pantā minētai definīcijai.
Komersants ir komercreģistrā ierakstīta
fiziskā persona (individuālais komersants) vai komercsabiedrība (personālsabiedrība un kapitālsabiedrība).
Kā arī vēršam jūsu uzmanību uz to, ka
nomniekiem saglabājas pienākums veikt
samaksu par ar nomas līgumu iznomātā
nekustamā uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem (piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi),
maksāt nekustamā īpašuma nodokli.
Pašvaldība, neveicot grozījumus nomas līgumā, piemēros Atbalstu, ņemot
vērā komersanta atbilstību Noteikumos
noteiktajiem kritērijiem.
Kritēriji paredz, ka Atbalsts ir piešķirams, ja nomniekam komersantam vienlaikus izpildās visi zemāk minēti nosacījumi:
1. Komersantam ir samazinājušies ieņēmumi MK noteikumu 3.1.punktā minētajā laika posmā vismaz par 30 %;
2. Komersantam nav VID administrēto
nodokļu parādu, vairāk kā 1000 eiro;
3. Komersantam nav pasludināts

maksātnespējas process;
4. Komersantam pēdējā gada laikā
nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas
un citu saistīto maksājumu kavējumi vai
jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret Iznomātāju / Nomniekam pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai
vairāk nomas maksas, citu saistīto maksājumu kavējumi, bet uz 2020. gada 29.
februāri ir dzēstas visas parādsaistības
pret Iznomātāju / norēķini pilnā apmērā
veikti saskaņā ar Iznomātāju saskaņoto
parādu atmaksas grafiku.
Pašvaldība piemēros nomas maksas
atbrīvojumu, ja komersants noteiktajā periodā nekustamo īpašumu vai kustamo
mantu vispār neizmanto saimnieciskās
darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā.
Savukārt, ja komersants turpina izmantot iznomāto nekustamo īpašumu,
nomas maksas samazinājums tiks piemērots atbilstoši komersanta ieņēmumu
no saimnieciskās darbības procentuālajam samazinājumam, bet nepārsniedzot
90% no nomas līgumā noteiktās nomas
maksas.
Lai saņemtu atbalstu komersantam
uz iesnieguma iesniegšanas brīdi vienotajā “de minimis” atbalsta uzskaites
sistēmā jāiesniedz elektroniski “de minimis” uzskaites veidlapu par citu saņemto “de minimis” atbalstu, vai jānorāda
“de minimis” atbalsta uzskaites sistēmā
izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru. “De
minimis” uzskaites veidlapa jāaizpilda un
jāiesniedz komersanta – atbalsta saņēmēja VID elektroniskajā datu bāzē EDS.

Vairāk uzzināt par de minimis veidlapas
saņemšanu var šeit:
https://www.vid.gov.lv/lv/no-1-julijade-minimis-atbalsta-uzskaite-notiks-elektroniski
https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/projekta__de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistemas_izstrade__ieviesana/
https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/komercdarbibas_atbalsta_kontrole/de_minimis_atbalsta_uzskaites_sistema/
Atbalsta saņemšanas izvērtēšanai
komersanti tiek aicināti iesniegt iesniegumus aizpildot attiecīgās iesnieguma
veidlapas. Tiem komersantiem, kas iznomāto nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai
Ministru kabineta noteikto ierobežojumu
dēļ ārkārtējās situācijas laikā ir sagatavota veidlapa par atbrīvošanu no nomas
maksas. Savukārt, ja komersants turpina
veikt saimniecisko darbību, tad ir aizpildāma veidlapa par nomas maksas samazinājuma piemērošanu.
Veidlapas ir veidotas tā, ka komersantam ir jāaizpilda tikai veidlapu dzeltenie lauki un jāpievieno nepieciešamie
pielikumi. Aizpildot veidlapas, lūdzam
pievērst uzmanību pie laukos minētiem
paskaidrojumiem.
Ja ar iesniegumu netiks iesniegti visi
nepieciešamie tā pielikumi, tad nomas
maksas atbrīvojums vai samazinājums
netiks piemērots.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā zvanīt Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoram Ivaram Bodžam
– 64894941; rakstīt uz e-pastu: ivars.
bodzs@lubana.lv

Disku golfs Lubānas novada Lettēs
Biedrība “Disku golfs Lettes” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju īstenošana” apakšpasākuma
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” līdzfinansēto projektu Nr. 1905-AL23-A019.2202-000002 “Raidera ar
pļaušanas iekārtu un savācēju iegāde”
ir iegādājusies lielisku raideru ar savācējgrodu RC 320 un pļaušanas bloku
Combi 112 RC.
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Lai dažādotu sabiedriskās aktivitātes
Lubānas novadā un padarītu disku golfa
spēli interesantāku, 2020. gadā paplašināsim trasi, izveidojot jaunu konfigurāciju ar 23 groziem. Raiders būs lielisks
palīgs trases paplašināšanā, uzturēšanā
un sakopšanā.
Šobrīd disku golfa sacensības nenotiek. Individuāli ne vairāk kā 2 cilvēki vai
ģimenes, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, disku golfa Lettes trasi var apmeklēt.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 15. maijs

Iespēja spēlēt disku golfu ir bez maksas.
Protams, jāievēro visi distancēšanās
piesardzības principi un higiēnas noteikumi.
Esam atbildīgi viens pret otru, pret
sevi un līdzcilvēkiem! Ierašanās trasē
iepriekš obligāti jāsaskaņo pa telefonu
29169497 vismaz vienu dienu iepriekš.
Rolands Gruzītis

AKTUĀLI

AS “Nordeka”
atceļ reisu izpildi
Ņemot vērā ārkārtējās situācijas turpināšanos, AS “Nordeka” uz nenoteiktu
laiku atceļ reisu izpildi maršrutā
Rīga – Madona – Lubāna
plkst. 16.20 no Lubānas, plkst. 17.35 no
Madonas AO uz Rīgu un plkst. 11.30 no
Rīgas SAO, plkst. 14.30 no Madonas AO
uz Lubānu ar izpildi svētdienās.
Uģis Lapsiņš
Maršrutu sagatavošanas vecākais
speciālists AS “Nordeka”

Aktuāli
PII “Rūķīši”
bērnu vecākiem
Sakarā ar to, ka ārkārtējā situācija valstī ir pagarināta līdz šī gada 9.jūnijam PII
“Rūķīši” turpinās darboties dežūrgrupas.
Tiem bērniem, kas nāk uz iestādi, vecākiem vairs nebūs jāraksta apliecinājums,
bet nedrīkst vest slimus (iesnas, klepus,
temperatūra, u.c. infekcijas slimības) bērnus, skolotājas viņus neuzņems grupiņā.
Ja bērnam ir alerģiskās iesnas, nepieciešama izziņa no ārsta.
No 13.05. (līdz 29.05.) mācības pamatizglītības apguvei atsāk 5-6 gadīgie bērni.
Liels paldies visiem par izturību, pacietību, par atbalstu saviem bērniem, par
darbošanos kopā ar bērniem, par atbalstu
pedagogiem, par ieteikumiem. Lai mums
visiem kopīgi izdodas izbaudīt šo nesapratnes laiku un lai vairojas mūsu atbildība!
PII “Rūķīši” vadītāja Astrīda Soma

Un ja Tu nejauši
satiktu mācītāju
pie kafijas...
Īsas mācītāju pārdomas katrai dienai,
kas padarīs Tavu ikdienas kafijas pauzi
garīgāku un vērtīgāku (un iespējams atklās tieši to, ko Tev šodien vajag.)
Stāsts par uzticēšanos. Reinis Bikše –
LELB Madonas iecirkņa prāvests par to,
kā dēls uzticas tētim, cik svarīgi ikdienā
zināt, ka ir kāds kas
mūs noķers, ja kritīsim, svarīgi uzticēties,
paļauties... Šī paļaušanās prasa pazīt to,
kam uzticamies. Plašāk: https://ej.uz/9mjq

Tieslietu ministrija informē par laulību
reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļās un
baznīcās no 12. maija
Tieslietu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, informē par laulību noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās, sākot no 2020. gada 12. maija.
No 12. maija laulību noslēgšana dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās ir atļauta, ja tiek
ievērotas šādas prasības:
1. iekštelpās un ārtelpās vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki (ieskaitot
laulājamos, lieciniekus, dzimtsarakstu nodaļas amatpersonas vai garīdzniekus un citas
personas), ja tiek ievērota fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi;
2. iekštelpās pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas (ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots);
3. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.
Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:
– ne vairāk kā divas personas;
– personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
– vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
– personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Tieslietu ministrija informē par reliģisko
organizāciju darbību no 12. maija
Tieslietu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu”, informē par reliģisko organizāciju darbību, sākot no 2020. gada 12.
maija.
No 12. maija tiek atļauta pulcēšanās gan iekštelpās, gan ārtelpās organizētos pasākumos – arī reliģiskās darbības veikšanai, pulcējoties, ievērojot šādas prasības:
1. vienlaicīgi pasākumā ir ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot fiziskās distancēšanās un
epidemioloģiskās drošības pasākumus;
2. pasākuma laiks nepārsniedz trīs stundas iekštelpās;
3. pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī,
nepiemēro iepriekšminēto cilvēku skaita ierobežojumu;
4. pasākuma organizators nodrošina ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem;
Tieslietu ministrija norāda, ka garīgā un kalpojošā personāla noturēts dievkalpojums, neaicinot uz to draudzi, nav uzskatāms par organizētu pasākumu. Tādējādi vienlaicīgi reliģiskās darbības veikšanas vietās var atrasties tāds personu skaits, kas nodrošina savstarpējās divu metru distances un citu noteikto fiziskās distancēšanās un
epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.
Laulību, kristību, bēru ceremonijas tiek uzskatītas par organizētu pasākumu minētā rīkojuma izpratnē, tāpēc dalībnieku skaits (ieskaitot garīgo un kalpojošo personālu)
nevar pārsniegt 25 cilvēkus, neatkarīgi no tā, vai pasākums tiek organizēts iekštelpās
vai ārtelpās. Turklāt iekštelpās notiekošā pasākuma laiks nevar pārsniegt trīs stundas.
Attiecībā uz ārtelpās notiekošajiem pasākumiem maksimālais norises laiks netiek ierobežots. Papildus minētajam, pasākuma organizatoram ir pienākums nodrošināt ierobežojumu ievērošanu un dezinfekcijas līdzekļu pieejamību dalībniekiem.
Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:
– ne vairāk kā divas personas;
– personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
– vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
– personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.
Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Mauliņa,
tālrunis: 67036738; E – pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 15. maijs
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Valsts kanceleja informē
Ārkārtējā situācija Latvijā ir pagarināta līdz 2020.gada 9. jūnijam

Top otrā stāstu
grāmata par Lubānu
Rit darbs pie otrās stāstu grāmatas par
Lubānu. Šobrīd nevaru atklāt visu simts
stāstu nosaukumus un saturu, taču arī šajā
grāmatā turpināsies lubāniešu atmiņu stāsti.
Lasītāji varēs iepazīt Lubānas baronu Volfu
dzimtu, ielūkoties Lubānas pilī un uzzināt
par tā laika medņu medībām. Šajā grāmatā
būs stāsti par otro pasaules karu, sovhoza laikiem, mežrūpniecību, kā arī par trešo
atmodu, Tautas fronti. Lubānas grāmatas
redkolēģija priecātos, ja kāds atsūtītu savu
stāstu par dalību akcijā “Baltijas ceļš” un par
Lubānas pienotavas darbību. Stāsta garums
līdz 5 lpp. Stāstus gaidīšu līdz 5. jūnijam.
Lubānas novada pašvaldības kultūras
darba speciāliste Ilze Kraukle

Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas”
numurs iznāks 2020.g. 19. jūnijā.
Sekojiet informācijai pašvaldības
mājaslapā www.lubana.lv,
arī vietnes Facebook
Lubānas novada pašvaldības lapā.
Saites starp dzīvajiem un mirušajiem
nepārtrūkst arī pēc nāves.
Nāve nav punkts – tā ir tikai domuzīme.
Arta, izsakām līdzjūtību sakarā ar
vīra aiziešanu mūžībā.
Anastasija un Pēteris
Ļaut skaņai izskanēt,
Ļaut sāpei izsāpēt,
Ļaut upei aiztecēt,
Ļaut... (I.Auziņš)
Izsakām līdzjūtību Artas tantei
ar ģimeni, no Ginta atvadoties.
Brāļa bērni
Gribēju tālajos laukos vēl iet,
Klausīties dziesmā, ko ziedonis dzied...
Satumsa nakts... (Augusts Silietis)
Jūtam līdzi bēdās Artai Saliņai,
no vīra uz mūžu atvadoties.
“Taurenīšu” grupiņas vecāki un audzēkņi

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...
Gints Saliņš 57 g. (Indrānu pag.)
Miris 11.04.2020.
Ausma Garoziņa 87 g. (Lubāna)
Mirusi 16.04.2020.
Gunārs Arvīds Liepiņš 67 g. (Lubāna)
Miris 18.04.2020.
Elza Kupča 89 g. (Lubāna)
Mirusi 27.04.2020.
Rigina Dabrickiene 91 g. (Lubāna)
Mirusi 02.05.2020.
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