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Pie durvīm jau
klauvē rudens!
23. septembrī plkst. 4.54 sāksies rudens. Tā vēsta kalendāri, bet par rudens
tuvošanos vēsta arī dzestrie, rasotie rīti,
migla, dzeltēt sākušie bērzi, zīles, kas
krīt zemē. Kādu gājēju pat var pārsteigt
spēcīgs belziens pa galvu, bet automašīnām, kas novietotas zem ozoliem, zīles,
paukšķēdamas krīt virsū ar skaļu troksni.
Zemnieki steidz rudens darbus. Saimnieces lasa ābolus un gatavo garšīgus
ievārījumus, kompotus, sulas, jo ābolu
raža šogad varena. Arī sēņu ražu steidz
ievākt.
Cik liela raža šinī mācību gadā ir Lubānas novada skolās? Lubānas vidusskolā
– 183 audzināmie (t.sk. 18 pirmklasnieki)
un Meirānu Kalpaka pamatskolā 42 audzināmie (t.sk. 3 pirmklasnieki).
Iepatikās privātās vidusskolas “Patnis” latviešu valodas un literatūras skolotājas Gunitas Putns savā “Facebook”
kontā ierakstītā sirsnīgā lūgšana, kurā
teikti šādi viedi vārdi: Es zinu – skolotājam vienmēr jābūt pavasarim. Nosargā
manī pavasari, Kungs. Es tik bieži kā
nokaltis koks, kā ceļinieks putenī, kā lietus lāse, kā aizsalusi upe… Bet es gribu
putns būt, sīks gaismas stariņš. Es gribu
prieku dot. Un cerību. Kungs, dod man
spēku. Sirdsgudrību dod. Un mieru –
pāri visam!
Sirdsgudrību un sirdsmieru mūsu
skolotājiem, dodot zināšanas saviem audzināmajiem. Spēku, izturību un mirdzumu acīs bērniem un viņu vecākiem!

Meirānu Kalpaka pamatskolā.

ZINĪBU DIENA
NOVADA SKOLĀS

Lubānas vidusskolā.

Ligita Pētersone

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī,
notiks 13. Saeimas vēlēšanas.

ESIET AKTĪVI!
Nākamais “Lubānas Ziņu”
numurs iznāks
21. septembrī.
Informāciju nākamajam numuram
iesniegt domē redaktorei
līdz 14. septembrim.

Lubānas Mākslas skolā arī sākušās mācības.

PAŠVALDĪBĀ

Domes sēde 30.08.2018.
Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, Iveta
Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra
Valaine, Māris Valers, Rudīte Kolāte, Lana Kunce,
Guntis Klikučs.
► 1. Par skolēnu piepildījumu klašu grupās
2018./2019. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā
2018./2019. mācību gadā Meirānu Kalpaka
pamatskolā atvērt izglītojamo klases ar sekojošu
klašu piepildījumu:
1. un 2. klase (apvienotā) – 6 izglītojamie;
3. un 4. klase (apvienotā) – 7 izglītojamie;
5. un 6. klase (apvienotā) – 6 izglītojamie;
7. un 8. klase (apvienotā) – 10 izglītojamie;
9. klase – 5 izglītojamie;
Speciālā klase – 3 izglītojamie;
Pirmsskolas izglītības grupa – 8 izglītojamie.
► 2. Par biznesa ideju konkursa “SĀC LUBĀNĀ 2018” rezultātiem un nolikumu
Ņemot vērā to, ka biznesa ideju konkursa “Sāc
Lubānā 2018” ietvaros netika atbalstīts neviens no
pretendentiem, lai turpmāk nepārprotami definētu
atbalstāmās aktivitātes un sasniedzamos mērķus,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 27.punktu, nolēma akceptēt Finanšu
un attīstības komitejas pieņemto lēmumu par biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā 2018” noslēgumu bez rezultāta. Līdz 2018.gada 30.septembrim
sagatavot jaunu biznesa ideju konkursa nolikuma
projektu.
► 3. Par finansējuma piešķiršanu Broņislavas
Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA projekta “Broņislavas Martuževas dzejas klēts” pabeigšanai
Finansiāli atbalstīt nodibinājumu “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” (reģ. Nr.
40008249144), projekta “Broņislavas Martuževas
dzejas klēts” pabeigšanai piešķirot EUR 7905 no
budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības
budžetā.
► 4. Par E.Voļskas atbrīvošanu no vēlēšanu
komisijas locekļa pienākumu pildīšanas
Ņemot vērā vēlēšanu komisijas locekles Elgas
Voļskas iesniegumu, nolēma atbrīvot Elgu Voļsku
no Lubānas novada vēlēšanu komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.
► 5. Par Lubānas novada vēlēšanu komisijas
locekļu skaitu
Pēdējo gadu laikā Lubānas novada iedzīvotāju
skaits un līdz ar to arī vēlētāju skaits samazinās.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem Lubānas novadā 2017.g.
pašvaldību vēlēšanām reģistrēti 2106 vēlētāji (iedzīvotāju skaits – 2495), bet 2018.g. 13.Saeimas vēlēšanām 2041 vēlētājs (iedzīvotāju skaits – 2419).
Līdz ar to varētu samazināt arī novada vēlēšanu
komisijas locekļu skaitu, kuru pienākumos ietilpst
Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu
un pašvaldības domes vēlēšanu, kā arī likumā paredzētajos gadījumos – tautas nobalsošanas sagatavošanas un sarīkošanas nodrošināšana. Saskaņā
ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju
un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.pantu vēlēšanu sagatavošanai tiek izveidota novada vēlēšanu
komisija 7-15 locekļu sastāvā un tās locekļu skaitu
nosaka dome. Nolēma noteikt, ka Lubānas novada
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vēlēšanu komisijas sastāvā ir 9 komisijas locekļi.
► 6. Par nekustamā īpašuma „Urgas”, Indrānu
pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
Nolēma atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Urgas” divos atsevišķos īpašumos:
1. jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt
vienu zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 7058
014 0062, platība – 1,2 ha, piešķirt nekustamā
īpašuma nosaukumu „Meža urgas” noteikt zemes
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;
2. paliekošais nekustamais īpašums, kurš
sastāv no 2 zemes vienībām: 1.zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 7058 006 0080, platība – 3,5
ha, 2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7058
007 0015, platība – 3,1 ha, noteikt divus zemes
lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – platība – 5,4
ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība – platība – 1,2 ha, īpašumam saglabāt nosaukumu „Urgas”.
► 7. Par Lubānas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” energoplāna apstiprināšanu
Nolēma apstiprināt pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes “Rūķīši” energoplānu.
► 8. Par papildus finansējumu tualetes uzstādīšanai pilsētas centrā
Budžetā paredzēti 4 000 EUR stacionāras tualetes uzstādīšanai pilsētas centrā īpašumā Tilta
ielā 14. SIA “Scan-Plast Latvia LSEZ” piedāvājums
par tualetes ar piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iegādi (bez transportēšanas un uzstādīšanas
izmaksām) – 5981.48 EUR. Nolēma piešķirt papildus 1981.48 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības speciālā budžeta (dabas resursu
nodokļa) līdzekļiem stacionāras tualetes iegādei,
izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.
► 9. Par ārzemju komandējumu uz Vaiji
Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības
sadraudzības partneru Vaijes (Weyhe) pašvaldības ielūgumu apmeklēt viņus šī gada septembrī,
Madonas novada pašvaldības organizētā kopīgā
brauciena uz Vaiji ar lidmašīnu no 26.09.2018. līdz
01.10.2018. nosacījumus, saskaņā ar Lubānas
novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija “Noteikumiem par komandējumiem”, kā arī Finanšu un attīstības komitejas 27.08.2018. (protokols Nr.8, 6.§)
atzinumu, nolēma
1. Atbalstīt divu pašvaldības darbinieku – redaktores L.Pētersones un vides dizaina speciālistes
E.Ravinskas došanos ārzemju komandējumā uz
Vaiji (Weihe) Vācijā.
2. Segt ar braucienu saistītos izdevumus Madonas pašvaldībai 606 EUR un piešķirt dienas naudu komandētajiem 12.10.2010. MK noteikumu Nr.
969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi” noteiktajā kārtībā no budžeta
brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.
► 10. Par dotāciju biedrības “Rupsala” administratīvajam atbalstam
Izskatot biedrības “Rupsala” iesniegumu par
finansējuma piešķiršanu, tiek konstatēts:
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 7. septembris

1) biedrību “Rupsala” nodibināja Lubānas un
Madonas novadu pašvaldības ar mērķi sniegt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu pilngadīgām personām ar smagiem
garīga rakstura traucējumiem;
2) biedrības darbības uzsākšanas stadijā tai
nepieciešami apgrozāmie līdzekļi administratīvo
izdevumu segšanai
Nolēma
1. Piešķirt biedrības “Rupsala” (reģ. Nr.
40008279666) administratīvajam atbalstam dotāciju 3 000 EUR no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem)
līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada
pašvaldības budžetā.
2. Mēneša laikā pēc dotācijas izlietošanas
biedrībai iesniegt pašvaldībā detalizētu atskaiti pa
izmaksu pozīcijām.
► 11. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā
Nolēma izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta sadaļās:
Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”
1) 76.punktā – medmāsa – amata likme –
skaitli 1 aizstājot ar skaitli 0,5;
2) 80.punktā – noliktavas pārzinis – amata likme – skaitli 0,5 aizstājot ar skaitli 1;
3) 81. punktā – virtuves darbinieks – amata
likme – skaitli 0,5 aizstājot ar skaitli 1;
4) izslēgt 82.punktu – veļas pārzinis;
5) 83.punktā – veļas mazgātājs – amata likme
– skaitli 0,5 aizstājot ar skaitli 1
Lubānas novada sociālais dienests 91.punktā
– mājas pārvaldnieks – amata algas likme – skaitli
652 aizstājot ar skaitli 700.
► 12. Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018. gada 30.
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2018. gada budžetu”” apstiprināšanu
Sakarā ar papildus līdzekļu nepieciešamību
novadu reprezentējošās grāmatas izdošanai un
Lubānas Mākslas skolas akreditācijai, budžetā neplānotiem līdzekļiem ārvalstu komandējuma izdevumiem divām personām uz sadraudzības pašvaldību
Vaiji (Vācijā), projekta “Vidzeme iekļauj” pasākumu
finansēšanai līdz maksājumu saņemšanai no Vidzemes plānošanas reģiona, līdzfinansējumu nodibinājuma “Martuževas dzejas klēts” īstenotajam
projektam un dotāciju biedrībai “Rupsala” darbības
uzsākšanai, kā arī veicamajiem grozījumiem transporta būvju uzturēšanas un būvniecības pasākumu
izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas
kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 16.panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.08.2018. protokols
Nr.8, 9.§.) pozitīvo atzinumu, nolēma veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt
saistošos noteikumus Nr.10.
► 13. Par zemesgabala “Cepurīšu ferma” Indrānu pagastā, kadastra Nr.70580050104, lietošanas mērķa noteikšanu privatizācijas vajadzībām
Nolēma zemesgabalam “Cepurīšu ferma” noteikt lietošanas mērķi privatizācijai – lauksaimnieciska rakstura apbūves zeme.
Informāciju sagatavoja Lita Žeiere

AKTUALITĀTES. ĪSZIŅAS
Jauniešu centrā
Vasara un atvaļinājumu laiks jau aiz muguras, klāt skolas laiks! Septembrī savu darbu atsāk Lubānas novada jauniešu centrs
un darba laiks paliek iepriekšējais. Turpināsim mācīties spēlēt ģitāras un bungas. Ja
esi nolēmis pamēģināt šajā mācību gadā,
vēl vari pievienoties! Septembra otrajā nedēļā esi aicināts uz radošo darbnīcu, bet
pēdējā nedēļā LNJ aicinās visus uz pasākumu ”Erudīts”. Droši jautā Lubānas novada
jauniešu centrā vai pa tālruni 27860066, kā
arī jauniešu aktivitātēm vari sekot Facebook
un Instagram. Nāc un pievienojies!
Informāciiju sagatavoja Līga Padoma

Biedrībā “Saulains rīts”
INFORMĀCIJA vecākiem un vecvecākiem, kuri audzina bērnus līdz pilngadības sasniegšanai.
Biedrība “Saulains rīts” A/S “Latvijas
Valsts meži” un nodibinājuma “Fonds”, “Ziedot.lv” atbalstītā projekta “Stipru un veselu
ģimeni katram bērnam!” ietvaros organizē
tikšanos ar praktisko psiholoģi Ivetu Aunīti.
Iveta Aunīte ir psihologs ar praktisko
pieredzi vairāk kā 10 gadu garumā, grāmatas “Kā izprast savu bērnu” līdzautore, daudzu izglītojošu rakstu par bērnu audzināšanas jautājumiem autore. Lielu daļu enerģijas
Iveta Aunīte velta bērnu psiholoģiskajai un
emocionālajai veselībai, darot visu, lai viņu
dzīves kļūtu laimīgākas.
Tikšanās ar Ivetu Aunīti notiks 2018.
gada 12. septembrī plkst. 17.00 Lubānas
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Tēma sarunai “Bērnu pozitīva disciplinēšana. Četri iemesli, kāpēc bērni uzvedas
slikti. Ģimenes kopābūšanas minimums.”
Ģimene ir viena no mūsu sabiedrības pamatvērtībām. Stipra ģimene, kurā bērni tiek
audzināti mīlestībā un sapratnē, kur vecāki
bērniem velta savu laiku, kopīgi darbojoties,
runājoties, mācoties, ir vissvarīgākā lieta,
kas katram var piederēt, ja šo vērtību paceļ
pāri visam. Tuvāka informācija pie projekta
vadītājas Vēsmas Masas (t. 20275661).

Sociālajā dienestā
REDZES PĀRBAUDE
20. septembrī Lubānas novada Sociālā
dienesta telpās 103. (ginekologa) kabinetā
(O.Kalpaka ielā 12, Lubānā) pēc iepriekšēja
pieraksta redzes pārbaudi veiks optometrists Mg.phys. Sergejs Petručeņa
Maksa par konsultāciju – 7.00 €, pasūtot
brilles – 3.50 €
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni:
26340887.
Ir iespējams arī:
• Pasūtīt brilles;
• Pasūtīt kontaktlēcas;
• Iegādāties briļļu futlārus, salvetes,

kontaktlēcu kopšanas līdzekļus;
• Nodot remontā brilles.

PROFESIJU APGUVES IESPĒJAS
INVALĪDIEM!
Aicināti 1., 2. un 3. grupas invalīdi apmeklēt Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) Rēzeknes atbalsta punkta koordinatores Ārijas Strades informatīvo
semināru “Par valsts apmaksātu izglītību un
profesijas apguvi cilvēkiem ar invaliditāti”
20. septembrī plkst. 11:00 Lubānas novada
sociālā dienesta telpās Oskara Kalpaka ielā
12, 3. stāvā zālē.
Informāciju sagatavoja Inese Lībere
un Vēsma Masa

Lubānas pilsētas bibliotēkā
SEPTEMBRĪ
Lubānas pilsētas bērnu literatūras nodaļa aicina
• Aplūko Lubānas Mākslas skolas audzēkņu veidoto grāmatu izstādi;
• Piedalies konkursa Latvijas simtgade.
Lubāna. 2. kārtā – Vietas.
Uzdevums visām vecuma grupām.
Lūdzu uzraksti stāstījumu ”Manas mājas” par māju, kurā tu dzīvo! (Kur tā atrodas,
kas un kad to ir cēlis). Ja iespējams, pievieno dažādos laika periodos uzņemtus foto!
Darbi jāiesniedz līdz 28. septembrim
• Piedalies Salacgrīvas bibliotēkas projekta “Meklē jūras ābeci bibliotēkās!” viktorīnā!
Lubānas pilsētas bibliotēkā turpinās
makulatūras vākšanas akcija!
Informāciju sagatavoja Biruta Ēķe

Pirmsskolas izglītības
iestādē “Rūķīši”
Klāt septembris un atkal jādodas zinību
kalnā! Pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši”
2018./2019. mācību gadā apmeklēs 82 audzēkņi, darbosies 4 dažāda vecuma bērnu
grupas. Ar bērniem darbosies 8 pirmsskolas skolotājas, sporta skolotāja, mūzikas
skolotāja un logopēds. Šogad turpināsim
piedalīties “Skolas piens” programmā
un sāksim piedalīties arī “Skolas auglis”
programmā. Jau 17. septembrī mums būs
5-6 gadus veciem bērniem nodarbība par
veselīgu uzturu “Izglītojošās rotaļu nodarbības pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu sākumskolas (5-8
gadus veci bērni) izglītojamiem par veselīga uztura pamatprincipiem” ESF projekta
ietvaros.
Lūgums visiem novada iedzīvotājiem
(īpaši jauniešiem) – pirmsskolas iestādes
rotaļu laukumiņus un atribūtus izmantot
tikai pirmsskolas vecuma bērniem. Padomāsim par savu attieksmi pret citu darbu,
ierīkoto atribūtu, mājiņas izmantošanu, ne”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 7. septembris

vis bojāšanu.
Gribas teikt paldies visiem mūsu audzēkņiem un viņu vecākiem par skaistajiem
ziediem un patīkamajiem pārsteigumiem 3.
septembrī. Īpašs paldies mūsu bijušo audzēkņu Samantas Gitas un Sandija Jāņa
vecākiem par skaisto un garšīgo torti, veltītu darbiniekiem zinību dienā.
Lai mums visiem veicas kāpt pa zinību
kāpnēm, iemācīties lielas un mazas lietas.
Ceram uz pozitīvu sadarbību ar visām Lubānas novada iestādēm, iedzīvotājiem, vecākiem.
17. septembrī plkst. 15:30 Lubānas PII
“Rūķīši” notiks “Izglītojošā rotaļu nodarbība bērniem par veselīga uztura pamatprincipiem”. Pasākums notiek Eiropas Sociālā
fonda 9.2.4.2. projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja
mēroga pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros. Nodarbību vadīs uztura
speciāliste Lāsma Brenča.
Informāciju sagatavoja Astrīda Soma

Pašvaldībā
Ir uzstādīts siltuma katls Lubānas vidusskolā.
3. augustā noslēgts būvdarbu līgums
ar SIA “Siltumtehserviss” par siltumapgādes sistēmas paplašināšanu un modernizāciju – siltumtrases un siltumsūkņu izbūvi
Parka ielas daudzdzīvokļu mājām. Līguma
izpildes termiņš 15.10.2018.
Apstiprināts 2017.gada publiskais pārskats. Nosūtīts VARAM 31.07.2018., pārskats ievietots pašvaldības mājaslapā un tā
pieejamība papīra formātā nodrošināta bibliotēkās un klientu apkalpošanas centrā.
“Simtgades pulkstenis” – projekta realizācija tiek atlikta uz nākamo gadu.
Priekšsēdētājs apmeklē Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra un biedrības
“Latvijas SOS ciemata asociācija” organizēto semināru par plānoto Atbalsta centra
darbību un pakalpojumiem, lai nodrošinātu
audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētajiem bērniem speciālistu atbalsta pakalpojumus.
Ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 2018. gadas 16.marta rīkojumu
izveidota darba grupa, energoefektivitātes
plāna izstrādei un ieviešanai Lubānas PII
“Rūķīši” ēkai Brīvības ielā 17, Lubānā. Tika
izveidota darba grupa trīs cilvēku sastāvā –
attīstības daļas vadītājs E.Rēvelis, grāmatvede J.Kočāne, nekustamā īpašuma pārvaldnieks A.Stoļers. Vidzemes plānošanas
reģiona īstenotā projekta “PANEL2050”
ietvaros veiktās aktivitātes “Energopārvaldība Vidzemē” rezultātā tika izstrādāts
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši”
energoplāns.

3

NOVADĀ

Ziedu parāde Meirānos

Valsts simtgadi gaidot, iedzīvotāji tika aicināti Meirānu tautas namā 2.
septembrī veidot ziedu izstādi “Mans sveiciens Latvijai”. Meirānieši bija ļoti
atsaucīgi – rudens ziedu izstāde notika. Tautas nama vadītāja Inga Aizsilniece saka paldies cilvēkiem, kas atsaucās aicinājumam un izstādi veidoja:
Aijai Zemītei, Velgai Gavarei, Ivetai Reidzānei, Dacei Grahoļskai, Marikai
Vanagai, Agitai Semjonovai, Inai Bidiņai, Zinaidai Ilzēnai. Paldies biedrībai
“Vienā solī” par izrādīto iniciatīvu izstādes tapšanā un Aivai Caunītei par
fotografēšanu. Uz tikšanos arī nākamgad – ziedu parādē!

Par skolēnu darbu vasarā projekta „Nodarbinātības
pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādē” ietvaros
Iestāžu vadītāji stāsta, ka nodarbinātības pasākums vasarā ir bijusi jauna pieredze gan jauniešiem, gan pašiem vadītājiem, katrā ziņā – pieredze
pozitīva. Vadītāji uzsver, ka darbā ļoti noder vēl kāds darbinieks, jo īpaši
vasaras periodā, kad iestādēs ir atvaļinājumu laiks. Kā plusus darbā ar jauniešiem vadītāji atzīst jauniešu IT, angļu valodas prasmes, pielāgošanos
elastīgam darba grafikam. Kā mīnusi tiek minēti radošuma un pašiniciatīvas
trūkums. Nodarbinātie jaunieši uzsver, ka šī ir bijusi lieliska pieredze, iespēja mācīties, sadarboties, nopelnīt pirmo algu, kā arī iepazīt dažādus amatus, kas nākotnē var ietekmēt profesijas izvēli. Līga Padoma
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Eiropas mobilitātes
nedēļa Lubānā
16.09. – 22.09.
16.09.
9:00 Rīta vingrošana Lubānas vidusskolas stadionā.
13:00 Velo izbrauciens Lubāna-Ezeriņi-LiedeskrogsLubāna. Mērķis – apsekot mūsu meža bagātības un izvērtēt to nozīmi mūsu dzīvē.
17.09.
Sāc jaunu nedēļu, domājot par savu veselību, apkārtējo vidi. Padari kādu labu darbu vides uzlabošanai ar domām par mūsu planētu.
7:00 – 8:00 Skriešanas nodarbība dabas takā “Aiviekstes ozoli”.
Izskriesim Ozolzīļu takas.
Pulcēšanās vieta: Krasta ielas peldētava.
Organizators: Lubānas novada pašvaldība.
8:20 Moži un sprauni pēc rīta krosa dosimies uz darbu
ar velosipēdu vai kājām un turpinām šo tradīciju jo ilgāk, jo
labāk.
18.09.
8:00 – 18:00 Slēgsim satiksmi Krasta ielā no Kalpaka
ielas līdz Tilta ielai, atstājot to pieejamu tikai gājējiem un
velosipēdistiem.
16:00 Velo iemaņu apguve Krasta ielā pie Lubānas vidusskolas. Tiem, kuri plāno turpmāk biežāk pārvietoties ar
velosipēdiem, būs iespēja veikt velo tehnisko apkopi un
uzzināt, kā to pareizi izdarīt.
Organizators: Lubānas novada pašvaldība.
19.09.
18:30 Nūjošanas nodarbība dabas takā “Aiviekstes
ozoli”, tikšanās Krasta ielas peldētavā.
Kam nav savu nūju, zvaniet Mārim – 26649344.
Organizators: Lubānas novada pašvaldība.
20.09.
08:30 Velo un slēpošanas trases izveides darbu turpinājums uz bijušās dzelzceļa līnijas Lubāna-Meirāni.
Organizatori: Lubānas novada pašvaldība, biedrība
“Aborieši” un iedzīvotāju iniciatīvas grupa.
22.09. – 23.09.
Pārgājiens purvā.
9:00 Biedrība “Aborieši”, sadarbībā ar Lubāna mitrāja
tūrisma informācijas centru, organizē pārgājienu “Trīs lietas – labas lietas”. Ekstrēms pārgājiens pāri Bērzpils, Šnitku, Raganas purviem. Nakšņošana purvā.
Iesim divas dienas, jārēķinās ar sevis pārvarēšanu, izmisuma lēkmēm un komandas darbu. Tie, kuri šaubās par
savām spējām jau mājās esot – nezvaniet! Dalībnieku skaits
ierobežots, iepriekšēja pieteikšanās pie Māra obligāta.
Detalizēta informācija par Eiropas mobilitātes nedēļas
norisi Lubānā
pieejama,
zvanot
Mārim
Valainim
– 26649344.
Atbalsta:
Lubānas novada
pašvaldība,
biedrība
“Aborieši”.
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Dizaina domāšanas
darbnīcas mazajiem
uzņēmējiem un
amatniekiem
Vidzemes mazie uzņēmēji un amatnieki aicināti piedalīties dizaina domāšanas darbnīcās
18. septembrī Madonā, LIAA inkubatora telpās
(Blaumaņa ielā 3, Madonā), un 27. septembrī
Cēsīs, Koprades mājā Skola6 (Lielā Skolas ielā
6, Cēsīs).
Darbnīcas ietvaros būs iespēja praktiski izmēģināt metodes, kas palīdz uzlabot produktu, pakalpojumu vai procesu, strādājot radošajās industrijās.
Dizaina domāšana apvieno gan radošo, gan analītisko domāšanu, veidojot metožu kopumu, kas ļauj
radošajiem procesiem strādāt praktiski.
Septembrī notiekošo dizaina darbnīcas mērķis ir
sniegt mazajiem uzņēmējiem un amatniekiem Vidzemē prakstisku ieskatu kā dizaina domāšanas process
var palīdzēt ikdienā, attīstot produktu, pakalpojumu,
vai risinot jebkuru uzņēmuma attīstības izaicinājumu.
Darbnīcas ietvaros būs iespēja praktiski izmēģināt
risinājumus šādiem jautājumiem: Kā iesaistīt lietotāju agrīnā produkta izstrādes procesā? Kā labāk
stāstīt par savu produktu? Kā veidot ciešāku kontaktu ar savu klientu? Kā vislabāk testēt produktu tā
izgatavošanas procesā?
Darbnīcas vadīs Design elevator eksperts Charles
Bušmanis un Creativity Lab eksperte Signe Adamoviča
Pieteikšanās darbnīcām aizpildot pieteikuma anketu:
https://ej.uz/dddarbnica_madona_cesis. Radošās
industrijas ir viens no dzinējspēkiem ekonomikas
attīstībai visā pasaulē, tai skaitā Eiropas Savienībā,
kur radošās industrijas pēdējos piecos gados attīstās visstraujāk, gan jaunu darba vietu ziņā, gan pievienotās vērtības pieauguma ziņā. Arī Latvijā radošo
industriju izaugsme ir vērojama, tomēr saskaņā ar LR
Kultūras ministrijas veikto Radošo industriju pētījumu, šī nozare saskaras ar vairākiem izaicinājumiem.
Līdz šim radošās industrijas vairāk attīstījušās Rīgā,
tādējādi radošo industriju uzņēmējdarbību var raksturot kā izteikti monocentrisku.
Dizaina domāšanas darbnīcas tiek organizētas
projekta “Dizaina domāšana radošo izaugsmei”,
kuru atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonda “Vidzemes kulūras programma”, Vidzemes plānošanas
reģions un Nodibinājums “Koprades māja Skola6”.
Projekta ievaros, balstoties uz dizaina domāšanas
darbnīcu rezultātiem, tiks izstrādāts materiāls, kas
apkopos metodes un piemērus, kā dizaina domāšanu izmantot ikdienā jebkurā uzņēmējdarbības attīstības fāzē. Izstrādātais materiāls būs pieejams digitāli
ikvienam interesentam.
Darbnīcas organizē: Koprades māja Skola6.
Darbnīcas līdzfinansē: Valsts Kultūrkapitāla fonda
“Vidzemes kultūras programma”
Nodibinājums “Koprades māja Skola6”

LUB NAS NOVAD
22.09.-23.09.
Trŝs purvu pŅrgŅjiens
24.09.
Rŝta skrŋjiens
25.09.
Lokšaušanas turnŝrs
26.09.
Nakts orientŋšanŅs
27.09.
PŅrgŅjiens skolŋniem
28.09.
Kross skolŋniem
29.09.-30.09.
Laivu brauciens LubŅna-PŨaviŪas

DetalizŋtŅka informŅcija:
www.lubana.lv
mob.26649344

Sociālais
dienests
organizē
Informācija vecākiem!
Trešdien, 17. oktobrī, Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas
bērniem līdz 18 gadu vecumam.
Iespējams saņemt acu ārsta un
alergologa konsultācijas.

22. septembrī plkst. 11.00

Sestdienas tikšanās

Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
vienpadsmitā tikšanās ar
Latvijas Amatniecības kameras aušanas
amatu meistari Rudīti Plato un restauratoru Jāni Valdi Plato. Visi laipni aicināti!

SVECĪŠU VAKARI
29. septembrī plkst. 17.00
Lubānas Jaunajos kapos

6. oktobrī plkst. 18.00
Visagala kapos

Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa t.
20275661.

Informējam, ka novadā kultūras pasākumos tiks fotografēts vai arī filmēts. Lai
sniegtu informāciju iedzīvotājiem un nodrošinātu pašvaldības iestāžu darbības caurspīdīgumu, informācija par pasākumu kopā ar vizuālo materiālu tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnē, kā arī izmantota avīzītes vajadzībām. Atrodoties pasākumā, Jūs
apliecināt, ka esat informēts, ka tiekat iekļauts/a audio vai vizuālajā materiālā.
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INTERESANTI

Disku golfa sacensības “Lettes 2018”

26. augustā veiksmīgi aizritēja pirmās disku golfa sacensības zemnieku
saimniecības “Lettes” teritorijā izvietotajā trasē. Sacensībās startēja 32 dalībnieki no Lubānas, Gulbenes, Ērgļiem,
Madonas un Rīgas.
Kas tad ir disku golfs? Lieliska iespēja
sportiski un azartiski pavadīt laiku brīvā
dabā, kur speciāli izvietotos grozos spēlētājam jāiemet īpašs lidojošais disks. Lai
sasniegtu labākus rezultātus, trasē izvietotajos grozos lidojošais disks jāiemet ar pēc
iespējas mazāku metienu skaitu. Izklausās
vienkārši, bet grozi izvietoti starp dažādiem
šķēršļiem, atšķirīgā reljefā un attālumā. Tas
liek spēlētājam izdomāt pareizo stratēģiju,
novērtēt metiena spēku un trajektoriju, kā
arī izvēlēties piemērotāko lidojošo disku.
Sacensību sākumā trases saimnieks
un izveidotājs Rolands Gruzītis sniedza
galvenos norādījumus, lai pēc tam dalībnieki sportiski draudzīgā atmosfērā dotos
trasē. Jau piesakoties sacensībām, dalībnieki tika sadalīti 3 grupās: tie, kas jau kaut
ko prot (augstāka līmeņa spēlētāji, kuru
reitings Latvijas mērogā ir virs 750); tie,
kam vēl jāpamācās (iesācēji un spēlētāji
ar reitingu līdz 750); kā arī atsevišķā grupā
sacentās Smukās (meitenes).
Sveicam vietu ieguvējus!
Smukās:
1. vieta – Sanita Skuja (Ērgļi);
2. vieta – Hārdija Kristiāna Nagle (Lubāna);
3. vieta – Paula Feldmane (Lubāna).
Tie, kam vēl jāpamācās:
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1. vieta – Āris Feldmanis (Lubāna);
2. vieta – Kaspars
Cers (Ērgļi);
3. vieta – Augusts Zosārs (Rīga).
Tie, kas kaut ko jau
prot (reitings virs 750):
1. vieta – Edgars Saulītis (Lubāna);
2. vieta – Andis Sirmacis (Gulbene);
3. vieta – Dzintars
Špuns (Madona).
Sacensību laikā notika
arī papildus konkursiņi –
tālākais iemetiens un tuvākais piemetiens pie groza.
Tālākais iemetiens – Francis Zosārs
(Rīga) – 15,4 m.
Tuvākais piemetiens – Jānis Opincāns
(Ērgļi) – 3,4 m.
Pirmajās oficiālajās sacensībās tika iemests arī pirmais ACE (eiss). Tas izdevās
Dzintaram Špunam, 6. grozā iemetot disku
ar vienu metienu (76 metri).
Prieks par lubāniešiem, kas iesaistījušies disku golfa aktivitātēs. Bez tiem, kuri
ieguva balvas, sacensībās vēl piedalījās
Lelde Pērkone, Ēriks Kočāns, Aleksandrs
Ozoliņš, Edmunds Dzilna, Alvis Krauklis,
Mārtiņš Valainis, Raitis Kotāns, Rolands
Gruzītis un Ģirts Žeiers.
Paldies par pusdienu zupu Jolantai,
Vijai, Edvīnam un mazajai Elīzai.
Balvas sarūpēja Miķeļa Gruzīša zem-

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 7. septembris

nieku saimniecība “Lettes”, biškopis
Edvīns Ozoliņš un discsport.lv!
Paldies Beātei Ozoliņai par fotografēšanu!
Sacensības ar dvēselīti! Tā pēc pasākuma teica kāds no spēlētājiem. Ir patiess
prieks, ka Lubānas pusē ir izveidota disku
golfa piemājas trase. Rolands Gruzītis trasi
ir izveidojies pats saviem spēkiem, nodibinājis disku golfa klubu “Lettes”. Viņš spēj
aizraut ar šo brīvā laika pavadīšanas veidu
aizvien jaunus dalībniekus. Rolands arī ir
trases dvēsele.
Lai labi metieni, iemetieni un piemetieni Tev, Roland, ne tikai Latvijas sacensībās,
bet arī Baltijas mērogā! To pašu novēlam
visiem disku kluba “Lettes” dalībniekiem!
Sacensību vērotāja un līdzjutēja
Renāte Ozoliņa

INTERESANTI

Vasali šudiņ, šitamā skaistajā dīnā!
Tā droši vien saviem viesiem teiktu
mūsu novadniece – dzejniece Broņislava
Martuževa.
Svētdien, 26. augustā, Broņislavu dienā Lubānas novada “Dārziņos” (dzejnieces
Broņislavas Martuževas mājās) notika svinīga Dzejas klēts atklāšana. Saposta mājas
apkārtne, cienasts, kā ikviena kārtīga latgalieša sētā, kad tiek gaidīti ciemiņi. Dārzā
ābeles, pilnas ar āboliem, slīgst līdz zemei,
starp ābelēm solu rindas un krēsli, daudz
cilvēku, kas ieradušies atdot godu dzejnieces piemiņai un piedalīties lielajā notikumā
– Dzejas klēts atklāšanā. Starp ābelēm un
cilvēkiem lepni slej savus zarus debesīs pīlādzītis, kuru, liekot klēts pamatus, iestādījuši
Latvijas ordeņu brālības biedri – pīlādzītim
šogad jau trīs čemuri augļu. Broņislavas
dārzs sāk dzīvot savu dzīvi, kuram spēku
iedevuši uzņēmīgi cilvēki – Broņislavas Martuževas fonds “Rakstītāja” (Anna Egliena,
Ilze Kraukle, Aigars Noviks, Vilnis Strautiņš)
un viņu palīgi. Un to, ka dārzs dzīvos, liecina šīs dienas kuplais apmeklētāju pulks.
Ilze Kraukle Broņislavu dienu, 26. augustu,
pasludina par Dzejas dienu, un katru gadu
aicina dzejas un Broņas talanta cienītājus
iegriezties “Dārziņos” uz pasākumiem. Bet
Anna Egliena savukārt Ilzes teikto papildina
ar saviem viedajiem vārdiem: – kam gan tā
Dzejas klēts bija vajadzīga – viņai, fondam
Rakstītāja, arī visiem klātesošajiem, ja reiz
viņu ir tik kupls pulks šajā dienā.
Un tā kā dzejnieces dzīvē liela nozīme
bija Dieva vārdam, tad Dzejas klēts saņem
savu svētību arī no Madonas katoļu draudzes prāvesta Riharda Rasnača. Rihards
Rasnacis savulaik kalpoja arī Lubānas draudzē un bija biežs viesis “Dārziņu” mājās.
Dzejas klēts atklāšanas pasākumu organizēja Broņislavas Martuževas fonds “Rakstītāja”, pasākumu vadīja Anna Egliena un
Ilze Kraukle, viņām līdzās pasākuma norisei
sekoja arī pārējie fonda valdes locekļi. Dzeju
lasīja aktrise Dace Bonāte. Gribas piebilst,
ka šodien nevaru iedomāties nevienu citu
aktrisi, kas tik izjusti un patiesi spētu nolasīt
Martuževas dzeju, ka spētu aizskart ikviena
cilvēka dvēseles stīgas. Savukārt izsoli/ziedojumu vadīja režisors Valdis Lūriņš.
Par izsoli... Negaidīti interesanta. Tiek izsolītas vairākas mantas, kā Katrīnas Valaines
pirts zāļu paklājiņš, Andreja Valaiņa pītais
grozs ar dažādām rudens veltēm, Aigara
Novika darinātais krekls, B. Martuževas fotogrāfija rāmītī un dzejnieces rokraksta (dzejoļa) fotogrāfija rāmītī. Saziedotie līdzekļi tiks
izlietoti klēts labiekārtošanas darbiem.
Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus priecēja Bērzpils folkloras
kopa “Saivenis, folkloras kopa “Lubāna”, Lubānas lauku kapela “Meldiņš”, jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”, Meirānu tradīciju kopa “Sietiņš”, Miķelis Gruzītis, Andris
Baltacis un solistu apvienība “Jubilāri”. Lai arī
apvienība “Jubilāri” Andra Baltača personā,
ar humoru sevi šajā dienā pieteica kā tre-

Sigvards Kļava
no autora
Aigara Novika
rokām saņem
baltu kreklu.

Uz skatuves visa fonda Rakstītāja valde:
Anna Egliena, Ilze Kraukle, Aigars Noviks, Vilnis Strautiņš.
šās dienas muzikantus, viņu devums Dzejas
klēts atklāšanas pasākumā, kā teiktu pati
Broņislava, bija kā kulaks uz acs (es teiktu:
punkts uz i). Klausītos vēl un vēl. Viņiem burvīgi sanāca pieskandināt jaunās klēts terasīti
ar savām skanīgajām balsīm.
Pasākumā ir arī diriģents Sigvards Kļava. Kā atceramies, tad Lubānas pilsētas klubā 2014. g. 28. maijā pirmizrādi piedzīvoja
uzvedums “Rakstītāja”, kuru Latvijas Radio
koris, tā diriģents Sigvards Kļava un režisors
Roberts Rubīns veidoja dzejnieces 90 gadu
jubilejas atcerei. Un tieši Sigvards Kļava, kurš
bija iedvesmojies no dzejnieces skarbās, bet
tik patiesās dzejas, ir tas cilvēks, kurš izsolē
nosola un savā īpašumā iegūst ar Broņislavas roku rakstītu dzejoli (gan pārfotografētu
un ierāmētu), kā simbolu patiesai vērtībai
dzīvē. Jā, un Sigvards Kļava nosola arī balto
kreklu, uz kura ir fonda Rakstītāja logo. Visu
cieņu Sigvardam Kļavam, kura acīs varēja
redzēt lepnumu un pietāti pret vērtībām, ko
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 7. septembris

ieguva šajā izsolē/ziedojumā. Nu arī viņš būs
devis savu artavu dzejas klēts attīstīšanai.
Ja Broņas tante, kā daudzi viņu sauca
pēdējos gados, redzētu no mākoņa maliņas 26. augusta pasākumus Dārziņos, viņa
justos laimīga par spīti visām piedzīvotajām
grūtībām savā mūžā. Dzejnieces balss, kas
skanēja ierakstos pirms un pēc pasākuma,
piedeva šai vietai īpašo suģestiju, auru. Likās, ka pati dzejniece sagaida un pavada
savus viesus ar latgalieša viesmīlību.
Anna Egliena RAKSTĪTĀJAS vārdā izsaka sirsnīgu pateicību visiem, kuri jebkādā
veidā ir veicinājuši Dzejas klēts attīstību ar
padomiem, darbiem, ziedojumiem un savu
klātbūtni klēts iesvētībās. “Pateicība Lubānas novada pašvaldībai un novada ļaudīm
– esam izjutuši atbalstu un palīdzību. Izklausās diezgan neticami – bet ne ar vienu ne
reizi neesam sakašķējušies, toties domu
apmaiņas ir bijušas dzirkstošas! Un dzimst
jauni plāni!” Ligita Pētersone
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Aicina pieteikt pretendentus
pašvaldības apbalvojumam
“Gada cilvēks 2018”
Lubānas novada pašvaldība, tāpat kā katru gadu, aicina pieteikt
pretendentus pašvaldības apbalvojumam “Gada cilvēks 2017”. Mērķi nemainīgi – apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto darbu pašvaldības
nolikumā izvirzītajās nominācijās; stimulēt ikvienu piedalīties novada
tālākajā attīstībā; atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu; godināt labākos sava aroda, amata, radošā darba veicējus individuāli vai
grupās; godināt novada attīstības un pozitīvā tēla veidotājus individuāli vai grupās. Pieteikt pretendentus sekojošās nominācijās:
„Gada cilvēks” – par nozīmīgu ieguldījumu novada labā un tā
atpazīstamības veicināšanā – 1 nominācija;
„Gada cilvēks izglītībā” – par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un
jaunatnes audzināšanā – 1 nominācija;
„Gada cilvēks kultūrā” – par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un
novada vārda popularizēšanā – 1 nominācija;
„Gada cilvēks sportā” – par nozīmīgu ieguldījumu sportā un
novada vārda popularizēšanā – 1 nominācija;
„Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” - par nozīmīgu ieguldījumu
uzņēmējdarbības attīstībā novadā – 1 nominācija;
„Gada cilvēks labdarībā” – par nesavtīgu ieguldījumu novada
labā – 1 nominācija;
„Gada cilvēks savā amatā” – par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību;
„Gada jaunietis” – par aktīvu darbošanos sabiedriskajās organizācijās, amatiermākslas 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 – 1 nominācija;
„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 – 1 nominācija.

PRETENDENTU PIETEIKŠANA
Var pieteikt
Lubānas novada domes deputāti (ne mazāk kā 5); – darba kolektīvi (ne mazāk kā 5 cilvēki); – reģistrētas biedrības un nodibinājumi (ne mazāk kā 3 biedri); – iestādes vai uzņēmuma vadītājs par
savas iestādes darbiniekiem; – iedzīvotāju grupas (ne mazāk kā 5
cilvēki).
Pieteikumā jānorāda
Pretendentu vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, ieņemamais
amats vai nodarbošanās; nominācija, kurā pretendents tiek pieteikts
un pamatojums par panākumiem vai ieguldījumu novada labā kalendārajā gadā, izņemot nomināciju ”Mūža ieguldījums”; pamatojuma apjoms nevar būt mazāks par 500 rakstu zīmēm; – pieteicējs:
fiziska persona – vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta; juridiska persona – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
pieteicēju paraksti – ar vārda un uzvārda atšifrējumu.
Pieteikumu iesniegšana
Iesniedz Lubānas novada domes kancelejā līdz 10. oktobrim.
(Pieteikuma veidlapa atrodama pašvaldības mājaslapā www.lubana.
lv, sadaļā Nolikumi.
Nominācijas tiks apbalvotas Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumā.
Atkārtota pretendēšana
Personas, kurām apbalvojums jau piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var pretendēt ne agrāk kā pēc 5 gadiem.
Informāciju sagatavoja Ligita Pētersone
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Mantojuma kārtošanas
process – soli pa solim
Katru gadu zvērināti notāri Latvijā uzsāk vidēji 12 000 mantojumu lietu. Ir trīs veidi, kā mūsu valstī
mantot un atstāt mantojumu – ļaut,
lai manta tiek sadalīta saskaņā ar
likumu, atstāt testamentu vai noslēgt mantojuma līgumu. Par to, kā
jārīkojas cilvēkam, kurš kļuvis par
mantinieku pēc tuvinieka nāves, stāsta Latvijas Zvērinātu notāru
padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš.
Jebkurā gadījumā pēc cilvēka nāves viņa tuvākajiem ģimenes locekļiem – mantiniekiem ir ļoti būtiski izdarīt pirmo soli
– aiziet uz zvērināta notāra biroju. Latvijas valsts ir izvēlējusies
pieteikšanās sistēmu, un mūsu zvērinātie notāri nemeklē mirušā
cilvēka potenciālos mantiniekus – mantiniekiem pašiem pie zvērināta notāra ir rakstiski jāizsaka vēlme mantot. Tas nozīmē, ka
mantinieks ir tas, kurš ierodas pie zvērināta notāra, un tikai pēc
viņa rakstiska noteiktā kārtībā apliecināta iesnieguma saņemšanas zvērināts notārs ir tiesīgs uzsākt mantojuma lietu.
Mantošanas iesniegumu mantinieks iesniedz zvērinātam
notāram, kurš praktizē tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kur
bija mantojuma atstājēja pēdējā deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tā
nav zināma – pēc mantojamās mantas vai tās galvenās daļas
atrašanās vietas.
Mantiniekam, ejot pie zvērināta notāra, līdzi jāņem sava pase
vai personas apliecība, mantojuma atstājēja miršanas apliecība,
radniecību pierādošie dokumenti (dzimšanas apliecības, laulības apliecības), mantojamās mantas saraksts un novērtējums,
ja mantots tiek arī kas cits bez nekustamā īpašuma. Ideāli – ja
ir ziņas arī par visiem zināmajiem mantiniekiem. Ja vajadzīgie
dokumenti nav pieejami, to sagādāšanu iespējams uzticēt zvērinātam notāram. Viņa rīcībā ir ne tikai vajadzīgās zināšanas, bet
pieejami arī valsts reģistri.
Pirms lietas uzsākšanas zvērināts notārs pārliecinās Mantojumu reģistrā, vai to jau nav uzsācis kāds cits zvērināts notārs,
piemēram, ja cits kandidāts uz mantojumu jau ir iesniedzis iesniegumu. Pēc tam zvērināts notārs pārliecinās Publisko testamentu reģistrā, vai tajā ir reģistrēts mantojuma atstājēja pēdējās
gribas rīkojuma akts jeb testaments (vai mantojuma līgums).
Pēc mantojuma lietas uzsākšanas, ja nepieciešams, oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tiek izsludināta mantojuma
atklāšanās. Sludinājumā zvērināts notārs uzaicina pieteikties tos,
kuriem kā mantiniekiem, kreditoriem vai kā citādi ir tiesības uz
mantojumu. Uzaicinājuma termiņu, ja likumā nav noteikts citādi,
zvērināts notārs nosaka pēc saviem ieskatiem, taču tas nedrīkst
būt īsāks par trim mēnešiem no uzaicinājuma publicēšanas dienas. Ja mantinieku loks ir skaidrs, zvērināts notārs parasti nosaka trīs mēnešu pieteikšanās termiņu (termiņu ir svarīgi ievērot
ikvienam, kuram ir tiesības mantot, kā arī kreditoriem) un operatīvi pabeidz uzsākto lietu. Ja lieta ir komplicēta un radniecība
attāla, būs nepieciešams ilgāks laiks īpašuma un radniecības
dokumentu sagādāšanai un lietas izskatīšanai. Kopumā vidējais
mantojuma lietas izskatīšanas ilgums Latvijā ir trīsarpus mēneši.
Lai neizaicinātu likteni un operatīvi sakārtotu jautājumus par
mantotā īpašuma tālāko pārvaldīšanu, kā arī nepakļautu sevi dažādiem riskiem un sarežģījumiem, mantošanas iesniegumu ieteicams iesniegt ne vēlāk kā divus mēnešus pēc tuvinieka nāves.
Vēršoties Latvijas Zvērinātu notāru padomē, ikvienam ir iespēja pārbaudīt, vai konkrētas viņsaulē aizgājušās personas
mantojuma lieta pie kāda no Latvijas notāriem jau ir uzsākta.
Jāzina aizgājušā vārds, uzvārds un personas kods (vai vismaz
dzimšanas datums). Tāpat var saņemt arī ziņas par to, vai Publisko testamentu reģistrā ir reģistrēts aizgājušā atstāts testaments.
Tas ir maksas pakalpojums.
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Sēņu izziņas
pārgājiens uz Seldžu ozolu audzi
8. septembrī, sestdien, plkst. 10:30,
Lubānas pilsētā pie
tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma
centra, aicinām pulcēties tos, kuriem patīk
ielūkoties dabā. Pētīt,
izzināt un iepazīties ar
dažāda veida sēnēm,
gan zināmākām, gan
pavisam mazpazīstamām, kā arī gļotsēnēm. Zināšanās dalīsies dabas fotogrāfe,
sēņu pazinēja – Julita
Kluša.
Pēc
pulcēšanās
visi kopā dosimies ar
automašīnām uz pārgājiena sākuma punktu, lai aptuveni trīs stundu gājienā izzinātu
sēņu pasauli, Seldžu ozolu audzi un dabas
liegumu „Lubāna mitrājs”. Pārgājienā laikā
veidosim sarakstu ar piefiksētajām un atrastajām sēņu sugām, kas tieši raksturīgas
pārgājiena teritorijai – Seldžu ozolu audzei,
tas būs vērtīgs ieguldījums teritorijas izziņā.
Uz pārgājienu aicināts ikviens zinātkārais, kas vēlas pavadīt daļu dienas, iegūstot
jaunas zināšanas un iepazīstot Seldžu ozolu audzi. Īpaši aicinām ģimenes ar bērniem,
jo pārgājiena maršruts nebūs sarežģīts,
līdz ar to pārgājiens draudzīgs bērniem, lai
dotu viņiem iespēju izzināt un atklāt.

Līdzi
ņemam
pusdienu maizītes
un/vai kādu citu našķi, pārgājiena laikā
paredzēta
piknika
pauze.
Seldžu ozolu audze atrodas dabas
liegumā
„Lubāna
mitrājs” – teritorijā
ir atrodamas dabas
vērtības kā izcila
ozolu mežaudze, kā
arī jauki ozolu, gobu,
ošu meži upju krastos, kas Latvijā ir reti
sastopami biotopi.
Seldžu ozolu audze atbilst gandrīz
24 futbola laukumu kopplatībai, kopā 17
ha. Pārgājiena laikā iepazīsim daļu no šīs
teritorijas. Lai izzinātu sēņu pasauli, nepieciešama ir teritorija ar daudz trūpošu dažāda izmēra kritalām, uz kurām sēnes aug.
(Informācija: www.lubanaspuse.lv)
Dalība pasākumā bez maksas. Pieteikšanās un papildus informācija par tālr.
29234956 vai uz e-pastu: lubanamitrajs@
gmail.com
Pasākumu organizē: Lubāna mitrāja informācijas centrs.
Informāciju sagatavojusi:
Ilze Sauša
Lubāna mitrāja informācijas centrs

Iespēja izmantot suņu pastaigu
laukumu Lubānā
Pateicoties
Lubānas novada aktīvajiem
motosportistiem Gunta
Klikuča vadībā, Lubānā, Oskara Kalpaka ielas beigās (braucot pa
ceļu aiz asfaltētā seguma beigām), kādreizējā
Zaķu Vecainē, kas šodien vairāk pazīstama
kā mototrases teritorija,
izveidots suņu pastaigu
laukums. Par darbu visa
aprīkojuma izgatavošanā
varam pateikties Raitim
Āboliņam. Pastaigu laukumā mājdzīvnieku trenēšanai un daudzveidīgām fiziskajām aktivitātēm izvietoti dažādi
šķēršļi, atsevišķiem no tiem ir regulējams
nepieciešamais augstums. Ir izveidots po-

dests suņu izstāžu stājas
trenēšanai. Pateicība Raitim
Āboliņam par suņu pastaigu
laukuma aprīkojuma izgatavošanu.
Aicinām Jūsu mīluļus
izvest ne tikai āra pastaigā,
bet arī izmantot iespēju un
doties uz ierīkoto suņu pastaigu vietu Lubānā. Treniņš
gan pašiem, gan četrkājainajiem draugiem garantēts!
Teritorijā aicinām ievērot
kārtību un tīrību, tā kā tās
uzkopšanu veic paši novada iedzīvotāji – motosportisti
saviem spēkiem.
Tija Žvagina
Lubānas novada sabiedrisko attiecību
speciāliste
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2018. gada 7. septembris

Diskgolfs
LETTĒS

“Lettes” ir zemnieku saimniecība, kuras
īpašnieks ir Lubānas novadnieks, dziesminieks un sava novada patriots Miķelis
Gruzītis, savukārt ideja par 9 celiņu diskgolfa laukuma izveidi “Lettēs” radās Miķeļa
dēlam Rolandam. Vairumam no mums ir
priekšstats par golfu. Vismaz tik daudz, ka
ir skaidrs spēles uzdevums – trāpīt bumbiņu bedrītē ar pēc iespējas mazāku sitienu
skaitu. Arī lidojošo šķīvīti jeb disku ir mēģinājuši mest gandrīz visi. Spēlējot diskgolfu,
ir iespēja šīs divas darbības apvienot. Diskgolfs ir jautra, aktīva un aizraujoša nodarbe, kurai nav nepieciešami īpaši sagatavoti
apstākļi!
Vēlams, lai katram spēlētājam būtu lidojošais disks.
Spēlētāji vienojas par vienu mērķi, kas
ir pāris metienu attālumā. Un tam nav obligāti jābūt speciālajam disku golfa grozam.
Tik pat labi tas var būt, piemēram, koks,
siena guba, malkas grēdas gals.
Katrs spēlētājs veic metienu mērķa virzienā. Nākamo metienu izdara no tās vietas, kur disks piezemējoties palicis.
Metienus skaita. Spēlētājs, kurš trāpījis
pa mērķi ar mazāko metienu skaitu, uzvar.
Kad visi trāpījuši pa pirmo mērķi, atliek
vienoties par nākamo, un spēle turpinās!
“Lettes” ir vienīgā vieta Lubānas novadā, kurā vari izmēģināt savas prasmes
diskgolfā! Ja vēlies izmēģināt jaunu sporta
veidu, kvalitatīvi un sportiski pavadīt laiku
– dodies uz Lettēm! Šeit var skatīt visas Latvijas diskgolfa laukumu karti: http://www.
diskgolfs.info/p/diskgolfa-laukumi.html.
Adrese: “Lettes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, LV-4830
Tālrunis: +371 29164331 (Miķelis Gruzītis).
Tālrunis: +371 29169497 (Rolands Gruzītis, ja ārpus zonas – droši sūtiet sms!).
Tija Žvagina
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AKTUĀLA INFORMĀCIJA
30. septembrī plkst. 14.00

22. septembrī
plkst. 20.00

Meirānu tautas namā
Gaigalavas KN
amatierteātra “BYKOVĪŠI”
izrāde
A. Banka

Lubānas pilsētas klubā
Meirānu Tautas nama
amatierteātra izrāde
M. Horna

“ŽŅAUDZAVAS
ZELTS’’

“BRANGAIS
ĶĒRIENS”

Režisore Valentīna Deksne

Ieeja bez maksas

Ieejas maksa – 2,00 EUR,
skolēniem – 1,00 EUR

Es aizeju tepat
Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt.
Dalāmies skumjās ar tevi,
Dacīt, un tavu ģimeni,
no mammas
atvadoties.

8. septembrī plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā
komiķa
Maksima Trivaškeviča
Stand-up komēdijas

SOLOIZRĀDE
„HUMORS
PA LATVISKI”

Soloizrādes ietvaros autors pastāstīs
savus svaigākos jokus.
Maksims Trivaškevičs ir viens no
aktīvākajiem vietējās komēdijas scēnas
pārstāvjiem, kurš nemitīgi priecē skatītājus visā Latvijā. Pamanījies uzstāties
gandrīz visās Latvijas pilsētās, lielākajos
Latvijas mūzikas un mākslas festivālos,
kā arī saņēmis ovācijas ārzemju auditorijās, jau otro reizi viesojas Lubānā.
Autora iepriekšējo izrādi „Standup izrāde latviešu valodā” apmeklējuši
vairāk kā četri tūkstoši pozitīvu lādiņu
guvuši skatītāji. Izrāde „Humors pa latviski” no iepriekšējās atšķiras ar to, ka
tajā iekļauti citi joki.
Ieeja – 2 eiro

Kur? Lubānā
Kad? 29. septembrī
Cikos? Plkst. 9.00

Bijušie klasesbiedri – Lubānas
vidusskolas 1995.g. absolventi

MIĶEĻDIENAS
GADATIRGUS
pārvērtīs Lubānas centru par TIRGU,
kurā varēsiet – andelēt un noandelēt
ēdamas un dzeramas lietas, kājās un
mugurā velkamas – lieliem un maziem,
bieziem un plāniem, mājai, druvai,
dārzam...
Tiks ļoti gaidīti visi pirkt un pārdot nenogurdināmie…
Arī šogad skanīgi un kustīgi sveicieni
no pašdarbības kolektīviem, rudens zupas degustācija, mājas mīluļu izstāde,
izzinošas radošās darbnīcas, interesantas atrakcijas.
Lai Jums pārdošana iet no rokas!
Daudz labu, lietderīgu un skaistu pirkumu!

29. septembrī plkst. 19.00
Lubānas ev. lut. baznīcā
Lubānas kultūras nama
jauktā vokālā ansambļa
“Naktsputni”
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“DZIESMA KĀ RASA
SUDRABOT SĀK”

Koncertā piedalās:
Lubānas kultūras nama jauktais
vokālais ansamblis “Naktsputni”,
vijole – Līga Akaševa,
akordeons – Silvija Bērziņa,
dūdas – Imants Ozoliņš,
sitamie instrumenti – Atis Noviks,
dejotāji no jauniešu
deju kolektīva “Žuburi”,
skaņa un gaisma – Aigars Šķēls.
Koncertā saziedotie līdzekļi tiks izlietoti
Lubānas ev. lut. baznīcas
ērģeļu remontam.
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Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts;
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Izsakām mūsu visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem, VENERANDU ŠIRINU
mūžības ceļos pavadot.
Kaimiņi Stacijas ielā 12
Daudz ir Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem –
Mātes svētums, mātes sirds.
(V. Mora)
Patiesā cieņā un līdzjūtībā
ANDIŅAS mīļajiem un tuvajiem.
PB “Cerība” kolektīvs
Nekas man nepieder,
Vien garām slīdot skaras.
Smaids, mīļas rokas,
Saule debess malā –
Viss mūžam mainīgi
Rit gaitā savā,
Es līdzi paejos
Līdz ceļa galam,
Nekas man nepieder –
Viss Gaismas staram.
Lai mūsu atmiņas gaisma palīdz
ANDIŅAI
atvērt mūžības vārtus.
Klusā līdzjūtībā Dacītei un mīļajiem –
Ņina, Tālis, Lilija, Inta

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas.
Veneranda Širina (75 gadi) Lubāna
21.11.1942. – 30.08.2018.

