
   21. un 22. jūnijā plkst. 16.00 Meirānu 
tautas namā

Līgosvētkus sagaidot, laipni aicināti uz 
amatierteātra “Zeltrači” pirmizrādi – komēdiju. 
Elizabete Hafere “Gadsimta lapsu medības”. 
Režisore Ilona Malahovska. 

Dzīve laukos nereti sagādā dažādas likstas, īpaši, 
ja esi vientuļa sieviete. Taču maigā dzimuma spītība 
un radoša pieeja spēj atrisināt daudzas ķibeles. It 
sevišķi, ja tuvumā ir izpalīdzīgas kaimiņienes un 
galants kaimiņš. 

Ieeja bez maksas un ievērojot valstī noteiktos 
pulcēšanās nosacījumus. Obligāta iepriekšēja 
pieteikšanās – personīgi Meirānu tautas namā vai 
zvanot uz m.t. 28307998 līdz 20. jūnijam.

   21. jūnijā Līgosvētku ieskandināšana 
Lubānā 
Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis 
“Naktsputni” ieskandinās vasaras saulgriežus 

– Plkst. 18.00 Pie Lubānas veselības un sociālās 
aprūpes centra; 

– Plkst. 18.40 Laukumā starp Parka ielas mājām 
Nr. 9, Nr. 11 un Nr. 22; 

Laura Rēveļa foto.

– Plkst. 19.20 Laukumā pie četrstāvu mājas Ozolu 
ielā 14. 

   23. jūnijā plkst. 21.00  Muzikālā apvienība 
“Ezers” Līgo noskaņās dabas takā “Aiviekstes ozoli”

Muzikālā apvienība “Ezers” aicina izbaudīt vasaras 
burvību un Līgo noskaņas. Ieeja uz pasākumu – brīva. 
Sviniet svētkus, ievērojot 2 metru distanci. Dodoties uz 
pasākumu, pašiem padomāt par sēžamlietām.

Lubānas novada jauniešu centrs arī piedāvāja savas 
aktivitātes, kā sagatavoties svētkiem 

17.06. Notika Līgo outfita (mūsdienīga izpratne par 
ūziņām un kamzoliem) gatavošana. Unikāla “tautas 
tērpu” gatavošana no vienkrāsaina T-krekla, jakas 
vai svārkiem, kurus drīkst “norakstīt’”, tad pļavā tika 
apgūtas vismaz 5 vainagu pīšanas metodes. 

18.06. Notika Līgo eatfita (uz galda esošas lietas 
ēšanai) gatavošana. Eksperimentēšana ar ēdienu 
garšām, improvizācija ar galda klāšanu. 

19.06. Līgo vietas sakopšana. Sākums 12:00. 
Gājiens uz dabas taku “Aiviekstes ozoli”, lai iekārtotu un 
sakoptu vietu lustīgai līgošanai.

Izdod Lubānas novada pašvaldība  
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Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 500 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Sēde notiek: attālināti videokonferen-
ces veidā

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Tālis 
Salenieks

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, 
Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis 
Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce 

Nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, 
Laila Ozoliņa 

1.§ Par saistošo noteikumu Nr. 4 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldī-
bas 2020. gada 29. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada 
pašvaldības budžetu 2020. gadam”” ap-
stiprināšanu 

Sakarā ar pašvaldībā saņemto Lu-
bānas vidusskolas direktores iesniegu-
mu (pašvaldībā reģ. 13.05.2020., Nr. 
LUB/2.08/20/432), veikt izmaiņas apstipri-
nātajā iestādes 2020.gada ieņēmumu/iz-
devumu tāmē pa valdības funkciju kodiem 
nolūkā nodrošināt iztrūkstošo fi nansējumu 
ēdamzāles telpas kapitālajam remontam 
un pamatojoties uz likuma “Par pašval-
dībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par 
pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu 
un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavo-
šanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un 
izpildes kārtību, 

Nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. 

gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas no-
vada pašvaldības budžetu 2020. gadam””  
saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 4 „Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam” triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai zināšanai.

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 4 „Grozī-
jumi Lubānas novada pašvaldības 2020.
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības 
budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie 

publicējami pašvaldības mājaslapā inter-
netā.

 2.§ Par investīciju projekta “Latgales 
ielas atjaunošana Lubānā” apstiprināša-
nu un iesniegšanu Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai

Lubānas novada pašvaldībā ir izstrā-
dāts investīciju projekta pieteikums „Latga-
les ielas atjaunošana Lubānā” iesniegšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, saskaņā ar MK noteikumiem 
“Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, 
kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevu-
mu ārkārtējās situācijas ietekmes mazinā-
šanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 
izplatību” (turpmāk – noteikumi). Noteiku-
mos paredzēta kārtība, kādā pašvaldībām 
izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situā-
cijas ietekmes mazināšanai un novēršanai 
pašvaldībās saistībā ar Covid-19 izplatību, 
tai skaitā pašvaldības transporta infrastruk-
tūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, 
gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes 
drošībai un organizēšanai u. c. transporta 
infrastruktūra) attīstībai, kā arī fi nansēšanas 
modelis - pašvaldības budžeta līdzfi nansē-
jums, sākot ar 2020. gadu, nav mazāks par 
25 %, un aizņēmuma apmērs nav lielāks 
par 75 % no pašvaldības kopējām investīci-
ju projekta izmaksām. Kredīta saņemšana 
ļautu mazināt ārkārtējās situācijas ietekmi 
uz pašvaldības budžetu.  Cita starpā notei-
kumi paredz saskaņojuma saņemšanu par 
investīciju projekta iesniegšanu VARAM no 
pašvaldības, kas administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā tiks noteikta kā attiecīgā 
novada administratīvais centrs pēc 2021. 
gada pašvaldību vēlēšanām, tas ir Mado-
nas novada pašvaldības. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 
21. panta pirmās daļas 23. punktu un 27. 
punktu, nolēma 

1. Apstiprināt investīciju projektu “Lat-
gales ielas atjaunošana Lubānā” (pieliku-
mā) iesniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmak-
sas 100016,69 EUR, projekta atbalsta gadī-
jumā nodrošināt pašvaldības budžeta līdz-
fi nansējumu 25 % no pašvaldības kopējām 
investīciju projekta izmaksām – 25016,69 
EUR un ņemot aizņēmumu Valsts kasē 75 
% no pašvaldības kopējām investīciju pro-
jekta izmaksām – 75000 EUR. 

3. Iesniegt sagatavoto investīciju pro-
jektu saskaņojuma saņemšanai Madonas 
novada pašvaldībā. 

3.§ Par nekustamā īpašuma „Granti-
ņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu un pir-
kuma līguma noslēgšanu

Ar Lubānas novada pašvaldības do-
mes 2020. gada 26. marta lēmumu (pro-
tokols Nr. 5, 12.§) tika nolemts atsavināt, 
pārdodot trešajā izsolē ar augšupejošu 
soli, Lubānas novada pašvaldībai piedero-

šo nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, kadastra nu-
murs 70580040127, kas sastāv no zemes 
vienības ar kopējo platību 2729 m² (kadas-
tra apzīmējums 70580040127), uz kuras 
atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmē-
jums 70580040127001) ar trīs palīgceltnēm 
(kadastra apzīmējums 70580040127002;  
70580040127003 un  70580040127004). 

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
“Grantiņi” izsoli publicēts pašvaldības 
mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. 
gada 7. aprīlī, Latvijas Republikas ofi ciālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis 2020. gada 
14. aprīlī,  Lubānas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” 
2020. gada 9. aprīlī. 

Rakstiska izsole (izsoles noteikumi 
un izsoles komisija apstiprināti ar Lubā-
nas novada pašvaldības izpilddirektora 
06.04.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/3) 
notika 2020. gada 11. maijā plkst. 14.00, 
Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 
Lubānā.  Rakstisku cenas piedāvājumu 
tika iesniedzis viens pretendents [..], per-
sonas kods: [..], dzīv. [..] Lubānas nov., 
piedāvātā cena 1000,00 EUR. 

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.4. apakš-
punktam, ja uz izsoli ir pieteicies tikai viens 
izsoles dalībnieks, kurš atbilst izvirzītajiem 
kritērijiem un prasībām, un kurš ir nosolījis 
izsoles sākumcenu, izsoles komisija ap-
stiprina šo izsoles dalībnieku par Nekusta-
mā īpašuma nosolītāju. 

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.6 apakš-
punktam, piedāvātā augstākā summa, at-
rēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, 
vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles 
dienas, jāiemaksā ar pārskaitījumu uz Lu-
bānas novada pašvaldības kontu. Izsoles 
uzvarētājs pašvaldības norēķinu kontā 
2020. gada 8. maijā iemaksāja izsoles no-
drošinājumu 100 EUR apmērā un 2020. 
gada 15. maijā iemaksāja atlikušo pirkuma 
maksas daļu 900 EUR, līdz ar to saskaņā 
ar Izsoles noteikumu 4.7. apakšpunktu, ir 
pamats apstiprināt nekustamā īpašuma iz-
soles rezultātus. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pa-

matojoties uz Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 
nolēma 

Apstiprināt 2020. gada 11. maijā no-
tikušās nekustamā īpašuma „Grantiņi” 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ka-
dastra numurs 70580040127, kas sastāv 
no zemes vienības ar kopējo platību 2729 
m² (kadastra apzīmējums 70580040127), 
uz kuras atrodas dzīvojamā māja (ka-
dastra apzīmējums 70580040127001) ar 
trim palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 
70580040127002; 70580040127003 un 
70580040127004), izsoles rezultātus un 
pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzva-
rētājam [..] par pirkuma maksu 1000 EUR 
(viens tūkstotis euro). 

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

Domes ārkārtas sēde 15.05.2020
Grantiņi” Indrāānun



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 19. jūnijs 3

PAŠVALDĪBĀ

Aigara Kreicberga foto.

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota 
elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes 
priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņ-
epone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Lana 
Kunce 

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, 
Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Iveta Pei-
lāne

1.§ Par nomas maksas atbrīvojuma 
piemērošanu saimnieciskās darbības vei-
cējam Pēterim Čaikovskim 

Izskatot saimnieciskās darbības veicēja 
Pētera Čaikovska 21.05.2020. iesniegumu 
(reģistrēts pašvaldībā 22.05.2020. ar nu-
muru LUB/2.10/20/212) par atbrīvojumu no 
nomas maksas sakarā ar Covid-19 izplatību, 
Lubānas novada pašvaldības dome, konsta-
tējot, ka:

1) starp Lubānas novada pašvaldību un 
pašnodarbināto personu Pēteri Čaikovski, 
reģistrācijas kods 11116611705 (turpmāk 
- nomnieks), 17.12.2019. noslēgts telpu no-
mas līgums LUB/4.08/19/1 par telpu “Meirā-
nu Stacijā”, Meirānos, nomu,

2) nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās 
darbības 2020.gada aprīlī, salīdzinot ar 2019. 
gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, sa-
mazinājušies vairāk kā par 30 %,

3) nomniekam iesnieguma iesniegšanas 
dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta admi-
nistrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 
1000 euro,

4) nomniekam uz iesnieguma iesniegša-
nas brīdi nav uzsākts maksātnespējas pro-
cess,

5) nomniekam pēdējā gada laikā nav 
bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 
saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas 
citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības 
pret iznomātāju,

6) nomnieks noteiktajā periodā no 
01.04.2020. nekustamo īpašumu vispār ne-
izmanto saimnieciskās darbības veikšanai 
Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ 
ārkārtējās situācijas laikā,

saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. 
noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publis-
kas personas un publiskas personas kon-
trolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma pie-
mērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pa-
matojoties uz likuma ,,Par valsts apdraudēju-
ma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību 
13.panta pirmo daļu, kur teikts, ka Valsts 
un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas 
publiskas personas un publiskas personas 
kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un 
speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma 
darbības laiku atbrīvo komersantus un citus 
saimnieciskās darbības veicējus, biedrības 
un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saka-
rā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā 
situācija, no publiskas personas mantas un 
publiskas personas kontrolētas kapitālsa-
biedrības mantas nomas maksas vai lemj 

par nomas maksas samazinājumu un par 
publiskas personas mantas izmantošanu, 
kā arī nepiemēro kavējuma procentus un 
līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, 
izņemot naudu par patērētajiem pakalpo-
jumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, 
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas 
pakalpojumiem, likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, kur teikts, 
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var pieņemt lēmumus citos likumā pa-
redzētajos gadījumos, nolēma

Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju 
Pēteri Čaikovski no nomas maksas, kas no-
teikta 2019. gada 12. decembra nomas līgu-
mā Nr. LUB/4.08/19/1, neveicot grozījumus 
tajā ar 2020. gada 1. aprīli līdz dienai, kad 
spēku zaudē likums “Par valsts apdraudēju-
ma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

2.§ Par nomas maksas atbrīvojuma 
piemērošanu SIA “Aivelīna” 

Izskatot SIA “Aivelīna” valdes locekles 
Dž. Kramas 15.05.2020. iesniegumu (re-
ģistrēts pašvaldībā 26.05.2020. ar numuru 
LUB/2.08/20/477) par atbrīvojumu no nomas 
maksas sakarā ar Covid-19 izplatību, Lubā-
nas novada pašvaldības dome, konstatējot, 
ka:

1) starp Lubānas novada pašvaldī-
bu un SIA “Aivelīna”, reģistrācijas nu-
murs 45403023881 (turpmāk - nomnieks), 
02.04.2012. noslēgts telpu nomas līgums 
Nr. 08-10.1 par telpu Oskara Kalpaka ielā 3, 
Lubānā, nomu,

2) informācija par nomnieku ir publicēta 
Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to 
krīzes skarto darba devēju sarakstā, kuru 
darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu,

3) nomniekam pēdējā gada laikā nav 
bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu 
saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas 
citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības 
pret iznomātāju,

4) nomnieks noteiktajā periodā no 
19.03.2020. līdz 30.04.2020. nekustamo īpa-
šumu vispār neizmanto saimnieciskās dar-
bības veikšanai Ministru kabineta noteikto 
ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā, 

saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. 
noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publis-
kas personas un publiskas personas kon-
trolētas kapitālsabiedrības mantas nomas 
maksas atbrīvojuma vai samazinājuma pie-
mērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pa-
matojoties uz likuma ,,Par valsts apdraudēju-
ma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību 
13.panta pirmo daļu, kur teikts, ka Valsts 
un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas 
publiskas personas un publiskas personas 
kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un 
speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma 
darbības laiku atbrīvo komersantus un citus 
saimnieciskās darbības veicējus, biedrības 
un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saka-
rā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā 

situācija, no publiskas personas mantas un 
publiskas personas kontrolētas kapitālsa-
biedrības mantas nomas maksas vai lemj 
par nomas maksas samazinājumu un par 
publiskas personas mantas izmantošanu, 
kā arī nepiemēro kavējuma procentus un 
līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, 
izņemot naudu par patērētajiem pakalpo-
jumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, 
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas 
pakalpojumiem, likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, kur teikts 
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas 
ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var pieņemt lēmumus citos likumā pa-
redzētajos gadījumos, nolēma

Atbrīvot SIA “Aivelīna”, reģistrācijas nu-
murs 45403023881, no nomas maksas, kas 
noteikta 2012. gada 2. aprīļa nomas līgumā 
Nr. 08-10.1, neveicot grozījumus tajā par lai-
ku no 2020. gada 19. marta līdz 2020. gada 
30. aprīlim. 

3.§ Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kal-
paka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lubānas 
novada pašvaldības vārda

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo infor-
māciju un konstatējot, ka: 

1) Ar Lubānas pilsētas domes 
20.05.1999. sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 
7.§), apstiprināts nekustamā īpašuma sada-
līšanas akts dzīvojamai mājai Oskara Kalpa-
ka ielā 25, Lubānā, 

2) Lubānas pilsētas zemesgrāmatas no-
dalījumā Nr. 66 Lubānas pilsētas pašvaldībai 
nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes īpa-
šumu 1805 m2 un namīpašumu, kas sastāv 
no trīsstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo pla-
tību 971,3  m2, tai skaitā dzīvokļu īpašumu 
ar kopējo platību 661,0 m2 un sastāv no 12 
dzīvokļu īpašumiem, vienpadsmit dzīvokļu 
īpašumiem ir atvērti savi nodalījumi, 

3) dzīvoklis Oskara Kalpaka ielā 25-1, 
Lubānā, Lubānas novadā uzņemts pašval-
dības bilancē, atlikusī bilances vērtība uz 
01.05.2020. - 1237,80 EUR, dzīvoklim piekrīt 
597/6610 kopīpašuma domājamās daļas, 

4) dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldī-
bas funkciju nodrošināšanai un, lai racionāli 
un lietderīgi varētu rīkoties ar savu īpašumu, 
tas jānostiprina zemesgrāmatā, 

5)  Dzīvokļa īpašuma likuma 6. panta pir-
majā daļā noteikts, ka dzīvokļa īpašumu var 
izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darīju-
ma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnie-
ka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izvei-
do, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem 
zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju 
kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm 
un zemi, pamatojoties uz likuma “Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. 
punktu, nolēma 

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Lubānas no-
vada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpa-
šuma objektu - dzīvokļa īpašumu Oskara 
Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā 
un kopīpašuma 597/6610 domājamās daļas, 
telpu grupas kadastra apzīmējums 7013 002 
0044 001 001.

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte        

azinājumu un ppar

sissssssssssssssss tu
pub
bied
par

Domes sēde 28.05.2020.
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Informācija par 
acu ārsta un 

neirologa 
konsultācijām 

bērniem 
Otrdien, 14. jūlijā, Lubānas novada 

Sociālais dienests organizē Rīgas Bēr-
nu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu 
konsultācijas bērniem līdz 18 gadu ve-
cumam. Iespējams saņemt acu ārsta un 
neirologa konsultācijas. Pieteikties pie 
sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa 
t. 20275661.

PII “Rūķīši” par 
pirmsskolas 

izglītības gaitu 
uzsākšanu

Ja esat nolēmuši, ka Jūsu bērns 
uzsāks pirmsskolas izglītības gaitas 
2020./2021. mācību gadā (2020. gada 
septembris – 2021. gada augusts) Lubā-
nas pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķī-
ši’’, lūgums bērnus pirmsskolas iestādē 
reģistrēt līdz 2020. gada 28. augustam 
attālināti: rukisi@lubana.lv. (iesniegu-
ma veidlapa atrodama Lubānas novada 
mājaslapas sadaļā: nozares/Lubānas 
pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”/
dokumenti), neatkarīgi no tā, kurā mācī-
bu gada mēnesī bērns uzsāks apmeklēt 
iestādi.  

Tas nepieciešams, lai prognozētu 
bērnu skaitu grupās un pedagogu darba 
slodzes.

e-pasts: rukisi@lubana.lv
Uzziņai: 26428836, 64807532

PII “Rūķīši” vadītāja 
Astrīda Soma

Lubānas vidusskola aicina nākamos 
pirmklasniekus 2020./2021.m.g.

Skola piedāvā
– bezmaksas mācību grāmatas, darba burtnīcas,
– mājīgas klašu telpas,
– logopēda palīdzība,
– psihologa konsultācijas,
– angļu valodas apguve no 1. klases,
– datorika no 1. klases,
– pagarinātās dienas grupas nodarbības līdz plkst. 17.00
– brīvpusdienas,
– plašas pulciņu un ārpusklases nodarbību iespējas,
– tautiskās dejas,
– koris,
– vokālais ansamblis,
– futbols.

Uzziņas pa t. 64860862

Meklē 
brīvprātīgos 

Lielisks piedāvājums saturīgai un 
vērtīgai brīvā laika pavadīšanai.

Ja tev patīk pastaigas un sportiskās 
aktivitātes Lubānas dabas takā, tad šis 
piedāvājums ir tev...

Visas vasaras garumā tiek meklēti 
brīvprātīgie, kas var palīdzēt ar savu spē-
ku Lubānas takas sakopšanā.

Pieteikšanās pie Māra (26649344) 
vai Lubānas novada jauniešu centrā.

12. klases 
absolventiem 

svinīgs 
atestātu 

pasniegšanas 
brīdis notiks 

25. jūlijā 
plkst. 11.00.

00
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Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra (turpmāk 
Aģentūra) ir Aizsardzības ministrijas pārraudzībā esoša 
valsts pārvaldes iestāde, kas saskaņā ar Ģeotelpiskās in-
formācijas likumu un Ministru kabineta 2013. gada 9. jūli-
ja noteikumos Nr. 384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras nolikums” noteiktajām funkcijām un uzdevumiem 
iegūst, sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās informācijas pa-
matdatus, tai skaitā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, kas ietver 
valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu apvidū.

Aģentūras darbinieki minētā uzdevuma ietvaros laika 
periodā no 2020. gada jūlija līdz novembrim, veiks valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas un sakārtošanas dar-
bus Latgales reģionā, tai skaitā Lubānas novada teritorijā. 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 9.panta 
pirmo daļu, nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais val-
dītājs vai lietotājs neierobežo ģeodēzisko un kartogrāfi sko 
darbu veikšanu savā īpašumā esošajā vai pārvaldāmajā 
teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir darba apliecības, kuras ne-
pieciešamības gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās notiek 
tikai ar Nacionālo bruņoto spēku automašīnām, kuras var 
atpazīt pēc valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas sākas 
ar burtiem LA. Aģentūras darbinieki ir tērpti darba apģērbā, 
uz kura ir atpazīšanas zīmes - Aģentūras logo, ieņemamais 
amats un vārda iniciālis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēšanas darbus veic ģeodē-
zistu grupa divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda šādus darbus:

1. Veic ģeodēziskā punkta meklēšanu apvidū.
2. Atrastai grunts zīmei atrok punkta centru un veic fo-

tografēšanu.
3. Veic ģeodēziskos mērījumus punktā.
4. Grunts zīmei izveido aprakumu (kupicu) un ierīko no-

rādītājstabu,
5. 5 m rādiusā no punkta centra veic krūmu un koku līdz 

12 cm diametrā nociršanu.
6. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo 

punkta abrisu.
7.  Atrastas sienas zīmes attīra no rūsas un citiem uz-

slāņojumiem.
8.  Virs sienas zīmes piestiprina informējošo plāksnīti.
9. Fotografē sakārtoto ģeodēzisko punktu un sagatavo 

punkta abrisu. 
Lauka apsekošanas darbi var skart jebkuru vietu nova-

da teritorijā. 

Lubānas novada teritorijā esošo valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu sarakstu un shēmu: Valsts ģeodēziskā tīkla punkti 
Lubānas novadā uz 1.06.2020; GT 
punktu izvietojuma shēmu var apskatīt 
novada mājaslapā www.lubana.lv sa-
daļā/ Jaunumi.

Informācija par Aģentūru atroda-
ma interneta vietnēs www.lgia.gov.lv 
un  http://map.lgia.gov.lv    

PAŠVALDĪBĀ

Par valsts ģeodēziskā 
tīkla punktu 
apsekošanu 

Lubānas novadā

Par Spānijas kailgliemeža 
izplatības ierobežošanu
Dabas aizsardzī-

bas pārvalde pēdējo 
gadu laikā saņem 
regulārus dažādu 
Latvijas pašvaldību 
iedzīvotāju ziņoju-
mus un sūdzības par 
dabiskos biotopus, 
kultūraugus un māj-
dzīvnieku veselību 
apdraudošo Spāni-
jas kailgliemezi Arion 
vulgaris. Gliemeži 
nereti tiek konstatēti 
lielā skaitā un noda-
ra ievērojamus postījumus  dārzu īpašniekiem. Līdz ar siltāka laika 
iestāšanos, iedzīvotāju sūdzības pēdējās šī gada nedēļās ir būtiski 
pieaugušas, nereti izsakot lūgumu pēc koordinētas cīņas ar šīs su-
gas īpatņiem.

Spānijas kailgliemezis ir ierindots Eiropas simts visinvazīvāko 
dzīvnieku sarakstā. Lai gan no zinātniskā viedokļa arī Latvijā tā ir 
klasifi cējama kā invazīva suga, nepilnīgā normatīvā regulējuma in-
vazīvo sugu jomā dēļ šobrīd Spānijas kailgliemezis nav ofi ciāli ie-
kļauts invazīvo sugu sarakstā. Latvijas teritorijā šī suga ir sastopama 
kopš 2009.gada. 2019.gada rudenī bija konstatētas un apstiprinātas 
59 sugas atradnes, kuras lokalizējas galvenokārt Latvijas centrālajā 
daļā. 2020.gadā sugas izplatība, visticamāk, ir paplašinājusies. Ārēji 
Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris ir ļoti līdzīgs vietējam sarkana-
jam kailgliemezim Arion rufus, kas ir sastopams Latvijas dienvidrie-
tumos: Embūtē  un pie Liepājas ezera. Minētā iemesla dēļ sākumā 
eksperti precīzi nosaka kailgliemeža sugu un tikai tad tiek apstipri-
nāta jauna atradne.

Latvijas teritorijā kaitēklis galvenokārt tiek ievazāts ar stādiem, 
pie kuru saknēm atrodas gliemeža oliņas. Līdz ar stāda iestādīšanu 
gliemezis veiksmīgi iedzīvojas dārzos un caur ceļmalām, grāvmalām 
un ūdenstilpju piekrastēm izplatās gan kaimiņu dārzos, gan arī da-
biskās teritorijās. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka Spānijas kailgliemeža 
izplatības ierobežošanā būtu jāiesaistās visu invadēto teritoriju īpaš-
niekiem. Tā kā Spānijas kailgliemezis visintensīvāk olas dēj no au-
gusta līdz septembrim, ir jācenšas panākt, lai pēc iespējas mazāks 
gliemežu skaits sasniegtu olu dēšanas vecumu un izdētu olas. Viena 
dējuma olas ir vienkopus un vienā dējumā var būt pat vairāk nekā 
250 olu.

Sugas ietekme var izpausties dažādi, piemēram, kailgliemeži var 
apdraudēt kultūraugus un vietējās augu sugas gan apēdot tās, gan 
pārnēsājot dažādus augu patogēnus. Tāpat Spānijas kailgliemezis 
izkonkurē un barojas ar citām bezmugurkaulnieku sugām, piemē-
ram, gliemežiem un sliekām. Ir novērota krustošanās ar tuvāk rad-
niecīgajām Arion ģints kailgliemežu sugām, kā rezultātā tās asimilē-
jas un izzūd. Suga var izplatīt jaunas parazītu un patogēnu sugas, 
kas ar gliemežiem tiek ievestas no citiem reģioniem. 

Ņemot vērā augstāk minēto Dabas aizsardzības pārvalde aici-
na:

- turpināt ziņot par jauniem atradņu gadījumiem, rakstot uz e-
pastu invazivs@daba.gov.lv, norādot iespējami precīzu atradnes 
vietu, savu kontaktinformāciju un pievienojot atrastā Spānijas kailg-
liemeža foto. 

Ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā 
Gunta Gabrāne
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SKOLU ZIŅAS

Lubānas vidusskolas 9. klase un audzinātāja Mudīte Ločmele.Lubānas vidusskolas 9. klase un audzinātāja Mudīte Ločmele.

Lubānas novada 
skolu devīto klašu 

absolventiem! 
Būt aktīviem ceļā uz 
nezināmām virsotnēm 

un sasniegt 
iecerētos mērķus!
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Aicinājums kopā ar ģimeni (vai dziļā vientulībā) 
no jauna atklāt Lubānas novada skaistākās vietas! 

Izstaigā dabas taku “Aiviekstes ozoli”, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā apskati izstādi “Vilnis Zābers 
Lubānā”, piektdienās un sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 iedvesmojies Lubānas Amatnieku centrā. 

Dodies nelielā izbraucienā uz Meirāniem, un, iepriekš piesakot vizīti, apskati Jāņa Zābera muzeju “Vecais ceplis”, brīvdienu mājā 
“Zvaigznītes” satiec  sieru sējēju Ilonu Malahovsku, noteikti iegriezies putnu dārzā “Rozas”. Ja vēlies aktīvu atpūtu, dodies spēlēt disk-
golfu “Lettēs” vai izīrē velosipēdu, laivu, mobilo pirti  pie Māra Valaiņa. 

Plāno atpūtu ārpus mājas nedēļas nogalē un izmanto iespējas, ko sniedz brīvdienu māja “Zvaigznītes” vai viesu māja “UpeNes”. Vai 
esi apmeklējis Lubānas vīnotavu, akmeņu parku “Vaidavas” vai Lubānas novada dzejnieces Broņislavas Martuževas Dzejas klēti? Ja, 
nē – šis ir laiks, kad vari to īstenot vai arī atkārtot apmeklējumu un atklāt jaunas emocijas.

Piektdienās no plkst. 10.00 līdz līdz 12.00 ir atvērta Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca.  Ar visu Lubānas novada tū-
risma piedāvājumu vari iepazīties Lubānas pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv sadaļā tūrisms. Iepriekš piesaki savu apciemojumu 
tūrisma piedāvājuma saimniekam, lai vienotos par apciemojuma laiku. Lūdzu ievērot ieteikumus, kā ceļot droši! Ievēro 2 m distanci, 
ievēro higiēnu, nedrūzmējies, ievēro drošības norādes tūrisma objektā, rūpīgi izvērtē galamērķi un laiku. Ilze Kraukle

Meirānu Kalpaka pamatskolas
absolventi:  Agnese Ērgle, Jēkabs Ērglis, 
Bruno Lācis, Marina Puška, Rihards Lāže, 
Ivars Āboliņš; audzinātājas - Aiva Caunīte, 
Vineta Bormane
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Aktuālais par COVID-19
Beidzoties ārkārtējai situācijai Latvijā, valdība ir lēmusi par 

noteikumiem, kas turpmāk mums visiem jāievēro, lai Covid-19 
izplatības risks samazinātos. Ar jaunajiem 
noteikumiem, kas stājas spēkā 2020. gada 
10. jūnijā, var iepazīties https://likumi.lv/ta/
id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pa-
sakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-iero-
bezosanai. 

Noteikumi nosaka 
1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un pie-

sardzības pasākumus;
2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus;
3. personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības 

pasākumus;
4. ierobežojumus tūrismam un ceļošanai, kā arī prasības 

pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kā arī pašpārvadājumu 
pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai;

5. prasības pasažieriem, transportlīdzekļiem, transportlīdzek-
ļa vadītājiem un apkalpes locekļiem;

6. pārvadājumu pakalpojumu organizētāju, sniedzēju un pa-
sažieru tiesības un pienākumus;

7. kultūras, reliģiskās darbības veikšanas vietu, izklaides, 
sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus;

8. izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises no-
sacījumus;

9. higiēnas prasības pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem un 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Covid-19 infekcijas izpla-
tības laikā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10. Covid-19 infekcijas izplatības laikā piemērojamos atvieg-
lojumus atbilstoši normatīvajos aktos par primāro pārtikas pro-
duktu apriti nelielā apjomā noteiktajām prasībām;

11. nosacījumus sociālo pakalpojumu saņemšanai;
12. diagnostikas un ziņošanas kārtību par Covid-19 infekci-

jas gadījumiem;
13. kontaktpersonu noteikšanas un medicīniskās novēroša-

nas kārtību;
14.  izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.
Joprojām ir spēkā: 2 metru distance vietās, kur tas ir 

iespējams, 4 m2 platība sabiedriskās vietās, roku un virsmu 
dezinfekcija, mutes un deguna aizsegi sabiedriskajā transportā 
un sekošana ofi ciālajai informācijai. 

Neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties publis-
kās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:

1. ne vairāk kā divas personas;
2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā 

mājsaimniecībā;
4. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai 

dienesta pienākumu dēļ; 
5. sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie 

sporta darbinieki sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu 
laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida nodar-
bošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fi ziskām aktivi-
tātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);

6. pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pa-
kalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros;

7. bērnu nometnēs vienas grupas ietvaros, tai skaitā valsts 
aizsardzības mācību nometnēs;

8. aktieri, baleta mākslinieki, dejotāji un orķestra mūziķi mē-
ģinājumu, nodarbību un pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir 
attiecināms arī uz amatiermākslu un interešu izglītības program-
mu apguvi vienas grupas ietvaros šajā apakšpunktā minētajās 
jomās...

Ligita Pētersone
Ārkārtējā situācija valstī beigusies, tomēr ierobežojumi ir saglabājušies. 
Kā mēs Lubānā, novadā, pārcietām šo 3 mēnešu ārkārtējo situāciju, izolāciju no 

saskarsmes, jo esam ļoti sabiedriski, komunikabli, mums notiek ļoti daudz skaistu 
pasākumu, kurus apmeklējam kuplā skaitā. Dzirdēts, ka bija ģimenes, kas tik tiešām 
saudzēja savus vecākās paaudzes pārstāvjus, neļaujot viņiem doties ārpus savas māj-
saimniecības, piegādājot mājās no veikala visu nepieciešamo. Bija mums arī ceļotāji, 
kas, atgriezušies no ceļojumiem vai darba ārzemēs, apzinīgi ievēroja 14 dienu pašizo-
lāciju, apkārt klejoja arī aizdomas, ka kāds neievēro noteikumus. Bet vai tā bija?

Mūsu tirdzniecības darbinieki, pārdevēji klātienē varonīgi pildīja savus ikdienas 
pienākumus, nebaidoties saslimt ar nejauko vīrusu Covid-19. Prieks, ka savus uz-
ticamos pircējus nepievīla pārtikas veikals TOP Lubānā, kurš krīzes laikā piedzīvoja 
rekonstrukciju un atvēra savas durvis, dodot darbavietas vairākiem novada iedzīvo-
tājiem.  

Liels pārbaudījumu laiks bija arī medicīnas darbiniekiem. Bija apstājušies gandrīz 
visi ambulatorie un diagnostikas pakalpojumi ārstniecības iestādēs. Apkalpoti tika vien 
akūtie un neatliekamie gadījumi. Daļa konsultāciju notika attālināti. Paldies Lubānas 
mediķiem, kas šajā grūtajā laikā sniedza palīdzību ikvienam savam pacientam. NMPD 
mediķi ik dienas devās izsaukumos, nezinot, vai viņu priekšā nav saslimušais ar bīs-
tamo vīrusu. Iespējams, ka, garo diagnostikas pakalpojumu rindu dēļ, kādas slimības 
ir ielaistas. Ir izmeklējumi, kuriem nepieciešama diagnostika tūdaļ, šodien, bet izmek-
lējums būs pieejams tikai septembrī, oktobrī vai novembrī. Slimnīcā nonākt, cerot, ka 
tad pie izmeklējuma varētu tikt ātrāk, nav nemaz tik vienkārši. Arī pie zobārsta tikt tad, 
kad nepieciešams, ir problemātiski. Tāda ir reālā situācija.

Pašvaldības iestādes, ievērojot visus ārkārtējā situācijā valdības noteiktos iero-
bežojumus, darbojās attālināti. Daudzas konsultācijas notika attālināti. Pašvaldības 
domes, komiteju sēdes, pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksmes notika gan ievērojot 
2 m distanci, gan attālināti, videokonferenču veidā, izmantojot mūsdienu moderno 
tehnoloģiju iespējas. 

Arī mācības novada skolās notika attālināti tāpat kā citviet Latvijā. Bija ģimenes, 
kurās gan vecāki, gan bērni bija apmierināti ar mācībām attālināti. Bet pārsvarā uz-
runātie bērni teica, ka labprātāk mācītos skolā klātienē, jo vēlas satikt skolasbiedrus, 
draugus un skolotājus, arī mācīties vieglāk. Daļa vecāku (jaunāko klašu) atzina, ka 
daudz jāpalīdz mācībās bērniem, nav brīvā laika. Tāpat arī daudzi skolotāji apliecināja, 
ka darbs – mācīšana – attālināti, lai arī ir kas jauns, nebijis, pat interesants, tomēr 
aizņem pārāk daudz brīvā laika, ir liela pārslodze. 

Jā, un kā visvairāk pietrūks mūsu novada skolu absolventiem? Kārtīgu izlaidumu, 
ar milzīgiem ziedu klēpjiem, apskāvieniem, sarokošanos, izlaiduma balli... 9. klasēm 
izlaidumi jau notikuši. Bija svinīgi, bija daudz labu vēlējumu, dāvanā zils lietussargs 
ar novada logo no pašvaldības... Izlaidumi notika kopā ar vecākiem, ievērojot 2 m 
distanci ģimenēm vienai no otras. Bija skaisti, neierasti, tomēr mazliet nostaļģiski pēc 
agrākiem laikiem.

Attālinātās darba iespējas daudzās novada ģimenēs saveda kopā pat 3 paaudzes 
– bērni un mazbērni no lielajām pilsētām ārkārtas situācijas laiku pavadīja mūsu no-
vadā pie vecākiem, vecvecākiem – nelielā pašizolācijā. Varam būt lepni par to, ka no 
novada aizbraukušie grūtos laikos tomēr patvērumu meklēja dzimtajās mājās. Laikam 
jau šim gadījumam var pielietot populāro teicienu: nekur nav tik labi kā mājās. To pašu 
var teikt arī par tiem, kas bija tālu prom – ārzemēs, bet, ārkārtas situācijai sākoties, 
vēlējās atgriezties Latvijā, būt starp savējiem, jo mājās pat sienas palīdz. 

Šajā ārkārtas situācijas laikā daudziem novada iedzīvotājiem ļoti pietrūka kultūras 
dzīves, kas mūsu pašvaldībā vienmēr bijusi augstā līmenī. Šobrīd, kad pasākumi jau 
var notikt ierobežotam cilvēku lokam, mūsu kultūras iestādēm jādomā, kādus pasā-
kumus organizēt un kur labāk notikt pasākumiem, lai ievērotu visus valstī noteiktos 
ierobežojumus (2 m). Tāpēc arī Līgo pasākumi Lubānā būs kā koncerti, vairāk  veltīti 
klausīšanai, un notiks brīvā dabā, kur vairāk vietas. Meirānu tautas namā (ievērojot 
valstī noteiktos ierobežojumus) teātra izrādi Līgosvētkiem par godu varēs skatīties pat 
2 dienas pēc kārtas. Pielāgojamies jaunajiem apstākļiem, ievērojam noteikumus un 
baudām svētkus!

Kādu laiku nebūs tāpat kā agrāk, kā mums patika, kā darījām... Covid-19 ieviesis 
savas korekcijas mūsu dzīvē. Cik ilgi? Kā pielāgosimies jaunajiem apstākļiem? Mā-
cīsimies strādāt un domāt pa jaunam? Daudzi neatbildēti jautājumi... Un, iespējams, 
ka priekšā vēl otrais slimības vilnis, jo pēc katru dienu publicētajām ziņām redzam, ka 
vīruss tik viegli neatkāpjas...

Ārkārtējā situācija valstī pasludināta par izbeigtu
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Kolektīvs Radošiem, 
Atraktīviem, Smaidošiem 
Cilvēkiem jeb, īsāk sakot, 
biedrība “KRASC-LUBĀ-
NA” ar Lubānas novada 
pašvaldības fi nansiālo 
līdzdalību un Eiropas 
lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības program-
mas 2014. - 2020. gadam 
pasākuma “Atbalsts LE-
ADER vietējai attīstībai un 
Sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju īs-
tenošana” apakšpasāku-
ma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes “Vie-
tas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” līdzfi nansēto 
projektu Nr. 19-05-AL23-
A019.2202-000022 “Mobi-
lo gultu iegāde” ir iegādā-
jusies 15 mobilas divstāvu 
gultas ar aprīkojumu, 30 
kempinga gultas ar aprī-
kojumu, 7 režģveida kon-
teinerus un metāla skapi 
aprīkojuma glabāšanai, 
kā arī putekļusūcēju. 

Lubānas kultūras 
nama dejotāji jau vairāk 
kā 10 gadus piedalās 
dažādos starptautiskos 
tautas deju un folkloras festivālos, esam ie-
pazinuši daudzus kolektīvus. Uzaicinot cit-
tautu deju grupas uz mūsu pasākumiem, 
vēlamies piedāvāt Lubānas un kaimiņu 
novadu iedzīvotājiem iespēju redzēt un ie-
pazīt citu tautu kultūru. Vēlamies atjaunot 
Aiviekstes svētkus Lubānā kā starptautisku 
amatiermākslas kolektīvu festivālu.

Visos festivālos, kuros esam bijuši, 
uzņemošā valsts nodrošina naktsmītnes. 
Esam gulējuši sporta zālē kempinga gul-
tās vairākas grupas kopā, esam divstāvu 
gultās gulējuši bērnudārza grupās, kurās 
vasarā nav bērnu, kā arī divstāvu gultās, 
kuras speciāli uzstādītas kafejnīcā, kura 
darbojas tikai ziemā slēpošanas sezonā, 
bet vasarā nedarbojas. 

Viesnīcu kapacitāte mūsu pusē nav lie-
la vai tās ir salīdzinoši dārgas un atrodas 
15 vai vairāk kilometru attālumā no Lubā-
nas, līdz ar to rodas transporta izmaksas. 

Lai bagātinātu un dažādotu Lubānas 
un kaimiņu novadu kultūras pasākumus, 
lai popularizētu mūsu amatniekus, uzņē-

mējus un pašdarbniekus, lai ieinteresētu 
citus cilvēkus par Lubānu, ir nepieciešams 
uzņemt Lubānā gan ārvalstu deju kolektī-
vus, gan tālākas Latvijas grupas. 

Tad nu esam gatavi uzņemt viesus. Šo-
gad gan jānogaida, lai Covid-19 atkāpjas, 
bet, līdzko situācija kļūs droša un Aivieks-
tes svētki notiks, tā esam gatavi aicināt cie-
miņus un iepriecināt visus koncertu skatītā-
jus! Patiess prieks par realizēto projektu!

Paldies Lubānas novada pašvaldībai 
par fi nansiālo atbalstu un paredzamo sa-
darbību, paldies Lubānas Aptieka SIA val-
des loceklei Aivai Grāpei par iespēju gla-
bāt inventāru sabiedrības telpās, paldies 
Laurim Priedniekam par šo telpu estētisko 
baudījumu, paldies Lubānas vidusskolas 
direktorei Ivetai Peilānei un pārvaldniekam 
Andrim Stoļeram par skapja atgādāšanu 
uz Lubānu un Lubānas kultūras nama de-
jotājiem par darbu, nogādājot visu inventā-
ru tā glabāšanas telpās. Tad nu rosāmies 
tālāk! 

Valdes priekšsēdētāja Laila Ozoliņa

Aktuāli 
novadā

 Latgales ielā Lubānā notiek ielas 
seguma atjaunošana ar divkārtu virs-
mas apstrādi un pastiprināšana ar ne-
saistītu minerālmateriālu kārtu. Šobrīd 
darbi nedaudz apstājušies. Tiek gaidīti 
piemēroti laikapstākļi. Darbus veic SIA 
“Krustpils”. Plānots, ka līdz jūlija vidum 
segums tiks atjaunots. 

 Pabeigti darbi Tilta ielā 5 (poliklī-
nikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības 
iestādes ēku). Ekspluatācijā ēka tiks 
pieņemta pēc mēneša, jo tiek kārtota 
inventarizācijas lieta. 

 Lubānā 16. jūnijā tika remontētas 
ielu gaismas.

 Noslēgusies tirgus izpēte par per-
sonas datu apstrādes speciālista pie-
saisti.

 Šonedēļ plānots appļaut pašvaldī-
bas ceļu malas Meirānos. 

 Vairāki ceļu posmi Meirānu ciemā 
tika apstrādāti ar grants ceļu seguma 
pretputēšanas materiālu.

 Plānots slēgt sadarbības līgumu 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi par pro-
jekta “Apsaimniekošanas pasākumu 
veikšana īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijās un mikroliegumos biotopu 
un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabo-
šanai” atbalstāmo darbību īstenošanu. 
Runa iet par Meirānu – Lubānas aleju.

 Lubānas pilsētas bibliotēka aicina 
novada iedzīvotājus iesaistīties maku-
latūras vākšanā.

 Lubānas novada tūrisma un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma centrā pie-
ejamas Lubānas ezera apkārtnes tū-
risma kartes. Šajās kartēs ir apkopota 
informācija par 33 tūrisma pakalpoju-
mu sniedzējiem (to skaitā arī Lubānas 
nov.), kā arī norādītas naktsmītnes un 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju 
vietas.

 25. jūnijā notiks Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas 
sēde. Darba kārtībā jautājumi par gro-
zījumiem kultūras, sporta utt. 2020.g. 
pasākumu plānā saistībā ar Covid-19.

 Nākamā domes sēde notiks otr-
dien, 30. jūnijā.

 Līgosvētku brīvdienās, no 21. līdz 
24.jūnijam, gaidāmas izmaiņas reģio-
nālo autobusu maršrutos.

Aicinām pirms brauciena atkārtoti 
pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 
mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustī-
bas saraksti vai portālā 1188. Papildu 
informācija pieejama arī: https://bit.
ly/2Y7HMSG

Mobilas gultas biedrībai 
“KRASC-LUBĀNA”
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Nākamais numurs iznāks 
2020.g. 9. jūlijā. Informāciju iesniegt 

domē redaktorei līdz 2. jūlijam. 
Sekojiet informācijai pašvaldības mājaslapā 

www.lubana.lv, arī vietnes Facebook 
Lubānas novada pašvaldības lapā.

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas...

Līga Gailīte 73 g. (Indrāni)
Mirusi 24.05.2020.

Ārija Džede 86 g. (Lubāna)
Mirusi 02.06.2020.

Pēteris Mikals 49 g. (Indrānu pag.)
Miris 13.06.2020. 

Ģirts Kutka 80 g. (Lubāna)
Miris 14.06.2020.

Lonija Šulca 91 g. (Lubāna)
Mirusi 15.06.2020.

Tekla Grāvere 93 g. (Lubāna)
Mirusi 16.06.2020.

Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds.

Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

/M. Jansone/

Mūsu klusa līdzjūtība Ivetai Ecētājai, 
māmiņu pavadot.

Ivetas klasesbiedri Lubānas vidusskolā 
un skolotāja

Tas putns ir aizlidojis.
Tikko uz plaukstas vēl vizēja

mirdzums no viņa….
Kā pēc skrējiena
pirkstgalos pulss

un ātra elpa kā balva.
Tikko taču vēl bija

spārnu švīksti un tēli,
tas putns ir aizlidojis,
un ir ļoti žēl.  (A. Līce)

Skumju brīdī esam kopā ar Tevi, 
Sandra, un pārējiem tuviniekiem, 
mammu Āriju kapu kalnā pavadot.

Lubānas vidusskolas laika 
klasesbiedri

Ir brīdis, kad nevaram vairāk,
Kā tikai pavadīt iet

Līdz atvērtiem zemes vārtiem,
Ko mūžība aizdarīs ciet.

Mūsu klusa līdzjūtība Maijai, 
pavadot Ģirtu mužībā.

Bijušās darbabiedrenes
Lidija, Lolita, Santa, Baiba

Dusi saldi zemes rokās,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noliks,
Un tev vienmēr silti būs.

(A. Straube)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Aijai Dzenovskai ar bērniem, 

tuvu un mīļu cilvēku smiltājā pavadot.

Inta, Marta

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

Izsakām līdzjūtību 
Laimonim Gerševicam ar ģimeni, 

māsu Līgu mūžībā pavadot

Kaimiņi 
Rasma un Andris

Bet saule ap darbiem rit aši,
Ap mūžu tāpat, un brīdis ir klāt,

Kad nespējam vairāk kā ziedus klāt...
(A. Štrauss)

Mūsu visdziļākā līdzjūtība 
Vijai Kibermanei un 

Laimonim Gerševicam, 
pavadot māsu smilšu kalniņā.

Biruta, Skaidrīte P.

Ziedi reiz nobirst – un to vairs nav.
Tikai smarža saglabājas stipra

Mūsu atmiņu dārzos.
(Pāvils Vīlips)

Izsakām līdzjūtību 
Dacei Pauliņai ar ģimeni, 
mammu mūžībā pavadot.

Žeieru ģimene

Mīļš cilvēks aizgājis
Uz klusēšanas pusi.

Viss aizgājis,
kas izdzīvots un bijis.
Vien paliek atmiņas

ar mīlestības vārdiem,
Nu dvēselīte debesīs...

(J. Jaunsudrabiņš)

No sirds jūtam līdzi 
Maijai Kutkai 

un tuviniekiem, 
Ģirtu mūžībā pavadot.

Draugi: Aina, Miervaldis,
Irēna, Antons, 

Baiba, Kondrāts

Lai sapnis balts viņa dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem 

spārniem sedz.
(Ā. Elksne)

Izsakām līdzjūtību 
Ģirta Kutkas tuviniekiem.
Mednieku klubs “Lubāna”

Klusums, tevis vairs nav,
tikai atmiņas, kas aizkustina dvēseli

vārdi, kas nepateikti,- skan.
(A.Gļauda)

Izsakām patiesu līdzjūtību 
Ivetai Ecētājai, 

māmiņu mūžības ceļā pavadot. 

Lubānas sociālā aprūpes centra meitenes

Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,

Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.

(B. Senkēviča)

Izsakām vissirsnīgāko līdzjūtību 
Maijai Kutkai, 

vīru mūžības ceļā pavadot.

Mājas iedzīvotāji Ozolu ielā 14 A

Tu esi uz mūžiem aizgājis
no šī dārza

un no šīs mājas,
Tu esi uz mūžiem aizgājis 

no pasaules.
(Lija Brīdaka)

Patiesa līdzjūtība 
Pētera Mikala tuviniekiem. 
Lubānas novada pašvaldība

Jā, dzīvots ir.
Bez mitas iets un būts.

Laiks radoties ar smiltāju un zāli...
Neviens vairs nevaicā, vai ceļš bij grūts,

Kad spēji saplok spēka pilnie vāli...
(Rūdolfs Liedags)

Skumji atvadīties uz mūžu 
no laba kaimiņa – Ģirta. 

Līdzjūtība Maijai un pārējiem tuviniekiem!

Pētersonu saime

Kapusvētki

Es visu atstāju jums –
Savas skumjas un prieku, kas bijis,

Savu darbu un domas,
Kas kopā šai dzīvē ar jums

Kā raibs dzīpars vijies. 
/V.Kokle-Līviņa/

Skumju un atvadu brīdī esam kopā ar 
Ingu Grāpi, Daigu Poruku un viņu ģime-
nēm, Teklas tanti smilšu kalniņā pavadot.                                                                                              

Bodnieku ģimene un Lidija

Paņem līdzi saules glāstu, 
Lai mazu brīdi siltāk tiek.

Atvadoties no Teklas Grāveres, 
izsakām līdzjūtību viņas tuviniekiem.

Pensionāru biedrības “Cerība” kolektīvs

25. jūlijs 13:00 
Lubānas Vecajos kapos

plkst. 14:00 
Lubānas jaunajos kapos

1. augusts 12:00 
Visagala kapos


