
Šajā numurā

Mācības tiks 
uzsāktas klātienē

Visas Lubānas novada izglītības iestādes 2020./2021. 
mācību gadā uzsāks mācību procesu klātienē, ņemot vērā 
Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus mācību procesa 
organizēšanai Covid-19 laikā un citus valstī noteiktos drošības 
pasākumus.

Līdz šī gada 24. augustam katra novada izglītības iestāde 
izstrādā izglītības procesa organizēšanas kārtību un kārtību, 
kā iestādē tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ie-
robežošanas prasības. Šī informācija tiks publicēta izglītības 
iestāžu mājas lapās, kā arī nosūtīta vecākiem ar e-klases starp-
niecību. 

Uzsākot jauno mācību gadu, savus skolēnus Zinību dienas 
svinīgā pasākumā, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežoju-
mus, gaidīs:

Meirānu Kalpaka pamatskolā 1. septembrī plkst. 9:00;
Lubānas vidusskolā 1. septembrī plkst. 10:00.
Pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” rūķu meitenes ma-

zos rūķēnus gaidīs 1. septembrī no plkst. 7:30. Visas dienas 
garumā pirmsskolēniem būs jāpiedzīvo dažādi brīnišķīgi pār-
steigumi. Kādi? Noslēpums!

Šis mācību gads ienāk izglītības iestādēs ne tikai ar no-
teiktajiem drošības pasākumiem, bet liels izaicinājums ir uz 
kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana vispārē-
jā izglītībā. Šajā mācību gadā tas tiks ieviests 1., 4., 7. un 10. 
klasē. Kas mainās?

Galvenais – akcentu pārbīde: 
• no zināšanām uz zināšanu lietošanu daudzveidīgās si-

tuācijās un kontekstos; 
• no gatavu zināšanu nodošanas un atprasīšanas uz sa-

runu, produktīviem un jēgpilniem uzdevumiem; 
• no frontāla procesa uz sadarbību, iesaistīšanos; 

• no tikai summatīvās vērtēšanas uz jēgpilnu atgriezenisko saiti 
par mācīšanās procesu.

Skolā ienāk jauni mācību priekšmeti, piemēram, dizains un teh-
noloģijas, datorika, teātra māksla, inženierzinības, valsts aizsardzības 
mācība u.c. Vidusskolā izglītojamie mācību priekšmetus apgūs trīs lī-
meņos: vispārējā, optimālā un padziļinātā līmenī.

Jaunā mācību gada sākums ir brīnišķīgs atskaites punkts, lai uz-
sāktu ko jaunu, lai mainītu ieradumus, lai izvirzītu augstākus mērķus. 
Negaidīsim ne mirkli, neatliksim uz rītdienu, bet darīsim to jau šodien! 
Esam aktīvi un atraktīvi, esam radoši un varoši, esam darbīgi un at-
bildīgi! Atcerēsimies, ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to 
vēlamies!

Lai mums visiem kopā izdodas!
Lubānas novada Izglītības darba speciāliste 

Dace Mežsarga

Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne: 
2.– 12. klašu skolēni no plkst. 9.45 pulcējas savās 

klasēs (bez vecākiem). 1. klases skolēni un vecāki no 
plkst. 9.30 pulcējas skolas aktu zālē. Klases stunda 
pēc svinīgā pasākuma skolēniem kopā ar klases au-
dzinātāju, šoreiz bez vecāku klātbūtnes (izņemot 1. 
klasi). Vecākiem, izņemot 1. klases vecākus, lūdzam 
šogad pasākumā nepiedalīties vai arī vērot pasāku-
mu atstatus.

Šajā numurā apkopota aktuāla informācija par paš-
valdībā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem gan par 
kapsētu uzturēšanu un izmantošanu, gan par ūdensap-
gādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aiz-
sardzības kārtību.

Tāpat novadā augustā notika arī 2 skaisti kultūras 
pasākumi, kuros interesenti varēja ņemt savu dalību – 
garīgi bagātināties. 

Lubānā notika Latgales ielas seguma atjaunošana ar 
divkārtu virsmas apstrādi un pastiprināšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu kārtu, par ko it kā būtu jāpriecājas, bet 
nu izrādās – radušās arī jaunas un negaidītas problē-
mas, kas sagādā galvassāpes gan ielas iedzīvotājiem, 
gan pašvaldībai.

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

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks 
Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Kli-
kučs, Rudīte Kolāte,  Laila Ozoliņa, Sandra 
Valaine

Nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, 
Lana Kunce

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks 
informē deputātus par domes sēžu starplai-
kā notikušajām aktivitātēm. Pēdējā mēneša 
laikā notikušas 3 Cesvaines, Ērgļu, Lubā-
nas un Madonas apvienojamo pašvaldību 
finanšu komisijas sēdes. 14. jūlijā noslēgts 
līgums ar Gulbenes pilsētas un rajona Brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju biedrību par zibens 
aizsardzības sistēmas ierīkošanu Tilta ielā 
5, Lubānā. Darbi jāpaveic līdz šī gada 1. 
oktobrim. 22. jūlijā apvienojamo pašvaldību 
vadītāji bija pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Rēzeknes novadu. 

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „No-
darbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestā-
dēs” ietvaros augustā strādās 4 skolēni - pil-
sētas bibliotēkā, Tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā, Sociālajā dienestā un 
pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”. 

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina 
klātesošos ar sagatavoto informāciju par 
2020.gada 30. jūnija domes sēdes lēmumu 
izpildi.

1. Par Lubānas novada pašvaldības 
2019. gada publiskā pārskata apstiprinā-
šanu 

Nolēma apstiprināt Lubānas novada 
pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu 
(var apskatīt www.lubana.lv).

2. Par Madonas novada bibliotēkas 
atkārtotu izvirzīšanu reģiona  galvenās 
bibliotēkas statusam 

Nolēma izvirzīt  Madonas novada bib-
liotēku  reģiona galvenās bibliotēkas statu-
sam.

3. Par grozījumiem Lubānas novada 
domes, pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu un amatalgu 
likmju sarakstā 

Nolēma izdarīt grozījumus Lubānas no-
vada domes, pašvaldības administrācijas 
un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu 
likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2020., 
prot. Nr. 2, 15.§)

1. Izveidot jaunu sadaļu – Dienas centrs 
“Eglāji”;

2. Sadaļā Dienas centrs “Eglāji” izveidot 
amata vienību – dienas centra vadītājs, pro-
fesijas kods 1211 50, amatalga - 860 EUR 
mēnesī, amata likme – 0,5;

3. Sadaļā Dienas centrs “Eglāji” izveidot 
amata vienību – sociālais darbinieks, pro-
fesijas kods 2635 01, amatalga – 779 EUR 
mēnesī, amata likme – 0,5;

4. Sadaļā Dienas centrs “Eglāji” izveidot 
amata vienību – aprūpētājs, profesijas kods 
5322 02, amatalga – 500 EUR mēnesī, ama-
ta likme – 1;

5. Sadaļā Dienas centrs “Eglāji” izveidot 
amata vienību – sociālais rehabilitētājs, pro-
fesijas kods 3412 02, amatalga – 615 EUR 
mēnesī, amata likme – 0,5.

6. Sadaļā Lubānas novada Lubānas no-
vada Sociālais  dienests – 90.punktā skaitli 
“803” aizstāt ar skaitli “853”.

7. Sadaļā Lubānas novada Lubānas no-
vada Sociālais  dienests – 92.punktā skaitli 
“452” aizstāt ar skaitli “490”.

 4. Par īpašuma Sporta 17 sadalīšanu 
Nolēma
1. Atdalīt no pašvaldībai piekrītošā īpa-

šuma Sporta 17, Lubānā, Lubānas novadā 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
70130010067 zemes vienības daļu 0,27 ha 
platībā, veidojot jaunu īpašumu saskaņā ar 
grafi sko pielikumu.

2. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt ad-
resi Peldu iela 4, Lubāna, Lubānas nov. un 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme.

3. Paliekošajam īpašumam saglabāt 
nosaukumu Sporta 17, zemes vienībai 6,88 
ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme.

5. Par nosaukuma piešķiršanu nekus-
tamajam īpašumam 

Nolēma piešķirt nosaukumu:
1. Mieriņlīnija – īpašumam ar kadastra 

numuru 7058 004 0117;
2. Bērzi-Mandaugu grāvis – īpašumam 

ar kadastra numuru 7058 004 0156;
3. Tūjas-Nagliņas – īpašumam ar kadas-

tra numuru 7058 012 0004.
6. Par zemes ierīcības projekta ap-

stiprināšanu nekustamā īpašuma Pērles, 
Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei 

Nolēma
1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu 

par īpašuma Pērles, Indrānu pagastā, Lu-
bānas novadā zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 7058 016 0112 sadalīšanu, iz-
veidojot jaunu īpašumu.

2. No atdalītās zemes vienības daļas 
ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 016 
0202, platība 3,5 ha, izveidot jaunu īpašu-
mu, saglabāt nosaukumu Pērles un noteikt 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-

niecība, 
3. Paliekošajai zemes vienības daļai ar 

plānoto kadastra apzīmējumu  7058 016 
0207, platība 4 ha, piešķirt nosaukumu 
Mežrozes, noteikt īpašuma lietošanas mēr-
ķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods: (0101).

7. Par nosaukuma maiņu pašvaldības 
īpašumam Tūjas-Nagliņas 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra likuma 1.panta 14.punktu, 
kur noteikts, ka nekustamā īpašuma no-
saukums ir ar pašvaldības lēmumu nekus-
tamajam īpašumam lauku apvidū un, ja 
nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes 
vienība vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema 
teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese, 
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
sēdes (27.07.2020. protokols Nr. 7, 4.§) po-
zitīvo atzinumu, nolēma

Mainīt nosaukumu īpašumam ar kadas-
tra numuru 7058 013 0046 no Tūjas-Nagli-
ņas uz Lubāna-Nagliņas.

 8. Par zemes nomas līguma slēgša-
nu 

Nolēma iznomāt pašvaldībai piekrītošu 
neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra ap-
zīmējumu 7058 016 0233 iedzīvotājam [..], 
p.k. [..], slēdzot nomas līgumu uz sešiem 
gadiem ar gada nomas maksu 5% no īpa-
šuma kadastrālās vērtības.

 9. Par Lubānas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Kreimenes,  Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu 

Nolēma
1. Nodot atsavināšanai Lubānas nova-

da pašvaldības nekustamo īpašumu Krei-
menes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
kadastra numurs 7058 004 0017, pārdodot 
to izsolē.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma no-
sacīto cenu 5900 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt  īpašuma atsavināšanu.

10. Par Lubānas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrā-
nu pagastā, Lubānas novadā  atsavinā-
šanu 

Nolēma nodot atsavināšanai Lubānas 
novada pašvaldības nekustamo īpašumu 
Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā, kadastra numurs 7058 017 0014, 
pārdodot to izsolē.

1. Apstiprināt atsavināmā īpašuma no-
sacīto cenu 5200 EUR.

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt  īpašuma atsavināšanu.

11. Par Lubānas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Pūpoli,  Indrānu pa-
gastā, Lubānas novadā  atsavināšanu 

Nolēma
1. Nodot atsavināšanai Lubānas nova-

da pašvaldības nekustamo īpašumu Pū-
poli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
kadastra numurs 7058 016 0189, pārdodot 
to izsolē.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma no-
sacīto cenu 5500 EUR.

Domes sēde 30.07.2020
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3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 

organizēt  īpašuma atsavināšanu.
12. Par Lubānas novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Zīlītes 2, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā  atsavināša-
nu 

Nolēma
1. Nodot atsavināšanai Lubānas nova-

da pašvaldības nekustamo īpašumu Zīlītes 
2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ka-
dastra numurs 7058 004 0176, pārdodot 
to izsolē.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma no-
sacīto cenu 14300 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt  īpašuma atsavināšanu.

13. Par Lubānas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 6 precizēšanu 

Nolēma
1. Precizēt Lubānas novada pašvaldī-

bas 2020. gada 30. jūnija saistošos notei-
kumus Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saisto-
šajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada 
pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas 
tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas 
un aizsardzības noteikumi”” (protokols Nr. 
1., 7.§):

1.1.izteikt saistošo noteikumu 1.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„76. Noteikumu izpildi kontrolē Pakal-
pojuma sniedzēja amatpersonas. Adminis-
tratīvo pārkāpuma procesu par šo saistošo 
noteikumu pārkāpumiem līdz administratī-
vā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic paš-
valdības izpilddirektors”.

2. Precizēt saistošo noteikumu pa-
skaidrojuma rakstu.

3. Precizētos saistošos noteikumus un 
paskaidrojuma rakstu triju darba dienu lai-
kā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai.

4. Precizētos saistošos noteikumus 
publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas 
Ziņas”.

14. Par līdzfinansējumu operdziedā-
tāja J.Zābera 85 gadu jubilejas koncerta 
organizēšanai 

Izskatot pasākumu rīkotāju kompāni-
jas “Forte Production” valdes locekļa Jāņa 
Kļaviņa iesniegumu, ņemot vērā paredzē-
tā pasākuma lomu novada atpazīstamības 
veicināšanā, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. 
punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 
nolēma 

Piešķirt 2000 EUR fi nansējumu no 
Lubānas novada pašvaldības budže-
ta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem 
operdziedātāja J.Zābera 85 gadu jubilejas 
koncerta organizēšanai, sadarbībā ar SIA 
“Forte Production” (reģ. Nr. 40103775404) 
un veikt attiecīgus grozījumus 2020. gada 
pašvaldības budžetā.

Informāciju sagatavoja 
Sandra Līcīte

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu 
un piekto daļu, Ministru kabineta 2017.
gada  27.jūnija noteikumu Nr.384 “Notei-
kumi par decentralizēto  kanalizācijas sis-
tēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6
.punktu                                                                                      

1. Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 
2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr. 7 “Lubānas novada pašvaldības 
ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un de-
centralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aiz-
sardzības noteikumi” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 
75.punktu šādā redakcijā:

“75. Par noteikumu 12., 29., 30., 35., 
56., 68., 72.punktos minēto prasību neie-
vērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas 

Saistošie noteikumi Nr. 6 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 
„Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas 

tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības 

noteikumi””
APSTIPRINĀTI ar Lubānas novada pašvaldības domes 30.06.2020  lēmumu (protokols 

Nr.10, 7.§). PRECIZĒTI ar Lubānas novada pašvaldības domes 30.07.2020  lēmumu (pro-
tokols Nr.11, 13.§)

sodu fi ziskajām personām līdz septiņdes-
mit naudas soda vienībām, bet juridiska-
jām personām līdz divsimt astoņdesmit 
naudas soda vienībām.”

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 
76.punktu šādā redakcijā:

“76. Noteikumu izpildi kontrolē Pa-
kalpojuma sniedzēja amatpersonas. Ad-
ministratīvo pārkāpuma procesu par šo 
saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz ad-
ministratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic izpilddirektors.”

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 
77.punktu šādā redakcijā:

„77. Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Lubānas novada pašvaldības Ad-
ministratīvā komisija.” 

Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks

Grozījumi Lubānas novada pašvaldī-
bas 2019. gada 30. aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldī-
bas ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aiz-
sardzības noteikumi””

Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu projekta ne-

pieciešamības pamatojums. 
2020. gada 1. jūlijā stāsies spēkā Ad-

ministratīvās atbildības likums. Saskaņā ar 
Administratīvās atbildības likuma 2.pantu, 
pašvaldību saistošie noteikumi, kas pa-
redz administratīvo atbildību, ir daļa no 
administratīvās atbildības sistēmas, tādēļ 
nepieciešams veikt grozījumus pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos, lai nodroši-
nātu saistošo noteikumu regulējuma sa-
skaņošanu ar Administratīvās atbildības 
likumā ietvertajām normām.

2. Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Saistošajos noteikumos paredzēts, 
ka par šo saistošo noteikumu pārkāpumu 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fi -
ziskajām personām līdz septiņdesmit nau-
das soda vienībām, bet juridiskajām per-

sonām līdz divsimt astoņdesmit naudas 
soda vienībām. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Nav ietekmes
4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā. 

Nav ietekmes
5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām. 
Saistošo noteikumu grozījumi neie-

tekmē administratīvo procesa veikšanai 
pilnvaroto personu loku. Administratīvais 
process noritēs atbilstoši jaunajam Ad-
ministratīva atbildības likumā noteiktajam 
regulējumam.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. 

Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas. Saistošo noteikumu projekts 
un paskaidrojuma raksts ievietots Lubā-
nas novada pašvaldības mājaslapā www.
lubana.lv, kā arī ir pieejams Lubānas no-
vada pašvaldības domes  ēkā.

Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks

Paskaidrojuma raksts Lubānas novada 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 6
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Saistošie 
noteikumi Nr. 5 

„Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2009. gada 
27. augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 16 „Kapsētu 
uzturēšanas un izmantošanas 

noteikumi Lubānas 
novadā””

APSTIPRINĀTI ar Lubānas novada pašvaldības domes 
30.06.2020. lēmumu (protokols Nr. 10, 6.§)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu 
un 43. panta trešo daļu                                                                                                   

1. Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2009. gada 
27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 “Kapsētu uz-
turēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā” 
šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu  6.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

6.1. ”Personas par šo noteikumu neievērošanu var 
saukt pie atbildības normatīvajos aktos paredzētajā kār-
tībā.”

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 6.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“6.4. Par kapsētu uzturēšanas un izmantošanas notei-
kumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu fi ziskām perso-
nām no trīs līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet 
juridiskām personām no četrpadsmit līdz septiņdesmit 
vienai naudas soda vienībai.”

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 6.5. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“6.5. Noteikumu izpildi kontrolē un administratīvo 
pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpu-
miem veic pašvaldības izpilddirektors.”

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Norādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums. 
2020.gada 1.jūlijā stāsies spēkā Administratīvās atbildības likums. Sa-

skaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2.pantu, pašvaldību saistošie 
noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās 
atbildības sistēmas, tādēļ nepieciešams veikt grozījumus pašvaldības sais-
tošajos noteikumos, lai nodrošinātu saistošo noteikumu regulējuma saska-
ņošanu ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam, nosakot administratīvo 
sodu vairs netiek ņemta vērā personas vainas formas pakāpe, līdz ar to ir 
jāveic izmaiņas noteikumu 6.1. punktā.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts. 
Noteikumu 6.1.apakšpunkta jaunā redakcija paredz, ka personas par 

šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos pa-
redzētajā kārtībā.

Izmaiņas saistošo noteikumu 6.4. apakšpunktā paredz, ka par šo sais-
tošo noteikumu pārkāpumu piemēro naudas sodu fi ziskajām personām no 
trīs  līdz četrpadsmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām no 
četrpadsmit līdz septiņdesmit vieni naudas soda vienībai. 

Izmaiņas saistošo noteikumu 6.5. apakšpunktā paredz, ka noteikumu 
izpildi kontrolē un administratīvo procesu par šo saistošo noteikumu pārkā-
pumiem veic izpilddirektors.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budže-
tu.

Nav ietekmes
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 
Nav ietekmes
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Saistošo noteikumu grozījumi neietekmē administratīvo procesa veik-

šanai pilnvaroto personu loku. Administratīvais process noritēs atbilstoši 
jaunajam Administratīva atbildības likumā noteiktajam regulējumam.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo noteikumu 

projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Lubānas novada pašvaldības 
mājas lapā www.lubana.lv, kā arī ir pieejams Lubānas novada pašvaldības 
administrācijas ēkā. 

Lubānas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Paskaidrojuma raksts 
Lubānas novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr. 5

1. Par izglītojamo skaitu Lubānas vidus-
skolas 10. klasē 2020./2021. mācību gadā.

2. Par skolēnu piepildījumu klašu gru-
pās 2020./2021. mācību gadā Meirānu Kal-
paka pamatskolā.

3. Par fi nanšu līdzekļu piešķiršanu bez-
kontakta ķermeņa temperatūras mērierīces 
iegādei un uzstādīšanai Lubānas vidussko-
lā.

4. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas 
nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.

5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma at-
savināšanu.

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Oskara 
Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, 
atsavināšanu izsolē.

7. Par pašvaldībai piekritīgā zemes ga-
bala nomas tiesību izsoli.

8. Par nekustamā īpašuma Tauriņi sada-
līšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas 

mērķu noteikšanu.
9. Par grozījumiem Lubānas novada 

domes, pašvaldības administrācijas un ies-
tāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju 
sarakstā.

10. Par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas līguma darbības termiņa pagari-
nāšanu.

11. Par atlaides piešķiršanu ēdināšanas 
pakalpojumiem izglītības iestādēs.

12. Par pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu cenas 
apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas 
un pašvaldības dotācijas daļas apstiprinā-
šanu.

13. Par Lubānas vidusskolas ēdināša-
nas pakalpojumu cenas un pašvaldības 
dotācijas daļas apstiprināšanu.

14. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas 
ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprinā-

DOMES sēde 27.08.2020 šanu, vecāku ēdināšanas maksas un paš-
valdības dotācijas daļas apstiprināšanu.

15. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības bu-
džetu 2020. gadam”” apstiprināšanu.

16. Par biedrības “Aborieši” iniciatīvas 
projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas 
līdzdalības un piederības veicināšanai 
2020” pieteikuma “Pārvietojamā laipa” ap-
stiprināšanu.

17. Par biedrības “Disku golfs Lettes” 
iniciatīvas projektu  konkursa “Iedzīvotāju 
iniciatīvas līdzdalības un piederības veicinā-
šanai 2020” pieteikuma “Disku golfa trases 
izveide Lubānā” apstiprināšanu.

18. Par biedrības “Motoklubs Lubāna” 
iniciatīvas projektu  konkursa “Iedzīvotāju 
iniciatīvas līdzdalības un piederības veicinā-
šanai 2020” pieteikuma “Lubānas mototra-
ses seguma atjaunošana un reljefa izveide” 
apstiprināšanu.
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PAŠVALDĪBĀ
2019. gada 

publiskais pārskats
Cienījamie Lubānas novada pašvaldības publiskā 

pārskata lasītāji!
Atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvo 

aktu regulējumam un Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas metodiskajiem materiāliem, esam 
sagatavojuši Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 
publisko pārskatu. 

Lubānas novada pašvaldība 2019.gadā strādāja 
saskaņā ar Lubānas novada attīstības programmu 2019.-
2026.gadam, īstenojot ilgtermiņa fi nanšu politiku un 
nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamos 
fi nanšu resursus. Pašvaldības budžets 2019.gadam 
tika izstrādāts ar mērķi nodrošināt optimālu fi nanšu 
resursu izmantošanu, pašvaldības budžetā plānojot 
iespējami stabilus ieņēmumus un budžeta līdzekļus 
novirzīt novada attīstībai, izglītībai, ekonomiskās dzīves 
aktivizēšanai un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai. 
Ievērojot piesardzības principu, pašvaldības budžets tika 
veidots, izvērtējot iestāžu un struktūrvienību ieņēmumus, 
uzturēšanas un investīciju izdevumus, saglabājot 
iepriekšējo gadu pieeju un veidojot fi nanšu uzkrājumus 
pašvaldības budžeta kases atlikumā.

Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā nav notikušas, 
aizvien turpinās iedzīvotāju skaita samazināšanās, nav 
būtiski uzlabota novadam tuvāk esošā valsts autoceļu tīkla 
kvalitāte, ir neskaidrības par skolu tīkla reformas gaitu un 
tās ietekmi uz attāliem lauku reģioniem. Turpinās nācijas 
novecošanās, veidojot aizvien lielāku pieprasījumu pēc 
sociālās aprūpes pakalpojumiem, ir zema dzimstība, kas 
rezultējās negatīvā statistikā: Lubānas novadā iedzīvotāju 
skaits pēc darba spējas vecuma ir 2 reizes lielāks kā 
iedzīvotāju skaits līdz darba spējas vecumam (iedzīvotāji 
līdz 15 gadu vecumam). Bažas rada administratīvi 
teritoriālās reformas ietekme uz novada turpmāko attīstību, 
negatīva ietekme var būt ierobežotām Eiropas Savienības 
fondu līdzekļu piesaistes iespējām. Papildus augstāk 
norādītajām grūtībām un izaicinājumiem, visā Latvijā 
un Lubānas novadā būs jāsaskaras arī ar koronavīrusa 
izraisītās slimības “Covid-19” negatīvo ietekmi uz valsts 
un reģionālo ekonomiku. Minētā vīrusa negatīvā ietekme 
iespējama arī izglītības jomā, ja ilglaicīgā periodā 
turpināsies attālinātais mācību process. Pandēmija 
savas korekcijas ieviesusi arī kultūras, sporta un atpūtas 
pasākumu jomā, tā kā 2020.gadā atsevišķi pasākumi tikuši 
atcelti un ierobežoti. Iepriekšminētais negatīvi ietekmē kā 
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, tā arī tūristu piesaisti. 

Neraugoties uz iepriekšminēto, Lubānas novada 
pašvaldības darbība aizvien būs vērsta uz pašvaldības 
pamatfunkciju izpildi, fi nanšu stabilitātes nodrošināšanu, 
iedzīvotāju ekonomisko, sociālo, izglītības un kultūras 
iespēju nodrošināšanu. Maksimāli tiks piesaistītas 
investīcijas, ar pieejamajiem resursiem tiks stimulēta 
uzņēmējdarbības attīstība novadā. Kā iepriekšējos gados, 
tā arī turpmāk prioritāte būs ģimenes ar bērniem. 

Lubānas novada pašvaldība vēl aizvien cer uz saprātīgi 
veiktu administratīvi teritoriālo reformu, kas sekmētu 
gan centru, gan Latvijas reģionu vienmērīgu attīstību. 
Mūsu vēlme valsts pārvaldē redzēt modernu, efektīvu, 
ilgtspējīgu, visai valstij kopīgu pārvaldes plānu, kura 
realizācija ir valsts nevis atsevišķas pašvaldības prioritāte.

Lubānas novada domes priekšsēdētājs
Tālis Salenieks 

Ar pilnu publiskā pārskata tekstu var iepazīties   www.
lubana.lv – sadaļā/Publiskie dokumenti.

Paziņojums par 
nekustamo īpašumu izsoli

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.00 
Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko 
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Kreimenes”, Indrā-
nu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580040017, kas sastāv 
no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 70580040093, 3,13 ha platībā. Izsoles sākumcena 
– 5900 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas 
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 590 EUR. Nodrošinājums 
iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kon-
tā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB ban-
ka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: 
LV90PARX0012454500001.

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.30 
Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, 
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Līdumnieki 1”, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580170014, kas 
sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 70580170014, 3,5 ha platībā. Izsoles sākum-
cena – 5200 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri 
vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 520 EUR. Nodrošinā-
jums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) 
kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB ban-
ka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: 
LV90PARX0012454500001. 

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.00 
Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, 
rīko atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Pūpoli”, Indrā-
nu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580160189, kas sastāv 
no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 70580160189, 3,54 ha platībā. Izsoles sākumcena 
– 5500 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas 
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 550 EUR. Nodrošinājums 
iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kon-
tā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB ban-
ka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: 
LV90PARX0012454500001. 

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.30 
Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko 
atklātu mutisku izsoli nekustamajam īpašumam “Zīlītes 2”, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70580040176, kas sastāv 
no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 70580040176, 7,03 ha platībā. Izsoles sākumcena 
– 14300 EUR, izsoles solis – 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas 
piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 1430 EUR. Nodrošinājums 
iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kon-
tā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB ban-
ka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: 
LV90PARX0012454500001. 

Pieteikumus par dalību izsolēs jāiesniedz Lubānas novada pašvaldī-
bā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 22. septembra plkst. 10.00. 

Izsoļu noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekti 
ir brīvi apskatāmi dabā, tālrunis uzziņām 26482016. Uz Nekustamo īpa-
šumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar likuma “Par zemes priva-
tizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimnie-
cības zemi) noteikto.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA

Ik gadu citā vietā tiek organizēts 
pasākums, ko pirmsākumos atpazi-
nām, kā Vidzemes veiksmes stāstu, 
bet tagad – Vidzemnieku dārza svēt-
ki. Par tradīciju kļuvušais dārza svēt-
ku pasākums šogad notika jau devīto 
reizi. Vidzemes plānošanas reģiona 
komanda apzināja Vidzemes pašval-
dības, lai uzzinātu tos uzņēmējus, ku-
rus vēlas šogad īpaši izcelt. Savukārt 
vēlāk vairāku mēnešu garumā Vidze-
mes plānošanas reģiona komanda 
devās viesos pie katra no uzņēmē-
jiem, izzinot to pieredzi, un veidojot 
par katru īpašu video stāstu, kas vē-
lāk būs publiski pieejami visiem. 

19. augustā ikgadējā Vidzemnieku 
dārza svētku pasākumā Gulbenes no-
vada Stāmerienas pilī tika sumināti 26 
daudzpusīgi uzņēmējdarbības stāsti. 

Dārza svētkus vidzemniekiem or-
ganizē Vidzemes plānošanas reģiona 
Vidzemes uzņēmējdarbības centrs. 
Uz svētkiem tiek aicināti ik gadu no 
jauna izvirzītie enerģiskie un darbīgie 
uzņēmēji, gan arī iepriekšējo gadu 
stāstu varoņi un pašvaldību pārstāv-
ji. Lubānas novadu šogad pārstāvēja 
“Vilces” – mežizstrādes uzņēmums ar 
tūrisma piedāvājumu.

Z/S “Vilces”. Galvenokārt pakal-
pojumi tiek nodrošināti akciju sabied-
rībai “Latvijas valsts meži”, taču sadar-
bība notiek arī ar citiem uzņēmumiem 
un privātpersonām, piedāvājot pilnu 
meža izstrādi. 21 gada laikā uzņēmu-
ma izstrādātās koksnes apjoms au-
dzis virs 100 000 m3 gadā. Uzņēmu-
ma īpašnieki – Guntis Klikučs, Sandijs 
Klikučs un Ainārs Akmentiņš regulāri 
atjauno un modernizē meža mašīnu 
parku, lai atvieglotu darba apstākļus 
strādniekiem. 

Papildus mežizstrādei “Vilces” 
piedāvā arī tūrisma un aktīvās atpūtas 
aktivitātes. Pirms 10 gadiem izveidota 
Lubānas mototrase, labiekārtots suņu 
apmācības laukums, izveidots peint-
bola parks. Sadarbībā ar Lubānas 
novada pašvaldību izveidota BMX 
trase. Šovasar papildus braucieniem 
ar motorlaivu un ūdens motocikliem 
iespējams doties izbraucienā ar kuģīti 
Aiviekstes upē un Lubāna ezerā.

Foto: Uģis Brālēns

Attēls no dārza svētku pasākuma 
Stāmerienas pilī

Informācija: http://invest.vidzeme.lv/
lv/news/vidzemnieku-darza-svetkos-
godinati-26-vidzemes-veiksmes-stasti

Vidzemes veiksmes stāsts

Par Z/S “Vilces” droši var teikt, ka tas ir 
mūsu novada veiksmes stāsts. Darbs tiek dots 
23 cilvēkiem. Uzņēmumā darbojas 3 jauni, 
aktīvi cilvēki, kam tuva mežizstrādes nozare. 
Pašu priekam, piedaloties novada entuziastu 
grupai, radīta mototrase, bet tagad tur netiek 
liegts darboties arī līdzcilvēkiem, kam interesē 
motosports. Joprojām tiek labiekārtota BMX 
trase. Lubānā ir daudz suņu īpašnieku, tāpēc 
izveidots suņu apmācības laukums. Pēdējais 
jaunums – peintbola parks. 

Vēl viens jaunums. Pamazām tiek iekārto-
tas “Vilces” ofi sa telpas, kas atradīsies (jau at-
rodas) bijušajā LKS “Lubāna-94” administrā-
cijas ēkā. Iekštelpas jau gandrīz izremontētas. 
Prieks, ka pamazām tiek sakārtota, sakopta 
teritorija. Būs Lubānā par vēl vienu skaistu 
stūrīti vairāk. Bet pats galvenais – ja jau tiek 
remontētas un iekārtotas telpas ofi sam, tad 
Guntis, Sandijs un Ainārs raugās nākotnē 
vienā virzienā – augt un attīstīties kopā ar Lu-
bānu, radot sev, savām ģimenēm un līdzcil-
vēkiem sakārtotu vidi, kurā gribas dzīvot un 
darboties. 

Tikšanās reizē, mēģinot izdibināt, kurš tad 
no “Vilces” komandas ir galvenais, sadzirdu 
atbildi, ka Sandijs, Guntis un Ainārs darbojas 
kā 1 vesels, kā kulaks, tomēr, rokot dziļāk, 
Guntis atzīstas, ka viņš skaitās Z/S “Vilces” 
īpašnieks no 1999.g. 6.maija. 

Katram ir sava sfēra, par kuru katrs ir atbil-
dīgs. Uzņēmumā ir 3 grāmatvedes, nesen pie-
ņemta darbā apzaļumotāja. Par mežizstrādes 
darba virzībām atbildīgie ir Ainārs un Sandijs. 
Katram ir savi darbinieki un tehnikas vienības. 
Guntis pats pārrauga visus darbus kopumā, 
kas saistīti ar līgumiem un juridiskām lietām. 

Tūrisma joma ir visu 3 vīru pārziņā. Ainā-
ram labi padodas darbs ar ūdenstūristiem, jo 
viņam raiti rit valodiņa, stāstot par mūsu nova-
da jaukumiem, par skatiem, kas paveras no 
Aiviekstes, arī dažreiz izdomājot kādu leģen-
du vai atceroties kādu patiesu stāstu iz dzīves, 
vizinot viesus pa upi ar kuģīti. “Vilces” koman-
da ir atjaunojusi arī veco šūpoļu vietu. Patreiz 
to var izmantot kā piknika vietu, nākotnē tur 
atkal būs šūpoles. 

LKS “Lubāna-94” teritorijā būs mehānis-
kās darbnīcas meža tehnikai. Lielākais prieks 
“Vilcēm”, kad darbnīcas tukšas, jo tas liecina, 
ka tehnika kārtībā un tā visa strādā mežā. Z/S 
“Vilces” ikdienā skan tādi vārdi kā ražošanas 
plāni, cirsmas, skices, izvērtēšana, tehnolo-
ģisko koridoru sazīmēšana, tehnoloģiskās 
kartes utt. “Vilces” komandas vīri ir pārliecināti 
par to, ka mežsaimniecības nozarei ir nākotne 
– mežs ir bijis, ir un būs. Nav tiesa tiem cil-
vēkiem, kas saka, ka Latvijā meži tiek izcirsti. 
Tie pieaug. Lai izdodas arī turpmāk būt tikpat 
darbīgiem! Ligita Pētersone
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22. augusts ir piepildīta un pasākumiem 
bagāta diena Latvijas Ordeņu brālībai, kam 
22. salidojums šogad norit Lubānā. Diena 
sākas Visagala kapsētā ar piemiņas brīdi 
un ziedu nolikšanu pie memoriālā ansambļa 
pulkvedim Oskaram Kalpakam. Piemiņas 
brīža noslēgumā atskan sauklis: Lai dzīvs 
ir Kalpaka gars Latvijā un misijās! Izskan arī 
dziesma “Es karā aiziedams”.

Turpinājumā dalībnieku reģistrēšanās 
un brokastis Lubānas pilsētas klubā, kā arī 
interesentiem Lubānas novada amatnieku 
centra un tūrisma un kultūrvēsturiskā man-
tojuma centra apmeklējums.

Tālāk svinīga salidojuma atklāšana no-
tiek Lubānas ev.lut. baznīcā, kur uzrunu saka 
mācītājs Reinis Bikše, runas noslēgumā pie-
minot tos brālības biedrus, kas devušies 
mūžībā starp iepriekšējo un šo salidojumu. 
Svinīgu uzrunu saka arī Lubānas novada 
domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks, kurš 
atminas 2017.g. pasākumu, kad pie Broņis-
lavas Martuževas mājas brālības biedri iestā-
dīja pīlādzīti un apņēmās 2020.g. salidojumu 
rīkot Lubānā. T. Salenieks savā runā uzsvēra: 
“Mēs dzīvojam brīnišķīgā valstī. Lepojamies 
ne tikai ar mūsu skaisto dabu, bet arī ar brī-
nišķīgiem cilvēkiem. Un tie esat arī jūs. Jūsu 
devumu ir novērtējuši līdzcilvēki...” 

Vairāki salidojuma dalībnieki atklāj, ka 
viņus pārsteidza Lubānas baznīca ar to, ka 
zem viena jumta izvietotas divas baznīcas – 
maza baznīca lielajā baznīcā. Viena – vien-
kāršajai tautai, otra – baronam un viņam 
pietuvinātajiem cilvēkiem, bet vēl neviltotu 
baudījumu salidojuma dalībniekiem sagādā 
mūsu vokālā ansambļa “Naktsputni” kon-
certs. Mūsu mākslinieki tiek pavadīti ar ska-
ļiem un ilgstošiem aplausiem. 

Latvijas Ordeņu brālības biedri tiekas Latvijas Ordeņu brālības biedri tiekas 
dzejas dienā Lubānādzejas dienā Lubānā

Turpinājumā salidojuma dalībnieki apcie-
mo mazos eglīšu bērnus LVM kokaudzētavā 
“Podiņi”, kur uzzina daudz jauna par mazo 
stādiņu skološanu un tālāko ceļu tautās – uz 
Zviedriju, Lietuvu, Igauniju un citām valstīm. 

Un tad jau tikšanās ar unikālo vīru, kā 
Lia Guļevska nosauc Vilni Strautiņu, un viņa 
neparasto kolekciju – 5000 akmeņiem. No 
Viļņa Strautiņa starojošā omulība un laipnība 
pāriet arī uz viņa viesiem, un tas ir labs starts 
un reizē arī noslēgums nākamajam salidoju-
ma posmam – sirsnīgajam koncertam, kuru 
Broņislavas Martuževas mājās “Dārziņos” 
sniedz Latvijas Nacionālās operas un baleta 
teātra soliste Ieva Parša un šī teātra orķestra 
mākslinieki – Ivars Bezprozvanovs (čells) un 
Gidons Grīnbergs (vijole), kā arī Nacionālā 
teātra aktieris Raimonds Celms. Programmu 
veidoja Latvijas Nacionālā teātra mūzikas 
daļas vadītājs, komponists un izpildītāj-
mākslinieks Valdis Zilveris. 

Programmā izskanēja līdz šim maz atska-
ņotas vai vispār neatskaņotas B.Martuževas 
sacerētās dziesmas ar saviem un citu au-
toru: F.Gulbja, L.Breikša, J.Ziemeļnieka, 
V.Strēlertes, K.Skalbes tekstiem, pirmatska-
ņojumi Valda Zilvera kompozīcijām ar Martu-
ževas vārdiem, dzejas lasījumi. 

Pasākumu “Dārziņos” atbalstīja Vidze-
mes plānošanas reģions un Valsts Kultūrka-
pitāla fonds. Paldies B. Martuževas fondam 
“Rakstītāja” par šo skaisti noorganizēto pa-
sākumu “Dārziņos”! Vērtējot pēc garās rin-
das, atzinību izpelnās arī Z/S “Zvaigznītes” 
sieri un “Lubānas vīnotavas” vīni!

Juris Griķis – Latvijas ordeņu brālības 
domes priekšsēdētājs (vada brālību jau 
10.gadu) sniedz nelielu ieskatu brālības dzī-
vē un stāsta par salidojuma dienu Lubānā:

“Ordeņu brālībā uz šo brīdi ir 304 bied-
ri. Brālība nepieciešama, jo nav likuma, kas 
aizsargātu ordeņa nesējus. Cilvēkiem, kas 
saņēmuši augstāko apbalvojumu, ir tikai šis 
goda nosaukums un ordenis, un vairāk nav 
nekā. Kad cilvēks nonāk trūkumā vai kādā 
citā grūtā situācijā, tad viņam jāsniedz palī-
dzīgu roku. Mūsu statūtos iestrādāts punkts, 
ka neviens, kas saņēmis augstāko apbalvo-
jumu, netiktu aizmirsts. Sākumā brālībā bija 
daudz biedru, bet tad daudzi, redzot, ka, 
esot brālībā, nevarēs veidot karjeru, no brā-
lības izstājās vai arī ir neaktīvi – nepiedalās 
pasākumos, nemaksā biedra naudu utt.  

Nav vienkārši vadīt brālību. Mums nav 
sava biroja, darbs norit no mājām, sazvano-
ties. Mums ir sava mājas lapa, kurā publicē-
jam visus savus darbus. Brālības valde ir 11 
cilvēku sastāvā. Pandēmijas laikā sazināmies 
attālināti, sazvanāmies.  Ir arī dome – 24 cil-
vēki. Nākamgad Ordeņu brālības salidojums 
notiks Līvānos...

Lubānas novada vārds pēc šī apciemo-
juma mums saistīsies ar kultūru, tautas dzīvo 
spēku. Lubānieši paši to nejūt, jo ir jau pie-
raduši, bet mēs to sajutām. Cik laimīgi bija 
cilvēki, kas devās mājās pēc tā, ko piedzīvo-
ja Lubānā! Viss notika neuzspiesti, absolūti 
vienkārši, sirsnīgi, ar mīlestību un gara spē-
ku – vienā elpas vilcienā.”

Lai pasākumu dienas rakstam būtu labs 
nobeigums, tam īsti vietā iederas B. Martu-
ževas vārdi: “Medus ezers izgaro, mūžam 
paliek medus dvaša.” Gaidīsim Lubānā arī 
citugad – apraudzīt, cik paaudzies Dzejas 
klēts pagalmā iestādītais pīlādzītis. 

www.lubana.lv apskatāma fotoreportāža 
no pasākuma norisēm. Ligita Pētersone

Igora Pliča foto.Igora Pliča foto.
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Emocionāli krāšņi Jāņa Zābera muzejs “Vecais Cep-
lis” estrādē 23. augustā izskanējis leģendārā latviešu 
operdziedātāja Jāņa Zābera 85 gadu jubilejas piemiņas 
koncerts, kurā skatītājus priecēja “Trīs Latvijas tenori” – 
Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis un Miervaldis Jenčs, kā 
arī dziedātājs Dainis Skutelis, pianists Māris Žagars, akor-
deoniste Inita Āboliņa un ģitārists Mārcis Auziņš Music. 
Koncertu vadīja un atmiņās par Jāni Zāberu dalījās reži-
sors Valdis Pavlovskis. Paldies jums visiem par nesavtīgo 
radošo darbu!

Paldies daudzajiem koncerta apmeklētājiem, kuri 
mēroja ceļu uz “Veco Cepli” no tuvām un tālām Latvijas 
vietām. Paldies par mīlestības pilno atmosfēru un aplau-
su jūru visa koncerta garumā!

Vislielākais paldies koncerta atbalstītājiem – Lubānas 
novadam, Madonas novadam, laikrakstam “Stars”, Kla-
vieru salonam un īpaši Borisam Larionovam, tehniskajai 
komandai – Artūram Sedrikam, Jānim Teļnovam un Jā-
nim Dumerānam. Paldies par palīdzību Valdim Vucānam, 
Dainim Lambertam, Madonas pilsētas pārvaldei, Ošupes 
pagastam, Madonas kultūras namam, Sandrim Sproģim. 
Sirsnīgs paldies par atbalstu un viesmīlību Zābera dzim-
tai, īpaši Guntai Briezei un Laumai Briezei. Paldies manai 
Forte Production komandai, īpaši Agnijai Āboliņai.

Paldies ikvienam, kurš palīdzēja Jāņa Zābera jubile-
jas koncerta organizēšanā! 

Pasākuma organizators Jānis Kļaviņš
Agra Veckalniņa foto

Daudzie aptaujātie koncerta klausītāji bija sajūsmā 
par skaisto koncertu “Vecajā Ceplī” un izteica vēlmi, lai 
turpinātu dzīvot izcilā operdziedātāja Jāņa Zābera gars, ja 
ne katru gadu, tad vismaz katru otro gadu rīkot  Meirānos 
šādus operas mūzikas svētkus. Lai šādi svētki nepazūd uz 
10, 20 vai 30 gadiem! Prieks arī par zēnu vokālistu konkur-
su, kas katru gadu notiek Meirānu Kalpaka pamatskolā un 
tiek veltīts Jānim Zāberam. Ligita Pētersone

Jāņa Zābera 85 gadu jubilejas Jāņa Zābera 85 gadu jubilejas 
piemiņas koncerts “Vecajā Ceplī”piemiņas koncerts “Vecajā Ceplī”
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Top jauna 
izrāde

Lubānas amatierteātris “Priekš-
spēle” šovasar  iegūst jaunu pieredzi, 
iestudējot kopienas teātra izrādi par 
Lubānu, tās dabu un meteoroloģis-
kiem pētījumiem, ko daudzu gadu 
garumā veikusi lubāniete Marija Di-
liavka. Viņu lubānieši var atpazīt, 
izlasot grāmatas “Simts stāstu par 
Lubānu”  73. lpp.  stāstu “Mazliet ne-
parasts darbs”. 

Šīs izrādes aktieru lomās iejutīsies 
gan Lubānas amatierteātra aktieri, 
gan biedrības “Aborieši” dalībnieki. Iz-
rādes forma būs pastaiga, kuras laikā 
izrādes skatītāji satiks izrādes varo-
ņus un dabas iedvesmotus tēlus. Šai 
izrādei skatītāju skaits būs ierobežots, 
tādēļ tiks plānotas vairākas izrādes, 
ar kuru datumiem iepazīstināsim ”Lu-
bānas Ziņās” un arī mājaslapā www.
lubana.lv. Izrādi veido: dramaturgs un 
režisors Jānis Balodis, režisora asis-
tente Ilze Kraukle, izrādes muzikālo 
noformējumu veidos Andrejs Grimms 
un Paula Ābele, kostīmu konsultante 
Anna Aizsilniece, kustību konsultante 
Alise Putniņa. Izrādes tapšanā infor-
matīvu atbalstu sniedz Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. 

Šo projektu palīdzēs realizēt un 
konsultēs fonds INITIUM, kas ir ko-
pienas teātra metožu ieviesējs Latvijā 
un kopš 2018. gada projekta “Latvi-
jas stāsti. Šekspīrs satiek Blaumani” 
ietvaros realizējis meistarklases dažā-
du valstu profesionāļu vadībā, kurās 
piedalījušies vairāk kā 100 Latvijas 
profesionālā teātra mākslinieki, ama-
tierteātru režisori, pedagogi, folkloris-
ti, antropologi un sociālie darbinieki. 
Šīs meistarklases apmeklēja arī Lu-
bānas amatierteātra režisore Ilze Kr-
aukle. 2019. gadā skatītājus sastapa 
10 kopienas iestudējumi, kas visi bija 
INITIUM producēti, un šobrīd fonda 
darbība kopā ar Lietuvas un Igaunijas 
organizācijām turpinās Baltijas kopie-
nas teātra skolā (Baltic Applied The-
atre School).

Par projekta fi nansiālu atbalstu 
pateicamies Lubānas novada paš-
valdībai un Latvijas valsts mežu un 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstī-
tajai 2020. gada Vidzemes kultūras 
programmai.

Lubānas novada 
kultūras darba speciāliste 

Ilze Kraukle

Pirmās gājējas pa jauno Pirmās gājējas pa jauno 
Latgales ielas segumu. Latgales ielas segumu. 

Prieks par to, ka Latgales Prieks par to, ka Latgales 
ielā vairāk nebūs putekļu.ielā vairāk nebūs putekļu.

Andra Lāna foto.Andra Lāna foto.

Vasara 
dzejā...

Ligita Pētersone: 
Iedvesmojoties no šīs vasaras lielāka-

jiem skaistajiem pasākumiem, kas notika 
novadā, Evaldam Leonam tapušas dzejas 
rindas... 

Vasaras ziedu plaukumā
Pļavā pie Aiviekstes
Starp romantiskajiem tiltiem – laukumā
Varējām mūzikā veldzēties.

Tur, dziesmotā pļavā, pie Aiviekstes
Kopā ar māmiņām ērti
Draiskojās līksmības aizņemti
Pa krāsainiem paklājiem bērni.

Tad upe kā saules josta
Vizēja mākoņu krizantēmās,
Kad jaunieši, peldot uz plostiem,
Staroja smaidīgām sejām.

Tad Lubāna, kā aizturot elpu,
Klausījās svētku mūzikā, 
Piepildot vasaras telpu
Ar neaizmirstamu guvumu, 
Kā atceroties vēl Jāņa Zābera tuvumu.

 (Evalds Leons)

Atbalstīti 
3 iedzīvotāju 
iniciatīvas 
projekti

Finanšu un attīstības komiteja izska-
tījusi 3 projektu konkursa “Iedzīvotāju 
iniciatīvas līdzdalības un piederības vei-
cināšanai 2020” pieteikumus un lēmusi 
atbalstīt visus 3 projektu konkursa pie-
teikumus. Galīgais lēmums tiks pieņemts 
domes sēdē 28.08.2020.

Projektu pieteikumi:

1. Biedrība “Motoklubs Lubāna”. Pro-
jekta nosaukums – “Lubānas mototrases 
seguma atjaunošana un reljefa izveide”. 
Mototrases reljefs un virsējais segums 
gadu gaitā nolietojies, tāpēc nepiecie-
šams to atjaunot.

2. BDR “Disku golfs Lettes”. Projekta 
nosaukums – “Disku golfa trases izveide 
Lubānā”. Plānots dabas takā “Aiviekstes 
ozoli” izveidot 6 grozu disku golfa trasi 
un iegādāties nepieciešamo trases aprī-
kojumu.

3. Biedrība “Aborieši”. Projekta no-
saukums – “Pārvietojamā laipa”. Plānots 
iegādāties saliekamu peldošo pontonu.

Latgales ielas iedzīvotāji vien-
mēr sūdzējušies par putekļiem uz 
savas ielas. Šovasar beidzot noti-
ka Latgales ielas seguma atjauno-
šana ar divkārtu virsmas apstrādi 
un pastiprināšana ar nesaistītu mi-
nerālmateriālu kārtu. It kā visiem 
nu tagad vajadzētu būt apmierinā-
tiem, bet te tev nu bija...

Uz ielas ir daudz komunikāciju 
aku vāku, kas uz ceļa klātnes ne-
atrodas vienādā augstumā. Tas ir 
apgrūtinājis arī ceļa būvniecības 
darbus un šobrīd pie atsevišķiem 
aku vākiem ceļa seguma līmenis 
nav vienmērīgs. Latgales iela vēl 
nav pieņemta ekspluatācijā, tāpēc 
vēl tiks runāts ar būvniekiem atse-
višķās vietās pie aku vākiem pie-
regulēt ceļa klātni. Tomēr lielāko 
neapmierinātību iedzīvotājiem sa-
gādā uzbērtais šķembu segums 
ielas turpinājumā, kas šobrīd nav 
īsti ērts lietošanai. Pašvaldība 
domā par risinājumu. Par to vairāk 
uzzināsim nākamajā izdevuma 
“Lubānas Ziņas” numurā. 

Ligita Pētersone
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Nākamais numurs iznāks 
2020.g. 18. septembrī. Informāciju 

iesniegt domē redaktorei līdz 
11. septembrim. 

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

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas...

Aina Baltais 86 g. (Lubāna)
Mirusi 10.07.2020.

Jānis Voišnaraitis 67 g. (Ošupes pag.)
Miris 11.07.2020.

Helēna Kočāne 85 g.  (Lubāna)
Mirusi 16.07.2020.

Ainārs Naglis 59 g. (Lubāna)
Miris 02.08.2020.

Ināra Mālniece 87 g. (Lubāna)
Mirusi 16.08.2020.

Ir skumji, kad beigusies ikdiena 
kopā ar tevi, TĒT!

Izsakām līdzjūtību Ilgai un piederīgajiem,  
pavadot Jāni Voišnaraiti mūžībā.

Lubānas kultūras nama darbinieku 
kolektīvs

Svecīšu vakars
Ir apklusuši soļi,

Vien paliek mīlestības gaišais stars.

Izsakām līdzjūtību Ligitai Pētersonei, 
pavadot tuvu draugu kapu kalniņā.

Zenta Špune, Zenta Vaska

Tavas dziesmas šalks baltos bērzos,
Tavas nopūtas mežrozēs degs, 

Pār tavu tik darbīgo mūžu
Zemes māte nu villaini segs.

(N. Dzirkale)
Izsakām līdzjūtību Inetai Valerei, 
pavadot mammu smilšu kalniņā.

Darba biedri kokaudzētavā “Podiņi”

Daudz ir Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz,

Tomēr skaistākais no visiem –
Mātes svētums, mātes sirds.

(V. Mora)
Izsakām līdzjūtību māsām Silvijai un Li-
vijai un viņu ģimenēm, kad zemes mātei 

jāatdod vistuvākais cilvēks – māmulīte.

Mēs no lauku kapelas “Meldiņš” kolektīva

Pateicība
Pateicība visiem, kas pavadīja pēdējā 

gaitā mūsu mīļo dēlu, vīru, tēti, vectētiņu, 
draugu Aināru Nagli.

Piederīgie

Mīļš cilvēks aizgājis uz klusēšanas pusi.
Viss aizgājis, kas izdzīvots un bijis.

Vien paliek atmiņas ar mīlestības vārdiem. 
Nu dvēselīte debesīs...

(J. Jaunsudrabiņš)
Patiesa līdzjūtība 

Dainai un pārējiem tuviniekiem 
sakarā ar vīra negaidīto aiziešanu mūžībā.

Kaimiņi
Sarmīte, Brigita, Guntis

26. septembrī plkst. 18.00
Lubānas Jaunajos kapos

3. oktobrī plkst. 18.00
Visagala kapos

Pateicība
Izsaku sirsnīgu pateicību ģimenes ār-

stei Veltai Igaunei un viņas kolēģēm par 
palīdzību Jāņa Bikovska smagās slimī-
bas laikā. Paldies Lubānas NMPD medi-
ķiem par sniegto palīdzību grūtos brīžos. 
Paldies ZMNĪ un lauku reģistra kolēģiem, 
kā arī Lubānas slimnīcas bijušajām kolē-
ģēm par līdzjūtību sakarā ar mūsu mīļā 
tēva, vectēva un vīra Jāņa Bikovska aiz-
iešanu mūžībā.

Zigrīda Bikovska

Tava dzīves saule dzisa,
Satrūka tavs mūža ceļš.
Paliek taka nestaigāta,
Kopā neiesim vairs rīt.

(P. Priede))
Jūtam līdzi Dainai Naglei un tuviniekiem 

skumju pilnajā laikā.

Kolēģi Lubānas novada pašvaldībā

Meirānu tautas namā 
no 1. – 8. septembrim

 būs apskatāma 
ZIEDU IZSTĀDE

PRETĪ 
RUDENIM...

no plkst. 9.00
Lubānas centrā

MIĶEĻDIENAS 
GADATIRGUS

Pirksim, pārdosim, tirgosimies! 
Apskatīsim citus, parādīsim sevi!

(Sīkākai informācijai sekojiet 
Lubānas mājaslapā un uz 

afi šām.)

Plkst. 12.00
Lubānas centrā 

pie kultūras nama 
administrācijas telpām

Laipni aicināti uz grupas 
“DIVI KRASTI” 
(Ginta un Juris)

Koncertprogrammu

“NOĶERT 
VASARU”

27. 
septembrī 


