Izdod Lubānas novada pašvaldība
Nr. 5 (556) 2021. gada 14. maijs

Par NĪN maksājumu
2021. taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa
maksājuma nokavējuma nauda netiks aprēķināta, ja maksājums tiks
veikts līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja 2021. taksācijas gadam
aprēķinātais nekustamā īpašuma
nodokļa maksājums līdz 2021.
gada 31. decembrim nebūs veikts,
nodokļa maksājumam, sākot ar
2022. gada 1. janvāri, tiks aprēķināta nokavējuma nauda likumā noteiktajā apmērā.

Par bāriņtiesas darbu
Lubānas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja atvaļinājumā no
2021.gada 24. maija līdz 2021.
gada 14. jūnijam. Atvaļinājuma laikā apmeklētājus klātienē pieņems
26. maijā, 2. jūnijā un 9. jūnijā,
iepriekš piesakoties telefoniski –
25442415.

Aicinājums svinēt
Ģimenes dienu
Aicinām 15. maijā svinēt Ģimenes dienu, ejot kopīgos pārgājienos, izbraucot ar velosipēdu, piknikojot vai rosoties piemājas dārzā.
Lubānas kultūras nams aicina
ikvienu ģimeni piedalīties akcijā
“Noķer kadru”. Akcijas dalībniekiem jānofotografē sava ģimene
kādā no šīm aktivitātēm un jāsūta
foto uz WhatsApp 26594314.
Fotogrāfijas tiks sadalītas šādās
kategorijās:
1. “No paaudzes paaudzei” (ģimenes: bērni, vecāki, vecvecāki)
2. “Saldais pārītis” (pāri)
3. “Mūsu draudzīgā saime” (ģimenes ar mīļdzīvniekiem)
Interesantāko fotogrāfiju autori
tiks pie balvām.

4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā lubānieši gar
Aiviekstes krastu (Krasta iela) veidoja “Kustīgo tautisko jostu” (uzvilka savu
tautastērpu un veidoja dzīvo tautisko rindu). Fotoreportāžu var apskatīt www.
lubana.lv sadaļās FOTOGALERIJA un ATPŪTA. Fotogrāfiju autori – Ligita Pētersone un Kristaps Ronalds Skuja. Apskatāms arī video (autors K.R. Skuja).
Fotoattēlā mamma un meita – Kristīna un Katrīna Tropas (L. Pētersones foto).

15. maijs – Starptautiskā
ģimenes diena
saticību, mīlestību, pārticību visām novada
ģimenēm! skaistu un saulainu Ģimenes dienu!

Domes sēde 29.04.2021.
Sēde notiek: videokonferences veidā
ZOOM platformā, tiek izmantota elektroniskā balsošana
Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes
priekšsēdētājs
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa
Nepiedalās: Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs.
1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
morga ēkas un veļas žāvēšanas nojumes jumtu remontiem
Nolēma piešķirt 2809,61 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem)
līdzekļiem Lubānas novada sociālā dienesta morga ēkas un veļas žāvēšanas
nojumes jumtu remontiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2021. gada pašvaldības budžetā.
2. Par zemes īpašuma Celtnieku
ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu
Nolēma
1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda zemes
īpašumu Celtnieku ielā 2, Lubānā, Lubānas novadā.
2. Veikt īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Par biznesa ideju konkursa
“SĀC Lubānā 2021” rezultātu apstiprināšanu
Nolēma
1. Piešķirt Klintai Sunepai projekta
biznesa ideju konkursā “Sāc Lubānā
2021” realizēšanai 1880,97 EUR (viens
tūkstotis astoņi simti astoņdesmit euro
97 centi).
2. Atbalstīt Mārtiņa Petrova projektu
biznesa ideju konkursā “Sāc Lubānā
2021” un aizņēmuma saņemšanas gadījumā no AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” vai privāta investora, piešķirt
projekta realizēšanai 4000 EUR (četri
tūkstoši euro).
4. Par grozījumiem zemes nomas
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līgumā ar biedrību “Motoklubs “Lubāna”” un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu
Izskatot biedrības “Motoklubs “Lubāna”” 2021. gada 22. aprīļa iesniegumu
par grozījumiem zemes nomas līgumā,
tiek konstatēts:
1) 2016. gada 8. jūnijā starp Lubānas novada pašvaldību un biedrību
“Motoklubs “Lubāna”” noslēgts zemes
nomas līgums par divu zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 70130040088
12,74 ha un 70130040118 1,25 ha platībā uz termiņu līdz 2026. gada 31. decembrim;
2) nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(NĪLM kods 0101);
3) kā nomas mērķis līguma 1.3.
punktā norādīts – mototrases uzturēšana, faktiski šobrīd uz iznomātās zemes,
neskaitot mototrasi, ir izveidota BMX
velotrase, suņu apmācības un pastaigu
laukums, peintbola spēles laukums;
4) lai sakārtotu nomas tiesību attiecības, nepieciešams grozīt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi un veikt grozījumus zemes nomas līgumā, paredzot
plašākas zemes izmantošanas iespējas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.
panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 6. punktu un 21. panta pirmās daļas 23. punktu un 27. punktu, kā
arī Ministru kabineta noteikumu Nr. 496
“Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 17.5. punktu un 2021. gada
26.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas
(protokols Nr. 6, 4.§) pozitīvo atzinumu,
nolēma
1. Grozīt 2016. gada 8. jūnija zemes
nomas līguma Nr. LUB/4.02.2/16/4 1.3.
punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“1.3. Zemes gabala lietošanas mērķis – mototrases un aktīvās atpūtas
daudzfunkcionālā parka uzturēšana. Iznomātās zemes robežas NOMNIEKAM
dabā ierādītas un zināmas. Iznomātā
zemesgabala robežu skice ir šī līguma
neatņemama sastāvdaļa.
2. Mainīt nekustamo īpašumu Ružāni
3 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130040088, platība 12,74 ha un
Oskara Kalpaka iela 56A zemes vienības
kadastra apzīmējums 70130040118,
platība 1,25 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101), uz sportam un
atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (NĪLM
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 14. maijs

kods 0503).
5. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2013. gada 31. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” precizēšanu
Nolēma
1. Precizēt Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 31. marta saistošos
noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Lubānas
novada pašvaldības 2013. gada 31.
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19
“Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”, atbilstoši sagatavotajai redakcijai.
2. Saistošos noteikumus triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Precizētos saistošos noteikumus
publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.
6. Par nomas maksas atbrīvojuma
piemērošanu P. Č. 2021. gada martā
Nolēma
Atbrīvot
saimnieciskās
darbības veicēju P.Č, reģistrācijas numurs
11116611705, no nomas maksas 100
euro, kas noteikta 2019. gada 17. decembra nomas līgumā Nr. LUB/4.08/19/1
par telpu “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, nomu,
neveicot grozījumus līgumā, par laiku no
2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 31.
martam.
7. Par nekustamā īpašuma Mazbrodiņi, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Nolēma apstiprināt 2021. gada 12.
aprīlī notikušās nekustamā īpašuma
Mazbrodiņi, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, kadastra numurs 70580050006,
elektroniskās izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam A.P. par pirkuma maksu 6600,00
EUR (seši tūkstoši seši simti euro).
8. Par nekustamā īpašuma Neaizmirstules, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Nolēma apstiprināt 2021. gada
17. martā notikušās nekustamā īpašuma Neaizmirstules, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs
70580130001, sastāvoša no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70580130062, 7,92 ha platībā izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu
izsoles uzvarētājam SIA “RKS plus” (reģ.
Nr. 45403029494), par pirkuma maksu
17600.00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši
seši simti euro).
Turpinājums 3.lpp.

9. Par telpu Lubānas novada Indrānu pagasta “Baložos” 118,8 m² platībā
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma “Baloži”, Indrāni, Indrānu pagasts,
Lubānas novads, telpas Nr. 5; 6; 7 un 9
(saskaņā ar telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu Nr. 70580040128001002),
ēkā ar kadastra apzīmējumu 7058 004
0128 001 ar kopējo platību 118,8 m2
nomas tiesību izsoles rezultātus – 38,00
EUR/mēnesī un noslēgt telpu nomas līgumu ar L.J.
10. Par prasības izslēgšanu no
pašvaldības bilances
Nolēma izslēgt no pašvaldības bilances debitoru prasības pret O.M. par zemes nomu laika periodā no 2015. gada
līdz 2019. gadam 28,74 EUR (divdesmit
astoņi euro 74 centi).
11. Par Saistošo noteikumu Nr. 6
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada
pašvaldības budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu
Sakarā ar saņemto valsts budžeta finansējumu vienreizēju valsts pabalstu
izmaksai Lubānas Veselības un sociālās
aprūpes centra klientiem COVID-19 infekcijas izplatības radīto negatīvo seku mazināšanai (saskaņā ar Covid-19 infekcijas
izplatības seku pārvarēšanas likuma 68.
pantu), finansējuma nepieciešamību topogrāfisko plānu izgatavošanai plānotajiem
transporta infrastruktūras remontdarbiem
Krasta un Sporta ielās, Lubānas pilsētā,
saņemto Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes iesniegumu par līdzekļu piešķiršanu iestādes palīgēku remontam un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas,
izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes
kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības
komitejas (26.04.2021. protokols Nr.6,
11.§) pozitīvo atzinumu, nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2021.
gada budžetā un apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam””.
2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
46.pantam:
2.1. Saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021.
gada 28. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības
budžetu 2021. gadam” triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr. 6. „Grozī-

jumi Lubānas novada pašvaldības 2021.
gada 28. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības
budžetu 2021. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie
publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
12. Par Lubānas novada Attīstības
programma 2019. – 2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu
2014. gada 14. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktā teikts, ka
investīciju plānu aktualizē ne retāk kā
reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu
kārtējam gadam. Aktualizēto investīciju
plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Pamatojoties
uz Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta
pirmās daļas 3. punktu un 2021. gada
26. aprīļa Finanšu un attīstības komitejas
(protokols Nr. 6, 12.§) pozitīvo atzinumu,
nolēma apstiprināt Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025.
gadam aktualizēto investīciju plānu, papildinot Vidēja termiņa prioritātes “Vides
attīstība un pieejamība” rīcības virziena
“Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra” ar projektiem
“Gājēju ietves seguma uz tilta pār Aivieksti
atjaunošana”, “Gājēju ietves izbūve Krasta ielā no Oskara Kalpaka ielas līdz Tilta
ielai”, “Grants seguma nomaiņa ar melno
segumu Rūpniecības, Aiviekstes, Mazā,
Brīvības, Upes, Jaunā, Meža ielā”, “Ielu
esošā asfalta seguma atjaunošana Parka, Madonas, Barkavas, Baznīcas, Klānu
iela”, “Gājēju ietves pagarināšana Oskara
Kalpaka ielā”, “Pašvaldības ceļa Jaunie
kapi-Birznieki-Dambīši grants seguma papildināšana” un vidēja termiņa prioritātes
“Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi” rīcības virziena “Kvalitatīvs izglītības,
kultūras un masu sporta pakalpojuma
piedāvājums” ar projektiem “Ēkas Oskara Kalpaka ielā 6 atjaunošana”, “Lubānas
estrādes jumta seguma maiņa”.
13. Par Daiņa Pliča atbrīvošanu no
vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas
2021. gada 26. aprīlī Lubānas novada
pašvaldība saņēmusi Lubānas novada
vēlēšanu komisijas locekļa Daiņa Pliča
iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no
novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
Nolēma atbrīvot Daini Pliču no Lubānas novada vēlēšanu komisijas locekļa
pienākumu pildīšanas.
14. Par daļēja ikgadējā atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim
Saleniekam
Nolēma
1. Piešķirt Lubānas novada pašval”Lubānas Ziņas” 2021. gada 14. maijs

dības domes priekšsēdētājam Tālim
Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 1 kalendāro nedēļu no 2021. gada 10. maija
līdz 16. maijam par nostrādāto laiku no
15.06.2020. līdz 14.09.2020.
2. Izmaksāt Tālim Saleniekam atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.
3. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības
kredītiestādēs un Valsts kasē.
15. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības ceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši grants seguma atjaunošanai
Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam investīciju plāna
sadaļā “Kvalitatīva un droša transporta
un inženiertehniskā infrastruktūra” paredzēta aktivitāte pašvaldības ceļa Jaunie
kapi-Birznieki-Dambīši grants seguma atjaunošana (kārtas skaitlis Nr. 24.1).
2021. gada aprīlī pašvaldība veica
tirgus izpētes procedūru – cenu aptauju
grants seguma atjaunošanas būvdarbiem ceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši 1 km posmam (2,5 km – 3,5 km) un
zemāko cenu piedāvāja SIA “MTE” –
19035,72 EUR. Darbus paredzēts veikt
jūnijā, pēc tam, kad būs pabeigti AS “Latvijas valsts meži” plānotie būvdarbi meža
ceļos “Apogu ceļš”, “Skolassalas ceļš”
un “Vilku ceļš”, jo pašvaldības ceļš tiek
izmantots minerālo materiālu pievešanai
ar smagsvara transportu uz minētajiem
objektiem.
Nolēma piešķirt 19035,72 EUR finansējumu grants seguma atjaunošanas
būvdarbiem ceļa Jaunie kapi-BirzniekiDambīši 1 km posmam (2,5 km – 3,5 km)
no mēķdotācijas ceļu fondā kapitālajiem
ieguldījumiem paredzētajiem līdzekļiem.
Informāciju sagatavoja
Sandra Līcīte

Donoru
diena
Lubānā
Tev ir iespēja kādam izglābt
dzīvību! 2021. gada 17. maijā no
plkst. 9.00 – 12.00 DONORU DIENA Lubānas pilsētas klubā (Tilta
ielā 14).
Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam (pasei vai personas ID apliecībai) un bankas konta
numuram, lai var ieskaitīt kontā
kompensāciju zaudētā asins apjoma atjaunošanai.
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Saņem Lubānas novada pašvaldības
“Gada cilvēks 2020” apbalvojumus

ANDRIS STOĻERS

2021.g. 4.maijā (Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā) Lubānas
novada pašvaldības apbalvojumus saņēma novada
balvas GADA CILVĒKS 2020
nominanti (apbalvojumu pasniegšana tika pārcelta no
18. novembra uz 4. maiju).
Balvu pasniegšana notika,
ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus.

“Gada cilvēks savā amatā”

ROLANDS GRUZĪTIS
“Gada cilvēks sportā”

MUDĪTE LOČMELE

ANITA PETROVSKA

GUNTA CĪRULE

IRĒNA KOZLOVA

ANTRA SNIEDZĪTE
MARTIŠONOKA

INĀRA MĀLNIECE

“Mūža ieguldījums”

“Mūža ieguldījums”
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“Mūža ieguldījums”

“Lauku sētas saimnieks”

“Mūža ieguldījums”

“Mūža ieguldījums”

”Lubānas Ziņas” 2021. gada 14. maijs

Lubānas novada pašvaldības apbalvojums
“Gada cilvēks 2020” – nominācija “Lauku sētas
saimnieks” – Antra Sniedzīte Martišonoka

Antra ir īsta un stipra savas lauku sētas saimniece. Lauku
sēta “Grīvas” atrodas skaistā gleznainā vietā Aiviekstes upes
krastā Meirānu ciemā. Tālāk no Meirānu centra un lielajiem ceļiem. Antra savā sētā pavisam neuzkrītoši saimnieko jau otro
gadu desmitu.
Saimniecības nodarbošanās pamatā ir piena lopkopība.
Antrai ir savs reģistrēts ganāmpulks, kurā lopiņu skaits sasniedz pat 20. Bet slaucamas govis – vidēji 10. Raibas un brūnas gotiņas ganās tepat “Grīvu” apkārtnē, kur ir Antras ģimenei
piederošā zeme un nedaudz arī nomātā no kaimiņiem. Lai sagādātu barību ziemai, tomēr jāmēro vairāk kā desmit kilometru. Tālākajos laukos tiek gatavots siens, sēti graudi lopbarībai
un stādīti arī kartupeļi vairāku hektāru platībā, jo saimniecībā
tiek audzēti arī rukši. Antras apsaimniekošanā kopā ir 50 ha
lielas zemes platības.
Ir arī tehnika – traktori, zemes apstrādes agregāti, siena
sagatavošanas un kartupeļu novākšanas tehnika. Tā gadu
gaitā nolietojas, biežāk lūzt, taču Antra pati atrod meistarus, meklē detaļas un kopā ar sezonas strādniekiem saved atkal visu darba kārtībā, lai darbi neapstātos.
Paralēli neatliekamajiem lauku darbiem tiek
renovēta lopu novietne, ir izveidota piena māja,
labots iebraucamais ceļš, lai arī sliktākos laika
apstākļos pienu varētu savākt un nogādāt pārstrādes uzņēmumiem.
Antra saimnieko bioloģiski, iesaistās dažādos lauku Atbalsta dienesta projektos, kā, piemēram, “sezonas
strādnieku” piesaistīšana, apmeklē seminārus.
Liels atbalsts Antrai ir viņas bērni Baiba un Gatis, kas ar
savām ģimenēm brauc uz “Grīvām” palīdzēt darbos, un mazbērni, kas sniedz patīkamus un sirsnīgus atpūtas brīžus. Īpaši
pēdējos gados, kad Antra saimniecībā ir palikusi viena, bez
“stiprā pleca”.
Antra ir stipra saimniece, nebaidās pieņemt lēmumus un izaicinājumus, nebaidās kļūdīties un uzņemties saistības. Antra ir
arī gādīga saimniece, kas uzņemas rūpes par saviem palīgiem,
kaimiņiem un viņu ģimenēm, nekad neatsakot palīdzību.
Lubānas novada pašvaldības apbalvojums “Gada
cilvēks 2020” – nominācija “Gada cilvēks kultūrā” –
Andris Stoļers
Lubānā ir daudz pašdarbnieku, notiek aktīva koncertdarbība. Nevienam nav noslēpums, ka ikviena pasākuma kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešama laba skaņa un gaisma.
Daudziem var likties, kas gan tur liels – ieslēdz gaismu, pieliec
skaņu un gatavs. Bet īstenībā tas nebūt nav tik vienkārši. Ir jāzina daudz un dažādas lietas, lai saprastu, kā nodrošināt skaņu
bez traucējumiem, kā salikt gaismas, lai tās mainītos vajadzīgajā krāsā un laikā.
Cilvēks, kas pasākumos nodrošina mūsu redzei un dzirdei
tik nepieciešamās lietas, ir Andris Stoļers.
Andris apskaņo koncertus, izrādes, vieskoncertus un demonstrē kino. Šo darbu viņš veic ļoti kvalitatīvi, atbildīgi un ar
māksliniecisku degsmi. Laikā, kad sapratām, ka Lubānas pilsētas kluba zāle ir par mazu, Andris ierosināja, ka varam kluba
garderobē ielikt televizoru un translēt pasākumus arī garderobē, kas atrisinātu kluba mazās zāles problēmu. Arī pašdarbniekiem tika nodrošināta iespēja savu uznācienu gaidīt garderobē
un redzēt koncertu pilnībā. Vērtīga ir tieši Andra tehniskā pieeja
lietām, jo viņš tās redz kopumā.
Esam bezgala priecīgi par jaunām aparatūrām, prožektoriem, mikrofoniem, bet ne mazāk svarīgi ir, lai to visu kopā
saliktu zinošs cilvēks, jo kāda jēga no sarežģītas aparatūras, ja
nav kas to vada. Bez Andra aparatūra ir tikai lieta.
Andris ir apskaņojis gandrīz visus pasākumus Lubānā un
droši var teikt, ka tehniski pasākumi ir kļuvuši perfekti. Andris ir
katra pasākuma tehniski mākslinieciskā dvēsele.

Lubānas novada pašvaldības apbalvojums “Gada cilvēks
2020” – nominācija “Mūža ieguldījums” – Irēna Kozlova
Irēna Kozlova nāk no Jēkabpils puses. Pirms četrdesmit gadiem, pēc medicīnas skolas beigšanas, Irēna savas darba gaitas uzsāk Meirānu feldšerpunktā. Jauka un smaidīga, baltā halātiņā, jaunā
feldšerīte pieņem pacientus, sniedz pirmo palīdzību, izraksta receptes, iesaka medikamentus un sirsnīgi aprunājas ar katru sirdzēju. Pēc
pieņemamām stundām feldšeru punktā arī māju vizītes pie vecākiem
cilvēkiem, kam daktere izrakstījusi ārstēšanas kursu, kuri paši nevar atnākt, pie jaundzimušajiem mazuļiem, kuri jāapskata, jāizmeklē, arī pie
Meirānu skolas bērniem uz ikgadējām apskatēm – nosvērt, nomērīt,
cik paaugušies… Ļoti rūpīgi un ar lielu atbildību tiek kārtota arī medicīniskā dokumentācija – pacientu kartītes un uzskaites žurnāli.
Meirānos veidojas un aug arī Irēnas ģimene. Kopā ar vīru Nikolaju iekārtota sava ligzda, kurā izauguši četri stipri, darbīgi un sirsnīgi
bērni – Marika, Laura, Klinta un Juris. Un pat tad, kad mierīgajos ģimeniskajos vakaros ieskanas telefona zvans un tiek lūgta palīdzība,
Irēna ņem savu darba koferīti un steidz kādam slimniekam palīgā. Gan kājām pa neizbraucamiem ceļiem, gan ar velosipēdu lietainā laikā. Dažreiz pat paņemot līdzi kādu
no lielākajiem bērniem, lai tumsas aizsegā drošāk.
Kāds uzstājīgāks pacients dažreiz arī ierodas pats
Irēnas mājā un tad tiek atstāts kāds savs mājas
darbs nepadarīts.
Meirānu feldšerpunktā Irēna nostrādā
34 gadus, bet tad ekonomisku apsvērumu
dēļ punktu slēdz, viņa turpina strādāt dakteres Igaunes praksē Lubānā. Darbs medicīnā
prasa ne tikai labsirdību un savas profesijas
mīlestību, bet arī zināšanas, tāpēc Irēna tāpat
k ā skolas laikā mācās kursos un kārto pārbaudījumus, kas
nepieciešami, lai saglabātu kvalifikāciju.
Paralēli darbam Meirānu punktā Irēna jau gandrīz 20 gadus strādā
arī Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, kur kopā ar kolēģiem sniedz
palīdzību arī Lubānas novada un kaimiņu novadu cilvēkiem. Šeit darbs
ir straujāks, dažreiz arī skarbāks. Taču, lai dzīvē būtu līdzsvars, pēc garajām darba stundām, Irēna vēl atrod laiku un spēkus apmeklēt pasākumus, piedalīties pašdarbības kolektīvos, gatavot dažādus kārumus
un iet garākās pastaigās pa mežu un Meirānu apkārtni.
Irēna nosvinējusi skaistu apaļu dzīves gadu jubileju. Tāda pati jauna, smaidīga un enerģiska Irēna turpina sniegt palīdzību pacientiem.
Lubānas novada pašvaldības apbalvojums “Gada cilvēks
2020” – nominācija “Mūža ieguldījums” – Mudīte Ločmele
Skolotāja Mudīte Ločmele uzsāka darbu Lubānas vidusskolā
1999. gadā kā sākumskolas skolotāja. Mudīte ir Lubānas vidusskolas
absolvente un atzīst, ka skolotājas profesiju ir izvēlējusies savas klases audzinātājas Mirdzas Krūmiņas ietekmē. Pēc vidusskolas absolvēšanas tika iegūta pirmsskolas iestāžu metodiķa kvalifikācija V.Lāča
Liepājas Valsts Pedagoģiskajā Institūtā.
Uzsākot darbu Lubānas vidusskolā, Mudīte Ločmele turpināja studijas Latvijas Universitātē un apguva pamatizglītības skolotājas specialitāti. Vēlāk, kad skolā radās latviešu valodas skolotāja vakance,
atkal turpināja mācīties un kļuva par pilntiesīgu pamatskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāju. Savus darba pienākumus vienmēr
izpildīja pēc labākās sirdsapziņas, bija prasīga, precīza. Skolotāja arvien pilnveidoja savas darba metodes, labprāt pati apguva visu jauno.
Viņa mudināja savus skolēnus saskatīt mācību priekšmetā interesanto un aizraujošo, aicinot piedalīties dažādos radošo darbu konkursos
un olimpiādēs, un ne bez panākumiem.
Pārlasot skolēnu atmiņas, parādās, ka skolotāja Mudīte Ločmele ir devusi nozīmīgu ieguldījumu savu skolēnu personības attīstībā,
aicinot nekad nepadoties, rūpīgi izpildīt uzdoto darbu. Ja skolēnam
kaut kas nebija izdevies, visu pacietīgi pārrunāja ar tādu labestību,
ka attieksme patiešām mainījās. Skolēni atceras arī jaukās ekskursijas, pārgājienus, klases vakarus ar skolotājas izdomātajām jautrajām
rotaļām.
Ar skolotāju Mudīti Ločmeli kolēģiem Lubānas vidusskolā vienmēr
ir bijusi patīkama saskarsme, viņa cieņpilni attiecās pret kolēģiem, nekad neliedza savu padomu.
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Lubānas novada pašvaldības apbalvojums
“Gada cilvēks 2020” – nominācija “Mūža ieguldījums” – Ināra Mālniece
Katru sestdienu ap plkst. 11.00 Brīvības ielā 7, Lubānā, ieskanas ērģeles. Ir sācies dievkalpojums Lubānas
Romas katoļu draudzē. Dzied baznīcas koris, kuru vairāk
nekā 30 gadus vada Ināra Mālniece. Kora dziedājums ir
daudzbalsīgs. Tas skar ikviena sirdi. Ir izveidota vesela
ar roku rakstīta nošu kartotēka, kas nepieciešama katra
dievkalpojuma darbības nodrošināšanai. Draudzes locekļi un priesteri mēdz lepoties, ka mūsu koris ir viens
no labākajiem baznīcas koriem Latvijā. Par to jāpateicas
Inārai – talantīgai mūziķei.
Savos 50 darba gados Ināra vairākas Lubānas
paaudzes ir ievadījusi mūzikas pasaulē, kā:
– dziedāšanas skolotāja Lubānas vidusskolā;
– talantīga skolotāja Madonas mūzikas skolas Lubānas filiālē;
– turpinot darbu kā pedagoģe Jāņa
Norviļa Madonas mūzikas skolā.
Ināra ir talantīga pedagoģe, iejūtīga,
sirsnīga, bet arī prasīga.
Ar panākumiem vadījusi Lubānas MRS un p/s “Lubāna” vokālos sieviešu ansambļus.
Viņas skanīgā balss šobrīd skan Lubānas senioru
korī “Noskaņa” un folkloras kopā “Lubāna”.
Lubānas novada pašvaldības apbalvojums
“Gada cilvēks 2020” – nominācija “Mūža ieguldījums” – Gunta Cīrule
Skolotāja Gunta Cīrule pēc tam, kad neilgu laiku bija
strādājusi Ošupes pamatskolā, 1980. gadā uzsāka darbu
Lubānas vidusskolā, skolā, kuru pati absolvējusi 1975.
gadā. Jau skolas gados Guntai iepatikās latviešu valoda
un literatūra, tāpēc pēc vidusskolas beigšanas ceļš veda
uz Liepāju, kur 1982. gadā tika iegūta latviešu valodas un
literatūras skolotājas kvalifikācija. Vēlāk, kad skolā radās
nepieciešamība pēc krievu valodas skolotājas, Gunta
pēc savas iniciatīvas izvēlējās studijas Latvijas Universitātē, lai iegūtu krievu valodas skolotājas diplomu.
Lubānas vidusskolā ir pavadīts viss skolotājas Guntas Cīrules darba mūžs. Mācot mīlēt kā latviešu, tā arī
krievu valodu, skolotāja rosināja skolēnus piedalīties radošo darbu konkursos, gatavoja olimpiādēm. Bija liels
prieks, ja izdevās iegūt godalgotas vietas. Darba gadu
laikā savu labestību un sirds siltumu skolotāja Gunta ir
dāvājusi četrām audzināmajām klasēm, kuru audzēkņi
skolotāju raksturo kā saprotošu un pretimnākošu, audzinātāju, kurai padomu varēja palūgt arī par sadzīviskām
situācijām. Skolēniem patika, ka audzinātāja viņus uzskata par līdzvērtīgiem cilvēkiem, ne maziem bērniem.
Skolēnu atmiņā īpaši palikusi dejošana un spēles kopā
ar skolotāju klases vakaros.
Tieši atraktivitāte ir skolotājas Guntas stiprā puse.
Paralēli mācību stundu vadīšanai, 15 gadi skolā ir pavadīti kā ārpusklases darba organizatorei, veidojot un vadot dažādus pasākumus visu vecumposmu skolēniem.
Savās atmiņās skolēni piemin skolotājas skanīgo balsi,
kura noderējusi kā mācību stundās, tā viņas vadītajos
pasākumos.
Jau kā skolniecei Guntai tuva bija māksla, īpaši zīmēšana un dziedāšana. Viņas dziedātājas talantu skolas kolektīvs novērtēja kopīgajos pasākumos. Paralēli darbam skolā
Gunta iesaistījās arī Lubānas pilsētas kultūras dzīvē.

Lubānas novada pašvaldības apbalvojums “Gada cilvēks
2020” – nominācija “Mūža ieguldījums” – Anita Petrovska
Anita Petrovska ir cilvēks, kurš lepojas ar savu skolu, savu pilsētu,
tās cilvēkiem un savu ģimeni.
Anita Petrovska dzimusi, augusi un savu darba mūžu vadījusi Lubānā.
Pēc Lubānas vidusskolas, Liepājas pedagoģiskā institūta absolvēšanas
1983. gadā, darbu uzsāk bērnudārzā “Rūķīši”, kur māca un audzina mazos
lubāniešus. 1986. gadā sāk strādāt Lubānas vidusskolā kā 1. klases skolotāja. Vēlme mācīties un tiekties uz augšu Anitai bijusi allaž. 1995. gadā
tika iegūta sākumskolas pedagoga kvalifikācija Daugavpils Pedagoģiskajā
Universitātē. 2002. gadā Anita iegūst maģistra grādu pedagoģijā.
Skolā tiek pavadīts daudz laika. Anita saka: “Skolotāja profesija man
iekšā sēž jau no bērnības. Atceros, kā ar draudzeni Guntu mācījām gan
kaimiņu, gan savā iztēlē izdomātus bērnus. Mums pat bija īsts skolotāja žurnāls”.
Skolēnos visaugstāk vērtē pieklājību, centību, spēju piedot un atbildību par savu rīcību. Skolotāja trīs vērtīgākās
īpašības pēc Anitas domām ir spēja uzklausīt otru, būt iecietīgam, taisnīgam un mīlēt savu darbu. Tuvākie kolēģi
Anitā visaugstāk vērtē atbalstu, padomu, vienmēr jautru,
uzmundrinošu garastāvokli un savaldību.
Pedagoga darbā Lubānā nostrādāti 44 gadi. Anitas skolēni
saka paldies par dzīves gudrībām, ko skolotāja viņiem ir devusi,
par vēlmi gūt zināšanas, par prasmi būt draudzīgiem, būt kopā gan
skumjos, gan jautros brīžos.
Anita lepojas un ir pateicīga savai ģimenei, kas atbalstījusi, iedvesmojusi gan priecīgos, gan grūtos brīžos. Pateicas arī sev, ka spēj būt
optimiste.
Lubānas novada pašvaldības apbalvojums “Gada cilvēks 2020” –
nominācija “Gada cilvēks sportā” – Rolands Gruzītis
Biedrība “Disku golfs Lettes” ar savu aktivitāti jau vairākus gadus ieinteresē Lubānas un apkārtnes iedzīvotājus noskaidrot, kas ir disku golfs un kā tas
spēlējams. Katram tiek piedāvāta iespēja izmēģināt šo sporta veidu, par to
prasot vien ziedojumu trases pilnveidošanai. Interesentu un biedru gads no
gada kļūst aizvien vairāk, līdz ar to arī ir iedvesma pilnveidoties. Katru gadu
norit Latvijas Kauss disku golfā. 2020. gada sezonā Latvijas Pāru čempionātā
disku golfā DG Lettes pārstāvēja četri pāri. Paula Feldmane un Edgars Saulītis
izcīnīja godpilno 1. vietu un kļuva par Latvijas čempioniem jaukto pāru grupā.
Aleksandrs Ozoliņš sezonas kopvērtējumā savā vecuma grupā kopvērtējumā ieguvis pārliecinošu 2. vietu. Līdz trešajai vietai sezonas kopvērtējumā Edgaram pietrūka tikai 2 punkti.
DG Lettes pārstāvēja 2 komandas.
“Lettes 1” izcīnīja 5. vietu. Spēlētāji: Edgars Saulītis, Rolands Gruzītis,
Ivars Stoma, Dzintars Špuns, Aleksandrs Ozoliņš, Baiba Ķevere.
“Lettes 2” iegūta 10. vieta. Spēlētāji: Ģirts Žeiers, Āris Feldmanis, Guntis
Pētersons, Edvīns Ozoliņš, Kristers Studers, Madara Cielēna.
DG klubs “Lettes” aktīvi iesaistās arī dažādos projektos, lai pilnveidotu
trases un veidotu jaunas. 2020. gadā realizēti:
– Lubānas novada pašvaldības izsludinātais projektu konkurss “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” “Disku golfa
trases izveide Lubānā”. Lubānā dabas takā “Aiviekstes ozoli” tika atvērta 6
grozu disku golfa trase.
– Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai
attīstībai un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanas
aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” līdzfinansēto projektu
“Raidera ar pļaušanas iekārtu un savācēju iegāde” ir iegādājusies lielisku
raideru ar savācējgrodu RC 320 un pļaušanas bloku Combi 112 RC.
Vēl mazliet jāpastrādā un Lettēs būs gatava 23 grozu disku golfa trase.
Bieži biedrības veidojas uz kāda viena cilvēka iniciatīvas pamata, kurš ar
savu aizrautību piesaista vēl interesentus un biedrus. Šoreiz tas ir biedrības
“Disku golfs Lettes” valdes priekšsēdētājs Rolands Gruzītis. Bez viņa disku
golfs Lubānas pusē nebūtu parādījies. Prieks, ka mums ir tādi aktīvisti.
Par faktu pareizību aprakstos atbild nomināciju pieteicēji...

2021.g. 4. maijā – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā – pasniegti pēdējie Lubānas novada pašvaldības
apbalvojumi “Gada cilvēks 2020”. Iekļaujoties lielajā Madonas novadā, būs jaunas tradīcijas. Informāciju apkopoja Ligita Pētersone
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Biznesa ideju konkurss
“Sāc Lubānā 2021”
noslēdzies
2021. gada 25. februārī Lubānas novada pašvaldība izsludināja pretendentu projektu iesniegšanu biznesu ideju konkursa “Sāc Lubānā
2021” ietvaros. Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa
idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu
uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā.
Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir 8000 euro. Vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 4000 euro. Pašvaldības līdzfinansējumu
piešķir juridiskām un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūst finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko
personu projektiem, kas paredz jaunu darbavietu un inovatīvu produktu
vai pakalpojumu radīšanu Lubānas novadā.
Atbalstīto projektu realizācijas termiņš ir līdz 2021. gada 15. decembrim.
Tika saņemti četru pretendentu projektu pieteikumi. Konkursa izvērtēšanas komisija izskatīja pieteikumus un uzklausīja visu projekta iesniedzēju prezentācijas. Paplašinātajā Finanšu un attīstības komitejas sēdē tika
nolemts noraidīt 2 biznesa ideju konkursā „Sāc Lubānā 2021” iesniegtos
pieteikumus kā neatbilstošus biznesa ideju konkursa „Sāc Lubānā 2021”
nolikuma 1.7.punktam un atbalstīt biznesa ideju konkursa „Sāc Lubānā
2021” iesniegtos Klintas Sunepas un Mārtiņa Petrova pieteikumus.

Mārtiņa Petrova biznesa ideja – Tīgerpreses ZHHJ 920 B iegāde – iekārta kartona ciršanai un bigošanai
Mārtiņš vēlas atgriezties Lubānā un uzsākt uzņēmējdarbību. Plāno ražot dažādu izmēru mikrogofras iepakojumus, kurus var izmantot
dāvanu, pārtikas preču saiņošanai, dažādu preču transportēšanai. Lai
izcirstu dažāda veida iepakojumus, ir jāizgatavo speciāla forma, kuru,
ievietojot iekārtā, var izgatavot vajadzīgo iepakojumu. Ar tīģerpresi var
izcirst papīra uzlikas, etiķetes, kartiņas, kuras ir nodrukātas un vajag tikai izcirst vajadzīgajā formā. Ar iekārtu var veikt arī bigošanu – process,
kurā uz biezas papīra loksnes vai kartona, vietās, kur paredzēti locījumi,
tiek uzklātas taisnas, padziļinātas rievas (bigas). Preci plānots pārdot
internetveikalā. Attīstoties biznesam, plānots arī pieņemt papildus darbinieku.

Klintas Sunepas biznesa ideja – Skaistumkopšanas salona
izveide Lubānā
Projekta mērķis ir nodrošināt skaistumkopšanas pakalpojumu pieejamību Lubānas novada un citu apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Plānots iegādāt nepieciešamo aprīkojumu salona darbības uzsākšanai un
pilnvērtīga darba nodrošināšanai, kā arī papildināt zināšanas, lai daudzveidotu pakalpojumu klāstu. Pretendentei ir 8 gadu darba pieredze
skaistumkopšanas jomā. Darbam ir atrastas telpas Stacijas ielā 7.
Pakalpojuma apraksts:
– skropstu pieaudzēšana;
– uzacu krāsošana (ķīmiska un hennas);
– uzacu korekcija un formas izveidošana (ar vasku, ar pinceti);
– Make up uzlikšana.

Lubānas novada
pašvaldības 2021.g.
izsludinātie iepirkumi
• Kokskaidu granulu iegāde Lubānas
novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.
• Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
sistēmas ierīkošana Lubānas vidusskolas
ēkā.
• Kluba ēkas pārbūve.
• Gājēju ietves seguma uz tilta pār Aivieksti atjaunošana.
• Divu ielu segumu atjaunošana Lubānā.
• Lubānas PII “Rūķīši” telpu remonts.
• Cesvaines un Oskara Kalpaka ielu seguma atjaunošana Lubānā.
• Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
Lubānas novada administratīvajā teritorijā.

Par
maznodrošinātā
statusu
Pamatojoties uz “Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma” izmaiņām un
Lubānas novada domes 30.12.2020. lēmumu (protokols Nr. 16, 4.§) par 31.10.2013.
saistošo noteikumu Nr. 19 “Par Lubānas
novada pašvaldības pabalstiem” grozījumiem, ar 2021.gada martu ir palielināts
maznodrošinātās mājsaimniecības statusa
iegūšanas līmenis, kur noteikti ienākumi
pirmajai un vienīgajai personai līdz EUR
327 un katrai nākošajai personai – EUR
229.
Personām, kuras atbilst šiem kritērijiem, lūgums izmantot šo iespēju un griezties Lubānas novada sociālajā dienestā vai
interesēties telefoniski, zvanot sociālajam
darbiniekam pa tālruni 64894881.
Maznodrošinātās mājsaimniecības
personas ir tiesīgas saņemt:
• Eiropas atbalsta pakas;
• Mājokļa pabalstu;
• Pacientu iemaksas stacionārā 50%
apmērā, bet ne vairāk kā 80 euro gadā.
• Pabalstu medikamentu iegādei 45
euro gadā.

Pēc apgūtā mācību kursa pakalpojumu klāstam pievienosies:
– sejas tīrīšana; liftinga procedūras, sejas masāža; augļskābes procedūra.
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 14. maijs

Lubānas novada
Sociālā dienesta direktore
Inese Lībere
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Projektu
konkurss
iedzīvotājiem

Pašvaldību
vēlēšanas
2021

Dienas
aprūpes
centrs “Eglāji”

Līdz 20.maijam vēl var pieteikties
projektu konkursam „Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021”.
Lubānas novada pašvaldība aicina
turpināt iesniegt projektu iesniegumus
konkursā „Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”. Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt
novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, veicināt brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai
un valstij, aktivizēt apkaimju kustību kā
vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas
veidiem, lai veiktu vietējās kopienas
interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus
savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības
sadarbībā, kā arī nodrošināt iedzīvotāju
personisko līdzdalību kopienas dzīves
vides uzlabošanā.

Ja veselības stāvokļa dēļ nevarēsi nokļūt vēlēšanu iecirknī, varēsi pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.
Pieteikt balsošanu atrašanās vietā varēs arī:
vēlētāji, kuri atrodas pašizolācijā vai
karantīnā saistībā ar Covid-19,
slimojošu personu aprūpētāji
aizdomās turētās vai apsūdzētās personas, kurām kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums
Lai balsotu atrašanās vietā, vēlētājam
jāatrodas tā vēlēšanu apgabala teritorijā,
kura vēlētāju sarakstā vēlētājs ir reģistrēts.
Pieteikties varēs vēlēšanu nedēļā, no
31. maija līdz 5. jūnija plkst. 12.00.
Vēlētāja vārdā iesniegumu varēs nosūtīt
un aizpildīt arī vēlētāja uzticības persona.
Kas jānorāda iesniegumā?
Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā,
iesniegumā jānorāda:
vārds, uzvārds;
personas kods;
iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
telefona numuru;
ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju
kodu, ja tāds ir;
vai atrodas vai neatrodas pašizolācijā
saistībā ar Covid-19 infekcijas saslimšanu
vai inficēšanās riskiem;
iesniegums jāparaksta.

15. aprīlī savas durvis klientiem vēris
Dienas aprūpes centrs “Eglāji” (Indrānu
pag.). Dienas centra vadītāja ir Dace
Valaine. Ikdienā šeit ar klientiem darbojas 2 darbinieces: sociālā darbiniece
un sociālā rehabilitētāja Iveta Pērkone
un interešu pulciņu audzinātāja Antra
Cimiņa.
Šobrīd dienas centru apmeklē 7
klienti. Notiek rokdarbu nodarbības,
klientes mācās adīt un tamborēt, apgūst IT zinības – paplašina datorprasmes, mācās gatavot ēst, relaksējas atpūtas telpā skaistas mūzikas pavadībā,
risina ikdienas sarunas. Un, protams,
neatņemama ikdienas sastāvdaļa ir siltas pusdienas un tējas pauzes. Ja nepieciešams, var izmazgāt veļu, nomazgāties dušā. Centrā klienti mācās attīstīt
pašaprūpes prasmes.
Labs sākums jaunajās skaistajās
telpās!
Mazinoties saslimstības ar Covid-19
rādītājiem, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, centru sāks apmeklēt 13
klienti.
Dienas aprūpes centra “Eglāji” mērķis ir paaugstināt klientu dzīves prasmju līmeni, sociālo prasmju (iemaņu)
saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, sniegtu psihosociālu
atbalstu, veicinātu personu iekļaušanos
sabiedrībā, mazinātu izolētību un sociālo atstumtību, nodrošinātu sociālo
funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sekmētu saturīga brīvā laika pavadīšanas
iespējas.

Skolēnu
nodarbinātība
vasarā
Arī šogad Nodarbinātības valsts
aģentūra organizēs skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumu
Kas varēs pieteikties? Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot).
Kad un kā pieteikties dalībai pasākumā? Reģistrēties elektroniski varēs
no 2021. gada 17. maija līdz 16. augustam. NVA tīmekļvietnē būs pieteikuma
anketa.
No 17. maija – varēs reģistrēties
skolēni, kas vēlēsies strādāt Vidzemes,
Kurzemes reģionā (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas).
No 18. maija – varēs reģistrēties skolēni, kas vēlēsies strādāt Rīgas reģionā
(neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas).
No 19. maija – varēs reģistrēties
skolēni, kas vēlēsies strādāt Latgales,
Zemgales reģionā (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas).
Visa aktuālā informācija par pasākumu un skolēnu darba vietu vakances
būs pieejamas NVA tīmekļvietnē https://
www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem.
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Informācija par šo un citiem ar pašvaldību vēlēšanām saistītiem jautājumiem – www.
cvk.lv, arī www.lubana.lv sadaļā Vēlēšanas.

Ceļotājiem
Vasara – ceļojumu laiks. Domājot
par vides pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslos, kā arī jaunajiem vecākiem ar bērnu
ratiņiem, Gulbenes novada pašvaldības
aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” sadarbībā
ar kaimiņu novadu tūrisma informācijas
centriem ir izveidojusi virtuālu ceļvedi,
kurā ir apkopojusi Gulbenes un kaimiņu
novados cilvēkiem ratiņkrēslos un vecākiem ar bērniem ratiņos “draudzīgos”
tūrisma objektus un pakalpojumu sniedzējus. Ceļvedī ir arī Lubānas novada tūrisma objektu piedāvājums. Informācija
interesentiem – www.lubana.lv/Tūrisms/
Informācija ceļotājiem/Maršruti.
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 14. maijs

Nākamais numurs iznāks
2021.g. 18. jūnijā
Informāciju iesniegt
redaktorei līdz 11. jūnijam.
Sekojiet jaunākajai informācijai
pašvaldības mājaslapā
www.lubana.lv,
arī vietnes Facebook Lubānas
novada pašvaldības lapā.

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...
Andrejs Tolis (96 g.) Lubāna
Miris 27.04.2021.

