Izdod Lubānas novada pašvaldība
Nr. 1 (537) 2020. gada 17. janvāris

24. janvārī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā
Animācijas filma bērniem
“KARALIENES KORGIJS”
Sirsnīgs stāsts par britu
karaļnama sunīti, kas paņēmis
brīvsoli un uz laiku izbēdzis,
lai iekultos dažādos jautros
piedzīvojumos.
Filmas garums 1h 25 min
Ieeja 2 EUR
26. janvārī no plkst. 10.00
Lubānas pilsētas klubā
ZOLES TURNĪRS
31. janvārī plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā
Lubānas pilsētas jubilejai
veltīts KONCERTS
L – Lubāna, Laime, Līdzenums…
U – Upe, Uzplaukt, Uzbūvēt…
B – Bērni, Brīvība, Bagātība…
Ā – Ābols, Ātrums, Ābece…
N – Novads, Nams, Noskaņa…
A – Aiviekste, Aiviekstes svētki,
Amats...
Koncertā piedalās Lubānas
pašdarbnieki
Uz tikšanos!
Svinēsim kopā pilsētas jubileju!
1. februārī plkst. 17.00
Lubānas pilsētas klubā
Atzīmējot Lubānas pilsētas
jubileju
PRĀTA SPĒLES par Lubānu

Paldies!
Saka: kā gad
gads
ad
ds sācies, tā arī pavad
pavadīsi. Meirānu tautas namā gads sācies ar
lielu sadanci “PALDIES!”, uz kuru tuvā
tuvākus un tālākus draugus aicināja vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Rokraksti” (vadītāja Lienīte Ozolniece). Jānovēl, lai
tad Meirānu tautas namu šogad pies
pieskandina, pierībina arī citi lieli pasākumi!
Kamēr Meirānos raiti rit deju soļi, arī Lubānas kultūras nams gatavojas lielam pasākumam – Lubānas pilsētas jjubilejas svinībām. Par godu jubilejai noKONCERTS un arī PRĀTA SPĒLES par Lubānu.
tiks Lubānas pašdarbnieku KONCER

Lai radošām veiksmēm bagāts 2020. gads visiem
Lubānas novada pašdarbniekiem!
Ziemas sporta veidu cienītājiem, galvenokārt slidotājiem, Lubānas vidusskolas sporta laukumā
(pie slidotavas) uzstādīts un labiekārtots konteiners. Plašāku informāciju lasiet 9.lpp. Paldies sporta
pasākumu organizatoram Mārim
Valainim un viņa brīvprātīgo komandai par ieguldīto darbu!
Otrdienās Lubānas vidusskolas sporta zālē notiek basketbola treniņi.
Sestdienās Lubānas vidusskolas sporta zālē vingrošanas nodarbības kopā ar Māri
Valaini.
No 14. janvāra Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā apskatāma jauna izstāde “Vilnis Zābers Lubānā” (lasiet informāciju 10.lpp.)
18. janvārī Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā tikšanās
ar izstādes “Vilnis Zābers Lubānā” iekārtotāju Annu Aizsilnieci.
Valsts policija pieņem iedzīvotājus Lubānā, Tilta ielā 11 no plkst. 9.00 – 10.00
17. janvārī, 21. februārī, 20. martā.

PAŠVALDĪBĀ

Saistošie noteikumi Nr. 15 „Par izglītojamo pārvadājumiem
un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Lubānas
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
APSTIPRINĀTS Lubānas novada domes 2019. gada 28. novembra sēdē, protokols Nr. 12, 4.§ 2019. gada 28. novembrī
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk
– Pašvaldība) izglītojamiem:
1.1.nodrošina transportu nokļūšanai pašvaldības dibinātā vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un kultūrizglītības izglītības
iestādē (turpmāk– izglītības iestāde) un atpakaļ
dzīvesvietā;
1.2. kompensē izglītojamajiem braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ dzīvesvietā.
2. Transports tiek nodrošināts vai braukšanas
izdevumi tiek kompensēti Ministru kabineta noteikumos noteiktā mācību gada ietvaros, ja attālums
līdz izglītības iestādei pa ceļu veicamā attālumā
pārsniedz trīs kilometrus.
3. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par dienām, kad izglītojamais apmeklē izglītības iestādi.
II. Izglītojamo loks, kuriem nodrošina transportu vai kompensē transporta izdevumu
4. Pašvaldība nodrošina Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem no
piecu gadu vecuma līdz 12.klasei iespēju nokļūt no
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei.
5. Ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas
dzīvojošajiem vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri mācās Lubānas novada vispārējās
izglītības iestādēs:
5.1. ir tiesības saņemt kompensāciju 100 %
apmērā par braukšanas izdevumiem no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei novada administratīvajā
teritorijā un atpakaļ - ja tie izmanto sabiedriskā
transporta pakalpojumus;
5.2. citos gadījumos, atļauju saņemt transporta izdevumu kompensāciju saskaņo ar Pašvaldības
izpilddirektoru (pārāk ilgs ceļš līdz izglītības iestādei, sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumi nenodrošina mācību procesa apmeklējumu atbilstošos
laikos u.tml.).
6. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta pakalpojumiem
vai nodrošina ar izglītojamā nokļūšanu izglītības
iestādē un atpakaļ dzīvesvietā saistīto izdevumu
kompensāciju:
6.1. izglītojamajiem, kuri mācās izglītības
iestādē, izņemot gadījumus, ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas pašvaldības organizēto pārvadājumu
maršruta zonā;
6.2. ja izglītojamais piedalās starpnovadu,
reģionālajās un valsts olimpiādēs, konkursos vai
sporta sacensībās un netiek nodrošināts pašvaldības transports;
6.3. ja izglītojamo pārvadājumus veic vecāki
vai likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) vai pats
pilngadīgais izglītojamais, pašvaldība kompensē
izdevumus no izglītojamā faktiskās dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei:

2

6.3.1. vietās, kur nav pieejami sabiedriskie
transporta pakalpojumi vai pašvaldības organizētais transports izglītojamo pārvadājumiem;
6.3.2. sabiedriskā transporta pakalpojumi notiek mācību procesam neatbilstošos laikos;
6.3.3. attālums līdz izglītības iestādei vai sabiedriskā transporta pakalpojuma pieturvietai pārsniedz trīs kilometrus.
7. Pašvaldība izglītojamajam kompensē braukšanas izdevumus no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ārpus pašvaldības administratīvās
teritorijas, ja izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu
nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc izglītības
programmas, kura novada izglītības iestādēs netiek īstenota.
8. Pašvaldība nekompensē braukšanas izdevumus:
8.1. ja izglītojamais vispārējās izglītības programmu apgūst izglītības iestādē, kas nav Pašvaldības izglītības iestāde, izņemot šo noteikumu
7.punktā noteiktajā gadījumā;
8.2. brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo
brīvdienās, kā arī dienās, kad mācību process izglītības iestādē nenotiek;
8.3. par dienām, kad izglītojamais neapmeklē
izglītības iestādi.
III. Pašvaldības izglītojamo pārvadājumu maršrutu plānošana
8. Izglītojamo pārvadājumu maršrutus izstrādā
pašvaldības izpilddirektors sadarbībā ar Izglītības
iestādes administrāciju, ņemot vērā informāciju
par izglītojamo dzīves vietām, pēc iespējas, ievērojot šādus principus:
8.1. nedublē atbilstošā laikā kursējoša sabiedriskā transporta pakalpojuma maršrutu uz izglītības iestādi;
8.2. nedublē pašvaldības pārvadājumu maršrutus uz dažādam izglītības iestādēm;
9. Pārvadājumu maršruti atbilstoši izglītības
iestādē saņemtajiem vecāku iesniegumiem tiek pārskatīti līdz attiecīgā mācību gada 5.septembrim.
IV. Izglītojamo pārvadājumu nodrošināšana
10. Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo pārvadājumus veic:
10.1. sabiedriskā transporta pakalpojumu
sniedzējs;
10.2. pašvaldības transportlīdzekļi, kas veic
izglītojamo pašpārvadājumus uz izglītības iestādi
un atpakaļ vietās, kur nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu;
10.3. privātais transportlīdzekļa valdītājs
6.3.punktā minētajos gadījumos.
11. Pašvaldības pašpārvadājuma transportlīdzeklī tiek nodrošināta pavadošās personas (pavadoņa) pārvadāšana izglītojamam, kurš apgūst
obligāto pirmsskolas izglītības programmu.
V. Braukšanas izdevumu kompensāciju apjoms
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 17. janvāris

12. Pašvaldība izglītojamajiem sedz transporta
izdevumus 100% apmērā par braucieniem mācību
gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei
un atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko transportu,
kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu
nozīmes maršrutā vai reģionālajā vietējās nozīmes
maršrutā.
13. Pašvaldība kompensē ar izglītojamo nogādāšanu Pašvaldības izglītības iestādē saistītos
autotransporta izdevumus saskaņā ar pilngadīga
izglītojamā vai izglītojamā vecāka iesniegumu šo
noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajos gadījumos
šādā apmērā:
13.1. vienu reizi mēnesī par iepriekšējo periodu pēc formulas
K= (2c * 0,12) * d
kurā, K – kompensācijas apmērs;
c – pa ceļu veicamais attālums kilometros līdz
Pašvaldības izglītības iestādei vai izglītības
iestādei šo noteikumu 7.punktā minētajā
gadījumā;
d – faktiskais Pašvaldības izglītības iestādi
apmeklēto dienu skaits izglītojamajam
iepriekšējā mēnesī vai braucienu skaits, ja
izglītojamais izmanto izglītības iestādes dienesta
viesnīcas vai internāta pakalpojumu;
0,12 – Pašvaldības noteiktais tarifs EUR/km
transporta pakalpojumu sniegšanai.
13.2. braukšanas izdevumu apmēru aprēķina
neatkarīgi no pārvadājamo izglītojamo skaita vienā
transportlīdzeklī.
14. Transporta izdevumi vienā mācību dienā
tiek kompensēti maršrutam no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ uz dzīvesvietu. Transporta izdevumi par atkārtotu maršrutu netiek kompensēti.
VI. Transporta izdevumu kompensēšanas kārtība
15. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties izglītības iestādē, izglītojamo vecāki
vai personas, kas viņus pārstāv (turpmāk – likumiskie pārstāvji) Pašvaldībā iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu par viena kompensācijas veida
saņemšanu:
15.1. sabiedriskā transporta braukšanas talonu saņemšanai (pielikums Nr. 1);
15.2. personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai (pielikums Nr. 2);
15.3. sabiedriskā transporta biļešu kompensācijai (pielikums Nr. 3).
16. Viena izglītojamā transporta izdevumu
segšanai atļauts saņemt tikai vienu no kompensācijas veidiem.
17. Sabiedriskā transporta braukšanas talonu
izmantošanas gadījumā Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālists izglītojamajam vai
izglītojamā likumiskajam pārstāvim izsniedz braukšanas talonus līdz tekošā mēneša beigām.

PAŠVALDĪBĀ
Braukšanas taloni par nākamā mēneša mācību dienām tiek izsniegti līdz mēneša 25.datumam. Braukšanas talons ir derīgs tikai attiecīgās mācību dienas
braukšanas maršrutam uz izglītības iestādi vai atpakaļ uz dzīvesvietu.
18. Personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, izglītojamo
likumiskie pārstāvji līdz katra mēneša 20.datumam Lubānas novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu ar informāciju par iepriekšējā mēnesī veikto maršrutu
skaitu.
19. Sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai, izglītojamā
likumiskie pārstāvji līdz katra mēneša 20.datumam Lubānas novada pašvaldībai
iesniedz braukšanas biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot
maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu.
20. Kompensācijas apmēra aprēķinu par iepriekšējo mēnesi un kompensācijas izmaksu iesnieguma veidlapā norādītai personai veic Lubānas novada pašvaldības grāmatvedības nodaļa līdz mēneša 20.datumam.
VII. Lēmumu pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība
21. Izglītības darba speciālists pilngadīgā izglītojamā vai vecāka iesniegumu
par braukšanas izdevumu kompensāciju un tam pievienotos pamatojuma dokumentus izskata 10 darba dienu laikā un pieņem lēmumu par braukšanas izdevumu kompensēšanu.
22. Ja, izskatot pilngadīga izglītojamā vai vecāka iesniegumu par braukšanas
izdevumu segšanu un tam pievienotajos dokumentus, tiek konstatēts, ka braukšanas izdevumu kompensēšana nav pamatota, izglītības iestādes vadītājs izdod
administratīvo aktu par atteikumu kompensēt braukšanas izdevumus, un paziņo
to iesnieguma iesniedzējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
23. Izglītības darba speciālista pieņemtos lēmumus un/vai faktisko rīcību var
apstrīdēt Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā.
VIII. Noslēguma jautājums
24. Atzīt par spēku zaudējušiem Lubānas novada pašvaldības domes 2015.
gada 29. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 “”Par kārtību, kādā Lubānas novada
pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Tālis Salenieks
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Iesniegumu veidlapas (Pielikums Nr.1, Nr.2, Nr.3)
pieejamas novada mājaslapas www.lubana.lv
sadaļā Publiskie dokumenti/Veidlapas
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PAŠVALDĪBĀ

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem
Nr. 15 “Par izglītojamo
pārvadājumiem un
braukšanas izdevumu
kompensēšanas kārtību
Lubānas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi nepieciešami, ņemot
vērā, ka atbilstoši izmaiņām ārējos normatīvajos aktos, ir zudis 2015. gada 29. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 “Par kārtību,
kādā Lubānas novada pašvaldība sedz
transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem” izdošanas tiesiskais pamats. Vienlaikus saistošie noteikumi precizē braukšanas izdevumu kompensāciju
saņemt tiesīgo personu loku.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Lubānas novada pašvaldība nodrošina
transportu
vai
kompensē
transporta izdevumus izglītojamajiem, kuri
mācās Lubānas novada pašvaldības izglītības
iestādēs, kā arī nosaka gadījumus un
braukšanas izdevumu kompensācijas
kārtību, apmēru pašvaldībā dzīvojošajiem
izglītojamajiem, kuriem nav pieejama atbilstoša izglītība Lubānas novada pašvaldībā, kā arī citus izņēmuma gadījumus,
kas saistīti ar braukšanas izdevumu kompensāciju.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi neatstās būtisku ietekmi uz
pašvaldības budžetu, ņemot vērā, ka
transporta izdevumu kompensācija līdz
šim ir notikusi pēc līdzīgiem principiem,
Lubānas novada pašvaldības ikgadējā
budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām.
Saistošajos
noteikumos
paredzētā kārtība būtiski nemaina pastāvošās
administratīvās procedūras, kas attiecināmas
uz transporta kompensāciju izmaksu Lubānas
novada pašvaldībā. Administratīvo procedūru
skaidrojums pieejams Lubānas novada
pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām. Saistošo noteikumu projekts
un paskaidrojuma raksts ievietots Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv, kā
arī ir pieejams Lubānas novada pašvaldības
domes ēkā.
Lubānas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Tālis Salenieks
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Saistošie noteikumi Nr. 13 „Grozījumi
Lubānas novada pašvaldības 2013. gada
31. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības
pabalstiem””
APSTIPRINĀTS Lubānas novada domes 2019.gada 28.novembra sēdē, protokols Nr.12, 5.§
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 33.panta otro daļu un 35.panta otro un piekto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, Ministru
kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību” 13.., 15., punktu, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra
noteikumu Nr.913; „Noteikumu par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu
1. Izdarīt Lubānas novada pašvaldības
2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības
pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 12.1. apakšpunktā skaitli
„65” ar skaitli „70”.

1.2. Aizstāt 12.2. apakšpunktā skaitli
„55” ar skaitli „65”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2020.gada 1.janvārī.
Lubānas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Paskaidrojuma raksts saistošajiem noteikumiem Nr. 13
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19
„Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz 2019. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454 (protokols Nr. 44,
14.§) “Grozījumi Ministru kabineta 2012.
gada 18.decembra noteikumos Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni””, kas izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.
panta pirmo daļu. Ar Ministru kabineta noteikumiem tiek mainīts noteikumu 2.punktā ietvertais, Latvijas Republikā noteiktais minimālais garantētais ienākumu līmenis
(turpmāk - GMI) no EUR 53 uz EUR 64. Ņemot vērā, ka ar 2020.gada 1.janvāri Lubānas
novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lubānas
novada pašvaldības pabalstiem” 12.2. punktā noteiktais GMI pabalsts ir mazāks, kā tas
ir noteikts Ministru kabineta noteikumos, nepieciešams palielināt šā pabalsta apmēru no
EUR 55 uz EUR 65, kā arī grozīt 12.1.punktā
noteikto GMI pabalstu bērniem, to paaugstinot no EUR 65 uz EUR 70, ievērojot iepriekšējo noteikumos ietverto principu bērniem
noteikt lielāku GMI pabalstu. Minēto grozījumu mērķis ir sniegt labāku finansiālu atbalstu
iedzīvotājiem arviszemākajiem ienākumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts. Izdarīt
Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par
Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”
šādus grozījumus:
“LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 17. janvāris

Aizstāt 12.1. apakšpunktā skaitli „65” ar
skaitli „70”.
Aizstāt 12.2. apakšpunktā skaitli „55” ar
skaitli „65”.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Ietekmē kārtējā
pašvaldības budžeta ietvaros. Paredzamie nepieciešamie papildus līdzekļi no Lubānas novada pašvaldības budžeta – EUR 1100.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināms
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām. Saistošajos noteikumos paredzētā kārtība būtiski nemaina administratīvās
procedūras, kas attiecināmas uz dažāda veida sociālo pakalpojumu sniegšanu Lubānas
novada pašvaldībā. Administratīvo procedūru skaidrojums pieejams Lubānas novada
sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi izstrādāti, sadarbojoties ar Lubānas novada
sociālo dienestu. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv, kā arī ir pieejams Lubānas novada
pašvaldības domes ēkā.

Pilns GROZĪJUMU teksts
12. Garantētais minimālais ienākumu līmenis
Lubānas novada iedzīvotājiem tiek noteikts šādā
apmērā:
12.1. bērniem EUR 70 mēnesī;
12.2. citām iedzīvotāju grupām EUR 65 mēnesī.

PAŠVALDĪBĀ

Domes sēde
30.12.2019.

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra
Valaine. Nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Lana Kunce
1. Par atļauju savienot valsts amatpersonu
amatus
1. Atļaut Andrim Kļaviņam [..] savienot valsts
amatpersonas amatu Pašvaldībā – Administratīvās komisijas priekšsēdētājs ar Lubānas novada
pašvaldības juriskonsulta amatu.
2 Atļaut Andrim Kļaviņam [..] savienot valsts
amatpersonas amatu Pašvaldībā – Darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Lubānas novada pašvaldības juriskonsulta amatu.
3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja adreses vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas.
2. Par būves izslēgšanu no pamatlīdzekļu
sastāva
Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva nepabeigtās
jaunbūves Ozolu ielā 14B, Lubānā (kadastra apzīmējums 70130050004 001) sākotnējo vērtību
9 834,26 euro, uzkrāto nolietojumu 5 124,53
euro un atlikušo vērtību 4 709,73 euro.
3. Par zemes īpašuma “Veckrieviņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads atsavināšanu
un nosacītās cenas noteikšanu
1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldības
nekustamo īpašumu “Veckrieviņi”, Indrānu pagastā, kadastra numurs 70580080011 (turpmāk
- īpašums), pārdodot par brīvu cenu.
2. Apstiprināt īpašuma nosacīto (brīvo) cenu
11000 EUR.
3. Nosūtīt īpašuma pirmpirkuma tiesīgai personai [..], [..], atsavināšanas paziņojumu.
4. Par nekustamo īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā
Atteikties no Labklājības ministrijas piedāvājuma pārņemt pašvaldības īpašumā īpašumu
„Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 70580120016).
5. Par Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma
cenrāža apstiprināšanu
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības
siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma
cenrādi ēkā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts – par 1m2 apsildīšanu mēnesī 1,50
EUR.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā
2020. gada 1. februārī.
6. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu

darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā
Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes,
pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., prot. Nr.1, 13.§):
1. Sadaļā Lubānas novada sociālais dienests:
1.1. 91. punktā amata nosaukumu mājas
pārvaldnieks aizstāt ar nekustamā īpašuma pārvaldnieks, profesijas kods: 3334 11, amata alga
765 euro mēnesī, amata likme – 1;
1.2. Papildināt sarakstu ar sociālais aprūpētājs, profesijas kods 3412 01, amata alga 586
EUR mēnesī, amata likme – 0,5;
1.3. 95.punktā skaitli “0,5” aizstāt ar skaitli
“1”;
1.4. 99.punktā skaitli “1,5” aizstāt ar skaitli
“2”;
2. Sadaļā Speciālisti:
23.punktā skaitli “650” aizstāt ar skaitli
“729”.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma
„Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei
Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes
nosacījumus nekustamā īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 016 0112, platība – 7,5 ha, sadalei.
8. Par saimniecības ēkas “Roznieki 3” , Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināt saimniecības ēkas “Roznieki 3”, Indrānu pagastā, kadastra apzīmējums
70580020051001, nomas tiesību izsoles rezultātus – 3 EUR/mēnesī un noslēgt telpu nomas
līgumu ar biedrību “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” (reģ. Nr. 40008039430).
9. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
Atzīt, ka [..], personas kods [..], deklarētā
dzīvesvieta – [..], nav tiesīgs saņemt Lubānas
novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu
jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošās
vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.
10. Par rezerves zemes fonda un pašval-

dībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 7058 001 0120 un 7058 001
0127 apvienošanu
1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0120 un 7058 001 0127
un saglabāt īpašuma nosaukumu “Magones”.
2. Noteikt īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), platība – 6,47 ha.
11. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 016
0258 apvienošanu
1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0258 un 7058 016 0235
un saglabāt īpašuma nosaukumu “Pūpoli”.
2. Noteikt īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), platība – 4,42 ha.
12. Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada
31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par
pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada
budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus
Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu””.
2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
46.pantam:
2.1. Saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai;
2.2.Saistošie noteikumi Nr. 16 „Grozījumi
Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

Domes ārkārtas sēde 8.01.2020.
Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone,
Rudīte Kolāte, Lana Kunce. Nepiedalās
deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine
Darba kārtībā 1 jautājums
Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Lubānas novadā
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas
domes un novada domes vēlēšanu likumā”
un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””
atcelšanu, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu,
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 17. janvāris

likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu
ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”
7.panta pirmajai daļai, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr. 173 „Par parakstu vākšanas vietu
un darba laika noteikšanu”,
Lubānas novada pašvaldības dome,
atklāti balsojot, nolemj noteikt parakstu
vākšanas vietu Lubānas novada administratīvajā teritorijā – Tilta iela 11, Lubāna,
Lubānas novads (Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēka).
Informāciju sagatavoja
Sandra Līcīte
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Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2020. gada janvāris

NOTIKUMU APSKATS

Sveiciens
2020. gadā!
Zeme ir apriņķojusi pilnu riņķi
ap sauli, un klāt ir jauns gads ar
jaunām apņemšanām. Saule ir bijusi viszemākajā punktā un tagad
lēnām atkal kāpj debesīs.
Kā jūs pavadījāt ziemas brīvdienas, kā sagaidījāt Jauno gadu? Tiesa,
brīvdienas bija bez sniega, bet tas jau
netraucē tās izbaudīt. Toties skaistās
varavīksnes puķes Jaungada debesīs
gan bija krāšņas.
Skolēnu ziemas brīvdienas ir beigušās, un sācies 2. mācību pusgads.
Vai ziemas brīvlaikā bija iespējams izbaudīt ziemas priekus? Protams, nē,
jo sniega māte zemi nepārklāja ar balto sniega segu, kā mēs to vēlējāmies.
Domāju, ka katrs tomēr sev atrada
piemērotu atpūtas veidu, kā pavadīt
pelēcīgās ziemas brīvdienas. Tika svinēti Ziemassvētki, sagaidīts jaunais
gads, saņemtas un dāvinātas dāvanas. Uzsākot otro mācību semestri,
skolēni ir entuziasma pilni, jo dažiem
no viņiem jaunā gada apņemšanās ir
cītīgāk mācīties. Kā jau teicienā saka:
„Kā sāksi – tā beigsi”.
Jaunā gada pirmais mēnesis ir
īpašs brīdis. Tas ir iesākums jaunajā
gadā, un šajā pirmajā mēnesī var izdomāt, kā vēlies šo gadu pavadīt.

6. janvāris – sākas pasākumu cikls “Kalpaka kauss 2020”.
6. janvāris – piemiņas brīdī pie Latvijas
armijas pirmā komandiera pulkveža Oskara
Kalpaka atdusas vietas Visagala kapos pulcējas skolēni, skolotāji, jaunsargi, zemessargi, pašvaldību pārstāvji, karavīri, visi interesenti – arī Meirānu Kalpaka pamatskolas
pārstāvji. Esam gatavi atceres pasākumu
cikla “Kalpaka kauss-2020” aktivitātēm!
6. janvāris – skolā viesojās Lubānas ev.
luteriskās draudzes mācītājs Reinis Bikše
un viņa ģimene. Skolēni klausījās Ziemassvētku stāstu par Jēzus dzimšanu. Kopīgi
piedalījāmies dažādās rotaļās. Pasākuma
noslēgumā katrs bērns saņēma dāvanu paciņu. Paldies tiem cilvēkiem (ģimenes ārpus

Latvijas), kas tās sarūpēja!
13. janvāris – starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kurā piedalījās
Agnese Ērgle (9.kl.), Matīss Dailīdens (8.kl.)
(sk.M.Putāne – Ērgle).
17. janvāris – pieminot barikāžu laiku,
skolā notiks sporta aktivitātes.
30. janvāris – skolā notiks pasākums
“Popiela”.
4. februāris – starpnovadu 1.-4.klašu
erudīcijas konkurss un citas aktivitātes “Kalpaka kauss 2020” ietvaros notiks Meirānu
Kalpaka pamatskolā.
Skola joprojām piedalās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā. Iespējams skolā nodot izlietotās baterijas, kā
arī makulatūru.

Zvaigznes diena

Ir lietas, ko šajā dienā neiesaka darīt,
piemēram, sukāt matus, jo tad utis augs lielas kā zvaigznes. Tāpat arī Zvaigznes dienā
neiesaka lauzt zarus, skaldīt malku, cirst
skalus un darīt tamlīdzīgus darbus, – tas,
lai rokas un kājas būtu veselas un nelūztu.
Interesanti fakti vēsta, ka trīs dāvanas,
ko Jēzus saņēma no ķēniņiem ir zelts (jo
tas piedienas karalim), vīraku (pielūgšanai
templī) un mirres (izmanto kā dziedinošu
līdzekli kairinājumiem),
Zvaigznes dienā beidzas Ziemassvētku
laiks un tai jābūt gada aukstākajai dienai.
Ziemassvētku sajūtu un dāvanu laiku spēj
uzburt ikviens, kas par to ļoti sapņo, ilgojas un spēj ticēt brīnumiem. Šajā dienā šo
sajūtu ar prieku un gandarījumu saņēma
Meirānu Kalpaka pamatskola skolēni un
pirmsskolas grupiņa “Kāpēcīši”. Paldies,
Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes
mācītājam Reinim Bikšem un viņa ģimenei
par sadarbību,
atbalstu, kopā
būšanu “Baltajā
rītā” un ikdienā,
liekot ieklausīties savā sirdsbalsī un blakus
līdzcilvēkos, izvērtēt klusumā
sevi – darbus,
attieksmi, uzvedību. Tas reizēm
ir tik svētīgi!

6. janvārī kristīgā pasaule svin Zvaigznes dienu, kuru sauc arī par Trejkungu
dienu. Trīs Austrumu gudrie redzēja zvaigzni virs Betlēmes spīdam un devās meklēt
jaundzimušo jūdu ķēniņu. Tai ir divi apzīmējumi – Triju Ķēniņu diena un Kunga parādīšanās svētki. Šīs dienas ticējumi vēsta
par gaismas atgriešanos, kad diena gan
no rīta, gan vakara puses jau par minūti vai
pat divām top garāka. Mazliet saules uzspīdēšana šajā dienā vēsta par labu ražu
tīrumos.
Zvaigznes dienas vakarā jāiet ārā un jālūkojas debesīs! Ja būs redzamas trīs spožas zvaigznes, kuras sauc par triju ķēniņu
zvaigznēm, tad ir cerība, ka nākamā vasara
būs auglīga. Ja Zvaigznes dienas naktī debesis nosētas zvaigznēm, būs daudz ogu
un labs siena laiks.

Es novēlu, lai jums priecīgs un
ar ļoti jaukām atmiņām aizvadīts šis
2020. gads!
Redaktore Agnese Ērgle

Aiva
Caunīte
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SKOLAS ZIŅAS

“Viena pati
zvaigznīte”
katra sirdī,
katrā sētā...

Gada nogalē Meirānu Kalpaka
pamatskolas kolektīvs priecēja vecākus, vecvecākus, ciema ļaudis ar Baltā rīta ieskandināšanu, Ziemassvētku
noskaņu radīšanā. Teātra pulciņa
skolēni, sadarbojoties ar skolas gan
mazo, gan lielo mūzikas ansambli,
gan pirmsskolas grupiņu “Kāpēcīši”,
gatavojās Baltā rīta priekšnesumam,
kurš notika 17. decembrī. Tika izspēlēta Anitas Grīnieces luga “Zvaigznīte
uz zemes”, ietverot muzikālas un tekstam
saistošas dziesmas par ziemu, zvaigznēm,
prieku, dzīvniekiem un citas. Luga ir interesants piedzīvojumu stāsts par Zvaigžņu
zēna ceļojumu no Zemes līdz Debesīm.
Viegli ir nokrist, bet kā tikt uz augšu? Ja
apkārt ir labi draugi, tad vienmēr izpalīdzēs
un būs blakus, lai sniegtu draudzīgu padomu, kopīgiem spēkiem tiktu pāri negaidītajiem pavērsieniem un šķēršļiem. Ar mums
kopā bija Lubānas evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs Reinis Bikše ar savu
ģimeni, uzrunājot mūs visus Ziemassvētku

laika Adventes sajūtās, piepildot sirdis ar
dvēseles harmoniju, aizlūdzot par ikvienu
no mums – par mieru, veselību, saticību,
labām sekmēm un vēl un vēl. Kopīgi izdziedājām Baltā rīta “Dziesmu grāmatu”.
Tā ir kļuvusi par tradīciju – visiem kopā
esot tiek skandētas Ziemassvētku dziesmas. Cik jauki uzburts savs Ziemassvētku
koncerts!
Baltā rīta noskaņās kopā sanākušie
ļaudis kavējas sarunās un atmiņās pie tējas tases. Atkalredzēšanās prieks un kopā
sanākšana ir svētīga ikvienam. Paaudzes
maiņa, kopīgās un atšķirīgās laika iezīmes

Ieejot jaunajā gadā
Ir sācies jauns gads, un katram no
mums noteikti ir kāds sapnis, iecere,
darbs, kas jāpaveic. Skolā veicām nelielu “EKS-PEKS” aptauju. Lūk, ieskats
rezultātos.
Skolēni un skolotāji apņemas: sākt
pildīt mājasdarbus;
labāk mācīties; laicīgi izpildīt savus
darbus un saplānot
savu laiku; sekmīgi pabeigt skolu; iemācīties
reizrēķinu; būt labākam
raksturā; būt labestīgākam pret cilvēkiem; mazāk ēst un nodarboties ar
sporta aktivitātēm; iemācīties akrobātiskos trikus; uzlabot sekmes
atsevišķos mācību priekšmetos; nedarīt
nedarbus.
9.klases skolēniem aktuāli ir pabeigt
skolu. Daudzi domā arī par veselīgu dzīvesveidu, ievērojot pareizu uztura režīmu,
kā arī sportošanu. Būt centīgam, vairāk iesaistīties pasākumos.
“Kāpēcīšiem” svarīgi ir iemācīties la-

sīt, rēķināt, skaisti krāsot, kādam uzrakstīt
skaisti savu vārdu. Kādam šī gada skaitlis
šķiet ļoti īpašs, 2020, un, lai to atcerētos,
notikumus skolēns ir nolēmis pierakstīt.
Noteikti katram no mums ir kāds lielāks vai mazāks sapnis. Lai to sasniegtu,
mums jāiet soli pa solim uz mērķi, savu
darbu plānojot. Parasti jau saka tā, ka savus plānus nevajag citiem stāstīt, jo tad
tie var nepiepildīties. Šoreiz mēs gribam
padalīties ar savām vēlmēm, jo kāds varbūt tās sadzirdēs, nemanot nojautīs un tās
realizēsies. Vairāki skolēni vēlas apceļot
Latviju, kā arī aizbraukt uz tuvākām un tālākām ārzemēm, piemēram, Spāniju. Kāds
gribētu vasaru vēlreiz pavadīt Zviedrijā,
cits – tepat Latvijā, atpūšoties pie ezera vai
jūras. Kāds vēl šoziem cer paslēpot un paslidot. Ir skolēni, kas plāno vasarā strādāt,
lai varētu iegādāties sev kādu tīkamu lietu,
piemēram, ar pulti vadāmu mašīnu. Kāds
ir atradis jaunu hobiju un vēlas to pilnveidot (spēlēt ģitāru un uzstāties publikai).
Apmeklējot mākslas skolu, kāds ir ievērojis, ka ļoti aktīvi darbojas jauniešu centrs,
tāpēc labprāt grib iesaistīties. Zināms, ka
vasarā bieži notiek mājās kādi remontdar”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 17. janvāris

no pagātnes līdz mūsdienām caurvij un
vieno mūs visus. Galvenais ir šajā mainīgajā un tik piesātinātajā laikā nepazaudēt
tikumiskās vērtības – cieņu, mīlestību, izpalīdzību vienam pret otru gan ģimenē,
gan radu pulkā, gan draugu lokā. Vēlos
teikt paldies skolas interešu izglītības pulciņu skolēniem un skolotājām par atbalstu
Baltā rīta organizēšanā.
Lai svētīgs un labiem darbiem, gaišām domām piepildīts 2020. gads!
Teātra pulciņa skolotāja
Vineta Bormane
bi, tāpēc kādam ir plāns izremontēt savu
istabu. Ziemassvētku dāvināšanas laiks ir
aizritējis, taču mazie “Kāpēcīši” nebeidz
sapņot par dāvanām: nagu laku, riteni
ar motoru, savu teātri, telefonu, datoru,
kvadraciklu, runājošu rotaļlietu… Kāds
puisis nolēmis savu dzīvi mainīt par 100%.
Līdzpārvaldes meitenes kaļ klusus plānus
par skolas vakaru – pidžamballīti. Lai izdodas!
Ko mēs vēlam citiem jaunajā gadā?
Vairāk smaidīt, dzīvot ar pozitīvām domām,
pārvarēt visus šķēršļus un ticēt brīnumiem.
Rosmi, veiksmi, veselību, būt draudzīgiem
un izpalīdzīgiem. Darīt labus darbus. Ticēt sev un nebēdāt. Visiem zinātkāri un
vēlēšanos mācīties, labas sekmes, īpaši
9.klasei veiksmi eksāmenos. Būt aktīviem
un vairāk piedalīties pasākumos gan skolā, gan ārpus tās. Saņemties un iet uz savu
mērķi, un piepildīt to. Priecāties par dzīvi.
“Kāpēcīši” novēl visiem mierīgu, laimīgu,
notikumiem bagātu un labām emocijām
pilnu gadu.
Nākotni nekad nevar paredzēt, bet nepārstāsim sapņot! Kādam sapnis lai ir kā
dāvana, kādam – turpinājums iesāktajam!
Lai mums ir tas pats, kas bijis un vēl mazdrusciņ vairāk!
Ilze Stiprā un Aiva Caunīte
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Par parakstu
vākšanu tautas
nobalsošanas
ierosināšanai
par apturētajiem
likumiem

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14.
februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par
Valsts prezidenta apturētajiem likumiem
“Grozījumi Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā” un
“Grozījums likumā “Par pašvaldībām”.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā
ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai vēlētāji
varētu piedalīties parakstu vākšanā, nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments- Latvijas pilsoņa pase vai personu apliecība.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks
nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā tiek organizēta pēdējā (30.)
parakstu vākšanas dienā.
Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas
gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām
vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās
domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz
kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem
līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un
vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat
izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes
vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi
mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek
un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. Parakstoties
par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs
nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.
Lubānas novadā –
Parakstu vākšanas vieta: Tilta iela 11,
Lubāna, Lubānas novads, pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva 1.kabinets.

Atskats par paveikto 2019.gadā
biedrībā “Vecais Ceplis”
2019. gads biedrībai bija ļoti darbīgs. Par līdzekļiem, saziedotiem 2018.gada Lubānas pilsētas egles iedegšanā, tika izgatavoti bukleti, kuri ir
pieejami gan muzeja apmeklētājiem, gan novada
iedzīvotājiem vietējos tūrisma apskates objektos.
Paldies cilvēkiem un biedrībai “Lubānas Puse”,
kas atbalstīja Jāņa Zābera muzeju.
2019. gada vasarā J. Zābera muzeja “Vecais
Ceplis” teritorijā tika īstenots Lubānas novada
pašvaldības Iedzīvotāju iniciatīvas projekts. Projekta laikā tika sakopta estrādes vieta pie Jāņa
Zābera muzeja. Šo projektu īstenoja vietējais uzņēmums SIA “RKS plus”. Īpašs paldies Kasparam Kaņepem. Projekta ietvaros tika izzāģēti koki
estrādes vietā, kā arī, izmantojot tehniku, tika izrautas koku saknes, nolīdzināta zemes virskārta
un iesēts zāliens. Šī projekta īstenošanas rezultātā ir radīta iespēja rīkot pasākumus un koncertus
muzeja teritorijā, kas būtu baudāmi gan novada
iedzīvotājiem, gan citiem interesentiem, kā arī ir
kļuvis baudāmāks skats uz J.Zābera ozolu.
Ar katru uzlabojumu “Vecā Cepļa” teritorijā,
apmeklētāju un dabas draugu vēlme atgriezties
palielinās!
Turpmāk ir plānots atjaunot estrādi, lai pasākumu un koncertu norisi paceltu jaunā kvalitātē,
kas Meirānus un mūsu novadu pieskandinātu ar
Jāņa Zābera savulaik dziedātajām dziesmām jaunās skaņās.
Laipni gaidīti “Vecajā Ceplī” baudīt dabu,
makšķerējot, atpūšoties nojumē vai vienkārši
klausoties Zābera un putnu dziedātajās dziesmās!

IR NOSLĒDZIES 2019. GADA MAKULATŪRAS SAVĀKŠANAS
KONKURSS BIBLIOTĒKĀM, MUZEJIEM UN ARHĪVIEM!
Ir noslēdzies makulatūras savākšanas konkurss bibliotēkām, muzejiem un arhīviem,
kas norisinājās no 2019. gada 3. jūnija līdz 2019. gada 27. decembrim. Kopā piedalījās 166 iestādes, savācot 185 tonnas makulatūras!
Arī šogad aktīvākie konkursa dalībnieki tiks pie naudas balvām. Konkursa rezultāti:
1.vieta – 150.00 EUR naudas balvu saņem Lubānas Pilsētas bibliotēka, no kuras konkursa ietvaros tika saņemti 10060
kg makulatūras;
2.vieta – 100.00 EUR naudas balvu saņem Jelgavas Pilsētas
bibliotēka, no kuras konkursa ietvaros tika saņemti 9733 kg makulatūras;
3.vieta – 50.00 EUR naudas balvu saņem Kalsnavas pagasta bibliotēka, no kuras konkursa ietvaros tika saņemti 7450 kg makulatūras.

DĀVINA

Parakstu vākšanas darba laiks:
– pirmdienās, trešdienās, piektdienās,
svētdienās no plkst. 9.00 – 13.00,
– otrdienās, ceturtdienās, sestdienās
no plkst. 15.00 – 19.00.

bērnu
(apmēram līdz 2-3 gadu vecumam)
koka redeļu gultiņu.
Gultiņai ir iespējams mainīt augstumu.
Komplektā – matracis.

Informācija par parakstu vākšanu Centrālās vēlēšanu komisijas interneta mājas
lapā www.cvk.lv

Interesentiem zvanīt –
28776364.

Lubānas novada vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Sandra Līcīte

8

Biedrība vēl panākumiem un jauniem izaicinājumiem bagātu 2020.gadu!
Iepriekšēja pieteikšanās muzeja apmeklējumam un informācijai: 29355123 (Gunta);
26862047 (Lauma).

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 17. janvāris
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Pārskats par Lubānas novada
Turpinām gaidīt..
dzimtsarakstu nodaļas darbu 2019.gadā
N.
p.k.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Darbība
Reģistrēti dzimušie:
t.sk. dzimuši laulībā
ar noteiktu paternitāti
bez ziņām par bērna tēvu
Reģistrēti mirušie
Reģistrētas laulības
t.sk. dzimtsarakstu nodaļā
baznīcās
Pēc pieprasījuma izsniegtas atkārtotas
dzimšanas, miršanas vai laulības
apliecības
Pēc pieprasījuma izsniegtas izziņas no
civilstāvokļa aktu reģistriem
Veikti labojumi civilstāvokļa aktu
reģistros
Papildināti laulību reģistri ar ziņām par
laulības šķiršanu
Papildināti dzimšanas reģistri ar ziņām
par bērna vecākiem
Sagatavota uzvārda maiņas lieta
Saņemti dokumenti
Nosūtīti dokumenti adresātiem

DZIMŠANAS reģistrācija
2019. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 9
jaundzimušie – 5 meitenes un 4 zēni. Trīs bērni ir
dzimuši laulībā, sešiem bērniem par pamatu ziņu
ierakstīšanai par tēvu ir abu vecāku kopīgs iesniegums par paternitātes atzīšanu.
3 ģimenēs piedzimis pirmais bērns, 2 ģimenēs – otrais, 1 ģimenē – trešais, 1 ģimenē – piektais bērns. Vienā ģimenē piedzimuši dvīņi – puisītis un meitenīte, kurus mājās jau gaidīja brālītis.
Mūsu novada dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā reģistrēto bērnu vārdi ir: Everts, Katrīna,
Jasmīna, Luīze, Sofija, Lūkass, Kaspars, Maikls
un Alise. Vienam no puisēniem vecāki devuši otro
vārdu Deivids.
Lubānas pilsētā deklarēti 6 jaundzimušie, Indrānu pagastā – 3. Jaunākais tēvs dzimis 1997.
gadā, vecākais – 1976. gadā. Jaunākā māte dzimusi 1998. gadā, bet vecākā – 1980. gadā.
2019. gadā nodaļā reģistrēto bērnu, kā arī
citās dzimtsarakstu nodaļās reģistrēto bērnu vecāki pie nosacījuma, ka jaundzimušais un viens
no vecākiem deklarējis dzīvesvietu Lubānas novadā – bija tiesīgi saņemt dāvanu 150 EUR.
Turpinoties pašvaldības sadarbībai ar SIA
„West Solutions”, tāpat kā iepriekšējos gados
bērnu vecāki dāvanā saņēma grāmatu „Mūsu
bērns”.
LAULĪBU reģistrācija
2019. gadā novada administratīvajā teritorijā noslēgtas 11 laulības, no kurām 6 reģistrētas
dzimtsarakstu nodaļā, 5 – Lubānas evaņģēliski
luteriskās draudzes baznīcā. Astoņi pāri reģistrēja
pirmo laulību. Jaunākajai līgavai bija 22 gadi, jau-

Notikumu Notikumu Notikumu
skaits
skaits
skaits
2019. g
2018. g
2017.g
9
6
16
3
3
7
6
3
7
2
17
15
32
11
15
7
5
11
5
2
6
4
6
10
5

12

12

10

6

3

4

5

2

5

-

1

1

83
51

81
45

1
117
77

Ziema šogad mūs nelutina un laika apstākļi ir
tādi, kādi ziemas aktivitāšu cienītājiem nav pieņemami! Tomēr cerībā, ka viss mainīsies, turpinām
strādāt pie sporta bāzes sakārtošanas.
Pateicoties ļoti daudziem labiem cilvēkiem
un Lubānas novada pašvaldībai, tika iegādāts un
labiekārtots konteineris pie Lubānas slidotavas!
Tagad visiem slidot gribētājiem būs patīkamāks
sagatavošanās process šai nodarbei. Slidas varēs sasiet siltās telpās un pēc inventāra vairs nebūs jāmēro garais ceļš uz skolu. Paldies visiem,
kas nežēloja savu laiku, vai kādu nepieciešamo
lietu šī kopīgā mērķa īstenošanai – Armandam
Birziņam, Mārtiņam Valainim, Aigaram Babrim,
Sandim Spriņģim, Uģim Krēsliņam, Marekam
Krēsliņam, Gintim Dzenim, Aivaram Kočānam,
Andrim Stoļeram, Valdim Tolim, Jurim Saliņam,
Guntim Klikučam, Aināram Akmentiņam, Raimondam Dombrovskim, Andim Pikānam, Klāvam
Vucenam, Edgaram Stankam. Māris Valainis

nākajam līgavainim – 27 gadi.
No 6 dzimtsarakstu nodaļā noslēgtām laulībām 5 pāri izvēlējās laulības reģistrāciju ar svinīgu
ceremoniju. Trīs no svinīgo laulību reģistrācijas
ceremonijām notika ārpus dzimtsarakstu nodaļas
telpām.
Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā izsniegtas divas izziņas par laulības noslēgšanai
nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
MIRŠANAS reģistrācija
2019. gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 17
mirušie – 9 sievietes un 8 vīrieši. Vidējais mirušo
personu mūža ilgums bijis 79,6 gadi sievietēm,
74,8 gadi vīriešiem. Divi no reģistrētajiem Lubānas novada iedzīvotājiem miruši 53 gadu vecumā,
viens – 60 gadu vecumā. Trīs no dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētajiem mirušajiem bija cita novada
iedzīvotāji, 13 Lubānas novada iedzīvotāju miršana reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā.
Ziņas par LAULĪBU ŠĶIRŠANU
2019. gadā papildināti nodaļas arhīvā esoši
5 laulību reģistru ieraksti ar ziņām par laulības
šķiršanu. Četras no laulībām šķirtas pie zvērināta
notāra, vienas – tiesā. Viena no šķirtajām laulībām
bija noslēgta Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā 2001. gadā, pārējās – dzimtsarakstu
nodaļā.
PĀRĒJĀS darbības
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma aizvadītajā gadā izsniegtas 6 atkārtotas civilstāvokļa
reģistrācijas apliecības, t.sk. 4-dzimšanas, 1-miršanas, 1-laulību.
Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas p.i. Sandra Līcīte
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 17. janvāris
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2019. gads Tūrisma
un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā
2019. gadā Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā varēja apskatīt: foto izstādi par Lubāna
ezera iedambēšanu „Lubāns Latvijai: toreiz un tagad”, Mikus
Peilāna mēroga modeļu automašīnu kolekciju, Valda Kļaviņa
fotoizstādi, medību trofeju izstādi “Lubāna – Aiviekstes svētki
2019” un Lubānas mākslas skolas audzēkņu darbu izstādi.
Visvairāk apmeklētāju pulcēja tikšanās ar Māri Valaini,
kurš dalījās savā piedzīvojumā “Sapņa piepildījums! Sanfrancisko, Aļaska, Jukona, Britu Kolumbija.” 30. novembra
sestdienā bija iespēja noklausīties Latvijas Universitātes ģeogrāfijas doktores Laimdotas Kalniņas stāstu “Kā mainījies Lubāns pēdējo 15 000 gadu laikā” un ģeogrāfijas programmas
doktorantes Līgas Papardes un ģeoloģijas maģistres, arheobotāniķes Aijas Ceriņas stāstu par Lubāna ezera piekrastes
augiem pārtikā un akmens laikmeta apmetnēm apkārtējā ainavā.
Aizvadītajā gadā divas reizes notika “Prāta spēles”, kas,
pateicoties Renātei Ozoliņai, Katrīnai Valainei un Paulai Feldmanei, lika sarosīties Lubānas erudītu komandām.
8. maijā VI Latvijas Tūrisma informācijas tirgū Madonā
tika reklamēti Lubānas novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji, šogad septītais informācijas tirgus notiks Kurzemes
pusē. 21. augustā Vidzemes dārza svētkos Broņislavas Martuževas piemiņas fonds “Rakstītāja” ieguva titulu “Vidzemes
veiksmes stāsts”.
Sadarbojoties Madonas, Rēzeknes, Varakļānu, Balvu,
Rugāju un Lubānas novadiem tika izdots tūrisma informatīvs
materiāls “Lubāna ezera noslēpumi” latviešu, angļu un gada
noslēgumā arī lietuviešu valodā, kā arī tika izveidots videomateriāls “Diena Lubāna ezera apkaimē”, ko var apskatīt Lubānas mājaslapas sadaļā Tūrisms/Lubāna ezera noslēpumi. Ļoti
priecājos par Iedzīvotāju iniciatīvas projekta laikā biedrības
“Lubānas puse” radītajām 3 Lubānas novada video afišām
“Radīšana. Daba. Darīšana”, kas ļauj citiem interesentiem
labāk iepazīt mūsu novada daudzveidību.
11. jūnijā notika Lubāna ezera apkārtnes tūrisma pakalpojumu sniedzēju informācijas diena – izbraukums “Lubāna
ezera apkārtnes jaunumi 2019”, kura laikā braucām iepazīt koku vilnas meistaru Ritvaru Toču Stalīdzānos, Lubānas
vīnotavas jauno degustāciju zāli, Broņislavas Martuževas
dzejas klēti, kokaudzētavu “Podiņi” un iepazinām diskgolfu
“Lettēs”.
Šajā gadā rit aktīvs darbs pie otrās grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” veidošanas, kuru ceram izdot šī gada novembrī. Janvārī mūsu grāmatu SIA “Jumava” pieteica grāmatu
mākslas konkursam „Zelta ābele 2019” un tagad jātur īkšķi,
lai grāmata iegūtu labu ekspertu vērtējumu.
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru 2019. gadā apmeklēja 1687 interesenti, tai skaitā
divas grupas no tūrisma firmas “Jauni Rakursi”, grupas no
Naukšēniem un Nautrēniem, trīs grupas no Rundāles, divas
grupas no Ķekavas, kā arī grupas no Ikšķiles, Murmastienes,
Stalīdzāniem un Balviem.
Šajā gadā plānojam dalību Vidzemes plānošanas organizētajās Vidzemes novadu dienās Rīgas centrāltirgū, kuras
notiks 24. vai 25. aprīlī, sīkāka informācija sekos un priecājamies, ka operdziedātāja Jāņa Zābera muzejs “Vecais Ceplis”
ir ticis pie jauna tūrisma informatīvā bukleta.
Visiem Lubānas novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem novēlu, lai 2020. gads būtu tūristiem piepildīts, lai piepildās visas ieceres un lai ieguldītais darbs nes gandarījumu!
Lubānas novada pašvaldības
kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

10

Izstāde “Vilnis Zābers
Lubānā”

Vilnis Zābers dzimis Lubānā meliorācijas inženieru ģimenē 1963. gada
27. janvārī. Studējis LMA grafikas nodaļā (1985–1992). Kopš 1988. gada
darbojās jauno mākslinieku grupā LPSR Z. Ar grupu Zābers piedalījās
vairākās izstādēs un performancēs, savā personālajā mākslas karjerā piedzīvoja četras personālizstādes. Ar grafikām viņš guvis atzinību Rīgas un
Tallinas Grafikas Mākslas Triennālēs. Vilnis Zābers gāja bojā autokatastrofā
31 gada vecumā.
Mākslinieks, kura darbus nevar skatīt atrauti no viņa personības. Viļņa Zābera māksliniecisko izpausmju diapazons ir bezgalīgi plašs – sākot
ar glezniecību, grafiku un beidzot ar objektu mākslu un performanci. Viņa
dzīve, māksla un pasaules uztvere veidojusies galēji sakāpinātā jutīgumā.
No harmoniski apcerīgas, klusinātas krāsu paletes glezniecībā līdz aktīvai,
komunikablai un uzrunājošai grafikai, kas ietver sevī iespaidus no Endija
Vorhola un Roberta Raušenberga atradumiem mākslā – sietspiedi, fotokolāžu, kā arī individuālo paša mākslinieka pieredzi. (Ilona Arne, 2007)
Zābera “mākslas pamatslānis vai patoss” ir mulsinošajā robežā “starp
fotofilmas mehānisko bezkaislīgumu, momenta faktoloģiju un ļoti jūtīgu
formas izstrādi, kura atklāj gribētās attieksmes pret pasauli, maigumu un
vārīgumu”. (Ivars Runkovskis, 1992)
Viens no spilgtākajiem latviešu mākslas 80./90. gadu mijas konceptuālistiem, aizspriedumu izsmējējs un mākslas saviesīgās dzīves enfant
terriblé Vilnis Zābers (1963–1994) zīmēja katru dienu. Zīmējums bija viņa
profesionālā vingrināšanās, kam viņš piešķīra lielu nozīmi, bet zīmējums
bija arī viņa eksperimentālā laboratorija un meditācija, kas nodrošina šim
mantojumam būtisku vietu Viļņa Zābera mākslas pētniecībā. Zīmējot ar zīmuli, pildspalvu, krītiņiem vai tušu tika radīti tēli, stāsti un telpa lielākiem
darbiem – gleznām un instalācijām, kā arī slīpēta rokas un domu veiklība.
Vilnis Zābers bija ne vien avangardisku ideju mākslinieks, bet arī virtuozs
amatnieks, izsmalcināts estēts un formas meistars. (Inga Šteimane, 2015)
Zābers ērti jutās ekscentriska dendija formātā, papildinot Šeridana,
Bairona, Vailda, Padega un Poļa tēlu galeriju.(...) Zābera dendijs darbojās kā gara aristokrāts, kas ar jutīga seismogrāfa precizitāti reaģē uz sava
laika vibrācijām un fiksē tā saraustīto kardiogrammu. Uzmācīga radošā
apsēstība izpaudās grafikās un gleznās, performancēs un akcijās, socārta
vingrinājumos žurnāla “Avots” lappusēs, konceptuāli konstruētos projektos
institucionalizētu megaprojektu ietvaros, kā arī neskaitāmos zīmējumos,
kas varbūt vistiešāk ļauj apjaust mākslinieka domas kustību. (Solvita Krese, 2013)
[Zābera] daudzpusība neizriet no vēlēšanās būt visur, bet gan no
viņa rakstura. Viņš ļoti impulsīvi reaģēja un izpaudās. Zābers sekoja nevis
mākslas konvencijām, bet savam iekšējam impulsam. Un viņa impulsīvās
izpausmes formas vienmēr ir ļoti estētiskas. (Miervaldis Polis, 2013)
Izstāde “Vilnis Zābers Lubānā” Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā apskatāma no 14. janvāra līdz 14. aprīlim.
Izstādīti Viļņa Zābera zīmējumi, gleznas un grafikas no Annas Aizsilnieces
arhīva, kā arī retrospektīvās izstādes “W2x” Rīgas Mākslas telpā (2013) vizuāla projekcija.
18. janvārī plkst. 11.00
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā tikšanās ar izstādes
iekārtotāju Annu Aizsilnieci
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PIEMINAM
Miķelis Gruzītis
(29.09.1940. –
26.12.2019.)

Skolas gaitas Lubānas vidusskolā.
17 gadu vecumā tika uzsāktas darba gaitas Lubānā. Iesaukts padomju armijā. Pēc
dienesta strādā Lubānas Meliorācijas celtniecības pārvaldē. 1975.gadā tika ievēlēts
par Lubānas pilsētciemata priekšsēdētāju.
80.-90.gados M.Gruzītis aktīvi iesaistījās
Atmodas procesā. Tautā zināms un iemīļots kā dziesminieks. Plašāku popularitāti
Te man savu mūžu zarot un pa lapai projām dot – Miķelis Gruzītis kā mūziķis ieguva 1990.
Šajā zemē pavasarot, šajā zemē rudeņot.
gadā, parādoties LTV veidotajā raidījumā
“Savai zemītei”. Vēlāk uzsākās sadarbība
Te, dzimtajā Lubānas novadā,
ar Saulkrastu kapelu. M.Gruzīša dziesma
pagājis Miķeļa Gruzīša mūžs.
“Pārdomu vējš” 1991.gadā Mikrofona aptaujā ieguva 2.vietu. Miķelis Gruzītis savu
mīlestību pret dzimto novadu paudis paša sacerētās un komponētās dziesmās, kas Lubānas novada skaistumu ļāvis uztvert arī citiem Latvijas iedzīvotājiem.
M.Gruzītim ir nozīmīga loma Lubānas pilsētas statusa piešķiršanā 1992.gada 30.janvārī.
Ilgu laiku Miķelis Gruzītis lolojis sapni par Lubānas novada izveidošanu, apvienojoties Lubānas
pilsētai, Ošupes un Indrānu pagastiem. 2007.gadā tika izveidots Lubānas novads, apvienojoties
Lubānas pilsētai un Indrānu pagastam. Miķelis Gruzītis 34 gadus bez pārtraukuma ir bijis Lubānas
ciema/pilsētas/novada priekšsēdētājs.
Miķelis Gruzītis ir bijis iniciators vairāku vietējo amatiermākslas kolektīvu dibināšanai, rūpējies par kolektīvu vadītāju piesaisti, ieviesis pateicību piešķiršanas tradīciju, pasakot paldies tiem
cilvēkiem, kuri devuši lielu ieguldījumu Lubānas novada dzīvē, sekojis tam, lai novada kultūras
jomas speciālisti tiktu pienācīgi godināti un atbalstīti. Miķelis Gruzītis ir tautas deju ansambļa
„Lubāna” krusttēvs. Miķelis Gruzītis deva deju kolektīvam nosaukumu „Lubāna”, jo allaž lepojās
ar savu dzimto novadu un visos laikos ir bijis svarīgi nest Lubānas vārdu Latvijā un pasaulē. Pašvaldības izdevuma „Lubānas Ziņas”, kas tiek izdots kopš 1996.gada, izveides iniciators.
Nav iespējams nosaukt visus saimnieciskos darbus, kas Miķeļa Gruzīša vadībā paveikti Lubānas novada attīstības labā, vai tā būtu noasfaltēta iela, rekonstruēts tilts, asfaltēts ceļa posms no
Meirāniem līdz Lubānai vai ūdensapgādes un notekūdeņu sistēmas sakārtošana...
Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumu Nr. 928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 58.punktu Miķelim Gruzītim piešķirts Ministru
kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Lubānas pilsētas attīstībā, Lubānas novada
izveidošanā, kā arī Lubānas kultūrvides veidošanā.
2018.g. 19. oktobrī Ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Miķelim
Gruzītim piešķīra Atzinības krusta III šķiru un iecēla viņu par ordeņa komandieri. Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis svinīgā ceremonijā šo augsto apbalvojumu pasniedza 17. novembrī.
Miķelis Gruzītis kopā ar sievu Viju izaudzinājuši trīs bērnus – meitas Jolantu un Lailu, dēlu
Rolandu. Ir seši mazbērni, kuros visos ir ieaudzinātas ģimeniskuma un latviskuma vērtības.
Un visu savu mūža mīlestību Miķelis Gruzītis veltījis dzimtas mājām “Lettēm”.
Kādā intervijā viņš teicis: “Esmu vietējais aborigēns, un te ir mana paradīze. Te ir dabīgās
pļavas, kas ir dzīves telpa griezēm, paipalām, mērkaziņām, ķīvītēm, visādiem bridējputniem.. Man
patīk putni, esmu par to, lai tie dzīvo un vairojas. Gribētu atjaunot dzīvesvietu mērkaziņām, pat
vispār nepļaut kaut kādus hektārus, lai ir tā saucamie grīšļu ciņi, uz kuriem putniem būvēt savas
ligzdas. Man vēl atmiņā no bērnības, kā šie putni izcēlās ar savu – mē! Tāpēc arī mums ir dabas
tūrisms, lai tie, kas atbrauc, ieskatās un ieklausās dabā, kas te ir unikāla.” Tāpēc arī ar lielu
mīlestību Miķelis Gruzītis veica gida pienākumus, viesiem stāstot interesantus notikumus par
savu novadu.
Savās dzimtas mājās “Lettēs”, savā paradīzē, kad kopā ar ģimeni (visiem bērniem un
mazbērniem) nosvinēti Ziemassvētki, saviem mīļajiem izdziedāta pēdējā dziesma, Miķelis
Gruzītis karaliski dodas uz citu pasauli – apklusušo mūžu dārzu...
Lubānas novada pašvaldība izsaka līdzjūtību tuviniekiem, zemes klēpī guldot ilggadējo
Lubānas novada pašvaldības vadītāju, dziesminieku, zemnieku saimniecības “Lettes”
īpašnieku un Latvijas valsts patriotu MIĶELI GRUZĪTI.

Rokas, kas mīlēja darbu, gurušas,
Sirds, kas vēlēja labu, nu atdusas.
(Z. Purvs)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jolantai ar tuviniekiem,
tēti mūžībā pavadot.
Kaimiņi Brīvības ielā 9
***
Tā gribējās ilgāk te palikt
Lazdu gravās un ziedošās pļavās,
Starp ozoliem zaļiem un
šalcošiem bērziem...
(M. Jansone)
Skumju un atvadu brīdī mūsu klusa un patiesa
līdzjūtība Lailai Ozoliņai un viņas ģimenei,
no tēta atvadoties.
SIA “Lubānas KP” kolektīvs
***
Es sajūtu, kā puķes aug un zied,
Un dziesmu sadzirdu, ko zeme dzied,
Caur bezgalību aiznesdama mani.
(E. Virza)
Izsakām līdzjūtību Miķeļa Gruzīša tuviniekiem.
Pensionāru biedrība “Cerība”
***
Pārtrūka stīga,
Apklusa dziesma...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Miķeli Gruzīti mūžības ceļā pavadot.
Sproģu ģimene Ošupē
***
Es tev domās, tēt, stāstīšu ilgi vēl,
Kā dārzā ziedi sazied,
Kā pīlādzis kvēl,
Kā dzērves aizlido,
Kā sniegi snieg.
Kā dienas man aizskrien bez tevis, tēt...
(S. Āre)
Kad tēva dzīves gājums ierit mūžības ceļā,
patiesa līdzjūtība Jolantai Kočānei un pārējiem
tuviniekiem no Jolantas klasesbiedriem
***
Kad pļāvējs atnāks pļaut,
Vārpas izirs vīļu vīlēs –
Tu būsi zeltīts rudzu grauds,
Guldīts tēvu zemes dzīlēs.
(A. Krūklis)
Izsakām patiesu līdzjūtību
Lailai un viņas mīļajiem,
tētim debesīs aizejot.
Vecākās paaudzes deju kolektīvs “Meirāni”
***
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
(R. Skujiņa)
Kad pēkšņi zaudējuma skaudrums iedzeļ sirdīs
un rīta ausma nespēj sāpju tumsu kliedēt, mūsu
patiesa līdzjūtība Miķeļa Gruzīša tuviniekiem.
Grāpju un Krēsliņu ģimenes
***
Un kad es paskatos uz rietiem,
Kāds roku man uz pleca liek.
Mums šajā dzīvē visa pietiek,
Mums tikai laika nepietiek.
(I. Ziedonis)
Skumju brīdī esam kopā ar
Lailu un viņas tuvajiem,
tēti mūžības ceļā pavadot.
Koris “Noskaņa” un Silvija
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Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Paliks dzīvības vidū tavs darbīgais gājums,
Viss tas notika pēkšņi un strauji.
Jo tik auglīgu mūžu jau neizdzēš riets,
Pielijis sāpju un asaru trauks.
Un caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Izsakām visdziļāko līdzjūtību lielajās bēdās
Tai saulainai gaitai ko beidz tu iet.
(K. Apakškrūma)
Miķeļa Gruzīša tuviniekiem.
VSAC “Latgale” bijušās filiāles “Lubāna”
Izsakām dziļu līdzjūtību
bijušā Lubānas pilsētas domes
darbinieki un klienti
***
priekšsēdētāja tuviniekiem,
jūtam līdzi tuvā cilvēka zaudējumā.
Veļu upe pārplūdus’, no krastiem izgājus’.
Bijušie novadnieki: Pērļu ģimene un
Tu paliki tai pusē, mums palikti šai pusē.
Ar senu dziesmu pavadām
novadniece Putniņa (dzim. Caunīte),
(dzīvojušas pie Lubānas ev. lut. baznīcas)
dziesminieku Miķeli.
Lai viņa dziesmas remdē šķiršanās sāpes
***
piederīgajiem.
No tevis tik daudz bija ko gūt,
Lubānas kultūras nama folkloras kopa
Tavas pēdas tik dziļas, tās nepazūd,
***
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
Tavs mūžs
(K. Apškrūma)
Ir dzimtā pusē iesēti graudi,
Izsakām patiesu līdzjūtību
Tie cauri gadiem jaunus asnus dzīs.
Miķeļa Gruzīša piederīgajiem,
Caur paveikto, kas nebeigs dzīvot ļaudīs,
viņu mūžības ceļā pavadot.
Plauks piemiņa un sirds nezudīs.
Kaimiņi Ozolu ielā 5
(K. Apškrūma)
***
Vissirsnīgākā līdzjūtība Lailai,
Dziesma cauri laikiem paliks
Arī tad, kad klusēs Tava balss…
Aleksandram un pārējiem tuviniekiem.
Pateicībā un cieņā noliecam galvas
Mazo “Žuburu” dejotāji un vecāki
mūsu Miķeļa Gruzīša darba mūža priekšā.
***
Patiesa līdzjūtība
Dieviņš deva, zeme ņēma,
Vijai, Jolantai, Lailai, Rolandam
Zeme visu nepaņēma,
un pārējiem piederīgajiem.
Mīļi vārdi, labi darbi,
Lubānas kultūras nama darbinieki
Tie palika šai saulē.
Sirsnīgā līdzjūtībā esam kopā ar
***
Zvaigzne nokrita, kā puķe salnā krīt,
Lailu un pārējiem tuviniekiem,
no Miķeļa Gruzīša uz mūžu atvadoties. Zvaigzne nokrita, bet paliek vēl daudz citu...
Lubānas vidusskolas kolektīvs
Mēs esam
***
Tev, Laila, un Taviem tuvajiem
Un atmiņas ziedēs ap viņu
līdzās smagajā dzīves brīdī.
Baltas kā ābeles.
Lubānas vidusskolas klasesbiedri
(Ā. Elksne)
***
Izsakām līdzjūtību Lailas un Renātes
Mani mīļie, pie jums vēl būšu
ģimenei visu “veco” Žuburu vārdā, tēti un
Sniega pārslā, čukstā, rasas lāsē,
vectētiņu mūžības gaitās pavadot.
Saulē, vējos, dziesmās, jūsu mūžos…
***
Izsakām līdzjūtību
Ugunskurs izdedzis…
Miķeļa Gruzīša tuviniekiem,
Dziesma jau klusa.
viņu aizsaules ceļos pavadot.
Lai arī neliesmo, sasilda vēl.
Lubānas Mākslas skolas kolektīvs
(M. Gruzītis)
***
Paldies par skanīgajām melodijām,
Kaut nekad vairs neatnāksi
kopā pavadītajiem dziesmotajiem
Savā sētā ciemoties
brīžiem koncertos un atbalstu daudzu
Tiem, kas tevi mīlējuši,
gadu garumā. Skumstam, zaudējot
Tava gaisma līdzi ies.
Miķeli Gruzīti, un izsakām patiesu
Izsakām līdzjūtību
līdzjūtību piederīgajiem.
Lailai Ozoliņai ar ģimeni,
“Zvaigzne nokrita…”
tēti mūžības ceļā pavadot.
Jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”
SIA “Lubānas KP” sētnieki
Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
(K.Skalbe)
Izsakām līdzjūtību Ērikam Kočānam,
māsu mūžības ceļos pavadot.
Lubānas vidusskolas kolektīvs

Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas”
numurs iznāks 2020.g. 31. janvārī.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 24. janvārim.

12

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...
Gunārs Koškins – 60 g. (Lubāna)
Miris 18.12.2019.
Miķelis Gruzītis – 79 g. (Indrānu pag.)
Miris 26.12.2019.
Vija Maizīte – 60 g. (Lubāna)
Mirusi 05.01.2020.
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Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem
Visu mūžu skan blakus.
(V. Grenkovs)
Izsakām līdzjūtību Agnesei Maizītei,
no mammas atvadoties.
Klasesbiedri Lubānas vidusskolā
***
Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
(A. Straube)
Izsakām līdzjūtību
Jānim Maizītim un piederīgajiem.
Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 14 A
***
Par vienu cilvēkuVistuvākoTev tagad mazāk būs.
Sirds zaudēto
Līdz mūža galam neatgūs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jānim Maizītim, sievu mūžībā pavadot.
SIA Klāni A kolektīvs
***
Ir sāpes,
Ko nevar dalīt uz pusēm,
nav tādu vārdu, kas mierināt spētu..
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
Šajā sāpju un skumju brīdī
klusi mierinājuma vārdi un
patiesa līdzjūtība
mammai, māsai Ilzei, Alvim un
pārējiem tuviniekiem,
no dēla, brāļa un onkuļa
Andra Krēsliņa uz mūžu atvadoties.
Mājas iedzīvotāji Stacijas ielā 4 Lubānā
***
Kaut nekad vairs neatnāksi
savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
(Z. Purvs)
Izsakām līdzjūtību Ilzītei Krēsliņai,
brāli pāragri zaudējot.
Darbabiedri
***
Gan zināju tās dieniņas,
Kad bij ieti darbiņā,
To dieniņu nezināju,
Kad būs iet aizsaulē.
Vissirsnīgākā līdzjūtība
Ilzītei Krēsliņai un
pārējiem tuviniekiem,
atvadoties no brāļa Andra.
VSAC “Latgale” bijušās filiāles “Lubāna”
darbinieki un klienti
***
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
(B. Senkēviča)
Mūsu patiesi līdzjūtības un mierinājuma
vārdi visiem mīļajiem, no
Gunāra Koškina atvadoties
Anniņa, Agnis, Alvis

