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Vienotas
audzināšanas
“receptes”
nav...
Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi
jaunus pienākumus jau ilgstošā laika periodā. Īpašas rūpes ir ģimenei
ar bērniem, kurai nācies pārkārtot
ikdienu. Lielākā dienas daļa tiek pavadīta mājās, bērni iesaistās mācību
darbā, veic dažādus uzdevumus.
Savs laiks mācībām, savs – atpūtai.
Pulcēšanās un tikšanās ir ierobežota, bet brīvajā laikā ir vēlēšanās tikties ar draugiem.
Ir bērni, kas brīvo laiku izvēlas
pavadīt pēc saviem ieskatiem – ar
vai bez vecāku ziņas, un tiekas ar
draugiem, piemēram, apmeklē apšaubāmas drošības būves – Tilta ielā
3 un Ozolu ielā 14B, Lubānas pilsētā. Vēlos vērst vecāku uzmanību uz
valstī noteiktajiem ierobežojumiem,
kas nosaka, ka Covid-19 krīze neatceļ atbildību par bērniem.
Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi, kuru
neievērošanas gadījumā vecākus
var saukt pie atbildības:
Bērnu līdz 7 gadu vecumam
nevar atstāt vienu bez pieaugušo vai
13 gadu vecumu sasniegušas personas klātbūtnes;
Līdz 16 gadu vecumam bērns
nakts laikā (22:00-06:00) publiskās
vietās bez pieaugušo klātbūtnes nevar uzturēties.
Mēs vēlamies saņemt dažādas
audzināšanas ”receptes”, tomēr atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar
mūsu dzīvi, slēpjas vienīgi pašos.
Bērni ir vecāku atbildība! Sargāsim sevi un sev mīļos!
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Anda Vaska

Īsziņas
Sakarā ar to, ka Lubānas novada
pašvaldība, kā ielu tirdzniecības organizators, nespēj nodrošināt prasību, kas
noteiktas 09.06.2020. Ministru kabineta
noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai” ievērošanu,
ielu tirdzniecības atļaujas netiek izsniegtas. Pašvaldība nespēj nodrošināt
kontroli, lai nepieļautu fiziskās distancē-

šanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos, pašvaldībā
nav atbildīgās personas, kas atrodas un
organizē drošības pasākumu īstenošanu
ielu tirdzniecības organizēšanas vietā.
Bāriņtiesa
Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja katru dienu strādā klātienē.
Nepieciešamības gadījumā klientiem
pieteikties vizītei, iepriekš sazvanoties un
vienojoties par noteiktu laiku.
Turpinājums 10.lpp.

Domes sēde 31.03.2021.
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, Guntis Klikučs,
Laila Ozoliņa
Nepiedalās: Ainārs Spridzēns
1.§ Par nomas maksas atbrīvojuma
piemērošanu P.Č. 2021. gada februārī
Saskaņā ar Ministru kabineta
14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma
vai samazinājuma piemērošanu sakarā
ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz
Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmo daļu,
kur teikts, valsts un pašvaldību iestādes,
kā arī atvasinātas publiskas personas
un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās
ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30.
jūnijam atbrīvo komersantus un citus
saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi
saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas
mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas
maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma
procentus un līgumsodus, ja samaksa
tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem-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 paredzētajos gadījumos, ņemot
vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.03.2021., protokols Nr.4, 1.§),
Nolēma
atbrīvot
saimnieciskās
darbības veicēju, reģistrācijas numurs
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11116611705, no nomas maksas 100
EUR, 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. februāra līdz 2021. gada
28. februārim.
2.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 4,
Lubānā, Lubānas novadā atsavināšanu
Izskatot jautājumu par pašvaldības
nekustamā īpašuma Peldu ielā 4 atsavināšanu, tiek konstatēts:
Nekustamais īpašums Peldu ielā 4,
Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70130010115, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības
vārda (Lubānas pilsētas zemesgrāmatu
nodalījuma Nr. 100000610501), sastāv no
vienas zemes vienības 0,2627 ha platībā,
kadastra apzīmējums 70130010113.
Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
Zemesgabals nav iznomāts.
Īpašuma atlikusī bilances vērtība 885
EUR, kadastrālā vērtība 809 EUR.
Ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta
nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru
nekustamā īpašuma iespējamā tirgus
vērtība ir 2500 EUR.
Nolēma
1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā,
kadastra numurs 70130010115, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma
nosacīto cenu 2500 EUR.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt īpašuma atsavināšanu.
3.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Stirnas,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
Izskatot jautājumu par pašvaldības
nekustamā īpašuma Stirnas atsavināšanu, tiek konstatēts:
Nekustamais īpašums Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra
numurs 70580050053, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000609184),
sastāv no vienas zemes vienības
5,69 ha platībā, kadastra apzīmējums
70580050053.
Īpašums nav nepieciešams pašvaldī”Lubānas Ziņas” 2021. gada 16. aprīlis

bas funkciju nodrošināšanai.
Zemesgabals iznomāts juridiskai
personai, nomas līguma darbības termiņš – 2021. gada 31. marts. Līgums
paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu
pirms termiņa, ja mainās zemesgabala
statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 14. panta
1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko
cenu.
Īpašuma atlikusī bilances vērtība
3703 EUR, kadastrālā vērtība 3082 EUR.
Ievērojot Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta
nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru
nekustamā īpašuma iespējamā tirgus
vērtība ir 12700 EUR.
Nolēma
1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu
Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580050053,
pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma
nosacīto cenu 12700 EUR.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt īpašuma atsavināšanu.
4.§ Par finansējuma piešķiršanu
nodibinājumam „Zinātnes un inovāciju
parks”
Izskatot nodibinājuma „Zinātnes un
inovāciju parks” 26.02.2021. projekta
“Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss
“Mana zeme skaistā”” pieteikumu (reģistrēts pašvaldībā 01.03.2021. ar Nr.
LUB/2.08/21/236), tiek konstatēts:
1) Biedrību un nodibinājumu likuma
10. panta otrā daļa nosaka, ka jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās biedrības
darbības mērķi, biedrība var vērsties
valsts un pašvaldību institūcijās,
2) projekta pieteikums sagatavots
atbilstoši pašvaldības 2017. gada 30.
marta noteikumu Nr. 3 „Par finansējuma
piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”
prasībām,
3) projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un
mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas
radošās aktivitātes, projekta īstenošana
paredzēta Latvijas novados un pilsētās,
tai skaitā Lubānas novadā,
4) Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas izglītojamie
2019./20.m.g. piedalījās fotokonkursā
“Mana zeme skaistā”, ko organizēja
Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju
parks”. Skolu audzēkņi (7 izglītojamie)
guva godalgotas vietas konkursā, bal-

vā saņemot Lubānas novada uzņēmēju
sponsorētos audzēkņu fotografētos foto
kā lielformāta foto gleznas. Izglītības iestādēs ir daudz skolēnu, kuri aizraujas
ar fotografēšanu, tāpēc varētu uzskatīt,
ka šis konkurss dod savu pievienoto
vērtību skolēnu redzējumā par Latvijas
skaistumu, kultūru, dabu, veicina skolēnu talantu attīstību. Izglītības darba
speciāliste Daces Mežsarga iesaka rast
atbalstu šim projektam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.
punktu, kas cita starpā nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas
un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs; organizatoriska un finansiāla
palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta
iestādēm u.c.), 21.panta pirmās daļas 2.
punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komitejas
(23.03.2021.) un Finanšu un attīstības
komitejas (26.03.2021.) atzinumus,
Nolēma
1. Piešķirt nodibinājumam „Zinātnes
un inovāciju parks”, reģistrācijas Nr.
40008191808, finansējumu 283 EUR apmērā biedrības realizētā projekta “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana
zeme skaistā”” realizēšanai.
2. Finansējumu paredzēt no pašvaldības 2021. gada budžeta brīvajiem
(nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus budžetā.
3. Slēgt līgumu ar nodibinājumu „Zinātnes un inovāciju parks” par finansējuma piešķiršanu.
5.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar I.M.
2021. gada 15. februārī pašvaldībā tika saņemts I.M. iesniegums par
pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu
70580130061 nomu. 11.03.2021. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv
publicēts informatīvais paziņojums par
šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 19.03.2021. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu
pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala
platība 0,7693 ha, kadastrālā vērtība 79
EUR.
Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu,
kurā teikts, ka zemesgabala minimālā
nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa
gadā ir 28 euro, 29.8. punktu, kurā teikts,

ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku
teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem
gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies
tikai viens pretendents, Lubānas novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem
Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai
piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti
ar Lubānas novada domes 2016. gada
30. novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§
lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.03.2021.),
Nolēma
Iznomāt I.M. pašvaldībai piekrītošu
neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra
apzīmējumu 70580130061, slēdzot nomas līgumu uz sešiem gadiem ar gada
nomas maksu 28 EUR.
6.§ Par Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 70580160107
Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2,1 ha platībā nomas
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
2020. gada 12. oktobrī pašvaldības
interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70580160107, Meirānu ciemā, Indrānu
pagastā, Lubānas novadā 2,1 ha platībā
iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz
2020. gada 21. oktobrim. Paziņojumā
noteiktajā laikā uz nomas tiesībām tika
saņemti vairāki iesniegumi, līdz ar to tika
rīkota šīs zemes vienības nomas tiesību
izsole.
Rakstiska zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160107 nomas
tiesību izsole ar augšupejošu solījumu
tika izsludināta pašvaldības mājaslapā
www.lubana.lv 2021. gada 11. martā
(izsoles noteikumi un izsoles komisija
apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 11.03.2021. rīkojumu Nr. LUB/2.01/21/5), noslēdzās 2021.
gada 23. martā plkst. 15.00. Rakstisku
augstāko nomas maksu 221,00 EUR
piedāvāja V.S.
Nolēma
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160107, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā 2,1 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt V.S. pašvaldībai piekrītošu
neapbūvētas zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 70580160107, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā
2,1 ha platībā, slēdzot nomas līgumu uz
divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 221,00 EUR.
7.§ Par nekustamā īpašuma Mago”Lubānas Ziņas” 2021. gada 16. aprīlis

nes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
un pirkuma līguma noslēgšanu
Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu
(protokols Nr. 2, 13.§), tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma otro izsoli.
Paziņojums par nekustamā īpašuma
Magones otro elektronisko izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā
www.lubana.lv 2021. gada 9. februārī,
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis 11.02.2021. laidienā Nr. 29, oficiālās publikācijas Nr.:
2021/29.IZ10, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lubānas
Ziņas” 2021. gada 12. februārī un Tiesu
administrācijas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ 2021. gada
15. februārī.
Elektroniskajā izsolē augstāko cenu
11270 EUR nosolījusi SIA “RKS plus”,
reģ. Nr. 45403029494 (18.03.2021. akts
par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2169325/0/2021-AKT)
Pretendents SIA “RKS plus” ir veikusi samaksu par nekustamo īpašumu Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580010127, ko
apliecina Lubānas novada pašvaldības
finanšu un grāmatvedības daļas 2021.
gada 26. marta apliecinājums Nr. 1. Līdz
ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.2.
apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.
Nolēma
Apstiprināt 2021. gada 17. martā notikušās nekustamā īpašuma Magones,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580010127, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu
izsoles uzvarētājam SIA “RKS plus” (reģ.
Nr. 45403029494) par pirkuma maksu
11270,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi
simti septiņdesmit euro un 00 centi).
8.§ Par Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 70130020062
Lubānā, Lubānas novadā sešu vienības daļu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
2020. gada 8. oktobrī pašvaldības
interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par sešu
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
70130020062 daļu Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 2020. gada 21.
oktobrim. Paziņojumā noteiktajā laikā
uz katras no iznomājamām daļām nomu
tika saņemti vairāki iesniegumi, līdz ar
to tika rīkota šīs zemes vienības nomas
tiesību izsole.
Rakstiska sešu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70130020062 daļu
nomas tiesību izsole ar augšupejošu
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solījumu tika izsludināta pašvaldības
mājaslapā www.lubana.lv 2021. gada
11. martā (izsoles noteikumi un izsoles
komisija apstiprināti ar Lubānas novada
pašvaldības izpilddirektora 11.03.2021.
rīkojumu Nr. LUB/2.01/21/5), noslēdzās
2021. gada 23. martā plkst. 15.00. Izsolē augstāko nomas maksu piedāvāja:
1. daļa 3800 m², nomas maksa 101
EUR – J.K.,
2. daļa 2100 m², nomas maksa 55
EUR – I.M.,
4. daļa 2400 m², nomas maksa 65
EUR – L.O.,
5. daļa 2300 m², nomas maksa 66
EUR – I.S.,
6. daļa 1900 m², nomas maksa 50,00
EUR – T.T.-K.,
Pieteikums uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 3.daļu
netika saņemts.
Nolēma
1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales ielā, Lubānā, sešu daļu nomas
tiesību izsoles rezultātus.
2. Iznomāt J.K. pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales ielā, Lubānā, daļu 3800 m² platībā,
slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit
gadiem ar gada nomas maksu 101,00
EUR.
3. Iznomāt I.M. pašvaldībai piekrītoša
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 70130020062 Latgales ielā,
Lubānā, daļu 2100 m² platībā, slēdzot
nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar
gada nomas maksu 55,00 EUR.
4. Iznomāt L.O. pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales
ielā, Lubānā, Lubānas novadā daļu
2400 m² platībā, slēdzot nomas līgumu
uz divpadsmit gadiem ar gada nomas
maksu 65,00 EUR.
5. Iznomāt I.S. pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales
ielā, Lubānā, Lubānas novadā, daļu
2300 m² platībā, slēdzot nomas līgumu
uz divpadsmit gadiem ar gada nomas
maksu 66,00 EUR.
6. Iznomāt T.T.-K. pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 70130020062
Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā,
daļu 1900 m² platībā, slēdzot nomas
līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada
nomas maksu 50,00 EUR.
9.§ Par telpu Indrānu ciema “Baložos”, Indrānu pagastā nomas izsoli
Lubānas novada pašvaldības īpašumā “Baloži”, Indrāni, Indrānu pagasts,
Lubānas novads, (kadastra numurs:
7058 004 0128) ir divas brīvas telpu gru-
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pas – bijušās bibliotēkas telpas 118,8
m2 un neapgūta un neremontēta telpa,
bez logiem un durvīm 326,9 m2, otrajā
telpā, lai uzsāktu darbību, nepieciešami būtiski ieguldījumi ēkas konstruktīvo
elementu remontā. Neformāli atsevišķi
uzņēmēji ir izrādījuši interesi par šo telpu iznomāšanas iespējām. Lai noskaidrotu interesi no uzņēmēju puses par neapgūtās telpas izmantošanas iespējām
un nepieciešamo platību kādai darbībai,
būtu jāpublicē paziņojums pašvaldības
mājaslapā un informatīvajā izdevumā
par iespēju iznomāt telpas.
Pieaicinātā
neatkarīga
vērtētāja SIA “Eiroeksperts” novērtētā telpu
Nr. 5; 6; 7 un 9 (saskaņā ar telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu Nr.
70580040128001002) nomas maksa
mēnesī ir 75 EUR, neapgūtās telpas
netika vērtētas. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi”, trešajā nodaļā ietverto metodiku, aprēķinātā nomas
maksa objektiem mēnesī ir atbilstoši
10,69 un 29,42 euro.
Nolēma
1. 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:
1.1. nodot nomā, nomnieku noskaidrojot rakstiskā izsolē;
1.2. noteikt nomas tiesību izsoles
sākumcenu 37,50 euro/mēnesī;
1.3. noteikt telpu izmantošanas veidu – saimnieciskās darbības veikšana.
2. Telpu 326,9 m2 platībā piedāvāt
nomā, ievietojot sludinājumu pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv un informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” par
nomas maksu 0,09 euro mēnesī/m2 .
Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā rīkot izsoli.
3. Izsoles organizēt pašvaldības izpilddirektoram.
10.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu gājēju celiņa Krasta ielā, Lubānā projektēšanas darbiem
Pildot likumā “Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma
pieņemšanā nepiedalās.
Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam investīciju
plānā ir iekļauti ieguldījumi pašvaldības
infrastruktūrā, tai skaitā ielu segumu
atjaunošanai Lubānas pilsētā (kārtas
skaitlis Nr. 23).
Lubānas pilsētas Aiviekstes labā
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 16. aprīlis

krasta iedzīvotāji Krasta ielu izmanto,
lai nokļūtu uz kreisajā krastā esošajiem – sociālo dienestu, ģimenes ārstu praksēm un pirmsskolas izglītības
iestādi. Gājēju kustība notiek pa ielas
braucamo daļu. Plānots izbūvēt gājēju ietvi gar Krasta ielas kreiso pusi no
krustojuma ar Oskara Kalpaka ielu līdz
krustojumam ar Tilta ielu. Ietves projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei,
tai skaitā inženierģeotehniskajai izpētei,
tehnisko noteikumu pieprasīšanai no inženierkomunikāciju turētājiem, tehnisko
risinājumu sagatavošanai nepieciešami
10643 EUR.
Nolēma
Piešķirt 10643 EUR finansējumu
gājēju celiņa Krasta ielā tehniskās dokumentācijas izstrādei no pašvaldības
budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus
2021. gada pašvaldības budžetā.
11.§ Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
2020. gada 16. oktobrī Lubānas
novada pašvaldība saņēma K.O., deklarētā dzīvesvieta [..], Lubānas novads,
iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar
Nr.2.10/20/466), kurā norāda, ka kopā
ar dēlu līdz savai pilngadībai dzīvoja pie
vecmammas Z.Z., [..], Lubānā. Tā kā ir
atsevišķa ģimene, vēlas dzīvot arī atsevišķi ar dēlu. Pamatojoties uz saistošo
noteikumu Nr. 7 “Par Lubānas novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 23.2.2.punktu, lūdz izskatīt viņas iesniegumu.
Nolēma
Atzīt, ka persona, deklarētā dzīvesvieta [..] Lubānas novads, nav tiesīga
saņemt Lubānas novada pašvaldības
palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošās vai tās
nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.
12.§ Par zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu uz nekustamo īpašumu
Barkavas ielā 20, Lubānā
2021. gada 23. martā Lubānas novada pašvaldība saņēma V.S. pilnvarotās
personas M.Ķ., deklarētā dzīvesvieta [..]
Lubānas novads, iesniegumu, kurā lūdz
pieņemt lēmumu par V.S. zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo
īpašumu [..] Lubānas novadā, kadastra
Nr. 70130040051.
Nolēma
1. Atjaunot V.S. īpašuma tiesības uz
zemi 794 m2 platībā [..] Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 70130040051,
saskaņā ar zemes robežu plānu un situācijas plānu.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanu adresātam.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Administratīvajā rajona tiesā.

13.§ Par nekustamā īpašuma Zvaigznīšu mājas, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā, sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, nolēma
Sadalīt nekustamo īpašumu Zvaigznīšu mājas, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra numurs īpašumam: 7058
013 0017, divos atsevišķos īpašumos:
1. No atdalītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058 013 0061, platība – 0,7693 ha, izveidot jaunu īpašumu ar
nosaukumu Zvaigznes, noteikt īpašuma
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 013 0017, platība – 3 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Zvaigznīšu mājas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads.
3. Noteikt starpgabala statusu zemes
vienībai 0,7693 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 013 0061, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.
14.§ Par nekustamā īpašuma Fondiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,
sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu,
lietošanas mērķu noteikšanu
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, nolēma
Sadalīt nekustamo īpašumu Fondiņi, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra
numurs īpašumam: 7058 016 0088, divos
atsevišķos īpašumos:
1. No atdalītās zemes vienības, ar
kadastra apzīmējumu: 7058 016 0274,
platība – 1,1 ha, izveidot jaunu īpašumu
ar nosaukumu Fondi, noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0088, platība – 1,96 ha,
saglabāt nosaukumu un adresi “Fondiņi”,
Indrānu pagasts, Lubānas novads.
15.§ Par nekustamā īpašuma Vecbļodāres, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, nolēma
Sadalīt nekustamo īpašumu Vecbļodāres, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra
numurs īpašumam: 7058 002 0003, divos
atsevišķos īpašumos:
1. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058 019 0075, platība – 3,99
ha, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu
Grantskalniņi, noteikt īpašuma lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 002 0030, platība – 4,96 ha,
saglabāt nosaukumu Vecbļodāres, Indrā-

nu pagasts, Lubānas novads.
16.§ Par plānotās adreses piešķiršanu jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70130050144
Lubānas novada pašvaldībā 2021.
gada 23. martā saņemts L.S. iesniegums
(pašvaldībā reģistrēts 23.03.2021. Nr.
LUB/2.09/21/34) par adreses piešķiršanu
jaunbūvei.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.8.
apakšpunktu, 5.10. apakšpunktu un 12.
punktu un Finanšu un attīstības komitejas
(26.03.2021.) atzinumu, nolēma
Piešķirt adresi Lauku iela 4, Lubāna,
Lubānas novads jaunbūvei un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7013 005
0144.
17.§ Par saistošo noteikumu Nr. 4
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu
2021. gada 1. aprīlī stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk tekstā – Likums).
Grozījumi Likuma 36.panta piektajā daļā
nosaka, ka “Ministru kabinets nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta
apmēra aprēķināšanai. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus
nosacījumus izdevumu pozīciju normām
mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.”
Atbilstoši grozījumiem Likumā, mājokļa
pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un
izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai nosaka 2020. gada 17.
decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.
809 ”Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās
palīdzības saņemšanu” (turpmāk tekstā
– Ministru kabineta noteikumi). Atbilstoši
Lubānas novada pašvaldības sociālā dienesta izvērtējumam, šobrīd nav paredzēta
nosacījumu grozīšana attiecībā uz izdevumu pozīciju normām mājokļa pabalsta
apmēra aprēķināšanai.
Izvērtējot grozījumu būtību, nepieciešami redakcionāli grozījumi saistošo
noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā, 3.2. apakšpunktā un noteikumu V.
nodaļā, kā arī nepieciešami grozījumi, lai
veidotu vienotu pieeju naudas vienības
euro apzīmējuma izmantošanā saistošo
noteikumu tekstā.
Ņemot vērā Likuma grozījumus, kas
stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī, Ministru
kabineta noteikumus, likumu ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pir”Lubānas Ziņas” 2021. gada 16. aprīlis

mās daļas 7.punktu, ņemot vērā Sociālo,
izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas (23.03.2021.), nolēma
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.
gada 31. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības
pabalstiem”” .
Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā
veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc atzinuma saņemšanas saistošos noteikumus publicēt informatīvajā
izdevumā “Lubānas Ziņas”.
18.§ Par Saistošo noteikumu Nr. 5
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada
pašvaldības budžetu 2021. gadam” pieņemšanu
Sakarā ar pašvaldībai piešķirtajiem
valsts budžeta līdzekļiem piemaksām
skolotājiem par individuālajām konsultācijām COVID 19 pandēmijas apstākļos,
finansējuma nepieciešamību gājēju celiņa
Krasta ielas posmā projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei, saņemto PII “Rūķīši” vadītājas Astrīdas Somas iesniegumu par papildus līdzekļu nepieciešamību
iestādes iekštelpu remontdarbiem, nodibinājuma “Zinātnes un inovācijas parks”
iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības realizētajam projektam “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana
zemes skaistā”, kā arī veicamajiem grozījumiem Lubānas vidusskolas īstenotā
ES fonda projekta PuMPuRS 2021.gada
ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem,
un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu
un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un
izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un
attīstības komitejas (26.03.2021.) pozitīvo
atzinumu,
Nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2021.
gada budžetā un apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam””
2. Saistošos noteikumus Nr. 5 triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai; Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas
un tie publicējami pašvaldības mājaslapā
internetā.
Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte
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Paziņojums
par telpu
nomu
Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos, iesniedzot rakstisku pieteikumu Tilta ielā 11, Lubānā līdz
2021. gada 26. aprīlim plkst. 10.00, uz
neapgūtu un neremontētu telpu Lubānas novada Indrānu pagasta “Baložos”
326,9 m2 platībā nomu. Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7058 004 0128, ēkas
kadastra apzīmējums 70580040128001,
lietošanas mērķis – saimnieciskās darbības veikšana.

m2.

Nomas nosacījumi:
• nomas maksa mēnesī: 0,09 euro/

• nomas termiņš: līdz 12 gadiem.
Pieteikumā jāizsaka piekrišana nomas nosacījumiem un paredzamā darbība nomas telpās.
Ja uz nedzīvojamo telpu nomu piesakās divi vai vairāk pretendentu, to starpā tiek rīkota nomas tiesību izsole, kur
izsoles sākumcena – izsludinātā nomas
maksa mēnesī.
Tālr. informācijai 64894941.

Paziņojums
par telpu
nomas tiesību
izsoli
Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz bijušās bibliotēkas
Lubānas novada Indrānu pagasta “Baložos” telpu 118,8 m2 platībā nomu.
Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7058
004 0128, ēkas kadastra apzīmējums
70580040128001. Rakstisks pieteikums
jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā
Tilta ielā 11, Lubānā līdz 2021. gada 23.
aprīlim plkst. 14.00,

Balsojiet par projektiem
Vidzemes kultūras programmā katrs var nobalsot par 3 projektiem. Aicinu būt
aktīviem un balsot. Uz aktivitātēm Lubānas novadā attiecas trīs projekti:
Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA projekts “Broņislavas Martuževas
rakstu akmeņi” 1. posms” Teritorijā pie Broņislavas Martuževas Dzejas klēts plānots
uzsākt Broņislavas Martuževas Dzejas dārza akmeņu kompozīcijas veidošanu.
Biedrības “Pie Kraujas” projekts “Laika cilpa Lubāna mitrajā”, kurā ir ietverta arī
Lubānas pilsētā, dabas takā “Aiviekstes ozoli” akmens laikmeta apmetnes atjaunošana.
Madonas novada bibliotēkas projekts “Novadu kultūras mantojuma parāde:
Kulinārais kalendārs. Godi. Cilvēkstāsti.” Projektā, iesaistot jauno paaudzi, paredzēts
uzklausīt un pierakstīt 14 pagastos Madonas novadā, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un
Varakļānu novadu godu saimnieču cilvēkstāstus, pierakstot receptes katrai dienai,
kuras tiks apkopotas virtuālā „Kulinārā kalendārā”.
https://balso.vidzeme.lv/ Balsot var, pieslēdzoties ar Latvija.lv, un lai Tava balss
tiktu ieskaitīta, ir jānobalso par 3 projektiem.
Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle
Interesanti fakti par projektu “Broņislavas Martuževas rakstu akmeņi”
Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA ir iecerējis pie Broņislavas Dzejas
klēts veidot Dzejas dārzu – iedvesmojoties no pašas dzejnieces dzejas un ieceres
dzimtas piemineklim. Vidzemes kultūras programmai ir iesniegts projekts – iesākums
akmens dārza kompozīcijas veidošanai.
Būsim priecīgi, ja ar balsojumu mūsu projekts tiks atbalstīts vietnē: https://balso.
vidzeme.lv/node/235
Iedvesmojoties no B. Martuževas 2006. gadā izteiktās pamatidejas, tēlnieks Ģirts
Burvis veidos akmeni “LOGA / KRUSTA AKMENS. Piemineklis Martuževu dzimtai”
kompozīcijā ar 2 sēdakmeņiem. Tiks izstrādāts skiču projekts visas akmeņu kompozīcijas izvietošanai – šajā posmā tiks iesaistīta sabiedrība un ikviens varēs iesaistīties
skiču projekta izstādes apskatē un izvērtēšanā. Tas notiks maijā, tiksiet informēti.
Broņislava Martuževa 2006.gada jūlijā (ieraksts diktofonā):
“.. kā varētu raksturot mūsu ģimeni. Tur ir jābūt kokam, kas aug no vienas saknes, bet ir divi celmi, nozāģēti tagad. Pie tā celma vienā pusē stāv arkls (starainis) un
vijoles lociņš. Bet tur ir jābūt labam zīmētājam, kas uzmestu to metu. Nu un tālāk uz
celma – uz tā viena jābūt maizes kukulim un piena krūzei, uz otra vajag būt karavīra
laiviņai, bet īstenībā atvērtai grāmatai un uz tās uzmesta karavīra laiviņa.
Tā ir visa mūsu ģimene. Tas celms ir tēvs ar māti; tas piens un maize ir māsa
Midīte, tas arkls un vijoles lociņš ir brāļi Cipris un Pēteris; grāmata un karavīra laiviņa
esam mēs mazie [Broņislava un brālis Henrihs].
Krusts – tā kā es tajā dzejolī par Vasarassvētkiem esmu rakstījusi, ka “krusts stāv
nogurušiem pieturēties, tā nasta šodien plecus nenospiež”. Man liekas, ka tas krusts,
kas būtu tur piemineklī – tas būtu pie kā pieturēties mums visiem. Krusts ir nests un
iznests. Un Dievs ir vairāk nesis kā esam nesuši mēs – to pašu mūsu krustu. Cik labi
būtu, ja mēs lūk tādā Vasarassvētku noskaņā varētu satikties ar Tēvu debesīs.”
Satiksimies Dārziņos pie Martuževas!
Burvīgu pavasari vēlot, Anna Egliena

Nomas nosacījumi:
• nomas maksa mēnesī: 37,50 euro;
• lietošanas mērķis – saimnieciskās
darbības veikšana;
• nomas termiņš: līdz 12 gadiem.
Tālr. informācijai 64894941
Informāciju par izsoles noteikumiem skatīt pašvaldības mājaslapā
www.lubana.lv.
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Paziņojums par
nekustamā īpašuma izsoli
Lubānas novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli pārdod nekustamo īpašumu Stirnas Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70580050053, kas sastāv no neapbūvētas
lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580050053, 5,69 ha platībā.
Uz Nekustamo īpašumu pastāv pirmpirkuma tiesības saskaņā ar
likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma tiesības uz lauksaimniecības zemi) noteikto.
Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 22.04.2021. plkst.13.00
līdz 12.05.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.
Izsole sākas 22.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas – 24.05.2021.
plkst. 13.00.
Izsoles sākumcena – 12700 EUR. Izsoles solis – 200 EUR.
Drošības nauda 1270 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS
“SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele
banka”, konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā izsoles drošības
nauda”.
Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.
Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles.
Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.

Paziņojums par
nekustamā īpašuma izsoli

Par pašvaldību
vēlēšanām
Jau šobrīd un līdz 27. maijam vēlētāji, kuri šā gada
5. jūnija pašvaldību vēlēšanās vēlas balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums, var
mainīt vēlēšanu apgabalu un reģistrēties balsošanai šajā
vēlēšanu apgabalā. Mainīt vēlēšanu apgabalu iespējams
tiešsaistē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, iesniedzot iesniegumu.
Šajās pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi
būs iespēja balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu uzrādot vai nu pasi vai
personas apliecību. Līdz ar to atšķirībā no iepriekšējām
vēlēšanām katram vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi vairs netiks sūtīta vēstule ar informāciju,
kurā vēlēšanu iecirknī jābalso. Informāciju par vēlēšanām no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes saņems
tie vēlētāji, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.
Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs
var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā
www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu
vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” vai pa Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999.
Pašvaldību vēlēšanās katras pašvaldības administratīvā teritorija veido atsevišķu vēlēšanu apgabalu. 2021.
gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks 41 vēlēšanu
apgabalā - jaunajās administratīvajās teritorijās - sešās
valstspilsētās un 35 novados.

Lubānas novada pašvaldība elektro-niskā izsolē ar augšupejošu
soli pārdod nekustamo īpašumu Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas
novadā, kadastra Nr. 70130010115, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130010113, 2627 m² platībā.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas
un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu
vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90
dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai
kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 22.04.2021. plkst.13.00
līdz 12.05.2021. plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku reģistrā.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu
dienā, 5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji
varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

Izsole sākas 22.04.2021. plkst. 13.00, noslēdzas – 24.05.2021.
plkst. 13.00.
Izsoles sākumcena – 2500 EUR. Izsoles solis – 100 EUR.
Drošības nauda 250 EUR jāiemaksā Lubānas novada pašvaldības
kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB
banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”,
konts: LV90PARX0012454500001 ar atzīmi “Nekustamā īpašuma Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā izsoles drošības nauda”.
Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv norādītajiem nosacījumiem.

pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Rīgas pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, jo dome
tika ievēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā turpinās strādāt līdz 2025. gada vēlēšanām.
Atgādinām, ka līdz 24.aprīlim vēlētāji ārvalstīs var arī
izmantot iespēju pieteikties balsošanai pa pastu. Vairāk
par šo iespēju www.cvk.lv.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā.

Laura Zaharova

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldība-Izsoles.
Tālr. uzziņām 64894941, 26482016.
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Video: https://youtu.be/Uk87Q7CGGG4
Centrālās vēlēšanu komisijas
Informācijas nodaļas vadītāja
tālr. 20237331laura.zaharova@cvk.lv
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Īsziņas
Pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA
“RC LĪNIJA” par sanitārās cirtes izstrādi
augošā Lubānas pilsētas mežā. SIA uzdevums sanitārajā cirtē sagatavot 100
m3 dedzināmās malkas. Koku ciršanas
termiņš ir 15. aprīlis, pievešanas termiņš
– 30. aprīlis.
Tiek realizēts projekts “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās Lubānā”. Darbus veic SIA
“Vidzemes Energomeistars”. Uzņēmējs
apņēmies veikt darbus no 2021. gada 20.
marta līdz 2021. gada 20. jūnijam.
12. aprīlī notika paplašinātā Finanšu
un attīstības komitejas sēde. Sēdē tika izskatīti Lubānas novada pašvaldības biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā 2021”
pretendentu pieteikumi. Pavisam biznesa
ideju konkursam pieteikušies 4 pretendenti. Komitejas sēdē apstiprināšanai
domes sēdē tika izvirzītas 2 pretendentu
biznesa idejas.
Ar Lubānas novada pašvaldības
domes lēmumu atsavināšanai nodoti
Lubānas novada pašvaldības nekustamais īpašums Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs
70580050053 un nekustamais īpašums
Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā,
kadastra numurs 70130010115, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli. Lūdzam sekot informācijai mājaslapā www.lubana.lv
Pašvaldības iepirkumi
Noslēgušies 2 iepirkumi:
1. “Gājēju ietves seguma uz tilta pār
Aivieksti atjaunošana”.
2. “Divu ielu segumu atjaunošana Lubānā” (Sporta un Krasta ielas).
Aktuālai informācijai par abiem iepirkumiem sekot www.lubana.lv.
27. aprīlī noslēgsies iepirkums “Kluba
ēkas pārbūve”. 30. aprīlī pēdējais pieteikšanās termiņš iepirkumam “Ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošana Lubānas vidusskolas ēkā”.
Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
Kultūras darba speciāliste informē,
ka 1 reizi nedēļā tiek organzētas e-viktorīnas (pieejamas www.lubana.lv un Facebook). Pēc šodienas prognozēm – izstāžu zāle varētu tikt atvērta aprīļa beigās,
bet pasākumi klātienē varētu notikt maijā
laivās un no automašīnām (jāseko līdzi
epidemioloģiskajai situācijai un valdības
lēmumiem). Tiek apkopoti raksti 3. grāmatai par Lubānu.
Kultūra
Meirānu tautas nama amatierteātris
“Zeltrači” iestudē savu 30 gadu jubilejas
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pasākumu. Pasākums notiks, kad to darīt
klātienē atļaus epidemioloģiskie apstākļi.
Tiek darināti tērpi un apavi pašdarbniekiem. Ja drīkstēs pulcēties ārā lielāks cilvēku skaits, tad maijā tiek plānots Ģimenes dienai veltīts pasākums. Lieldienās
visas dienas garumā iedzīvotāji piedalījās
piedāvātajās aktivitātēs – meklēja Lieldienu olas, šūpojās un fotografējās pie
Lieldienu dekorācijām. Zinātāji saka, ka
pļava pie tautas nama kļuvusi par Lieldienu parku ar daudziem vides objektiem un
apmeklētāju visas dienas garumā esot
bijis vairāk kā citugad Lieldienu svētkos.
Lubānas kultūras nama darbinieki
arī Lieldienās aicināja piedalīties dažādās
skaistās aktivitātēs, kā Lieldienu olu meklēšana Lubānas ielās, kuru nosaukumos
ir burts O, apaļu akmeņu apgleznošana un novietošana izstādē pie Lubānas
kultūras nama administrācijas ēkas, un
putnu būrīšu izgatavošana. Plašāka informācija par to, kā dalībniekiem veicās,
lasāma www.lubana.lv sadaļā Atpūta un
skatāma Fotogalerijā.
Pirmsskolas izglītība
PII “Rūķīši” strādā klātienē. Dārziņā atgriezušies gandrīz visi bērni. Visiem
darbiniekiem katru nedēļu tiek veikti siekalu testi. Atgādinājums vecākiem – nevest slimus bērnus uz dārziņu!
Sociālais dienests
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada
Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu
konsultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam. Būs iespējams saņemt acu ārsta
un alergologa konsultācijas. Pieteikties
pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas
pa t. 20275661.
2021.g. 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas
Madonas novada pašvaldības domes vēlēšanām iesniegti 6 kandidātu saraksti: Partija “Vienoti Latvijai”; Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”; Politiskā partija “Latvijas
Reģionu Apvienība”, “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”; Jaunā VIENOTĪBA;
“Latvijas attīstībai”, “POLITISKĀ PARTIJA
IZAUGSME”; Jaunā konservatīvā partija.
Kandidātu sarakstos ir arī 9 mūsu novadnieku vārdi. Kurā sarakstā kurš kandidāts, ielūkojieties CVK mājaslapā (cvk.
lv/Kandidātu saraksti/Vidzeme/Madonas
novads). Tur varēsiet arī iepazīties ar
kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu
programmām.
Tūrisma ceļvedis
Tuvojoties siltākam laikam, sāksies
ceļojumu laiks. Un kurš gan nevēlēsies
apmeklēt Lubāna ezeru. Jūsu uzmanībai mājaslapā www.lubana.lv (sadaļa
Tūrisms/Lubāna ezers) pieejams jaunais
ceļvedis – velomaršruts Lubāna ezera ap”Lubānas Ziņas” 2021. gada 16. aprīlis

kārtnē un putnu vērotājiem – buklets par
putnu daudzveidību Lubāna mitrājā.
Maršruts ir unikāls. Tas ved apkārt
Latvijas lielākajam ezeram – Lubānam
(14 km garumā, 9 km platumā), kas
aizņem 81,3 km2 lielu platību normālā
ūdenslīmenī un 95,53 km2 platību maksimālā ūdenslīmenī palu laikā. Ap Lubāna
ezeru plešas unikāls Eiropas un pasaules
nozīmes dabas komplekss – Lubāna mitrājs, aizņemot 513,51 km2 lielu teritoriju.
Lubāns ir vislielākais iedambētais ezers
Baltijā.
Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā, migrāciju laikā šeit vienlaicīgi var novērot vairāk
kā 10000 ūdensputnu. “Lubāna mitrāja”
teritorijā novērotas 257 putnu sugas, no
kurām 190 sugas ligzdo.
Daba.Vide
Lai arī Lubānā ziemojošajam baltajam stārķim Čavim, kurš, ziemā sildoties
skursteņu dūmos, kļuvis melns, izdevies
izdzīvot, viņu nav pieņēmuši sugas brāļi
un izmetuši no aizņemtās ligzdas.
Čavis šobrīd apmeties citā neaizņemtā ligzdā. Un vēl – Čavis no melnā stārķa
pamazām kļūst par pelēko.
Jaunākās ziņas – Čavim uzradusies
otrā pusīte, kas nozīmē, ka sāksies normāla stārķu dzīve... Čavis spodrina spalvas (parādās pa kādai baltai spalvai).

Nākamais numurs iznāks
2021.g. 14. maijā.
Informāciju iesniegt
redaktorei līdz 7. maijam.
Sekojiet jaunākajai informācijai
pašvaldības mājaslapā
www.lubana.lv,
arī vietnes Facebook Lubānas
novada pašvaldības lapā.

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...
Vilma Ziediņa (91 g.) Lubāna
Mirusi 14.03.2021.
Igors Enģelis (58 g.) Indrānu pag.
Miris 17.03.2021.
Raitis Neibergs (55 g.) Lubāna
Miris 20.03.2021.
Jekaterina Piveņa (95 g.) Indrānu pag.
Mirusi 07.04.2021.
Jevgenijs Antonovs (83 g.) Lubāna
Miris 08.04.2021.
Aina Kaļva (73 g.) Indrānu pag.
Mirusi 14.04.2021.

