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PII “Rūķīši”
informācija
Cienījamie, vecāki!
Tuvojas jaunais mācību gads
un vecāki ir neziņā: laist savu
bērnu pirmsskolā vai vēl padzīvot mājās.
Ja ir vēlēšanās laist savu bērnu Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē, lūdzu pieteikt savu
bērnu PII “Rūķīši” līdz šī gada 20.
augustam 2021./2022. mācību
gadā (2021.gada 1. septembris
līdz 2022. gada augusts).
Pieteikumus iesniegt elektroniski: e-pasts: rukisi@lubana.lv;
info: tālr. 26428836.
Iesnieguma veidlapa atrodama Lubānas novada pašvaldības
mājaslapas sadaļā: Nozares/
Izglītība/ Lubānas pirmsskolas
izglītības iestāde “Rūķīši”/ Dokumenti.
Gaidām Rūķīšos!

Nāc un piedalies!
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotā un vadītā lasīšanas
veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
šogad notiek jau 21. gadu. Šī
gada “Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas” kolekciju veido 28 grāmatas no 8 izdevniecībām. Tās ir
11 oriģinālliteratūras grāmatas,
bet tulkoto literatūru pārstāv 17
izdevumi no 10 valodām – igauņu, lietuviešu, somu, zviedru,
ukraiņu, franču, angļu, vācu un
nīderlandiešu.
Informāciju par “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatām, lasīšanas termiņiem un
atbildes uz citiem Tevi interesējošiem jautājumiem meklē Bērnu
literatūras nodaļā!
Biruta Ēķe

Meirānu Kalpaka pamatskola... Lasiet reportāžu 8.-9.lpp.

Manas mājas ir te
Manas mājas ir te, kur lielceļi baltie,
Kur pakalnos kāpj vējš, bērzu augumi staltie.
Manas mājas ir te – baltos pīpeņu laukos.
Te, kur rudzu lauks put, linu dvielī es slaukos.
Manas mājas ir te, senču sviedri kur lieti,
Kur pret debesīm sen ozolu saulsargi slieti.
Manas mājas ir te, un tās paliks te mūžos,
Kamēr lēks saule un mežu stabulēs žūžos.
		
(Zigmunds Bekmanis)
Manas mājas ir te, kur mana bērnības zeme,
kur mana pirmā skola un
pirmās atmiņas par dažādām lietām un notikumiem.
Te sākās mana saskarsme ar lielo pasauli.
Te guvu pirmās zināšanas, prasmes un iemaņas.
Manas mājas ir te, kur labi man klājies.

Lubānas novada skolu absolventi!

Dodoties plašajā pasaulē, kādā sirds stūrītī paturiet vietu, no kuras
esat nākuši. Te jūs vienmēr būsiet mīļi gaidīti! Saulainu vasaru!
Lai izdodas piepildīt jūsu ieceres nākotnes profesiju apguvē!
Jūsu – Lubānas novada pašvaldība

Vēlēšanu rezultāti Madonas novadā
5. jūnijā notika Madonas novada pašvaldības vēlēšanas.
Vēlēšanu rezultāti.
Latvijas Reģionu apvienība un Latvijas Zemnieku savienība (41,54%) – 8 deputātu vietas: Agris Lungevičs, Māris Olte, Gunārs Ikaunieks, Rūdolfs Preiss, Aigars
Šķēls, Guntis Klikučs, Guntis Ķeveris, Valda Kļaviņa. “Jaunā Vienotība” (17,65%) – 3
deputātu vietas: Andrejs Ceļapīters, Kaspars Udrass, Artūrs Grandāns. Nacionālā
apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” (13,4%) – 3 deputātu vietas:
Zigfrīds Gora, Tālis Salenieks, Vilnis Špats. “Latvijas attīstībai” un “Politiskā partija
Izaugsme” (10,26%) – 2 deputātu vietas: Artūrs Čačka, Andris Dombrovskis. Jaunā
konservatīvā partija (8,68%) 2 deputātu vietas: Vita Robalte, Sandra Maksimova.
“Vienoti Latvijai” (7,36%) – 1 deputātu vieta: Andris Sakne.

Domes sēde 27.05.2021.
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne,
Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte
Kolāte, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa,
Guntis Klikučs, Tālis Salenieks. Nepiedalās – Ainārs Spridzēns.
1. Par 2020. gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
Nolēma
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2020. gada konsolidēto pārskatu:
Bilances kopsumma – 6 905 038 euro
Budžeta izpildes rezultāts – 1 077 725
euro
Budžeta izpilde:
Ieņēmumi pēc naudas plūsmas –
3 316 511 euro
t.sk.:
ieņēmumi no pamatdarbības –
3 187 497 euro
ieņēmumi no ieguldījumu darbības –
54 014 euro
ieņēmumi no finansēšanas darbības
(aizņēmumi) – 75 000 euro
Izdevumi pēc naudas plūsmas –
3 176 955 euro,
t.sk.:
izdevumi no pamatdarbības – 2 546 293
euro
izdevumi no ieguldījumu darbības –
356 426 euro
izdevumi no finansēšanas darbības (aizņēmumu atmaksas) – 274 236 euro.
2. Ar Lubānas novada pašvaldības
2020. gada konsolidēto gada pārskatu
pilnā apjomā var iepazīties pašvaldībā.
2. Par grozījumiem 12.01.2021.
Medību
tiesību
nomas
līgumā
LUB/5.07.4/21/7
Nolēma
1. Papildināt 12.01.2021. Medību tiesību nomas līgumā LUB/5.07.4/21/7:
1.1. punktu ar: “kadastra apzīmējums
7058 016 0226, platība 0,51 ha, kadastra
apzīmējums 7058 017 0012, platība 5,2
ha.”
1.2 Kopējā nomas zemju platība
88,9217 ha.
2. Līguma 2.1. punktu izteikt redakcijā “Nomnieks maksā pašvaldībai nomas
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maksu par medību tiesību nomu 0,10
euro par vienu ha gadā, un gada kopējā maksa par medību tiesību nomu visā
platībā, kas ir 88,9217 ha, ir 8,89 euro saskaņā ar pašvaldības izrakstīto rēķinu”.
3. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 70130040104 daļas 7100
m² platībā Lubānā, Lubānas novadā
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt rezerves zemes
fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130040104 daļas
7100 m² platībā Lubānā, Lubānas novadā nomas tiesību izsoles rezultātus – nomas gada maksu 150,00 EUR un noslēgt
nomas līgumu ar M.J.
4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.S.
Nolēma
1. Dzēst I.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 110,94 EUR (viens simts
desmit euro un 94 centi), ko veido pamatparāds 62,22 EUR (sešdesmit divi
euro un 22 centi) un nokavējuma nauda
48,72 EUR (četrdesmit astoņi euro un 72
centi) par nekustamo īpašumu – zemi,
[..] Lubānas nov.
2. Nekustamā īpašuma nodokļu
speciālistam veikt darbības informācijas
publicēšanai Lubānas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.lubana.lv par šajā
lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu.
5. Par nekustamā īpašuma nodokļa
parāda dzēšanu I.E.
Nolēma
1. Dzēst I.E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 84,09 EUR (astoņdesmit
četri euro un 9 centi), ko veido pamatparāds 41,83 EUR (četrdesmit viens euro
un 83 centi) un nokavējuma nauda 42,26
EUR (četrdesmit divi euro un 26 centi)
par nekustamo īpašumu – zemi, [..], Lubānas nov.
2. Nekustamā īpašuma nodokļu
speciālistam veikt darbības informācijas
publicēšanai Lubānas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.lubana.lv par šajā
lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma
nodokļa parāda dzēšanu.
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu R.D.
Nolēma
1. Dzēst R.D atlikušo nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1,36 EUR (viens
euro un 36 centi) par nekustamo īpašumu – zemi [..], Lubānas nov.
2. Nekustamā īpašuma nodokļu
speciālistam veikt darbības informācijas
publicēšanai Lubānas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.lubana.lv par šajā
lēmumā noteiktā nekustamā īpašuma
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 18. jūnijs

nodokļa parāda dzēšanu.
7. Par nekustamā īpašuma „Ozoli
5”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
Nolēma
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
[..], kadastra numurs 7058 011 0043, divos atsevišķos īpašumos.
2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 7058 011 0125, platība – 3,8
ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu Liedes līči, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 7058
011 0043, platība – 0,201 ha un ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 7058 011 0043
001, 7058 011 0043 002, 7058 011 0043
003, 7058 011 0043 004 saglabāt adresi Dzērvenītes iela 17, Lubāna, Lubānas
novads un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju
apbūve.
8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Vēverājs”, Indrānu
pag., Lubānas nov., sadalei
Nolēma
Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Vēverājs”, Indrānu pag., Lubānas
nov., īpašuma kadastra numurs: 7058
017 0004, platība – 16,7 ha, sadalei.
9. Par telpu nomas maksas pārskatīšanu
Nolēma
Apstiprināt pašvaldības nedzīvojamo
telpu “Meirānu Stacija” Meirāni Indrānu
pagasts telpu grupa Nr. 604 (63,7m2) nomas maksu 59 EUR mēnesī.
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas vidusskolas pagalma labiekārtošanai
Nolēma
Piešķirt papildus 23883 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības
budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem Lubānas vidusskolas pagalma
labiekārtošanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2021. gada pašvaldības budžetā.
11. Par finansējuma piešķiršanu
Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei ērģeļu restaurācijai
Nolēma
Piešķirt Lubānas evaņģēliski luteriskajai draudzei, reģ. Nr. 90000458155,
18500 euro finansiālu atbalstu projekta
“Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes ērģeļu restaurācija” realizācijai no
pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2021. gada pašvaldības bu-

džetā.
12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu stomatoloģijas kabineta izveidošanai un telpu remontam
Nolēma
Izveidot stomatoloģijas kabinetu
pašvaldības īpašumā Oskara Kalpaka
ielā 12, Lubānā pirmā stāva telpās Nr. 3
un Nr. 4. un piešķirt 19944 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības
budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem telpu remontam un pielāgošanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2021.
gada pašvaldības budžetā.
13. Par finansējuma piešķiršanu
nodibinājumam “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA”
Nolēma
Piešķirt nodibinājuma “Broņislavas
Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA”, reģ.
Nr. 40008249144, 2023 euro finansiālu
atbalstu projekta “BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS RAKSTU AKMEŅI” realizācijai
no pašvaldības budžeta nesadalītajiem
(brīvajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus
grozījumus 2021. gada pašvaldības budžetā.
14. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
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.
15. Par biedrības “Aborieši” iniciatīvas projektu konkursa “Iedzīvotāju
iniciatīvas līdzdalības un piederības
veicināšanai 2021” pieteikuma “Materiālu iegāde biedrības tehniskā inventāra novietnes izveidošanai” apstiprināšanu
Nolēma
Apstiprināt biedrības “Aborieši”, reģistrācijas Nr. 50008189951, projekta
pieteikumu “Materiālu iegāde biedrības
tehniskā inventāra novietnes izveidošanai” projektu konkursa “Iedzīvotāju
iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021” ietvaros ar pašvaldības
finansējumu 1000 EUR.
16. Par Sandras Valaines iniciatīvas projektu konkursa “Iedzīvotāju
iniciatīvas līdzdalības un piederības
veicināšanai 2021” pieteikuma “Gleznošanas plenērs Lubānā, veltīts Rūdolfa Piņņa 120 gadu jubilejas ieskaņai” apstiprināšanu
Nolēma
Apstiprināt Sandras Valaines projekta pieteikumu “Gleznošanas plenērs
Lubānā, veltīts Rūdolfa Piņņa 120 gadu
jubilejas ieskaņai” projektu konkursa
“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un
piederības veicināšanai 2021” ietvaros

ar pašvaldības finansējumu 949 EUR.
17. Par nodibinājuma “Broņislavas
Martuževas fonds Rakstītāja” iniciatīvas projektu konkursa “Iedzīvotāju
iniciatīvas līdzdalības un piederības
veicināšanai 2021” pieteikuma “Godināsim goda ļaudis Lubānas Vecajos
kapos!” apstiprināšanu
Nolēma
Apstiprināt nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds Rakstītāja”, reģistrācijas Nr. 40008249144, projekta
pieteikumu “Godināsim goda ļaudis Lubānas Vecajos kapos!” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un
piederības veicināšanai 2021” ietvaros
ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.
18. Par Brīvības 9 iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības
veicināšanai 2021” pieteikuma “Brīvības 9 iekšpagalma autostāvvietas sakārtošana” apstiprināšanu
Nolēma
Apstiprināt Brīvības 9 iedzīvotāju
projekta pieteikumu “Brīvības 9 iekšpagalma autostāvvietas sakārtošana” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas
līdzdalības un piederības veicināšanai
2021” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.
19. Par biedrības “Disku golfs
Lettes” iniciatīvas projektu konkursa
“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un
piederības veicināšanai 2021” pieteikuma “Tualetes iegāde” apstiprināšanu
Nolēma
Apstiprināt biedrības “Disku golfs
Lettes”, reģistrācijas Nr. 40008291550,
projekta pieteikumu “Tualetes iegāde”
projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 423,50 EUR.
20. Par biedrības “Motoklubs Lubāna” iniciatīvas projektu konkursa
“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un
piederības veicināšanai 2021” pieteikuma “Metāla konteineris-noliktava
sporta aktivitāšu inventāra novietošanai, uzglabāšanai” apstiprināšanu
Nolēma
Apstiprināt biedrības “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 50008251511,
projekta pieteikumu “Metāla konteineris-noliktava sporta aktivitāšu inventāra
novietošanai, uzglabāšanai” projektu
konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000
EUR.
21. Par saistošo noteikumu Nr. 7
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 18. jūnijs

novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam”” apstiprināšanu
Nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības
2021. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 „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. 7
„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. 7 „Grozījumi 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.
Informāciju sagatavoja
Sandra Līcīte

Otrdien, 6. jūlijā

(pārcelts no 2. jūlija),
Lubānas novada Sociālais dienests
organizē
Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas

ārstu speciālistu
konsultācijas
bērniem līdz 18 gadu vecumam.
Vēl ir brīvas vietas pie alergologa.
Lūgums ierasties noteiktajos laikos gan
pie acu ārsta, gan pie alergologa.
Vēl var pieteikties alergologa
konsultācijām oktobrī.
Sociālā darbiniece Vēsma Masa

T. 20275661

Par darba dienas
pārcelšanu
pašvaldības iestādēs un
administrācijā
Pārcelta darba diena
no piektdienas, 25. jūnija,
uz sestdienu, 19. jūniju.
25. jūnijs – brīvs.
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Atbalstīti projekti “Iedzīvotāju iniciatīvas
līdzdalības un piederības veicināšanai”
Domes sēdē 27.05.2021. tika izskatīti projektu konkursa “Iedzīvotāju
iniciatīvas līdzdalības un piedrības veicināšanai” pieteikumi. Deputāti lēma
atbalstīt visus 6 iesniegtos projekta pieteikumus.
1. Apstiprināts biedrības “Aborieši”
projekta pieteikums “Materiālu iegāde
biedrības tehniskā inventāra novietnes izveidošanai” projektu konkursa
“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un
piederības veicināšanai 2021” ietvaros
ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.
Projekta ietvaros plānots iegādāties
materiālus taku un trašu apsaimniekošanas inventāra novietnes 5 x 8 (h 3,5
m) izgatavošanai, kurā tiks novietoti
biedrībai piederošie agregāti (sniega
mocis, trases blietējamais rullis, diskotājs, greiders, zāles pļaujamais traktors,
2 gb zāles smalcinātāji, sniega lāpsta
kvadraciklam, kvadracikls, 2 trimmeri,
motorzāģis). Izveidojot novietni, tiks nodrošināta inventāra ilgmūžība.
2. Apstiprināts nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds Rakstītāja”,
reģistrācijas Nr. 40008249144, projekta
pieteikums “Godināsim goda ļaudis
Lubānas Vecajos kapos!” projektu
konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021”
ietvaros ar pašvaldības finansējumu
1000 EUR.
Plānots sagatavot un novietot kapu
apmeklētājiem pieejamā vietā informatīvo plāksni, kurā norādīta informācija
par ievērojamu cilvēku atdusas vietām
Lubānas vecajos kapos.
Lāčplēša kara ordeņa kavaliera Jāņa
Ziediņa kapu plāksnei uzstādīt pamatni.
Sakopt kapa vietas Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušajiem karavīriem (Augusts Vīksne, Konrāds Ērglis, Roberts
Dzirkals, Arvīds Augstmanis) un sakārtot celiņu uz Augstmaņa kapa vietu.
Uzstādīt kapu plāksni visā Latvijā
ievērojamajam Lubānas fotogrāfam
Alfrēdam Grāveram un pedagogam,
publicistam, vienam no ievērojamākajiem 20.gs. pirmās puses folkloras un
etnogrāfijas materiālu vācējam un pētniekam Arvīdam Aizsilam.
Sakārtot kapa vietu skolotājam Pēterim Alfrēdam Šmitam.
Notīrīt kapa plāksni ērģelniekam
Bernhardam Štammam.
Sakārtot Svētās Uguns altāra vietu.
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3. Apstiprināts Sandras Valaines
projekta pieteikumus “Gleznošanas
plenērs Lubānā, veltīts Rūdolfa Piņņa
120 gadu jubilejas ieskaņai” projektu
konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021”
ietvaros ar pašvaldības finansējumu 949
EUR. Projektu realizēs iedzīvotāju grupa: Sandra Valaine, Dace Rudzīte, Ilze
Kraukle.
Plānots 18.-21. augustam rīkot gleznošanas plenēru pieaugušajiem. Plenērs
paredzēts 10 dalībniekiem, kuri strādās
pasniedzējas, profesionālas mākslinieces Gitas Šmites vadībā. Mākslas plenērs rada interesi sabiedrībā par mākslu
kā vērtību, par mākslinieku kā personu
un sabiedrības sastāvdaļu, par radošu
procesu un atšķirīgu redzējumu.
Lubānas novads ir bagāts ar gleznainā, ainavām, ko jau agrāk iemīļojis
Lubānā dzimušais mākslinieks Rudolfs
Pinnis. 2022.g. viņam apritētu 120 gadi,
tāpēc šis plenērs ir veltīts Piņņa piemiņai. Plenēra noslēgumā visi darbi tiks
izstādīti noslēguma izstādē Lubānas
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā.
4. Apstiprināts Brīvības 9 iedzīvotāju projekta pieteikumu “Brīvības 9
iekšpagalma autostāvvietas sakārtošana” projektu konkursa “Iedzīvotāju
iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021” ietvaros ar pašvaldības
finansējumu 1000 EUR.
Lielākiem mājas apsaimniekošanas
darbiem tiek rīkotas iedzīvotāju talkas.
Visi iedzīvotāji aktīvi iesaistās mājas
kopējā uzturēšanā un labiekārtošanā.
Paveikti daudzi darbi, kā nomainītas
kāpņu telpu durvisa, nomainīts atkritumu mājas un veļas žāvētavas jumts,
nomainīts mājas jumts, izremontētas
kāpņutelpas un salikti gaismas sensori,
nomainītas ieejas uz pagrabiem ārdurvis un, protams, mājas apkārtnes sakopšana. To visu veikuši pašu spēkiem
un par saviem līdzekļiem. Tāpēc šoreiz
lūgta palīdzība pašvaldībai, lai sakārtotu
mājas iekšpagalma autostāvvietas abās
pagalma pusēs 60 m2 platībā.
5. Apstiprināts biedrības “Disku golfs Lettes”, reģistrācijas Nr.
40008291550, projekta pieteikums “Tualetes iegāde” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021” ietvaros ar
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 18. jūnijs

pašvaldības finansējumu 423,50 EUR.
Disku golfa trase ir pieejama ikvienam spēlēt gribētājam bez maksas. DG
Lettes interesentiem nodrošina arī diskus, ja vēl nav savu.
Disku golfa trases apmeklējums palielinās. Iedzīvotāji brauc pavadīt brīvo
laiku, aktīvi atpūšoties.
4. maijā DG Lettes piedalījās Latvijas
disku golfa federācijas rīkotajā zibakcijā, kurā visas dienas garumā disku golfu
spēlēt tika aicināts ikviens interesents.
Kopā bija 52 spēlētāji vienā dienā.
Trase ir vairāk kā 3 km gara un spēlē
jāpavada vairāk kā 2 stundas.
Šobrīd disku golfa trasē “Lettes” ir
pieejama viena publiskā āra tualete.
Lai uzlabotu trases apmeklētāju ērtības, ir nepieciešams iegādāties pārvietojamu jeb portatīvu (mobilu) āra tualeti
un 2 roku mazgājamās āra tvertnes –
viena tvertne pie jaunās tualetes, otra –
pie jau esošās.
Šobrīd trase ir vairāk kā 3 km gara
un spēlē jāpavada vairāk kā 2 stundas.
Pašlaik trasē ir pieejama viena publiskā
āra tualete bez roku mazgāšanas iespējām.
Pašlaik esošā tualete ir publiski pieejama disku golfa spēlētājiem un to kārtībā uztur z/s “Lettes”.
6. Apstiprināts biedrības “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr.
50008251511, projekta pieteikums
“Metāla konteineris-noliktava sporta aktivitāšu inventāra novietošanai,
uzglabāšanai” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2021” ietvaros ar
pašvaldības finansējumu 1000 EUR.
Kopš 2016.g. ar Lubānas novada
pašvaldības atbalstu izveidota mototrase, BMX velotrase. Papildus izveidotas
atpūtas vietas un pastaigu takas, peintbola spēles laukums, suņu apmācības laukums, veidotas telšu apmetņu
vietas. Katrai no šim aktivitātēm ir tam
paredzētais inventārs, kurš pēc aktivitātes izmantošanas ir jānovieto telpā, lai
veiktu inventāra apkopes un tīrīšanas
darbus. Lai inventāra uzglabāšanas, apkopes vieta atrastos pēc iespējas tuvāk
aktivitāšu norises vietai, ir nepieciešams
iegādāties metāla konteineru-noliktavu
inventāra apkopēm, novietošanai un uzglabāšanai.

Īsziņas
► Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu “Kokskaidu granulu iegāde Lubānas novada iestāžu vajadzībām”.

Atceres pasākums
“Aizvestie. Neaizmirstie.
80 gadi kopš 14. jūnija deportācijām”

► Pašvaldības īpašumā Oskara
Kalpaka ielā 12, Lubānā, pirmā stāva telpās Nr. 3 un Nr. 4. tiks izveidots
stomatoloģijas kabinets. Pašvaldība
domes sēdē lēma piešķirt 19944 EUR
finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem telpu remontam un
pielāgošanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2021. gada pašvaldības budžetā.
► 12. jūnijā notika izlaidumi novada skolās: Lubānas vidusskolu absolvēja deviņi 12. klases audzēkņi un četrpadsmit 9. klases audzēkņi, Meirānu
Kalpaka pamatskolu absolvēja četri 9.
klases audzēkņi. PII “Rūķīši” absolvēja
16 audzēkņi.
► Lubānas evaņģēliski luteriskās
draudzes ērģeles ir Valsts nozīmes
mākslas piemineklis. Ērģelēm nepieciešama restaurācija. Izstrādāts restaurācijas darbu plāns un sastādīta
restaurācijas darbu tāme par summu
22783,84 EUR. Draudze projekta realizācijai nodrošina finansējumu 4283,84
EUR, nepieciešamais finansējums no
pašvaldības 18500 EUR.
► Dabas takā “Aiviekstes ozoli”
(Lubānā) pabeigta 6 grozu disku golfa
trase. Diskus var saņemt slēpju mājā,
iepriekš piezvanot Mārim – 26649344.
Bet, ja ir vēlme uzspēlēt golfu, bet nezini, kas tas ir, zvanīt instruktoriem un sarunāt tikšanos – Deivo 22494121, Ronalds 22486641, Aleksandrs 28993430.
► No vēstures. 1838. gada 5. septembrī Lubānā sāk risināt jautājumu
par Lubānas ev.lut. draudzes atdalīšanos no Ļaudonas draudzes. Valdība to
apstiprina tikai pēc 8 gadiem – 1847.
gada 10. jūnijā lubānieši svin savas
draudzes dzimšanas dienu! Un tikai
vēlāk, 1868. gada 16. septembrī sāk
likt pamatus baznīcai, kādu to varam
Lubānā redzēt un baudīt šodien.
13. jūnijā Lubānas ev.lut. draudzes
baznīcā notika dievkalpojums, veltīts
Lubānas draudzes 174. gadadienai.
► Pieminot 1941.g. 14. jūnija traģiskos notikumus, fonds “Sibīrijas
bērni” Dzintras Gekas-Vaskas vadībā

Godinot 1941.g. deportācijās izvestos Latvijas iedzīvotājus, Lubānā, pie piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem notika atceres pasākums “Aizvestie. Neaizmirstie. 80
gadi kopš 14. jūnija deportācijām”.
Plkst. 10.50 tika atskaņota Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita uzruna.
Plkst. 11.00 Lubānas novada kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle un Degumnieku tautas nama vadītāja Ilze Melngaile pie piemiņas akmens vienlaicīgi ar visiem Latvijā lasīja 1941. gadā izsūtīto iedzīvotāju vārdus un uzvārdus. Ideja par vārdu nolasīšanu
pieder Sandrai Kalnietei: “Nav nekā personīgāka un individuālāka par cilvēka vārdu un
uzvārdu, jo tas pavada ikvienu no dzimšanas līdz nāves brīdim un turpina pastāvēt līdz
laiku aizlaikiem vēstures annālēs...” Novadnieki tika pieminēti ar klusuma brīdi un valsts
himnas dziedājumu. Visas dienas garumā pie piemiņas akmens tika nolikti ziedi un dega
svecītes.
Lasījumu videoformātā var noklausīties www.lubana.lv jaunumu sadaļā un vietnes Facebook Lubānas novada lapā. Ligita Pētersone

katru gadu rīko domrakstu un zīmējumu konkursu jauniešiem “Sibīrijas bērni 1941/1949”. Sacerējumu konkursa
laureāte (3. vieta) ir arī Lubānas vidusskolas 11.kl. skolniece Elīna Mālniece.
Konkursa rīkotāji uzskata, ka zīmējumi
un domraksti atgādina par līdzjūtību.

cija, kurai iedvesma smelta no dzejnieces likteņgaitām, dzejas un viņas
pašas iztēles par to, kāds varētu tikt
veidots piemineklis Martuževu dzimtai.
Dārza teritorijā tie atgādinās atvērtu
auditoriju, kurā nokļūstot varam skatīt,
lasīt, just.

► Savlaicīgi gatavojoties Broņislavas Martuževas (1924 -2012) simtgadei, “Dārziņos”, dzejnieces, dziesminieces un nacionālpatriotes mājvietas
teritorijā blakus Broņislavas Martuževas Dzejas klētij tiek veidots jauns
mākslas un vides objekts – Broņislavas Martuževas Dzejas dārzs, kurā būs
tēlnieka Ģirta Burvja veidots brīvdabas
akmens dārzs “BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS RAKSTU AKMEŅI” – vairāku
monumentālu laukakmeņu kompozī-

Uz akmeņiem būs dažādās tehnikās veidoti raksti, dažādu materiālu
apvienojums stilistiski vienotā tēlnieka
autortehnikā.

”Lubānas Ziņas” 2021. gada 18. jūnijs

Rakstu akmeņu projekts attīstīsies
pakāpeniski – ik gadu pievienojot pa
jaunam akmens tēlam; Sastādīta darbu tāme par 6746 EUR; Projekta finansēšanas modelis – Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes kultūras
programmas finansējums 4723 EUR,
pašvaldības finansējums 2023 EUR .
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4
„Grozījumi Lubānas novada 	Saistošie noteikumi Nr. 4
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada
pašvaldības 2013. gada
31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19
31. oktobra saistošajos
„Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””
noteikumos Nr. 19
Precizēts Lubānas novada pašvaldī1.1. Izteikt tiesisko pamatojumu šādā
bas domes 2021. gada 29. aprīļa sēdē, redakcijā:
„Par Lubānas novada
protokols Nr. 6, 5.§
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvalNorādāmā informācija
dībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Sopašvaldības pabalstiem””
1. Saistošo noteikumu projekta ne- ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
APSTIPRINĀTI Lubānas novada pašvaldības domes 2021. gada 31. marta
sēdē, protokols Nr. 4, 17.§
Precizēti Lubānas novada pašvaldības domes 2021. gada 29. aprīļa sēdē,
protokols Nr. 6, 5.§
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likums” 33.panta trešo daļu, 36.panta
piekto daļu (stājas spēkā 01.07.2021),
sesto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”14.panta sesto daļu,
25.pantu.
1. Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada
pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt tiesisko pamatojumu
šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likums” 33. panta trešo daļu, 36. panta
piekto daļu (stājas spēkā 01.07.2021),
sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto
daļu, 25. pantu”.
1.2. Aizstāt notikumu tekstā vārdu
“EUR” ar vārdu “euro”.
1.3. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.2. mājokļa pabalsts”.
1.4. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:
“V. Mājokļa pabalsts
“14. Mājokļa pabalstu sociālais dienests aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.”
1.5. Svītrot 5. punktā vārdu “rakstveida”.
2. Saistošo noteikumu 1.3., 1.4. punkti stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
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pieciešamības pamatojums. 2021. gada
1. jūlijā 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 attiecība 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, kā arī, lai nodrošinātu
noteikumu atbilstību Iesniegumu likuma
3. panta trešajai daļai, nepieciešams 5.
punktā svītrot vārdu “rakstveida”.
Ņemot vērā Likuma grozījumus, Ministra kabineta noteikumus, ir nepieciešams
veikt atbilstošus grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”.
2. Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts
1. Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada
pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 18. jūnijs

likums” 33. panta trešo daļu, 36. panta
piekto daļu (stājas spēkā 01.07.2021),
sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto
daļu, 25. pantu”.
1.2. Aizstāt notikumu tekstā vārdu
“EUR” ar vārdu “euro”.
1.3. Izteikt 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā: “3.2. mājokļa pabalsts”.
1.4. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:
“V. Mājokļa pabalsts
“14. Mājokļa pabalstu sociālais dienests aprēķina, piešķir un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.”
1.5. Svītrot 5. punktā vārdu “rakstveida”.
2. Saistošo noteikumu 1.3., 1.4. punkti stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Ietekmē kārtējā pašvaldības budžeta
ietvaros. Paredzamie nepieciešamie papildus līdzekļi no Lubānas novada pašvaldības budžeta – 13 000 EUR
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Saistošajos noteikumos paredzētā
kārtība būtiski nemaina administratīvās
procedūras, kas attiecināmas uz dažāda
veida sociālo pakalpojumu sniegšanu Lubānas novada pašvaldībā. Administratīvo
procedūru skaidrojums pieejams Lubānas novada sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām nav
notikušas. Saistošie noteikumi izstrādāti,
sadarbojoties ar Lubānas novada sociālo
dienestu.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv , kā arī ir pieejams Lubānas novada
pašvaldības domes ēkā.
Lubānas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs T. Salenieks

Tuvojas 1.jūlijs –
obligāti iesniedzamās
gada ienākumu
deklarācijas termiņš
Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka
vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz 2021. gada
1. jūlijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2020. gadu. Aicinām iesniegt deklarāciju elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kas ir ērtāk un vienkāršāk, jo
tādējādi deklarācijā automātiski ielasās visi VID
rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās
summas.
Gada ienākumu deklarācija par 2020. gadā
gūtajiem ienākumiem obligāti ir jāiesniedz:
• ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju
ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās likmes
piemērošanu (20% – ienākumam līdz 20 004
eiro, 23% – ienākumam, kas pārsniedz 20 004
eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31,4% – ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro);
• ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju
ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā
neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada
laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).
• ja ir veikta saimnieciskā darbība (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai
iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās
darbības u.c.);
• ja ir gūti ienākumi ārvalstīs, tajā skaitā, jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos
pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota
darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
• ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi,
kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas
pārdošanas);
• ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 %
nodokļa likmi (piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par
nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai gūti ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav
ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
• ja ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi,
no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis,
t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi,
kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi
gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos
izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju
ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs.

Lubānas veselības un sociālās
aprūpes centra klientiem un
klientu piederīgo apmeklējumiem
Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējumu1, veiktajiem grozījumiem2 Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) un Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC) norādījumiem, kas stājas spēkā ar 2021. gada 15. jūniju:
1. Ciemošanās iepriekš jāsaskaņo ar medicīnas māsu vai sociālo darbinieku
(darbdienā un darba laikā – zvanot 64894181, darba dienu vakaros un brīvdienās
– zvanot uz sociālās aprūpes nodaļu maiņu aprūpētājam – 64894181, lai saskaņotu apmeklējuma laiku un varētu nodrošināt darbinieku klātbūtni un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu.
2. Ciemošanās ir atļauta, ja tuvinieks 14 dienu laikā nav uzturējies Slimību
profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi
īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nav bijis ciešā kontaktā ar Covid19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav Covid-19
raksturīgo klīnisko simptomu (t.sk. temperatūra).
3. Apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā. Pie gulošajiem klientiem
apmeklējumus organizē klienta istabiņā (pēc iespējas norobežojot vai izvedot no
istabiņas citus klientus) atsevišķā (apmeklētāju) telpā, vienā apmeklējuma reizē
ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi – līdz 20 minūtēm.
4. Labvēlīgos laika apstākļos tikšanos un personas, kuras ir iespējams pārvietot, vēlams tikšanos ar piederīgajiem organizēt institūcijas teritorijā (dārzā,
lapenē, utml.), ievērojot 2 metru distancēšanos (pārslimojušie klienti un pilnībā
izpotētie – maskas var nelietot!).
5. Apmeklējuma laikā gan klientam, gan tuviniekam jānodrošina individuālo
aizsardzības līdzekļu (maskas) un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība, kā arī jānodrošina distancēšanās 2 metru attālumā.
Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19
savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī darbiniekus.
Lai saņemtu ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu MK noteikumu IV.nodaļā
“Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi sociālo pakalpojumu saņemšanai”
noteikts:
• Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas un sniegšanas nosacījumi (33.punkts) papildināti, nosakot, ka personas,
kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts:
1) var neveikt Covid-19 testu:
– iestājoties institūcijā (33.1.apakšpunkts);
– pirms atgriešanās institūcijā no stacionārās ārstniecības iestādes
(33.2.apakšpunkts);
2) pēc uzņemšanas institūcijā vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes institūcijā, var neatrasties pašizolācijā (33.3.apakšpunkts).
! Attiecībā uz personām, kurām nav sadarbspējīgs sertifikāts, saglabājas līdzšinējā kārtība.
! Gadījumā, ja šajā periodā personai tomēr izpaužas Covid-19 simptomi, minētā norma nav piemērojama un ir jānodrošina visi karantīnas pasākumi).
! Gadījumā, kad no stacionārās ārstniecības iestādes tiek izrakstīts klients,
kuram ir diagnosticēts Covid-19, bet kuram atbilstoši ārstējošā ārsta norādītajam
vairs nav nepieciešama ārstēšanās stacionārajā ārstniecības iestādē (nav izteiktu
simptomu), vadoties pēc līdzšinējās prakses rīcībai izņēmuma gadījumā, institūcijai jānodrošina tā uzņemšana, nodrošinot klienta nošķirtu ievietošanu izolācijas
telpā un visus karantīnas pasākumus.
Sociālā dienesta direktore Inese Lībere

1
ECDC. Surveillance of COVID-19 at long-term care facilities in the EU/EEA. Technical
Report. – 19 May 2020: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19
-long-term-care-facilities-surveillance-guidance.pdf.
2
Ministru kabineta 2021.gada 27.maija noteikumi Nr.332 “Grozījumi Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””.
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Veltījums Meirānu Kalpaka pamatskolai
Tava ceļa maize vienmēr līdzi ies...
2021. gada 31. maijs – pēdējā mācību diena Meirānu Kalpaka pamatskolā.
Ļoti emocionāla diena gan skolotājiem,
gan vecākiem un audzēkņiem. Skaista
un funkcionāla ēka, kuru diendienā pieskandinājusi jautra bērnu čalošana, nu
paliks tukša un vientuļa. Šeit dzimuši
jauni sapņi, ieceres, radušies jauni talanti… Lai arī kāds saka, ka mazās skoliņās
ir zema izglītības kvalitāte, tas nav tiesa.
Mazajās skoliņās mācījušies, no laukiem
nākuši daudzi izcili prāti, valstsvīri, skolotāji, rakstnieki, ārsti, pavāri… Mazajās
skoliņās skolotājiem ir iespēja katram
skolēnam individuāli veltīt vairāk laika.
Šoreiz stāsts ir par to, ka laukos
paliek arvien mazāk iedzīvotāju, bērnu
skaits sarūk un skolas uzturēt pašvaldībām vairāk nav ekonomiski iespējams
– tās jāslēdz, kā tas arī ir ar Meirānu Kalpaka pamatskolu.
Internetvietnē Facebook.lv tika uzrunāti vairāki Meirānu Kalpaka pamatskolas absolventi padalīties atmiņās par
skolas gaitām Meirānos. Paldies tiem,
kas atsaucās! Ja vēl kādam ir atmiņu
stāsts par Meirānu Kalpaka pamatskolā pavadīto laiku, mācībām, tradīcijām,
interesantiem atgadījumiem, lūgums uzrakstīt Facebook vietnes komentāros.
Mazi atmiņu stāsti par Meirānu Kalpaka pamatskolu.
Eduards Lūsis:
Par to, kas mums ir dots bērnībā, sāc
aizdomāties tikai tad, kad esi tālu prom
no savas bērnības zemes. Mana dzīve
pašreiz paiet Rīgā. Te ir darbs, ģimene,
tomēr, kad vien ir brīvs laiks, visi kopā
cenšamies izrauties no Rīgas un pavadīt
laiku, atpūsties un padarboties laukos –
Meirānos.
Un šodien man ir mazliet skumji dzirdēt to, ka vairāk nebūs manas pirmās
skolas. Nebiju skolas laikā nekāds paraugbērns. Apzinos, ka ar mani nebija
viegli skolotājiem – bieži sekoja piezīmes
dienasgrāmatā, mammai bija jābrauc uz
skolu un jāuzklausa manu blēņu darbu
saraksts, kam vēlāk sekoja pārrunas,
nodarītā nožēla un tad, protams, atkal
jaunas blēņas. Paldies jāsaka manam
klases audzinātājam Zigfrīdam Goram,
kurš daudz darīja, lai mani padarītu par
labu cilvēku. Patika arī interesantās vēstures stundas pie skolotājas Ivonnas
Goras… Viss, kas notika skolā, man
patika – gan klases vakari un dažādi citi
pasākumi, pat patriotiskie pasākumi,
veltīti Oskaram Kalpakam, tikai mācīties
gan negribējās. Ar šodienas prātu un
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domāšanu apzinos, ko man centās iemācīt skolotāji, mamma – zināšanas dzīvē vienmēr noder. To, ko skolā savulaik
negribēju mācīties, vēlāk daudz kas bija
jāapgūst pašmācības ceļā. Par elektriķi
neizmācījos, nesanāca, bet kļuvu par
pavāru. 7 gadus strādāju par šefpavāru,
tikai Covid-19 mazliet izjauca plānus,
ieceres, nācās meklēt citus darbus un
iespējas.
Meirānu skolā visi jutāmies aprūpēti, pieskatīti – kā vienā ģimenē. Tas bija
skaists laiks! Žēl, ka Meirānu bērniem
pazudīs tā ģimeniskā sajūta, kāda iespējama mazā skoliņā. Pazudīs arī piederības sajūta vietai, kurā dzīvo, ja vien
vecāki to neiemācīs…
Evija Caunīte:
Meirānu Kalpaka pamatskola vienmēr ir bijusi kā otrās mājas jau no bērnības, kad devos mammai līdzi uz darbu pirms pašas skolas un bērnudārza
gaitu uzsākšanas. Arī pēc absolvēšanas
labprāt izpalīdzēju ar dažādu projektu
realizāciju, pasākumiem. Šeit vienmēr
jutos kā mājās. Guvu pamatu un zināšanas turpmākajām dzīves gaitām. Paldies
par to jāsaka visiem skolotājiem, kuri šo
gadu laikā ir dalījušies ar savām zināšanām. Šajā grūtajā laikā novēlu viņiem
visiem izturību, veiksmi, veselību un saglabāt optimismu.
Agita Semjonova:
Meirānu Kalpaka pamatskola ir mana
bērnība. Tieši šajā vietā tika izdejoti pirmie deju soļi, izspēlētas pirmās teātra
izrādes. Šajā skolā nekad nebija vientulības sajūtas – visi darījām visu. Mums
uzticējās, iesaistīja konkursa “Aiviekstes
lakstīgalas” organizēšanā, skolas pasākumu rīkošanā, skolas pašpārvaldes
vadīšanā – no skolotājiem bija nepieciešams tikai atbalsts, pārējo varējām
paveikt paši. Skolas ēka paliks atmiņā
ar saviem noslēpumainajiem bēniņiem,
kur varēja paslēpties, spēlējot paslēpes
ar skolasbiedriem. Tāpat ēkā bija savdabīgs ūdenskrāns – strūklaka, no kura
daudzi nezinātāji dabūja pilnu seju ar
ūdeni. Manai klasei ilgstoša tradīcija bija
dvieļu kaujas ar divus gadus vecāku klasi, kas parasti noritēja pēc pusdienām.
Vienmēr atmiņā paliks skolas diskotēkas, kas parasti notika ceturtdienās.
Paldies par to, ka skolotāji ļāva būt
mums pašiem, prata pamanīt to, kas padodas, ticēja un atbalstīja. Skola mums
mācīja lepoties ar vietu, no kuras nākam,
ar mūsu novadniekiem. Skola vienmēr
paliks atmiņā ar atsaucīgiem skolotājiem
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un darbiniekiem, garšīgām pusdienām,
kā arī malkas krāsnīm, pie kurām no rītiem varēja sasildīties, kartupeļu talkām
un darbu skolas lauciņos, kad tika ravēts
skolas sporta laukuma skrejceļš.
Aigars Noviks:
Aiziet viss. Un nejautā kas paliks!
Paliks tas, ko atkailinās laiks...
/J. Gavars/
Meirānu skola, protams, ir mūsu visu
bērnība – košs dzīves posms, kurā katra
diena ir notikums. Šis laiks atmiņā ir palicis kā ļoti piepildīts. Meirānu skola bija
vieta, kas ļāva sevi realizēt visās iespējamās izpausmēs, sapņot lielus sapņus
un reizēm tos arī piepildīt. Noslēpumainā skolas ēka Aiviekstes krastā ir bijusi,
un brīžiem vēl ir, iedvesma radošām domām un iecerēm, tāpēc gribētos, lai tā
tas paliek arī turpmāk.
Par ko es gribētu pateikt paldies skolai, skolotājiem? Pirmā skola ir vieta, kas
veido mūsu personību, rada priekšstatus
un viedokļus par cilvēku savstarpējām
attiecībām un dzīvi kopumā. Gan skolas
vide, gan skolotāji atstāj neizdzēšamas
pēdas katra cilvēka apziņā, kas var spēlēt lielu lomu turpmākajā dzīvē. Skolotājs
ikdienas darbā, iespējams, nemaz nenojauš, ka viņa varā ir dot bērnam spārnus
un iemācīt lidot, un arī tieši pretēji. Ja
man jādomā par visdziļākajām pēdām
manā dzīvē, kuras atstājuši skolotāji,
tad mana vislielākā pateicība skolotājām
Silvijai Tropai un Agitai Kļaviņai. Meirānu
skolai, tāpat kā it visur Meirānos, piemīt
tāda silta māju un nezūdošas stabilitātes
sajūta, kas liek atgriezties atkal un atkal,
tāpēc mans paldies par spēju šo sajūtu
noturēt un saglabāt cauri laikiem!
Dace Grahoļska:
Meirānu Kalpaka pamatskolu esmu
absolvējusi gan es pati, gan ļoti daudzi
man tuvi cilvēki – mamma, brāļi, draugi
utt. Un es lepojos būt kopā ar savu skoliņu līdz pat pēdējai dienai. Mans vecākais
dēls Markuss ar teicamiem vērtējumiem
šeit šogad pabeidza 4. klasīti... Savukārt
dvīnīši paguva iegūt ļoti daudz zināšanu
un prasmju pirmsskolas grupiņā “Kāpēcīši”. Skoliņa mums vienmēr asociēsies
ar skaistu, tādu mazliet vēsturisku, klusu vietu pie Aiviekstes... Vienmēr paliks
atmiņā krāšņie pasākumi, muzikālie uzvedumi, ekskursijas, ceļojumi, kur bērni
devās dažādu projektu ietvaros. Tāpat
vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas”, kas norisinājies šeit daudzu gadu
garumā. Mūsu skoliņā vienmēr bijusi
tāda ģimeniska atmosfēra. Ne par velti

pēdējā mācību dienā asaras bira visiem
– gan skolotājiem, gan bērniem un vecākiem. Protams, visi saprotam, ka ilgāk
skoliņai nav iespējams pastāvēt, bet ir
ļoti skumji un smeldzīgi. Skola tomēr bija
Meirānu ciema dvēsele, tagad šeit kļūs
pavisam tukšs un kluss. Paldies skolai
un visiem skolotājiem, kas šeit savulaik
strādājuši. Paldies visiem, kas ieguldījuši
savu darbu, laiku un mīlestību, lai mūsu
skoliņa būtu.
Dzintra Medne (ieraksts Facebook):
Man tūlīt paliks 76 gadi. Arī es četrus gadus mācījos Meirānu skoliņā. Tur
mācījās mana mamma, mans tētis un
daudzi mīļi cilvēki. Meirāni ir manu vecvecāku vecāku un mana dzimtā vieta, tāpēc Meirāni un skoliņa vienmēr ir manās
atmiņās. Nu jau daudzus gadus dzīvoju
Barkavā, bet, braucot uz Lubānu, vienmēr cenšos izbraukt pa veco ceļu, lai
domās pasveicinātu skoliņu. Lai šo laiku
visiem darbiniekiem izdodas atrast atbilstošu darbu un bērniem piemērotu skolu! Paturēsim skoliņu jaukās atmiņās!
Kas gan ir skola? Ēka? Iemītnieki, kas
šo ēku padara dzīvu? Mācīšanās organizācija – zināšanu apguve utt.? Laikam
jau viss kopā. Skaista ēka Aiviekstes
krastā, bērnu balsis, smiekli, dažreiz arī
asaras, kad kādam sasāpējusies sirsniņa, dusmas, kad liekas, ka kāds nodarījis
pāri… Šeit apgūst ne tikai reizrēķinu un
lasītprasmi, bet arī visas dzīvei nepieciešamās iemaņas, zināšanas, arī – kā savaldīt emocijas (kas ne vienmēr izdodas)
un citas dzīves gudrības. Staltās skolas
dvēsele – skolotāji un skolēni, tradīcijas,
kopīgie svētki, skaistie Baltie rīti, mūžīgie
konkursi, kuros skolotāji bērnus aicina
piedalīties, mācību olimpiādes, uzvaras
un zaudējumi, ārzemju ceļojumi, piedaloties dažādos starptautiskos projektos,
sirsnīgie koncerti Meirānu tautas namā,
kuros tiek iesaistīti gandrīz visi skolēni,
pulkveža Kalpaka gars, kas iemitinājies
skoliņā jeb patriotiskā audzināšana…
Bet tad nāk dažādas reformas, kas nosaka, cik klasē drīkst būt skolēnu, un
lauku skoliņas bērni dodas mācīties uz
citām skolām. Sakārtojot tā saucamos
skolu tīklus, skolas attālinās no mājām.
Un... viens ciems būs zaudējis savu
dvēseli – Meirānu Kalpaka pamatskolu!
Lubānas novada pašvaldība, meklējot risinājumus, izteica piedāvājumu
skolas telpu izmantošanai Aizsardzības
ministrijai. Saņemta negatīva atbilde...
Par skolas turpmāko likteni būs jālemj jaunajai Madonas novada pašvaldībai.
Informāciju apkopoja
Ligita Pētersone

Domes ārkārtas
sēde 14.06.2021.
Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes
priekšsēdētājs
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte,
Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila
Ozoliņa, Lana Kunce
Nepiedalās deputāts Ainārs Spridzēns
1.§ Par aizņēmumu no Valsts kases prioritāra investīciju projekta
“Lubānas pilsētas kluba pārbūve Tilta ielā 14, Lubāna, Lubānas novads”
īstenošanai
Izskatot jautājumu par aizņēmumu
no Valsts kases prioritāra investīciju projekta “Lubānas pilsētas kluba pārbūve
Tilta ielā 14, Lubāna, Lubānas novads”
īstenošanai tiek konstatēts:
1) Lubānas kultūras namā darbojas deviņi amatiermākslas kolektīvi: folkloras kopa „Lubāna”, amatierteātris
„Priekšspēle”, sieviešu senioru koris
„Noskaņa”, jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni”, jauniešu deju kolektīvs
„Žuburi” B un C grupas, tautas deju ansamblis „Lubāna”, kapela „Meldiņš” un
Latvijas senioru deju kopa „Varavīksne”.
Klubā trūkst palīgtelpu, kur pārģērbties.
Visas esošās palīgtelpas ir caurstaigājamas, kas ir apgrūtinoši koncertu laikā,
nav noliktavas telpu tērpu uzglabāšanai.
Projekta mērķis izbūvēt piebūvi ar kopējo platību 138 m2 , kurā būtu trīs ģērbtuves, noliktavas telpa un palīgtelpa tērpu
gludināšanai un remontam. Investīciju
projekta īstenošana ilgtermiņā nodrošinās un sekmēs tradicionālo kultūras
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību jaunizveidotajā Madonas
novadā. Tiešais pakalpojuma saņēmēju
skaits – vairāk kā 150 cilvēki, bet ieguvēju – daudz vairāk. Lubānas pilsētas
klubā rīkotos pasākumus apmeklē gan
Lubānas novada iedzīvotāji, gan blakus novadu iedzīvotāji, bet organizēto
festivālu apmeklētāji ir tautas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi no visas
Latvijas. Piebūve tiks uzturēta par pašvaldības budžeta līdzekļiem;
2) Piebūves būvdarbu izmaksas bez
būvuzraudzības un elektrouzskaites pārcelšanas darbiem ir EUR 220 000;
3) Aktivitāte “Lubānas pilsētas kluba
paplašināšana, Tilta iela 14” ir iekļauts
Lubānas novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam investīciju plānā (13.
punkts);
4) Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 18. jūnijs

noteikumu 20.punktu pašvaldība, kuru
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu,
galvojumu un citas ilgtermiņa saistības,
iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā
arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība
pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu
no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības,
tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas
lēmums. 2021. gada 26. maijā Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas apvienojamo pašvaldību finanšu komisija
pieņēma lēmumu Nr. 16 “Par Lubānas
novada pašvaldības investīciju projekta
“Lubānas pilsētas kluba piebūve Tilta
ielā 14, Lubāna, Lubānas novads” īstenošanu un aizņēmuma saskaņošanu”
(protokols Nr.5, 3.p.);
5) Lai īstenotu projektu, pašvaldībai
nepieciešams aizņēmums. Likuma “Par
valsts budžetu 2021. gadam” 12. panta
trešās daļas 5. punktā noteiktas katras
pašvaldības tiesības uz aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram investīciju
projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam,
ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu
summu 400 000 euro apmērā un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) pozitīvu atzinumu
par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai. 2021. gada
8. jūnijā pašvaldībā saņemts VARAM atzinums (reģ. Nr. 1-132/5483).
Saskaņā ar iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21.
panta pirmās daļas 19. punktu,
nolēma
1. Lai nodrošinātu prioritāra investīciju projekta “Lubānas pilsētas kluba
pārbūve Tilta ielā 14, Lubāna, Lubānas
novads” finansēšanu, ņemt aizņēmumu
220 000 euro apmērā no Valsts kases.
2. Lēmuma 1. punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2023. gada
janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu
20 gadi, maksājot Valsts kases noteikto
aizdevuma procentu likmi.
3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un
garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas
novada pašvaldības finanšu situāciju un
tās iespējām uzņemties jaunas parādu
saistības par lēmuma 1. punktā minēto
aizņēmumu no Valsts kases.
Informāciju sagatavoja
Sandra Līcīte
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Lubānas pilsētas
bibliotēkas ziņas
Pienākusi vasara. Garie vakari un gaismas daudzums šajā gadalaikā ir pamudinoši apstākļi, lai lasītu vairāk. Sev vēlamo
lasāmvielu aicinām meklēt pie mums –
Lubānas pilsētas bibliotēkā. Apmeklētājus gaidām klātienē no pirmdienas līdz
piektdienai no plkst. 10.00-18.00.
Bet, ja jums mājās ir sakrājušies nevajadzīgi grāmatu, žurnālu, dažādu papīru
saiņi – nesiet uz bibliotēku, jo ir sākusies
jauna makulatūras vākšanas akcija!
Ja ir jautājumi, zvaniet:
Pieaugušo literatūras nodaļa –
64894281;
Bērnu literatūras nodaļa –
64894691
Uz tikšanos!
Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja
Inguna Kaņepone

Sociālais
dienests informē
Gita Šmite

“Gleznas un tērpi”
15.06. – 15.09.2021.
Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Laipni aicināti no 15.06. līdz 15.09. uz
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru,
kur ir apskatāma mākslinieces Gitas Šmites darbu izstāde
“Gleznas un tērpi”.

Nākamo numuru plānots izdot
2021.g. 15. jūlijā.
Šobrīd nav zināms, ko jaunās
Madonas novada pašvaldības
deputāti lems par jaunpievienoto
novadu informatīvajiem izdevumiem.

Izstādes zāles darba laiks:
Otrdiena – piektdiena 9:00-12:00/13:00-18:00
Sestdiena:10:00-14:00

Sekojiet jaunākajai informācijai
sociālajos tīklos.

Izstādi apmeklējot ievērosim epidemioloģiskos drošības pasākumus:
lietosim maskas un ievērosim 2 metru distanci.

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste
Ilze Kraukle

26374962
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Ir iespēja no 2021. gada 16. jūnija
pieteikties nometnēm bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.
Šogad nometni nodrošinās Latvijas Bērnu
bāreņu fonds, nometnes vadītāja – Zaiga
Kozlovska. Nometnes norises vieta – Sveķu pamatskola, Aduliena, Jaungulbenes
pagasts, Gulbenes novads. Nometnes izsludināšanas vizuālais pielikums pieteikšanās saitē: ej.uz/tutepatas. Šeit arī būs
pieejams plašāks apraksts par nometni.
Sociālā dienesta direktore
Inese Lībere

”Lubānas Ziņas” 2021. gada 18. jūnijs

Mēs turam svētas atmiņas...
Alfons Jaspers (88 g.) Lubāna
Miris 16.05.2021.
Nitta Rudzīte (86 g.) Lubāna
Mirusi 27.05.2021.

