
 Pabeigta Latgales ielas seguma atjaunošana ar 
divkārtu virsmas apstrādi, bet iela vēl nav pieņemta  
ekspluatācijā, jo nav labi paveikts darbs. Firma apso-
lījusi labot nepilnības.

 Pašvaldība izsludinājusi vidējās klases daudz-
funkciju pasažieru furgona iegādi operatīvajā līzingā. 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 18. septembra 
plkst. 15.00.

 Par bērnu skaitu novada izglītības iestādēs:
 Lubānas vidusskolā – 164 audzēkņi;
 Meirānu Kalpaka pamatskolā – 32 audzēkņi;
 Pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” – 85 au-

dzēkņi;
 Lubānas Mākslas skolā – 71 audzēknis.

 Lubānas novada Sociālā dienesta Veselības 
un sociālās aprūpes centrā

Ar 08.09.2020. atsācis darbu fi zioterapeits. Fiziote-
rapeita pieņemšanas laiki: pirmdiena (no plkst. 9:00-
17:30 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 13:00-13:30) 
un katra otrā sestdiena (no plkst. 9:00-16:30 ar pusdie-
nas pārtraukumu no plkst. 13:00-13:30). 

Pieteikšanās pa tālruni – 28374760.
Par vakanto pašvaldības pamatdarbības struktūr-

vienības vadītāja/direktora/priekšnieka vietu 
Lubānas novada Sociālais dienests aicināja līdz 28. 

augustam pieteikties darbā dienas centra vadītāju-soci-
ālo darbinieku ar darba laika sadalījumu – vadītājs 0,5 
amata likmes, sociālais darbinieks – 0,5 amata likmes, 
personām ar garīga rakstura traucējumiem. Darbam 
nav pieteicies neviens pretendents.

 Lubānas pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras 
nodaļa gaida čaklos lasītājus!

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūrija” šogad svin savu 20. gadskārtu un 
piedāvā jauno, ekspertu izraudzīto 28 grāmatu kolekci-
ju no astoņām izdevniecībām! 

Līdz 2021. gada janvāra beigām žūrijas dalībnie-
kiem jāizlasa 6 grāmatas un jāaizpilda elektroniskā grā-
matu novērtēšanas anketa, par ko dalībnieks saņem 
balviņu.

 Kārtējā domes sēde notiks 30. septembrī.

Dvīņi Juris un Jānis kaut ko atklājuši jaunizveidotajā dobē 
pie Lubānas Mākslas skolas. Varbūt iepaticies kāds košum-
krūms vai puķe, bet varbūt neparasta vabolīte vai ēkas kāpņu 
laukumiņa balsta stabs, kuram izdomājuši jautri apskriet ap-
kārt un arī var ērti pieturēties, veicot pētījumu. 

19. septembrī 
no plkst. 20.00 – 24.00

Meirānu tautas namā

     

“Atvadas vasarai”
Kopā ar grupu “Bruģis”

Ieejas maksa: 4 EUR
Aicinām ievērot visus Covid 19 drošības pasākumus!

Nākamais izdevuma 
numurs iznāks 

2020. g. 16. oktobrī.
Informāciju iesniegt domē 

redaktorei līdz 9. oktobrim. 

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

Šajā numurā

Izdod Lubānas novada pašvaldība  

Nr. 11 (547) 2020. gada 18. septembris



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 18. septembris2

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 Salenieks, 
Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Kli-
kučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra 
Valaine. Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs 
Spridzēns, Rudīte Kolāte. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks 
informē deputātus par domes sēžu starp-
laikā notikušajām aktivitātēm. 19. augustā 
T.Salenieks piedalījās ikgadējā Vidzemnieku 
dārza svētku pasākumā, kurš šogad notika 
Gulbenes novada Stāmerienas pilī. Lubānas 
novadu šogad pārstāvēja “Vilces” - mežizs-
trādes uzņēmums ar tūrisma piedāvājumu. 

22. augustā Lubānā notika Latvijas Or-
deņu brālības 22. salidojums. Tā ietvaros 
Broņislavas Martuževas dzejas klēts dārzā 
risinājās Dzejas dienas pasākums, kā arī tika 
saņemtas labas atsauksmes par koncertu 
Lubānas ev. lut. baznīcā, kuru sniedza vokā-
lais ansamblis “Naktsputni”. 

23. augustā T.Salenieks piedalījās  pie-
miņas koncertā “Jānim Zāberam - 85”, kurš 
notika brīvdabas estrādē pie Jāņa Zābera 
memoriālā muzeja “Vecais Ceplis” un bija 
labi apmeklēts.

Deputāti vienojas izskatīt jautājumu par 
Latgales ielas virmas atjaunošanu posmā no 
mājas Latgales iela Nr. 44 līdz Nr. 71.

Deputāti vienojas grāmatu “Lubāna. Nā-
kamie simts” izdot 1200 eks. lielā metienā. 

Deputāti vienojas atkārtoti veikt iepirku-
mu par automašīnas iegādi pašvaldības va-
jadzībām.

Deputāti vienojas veikt iepirkumu, lai 
turpinātu apauguma novākšanu Dzelzceļa 
zonā. 

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

1. Par izglītojamo skaitu Lubānas vi-
dusskolas 10. klasē 2020./2021. mācību 
gadā 

Nolēma 2020./2021. mācību gadā Lu-
bānas vidusskolā atvērt 10.klasi ar nepilnu 
skolēnu skaitu – 7 izglītojamie. 

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

Nolēma 
2020./2021. mācību gadā Meirānu Kal-

paka pamatskolā atvērt izglītojamo klases ar 
sekojošu klašu piepildījumu:

1. un 3.klase  – 4 izglītojamie;

4. klase – 3 izglītojamie;
5. klase – 4 izglītojamie;
6. un 7. klase – 3 izglītojamie;
8. un 9. klase – 5 izglītojamie;
speciālā klase – 4 izglītojamie;
pirmsskolas izglītības grupa – 9 izglīto-

jamie. 
3. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas 

nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 
Lubānas novada pašvaldībā saņemts 

Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores 
Lanas Kunces iesniegums ar lūgumu apstip-
rināt skolas nolikumu jaunā redakcijā, spēkā 
esošais nolikums apstiprināts ar Lubānas 
novada pašvaldības domes lēmumu 2010. 
gada 26. augustā (protokols Nr. 8; 13.§). Pa-
redzētās redakcionālās izmaiņas nolikumā 
saistītas ar izmaiņām normatīvajos aktos, 
vērstas uz mūsdienu prasībām atbilstošu iz-
glītības iestādes resursu pārvaldību.

Noklausoties izglītības darba speciālistes 
sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. 
punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultū-
ras un sporta jautājumu komitejas atzinumu 
(20.08.2019., prot. Nr.7, 2.§), nolēma

1. Apstiprināt Meirānu Kalpaka pamat-
skolas nolikumu jaunā redakcijā.

2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku 
zaudē ar Lubānas novada pašvaldības do-
mes 2010. gada 26. augustā (protokols Nr.8; 
13.§). apstiprinātais Meirānu Kalpaka pamat-
skolas nolikums.

4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
bezkontakta ķermeņa temperatūras mēr-
ierīces iegādei un uzstādīšanai Lubānas 
vidusskolā

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores 
Ivetas Peilānes iesniegumu ar lūgumu pie-
šķirt EUR 850.00 temperatūras sensora ie-
gādei, lai novērstu iespējamos saslimšanas 
riskus ar Covid-19 vīrusu un veiktu izglīto-
jamo un darbinieku veselības stāvokļa mo-
nitoringu, pamatojoties uz likuma “Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, 
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
(24.08.2020. protokols Nr.8, 1.§) atzinumu, 
nolēma 

Piešķirt Lubānas vidusskolai 850 EUR fi -
nansējumu no Lubānas novada pašvaldības 
budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem 
bezkontakta ķermeņa temperatūras mērierī-
ces iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 
2020. gada pašvaldības budžetā.

5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma 
atsavināšanu 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un 
pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 4. 
panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta 
pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 17. punktu, atbilstoši SIA 
„EIROEKSPERTS” 2020. gada 20. augusta 
atzinumam Nr. L8614/ER/2020 par īpašu-
ma tirgus vērtību, saskaņā ar fi ziskas per-
sonas [..], personas kods: [..], 2019. gada 
10. maija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 

10.05.2019. Nr. LUB/2.09/19/26) par īrētā 
dzīvokļa [..] ielā, Lubānā, Lubānas novadā 
atsavināšanu, kā arī ņemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas (24.08.2020. protokols 
Nr.8, 2.§) atzinumu, nolēma 

1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldībai 
piederošo dzīvokļa īpašumu fi ziskai perso-
nai [..] Lubānā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs 70139000292, īpašuma sastāvs: 
3-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 76,4 m2, 
dzīvojamās mājas kopīpašuma 778/1428 
domājamās daļas,  zemes gabala [..], Lubā-
nā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 
70130030026 ), 778/1428 domājamās daļas 
(kopējā platība 7614 m2), piedāvājot to pirkt 
īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

2. Noteikt šī lēmuma 1. punktā minētā 
dzīvokļa īpašuma atsavināšanas cenu 4000 
EUR.

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

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu 
Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas 
novadā, kadastra Nr.70139000293, kas sa-
stāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 
m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām da-
ļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 70130020044001 un 
kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām 
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
70130020044, nostiprinātas Lubānas nova-
da pašvaldībai Lubānas pilsētas zemesgrā-
matas nodalījumā Nr.66 1. Šobrīd dzīvoklis 
nav izīrēts, tajā nav deklarētu personu, tas 
nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestā-
dēm to funkciju nodrošināšanai.

Nolēma
1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Lubā-
nas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 
īpašumu Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, 
Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, 
kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo 
platību 58 m2, kopīpašuma 597/6610 do-
mājamām daļām no daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 
70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 
domājamām daļām no zemes gabala ar ka-
dastra apzīmējumu 70130020044.

2. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 
5500 EUR.

3. Izpilddirektoram izveidot izsoles komi-
siju, izsoles nolikumu un organizēt nekusta-
mā īpašuma izsoli.

7. Par pašvaldībai piekritīgā zemes 
gabala nomas tiesību izsoli 

Izskatot fi ziskas personas [..] iesniegu-
mu (reģistrēts pašvaldībā 08.07.2020. ar 
Nr. LUB/2.09/20/31) par zemes iznomāša-
nu, dome secina, ka zemes vienība Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra ap-
zīmējumu 70580160274, kopējā platība 1,1 
ha, kadastrālā vērtība 486 eiro, ir pašvaldībai 
piekritīgā zeme, pamatojoties uz Lubānas 
novada pašvaldības domes 2010. gada 28. 
decembra lēmuma “Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu [..] uz zemi “Fondiņi”, In-
drānu pagastā, Lubānas novadā” 3.2. pun-
ktu. Zemes gabals šobrīd nav iznomāts.  

Domes sēde 27.08.2020
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldī-

bām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta 
“a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar li-
kumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, 
maksu par pašvaldības zemes, cita nekusta-
mā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomā-
šanu) un 2016. gada 20. novembra pašval-
dības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par 
Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai 
piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas 
maksu” 2.3. punktu, kas nosaka, ka nomas 
gada maksas apmērs par  zemes iznomā-
šanu ir 5% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības, nomas līgumu slēdz ar personu, 
kura nosolījusi augstāko nomas maksu kā 
arī nomnieks papildus nomas maksai izno-
mātājam maksā likumos noteiktos nodokļus, 
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
(24.08.2020. protokols Nr.8, 7.§) atzinumu, 
nolēma

1. Organizēt pašvaldībai piekritīgā ze-
mes gabala Indrānu pagastā, Lubānas no-
vadā, kadastra apzīmējums 70580160274, 
1,1 ha platībā, zemes nomas tiesību atklāto 
mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt 
izsoles sākumcenu 24,30 EUR gadā. 

2. Izsoles rezultātus apstiprināt domes 
sēdē.

8. Par nekustamā īpašuma Tauriņi sa-
dalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lieto-
šanas mērķu noteikšanu 

Lubānas novada pašvaldības dome 
izskata fi ziskas personas [..], personas 
kods: [..], iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 
24.08.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/35) par ne-
kustamā īpašuma Tauriņi, kadastra numurs 
70580160007, sadalīšanu divos atsevišķos 
īpašumos, atdalot divas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 70580160140 un 
70580160150, nosaukuma piešķiršanu jau-
najam īpašumam un lietošanas mērķu no-
teikšanu. 

Nolēma 
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 

Tauriņi, kadastra numurs 70580160007, di-
vos atsevišķos īpašumos.

2. Jauna nekustamā īpašuma veidoša-
nai atdalīt divas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumiem 70580160140, platība 10.0 
ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība un 70580160150, 
platība 5.0 ha, nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
piešķirt nosaukumu Kauguriņi.

3. Paliekošajam nekustamajam īpašu-
mam,  kurš sastāv no trim zemes vienībām 
ar kadastra apzīmējumiem 70580160007, 
platība – 2.0 ha, nosakot nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
70580160008 – platība 0.9 ha, nosakot ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība un 70820070015, atrodo-
šos Madonas novada Ošupes pagastā, sa-
glabāt nosaukumu Tauriņi.

9. Par grozījumiem Lubānas novada 
domes, pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu un amatalgu lik-
mju sarakstā 

Nolēma 
Izdarīt grozījumus Lubānas novada do-

mes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 
darbinieku amatu un amatalgu likmju saraks-
tā (apstiprināts 30.01.2020., prot.Nr.2, 15.§)

1. Sadaļā Lubānas novada Meirānu Kal-
paka pamatskola- 

1.1  51. punktā skaitli “1053” aizstāt ar 
skaitli “1056”;

1.2. 56. punktā skaitli “750” aizstāt ar 
skaitli “790”;

2. Sadaļā Lubānas novada Mākslas sko-
la - 68.punktā skaitli “1053” aizstāt ar skaitli 
“1056”.

3. Sadaļā Lubānas novada pirmsskolas 
izglītības iestāde “Rūķīši”- 

3.1. 71. punktā skaitli “1053” aizstāt ar 
skaitli “1056”;

3.2. 72. punktā skaitli “750” aizstāt ar 
skaitli “790”;

3.3. 73. punktā skaitli “750” aizstāt ar 
skaitli “790”;

3.4.  74. punktā skaitli “750” aizstāt ar 
skaitli “790”;

3.5.  78. punktā skaitli “750” aizstāt ar 
skaitli “790”.

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

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pir-
mās daļas 1. punkts cita starpā nosaka, ka 
“Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana”. 

 Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. 
panta sestā daļa cita starpā nosaka, ka “Paš-
valdība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu vai 
publisko un privāto partnerību regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”.

 2016. gada 18. augustā Lubānas no-
vada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ar 
SIA “Pilsētvides serviss” noslēdza līgumu Nr. 
LUB/1.03/16/11 par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Lubānas novada administra-
tīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Līgums). Lī-
guma 2.1. punkts nosaka, ka “līgums stājas 
spēkā ar dienu, kad to ir parakstījis pēdējais 
no Līdzējiem un ir spēkā 4 (četrus) gadus no 
tā spēkā stāšanās dienas”. Līguma darbības 
termiņš beidzās 2020. gada 18. augustā. 
Uz šo brīdi pašvaldība nav noslēgusi jaunu 
līgumu par atkritumu apsaimniekošanu gan 
gaidāmās teritoriālās reformas dēļ, gan arī 
tāpēc, ka nav aktualizēta pašvaldības sais-
tošo noteikumu redakcija, atbilstoši spēkā 
esošo Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
normām.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
18.panta sestā prim daļa nosaka, ka, “ja 
pašvaldība pēc šā panta sestajā daļā minētā 
līguma termiņa beigām nav noslēgusi jaunu 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, tā līdz 
jauna līguma noslēgšanai var turpināt sadar-
bību ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotā-
ju, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc 
šā panta sestajā daļā minētā līguma termiņa 
beigām.

2020. gada 21. jūlijā Pašvaldība nosūtīja 
vēstuli SIA “Pilsētvides serviss”, kurā piedā-
vāja noslēgt vienošanos par Līguma darbī-
bas termiņa pagarināšanu.

2020. gada 3. augustā Pašvaldība saņē-
ma atbildes vēstuli, kurā SIA “Pilsētvides ser-
viss” informē, ka sabiedrība piekrīt turpināt 
sadarbību un veikt sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Lubānas novada administra-
tīvajā teritorijā, noslēdzot vienošanos saska-
ņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 
18. panta sestās prim daļas noteikumiem.

Izvērtējot sniegto informāciju, pama-
tojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 1. punktu, Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 18. panta sesto 
prim daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 5.§) 
atzinumu, nolēma 

Noslēgt vienošanos ar SIA “Pilsētvides 
serviss” (vienotais reģistrācijas numurs 
40003244831) par 2016. gada 18. augusta 
līguma Nr. LUB/1.03/16/11 par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Lubānas novada 
administratīvajā teritorijā, pagarināšanu uz 
sešiem mēnešiem.

10. Par ēdināšanas pakalpojuma no-
drošināšanu no budžeta līdzekļiem Lu-
bānas novada pašvaldības izglītības ies-
tādēs 

Lai nodrošinātu visiem Lubānas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem, tai 
skaitā pirmsskolas izglītības iestādes au-
dzēkņiem, ēdināšanas pakalpojumu par 
valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, 
uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, sa-
glabātu esošo izglītojamo skaitu novada 
izglītības iestādēs, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka 
pašvaldības attiecīgās administratīvās terito-
rijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas 
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saei-
mas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompe-
tencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar 
likumu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus 
citos likumā paredzētajos gadījumos, Bērnu 
tiesību aizsardzības likuma 26. panta ceturto 
daļu, kas nosaka, ka Valsts un pašvaldības 
sniedz atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, 
veselības nostiprināšanas, kultūras un spor-
ta, kā arī atpūtas iestādēm un organizācijām, 
lai sekmētu bērna fi zisko attīstību un radošo 
darbību, gādā par bērna brīvā laika pavadī-
šanas iespējām un sniedz citus pakalpoju-
mus, kuri veicina bērna pilnveidošanos un 
palīdz ģimenei bērna audzināšanā, ņemot 
vērā, ka iniciatīvas izpildei no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem ir nepieciešami 92 000 
EUR gadā, ņemot vērā Finanšu un attīstības 
komitejas (24.08.2020. protokols Nr.8, 6.§) 
atzinumu, nolēma

1. Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu 
Lubānas novada pašvaldības izglītības ies-
tāžu skolēniem/audzēkņiem ar 2020. gada 
1. septembri.

2. Līdzekļus ēdināšanas pakalpojuma fi -
nansēšanai paredzēt no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem.

Turpinājums 4.lpp.
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12. Par pirmsskolas izglītības iestā-
des „Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu 
cenas apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 
apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīs-
tības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 
8.§) atzinumu, nolēma 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma 
cenu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”:

– brokastis 0,59 EUR par porciju;
– pusdienas 1,68 EUR par porciju;
– launags 0,59 EUR par porciju.
2. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir 

tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu 
darba vietā par apstiprināto pakalpojuma 
cenu.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 
2020. gada 1. septembri.

13. Par Lubānas vidusskolas ēdināša-
nas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) 
apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstī-
bas komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 
9.§) atzinumu, nolēma apstiprināt ēdināša-
nas pakalpojuma cenu Lubānas vidusskolā:

pusdienas 1,94 EUR par porciju, t.sk. 
1,42 EUR komersanta – pakalpojuma snie-
dzēja noteiktā cena un 0,52 EUR iestādes 
izdevumi.

1. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir 
tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu 
darba vietā par apstiprināto pakalpojuma 
cenu.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 
2020. gada 1. septembri.

14. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas 
ēdināšanas pakalpojumu cenas apstipri-
nāšanu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) 
apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīs-
tības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 
10.§) atzinumu, nolēma 

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma 
cenu Meirānu Kalpaka pamatskolā:

– brokastis pirmsskolas izglītības au-
dzēkņiem 1,15 EUR par porciju;

– brokastis skolēniem 2,49 EUR par por-
ciju;

– pusdienas 2,85 EUR par porciju;
– launags 1,63 EUR par porciju;
– vakariņas 2,52 EUR par porciju.
2. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir 

tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu 
darba vietā par apstiprināto pakalpojuma 
cenu.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 
2020. gada 1. septembri.

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

Sakarā ar līdzekļu nepieciešamību sko-
lēnu nodarbinātības vasaras brīvlaikā fi -
nansēšanai un personu ar garīga rakstura 
traucējumiem deinstitucionalizācijas pasā-
kumiem, papildus līdzekļu nepieciešamību 
brīvpusdienu apmaksai un digitālā distan-

ces ķermeņa temperatūras mērītāja iegādei 
Lubānas vidusskolā, inventāra iegādei no 
dabas resursu nodokļa līdzekļiem, nepiecie-
šamajiem izdevumu grozījumiem starp val-
dības funkciju klasifi kāciju kategorijām, kā 
arī veicamajām izmaiņām transporta būvju 
uzturēšanas un būvniecības, ēku apsaim-
niekošanas un veselības un sociālās aprū-
pes centra 2020.gada ieņēmumu/izdevumu 
tāmēs atbilstoši izdevumu ekonomiskās 
klasifi kācijas kodiem un pamatojoties uz li-
kuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, 
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 
1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sa-
gatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas 
un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas (24.08.2020. protokols 
Nr. 8, 11.§) atzinumu, nolēma 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas nova-
da pašvaldības budžetu 2020. gadam””. 

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
46. pantam:

2.1. Saistošos noteikumus triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektronis-
kā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie 
publicējami pašvaldības mājas lapā interne-
tā.

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

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldī-
bas izsludināto projektu konkursu “Iedzī-
votāju iniciatīvas līdzdalības un piederības 
veicināšanai 2020” saņemts biedrības “Abo-
rieši”  projekta pieteikums “Pārvietojamā lai-
pa”, reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. 
LUB/2.08/20/769.

Finanšu un attīstības komiteja 
(24.08.2020., protokols Nr. 8, 12.§), izvērtē-
jot projekta iesnieguma atbilstību konkursa 
nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1) projekta iesniegums atbilst vērtēju-
mam “Jā” vispārējās prasībās;

2) projekta iesniegums atbilst vērtēju-
mam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.2., 
Nr. 7.3.

3) projekta iesniegums atbilst vērtēju-
mam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.

4) ņemot vērā, ka konkursā visu iesnieg-
to projektu koptāme nepārsniedz budžetā 
atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vēr-
tējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pa-
matojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 27. punktu, nolēma 

Apstiprināt biedrības “Aborieši”, reģis-
trācijas Nr. 50008189951, projekta pieteiku-
mu “Pārvietojamā laipa” projektu konkursa 
“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piede-
rības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības 
fi nansējumu 1000 EUR.

17. Par biedrības “Disku golfs Lettes” 

iniciatīvas projektu konkursa “Iedzīvotāju 
iniciatīvas līdzdalības un piederības vei-
cināšanai 2020” pieteikuma “Disku golfa 
trases izveide Lubānā” apstiprināšanu 

Saņemts biedrības “Disku golfs Let-
tes” projekta pieteikums “Disku golfa tra-
ses izveide Lubānā”, reģistrēts pašvaldībā 
21.08.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/768.

Finanšu un attīstības komiteja 
(24.08.2020., protokols Nr. 8, 12.§), izvērtē-
jot projekta iesnieguma atbilstību konkursa 
nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1) projekta iesniegums atbilst vērtēju-
mam “Jā” vispārējās prasībās;

2) projekta iesniegums atbilst vērtēju-
mam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.2., 
Nr. 7.3;

3) projekta iesniegums atbilst vērtēju-
mam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2;

4) ņemot vērā, ka konkursā visu iesnieg-
to projektu koptāme nepārsniedz budžetā 
atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vēr-
tējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pa-
matojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, nolēma 

Apstiprināt biedrības “Disku golfs Let-
tes”, reģistrācijas Nr. 40008291550, projekta 
pieteikumu “Lubānas mototrases seguma 
atjaunošana un reljefa izveide” projektu 
konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības 
un piederības veicināšanai 2020” ietvaros ar 
pašvaldības fi nansējumu 1000 EUR.

18. Par biedrības “Motoklubs Lubāna” 
iniciatīvas projektu  konkursa “Iedzīvo-
tāju iniciatīvas līdzdalības un piederības 
veicināšanai 2020” pieteikuma “Lubānas 
mototrases seguma atjaunošana un relje-
fa izveide” apstiprināšanu 

Saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna” 
projekta pieteikums “Lubānas mototrases 
seguma atjaunošana un reljefa izveide”, 
reģistrēts pašvaldībā 19.08.2020. ar Nr. 
LUB/2.08/20/758.

Finanšu un attīstības komiteja 
(24.08.2020., protokols Nr.8, 12.§), izvērtējot 
projekta iesnieguma atbilstību konkursa no-
likuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1) projekta iesniegums atbilst vērtēju-
mam “Jā” vispārējās prasībās;

2) projekta iesniegums atbilst vērtēju-
mam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.2., Nr. 7.3.

3) projekta iesniegums atbilst vērtēju-
mam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2.

4) ņemot vērā, ka konkursā visu iesnieg-
to projektu koptāme nepārsniedz budžetā 
atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vēr-
tējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pa-
matojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, nolēma 

Apstiprināt biedrības “Motoklubs Lubā-
na”, reģistrācijas Nr. 50008251511, projekta 
pieteikumu “Lubānas mototrases seguma 
atjaunošana un reljefa izveide” projektu 
konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības 
un piederības veicināšanai 2020” ietvaros ar 
pašvaldības fi nansējumu 1000 EUR.

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte 
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Pašvaldība aicina sākt pieteikt 

pretendentus pašvaldības 
apbalvojumam “Gada cilvēks 2020”

Lubānas novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus pieteikt pretendentus pašvaldī-
bas apbalvojuma “Gada cilvēks 2020” saņemšanai. Godināsim labākos sava aroda, amata, 
radošā darba veicējus!

Nominācijas, kurās var pieteikt pretendentus:
„Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā atpazīstamības veici-

nāšanā;
„Gada cilvēks izglītībā” – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un jaunatnes audzinā-

šanā;
„Gada cilvēks kultūrā” – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un novada vārda popula-

rizēšanā;
„Gada cilvēks sportā” – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda populari-

zēšanā;
„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīs-

tībā novadā;
„Gada cilvēks labdarībā” – par nesavtīgu ieguldījumu novada labā;
„Gada cilvēks savā amatā” – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu no-

vadu, sabiedrību;
„Gada jaunietis” – par aktīvu darbošanos sabiedriskajās organizācijās, amatiermāk-

slas kolektīvos, neformālās izglītības pasākumos, par sasniegumiem mācībās, sportā, 
kultūrā un uzņēmējdarbībā, kas ar savu darbību rada pozitīvu piemēru citiem Lubānas 
novada jauniešiem un ir veicinājuši Lubānas novada atpazīstamību valsts un pasaules 
mērogā;

„Mūža ieguldījums” – ilggadējs godprātīgs darbs un ieguldījums sava novada un tā 
iedzīvotāju labā;

„Lauku sētas saimnieks” – par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzīves 
veida popularizēšanā.

Pretendentus var pieteikt līdz 10.oktobrim.

Par ēdināšanas pakalpojuma 
nodrošināšanu no budžeta 
līdzekļiem Lubānas novada 

pašvaldības izglītības iestādēs
27. augusta domes sēdē tika izskatīts jautājums par ēdināšanas pakalpojuma nodro-

šināšanu no budžeta līdzekļiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs. 
Lai nodrošinātu visiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem, tai 

skaitā pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, ēdināšanas pakalpojumu par valsts 
vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, saglabātu 
esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs, pamatojoties uz likuma „Par paš-
valdībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas ie-
dzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē 
vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas no-
saka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 26. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts un pašvaldības sniedz 
atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā 
arī atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērna fi zisko attīstību un radošo dar-
bību, gādā par bērna brīvā laika pavadīšanas iespējām un sniedz citus pakalpojumus, 
kuri veicina bērna pilnveidošanos un palīdz ģimenei bērna audzināšanā, ņemot vērā, ka 
iniciatīvas izpildei no pašvaldības budžeta līdzekļiem ir nepieciešami 92 000 EUR gadā. 

27. augusta domes sēdē nolēma nodrošināt bezmaksas ēdināšanu Lubānas no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem ar 2020. gada 1. septembri. 
Līdzekļus ēdināšanas pakalpojuma fi nansēšanai paredzēja no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem.

Pašvaldības apbalvojuma 
“Gada cilvēks” nominanti 

(2015. – 2019.g.)
Vai mēs atceramies sava novada cilvē-

kus, kas saņēmuši pašvaldības apbalvo-
jumu “Gada cilvēks”, piemēram, pēdējo 5 
gadu laikā? Tie ir mūsu cilvēki, kurus paši 
no sava vidus izvirzījām, kā labākos sava 
aroda, amata, radošā darba veicējus, no-
vada pozitīvā tēla veidotājus. Lūk, nomi-
nantu saraksts:

2019
Biedrība “Lubānas puse” (Anita Dzene, 
Tija Žvagina, Ilze Priedniece, Lidija Mičule, 
Inga Zviedre), Lienīte Ozolniece, Inese un 
Viesturs Mežuļi, biedrība “Vienā solī” (Ina 
Bidiņa, Marika Vanaga, Dace Grahoļska, 
Laura Kozule, Agita Semjonova, Gints 
Gavars, Inga Aizsilniece), Gunta Soldā-
ne, Anita Slucka, Maruta Loseva, Ilona un 
Valērijs Malahovski, Monika Tropa, Ineta 
Bondare

2018
Anna Egliena, Ilze Kraukle, Jānis Lejiņš, 
Uģis Mihelsons, Inese Straume, Maija Ga-
leja, Mirdza Ozoliņa, Jānis Kalniņš, Mārīte 
Kotāne, Ritma un Ainārs Spridzēni, Inga 
Aizsilniece, Dace Rudzīte, Sandra Puķīte

2017
Māris Ezeriņš, Skaidrīte Kalniņa, Andris 
Dzenis, Ilze Stiprā, Laila Ozoliņa, bas-
ketbola komanda “Lubāna” (Magnuss 
Mūkins, Edgars Saulītis, Ģirts Žeiers, 
Rolands Salenieks, Kristaps Pērkons, 
Mareks Mass, Mārtiņš Petrovs, Ričards 
Kolāts, Mareks Krēsliņš, Edijs Smilga, 
Rinalds Kočāns, Kristaps Līcītis, Kaspars 
Ozoliņš), Katrīna Valaine, Guntis Klikučs, 
Vija Bandere, Līga Birziņa, Dace Valaine, 
Velta Igaune, Ingrīda un Jānis Akmeņi 

2016
Dzirkstīte Aizsilniece, Kaspars Trops, Ka-
rina Evalda, Egons Lorencs, Inta Birziņa, 
Aija Andersone, Ilze un Jānis Solzemnieki, 
Aiva Grāpe, Valdis Bērziņš, Maruta Rulle, 
Matīss Turlajs, Rihards Mālnieks, Toms 
Dāvids, Jānis Urtāns, Valdis Urtāns, Kris-
taps Pērkons, Lelde Pērkone

2015
Lidija Mičule, Inese un Aivars Ķeveri, Inta 
Kolberga, Silvija Bērziņa, folkloras kopa 
“Lubāna”, Tija un Oskars Žvagini, Rūta 
un Pēteris Pomeri, Livija Grīnvalde, Gita 
Terentjeva, Inguna Kaņepone, Evelīna Ga-
leja, Sindija Skangale.

Vēlreiz paldies visiem šiem cilvēkiem 
par viņu devumu sabiedrības labā!

Pašvaldības apbalvojuma “Lubānas 
novada gada cilvēks” nolikums paredz, 
ka personas, kurām apbalvojums jau pie-
šķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var 
pretendēt ne agrāk kā pēc 5 gadiem.

Ligita Pētersone



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada  18. septembris6

AKTUĀLI

Paziņojums par 
nekustamā 
īpašuma izsoli 

Lubānas novada pašvaldība 2020. 
gada 26. oktobrī plkst. 15.30 Lubānas 
novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, 
Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku 
izsoli dzīvokļa īpašumam Nr. 1 Oskara 
Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas no-
vadā, ar kadastra Nr. 70139000293, kas 
sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo 
platību 58 m², kopīpašuma 597/6610 
domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmē-
jumu 70130020044001 un kopīpašu-
ma 597/6610 domājamām daļām no 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
70130020044, nostiprinātas Lubānas 
novada pašvaldībai Lubānas pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66 1.

Izsoles sākumcena – 5500 
EUR, izsoles solis – 100 EUR. Vi-
siem pretendentiem, kuri vēlas pie-
dalīties izsolē, jāiemaksā drošības 
nauda 550 EUR. Nodrošinājums 
iemaksājams Lubānas novada paš-
valdības (reģ. Nr. 90000054159) 
kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HA-
BA0551033331460, AS “SEB banka”, 
Konts: LV43UNLA0050019786428, 
vai AS “Citadele banka”, Konts: 
LV90PARX0012454500001. 

Pieteikums par dalību izsolei jāie-
sniedz Lubānas novada pašvaldībā ne 
vēlāk kā līdz 2020. gada 26. oktobrim 
plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicē-
ti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles 
objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālru-
nis uzziņām 26110463.

Par valsts 
policijas 

inspektoru darbu
Valsts policijas Vidzemes reģiona 

pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības 
policijas nodaļas inspektoru pieņem-
šanas novados netiek organizētas, 
pamatojoties uz Covid–19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma 2.panta 
pirmās daļas 1. un 2. punktu.

Lūgums iedzīvotājus nepiecieša-
mības gadījumā izmantot valsts poli-
cijas palīdzības tālruni 110.

Projekta iesniedzējs: 
biedrība “Aborieši”

Projekta nosaukums: 
“Pamatlīdzekļu iegāde 

biedrības “Aborieši” 
tūrisma aktivitāšu 

dažādošanai”
Numurs: 

19-05-AL23-A019.2104-
000002

Kopējās un/vai 
attiecināmās izmaksas – 

12238,00 EUR
Publiskais finansējums –    
8 566,60 EUR

Ilgāku laiku darbojoties 
tūrisma un sporta aktivitāšu 
jomā, var ļoti labi secināt, 
kurus pakalpojumus nepie-
ciešams attīstīt, ko klienti 
vēlas. 

Līdz šim biedrība piedā-
vājusi aktīvās atpūtas iespē-
jas – laivošana, velo, pārgā-
jieni, slēpošana, lokšaušana 
utt. Pieprasījums pēc šiem 
pakalpojumiem ar katru 
gadu pieaug. Aktīvāki pa-
liek vietējie iedzīvotāji, taču 
vēl vairāk interese pieaugusi no tūristiem 
vai konkrētām interesentu grupām visā 
Latvijā. Novērots, ka pēc aktīvās atpūtas 
cilvēki labprāt turpina nesteidzīgu būšanu 
pie dabas – atpūta, pikniks, nakšņošana 
teltīs. Regulāri tika taujāts pēc iespējas 
izmantot pirti.

Projekta ietvaros  iegādāta mobilā 
ovālā pirts 4 m garumā, 2,3 m platumā. 

Pirts mājiņā izvietota pati pirts ar kur-
tuvi, kā arī ģērbtuve. Pirts ir pārvietojama 
uz klientam vēlamo vietu. To varēs nomāt 
pēc “Aboriešu” piedāvātajām citām aktivi-
tātēm, piemēram, laivošanas, loka šauša-
nas vai ekskursijas, gan saņemt kā atse-
višķu pakalpojumu. Pirti plānots izmantot 
arī biedrības organizēto sporta pasākumu 
laikā, nodrošinot pirts pakalpojumus par 
samaksu katram atsevišķi. 

Tāpat plānots palielināt veselīgā dzī-
vesveida piekritēju pulciņu, Lubānas da-

“Pamatlīdzekļu iegāde 
biedrības “Aborieši” tūrisma 

aktivitāšu dažādošanai”

bas takā piedāvājot regulāras peldes visa 
gada garumā (2-4 x mēnesī). Pēc peldes 
būs pieejama pirtiņa. 

Lai nodrošinātu veiksmīgu pasāku-
mu organizēšanu dažādos laika apstāk-
ļos, tika iegādāta zvaigznes telts, kuras 
lielums ir 50 m2. Telts ir ļoti vienkārši un 
ātri uzstādāma, taču vienlaicīgi – liela un 
ietilpīga. 

Telts sānu sienas pasargās no vēja, 
nokrišņiem, palielinot lietderīgi izmantoja-
mo platību. Telts tiek piedāvāta arī nomā, 
kas būs jaunums Lubānas novadā, pa-
plašinot iedzīvotājiem iespējas atpūsties 
un rīkot pasākumus dabā. 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
12238,00, tajā skaitā 70% (8 566,60 EUR) 
veidos LEADER fi nansējums. Biedrības 
līdzfi nansējums – 3671,40 EUR. 

Māris Valainis

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests



PROJEKTI

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 18. septembris 7

Pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus iesniegt projektu ie-
sniegumus konkursā „Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piede-
rības veicināšanai”. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 
2020. gada 21. augusts. Pavisam tika iesniegti 3 projekti. Domes 
sēdē 27.08.2020. nolēma finansiāli atbalstīt visus 3 projektus. Lūk, 
ieskats, iesniegto projektu aprakstos.

Projekta nosakums. Pārvietojamā laipa
Iesniedzējs: biedrība “Aborieši”
Lubānu vasaras laikā apmeklē liels skaits ceļotāju, kas izman-

to mūsu novada uzņēmēju sniegtos pakalpojumus Aiviekstes upē. 
Sakarā ar to, ka upes līmanis ir ļoti mainīgs, izveidot stacionāru lai-
pu, ko var izmantot visu sezonu, nav iespējams. 

Paredzēts iegādāt saliekamu peldošo pontonu, ko var viegli iz-
jaukt un salikt, pārvietot upē un ezeros, atbilstoši ūdnes līmenim. 
Tiek plānots iegādāt mobilo piestātni 7,5 m2, kas tiks novietota 
Krasta ielas peldētavā. Šo pārvietojamo pontonu varēs izmantot arī 
jebkurā citā Aiviekstes krastā, atkarībā no pasākuma norises vietas. 
Biedrība nodrošinās pontona pārvietošanu, uzglabāšanu un izņem-
šanu no upes ziemas perioda laikā.

Projekta ilgtermiņa plāns: iespēja izmantot upes krastu un pie-
kļuvi peldlīdzekļiem visas sezonas garumā. Laipu būs iespējams 
izmantot arī pilsētas organizētajos svētku pasākumos.

Projekta nosaukums: Disku golfa trases izveide 
Lubānā

Iesniedzējs: BDR “Disku golfs Lettes” (valdes priekšsēdētājs 
Rolands Gruzītis)

Biedrība “Disku golfs Lettes” dibināta 2019.g. 10.oktobrī. Bied-
rības mērķis ir veicināt un attīstīt disku golfu Latvijā. Disku golfs ir 
“lidojošā šķīvīša” spēle. Disku golfā galvenais uzdevums ir iemest 
disku grozā. Šajā spēlē aktivitāte notiek brīvā dabā. To var spēlēt 
jebkurā gadalaikā un ikviens cilvēks. Vecumam, iepriekšējai fi zis-
kajai sagatavotībai vai īpašām dotībām šajā spēlē nav nozīmes. 
Spēles uzdevums ir sasniegt mērķi pa noteikto maršrutu ar pēc ie-
spējas mazāku metienu skaitu.

Šobrīd Lubānas pusē ir aptuveni 20 aktīvi disku golfa spēlētāji, 
kas piedalās dažāda mēroga sacensībās. Disku golfa klubs “Let-
tes” var lepoties ar sasniegumiem Latvijas mērogā – 2020.g. Latvi-
jas čempionātā disku golfā vīriešu grupā Edgars Saulītis ieguva 2. 
vietu, bet jauniešu MJ15 grupā Aleksandrs Ozoliņš jau otro gadu 
pēc kārtas izcīnījis čempiona titulu. Disku golfa trase “Lettes” atro-
das 10 km no Lubānas. Tās iekārtojums jau ir sasniedzis profesio-
nālas trases līmeni, lai arī vēl ir jāveic uzlabojumi.

Projekta ietvaros dabas takā “Aiviekstes ozoli” plānots izveidot 
6 grozu disku golfa trasi, kas būtu viegli sasniedzama Lubānas 
novada iedzīvotājiem un viesiem. Trase būs paredzēta iesācējiem. 
Nepieciešams iegādāties arī 40 diskus spēlēšanai, sagatavot starta 
laukumus, ieklājot tajos mākslīgo segumu, sagatavot un uzstādīt 
katra groza atrašanās vietas un metiena trajektorijas kartes, kā arī 
kopējo trases plānu vismaz 1x1 metrs formātā.

Disku golfa trase “Lettes” šobrīd ir ar 18 groziem, tā tiek papla-
šināta un perspektīvā paredzēts trasi uzlabot tā, lai šeit varētu notikt 
Latvijas mēroga sacensības. Lettes trase atrodas 10 km no Lubā-
nas un tas apgrūtina ērtu piekļuvi, jo ir nepieciešams transports, lai 
nokļūtu trasē. Trasi var apmeklēt bez maksas un tā ir brīvi pieejama, 
iepriekš sazinoties ar biedrības biedriem..

Izveidojot 6 grozu trasi Lubānā, dabas takā “Aiviekstes ozoli”, 
tā būs viegli pieejama iesācēju trase, kas veicinās interesi par dis-
ku golfa spēli un ieinteresēs vairāk iedzīvotājus aktīvi pavadīt brīvo 
laiku. 

 “Mācītājmuižas” Sima dodas uzbrukumā vietējam pamat-
iedzīvotājam žurkulēnam. Kā visi kārtīgi kaķi to dara, rezultātā 
medījums vispirms tiek piedāvāts saimniecei. Daces Taukules 
dienas foto.

Projektu konkurss “Iedzīvotāju iniciatīvas 
līdzdalības un piederības veicināšanai”

Lubānas mototrases seguma atjaunošana un 
reljefa izveide

Iesniedzējs: biedrība “Motoklubs Lubāna”

Biedrība “Motoklubs Lubāna” tika izveidota 2016.g. ar 
mērķi apvienot Lubānas motoentuziastus, veloentuziastus 
un popularizēt motosportu un velospsortu Lubānas iedzīvo-
tāju vidū, izveidojot mototrasi vietējiem un citu novadu mo-
tosportistiem, papildus izveidojot BMX trasi Lubānas jaunie-
šiem un bērniem. Mototrase ir izveidota un to motosportisti 
(Lubānas, Madonas u.c.) izmanto regulāri. Mototrasi regulāri 
izmantojot, tai ir nepieciešams atjaunot virsējo seguma kār-
tu. 2020.g. jūnijā tika izveidota otra mototrase – motosporta 
iesācējiem. 

2016.g. tika uzsākta BMX trases būvēšana. 2019.g. BMX 
trasei tika uzklāts segums un veikti reljefa izveides noslēdzo-
šie darbi. 2019.g. tika izveidota pastaigu taka, uzsākta pa-
staigu takas kopšana (izpļaušana), atpūtas vietu izveidošana 
(soliņi, galdiņi, ugunskura vietas, šūpuļtīkli). 2020. jūnijā ie-
sākts veidot Peintbola laukumu.

Mototrases reljefs un virsējais segums gadu gaitā ir no-
lietojies, līdz ar to ir nepieciešams atjaunot mototrases reljefu 
un uzlabot virsējo trases segumu, lai var pilnvērtīgi darboties 
tai paredzētajam mērķim. Trases atjaunošanas darbiem ne-
pieciešami traktortehnikas (buldozera) pakalpojumi. Darbus 
veiks pieredzējuši darbinieki.
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3. oktobrī plkst. 19.00
Meirānu tautas namā
Saksofona virtuozs

ARNIS GRAPS
AR KONCERTU 

“Mūžam jaunais 
saksofons!”
Ieejas maksa 3 EUR,

skolēniem 1 EUR

Informācija vecākiem!

23. oktobrī   
Lubānas novada Sociālais dienests 

bērniem līdz 18 gadu vecumam
organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas     

ārstu speciālistu – 
acu ārsta un 

fizioterapeita konsultācijas.  
Pieteikties pie sociālās darbinieces   

Vēsmas Masas 

 T. 20275661Žuburi, dodoties uz pirmo mēģinājumu, vispirms sapulcējušies centrā pie strūkla-
kas, kur sadedzinājuši dažādus sliktos vārdus, kas sākas ar ne: nevaru, negribu, 
nesanāk, nedarīšu u.c...

Dvīņubrāļiem pētījums turpinās: jauno šūpoļu bērnu rotaļu laukumiņā pretī Lubānas 
vidusskolas sporta laukumam izmēģināšana. Puikas sajūsmā, ka var šūpoties bla-
kus, nedaloties. Un apakšā ir smiltiņas, ja nu sanāk kāds misēklis... P.S. visām bērnu 
rotaļu laukuma iekārtām tiek ierīkots triecienu samazinošs pārklājums – t.i.smiltis.

Cik drīz pēc slimošanas 
drīkst atsākt apmeklēt 
bērnudārzu?

Sākoties rudenim un līdz pat vēlam pava-
sarim,  bez dažādām vēsajam gada periodam 
raksturīgām saslimšanām neiztiek ne bērni, ne 
arī pieaugušie, bet jo īpaši izteikts slimošanas 
laiks tas ir bērnudārza vecuma bērniem. Šajā 
gadījumā svarīgi zināt, ko darīt ar bērnudārza 
apmeklēšanu šajā laikā. 

Elpceļu jeb akūtās respiratorās slimī-
bas izpaužas ar tādiem klasiskiem simp-
tomiem kā paaugstināta ķermeņa tempe-
ratūra, klepus, iesnas, iekaisušas acis, 
kakla sāpes, galvassāpes, nogurums, sa-
mazināta apetīte un sāpes muskuļos. No-
vērojot savam bērnam kādus simptomus, 
kaut nelielas iesnas vai klepu, ja vien ir 
iespējams, viņš jāatstāj mājās! Tāpat, re-
dzot, ka grupiņā ir kāds bērns, kuram ir 
ļoti izteikti saslimšanas simptomi, par to 
jāziņo grupiņas audzinātajām vai izglītības 
iestādes vadītājai, jo tādējādi iespējams 
pasargāt savu bērnu no saslimšanas. 

Kad parādās pirmie saslimšanas simptomi, ir 
jāsazinās ar ģimenes ārstu vai pediatru pa tālruni 
un atveseļošanās procesā noteikti jāievēro ārstē-
jošā ārsta norādījumi. Arī lēmumu par atgriešanos 
bērnudārzā vajadzētu uzticēt ģimenes ārstam vai 
pediatram, jo, aizvedot bērnu uz dārziņu jau pirma-
jā vai otrajā dienā pēc simptomu izzušanas, imūnā 
sistēma vēl nav paspējusi atjaunoties un pastāv liels 
risks, ka bērns tuvākajā laikā var saslimt ar citu vīru-
su vai bakteriālu slimību. 

Ir svarīgi atcerēties, ja bērns slimošanas dēļ, 
bērnudārzā nav pavadījis 1 un vairāk dienas, ir ne-
pieciešama ārstējošā ārsta zīme. Bet, ja izglītības 
iestāde aizsūta audzēkni mājās slimu, arī otrā dienā, 
nākot uz iestādi, ir nepieciešama ārsta zīme.

Lai stiprinātu imūnsistēmu, vecākiem ir jāpa-
rūpējas, lai vide un uzturs būtu piemērots sezonai, 
proti, ir svarīgs dienas režīms un kvalitatīvs miegs, 
uzturēšanās svaigā gaisā un vēdinātās telpās, bieža 
roku mazgāšana, sabalnsēts uzturs, iekļaujot ēdien-
kartē dažādus dārzeņus un augļus, kā arī nodarbo-
šanās, kurā ir pēc iespējas mazāk stresa. 

Jolanta Birziņa
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Jēdziens “Kopienas teātris” plašāk (se-
nāk) pazīstams ārzemju sabiedrībai, Latvijā – 
samērā jauns. Un nu tas ienācis un tiks iepa-
zīts klātienē arī Lubānas novada sabiedrībā, 
jo Lubānā 19., 20. un 27.septembrī plkst. 
18.00 notiks kopienas teātra pirmizrāde 
“No Ceikstes līdz Aiviekstei”… 

Saruna ar Jāni Balodi – izrādes drama-
turgu un režisoru.

– Kas ir kopienas teātris? 
– Kopienas teātra jēdziens – kādas vie-

tas iedzīvotāji, kādas kopienas pārstāvji, vai 
nu viņi darbotos kādā amatierteātra kolektī-
vā vai ir cilvēki, kas vispār nav bijuši nekādā 
saistībā ar teātra mākslu, rada darbu – izrādi. 
Sadarbībā ar kādas vietas pārstāvjiem nāk 
klāt jomas profesionāļi (piemēram, teātra)... 
un tad kopīgi tiek iestudēts darbs. Iestudē-
jumam svarīgi, ka tur ir pievienotā vērtība, 
kopienai rodas ieguvums no šī procesa. Pro-
cesā pats svarīgākais nav sasniegt milzīgus 
mākslinieciskus augstumus (tas, protams, ir 
svarīgi, jo mēs joprojām radām mākslas dar-
bu), bet tam ir vēl papildus funkcijas, papil-
dus labums. Vai nu tiek kaut kas vairāk uzzi-
nāts vai kādas jaunas iemaņas iegūtas. 

– Kas raksturīgs šai izrādei?
– Būs 2 paralēlas līnijas, abas vienlīdz 

svarīgas. Viena ir Marijas līnija, kas centrējas 
ap faktu, ka kopš 1926. gada Lubānā atro-
das hidrometeoroloģiskā stacija. Un tā pa-
stāv vēl arī šodien. Marija Diliavka strādājusi 
šo darbu gandrīz 60 gadus, dokumentējusi 
laika apstākļu maiņu. No viņas veiktajiem, 
dokumentētajiem datiem varam izveidot 
kopainu, bildi kopumā – kas ir darīts, kāda 
specifi ka, kāda jēga šim darbam. Izrādes lai-
kā atklāsim, kas ir tie svarīgie jautājumi, kas 
nodarbinājuši Mariju. Otra līnija – visa Mari-
jas tēma ļauj runāt par dabu. Šī līnija ir paša 
ansambļa, izrādes kolektīva dalībnieku ma-
teriāls – saikne ar dabu, kā viņi izjutuši dabu, 
kādas pārmaiņas dabā bijušas. 

– Kā tapusi tekstuālā daļa?
– Pirmās līnijas teksti ir veidojušies kā 

interviju materiāls, izmantots daudz dažādas 
periodikas materiālu. Daudz kas ieskanas arī 
caur Marijas tēvu, kurš ir bijis Aiviekstes ra-
cējs. Ir arī fi lmas, kas par to veidotas. Dabas 
līnijai kolektīva dalībnieku stāsti, mēģināju-
mos stāstīti, meklēti. Tas ir kolektīvs darbs. 

– Saistībā ar kopienas teātri Latvijā 
bija uzsākts tāds projekts “Latvijas stās-
ti. Šekspīrs satiek Blaumani”. Kā varētu 
saukt projektu Lubānā: Kraukle satiek Ba-
lodi? Marija satiek Aivieksti?

– Es domāju, ka vistuvāk patiesībai ir tas 
otrais. Tas ir stāsts par hidrometeoroloģiskās 
stacijas novērotāju Mariju un upi Aivieksti. 
Kas ir Ceikste? Triksters. To izrādē ļoti skaid-
rā veidā varēs uzzināt. Tas ir ne tikai stāsts 
par novērošanu, bet arī stāsts par to, kā mēs 
kaut ko izmainām dabā. 

– Kā radusies līnija – satikās Kraukle 
un Balodis?

– Jūs iepriekš pieminējāt projektu 
“Šekspīrs satiek Blaumani”, kura ietvaros 

notika dažādi semināri, kursi, kuros savukārt 
piedalījās Ilze. Es pats tolaik nebiju klāt, jo 
mācījos ārzemēs. Un šo kursu rezultātā pie-
nāca tāds laiks, ka vajadzēja kaut ko darīt arī 
te, Lubānā. Producente Ilga piedāvāja, vai 
man ir laiks, vēlēšanās darboties Lubānā. Kā 
radās doma par Marijas tēlu? Jautāju Ilzei, 
vai nav kāds materiālu apkopojums, stāsti 
par Lubānu. Bija lieliski, ka ir grāmata. Stāsts 
par Mariju piesaistīja. Par daudziem slave-
niem Lubānas cilvēkiem ir bijuši iestudējumi 
vai ir izveidotas kādas piemiņas vietas. Par 
Celmiņu – iestudētas mīlas vēstules, Zābera 
piemiņai izveidots muzejs, Martuževai – dze-
jas klēts u.c. Gribējās arī kaut ko tādu, kas 
nav palicis pagātnē – tā stacija darbojas arī 
vēl tagad un izrādē mēs varam runāt par šo 
brīdi. 

Un tā 9 nedēļas līdz pirmizrādei es esmu 
Lubānā. Man ir tāda iespēja, jo apmēram 20 
km no šejienes Dzelzavas pusē ir vecvecāku 
lauku īpašums, kur ir ģimenes māja. Man bija 
svarīgi, ka es esmu šeit pa izrādes tapšanas 
laiku, nevis tikai ik pa laikam piebraucu klāt. 
Man bija liels prieks strādāt kopā ar Ilzi, kas 
šeit pilda vairākas lomas: producēšana, me-
nedžēšana, ir arī režisora asistente un vēl arī 
loma izrādē. Man ir tikai 2 lomas: materiāls 
un režijas koncepcija.

– Skats no malas… Pirmie iespaidi par 
Lubānu.

– Mani iespaidi par Lubānu veidojas, 
esot saiknē ar cilvēkiem, ar kuriem es strā-
dāju. Varētu teikt vēl daudz labu vārdu, jo ļoti 
daudz var iegūt no cilvēkiem, kas darbojas 
ar tādu aktivitāti, jaudu, motivāciju kā Ilze 
un arī vairāki citi kolektīvā, arī bez daudziem 
līdzcilvēkiem vairākas lietas izrādē nebūtu 
iespējamas. Šādas cilvēku iniciatīvas, darbī-
ba spēj tos citus pievilkt klāt. To redzu es, 
to redz cilvēki, kas atbrauc no citurienes un 
palīdz veidot mūziku, kustību, tērpus, vides 
objektus izrādei…  

– Vecvecāku saknes netālu no Dzelza-
vas, bet no kurienes pats?

– No Pārdaugavas. Vecvecāki no Dzelza-
vas puses, otra vecmamma no Rēzeknes, tā 
ka Lubāns ir bijis pa vidu. Esmu ar tēvu bieži 
braucis pāri dambim ar velosipēdiem, mo-
pēdu. Arī Lubāna bijusi pa vidu. Atceros vēl, 
ka Lubānā 8-9 gadu vecumā piedalījos dejas 
nometnēs vasarā, cīnījos ar sporta dejām.

– Zinu, ka viena no interesēm ir stai-
gāt. Kur, kad, kāpēc?

– Staigāt… tas nozīmē, ka man tuva lieta 
ir pārgājieni. Man ir draugs no orientēšanās 
laikiem skolā, ar kuru kopā esam nostaigā-
juši tuvu pie 3000 km. Garākais pārgājiens 
bija pēc 12. klases, kad 3 nedēļas gājām pāri 
Latvijai – no Zilupes līdz Liepājai. Patīk iet pa 
nelieliem ceļiem, mežiem… 

– Par darba interesēm – teātris, kino, 
deja – māksla… Kas no tā visa vairāk ņem 
virsroku?

– Teātris vienmēr ir bijis galvenais
– Kas ir Jānis Balodis un ar ko nodar-

bojas šobrīd?
– Piesaistes ir vairākas. Pati svarīgākā 

– esmu brīvmākslinieks. Ofi ciāli – esmu ne-
atkarīgā teātra Dirty Deal Teatro dramaturgs, 
palīdzu veidot to, kas mums tur ir svarīgs, 
domāju, kā to attīstīt… pasniedzu Kultūras 
akadēmijā specialitātē drāmas un teksta 
studijas dramaturģijas virzienu. Un tad ir šie 
darbi, projekti, kā Lubānā. Es veidoju savu 
teātra pieredzi. Visās augstskolās, ja pa-
sniedz mākslu cilvēkiem, galvenais ir prak-
tizēt savu mākslu, tikai tad tu vari to iemācīt 
saviem studentiem.  

Lai izdodas izrāde! 

Izrādi veido: Anna Aizsilniece, Intars 
Ābols, Jānis Balodis, Anita Dzene, Malda 
Goba, Edijs Gutāns, Ina Gutāne, Gatis Gu-
tāns, Andrejs Grimms, Aivars Kočāns, Dace 
Kočāne, Ilze Kraukle, Tīna Kraukle, Kaspars 
Krauklis, Sandra Līcīte, Mare, Deivo Mūkins, 
Dace Rudzīte, Juris Saliņš, Alise Putniņa, 
Marta Valaine, Māris Valainis. 

Ligita Pētersone

No Ceikstes līdz Aiviekstei...



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 18. septembris10

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas...

Dzidra Ozoliņa 91 g. (Indrānu pag.)
Mirusi 14.09.2020.

Gustavs Bērziņš 10 g. (Lubāna)
Miris 09.09.2020.

Cilvēks kā mirdzoša zvaigzne
Debesu plašumos mīt.

Ne zināt mums stundu, ne brīdi,
Kad dziestoša lejup tā krīt. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Ligitai Pētersonei un tuviniekiem.

Ozolu ielas 14A mājas iedzīvotāji

Zem zaļiem kokiem vakarā
Es atradu sev mūža vietu...

(Jānis Grots)
Izsakām patiesu līdzjūtību 

Silvijai Justei, 
tēvu mūžības ceļā pavadot.

Kokaudzētavas “Podiņi” kolektīvs

Es sev paņemšu
līdzi vien saujiņu baltā vēja,

Ap saknēm to vīšu.
Tur dziļi jau vēja nav...

Un atstāšu elpu uz palodzes,
tur, tai grāmatā, rau...

Es akmenī, puķē un papīra lapā būšu.
Sev paņemšu līdzi

vien saujiņu balta vēja.
Bet tieši šīs saujas jums pietrūks...

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Bērziņu ģimenei, zaudējot Gustavu.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Paņem līdzi saules glāstu,
Ko tev draugu rokas liek,

Lai tev, smilšu klēpī dusot,
Mazu brīdi siltāk tiek.

(P. Priede)
Dziļi skumstam, zaudējot mūsu 

klasesbiedru un 
komandas kapteini Gustavu, 

un izsakām līdzjūtību Gustava ģimenei. 
Tevis ļoti pietrūks!

Lubānas vidusskolas 4. klases skolēni, 
audzinātāja Astrīda un bērnu vecāki

Es gribēju notvert vēju, bet nevarēju.
Es gribēju ledū uguni kurt, bet nemācēju.

Es gribēju satvert krītošu zvaigzni, 
bet nepaspēju...

Skumstam kopā ar klasesbiedru 
Raivo un viņa ģimeni, 

no brāļa Gustava atvadoties.

Klasesbiedri un audzinātāja Lubānas 
vidusskolā

Svecīšu 
vakari

26. septembrī plkst. 18.00
Lubānas Jaunajos kapos

3. oktobrī plkst. 18.00
Visagala kapos

no plkst. 9.00
Lubānas centrā

MIĶEĻDIENAS 
GADATIRGUS

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

Plkst. 12.00
Lubānas centrā 

pie kultūras nama 
administrācijas telpām

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

Koncertprogrammu

“NOĶERT 
VASARU”

Plkst. 13.00
Lubānas pilsētas klubā

PRĀTA SPĒLES 
rudens noskaņās

Pieteikt komandu 
(3-6 dalībnieki), 

sūtot tās nosaukumu un 
dalībnieku skaitu uz e-pastu: 
renateozolinaa@gmail.com 

līdz 24. septembrim
Aicināti arī līdzjutēji un skatītāji!

27. 
septembrī 

Dzīvē ir brīži, kad pēkšņi mums liekas,
Garām kāds saplosīts mākonis slīd.

Brālīt, mīļais, ar tevi vairs tikšos
Vien atmiņu takās, kas tālumā vīd.

Viktorija, tavās mājās ienākusi bēda, 
ar savām aukstajām plaukstām skārusi. 

Tu esi pašā vidū smagumam. 
Ir jāatvadās un mūžības ceļā 

jāpavada brālis.

Lai mūsu līdzjūtība palīdz tev un pārējiem 
tuviniekiem pārvarēt šo skumjo sāpju 

brīdi, no brāļa Gustava Bērziņa atvadoties.

7. klases audzēkņi, 
klases audzinātāja un vecāki

Sirds nepukst vairs.
Bet vēl tai bija skanēt,

Un acīm mirdzēt, dzīvi vērojot.
(J. Sudrabkalns)

Skumju un atvadu brīdī mūsu patiesa 
līdzjūtība Dāvim, 

brālīti mūžības ceļā pavadot.

Degumnieku pamatskolas 9. klases 
kolektīvs un vecāki

Es aizeju, kaut te man ļoti patīk
Un gribētos vēl ilgi, ilgi būt. 

Varbūt tur brīnumu var satikt, 
Ko te man dzīve neatļāva gūt.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Markusu Bērziņu,  

brālīti kapu kalniņā guldot. 

Degumnieku pamatskolas 
1.-2. klases kolektīvs un vecāki

26. septembrī 
plkst. 20.00
Lubānas pilsētas estrādē

Iegriežam rudeni 
virpulī
Jums spēlēs grupa “Kamēr jauni”
Ieeja: 3 EUR

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...

Izsakām patiesu līdzjūtību piederīgajiem, 
Dzidru Ozoliņu 
pavadot mūžībā.

Lubānas VSAC kolēģi

Baltinavas pagasta dramatiskais 
kolektīvs “Palādas”

Danskovīte
Ontans i Anne
Komēdija 2. daļa

“Kuozu goda 
jubileja”

Meirānu tautas namā

20. septembrī plkst. 13.00
Ieejas maksa – 3 EUR, 

skolēniem – 1 EUR
 Bērni pierunā vecākus atzīmēt kopā 
nodzīvoto gadu ar nelielām svinībām, 
abi gaviļnieki ar satraukumu gatavojas 
šiem svētkiem, taču ne viss iecerētais 

tiek īstenots, jo pārpratumi ienes savas 
korekcijas.  

 Pasākuma laikā ievērosim Valstī 
noteiktos distancēšanās un pulcēšanās 

noteiktos ierobežojumus!


