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Svarīgi!
No 14. oktobra sejas maskas obligāti
jālieto ne tikai sabiedriskajā transportā, bet
arī tirdzniecības vietās, pastos, stacijās, kultūras iestādēs, baznīcās un citviet, kur nav
iespējams ievērot divu metru distanci vai nav
aizsargbarjeru, paredz valdībā apstiprinātie
grozījumi.
Covid-19 straujās izplatības dēļ privātos
pasākumos iekštelpās drīkstēs pulcēties ne
vairāk kā 30 cilvēku, savukārt privātos pasākumos ārtelpās nedrīkstēs pulcēties vairāk kā
300 cilvēku, 13. oktobrī lēmusi valdība.
Ēdināšanas pakalpojumus būs atļauts
sniegt līdz pusnaktij, izņemot ēdienu līdzņemšanai. Pie viena galdiņa varēs atrasties
ne vairāk kā četri cilvēki, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi.
No 17. oktobra tiks aizliegtas kolektīvas
sporta nodarbības jeb treniņi iekštelpās. Kolektīvi amatieru sporta pasākumi varēs notikt
tikai ārā, neizmantojot ģērbtuves, bet iekštelpās notiks tikai individuālas sporta nodarbības, paredz valdībā pieņemtie grozījumi.
No 17. oktobra būs aizliegts organizēt
sporta pasākumus. Minētais aizliegums nebūs attiecināms uz starptautiskiem sporta
pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu
augstāko līgu komandu sporta sacensībām
pieaugušajiem.
Pēc rudens brīvlaika vienu nedēļu, no 26.
līdz 30. oktobrim, 7. – 12. klašu audzēkņiem
mācības notiks tikai attālināti, lēmusi valdība.
Klātienē interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguve,
kā arī amatiermākslas nodarbības varēs notikt tikai individuāli. Tas nozīmē, ka persona
var darboties individuāli vai viens treneris var
nodarboties tikai ar vienu dalībnieku.
Nākamais numurs iznāks
2020.g. 13. novembrī.
Informāciju iesniegt domē
redaktorei līdz 6. novembrim.
Sekojiet aktuālai informācijai pašvaldības
mājaslapā www.lubana.lv, arī vietnes
Facebook Lubānas novada pašvaldības lapā.

Vai Lubānā sniegs
būs?

Foto autors: Egīls Arājs.
Teksta autors: Jānis Balodis.
Fragments no kopienas teātra izrādes “No Ceikstes līdz Aiviekstei”.
Valija Liepiņa (atveido Dace Kočāne): “Marija Diliavka – Lubānas hidrometeoroloģiskās stacijas novērotāja no 1950. gada pavasara līdz savai
nāvei 2010. gada 25. jūnijā. Un pirms viņas es – Valija Liepiņa. Un pirms
manis mans vīrs – Arvīds Liepiņš. Un pirms viņa – Alfrēds Zirnītis. Un pēc
Marijas – Malda. Un pēc Maldas tā pelēkā metāla kaste tur, pāris soļus uz
priekšu.
Bet kāda nozīme ir mūsu novērojumiem?
Ko dod vai maina tas, ka es varu jums pateikt, ka:
– pirmajā desmitgadē, kad Marija sāka strādāt, vidējais dienu skaits,
kad zeme bija klāta ar sniegu, bija 126 dienas jeb var teikt, ka tāda ĪSTA
ziema bija veselus 4 mēnešus;
– no 60. līdz 70. gadam tā jau bija 121 diena;
– no 70. līdz 80. gadam tās bija 108 dienas;
– no 80. līdz 90. gadam – 108 dienas;
– no 90. līdz 2000. gadam tās bija 83 dienas;
– no 2000. līdz 2010. gadam – 90 dienas;
– un no 2010. līdz 2020. gada pavasarim tā jau bija tikai 81 diena.
Piecdesmit gadu laikā ĪSTĀ ziema ir sarukusi par 40 dienām, četru
mēnešu vietā ilgstot divarpus. Ko tas mums dod?
Tīri matemātiski tas dod iespēju pateikt, ka, notikumiem turpinot attīstīties tādā pašā veidā, pēc trīsdesmit gadiem Lubānā sniegs zemi klās vidēji
55 dienas. Pēc 50 gadiem – 39 dienas, bet pēc 100 gadiem sniega var arī
vairs nebūt. Vai tā patiešām būs, es nezinu.”
Kopienas teātra izrādi “No Ceikstes līdz Aiviekstei” varēja skatīt Lubānā
4 reizes un 1 reizi Jēkapilī. No 2021.gada pavasara līdz pat rudenim atkal
skatītājiem tiks piedāvāta pastaiga pa Lubānu, izstaigājot hidrometeoroloģiskās stacijas novērotājas Marijas Diliavkas ikdienas gaitas. Sekojiet līdzi
informācijai! Ligita Pētersone

PAŠVALDĪBĀ

Domes sēde 30.09.2020
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne,
Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana
Kunce, Sandra Valaine, Tālis Salenieks.
Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa.
Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Septembra
beigās tradicionāli notika Svecīšu vakars un
Miķeļdienas gadatirgus. Šogad veiksmīgi
izdevās apskaņošana Jaunajos kapos, visā
teritorijā varēja dzirdēt mūziku un dievkalpojumu. Iedzīvotājiem patika un bija labas atsauksmes. Tirgus, kurš eksperimenta veidā
šogad notika svētdienā nevis Svecīšu vakara sestdienā, varēja būt gan labāk apmeklēts, gan pulcēt vairāk tirgotāju. Acīmredzot
tirgus organizēšanai jābūt rūpīgākai. Nevar
iztikt tikai ar kultūras programmu, šai dienai
galvenais tomēr ir tirgošanās, pirkšana un
pārdošana. Septembra sākumā beidzās
pieteikšanās uz vakanto dienas centra vadītāja – sociālā darbinieka amata vietu. Diemžēl nepieteicās neviens pretendents. Tomēr,
veicot individuālas pārrunas, vadītājs tika
atrasts – Dace Valaine, kura sāks komplektēt dienas centra darbinieku kolektīvu. 22.
septembrī notika 4 pašvaldības nekustamo
īpašumu izsoles.
Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina
klātesošos ar sagatavoto informāciju par
2020.gada 27.augusta domes sēdes lēmumu izpildi.
1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā
īpašuma Vijas sadalei.
Nolēma izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu: 7013 005
0007, sadalei.
2. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 12,
Lubānā nomas maksas publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai apstiprināšanu. Nolēma
2.1. Apstiprināt telpu Oskara Kalpaka
ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, ja telpas
iznomā publiskai personai vai tās iestādei,
kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes
uzdevuma veikšanai, nomas maksu 2,50
euro/m2 mēnesī.
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2.2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma
uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumusiltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, sadzīves atkritumu
izvešanas un elektroenerģijas izmaksas
nomnieks sedz faktisko izmaksu apmērā.
3. Par pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju dzīvokļa īpašumam Lubānas ielā
10-1, Lubānā, Lubānas novadā
Nolēma noslēgt pirkuma-pārdevuma līgumu ar personu [..], personas kods: [..], par
dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas nov., kadastra Nr.70139000292
pārdošanu par 4000 EUR.
4. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pasažieru furgona iegādei operatīvajā līzingā
Nolēma piešķirt papildus 4877 EUR
finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem)
līdzekļiem daudzfunkciju pasažieru furgona
iegādei operatīvajā līzingā, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības
budžetā.
5. Par atļaujas publiska pasākuma
rīkošanai izsniegšanu biedrībai “Motoklubs Lubāna”. Nolēma
5.1. Izsniegt atļauju publiska pasākuma – motokrosa “Zelta mopēds” rīkošanai biedrībai “Motoklubs Lubāna”, reģ. Nr.
50008251511, 2020. gada 10. oktobrī no
plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Lubānas mototrasē, Lubānā, Lubānas novadā.
5.2. Atļauju izsniegt pēc tam, kad šī pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
6. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs Lubāna” motokrosa sacensību rīkošanai
Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus,
deputāts Guntis Klikučs informē par interešu
konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.
Lubānas novada pašvaldībā saņemts
biedrības “Motoklubs Lubāna” iesniegums
(reģistrēts 24.09.2020., Nr. LUB/2.08/20/854)
par finansiālu atbalstu 686 EUR apmērā motokrosa sacensību “Zelta mopēds” organizēšanai Lubānas moto trasē 2020. gada 10.
oktobrī. Finansējums nepieciešams apbalvojumu iegādei un ātrās medicīniskās palīdzības pakalpojuma nodrošināšanai. Pasākuma kopējās izmaksas 1907 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā
ar Lubānas novada pašvaldības 30.03.2017.
noteikumu Nr. 3 “Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem
un reliģiskām organizācijām” 5. punktu,
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 16. oktobris

25.09.2020. (protokols Nr. 9, 2.§) atzinumu,
nolēma piešķirt biedrībai “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 50008251511, finansiālu atbalstu motokrosa sacensību “Zelta
mopēds” organizēšanai Lubānas mototrasē
2020. gada 10. oktobrī – 686 euro no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem,
izdarot attiecīgus grozījumus pašvaldības
2020. gada budžetā.
7. Par izmaksu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem no 2020. gada 1. septembra apstiprināšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta
28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība,
kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 10. punktu, ņemot vērā
audzēkņu skaita izmaiņas uz 2020. gada
1. septembri, kā arī Finanšu un attīstības
komitejas pozitīvo atzinumu (25.09.2020.,
protokols Nr. 9, 3.§), nolēma apstiprināt
šādas izmaksas pašvaldību savstarpējiem
norēķiniem Lubānas novada pašvaldības
izglītības iestādēs 2020. gada septembradecembra mēnešiem:
euro mēnesī vienam audzēknim
1. Lubānas vidusskolā
140,69
2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:
- 5 un 6-gadīgo izglītošanai
399,98
- pārējās pirmsskolas vecuma grupās
446,01
- pamatskolas klasēs
367,05
3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”
- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai
202,71
- pārējās pirmsskolas vecuma grupās
289,40
8. Par specializētās automašīnas
maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu
Ņemot vērā pašvaldības galvenās grāmatvedes Ingrīdas Loginas sagatavoto
Lubānas novada Sociālā dienesta automašīnas Renault Master, reģ. Nr. MK3624
maksas pakalpojuma aprēķinu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu un
Finanšu un attīstības komitejas atzinumu
(25.09.2020. prot. Nr. 9, 8.§), nolēma apstiprināt Lubānas novada Sociālā dienesta specializētās automašīnas RENAULT MASTER,
reģ. Nr. MK 3624 maksas pakalpojuma izcenojumu 0,50 euro par vienu nobraukuma
kilometru.
9. Par valsts budžeta mērķdotācijas
Lubānas novada pašvaldības pamata un
vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu
bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā
nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales
kārtību. Pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 447 „Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības ies-
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tādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība” prasībām un Finanšu un attīstības
komitejas atzinumu (25.09.2020. prot.
Nr.9, 5.§),
nolēma apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības
un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no
piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas sadales kārtību laika periodam no
2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada
31. augustam.
10. Par saistošo noteikumu Nr. 9
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada
pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu
Sakarā ar prognozētajām valsts budžeta mērķdotācijām vispārizglītojošo
skolu un 5.-6.gadīgo audzēkņu apmācības pedagogu atlīdzībai septembradecembra mēnešiem un priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas samazināšanas
projektam PuMPuRS, finansējuma pieprasījumiem no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem ārdurvju kodu atslēgu
ierīkošanai PII “Rūķīši” un papildus līdzekļiem transportlīdzekļa operatīvās nomas
maksājumiem novada domes un administrācijas vajadzībām, kā arī veicamajām
izmaiņām atsevišķu ekonomiskās darbības un kultūras pasākumu 2020. gada
ieņēmumu/izdevumu tāmēs, atbilstoši
izdevumu ekonomiskās klasifikācijas 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 (25.09.2020. protokols
Nr.9, 4.§.) pozitīvo atzinumu,
nolēma veikt grozījumus pašvaldības
2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas
novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.
gadam””.
Saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi
Lubānas novada pašvaldības 2 020. 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; Saistošie
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas un tie publicējami
pašvaldības mājaslapā internetā.
11. Par nekustamā īpašuma Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Ar Lubānas novada pašvaldības do-

mes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 11.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli,
Lubānas novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs
70580160013.
Paziņojums par nekustamā īpašuma
Pūpoli izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada
24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159,
2020. gada 19. augustā, Lubānas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” Nr. 10 (546) 2020. gada 28.
augustā.
Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora
12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10)
notika 2020. gada 22. septembrī plkst.
15.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta
ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens
pretendents – [..], personas kods: [..],
piedāvātā cena 5600,00 EUR.
Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10.
apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas
termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles
dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu
vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.
Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11.
apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš
nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā
no izsoles dienas jāsamaksā summa, ko
veido starpība starp nosolīto summu un
iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs pašvaldības norēķinu kontā 2020.
gada 30. augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 550 EUR apmērā un 2020.
gada 28. septembrī iemaksāja atlikušo
pirkuma maksas daļu 5050 EUR (pašvaldības grāmatvedības apliecinājums Nr.
LUB/2.08/20/871, 29.09.2020.), līdz ar to,
saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā
īpašuma izsoles rezultātus.
Nolēma apstiprināt 2020. gada 22.
septembrī notikušās nekustamā īpašuma
Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580160013 izsoles
rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu
izsoles uzvarētājam [..], personas kods:
[..], par pirkuma maksu 5600,00 EUR (Pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
12. Par nekustamā īpašuma Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 9.§) tika nolemts atsavināt,
pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs
70580040017.
Paziņojums par nekustamā īpašuma
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 16. oktobris

Pūpoli izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada
24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159
2020. gada 19. augustā, Lubānas novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” Nr. 10 (546) 2020. gada 28.
augustā.
Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora
12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10)
notika 2020. gada 22. septembrī plkst.
14.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta
ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens
pretendents – [..], personas kods: [..],
piedāvātā cena 6000,00 EUR.
Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10.
apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas
termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles
dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu
vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.
Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11.
apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš
nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā
no izsoles dienas jāsamaksā summa, ko
veido starpība starp nosolīto summu un
iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs pašvaldības norēķinu kontā 2020.
gada 30.augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 590 EUR apmērā un 2020.
gada 29. septembrī iemaksāja atlikušo
pirkuma maksas daļu 5410 EUR (pašvaldības grāmatvedības apliecinājums Nr.
LUB/2.08/20/876, 30.09.2020. ), līdz ar to,
saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā
īpašuma izsoles rezultātus.
Nolēma apstiprināt 2020. gada 22.
septembrī notikušās nekustamā īpašuma
Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, kadastra numurs 70580040017
izsoles rezultātus un pārdot nekustamo
īpašumu izsoles uzvarētājam – Indrānu
pagasta zemnieku saimniecībai “Ceriņi”,
reģ. Nr. 45401020293, par pirkuma maksu 6000,00 EUR (Seši tūkstoši euro un 00
centi).
13. Par piedalīšanos jaunveidojamā
Madonas novada plānošanas dokumentu izstrādē
Nolēma
1. Piedalīties plānošanas dokumentu
– jaunveidojamā Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.
gadam un Madonas novada Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam izstrādē
un finansēšanā.
2. Spēkā esošos plānošanas dokumentus “Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030. gadam” un
“Lubānas novada attīstības programma
2019.-2025.gadam” integrēt jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentos.
Informāciju sagatavoja
Sandra Līcīte
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PAŠVALDĪBĀ

Paziņojums
par zemes
nomu

Lubānas novada pašvaldība paziņo:
Lubānas novada pašvaldība nodod
iznomāšanai zemes vienības ar kadastra
Nr.:
70580020030 – 5,1 ha platībā;
70580050108 – 0,903 ha platībā;
70580050120 – 1,85 ha platībā;
70580110028 – 1,1875 ha platībā;
70580160107 – 2,1 ha platībā.
Zemes nomas maksa noteikta 5%
apmērā no iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā. Zemes izmantošanas
mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas
termiņš – 6 gadi.
Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:
Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šo zemes vienību iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.
lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz
21.10.2020. (ieskaitot).
Ja līdz 21.10.2020. iesniegumus par
šo zemes vienību nomu iesniedz viena
persona, tad ar šo personu tiek slēgti nomas līgumi, nosakot nomas maksu 5%
apmērā no zemes vienības kadastrālās
vērtības gadā.
Ja iesniegumus par kādas no zemes
vienībām nomu iesniedz vairākas personas, tad par šo zemes vienību nomas tiesībām tiek rīkota atklāta mutiska izsole.
Iznomājamo zemes vienību grafiskais
attēls apskatāms interneta vietnē https://
www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un
pieprasot telpiskos datus.

Saistošie
noteikumi Nr. 9

Aktuāli
Ņemot vērā Covid-19 straujo izplatību un valstī noteiktos ierobežojumus, Lubānas novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus lietot sejas aizsargmaskas, apmeklējot arī pašvaldības iestādes, medicīnas iestādes
un citas sabiedriskas vietas novadā.
Lūgums sekot informācijai novada mājaslapā www.lubana.lv, kur
iespējams svarīgāko informāciju aktualizēt katru dienu.
Arī par izmaiņām plānoto kultūras pasākumu norisē, sekot līdzi
novada mājaslapā vai arī, tuvojoties
pasākumam, sazināties ar attiecīgās
kultūras iestādes darbiniekiem.
Regulāri mazgājiet vai dezinficējiet rokas, vēdiniet telpas! Visur, kur
iespējams, ievērojiet 2 m distanci!

16. oktobrī plkst. 20.00
Lubānas pilsētas klubā

R. Blaumaņa
Madonas tautas teātra
Leona Brieža jubilejai veltīts
dzejas uzvedums

no kurienes
nāk dzejnieks
Piedalās: A. Noviks, A. Ģērķe,
I. Zosāre, M. Zavacka, J. Seilis,
grupas “Credo” mūziķis A. Alksnis,
scenogrāfija: I. Spridzāns, kostīmi:
A. Noviks, gaisma: Dz. Bērziņš,
skaņa: A. Vecozols, režisore: A Špure

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada
pašvaldības budžetu 2020.gadam””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo
daļu
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:
Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2020.
gadam ieņēmumos 3 251 438 euro.
2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
Apstiprināt pašvaldības pamatbudžetu 2020.
gadam izdevumos 3 400 903 euro
3. Izteikt 2.pielikuma sadaļas jaunā redakcijā:
3.1. PĀRVALDE: valdības funkcija 01.110.
“Dome un administrācija” skaitli 284 582 euro aizstāt ar skaitli 289 459 euro,
3.2. IZGLĪTĪBA:
3.2.1. valdības funkcija 09.110. PII “Rūķīši” skaitli 358 758 euro aizstāt ar skaitli 373 039
euro;
3.2.2. valdības funkcija 09.210. “Lubānas vidusskola un Lubānas vidusskola - projekti” skaitli
592 594 euro aizstāt ar skaitli 704 530 euro;
3.2.3. valdības funkcija 09.210. “Meirānu Kalpaka pamatskola” skaitli 232 063 euro aizstāt ar
skaitli 254 004 euro.
4. “Līdzekļu atlikums perioda beigās” 166 644
euro.
5. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā.

Ieeja - bez maksas

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
Saistošo noteikumu pielikumus skatīt
www.lubana.lv

Paziņojums par zemes nomas tiesību izsoli
Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz
zemes gabalu īstermiņa nomu:
1. Pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0089, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 3,0419 ha platībā. Zemesgabala
kadastrālā vērtība 2451 EUR, atļautais izmantošanas veids
– lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 122,55
EUR/gadā. Nomas līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim,
kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.
2. Sešas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70130020062 daļas Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā
pēc pievienotās skices “Latgales iela”:
- 2.1. 3800 m², nosacītā maksa 99.00 EUR;
- 2.2. 2100 m², nosacītā maksa 55.00 EUR;
- 2.3. 2200 m², nosacītā maksa 58.00 EUR;
- 2.4. 2400 m², nosacītā maksa 63.00 EUR;
- 2.5. 2300 m², nosacītā maksa 60.00 EUR;
- 2.6. 1900 m², nosacītā maksa 50.00 EUR.
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Atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nomas
līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo
aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.
3. Trīs zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117
daļas Dzelzceļa ielā, Lubānā, Lubānas novadā pēc pievienotās
skices “Dzelzceļa iela”:
- 3.1. 2200 m², nosacītā maksa 43.00 EUR;
- 3.2. 1000 m², nosacītā maksa 28.00 EUR;
- 3.3. 1300 m², nosacītā maksa 28.00 EUR.
Atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nomas
līguma termiņš – 12 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo
aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.
Pretendentiem pieteikties līdz 2020. gada 15. oktobrim (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā
11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830 vai elektroniski e-pasts:
pasts@lubana.lv.
Izsole notiks 2020. gada 16. oktobrī plkst.15.00 Lubānas
novada pašvaldības ēkā, Tilta ielā 11, Lubānā.
Ar izsolīto zemes vienību skicēm un nomas izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv, sadaļā izsoles.
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Interesanti. Aktu
Aktu lili
Interesanti.

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2020. gada oktobris

Mūs atkal visus skola sauc
Sveicināti, lasītāji!
Pirmais mācību mēnesis ir veiksmīgi
aizvadīts Meirānu skolā. Skolas saime atkal
ir satikusies un kārtējo reizi pieradusi pie
skolas dzīves. Esam bijuši stipri un piesardzīgi, ievērodami kārtību šajā vīrusu laikā.
Septembris skolēnus un skolotājus ievirza
turpmākajam mācību gadam.
Šajā mēnesī netrūka dažādu aktivitāšu –
visspilgtākais bija pārgājiens uz Liepsalām,
kur varēja gan fiziski izkustēties, gan atjaunot zināšanas par pulkvedi Oskaru Kalpaku.
Drīz pēc tam pienāca Miķeļdiena ar mazpulku sarūpētajām aktivitātēm un ikgadējo tirdziņu. Rudens beidzot atklāja savu krāšņumu, tāpēc varēja izmantot dabas veltes un
uztaisīt pie skolas daiļu mandalu.
Nu jau sācies oktobris, kad piedzīvojumu, domājams, nebūs mazāk. Nupat, oktobra sākumā, sveicām visus skolotājus, jo
pienāca aizraujošā skolotāju diena, kur 8. un
9. klases skolēni varēja iejusties skolotāju
lomā, mācot savus vienaudžus un pat skolotājus, un novērtēt, cik grūts ir šis darbs.
Turpināsim būt atbildīgi pret sevi un citiem, lai arī pārējais mācību gads izdotos.
Novēlu visiem izbaudīt skaisto rudens ainavu, sakārtot savas domas un tiekties uz
priekšu.
Matīss Dailīdens

Dzejas dienā dzejas stunda
11. septembris – burvīga rudens diena.
Skolā virmoja dzejas dienu noskaņa. Sadarbībā ar skolas bibliotekāri Dinu sākumskolas klasēs notika dzejas stunda. Šogad
apaļa jubileja – 80 gadi latviešu dzejniekam
Mārim Čaklajam.
„… man ir interesanti nodarboties ar
bērnu dzejoļiem – tas piespiež lasīt, skatīties grāmatas par dabu, putniem, zvēriem,
kukaiņiem. Ceļojums uz bērnību nav joka
lieta, tur daudz jāzina”, teicis pats Māris
Čaklais. Dzejnieks ar bērniem savos dzejoļos runā par svarīgām un nopietnām lietām. Arī pasaku tēli ir uzticami draugi bērnu dzejoļos.
Klausoties un lasot dzeju, skolēni uzzināja, kas ir Minkuparks, ķocis un Bimbo,
zīmēja ilustrāciju izvēlētajam dzejolim, kā
arī aplūkoja dzejnieka Māra Čaklā dzejoļu
grāmatu izstādi.
4. klases audzinātāja Vita Sniķere

Pēc sešu mēnešu pārtraukuma – attālinātās mācīšanās pavasarī un vasaras brīvdienām, arī Meirānu Kalpaka pamatskolas
skolas telpās skan jautras bērnu čalas. Šogad mūsu pulciņam piebiedrojies 33. skolēns – skolas talismans Zīmulītis, kas pēc
kopīga balsojuma un nosvinētiem vārda
došanas svētkiem ir nosaukts par Otto. Tā
kā precīzu ziņu par viņa dzimšanas datiem
nav, nolēmām, ka katru mēnesi Zīmulītis
mācīsies kādā klasē, kas būs atbildīga gan
par sava “klases biedra”, gan visu skolēnu
iesaistīšanu skolas sabiedriskajā dzīvē un
piedalīsies skolas avīzes veidošanā. Plānojam palēnām mācību procesā iedzīvināt
arī “ideju burtnīcas”. Kā tās pildīsies, laiks
rādīs…
2020./2021. mācību gads visā Latvijā
iezīmējas ar kompetenču pieejā balstītā
mācību satura ieviešanu 1., 4., 7.klasēs

pamatizglītības posmā. Jāteic, ka, tāpat kā
visā valstī, arī mēs vēl “taustāmies”, meklējot efektīvākās pieejas un “jēgpilnākos”
uzdevumus, lai sasniegtu ieplānotos rezultātus un veidotu atgriezeniskās saites, novērtētu savu izaugsmi un izglītības virzību.
Mazie “Kāpēcīši” mums soli priekšā – jau
gadu paši izvēlas, diskutē un eksperimentē. Pateicoties saliedētajam skolotāju kolektīvam, kam rūp katra bērna izaugsme
un nākotne, kā allaž esam “gatavi mesties
jaunos izaicinājumos”. Latviešu tautas sakāmvārds “Mazs cinītis gāž lielu vezumu”
– tas ir par mums.
Saviem skolēniem, vecākiem un skolotājiem gribas novēlēt īsteni latvisku sīkstumu turēties ar visām saknēm savā zemē
un spārnus radošam domu lidojumam līdzi
laikam!
Skolas administrācija

Skolēnu atziņas par rudens pārgājienu
25. septembrī devāmies pārgājienā
uz “Liepsalām” – pulkveža Oskara Kalpaka
dzimtajām mājām. Ceļš bija ļooooti garš.
Iet bija grūti.
Man patika viss, izņemot iet pa zāli.
Tas bija kaut kas tāds, kas paņēma manu
spēku.
Gāju un devu lielajiem bērniem roku.
Labi, ka skolotāja mani nesa.
Patika iet pāri gaisa laipām. Tas bija
gan bailīgi, gan interesanti. Pa ceļam mēs
redzējām Kozuļu aitas.
Diena bija silta, dabā – atvasara.
Man patika vērot dabu un spēlēt spēles
ar draugiem, piemēram, kad visi reizē turējām koka irbulīšus, cēlām uz augšu un
laidām lejā.
Biju “Liepsalās” pirmo reizi, ar interesi apskatīju pieminekļus, īpaši zēnu ar
vijoli.
Satikām “Liepsalu” saimnieci Jūliju,
kas mums nedaudz pastāstīja par Oskaru
Kalpaku. Es viņu biju redzējis televīzijā.
Man vislabāk patika pa komandām

Rudens lapa, rudens lapa,
Cik skaista vien esi!
Rudens lapa, rudens lapa,
Cik krāsaina vien esi!
Rudens lapa, rudens lapa,
Cik liela vien esi!
Rudens lapa, rudens lapa,
Galu galā esi kļavas lapa!
/Jānis Kaspars Blaus 8.kl./
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 16. oktobris

meklēt kartītes, orientēties pa “Liepsalām”.
Bija forši skriet ar lielajiem bērniem.
Pavārītes pagatavoja zupu, lai mums
būtu spēks doties atpakaļ uz skolu. Bija
garšīga zupa un maize, arī saldumi.
Mēs svinējām Zīmulīša vārda došanas svētkus, šūpojām viņu un dabūjām
gardumus.
Protams, atpakaļceļā sāka sāpēt kājas, jo nogājām kopā 15 km. Aizejot mājās,
atpūtināju kājas, un viss atkal bija labi.
Paldies skolotājām par šādu izdomātu pasākumu!
Šis pārgājiens bija ļoti vērtīgs gan kā
fiziska aktivitāte, gan kā uzziņas avots, it
sevišķi mazākajiem skolēniem, kuri varēja vairāk uzzināt par O.Kalpaku. Man ļoti
patīk, ka mūsu skola izdomā šādus pasākumus, jo tie padara skolas dzīvi raibāku
un aizraujošāku. Mēs varējām vairāk satuvināties ar kopīgām aktivitātēm un uzdevumiem. Šī diena patiešām izdevās.
Ja atkal tādu rīkotu, es labprāt piedalītos vēlreiz.

Reiz pļavā auga liela kļava,
Iegrimusi ziemas gaidās,
Un tai bira viena lapa,
Kas viegli zālē laidās.
Tai sekoja vēl daudzas citas
Kam paraugā bij’ pirmā lapa;
Pret vējiem visas cīnījās,
Līdz pļava raiba tapa.
/Matīss Dailīdens 9.kl./
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Miķeļi jeb
Apjumības

Skolotāju diena Meirānu
Kalpaka pamatskolā

Septembris Meirānu mazpulkam ir
īpašs laiks, jo septembrī pēc garās vasaras
mazpulcēni atkal tiekas un pārrunā padarītos darbus, kā arī gatavojas jaunajam darba cēlienam. Pirmais uzdevums mazpulcēniem šoruden bija ieskandināt Miķeļdienu
un pastāstīt, ko senāk un arī tagad latvieši
dara Miķeļos jeb (šiem svētkiem ir arī otrs
nosaukums) Apjumībās.
29. septembris bija mazliet vējaina, bet
saulaina un silta rudens diena. Jau no paša
rīta skolā valdīja rosība, jo bērniem bija uzdevums – atnest no mājām dažādas nelielas, košas rudens veltes kopīgas mandalas
veidošanai. Pamazām skolas priekšā tapa
koša, raiba, pašu rokām darināta mandala
no dažnedažādām rudens veltēm – āboliem, kabačiem, kastaņiem, ziediem un lapām. Daba spēj mūs pārsteigt ar neparastām krāsām un rakstiem, un nu Miķeļdienas
sagaidīšana varēja sākties! Kas tad būtu
Miķeļi bez Miķeļdienas tirdziņa? Ārā pie
skolas čaklie tirgotāji priecēja pircējus ar
gardiem, mājās gatavotiem našķiem. Pirms
tirgošanās mazpulcēni pastāstīja par senajām Miķeļdienas tradīcījām, jo mazpulcēni
bija izpētījuši, ka Miķelis tautasdziesmās ir
saukts par bagātu vīru, arī par maizes tēvu.
Miķelis ir sena latviešu dievība, kas rūpējas
par zirgiem, tāpēc Miķeļdiena ir jāsvin, lai
zirgi labi augtu. Īpaši godināts šajā dienā
ir Jumis, jo tas ir auglības un pārticības
nesējs. Jumis ir dabā sastopams kā divas
kopā saaugušas vārpas, ogas, rieksti un citi
augi. Senāk šādu atrastu dabas velti sprauduši pie cepures, glabājuši naudas makā,
sargājuši, lai labi klātos, un ticējuši, ka tas
nesīs veiksmi. Mazpulcēni pasākuma dalībniekiem uzdeva latviešu tautas mīklas un
čaklākajiem minētājiem dāvāja akmentiņu
ar pašu zīmētu Jumja zīmi.
Miķeļdienas tirdziņu ievadīja dažādas
jautras spēles, kas saistītas ar rudens darbiem, piemēram, ābolu lasīšanu un lekšanu kartupeļu maisā.
Kad visi bija piekusuši no rotaļām un
sapirkušies tirdziņā, skolas ēdamzālē direktores vadībā gaidīja vēl kāds uzdevums.
Bērniem pašiem bija iespēja izspiest sulu
no dažādu šķirņu āboliem un dārzeņiem.
Izrādījās, ka tāds ikdienišķs darbs kā sulas
spiešana nemaz nav tik viegls, jo ir jābūt
precīzam un uzmanīgam. Izspiesto sulu
katrs varēja nogaršot un vērtēt īpašā darba
lapā, tā parādot savu prasmi salīdzināt un
analizēt savu darbu.
Miķeļi bija skaista un interesanta diena.
Pati daba mūs lutināja ar siltu un patīkamu
laiku, un mēs skaisti sagaidījām Rudens
saulgriežus:
Kas spīdēja, kas mirdzēja
Mana staļļa dibenā?
Miķelītis zirgu dīda
Ar sudraba iemauktiņu.
M.Putāne-Ērgle

2. oktobrī Meirānu Kalpaka pamatskolas talismans – zīmulis Otto bija pārsteigts, jo stundas šajā dienā vadīja neparasti skolotāji. Neparasti, jo Otto viņus – 8. un 9. klases skolēnus,
parasti bija redzējis mācāmies klasē, bet šajā dienā viņi bija pārvērtušies par nopietniem un
ļoti stingriem skolotājiem:
Zīmulis Otto visu dienu ar interesi vēroja jauno skolotāju darbu – gan pasniegtās stundas bērniem, gan īpašo audzināšanas stundu „vecajiem”skolotājiem. Otto vēlējās uzzināt,
vai šie jaunieši arī vēlāk gribētu būt skolotāji? Viņš devās intervēt jaunos pedagogus un, lūk,
ko uzzināja:
Kaspars Skudra – skolas direktors un 4. klases audzinātājs: – Bērni, kad viņus mācīju,
uzvedās labi, tāpat kā skolotājas, kad viņām pasniedzu stundu. Tomēr man kā direktoram
nācās uzklausīt citu sūdzības par to, ka bērni neklausa. Vienīgais, kas man nepatika, bija
tas, ka pa četrām mācību stundām es nogāju trīs kilometrus skolas iekštelpās to skolēnu
dēļ, kuri neklausīja. Man patika tie brīži, kad nebija jāskraida pakaļ nepaklausīgiem bērniem.
Par skolotāju es labprāt strādātu tad, ja pasniegtu priekšmetu, kas man pašam patiktu.
Matīss Dailīdens – svešvalodu skolotājs: – Skolēni uzvedās labi, bija ļoti paklausīgi. Man
šajā dienā nepatika tas, ka nebijām īsti pārdomājuši skolotāju apsveikšanu. Sanāca mazliet
putra, jo vairāk vajadzēja pievērsties plānošanai. Man patika, kā norisinājās mācīšana, tur
viss notika pēc mana plāna. Bija ļoti interesanti būt skolotājam. Es nākotnē tomēr skolotājs
negribētu būt, jo tas ir ļoti noslogots darbs, turklāt jāsavalda nepaklausīgi bērni. Taču es
noteikti vēlētos mācīt vēl vienā Skolotāju dienā!
Maira Aizupe – „Kāpēcīšu” audzinātāja: – Skolēni uzvedās labi, bija nesaprašanā, bet
vēlāk pierada. Man viss patika – bērni bija paklausīgi, diena bija izdevusies. Par skolotāju
noteikti nestrādātu, vismaz bērnudārzā nē, bērniem ir nepieciešama liela uzmanība, lai tie
būtu mierīgi un nestrīdētos.
Jānis Kaspars Blaus – latviešu valodas un matemātikas skolotājs: – Pārsvarā skolēni
mani klausīja, neklausīja tikai viens, un tas man šajā dienā nepatika, pārējais viss patika.
Man patika būt par skolotāju un ceru, ka nākamajā mācību gadā es atkal varēšu Skolotāju
dienā būt skolotājs.
Sintija Szulgo – 1. un 3. klases audzinātāja: – Man šī diena patika. Bērni mani pārsvarā
klausīja. Tomēr es par skolotāju negribētu būt, jo tas ir diezgan grūti.
Daniels Pauls – sporta skolotājs: – Daži skolēni manās stundās uzvedās slikti, un man
nepatika, ka daži bērni neklausīja. Tomēr pārsvarā man viss patika. Es negribētu strādāt par
skolotāju, jo ir liela slodze.
Otto par dzirdēto daudz domāja un saprata, ka laikam būt par skolotāju – tā ir liela drosme un uzdrīkstēšanās. Zīmulītis visiem skolotājiem novēl izturību, pacietību, labu veselību
un skaistu šo rudeni!
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Notikumu virpulis
1. septembris – Zinību diena;
11. septembris – Dzejas stunda skolas bibliotēkā;
11. septembrī “Kāpēcīšu” bērni devās izzinošā ekskursijā uz Lubānu. Pirmais pieturas punkts mazajām kājiņām bija PII “Rūķīši”, lai kopā ar muzikālo leļļu teātri “Tims” dotos
aizraujošā “Ceļojumā” cauri gadskārtām.
15. septembrī, pateicoties AS “Latvijas valsts meži” (LVM), LU Starpnozaru izglītības
inovāciju centram, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris”, Meirānu Kalpaka pamatskolas
un Kristiāna Dāvida pamatskolas komandas devās uz Gulbenes novada Velēnu apgūt
dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ!
25. septembris – rudens pārgājiens uz Oskara Kalpaka dzimtajām mājām “Liepsalām” (7 km vienā virzienā). Pa ceļiem, celiņiem, taciņām un pļavām, pāri trošu tiltam. To
pievarēja visi – gan “Kāpēcīši”, gan devītklasnieki, un, protams, skolotājas.
25. septembris – Skolas talismana – Zīmulīša vārda došanas svētki. Mums ir jauns
skolas biedrs – Otto!!!
29. septembris – Miķeļdienas aktivitātes, mandala no rudens veltēm, sulu spiešana un degustācija, mīklu minēšana, andelēšanās un jestrošanās. Septiņi/vienā- vizuālā
māksla, mājturība un tehnoloģijas, sociālās zinības, matemātika, literatūra, dabaszinības,
sports un veselība.
2. oktobris – Skolotāju diena.
7. oktobris – rudens vitamīnu diena „Kāpēcīšos”.
10. oktobris – pasaulē svin Starptautisko putras dienu. Arī mūsu skolas skolēni piedalās šajā pasākumā, vārot dažādas putras. Taču līdz 31.oktobrim sociālajos tīklos ir jāpublicē labie darbi, ko ir paveikusi katra klase.
19. – 23. oktobris – skolēnu rudens brīvdienas.
Notikumu virpulī ielūkojās Estere Upeniece
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 16. oktobris
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Par dabas
lieguma
”Lubāna mitrājs”
dabas aizsardzības
plāna izstrādes
uzsākšanu
Līdz ar īpaši aizsargājamās dabas
un Natura 2000 teritorijas dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” (Lubāna mitrājs)
dabas aizsardzības plāna izstrādes
uzsākšanu šī gada 12. novembrī
plkst. 17.00 notiks videokonference, kurā būs iespēja tiešsaistē uzdot
jautājumus plāna izstrādātājiem un
iesaistītajām valsts institūcijām. No 9.
līdz 13. novembrim ikvienam būs iespēja iepazīties ar dabas aizsardzības
plāna izstrādes kārtību un mērķiem,
Lubāna mitrāja vispārējo informāciju,
kā arī iesūtīt jautājumus.
Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Enviroprojekts” (Mazā Nometņu iela 31,
Rīga, LV-1002, tālrunis 25641455,
www.enviro.lv).
Videokonferencei pievienoties tiek
aicināti visi zemju īpašnieki, kas saņems arī individuālu uzaicinājumu uz
sanāksmi, kā arī pieguļošo teritoriju
īpašnieki un citi interesenti.
Ikviens aicināts pirms videokonferences iepazīties ar informatīvajiem materiāliem plāna izstrādātāja
tīmekļvietnē (sadaļā “Dabas liegums
“Lubāna mitrājs””) un iesūtīt jautājumus, izteikt priekšlikumus un ieceres
attiecībā uz teritorijas un sava īpašuma apsaimniekošanas perspektīvām,
rakstot ziņu uz lubans@enviro.lv.
Sīkāka informācija par videokonferences norisi un pieslēgšanās iespējām arī pieejama vietnē www.enviro.lv
un www.daba.gov.lv.
Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas, jeb
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
projekta “Priekšnosacījumu izveide
labākai bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.
SIA “Enviroprojekts”

Acu ārsta un
fizioterapeita
konsultācijas
23. oktobrī no plkst. 10.00 Lubānas
novada Sociālais dienests bērniem līdz
18 gadu vecumam organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu –
acu ārsta un fizioterapeita konsultācijas.
Pieteikties pie sociālās darbinieces
Vēsmas Masas pa t. 20275661. Vecākiem obligāti lietot maskas. Gadījumā, ja
var notikt izmaiņas par pieņemšanu, tiks
paziņots katram vecākam individuāli.

Donoru diena
DONORU DIENA Lubānā notiks
11.novembrī no plkst. 9:00 līdz 12:00 Lubānas
pilsētas kluba telpās – Tilta ielā 14. Līdzi jābūt
personu apliecinošam dokumentam (pasei
vai personas ID apliecībai) un bankas konta
numuram, lai var ieskaitīt kontā kompensāciju
zaudētā asins apjoma atjaunošanai.

Ko darīt ar koku
lapām rudenī?
Sācies rudens lapkritis. Daudzi novada iedzīvotāji savos piemājas dārzos
no koku lapām veido kompostu. Ko darīt ar lapām, ja nav nepieciešamības pēc
komposta kaudžu veidošanas? Pārsvarā
šī problēma skar daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājus. Lubānas novada pašvaldība
informē, ka šādiem atkritumiem ir pieejami lielie atkritumu maisi.
Lielos maisus var saņemt pie vides
dizaina speciālistes Tamāras Tiltiņas –
26352423 un ēku un apsaimniekojamās
teritorijas pārziņa Renāra Stalbova –
29121555.

ATGĀDINĀJUMS. Šajos
maisos drīkst likt tikai koku lapas.

31. oktobrī
plkst. 10.00

SIA „Granulu
Mobilais
Siltums”
informē
Šogad apkures sezonu esam sākuši, neskatoties uz parādiem, kas nav
mazi.
Parka 7 – 1617,85
Parka 11 – 2243,56
Parka 18 – 4374,35
Parka 20 – 3177,45
Parka 22 – 5800,20
Ozolu 7 – 1750,46
Ozolu 14 – 6499,14
Visu iedzīvotāju, kuru parāda summa ir lielāka par 120,00 eiro, lietas 1.
augustā tika nodotas parādu piedziņai.
Ja līdz 2021.gada 1.martam netiks nokārtotas parādsaistības, visas lietas tālāk tiks nodotas „Vidzemes reģionālajai
tiesai” uz īpašumu atsavināšanu.
Apkures sezonas sākumā nevēlējāmies mājas ar lielajiem parādiem
pieslēgt pie apkures vispār, bet kāpēc
jācieš iedzīvotājiem, kas cītīgi maksā
katru mēnesi un, ja arī kāds rēķins ievelkas, tad pa vasaru viss tiek samaksāts.
Nemaksātājiem ir tikai viens jautājums – vai Jūs par maizi veikalā arī
nemaksājat? Protams, visi atbildēs ka
maksā, jo nezog. Arī nemaksājot par
apkuri, elektrību vai ūdeni tā skaitās
zagšana!
Vēl vēlos atgādināt, ka tiem, kam
jāpārslēdz līgumi, lūgums sazināties un
vienoties pa tel. Nr. 28604774.
Liels PALDIES centīgajiem iedzīvotājiem un Ozolu 5, Parka 9 mājām,
kurās nav neviena parādnieka.
Sanita Skuja
SIA „Granulu Mobilais siltums”

Lubānas pilsētas klubā

“Lielformāta ziedu
izgatavošana”
Kopā ar SANTU DĀVIDU izgatavosim lielformāta
ziedus. Dalības maksa materiālu iegādei
22,-EUR. Katra interesenta izgatavotais zieds
paliks pašam izgatavotājam. Tā kā vietu skaits
ir ierobežots, lūdzam pieteikties pa tālruni
26594314 līdz 20. oktobrim.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 16. oktobris
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SPORTS

“Zelta mopēds”Lubānā
mopēds”Lubānā
10.10.2020.

Pirmie motoklubi un motobiedrības Latvijā
radās jau 20. gs. sākumā. Tie bija cieši saistīti
ar riteņbraukšanas klubiem. Pirmās bija ātrumsacensības velotrekos, šosejas ceļos, hipodromos ar visparastākajiem motovelosipēdiem.
Populāras bija ātrumrekordu sasniegšanas sacensības. Sākotnēji bija apvienota riteņbraucēju
un motociklistu savienība, bet 1930. gadā tika
nodibināta Vislatvijas Motosporta savienība,
kas 1931. gadā iestājās toreizējā Starptautiskajā Motosporta klubu federācijā (Fédération
Internationale des Clubs Motocyclistes, FICM),
kas 1949. gadā pārtapa par pašreizējo Starptautisko Motosporta federāciju (Fédération Internationale Motocycliste, FIM). FIM sastāvā Latvijas
motosporta federācija tika atjaunota 1991. gada
rudenī...
Bet 2020.gada 10.oktobrī (pēc 32 gadiem)
Lubānā ir atgriezies lielais motokross. Lubānas
mototrasē norisinājās LAMSF sacensību “Zelta
mopēds” 7. posms.
10.oktobra rīts atausa cerīgs, rudenīgi
jauks, piemērots sacensībām. Tuvojoties trasei,
pavērās negaidīts skats – pļava, pilna ar automašīnām, kā bagātīga pērļu virkne, viena pie
otras un vairākās kārtās. Bet visus autobraucējus sagaidīja un novirzīja pa pareizajām vietām
satiksmes regulētājs – Lauris Terentjevs, kurš
pats arī ir kaislīgs ātrummīlis, tāpēc varēja šajā
dienā apbrīnot viņa pacietību, pildot satiksmes
regulētāja pienākumus, kaut gan droši vien arī
viņam gribējās vērot sacensības.
Tā kā ierados pavisam precīzi uz pasākumu, tad biju pārsteigta arī par cilvēku bariņiem,
kas bija izvietojušies un ērti iekārtojušies aiz
nožogojuma gar trases malu. Bet kas bija pats
pārsteidzošākais, tik daudz Lubānas vīriešu vienuviet gan nebija sen redzēts, iespējams ka pat
pēdējoreiz 1988.g. Tātad beidzot Lubānas vīriešiem pasākums pa prātam.
Pārdomās un iespaidos par motokrosu dalās Lubānas motokrosa entuziasts, par kuru pēc
gadiem 20 arī noteikti varēs teikt – motokrosa
vecmeistars Guntis Klikučs (viņš arī Lubānas
motokluba biedrs)
– Kā izdevās Lubānā atgriezt motokrosa
sacensības pēc 32 gadu prombūtnes?
– Katrs sacensību posms notiek savā vietā.
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Lubānā 10. oktobrī notika 7.posms. Sportisti,
kas brauc uz Lubānu trenēties, rosināja, ka Lubānā varētu notikt motokrosa sacensības. Griezāmies motosporta federācijā ar savu piedāvājumu. Federācijas speciālisti ieradās Lubānas
mototrasē, izpētīja apstākļus uz vietas un mēs
tikām iekļauti motosporta sacensību kalendārā.
– Kādas bija 10.oktobra rīta pirmās emocijas?
– Lai notiktu sacensības, trasē daudzām
lietām jābūt sakārtotām atbilstoši nolikumam.
Tā kā piedāvājums rīkot sacensības 10. oktobrī
nāca apmēram 2 nedēļas pirms noteiktā termiņa, tad mēs, visa komanda, grābām, rāvām,
ķērām, būvējām..., lai sportistiem un skatītājiem
būtu patīkama vide, kur startēt un arī skatīties
sacensību norisi.
Sestdienas rītā sirds bija mierīga, jo trase
bija pienācīgi sakārtota sacensībām. Bija labi
padarīta darba sajūta. Pārsteigums tikai bija, ka
sportisti brauc, brauc un brauc... Skatītāji brauc,
brauc un nāk... Sākās satraukums, vai pietiks
ar vienu bufeti. Nākamreiz vairāk domāsim arī
par šo tēmu – ēdamlietas. Lai arī paši bijām nedaudz par visu satraukušies, bet tie sportisti un
tiesneši (Motosporta federācijas pārstāvji), kas
bija ieradušies, teica, ka Lubānas trase ir ļoti
labi uztaisīta, sakārtota, ka šeit ir viegli strādāt.
Labākais kompliments bija – tik laba jaunā trase
sen neesot bijusi Latvijā.
– Kā jums izdevās radīt tādu trasi? Vai
pieaicinājāt kādus speciālistus?
– Paši radījām. 12 gadu garumā, tramplīnu
aiz tramplīna, līkumu aiz līkuma. Speciāli šīm
sacensībām bija jāveido tiesnešu galdiņi, laika
kontroles mērījumu vietas u.c.
– Dalībnieku skaits, kādās klasēs startēja?
– Piedalījās apmēram 100 dalībnieki. 6 “Zelta mopēda” klases un 2 lielo motociklu klases.
Piebildīšu, ka “Zelta mopēds” sacensības pēdējoreiz Lubānā notika 1986.gadā. Toreiz man
bija 12 gadi un es arī startēju kā braucējs, bet
pēdējās motokrosa sacensības – 1988.g.
– Kādas motokrosa personības lubāniešus vari atminēties?
– Vairāk bija mums autokrosa leģendu. Motokrosa leģenda – Ojārs Ķaune. Egons Šilovs.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 16. oktobris

Gan jau vēl kādi bija, patreiz nevaru atminēties...
– Vai amatieru sacensībās var piedalīties
arī profesionāli sportisti?
– Var un mūsu trasē tādi piedalījās. Es domāju, ka tas uzkarsē kaislības, liek vairāk censties, pielāgoties. Covid-19 dēļ nevarēja ierasties
15-20 igauņu sportistu grupa. Bija prieks trasē
redzēt vairākus dažādu klašu Latvijas čempionus, motosportistus, kā Rainers Žuks, Raitis
Cipulis, Nauris Miķelsons, kā arī daudzkārtējais
Latvijas čempions un motokrosa leģenda Jānis
Mironovs, kurš Lubānā startēja arī 1988.gada
sacensībās.
– Kādas bija pēcsacensību emocijas?
– Labas, gandarījums, jo nāca klāt cilvēki
un teica labus vārdus, diena bija izdevusies.
– Vai var teikt, ka motokrosam Lubānā ir
vārti vaļā un tiksimies trasē nākamgad?
– Šīs sacensības mūs nenobaidīja. Guvām
pieredzi, ko vajadzētu uzlabot. Tā galvenokārt ir
apskaņošana, ko vajadzētu rūpīgāk pārdomāt.
Šoreiz bija tā, ka mikrofonam pietrūka apmēram 20 m līdz tiesnešu tablo, lai varētu operatīvi
izsekot braucēju kārtas numuriem, uzvārdiem
un tūdaļ attiecīgi komentēt trasē notiekošo.
Skatīsimies, ko teiks Motosporta federācija, vai
viņi gribēs mūs iekļaut nākamā gada sacensību
kalendārā. Redzot, ka skatītājiem bija ļoti nepieciešamas šādas sacensības, patika arī pašiem
sportistiem trase, tad mēs būtu “par”.
– Kam Lubānas motoklubs gribētu pateikt
paldies?
– Biedrība “Motoklubs Lubāna” saka paldies visiem sportistiem, kas startēja sacensībās
Lubānas trasē un radīja emocijām bagātu dienu
mūsu novada iedzīvotājiem. Gribam pateikties
visiem mūsu atbalstītājiem: Mārim Valainim par
balvu izgatavošanu (roku darbs), Lubānas novada pašvaldībai, Lubānas vīnotavai, Lubānas
patērētāju biedrībai, SIA “Holzwerke Lubāna”,
SIA “Floras maiznīca”, SIA “JIKEL”, SIA “MEKE”,
SIA “MIKEL”, b-bai “Aborieši”, Agitai Mūriņai,
Reinim Grāveram, Raitim Āboliņam, Jānim Levānam, Dainim Bidiņam, Gintim Dzenim, Ilgvaram Ivanovam, Kasparam Tropam, ZS “Vilces”,
kā arī visiem trases tiesnešiem sacensību laikā.
Notikumiem līdzi sekoja
Ligita Pētersone

DAŽĀDI

ZELTA MOPĒDS

Tie savādi skumīgie mirkļi...
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma)
Visdziļākā līdzjūtība Leilai Ciunelei ar
ģimeni, māmiņu pavadot smilšu kalniņā.
Regīna, Emīlija
Tēt! Tu paņēmi mani rokās
Un augstu plecos cēli –
Lai mans mazums lielāks top
Un lai es tālāk skatos.
Balvas. Autors: Māris Valainis.
Sacensību foto: Ligita Pētersone

Domās esam kopā ar Tevi, Uldi,
dienās, kad jāaprod ar domu –
tēti vairs nesatikšu...
Lubānas vidusskolas 2002. gada 9.klases
absolventi un audzinātāja
Izgaist mūžs kā sveces liesma,
Izdziest tā kā saules stars...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Anitai Žeierei un visiem tuviniekiem,
Arni mūžības ceļā pavadot.
Studeru un Anitas Dzenes ģimene
Aizbridās saulīte – noslīdēja
Debess malā;
Izira cerība sārti zaļā.
Nu es stāvu ceļa galā.
(J. Poruks)
Līdzjūtība Anitai Žeierei un pārējiem
tuviniekiem, atdodot zemes klēpī Arni.
Lubānas novada pašvaldība
Un tā mēs aizejam – tā pēkšņi un pavisam
Bez ceļa atpakaļ, smilts klājas pāri visam,
Ne saukt, ne panākt vairs,
balss aizsmok, soļi stieg,
Un sāpes dvēselē kā melni pelni snieg.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Arni Žeieru mūžībā pavadot.
SIA “Klāni A” kolektīvs

Pāreja uz ziemas laiku
Pāreja uz ziemas laiku notiks 25.
oktobrī (plkst. 4.00 no sestdienas uz
svētdienu), kad pulksteņa rādītāji tiks
pagriezti vienu stundu atpakaļ.
Vēlas īrēt garāžu Lubānā (vēlams Skolas
ielas rajonā). T. 27635513 (Zigrīda)

Sākoties
rudens
periodam,
Lubānas pilsētas
bibliotēka
lasītājiem atvērta
arī sestdienās
no 10.00 līdz 14.00.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 16. oktobris
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Mums palikuši tavi vārdi,
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Domās esam kopā ar Tevi,
Anita un tavējiem, Arni zaudējot.
Zvejnieku ģimene Raganā, Rita, Lonita
Tava dzīves saule dzisa,
Saruka tavs dzīves ceļš.
Paliek taka nestaigāta,
Kopā neiesim vairs rīt.
(P. Priede)
Izsakām līdzjūtību
Anitai Žeierei
un tuviniekiem,
dēlu Arni mūžībā pavadot.
Ārija un Andris Lancmaņi Vaidavā
Kā negribas ticēt,
Ka cilvēks var tā –
No gaišas dienas aiziet mūžībā.
(Ā. Elksne)
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Arni kapu kalniņā pavadot.
Kaimiņi Brīvības ielā 9

Ilzītes radi
Tavas dziesmas šalkos baltos bērzos,
Tavas nopūtas mežrozēs degs.
Pār tavu darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini segs.
(N. Dzirkale)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
dēlam Laurim un visiem piederīgajiem,
pavadot Vilmāru Skrauču mūžības ceļā.
Stepāni “Pārupēs”
Kopš tevis, tēt, man līdzās nav,
Zinu, kaut kad mēs tiksimies…
Agri vai vēlu – tas būs,
Un divas zvaigznes debesīs uzrunās
debesjums…

Atbalsis vien.
Tās mūs ar mūžiem
un paaudzēm sien.
(A. Krūklis)

Dziļās skumjās esam kopā ar Baibu,
no tēta Arņa Žeiera atvadoties.

Izsakām līdzjūtību Jānim Žeieram,
aizejot brālim mūžībā.

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūka stīga, un viss ir kluss.

Lubānas MRS
mednieku kluba biedri

Skumjās noliecam galvu,
pavadot mūžībā Arni Žeieru.
Patiesa līdzjūtība tuviniekiem…

Nepūšat auksti vēji,
Lai guļ mana māmuliņa;
Mana mīļa māmuliņa
Saldu miegu aizmigusi.

1987. gada LLA Mežsaimniecības
fakultātes absolventi

Šajā sāpju un skumju brīdī esam kopā ar
Leilu Ciuneli, māti mūžībā aizvadot.

Baibas klasesbiedri un audzinātāja

Cilvēka mūžs nav starpbrīdis īss,
Cilvēka mūžs ir cilvēks.
(I. Gāliņš)

Kaimiņi Ozolu ielā 9

Skumju brīdī esam kopā ar tuviniekiem,
Arni Žeieru aizsaulē aizvadot.

Zemu, zemu jau saulīte,
Ar rociņām nesasniegt.
Tālu, tālu jau māmiņa,
Ar vārdiņu nesasaukt.

AS “Latvijas valsts meži”

Mūsu līdzjūtība
Leilai Ciunelei un piederīgajiem,
atvadoties no māmiņas.
Veikala “Parks” kolektīvs
Tas ir visskumjākais brīdis,
kad mātes sirds uz mūžu mūžiem
pātrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
(A. Vējāns)
Skumjā brīdī esam kopā ar Leilu un
tuviniekiem, māmiņu mūžībā pavadot.
Darba kolēģi
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Tuva cilvēka aiziešana
Ir kā zibens spēriens.
Tuva cilvēka aiziešana –
Melns purva rāvas dzēriens.
Tuva cilvēka aiziešana
Liek likteņa svaros svērties.
Tuva cilvēka aiziešana
Liek rudens debesīs vērties.
(J. Brežģis)
Gati, skumstam kopā ar tevi un taviem
tuvajiem, brāli zaudējot!

Nepalaid mūsu rokas vaļā
Mums bail Tevi neredzēt nākamgad...
Mums bail Tevi nesatikt - nekad....
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Anitai, Inārai, Baibai, Uldim, brāļiem,
ARNI mūžībā pavadot.
Klasesbiedri un skolotāja
Cik grūti noticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.
(I. Mežnora)
Skumju brīdi esam kopā ar tevi, Saiviņ,
un visiem taviem mīļajiem,
vecmāmiņu guldot smilšu kalniņā!
VPDK TDA “Lubāna” dejotāji un Laila
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 16. oktobris

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu kaisīdama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
(Latv. tautasdziesma)
Klusa un patiesa līdzjūtība
dēlam Dainim, mazbērniem
un pārējiem tuviniekiem,
no māmiņas un vecmāmiņas
Dzidras Ozoliņas uz mūžu atvadoties.
Lubānas slimnīcas bijušās kolēģes:
Ārija, Marfa, Zigrīda B., Maija,
dr. Inta Kolberga, Skaidrīte K., Irēna,
Lidija, Zigrīda B., Marga, Vilma,
Genovefa, Ausma, Olga, Dzintra, Maija
Tās skumjas, ko klusi šalc priedes,
Sev līdzi nenesiet.
Pār kapu jau priecīgi ziedēs
Balts, mirdzošs asteres zieds.
(I. Mežnora)
Izsakām līdzjūtību Marijai,
no māsas atvadoties.
Lubānas pilsētas bibliotēkas kolektīvs
Raugos, kā aizlīst dienas
Ar svina pelēku krusu.
Un ar steidzīgiem soļiem
Pusnakts nāk klusu, klusu.
(Marta Bārbale)
Izsakām līdzjūtību Ņinai un Mārītei,
no māsas atvadoties.
Senioru deju kopa “Varavīksne” un
kolektīva vadītāja Lienīte
Un pēkšņi manā skanošajā dārzā
Kādu rītu ir ienācis klusums,
tik negaidīts un tik spilgts.
Izsakām dziļu līdzjūtību Marijai Anskaitei,
māsu mūžības ceļos pavadot
Lubānas Mākslas skolas kolektīvs
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma …
(Ārija Elksne)
Vislielākā līdzjūtība Anitai, Gatim un
visiem pārējiem tuviniekiem,
no Arņa Žeiera atvadoties.
VPDK “TDA Lubāna” dejotāji un Laila

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...
Vilmārs Skraučs 55 g. (Indrānu pag.)
Miris 18.09.2020.
Arnis Žeiers 56 g. (Lubāna)
Miris 24.09.2020.
Zoja Putāne 85 gadi (Indrānu pag.)
Mirusi 08.10.2020.

