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Lai pietrūka, kā pietrūka, man dziesmiņu nepietrūka;
Es dziedāju darbiņā, i naksniņu miedziņā.
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  Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis 
“Naktsputni” ieskandina Līgosvētkus Lubānā. Prieks bija 

pēc ilgāka laika atkal dzirdēt mūsu “Naktsputnus! Daudzie 
klausītāji saka jums paldies par svētku noskaņas radīšanu! 

 Meirānu tautas nama amatierteātris “Zeltrači” Līgosvētku 
priekšvakarā pārsteidz skatītājus ar pirmizrādi “Gadsimta 

lapsu medības” (2 dienas pēc kārtas). Izrāde ir par 
vientuļas lauku sievietes dzīves likstām, kuras dažkārt 

palīdz risināt izpalīdzīgas kaimiņienes un galants kaimiņš... 
Un kas no tā visa sanāk?

Darbs baro miesu, bet svētki – dvē-
seli. Tā rupjos vilcienos varētu raksturot 
mūsu ikdienas dzīvi. Pa Covid-19 valstī 
noteikto ārkārtējās situācijas laiku, mūsu 
dvēseles bija izcietušās pēc kultūras dzī-
ves, tāpēc prieka dzirksti pirms vasaras 
saulgriežu svētkiem ienesa mūsu novada māks-
linieki.

4. jūlijs, ko varētu saukt arī par mazajiem Ai-
viekstes svētkiem, iepriecināja visu paaudžu no-
vadniekus ar 4 pasākumiem. Skatiet fotorepor-
tāžu 6.-8.lpp.

Sporta pasākumu organizators Māris Valainis 
aktīvās dzīves piekritējus informē: Velo trases 
“Lubāna-Avotiņi-Jaunlubāna 19 km”,”Lubāna-
Zvidziena-Lubāna ezers 18 km”, kā arī 6 km pār-
gājienu, skriešanas un nūjošanas taka Lubānā ir 
izpļautas un gaida jūs ciemos! 

Nav novadā tikai svētki vien. Šajā numurā va-
rat iepazīties arī ar novadā paveiktajiem un ieplā-
notajiem darbiem. 

Izdevuma 9.lpp. intervija ar uzņēmīgiem jau-
niem cilvēkiem, kas padzīvojuši un pastrādājuši 
ārzemēs, atzīst, ka vislabāk savu dzīvi veidot te-
pat, pie mums – novadā. Pašu ziņā izvēle – kurā 
jomā sevi apzināties un izpaust.



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 10. jūlijs2

PAŠVALDĪBĀ

Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

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

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Sale-
nieks, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, 
Guntis Klikučs, Iveta Peilāne 

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozo-
liņa, Sandra Valaine, Ainārs Spridzēns, 
Rudīte Kolāte,

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
zibensaizsardzības sistēmas ierīkoša-
nai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā

Nolēma piešķirt 1210 EUR fi nansēju-
mu no Lubānas novada pašvaldības bu-
džeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem 
zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai 
pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubā-
nas novadā, izdarot attiecīgus grozījumus 
2020.gada pašvaldības budžetā.

2. Par sakņu dārzu teritorijas platī-
bas noteikšanu. Nolēma

1. Noteikt, ka sakņu dārza teritorija ir 
teritorija, kurā galvenais zemes izmanto-
šanas veids ir Lubānas novada iedzīvotāju 
augļu un sakņu dārzu ierīkošana ģimenes 
patēriņa vajadzībām.

2. Noteikt, ka sakņu dārza teritorijas 
maksimālā platība ir 1000 (viens tūkstotis) 
kvadrātmetru.

3. Par nekustamā īpašuma „Cepurī-
tes”, Indrānu pag., Lubānas nov. sadalī-
šanu, nosaukumu piešķiršanu, lietoša-
nas mērķu noteikšanu 

Nolēma atļaut sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas 
nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 
005 0008, divos atsevišķos īpašumos:

1. no zemes vienības, ar kadastra ap-
zīmējumu: 7058 002 0005, platība – 3,7 
ha, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu 
Cepures, noteikt īpašuma lietošanas mēr-
ķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība;

2. piecām zemes vienībām, ar kadas-
tra apzīmējumu: 7058 001 0009, platība – 
2,1 ha, 7058 002 0004, platība – 3,9 ha, 
7058 005 0008, platība – 46,7 ha, 7058 
005 0009, platība – 1,3 ha un 7058 005 
0010, platība – 3,6 ha saglabāt nekustamā 
īpašuma nosaukumu: Cepurītes, noteikt  
divus īpašuma lietošanas mērķus:

– zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 7058 001 0009, platība – 2,1ha, 
7058 005 0008, platība – 27,5ha, 7058 
005 0009, platība – 1,3 ha, 7058 005 0010, 

platība – 3,6 ha – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

– zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 7058 002 0004, platība – 3,9ha, 
7058 005 0008, platība – 19,2 ha – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

3. zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 7058 005 0008 un viensētai uz 
tās, kas sastāv no ēkām ar kadastra ap-
zīmējumu 7058 005 0008 001– dzīvojamā 
māja, 7058 005 0008 002 – saimniecības 
ēka, 7058 005 0008 003 – kūts, 7058 005 
0008 004- šķūnis, 7058 005 0008 005 – 
kūts, 7058 005 0008 006 – šķūnis, 7058 
005 0008 007 – garāža, 7058 005 0008 
008 – šķūnis, 7058 005 0008 009 – šķūnis 
un 7058 005 0008 010 – šķūnis,  saglabāt 
adresi “Cepurītes”, Indrānu pagasts, Lu-
bānas novads.

4. Par nekustamā īpašuma „Mežaze-
me”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sa-
dalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lie-
tošanas mērķu noteikšanu 

Nolēma atļaut sadalīt nekustamo īpa-
šumu „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubā-
nas nov., kadastra numurs īpašumam: 
7058 013 0036, divos atsevišķos īpašu-
mos:

1. Zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu: 7058 012 0013, platība – 8,7 ha 
un viensētai uz tās, kas sastāv no ēkām 
ar kadastra apzīmējumu  7058 012 0013 
001 – saimniecības ēka un 7058 012 0013 
002 – pagrabs, mainīt adresi no “Mežaze-
me”, Indrānu pagasts, Lubānas novads 
uz “Rasenes”, Indrānu pagasts, Lubā-
nas novads, adreses klasifi katora kods: 
105952283.

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu: 7058 012 0013, piešķirt nosaukumu 
“Rasenes” un noteikt īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 
0101).

3. Zemes vienībai, ar kadastra apzīmē-
jumu: 7058 013 0036, platība – 16,5 ha, 
saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu 
Mežazeme un noteikt īpašuma lietošanas 
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 
0201)

5. Par nosaukuma maiņu īpašumam 
“Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov. 

Nolēma mainīt nosaukumu īpašumam 
ar kadastra numuru: 7058 004 0095, no 
“Kokneši” uz “Lejaskokneši”.

6. Par Lubānas novada pašvaldī-
bas saistošo noteikumu Nr. 5„Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2009.
gada 27. augusta saistošajos noteiku-
mos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un 
izmantošanas noteikumi Lubānas no-
vadā”” apstiprināšanu. Nolēma 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozī-

jumi Lubānas novada pašvaldības 2009.
gada 27. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmanto-
šanas noteikumi Lubānas novadā””.

2. Saistošos noteikumus triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektro-
niskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas atzinuma saņem-
šanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par 
pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu 
vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā 
atzinums nav nosūtīts, saistošos noteiku-
mus publicēt informatīvajā izdevumā “Lu-
bānas Ziņas”.

7. Par Lubānas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Lu-
bānas novada pašvaldības 2019. gada 
30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 
„Lubānas novada pašvaldības ūdens-
apgādes, kanalizācijas tīklu un decen-
tralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas, uzskaites, lietošanas un 
aizsardzības noteikumi “”apstiprināša-
nu 

Nolēma apstiprināt Lubānas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības 
ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un de-
centralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aiz-
sardzības noteikumi””.

8. Par papildus finanšu līdzekļu pie-
šķiršanu grīdas nomaiņai Lubānas vi-
dusskolas ēdamzālē 

Nolēma piešķirt papildus 1627 EUR 
fi nansējumu no Lubānas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) 
līdzekļiem Lubānas vidusskolas ēkas 
Krasta ielā 6, Lubānā ēdamzāles grīdas 
nomaiņai, izdarot attiecīgus grozījumus 
2020. gada pašvaldības budžetā.

9. Par novada Attīstības program-
mas 2019.- 2025. gadam Investīciju plā-
na aktualizēšanu 

Nolēma apstiprināt Lubānas novada 
Attīstības programmas 2019.-2025. gadam 
aktualizēto investīciju plānu, papildinot Vi-
dēja termiņa prioritātes “Vides attīstība un 
pieejamība” rīcības virziena “Kvalitatīva 
un droša transporta un inženiertehniskā 
infrastruktūra” projektu “Ielu segumu at-
jaunošana Lubānas pilsētā (Latgales ielā, 
Barkavas ielā, Krasta ielā, Sporta ielā)” ar 
“Oskara Kalpaka iela un Cesvaines iela”.

 10. Par aizņēmumu no Valsts ka-
ses projekta “Latgales ielas atjaunoša-
na Lubānā” īstenošanai. Nolēma 

1. Lai nodrošinātu projekta “Latgales 
ielas atjaunošana Lubānā” fi nansēšanu, 
ņemt aizņēmumu 75000 EUR apmērā no 
Valsts kases.

2. Lēmuma 1. punktā minētā aizņēmu-
ma atmaksāšanu uzsākt 2023. gada jan-
vārī ar aizdevuma atmaksas termiņu – 20

Domes sēde 30.06.2020
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gadi, maksājot Valsts kases noteikto aizde-
vuma procentu likmi.

3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmak-
su garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta 
līdzekļiem. 

4. Nodrošināt pašvaldības līdzfi nansē-
jumu 25% apmērā no projekta kopējām iz-
maksām – 25 016,69 EUR.

5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un ga-
rantiju kontroles un pārraudzības padomi 
sniegt izvērtējumu par Lubānas novada 
pašvaldības fi nanšu situāciju un tās iespē-
jām uzņemties jaunas parādu saistības par 
lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no 
Valsts kases.

11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Oskara Kalpaka un  Cesvaines ielu Lubā-
nā segumu atjaunošanas projektēšanas 
darbiem 

Nolēma piešķirt 4235 EUR fi nansējumu 
no Lubānas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem projek-
tēšanas darbiem objektos “Oskara Kalpaka 
ielas seguma atjaunošana” un “Cesvaines 
ielas atjaunošana”, izdarot attiecīgus grozī-
jumus 2020. gada pašvaldības budžetā.

 12. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lu-
bānas novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājam Tālim Saleniekam. Nolēma  

1. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam 
ikgadējo atvaļinājumu 4 (četras) kalendā-
rās nedēļas, sākot ar 2020. gada 6.jūliju 
līdz 2.augustam par nostrādāto laiku no 
15.06.2019.-14.06.2020.

2. Izmaksāt Tālim Saleniekam atvaļināju-
ma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.

3. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam 
saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestā-
dēs  un Valsts kasē.

13. Par Lubānas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa  
ikgadējā atvaļinājuma laikā 

Nolēma Lubānas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikga-
dējā atvaļinājuma laikā no 2020. gada 6. jū-
lija līdz 2. augustam domes priekšsēdētāja 
vietniecei Ivetai Peilānei noteikt atlīdzību par 
priekšsēdētāja pienākumu veikšanu 7,00 
euro/h.

14. Par 2019. gada  konsolidētā finan-
šu pārskata apstiprināšanu 

Nolēma apstiprināt Lubānas novada 
pašvaldības 2019. gada konsolidēto fi nanšu 
pārskatu.

 15. Par saistošo noteikumu Nr. 7 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2020. gada 29. janvāra saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašval-
dības budžetu 2020. gadam”” apstiprinā-
šanu. Nolēma

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas nova-
da pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 

Informāciju sagatavoja 
Sandra Līcīte

Aktuāli
 Nodarbinātas personas vecumā 

no 25 gadiem no Lubānu pilsētas un 
novada aicinātas pieteikties attālināta-
jiem profesionālās pilnveides kursiem 
un programmām digitālajā mārketingā, 
datorzinībās, komunikācijā, loģistikā, 
radošajās industrijās, programmēša-
nā, datu analizē, žurnālistikā un dau-
dzās citās jomās. Apmācības Eiropas 
Sociālā fonda projekta “Nodarbināto 
personu profesionālās kompetences 
pilnveide” ietvaros organizē Biznesa 
augstskola Turība. Pieteikties aicināti 
strādājošie ar pabeigtu vai nepabeigtu 
izglītību. 

Projektā aicināti piedalīties arī tie, 
kuri iepriekš jau piedalījušies līdzī-
gās apmācībās. Ir iespējams izvēlē-
ties kādu no profesionālās pilnveides 
programmām: “Datu analīze un pār-
skatu sagatavošana”, “Datu analīze 
un pārskatu sagatavošana (ar priekš-
zināšanām)”, “Digitālās prasmes ar 
priekšzināšanām”, “Personas datu 
aizsardzība (IT) un datu drošība”, 
“Programmēšana Java” vai “Program-
mēšana Javascript”. 

Tāpat iespējams izvēlēties kādu no 
studiju kursiem: “Datorzinības”, “Digi-
tālais mārketings”, “Digitālā komunikā-
cija”, “Imports un eksports”, “Inovāciju 
komunikācija”, “Integrētā mārketinga 
komunikācija”, “Komunikācijas kam-
paņas”, “Komunikācijas vadība un 
mediju studijas”, “Komunikācijas zi-
nātne”, “Krīzes komunikācija”, “Lo-
ģistika”, “Mārketinga komunikācija un 
zīmolvadība”, “Mārketinga komuni-
kācijas stratēģijas”, “Mediju pratība”, 
“Radošās industrijas: Audio un video”, 
“Radošās industrijas: Foto”, “Radošās 
industrijas: Kino”, “Radošās industri-
jas: Pasākumu vadība”, “Radošās in-
dustrijas: Stils un mode”, “Reklāma”, 
“Scenārijs un režija”, “Scenārijs un 
režija”, “Starpkultūru komunikācija”, 
“Starptautiskā tīklošana”, “Transporta 
sistēmas un procesi”, “Vides komuni-
kācija”, kā arī “Žurnālistika un mediju 
attiecības”.

Apmācības galvenokārt tiek fi -
nansētas no Eiropas Sociālā fonda 
un Valsts budžeta līdzekļiem, tāpēc 
nodarbinātajiem jāsedz tikai 5% no 
mācību maksas. Nodarbinātajiem ar 
maznodrošinātās vai trūcīgas perso-
nas statusu mācības ir bez maksas. 
Pieteikšanās norisinās līdz 15. jūlijam 
vietnē macibaspieaugusajiem.lv. Pēc 
pieteikšanās lūdzam rakstīt uz kursi@
turiba.lv un informēt par sev vēlama-
jiem mācību laikiem. 

 Marta Kive, 20393183 
Biznesa augstskola Turība

Ģimenes ārstu 
konsultatīvais tālrunis 

turpmāk zvanus 
pieņems vakaros un 

brīvdienās!
No 6. jūlija ģimenes ārstu konsulta-

tīvais tālrunis pārtrauks darbu 24 stun-
du režīmā un atsāks strādāt, kā ierasts, 
nodrošinot konsultācijas laikā, kad ģi-
menes ārsta prakse nestrādā – vakaros, 
nakts stundās un brīvdienās. Tāpat kā ie-
priekš ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa 
66016001 darba laiks darba dienās būs 
no plkst. 17.00 līdz 8.00, savukārt brīvdie-
nās tālrunis strādās visu diennakti.

Katru dienu visu diennakti ģimenes 
ārstu konsultatīvā tālruņa mediķi zvanus 
pieņēma laikā, kad valstī tika izsludināta 
ārkārtējā situācija Covid-19 pandēmijas 
dēļ un veselības aprūpes pakalpojumu 
pieejamība bija ierobežota. Ņemot vērā, 
ka jūnijā tika pārtraukta ārkārtas situāci-
ja un šobrīd atkal ir pieejami visi valsts 
apmaksātie plānveida ambulatorie un 
stacionārie veselības aprūpes pakalpoju-
mi, ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 
atsāks darbu ierastajā režīmā.

Uz šo tālruni iedzīvotāji var zvanīt, 
kad nav iespējas konsultēties ar savu 
ģimenes ārstu, jo praksē darba laiks ir 
beidzies, bet nepieciešams mediķu pa-
doms un nav skaidrs, kā rīkoties. Ģime-
nes ārstu konsultatīvā tālruņa mediķi te-
lefoniski sniedz padomus nelielu traumu, 
pēkšņu saslimšanu vai hronisku slimību 
saasinājuma brīžos. Biežākās situācijas, 
kad aicinām zvanīt uz šo tālruni ir: saauk-
stēšanās, muguras sāpes, sāpes vēderā, 
ausīs, kaklā, brūces, nobrāzumi, ķerme-
ņa sasitumi, sastiepumi, hroniskas slimī-
bas saasinājumi u.c.

Atgādinām, ka ārpus ģimenes ārsta 
darba laika medicīnisku palīdzību ir ie-
spēja saņemt arī dodoties uz ārstniecī-
bas iestādi – pie dežūrārsta vai uz stei-
dzamās medicīniskās palīdzības punktu. 
Dežūrārsti, kuri strādā vakaros un brīv-
dienās, līdzīgi kā ģimenes ārsti izraksta 
medikamentu receptes, darba nespējas 
lapu, nozīmē pareizu ārstēšanu, un ne-
pieciešamos medikamentus, injicē un 
veic citas medicīniskas procedūras. Sa-
vukārt mediķi steidzamās medicīniskās 
palīdzības punktos vakaros un nakts 
stundās sniedz palīdzību traumu, hronis-
ku slimību saasinājuma brīžos un citās 
situācijās, kad palīdzība nepieciešama 
steidzami.

Plašāka informācija par medicīniskās 
palīdzības saņemšanas iespējām pieeja-
ma Nacionālais veselības dienests mā-
jaslapā: http://bit.ly/MedicīniskaPalīdzība
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Cesvaines, Ērgļu, 
Lubānas un Madonas 

apvienojamo
pašvaldību pirmā 

fi nanšu komisijas sēde
6. jūlijā uz savu pirmo sēdi sanāca 

Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas 
apvienojamo pašvaldību finanšu komi-
sija.

Saeima, grozot Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumu, ir paredzējusi, 
ka katrā topošajā novadā tiek izveidota fi -
nanšu komisija, kurā ir apvienojamo dom-
ju priekšsēdētāji. Komisiju vada tās domes 
priekšsēdētājs, kurā ir vislielākais iedzīvo-
tāju skaits.

Likums nosaka, ka pašvaldība, kuru 
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvo-
jumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt 
savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt 
savu kustamo un nekustamo mantu, kuras 
pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 eiro 
vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlī-
dzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts 
pozitīvs apvienojamo pašvaldību fi nanšu 
komisijas lēmums.

Pirmais Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un 
Madonas apvienojamo pašvaldību fi nanšu 
komisijas lēmums bija par Lubānas nova-
da pašvaldības aizņēmuma projekta “Lat-
gales ielas atjaunošana Lubānā” īstenoša-
nai saskaņošanu.

Paziņojums par 
zemes nomas 
tiesību izsoli

Lubānas novada pašvaldība nodod iz-
nomāšanai zemes vienību 1,4 ha platībā ar 
kadastra apzīmējumu 7058 016 0233. Ze-
mes nomas maksa noteikta 5% apmērā no 
iznomātās zemes kadastrālās vērtības gadā. 
Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimnie-
cība. Zemes nomas termiņš - 6 gadi.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā: 
Tiek publicēts informatīvais paziņojums par 
šīs zemes vienības iznomāšanu pašvaldī-
bas interneta vietnē www.lubana.lv, nosa-
kot pieteikšanos līdz 10.07.2020. Ja līdz 
10.07.2020. iesniegumu par šīs zemes vie-
nības nomu iesniedz viena persona, tad ar 
šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosa-
kot nomas maksu 5% apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības gadā. Ja iesniegumu par 
šīs zemes vienības nomu iesniedz vairākas 
personas, tad starp šīm personām rīkojama 
atklāta mutiska izsole.

Iznomājamās zemes vienības grafi skais 
attēls apskatāms interneta vietnē https://
www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes 
vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot 
telpiskos datus.

Informācija par 
acu ārsta un 

neirologa 
konsultācijām 

bērniem 
Otrdien, 14. jūlijā, Lubānas novada 

Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu 
klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu kon-
sultācijas bērniem līdz 18 gadu vecumam. 
Iespējams saņemt acu ārsta un neirologa 
konsultācijas. Pieteikties pie sociālās dar-
binieces Vēsmas Masas pa t. 20275661.

“Dienas aprūpes 
centra personām ar 

garīga rakstura 
traucējumiem izveide 

Lubānas novadā”
ESF projekta “Vidzeme iekļauj” ie-

tvaros “Personu ar invaliditāti neatkarīgai 
dzīvei un integrācijai sabiedrībā Nr. 9.3.1.1 
pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitualizācijas (turpmāk – DI) 
plānu īstenošanai” projekta Nr. 9.3.1.1/18/
I/011 “Dienas aprūpes centra personām 
ar garīga rakstura traucējumiem izveide 
Lubānas novadā” ietvaros ir veikts pirmais 
posms – renovētas telpas objektā – “Eglāji 
1” Indrānu pagasts, Lubānas novads. Ēka 
pieņemta ekspluatācijā 28. aprīlī.

Šajās telpās dienas aprūpes centra 
pakalpojumus varēs saņemt DI projekta 
ietvaros izvērtētās 13 personas. Uz šo brīdi 
ir uzsākta cenu aptauja telpu aprīkojuma 
iegādei. Pēc tāmē norādītā aprīkojuma ie-
gādes, tiks uzaicinātas uzraugošas iestā-
des – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD), Veselības inspekcijas 
un pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 
pārstāvis, atzinuma saņemšanai par telpu 
atbilstību, lai tālāk varētu Dienas aprūpes 
centra pakalpojumu personām ar GRT 
reģistrēt Labklājības ministrijas Sociālo 
pakalpojumu reģistrā. Pirms tam Lubānas 
novada pašvaldībā jālemj un domes sēdē 
jāapstiprina dienas aprūpes centra amatu 
sastāvs un likmes, jāizstrādā nolikums un 
iekšējie reglamentējošie dokumenti. 

Jauno Dienas aprūpes centra pakal-
pojumu Lubānas novadā ceram uzsākt ar 
septembri. 

Vēlējums klientiem: “Lietas, kas padara 
mani atšķirīgu, ir lietas, kas mani padara 
par mani!”    

Uz turpmāko sadarbību ar mūsu die-
nas centra apmeklētājiem!

 Lubānas novada sociāla dienesta 
direktore Inese Lībere

Par Valsts policijas 
inspektoru 

pieņemšanu 
Lubānas novadā 

Valsts policijas Vidzemes reģiona 
pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas 
inspektoru pie-
ņemšanas nova-
dos un pagastos 
netiek organizētas, 
pamatojoties uz 
Covis-19 infekcijas 
izplatības pārvaldī-
bas likumu 2. pan-
ta pirmās daļas 1. 
un 2. punktu.

Lūgums iedzīvotājiem izmantot 
Valsts policijas palīdzības tālruni 110.

Nepieciešamības gadījumā iedzī-
votājiem ir tiesības arī rakstveidā sniegt 
ziņas Valsts policijai, nosūtot rakstisku 
iesniegumu pa pastu, e-pastu vai portā-
lā www.latvija.lv

Par pasta nodaļas 
darbu Meirānos
Pašvaldība saņēmusi VAS “Latvijas 

Pasts” vēstuli par līguma darbības izbeigša-
nu un pasta pakalpojumu turpmāku sniegša-
nu. Latvijas Pasts ir paredzējis mainīt pakal-
pojumu sniegšanas formātu, tāpēc ar 2020. 
gada 31. jūliju izbeidz noslēgto līgumu ar 
pašvaldību par telpas lietošanu pasta un citu 
pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Lī-
gums tiek lauzts par telpu izmantošanu Mei-
rānu tautas namā. 

Latvijas Pasts informē savus klientus: 
“Pēc ārkārtējās situācijas beigām pas-

ta pakalpojumu sniegšana tiks nodrošināta 
klientu dzīvesvietā pēc pieprasījuma, iepriekš 
sazinoties ar Jūsu teritorijas pastnieku pa tāl-
runi 23281151 vai apkalpojošo pasta nodaļu 
pa tālruni 26655483.

Pie pastnieka būs pieejami pakalpojumi:
• iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, iz-

sekojamu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu 
korespondences un pasta paku sūtījumu pie-
ņemšana un nosūtīšana;

• pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;
• preses izdevumu abonēšana;
• iemaksas Pasta norēķinu sistēmā;
• naudas pārvedumu izmaksa;
• komunālo maksājumu un citu rēķinu ap-

maksa;
• komercpreču iegāde u.c.
Jūsu apkalpojošā pasta nodaļa ir Lubānas 

pasta nodaļa, Oskara Kalpaka iela 5, Lubā-
na, Lubānas novads, LV-4830.”
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AKTUĀLI

12. klasei, 
skolu 

absolvējot
Zinātkāri, erudīti, noslēpumaini, nemiera un trauksmes pilni, dažkārt kaitinoši, tomēr tajā pat 
laikā arī neatkārtojami, vienreizēji, talantīgi – personības –  Lubānas vidusskolas divpadsmitie. 
Katru gadu, kad no skolas aiziet savas dzīves ceļos absolventi, ir sajūta, ka esam zaudējuši 
kaut ko labu... Un tā katru gadu no jauna, atkal un atkal... Un kamēr vien mums būs sava skola, 
bērni, kas iedod dzīvību skolas ēkai, novadam, mūs nepametīs šī sajūta – atkal esam kaut ko 
zaudējuši. Bet tad nāk nākamā absolventu klase (enerģijas nezūdamības likums)... Ticam, ka 
ikviens no jums atradīs īsto vietu dzīvē un būs laimīgs, jo ikvienā no jums mīt atsaucīga sirds. 
Plašus apvāršņus, Ieva Merilija, Āri, Laima, Linda, Kaspar, Alvi, Mārtiņ, Mārci Andri, Nikola, 
Denis, Ance Tabita, Agate, Kristap, Kristiāna! Lai skaists jūsu dzīvē ir 25. jūlijs – izlaiduma diena! 
Ligita Pētersone

Dabas takā “Aiviekstes ozoli” šovasar tapusi jauna neliela estrāde.  Māris Valainis, kurš vadīja estrādes būvniecības darbus, saka pal-
dies visiem – radiem, draugiem, paziņām, kas palīdzēja darbos. – Kopīgiem spēkiem paveicām dažus darbus, lai radītu sev svētkus, īpašas 
sajūtas, prieku sev un apkārtējiem. Estrāde tapusi, pateicoties biedrībai “Aborieši”, sadarbojoties ar Lubānas novada pašvaldību. 

Līgo vakarā jaunajā estrādē notiek lielisks sirreāls koncerts grupas “Ezers” izpildījumā, kas pulcē daudz skatītāju! Savukārt 3. jūlijā do-
kumentālā fi lma “Okeāna saviļņotie”. Pirms fi lmas Ginta Barkovska (viens no vīriem airu laivā – 147 dienas okeānā) emocionāls stāsts.

Labs sākums dabas takāLabs sākums dabas takā 
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4. JŪLIJS – SVĒTKI AIVIEKSTES KRASTOS

Vēl mirklis un Lubānas kultūras nama 
direktore Velga Puzule kā nāra iegrims Ai-
viekstes atvēsinošajos ūdeņos, lai peldētu 
pa priekšu peldlīdzekļu parādei, nopeldot 
attālumu no Krasta ielas peldētavas līdz 
bojai pretī bijušajai Aiviekstes MSVP ēkai.

Un kā vienmēr pasākumos, kur aktivitātes, kas saistītas ar ūdeņiem un sportu, visā ar 
saimnieka aci noraugās sporta pasākumu organizatora Māra Valaiņa vērīgās acis. Arī viņš 
peldinās savu vienkoci tūdaļ aiz Velgas, viņam sekos tēva Andreja Valaiņa vienkocis. Un 
tepat ir arī daudzu lielu sporta pasākumu komentētājs Ansis Deksnis (pensionēts sporta 
skolotājs). Humora pilnais Ansis ar savu runāšanu peldlīdzekļu parādē izprovocēs pat tādu 
kā sacensību, nelielu skriešanos starp motorlaivām, lai skatītājiem būtu interesantāk. 

Pirmoreiz Lubānā (peldlīdzekļu parādē) ir parādījies peldlīdzeklis – 
SUP dēlis. Malači – Albīna, Dace, Uģi un Solvita! 

Lubānā ļoti populārs kļuvis vēl viens transportlīdzeklis – velosipēds. 

Krastmalā ik pa gabaliņam omulīgi izvietojušās ģimenes 
ar bērniem. Laba diena kopīgai ģimenes atpūtai pie dabas!

Veikala  “Vesko” pārdevē-
jai Elitai Zepai arī prieks 
par izdevušos dienu – 
beidzot Lubānas svētkos 
brīvdiena no darba vei-
kalā – ar pilnu atdevi var 
baudīt skaisto dienu. Vē-
rojot apkārt sapulcējušos 
cilvēku bariņus, izdarām 
kopīgu secinājumu – cil-
vēki pa Covid-19 laiku 
izslāpuši pēc kopības ar 
citiem cilvēkiem un pēc 
kultūras pasākumiem. 
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Peldlīdzekļu parādē piedalījās:

1. Velga Puzule (peldētāja)
2. Vienkocis – Māris Valainis
3. Vienkocis – Andrejs Valainis
4. Jūras kajaks – Armands, Reinis Birziņi
5. Jūras kajaks – Gatis Mičuls, Aigars 

Naglis
6. Krāču kajaks – Marta Valaine
7. Krāču kajaks – Mārtiņš Valainis
8. Sups – Albīna Feldmane
9. Sups – Dace Feldmane
10. Sups – Solvita Grosberga
11. Sups – Uģis Meiers
12. Kanoe – Seipuļu ģimene (līdzi brauca 

pati jaunākā dalībniece)
13. Kanoe – Seipuļu ģimene
14. Kanoe – Mārtiņš Ezeriņš, Līva Ezeriņa, 

Ernests Ezeriņš
15. Kanoe – Matīss Matigars Ezeriņš, Ri-

hards Kaņepe, Kristiāna Tropa
16. Kanoe – Marta,  Kristaps Jakuši, 
17. Kanoe – Kristīne, Kalvis Lokmaņi, 
18. Kanoe – Āris Feldmanis, Artūrs Kronbergs
19. Kanoe – Inese Levāne, Edgars, Roberts, Eduards Lukši
20. Kanoe – Baiba, Judīte Meieres
21. Laiva – Kristaps Začests, Markuss Gurausks
22. Laiva – Gailumu ģimene ar suni Dadzi 
23. Plosts “Upes skaņas” – Anita, Baiba un Gintis Dzeņi 
24. Plosts – Alvis Krauklis, Mikus Straume, Gabriels Straume
25. Barža – Ainārs Akmentiņš, Klinta Sunepa, Mārtiņš Konstantinovs, 

Sandra Sarelainena
26. Laiva “Melodija” – Andris Dzenis 
27. Motorlaiva – Sandis Spriņģis, Laila Ravinska, Paula un 

Emīlija Spriņģes.
28. Motorlaiva “Dainuvītes” – Dairis, Vita, Dita, Una Kalniņi
29. Motorlaiva – Guntis Klikučs, Betija Klikuča, Sindija Zīlīte, 

Kevins Klikučs un divi suņi – taksis Foksa, buldogs Olīvija
30. Motoraiva – Kaspars, Diāna Mičuļi
31. Ūdens motocikls – Keita, Luīze Klikučas.

Informāciju apkopoja Velga Puzule
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Brīnišķīgajā jauniešu un jauno grupu 
koncertā “Svaigs” muzicēja:

– Fools on Parade (Ropaži);
– Evelīna Krama (Lubāna);
– Žikivators (Lubāna);
– Sokrata brīvdienas (Degumnieki);
– Forward (Smiltene);
– Beķerfejas (Jēkabpils).

Koncertā skanēja senā latviešu estrādes 
mūzika, roks, Eiropas hīti. Jaunieši uzstā-
jās ar tādām dziesmām, kas pašiem liekas 

patīkamas un 
mīļas. 

Skatītāju vie-
doklis – daudz 
jaunu talantu!

Dienas otrajā pusē dabas takā “Aiviekstes ozoli” ska-
nēja latviešu skaistākās (Imanta Kalniņa un Austras Pum-
pures) spēka dziesmas Austrasbērnu (Cesvaine) izpildī-
jumā mūzikas terapeites Vitas Krūmiņas vadībā. Brīžiem 
likās, ka pati daba dzīvoja līdzi  dziedājumam: te vējiņš 
spēcīgi locīja koku galotnes, te pierima, te stārķis pārlai-
dās pāri, kā pārbaudīdams, kas šeit notiek, te grieze grie-
za tuvējā pļavā. Mierīgi, skaisti, emocionāli daba saplūda 
kopā ar dziesmu. 

Un vakara noslēgumā fl amenko mūzika jaunā ģitārista 
Riharda Krilova izpildījumā. Mazliet maģiska sajūta, klau-
soties pār Aiviekstes ūdeņiem plūstošās mūzikas skaņas. 
Arī  plosts, uz kura muzicēja jaunais mūziķis, izrotāts ar 
gaismiņām, radīja romantisku noskaņu.  

Noslēgusies viena skaista diena Lubānā. Cilvēki bei-
dzot izkustējušies no mājām, lai baudītu kultūru, tiesa gan 
– ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus – distanci. 

4. jūlija pasākumu fotoreportāžu veidoja 
Ligita Pētersone

Jauniešu 
grupu koncer-
ta  “Svaigs” 
vadītāja un 
jauniešu 
kopbildes 
autore – 
Baiba Ķevere.
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Aigara Kreicberga foto.

Skaistā mežu ielokā Indrānu 
pagasta teritorijā atrodas mājas 
“Tanenbergi”. Šeit  saimnieko 2 uz-
ņēmīgi cilvēki – Inta Gaudinska un 
Agris Lipenītis. Saimniecība saucas 
– “Tanebergi”. 

Saimniecības teritorija sakopta, 
pagalmā zālājs, iekārtots laukumiņš 
bērniem, pašu gatavoti koka soli un 
galds – vieta atpūtai, omulīgai pasē-
dēšanai, smaržo pēc tikko nopļautas 
zāles. Saimnieki viesmīlīgi, cienā 
ar pašu gatavotām ķirbju sukādēm. 
Nemīlu ķirbjus, bet šis našķis ir ap-
brīnojami garšīgs! Ēdam sukādes un 
runājam par dzīvi. 

Intai uzņēmējdarbības zināša-
nas jau ir daudzu gadu garumā (no 
Hereford Agro laikiem), domāju, ka 
ir izietas dažādas ugunskristības, zi-
nāmas biznesa baltās un melnās pu-
ses, fi nansiālās krīzes utt. Interesanti 
uzzināt, kādas zināšanas ir Agrim šajā 
jomā?

– Agris: Esmu pabeidzis Vecbebru tehniku-
mu, kur apguvu lauku uzņēmēja profesiju. Brālis 
arī ir uzņēmējs. Ar viņu daudz konsultējos. Kādu 
laiku strādāju Hereford Agro. Tad es arī ar Intu 
iepazinos. Esmu no Vecbebriem, bet, cik zinu, 
maniem radiem ir saknes Lubānas pusē. 

– Inta, vai tev nav vilšanās uzņēmējdar-
bības jomā? 

– Nē, protams, ka nē. Vienīgais, jāsaprot 
virziens, kurā darboties. Gribēt vari daudz ko, 
bet jāapzinās, ko tu vari reāli paveikt. 

– Kā jūs nonācāt līdz tādām nodarbēm, 
kādas jums ir patreiz?

– Inta: Kas tad mums ir, nekā jau tāda nav. 
– Laiciņu pa laiciņam vietnē Facebook.

lv parādās dažādi interesanti piedāvājumi 
no SIA “Tanebergi”. Lasu informāciju, ka jūs 
piedāvājat skaldītu lapu koku malku, priežu 
pumpuru un čiekuru sīrupus, šūtus audumu 
maisiņus, ziepītes, skrubjus, ķiplokus, zeme-
nes…

–  Inta: Tie sīkie darbiņi ir vairāk kā hobijs. 
Birokrātija tik liela – katrai, pat sīkai lietiņai, ir 
jākārto visādas atļaujas, dokumenti. Nav nekas 
nemaz tik vienkārši. Un tā jau ir tikai tāda taus-
tīšanās, ko mēs gribētu veikt savā saimniecībā, 
vai cilvēkus tas interesē.

Es jau esmu tāda kā vācēja. Audzējam ķip-
lokus. Kā zināt, ķiplokam var izmantot arī ziedus 
un kātus – gatavot pesto. Kad bijām izaudzējuši 
tik daudz, ka paši vairāk nevarējām apēst, sā-
kām domāt, ko vēl varam darīt ar tiem. Sākām 
kaltēt. Atceros laiku, kad biju maza, naudas mā-
jās nekad īsti nebija, tāpēc visu audzējām paši. 
No bērnības ir iegājies, ka visu, ko var izman-
tot, ārā mest nedrīkst. Esmu taupīga. Man patīk 
arī šūšana. Mamma šuva, kaut kādas iemaņas 
esmu no viņas apguvusi. Vīriešiem medības un 
makšķerēšana ir atslodze, man – šūšana, ziepju 
izgatavošana utt. 

– Agris: Es nezinu, kura joma man ir tuvā-

ka. Zvejošana un medības nav pie sirds. Lauk-
saimniecībā daudz esmu nostrādājis, tā joma 
ir zināma. Vairāk man patīk darboties IT jomā. 
Patreiz maniem brāļiem norit darbs pie Jinns 
spēles Google Play veikalā izstrādāšanas. Mēs 
ar Intu esam tā kā investori šai spēlei. Tiem, kas 
vēlas, internetā var apskatīties spēli.

Dotajā brīdī man daudz laika paņem malkas 
sagatavošana pārdošanai. Daudz laika paņem 
arī zemes sagatavošanas darbi stādīšanai, 
sēšanai, jo mēs strādājam tikai 2 vien, bez 
palīgiem… Pa retam paņemam kādu palīgos. 
Jāapzinās, ko mēs nākotnē gribam darīt, tad 
var domāt par kādas tehnikas iegādi. Pagaidām 
iztiekam ar to, kas ir. Piemēram, mēs kartupeļu 
vai ķiploku stādīšanai izmantojam tādu tehniku, 
kādu neviens pat iedomāties nevar, ka to var iz-
matot šādam mērķim. 

– Vai jums ir arī lopiņi?
– Inta: Ir 2 piena teļi, 2 aitas un auns, vistas 

ar gaili. Mums ir bioloģiskā saimniecība. Daudz 
dzīvniekus mājās laukos nevar turēt, jo tad esi 
piesaistīts mājai, nekur netiec. Audzējam kar-
tupeļus, bietes, burkānus, tomātus, zemenes, 
ķiplokus, ķirbjus, kabačus...

Gribējām kaltētus dārzeņus, sukādes gata-
vot, bet vajag speciālas telpas šiem darbiem. 
Domājam, vai turpināsim pie tā strādāt. Jādomā 
arī, kur mūsu produkciju pēc tam realizēt. Tirgū 
mēs varam tirgot savus izaudzētos dārzeņus, 
bet kaltētajai produkcijai jau vajag dažādas at-
ļaujas...  

– Kurš jums te ir galvenais? Kā sadalīti 
pienākumi saimniecībā?

– Inta: Mēs darbojamies kopā, visu apsprie-
žam, izrunājam, arī izstrīdamies. Ja vajag, Agris 
dara arī sieviešu darbus – ravē, zemenes lasa... 
Man vairāk papīra darbi –  subsīdijas, grāmat-
vedība. Agrim – tehnika, braukšana ar traktoru 
– lauku sagatavošana sēšanai, stādīšanai. 

– Vai Covid-19 laiks kaut kādā veidā ir 
ietekmējis jūsu saimniecību? Varbūt radušās 

jaunas nodarbes vai idejas?
– Nē. Tas bija laiks, kad vēl nekāda tirdznie-

cība nebija sākusies. Bija sēšanas darbi.
– Vai laukos arī ir iespējami kādi 

darbi, kurus var veikt attālināti? 
– Agris: Amerikā – jā. Lielo tehniku, 

kas apstrādā zemi, var ar GPS palīdzību 
attālināti vadīt, jāievada tikai koordinātes. 
Mums nav ne tādas tehnikas, ne tik lielu 
lauku. Ar grāmatvedi vienīgi var strādāt 
attālināti. Sazināties ar e-pastiem. 

– Kas ir galvenie zemeņu lasītāji? 
– Agris: Abi, uz maiņām, jo jāpieska-

ta mazā meitiņa. Kad viņa guļ, tad strā-
dājam abi. Tas ir ļoti grūts darbs – lasīt 
zemenes.

– Vai esat laimīgi, ka dzīvojat lau-
kos? Facebook lasīju aicinājumu pilsēt-
niekiem palikt dzīvot pilsētās, jo laukos 
nekā nav: ceļi slikti, veikalu praktiski 
nav, nekā te nav. Ko jūs, laucinieki, va-
rat atbildēt šim pilsētniekam?

– Agris: Nu gan… Nav tiesa, jājau-
tā, a ko tad viņi brīvdienās sēžas savās 
mašīnās un dzenas uz laukiem. Kaut kas 
šeit, laukos, visiem pilsētniekiem patīk. 

Mums ar Intu patīk viss laukos. Veikali Lubānā ir 
labi. Ja vajag apģērbu, apavus, var arī kaut kur 
tālāk aizbraukt iepirkties. Un internetveikalos var 
daudzas preces iegādāties. 

– Skatos, ka jums ir diezgan labs ceļš līdz 
mājām.

– Inta: Jā, ceļš patiešām ir labs. Ja paliek 
sliktāks, parādās bedrītes, ik pa laikam pašval-
dībai atgādinām, ka mēs arī šeit dzīvojam. 

– Agris: Man patīk mūsu laukos, arī ceļš ir 
labs, tomēr reizēm prasās mazliet tuvāk pilsētai 
būt. Mēs būtu laimīgi, ja Lubāna būtu vismaz 
5-7 km tuvāk. Lubāna kā pilsēta apmierina. 
Bērniem skolu gribētos tuvāk. Bērnu vešana 
aizņem daudz laika. Patīk vasaras režīms, kad 
bērni nav skolā. Vienīgi bērniem grūtāk. Gribas 
satikties ar draugiem, tāpēc speciāli jābrauc uz 
Lubānu.

– Ko visaugstāk vērtējat dzīvē?
– Agris: Es uzskatu, ka dzīvē vissvarīgākais 

ir ģimene. Es nāku no 12 bērnu ģimenes. Esam 
pieraduši viens otru atbalstīt. Tagad, ja man 
nepieciešama palīdzība, zinu, ka brāļi būs klāt 
un palīdzēs. Un ģimenē galvenais, lai ir viens ar 
otru apmierināti. 

– Inta: Vēl arī svarīga ir veselība, saticība. 
Ja tas ir, tad visu pārējo var dabūt. 

– Abi kādu laiku esat dzīvojuši un strādā-
juši Dānijā. Vai jūs tagad brauktu strādāt uz 
ārzemēm? 

– Inta, Agris: Nē!
Saruna beidzas uz nots, ka nekur nav tik 

labi kā mājās. Laukos darbu daudz, tikai jā-
saprot, kurš virziens ir tas, kurā jāiet – vai tā 
būs lopkopība, graudkopība vai Agrim tīkamā 
IT joma un sievišķīgie nieciņi Intai, bet varbūt 
“Tanenbergos” taps garšīgākās ķirbju sukādes. 
Diviem uzņēmīgiem cilvēkiem laukos viss ir pa 
spēkam, it sevišķi, ja aiz sevis jūt ģimenes at-
balstu un sapratni, un ja ir vēlme kaut ko veidot, 
sasniegt, attīstīties, atrast savu īsto nodarbi, 
vietu dzīvē. Lai izdodas! Ligita Pētersone

Stiprais balsts – ģimene
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Nākamais numurs iznāks 
2020.g. 21. augustā. Informāciju iesniegt 

domē redaktorei līdz 14. augustam. 
Sekojiet informācijai pašvaldības mājaslapā 

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

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas...

Jānis Bikovskis 76 g. (Lubāna)
Miris 20.06.2020.

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šī saule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!

Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(Ā.Elksne)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju 
brīdī esam kopā ar 

Jāņa Bikovska tuviniekiem, 
viņu smilšu kalniņā pavadot.

Kolēģi no ZMNĪ un lauku reģistra

Kapusvētki
25. jūlijs 13:00 

Lubānas Vecajos kapos

plkst. 14:00 
Lubānas Jaunajos kapos

1. augusts 12:00 
Visagala kapos

Par skolēnu 
nodarbinātību 

vasarā
Noslēgusies pieteikumu izskatīšana projek-

tā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodar-
binātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. 
Kopā pašvaldībā projektā piedalīsies 11 skolē-
ni, jūlijā – 7 un augustā – 4. Pieteikumu bija 
vairāk nekā pašvaldības piedāvāto darbavietu. 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas locekļi un izglītības darba speciālis-
te izvērtēja pieteikumus pēc trim izvirzītajiem 
kritērijiem. Prioritāte Nr. 1 – tie jaunieši, kuru 
ģimene atbilst sociālās palīdzības saņemšanas 
kritērijiem, Nr. 2 – jaunietis mācās Lubānas no-
vada pašvaldības izglītības iestādē un Nr. 3 – 
iesnieguma iesniegšanas secība.

Noslēgts 
sadarbības līgums

25. jūnijā Lubānas novada pašvaldība (Sa-
darbības partneris) noslēgusi sadarbības līgumu 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi (Vadošo partne-
ri) par projekta “Apsaimniekošanas pasākumu 
veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības 
stāvokļa uzlabošanai” atbalstāmo darbību īste-
nošanu. Puses vienojas sadarboties projekta 
sagatavošanā un projekta darbību īstenošanā 
saskaņā ar Līgumu. Projekta aktivitāšu teritorija 
ir aizsargājamā aleja “Lubānas–Meirānu aleja”, 
teritorijas lielums – apmēram 10 ha. Projekta 
rezultātā tiks sakopta un izveidota droša vide ie-
dzīvotajiem un teritorijas apmeklētajiem. Nākot-
nē pašvaldībai būtu iespējams caur aleju ierīkot 
velobraucēju taku, kas piesaistītu apmeklētājus, 
aleja kļūtu droša un vizuāli pievilcīga.

Sirsnīgi pateicamies 
Guntim Klikučam un 
viņa firmas puišiem 

par palīdzību ārkārtas situācijā. 

“Cielaviņas”

Pateicība
Izsakām vissirsnīgāko pateicību ap-

bedīšanas fi rmai “Ozīriss”, īpaši puišiem 
par augsto darba kultūru, izvadītājai 
Vēsmai Masai, mūziķei Rudītei Kolātei. 
Mīļš paldies bijušajiem Aiviekstes MSVP 
un Viduslatvijas LAD kolēģiem par at-
balstu. Paldies Inesei Līberei un viņas 
kolektīvam. Paldies, radiem, kaimiņiem 
un draugiem, visiem, kas juta līdzi un 
palīdzēja mūsu ģimenes vissmagākajā 
brīdī, atdodot zemes mātei Jāni Bikov-
ski. Paldies Madonas bibliotēkas kafej-
nīcas kolektīvam par sagatavoto atvadu 
mielastu.

Tuvinieki

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

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

(J.Jaunsudrabiņš)

Klusa un patiesa līdzjūtība 
Zigrīdai Bikovskai 

un pārējiem tuviniekiem, 
sakarā ar vīra Jāņa aiziešanu mūžībā.

Bijušās kolēģes Lubānas slimnīcā 
daktere Inta K., Skaidrīte, Marfa, 

Irēna, Dzidra, 
Zigrīda B., Lidija

Meirānu tautas nams
17. jūlijā plkst. 19.00

(pļaviņā pie dīķa) aicina uz 

KONCERTU

“Pašā vasaras viducī...” 
Koncertā piedalās:

– Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Rokraksti”

vad. L.Ozolniece
– Amatierteātris “Zeltrači” 

vad. I.Malahovska
– Senioru deju kolektīvs “Meirāni” 

vad. Z.Gora
– Sieviešu deju kopa “Magones” 

vad. I.Purpļeviča

Ieeja bez maksas
Ērtākai koncerta baudīšanai lūgums līdzi 
ņemt pledu, jauku noskaņu un ļauties 

vasaras burvīgajai noskaņai.

Pasākumā ievērosim valstī noteiktos 
distancēšanās ierobežojumus

25. jūlijā plkst. 18.00
Lubānas pilsētas estrādēLubānas pilsētas estrādē

Ieeja – 3 EUR


