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Vai vismaz vienu dienu varam izkāpt ārā no 
savas komforta zonas (auto utt.)? Lubānieši 
domā, ka tas ir grūti, bet iespējams. Vides aktī-
visti domā: tas ir iespējams un nepieciešams. 

Nedēļas garumā – no 18. līdz 24. septem-
brim – Lubānā norisinājās Eiropas mobilitātes 
nedēļas pasākumi, uz kuriem aicināja Latvijas 
Zemes draugu Ilgtspējas 
skola sadarbībā ar Lubā-
nas novada pašvaldību.

Kas tad ir Zemes 
draugi, ar ko nodarbo-
jas? Stāsta Latvijas Ze-
mes draugu Ilgtspējas 
skolas koordinatore 
Zane Ruģēna: “Zemes 
draugi ir vides aizsardzī-
bas organizācija, kas Lat-
vijā darbojas jau vairāk 
kā 10 gadus un ir daļa 
no starptautiskas fede-
rācijas, kurā darbojas 74 valstis visā pasaulē. 
Šī organizācija apvieno aktīvistus, kas iestājas 
par vides, resursu un dabas aizsardzību. Latvi-
jā tēmas, kuras ir akutālākās mūsu darbībai, ir 
saistītas ar pārtiku, esam veicinājuši, ka Latvijā 
netiek audzēti un izplatīti ģenētiski modifi cētus 
organismus saturoši produkti, veicinājuši bio-
loģiskās pārtikas pieprasījumu, popularizējot 
Tiešo pirkšanu – bioloģisko lauksaimnieku 
atbalsta kustību. Tāpat, strādājam ar tādām 
tēmām, kā klimata pārmaiņas, mežu godīga 
apsaimniekošana u.c.

Mūsu pamatmērķis ir veicināt sabiedrības 

 
6. oktobrī  plkst. 17.30 

Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 

Tikšanās ar Rūdolfa Piņņa 
meitu Skillu Pinnis– Rikardi

6. oktobrī plkst. 19.00 
Lubānas pilsētas klubā 

Teātra izrāde 
“Parīze – Rīga – Parīze . 

Elvīra un Rūdolfs Pinnis”
Dramatizējums un iestudējums: 

Māra Ķimele
Lomās: Karīna Tatarinova un Varis Piņķis 

Ieejas biļete uz izrādi – 5 EUR

Vai vienu dienu varam izkāpt Vai vienu dienu varam izkāpt 
ārā no savas komforta zonas?ārā no savas komforta zonas?

izpratni par to, ka vides problēmas ir aktuāl-
as ikvienam. Pēc būtības, vide ir mūsu dzīves 
kvalitātes resurss un mūsu pamattiesības. 
Neatkarīgi no tā, cik distancēti cilvēks jūtas 
no vides aizsardzības, jāapzinās, ka, ja mums 
nebūs tīrs ūdens, gaiss, zeme – tas ietekmēs 
mūs visus. Tādēļ vēlamies motivēt ikvienu vai-

rāk pievērst uzmanību vides saudzēšanai 
un iestāties par tās aizsardzību. 

Projekts Zemes draugu Ilgtspējas 
skola ir fantastiska iespēja šo mērķi īste-
not. Projekta mērķis ir līdzīgs – izmantojot 
neformālās izglītības metodes (spēles, 
uzdevumi, kas liek domāt un iedziļinā-
ties u.c.), projekta mērķis ir veicināt sa-
biedrības iesaisti un kritisko domāšanu 
attiecībā uz vietējām un globālām vides 
problēmām.

Šobrīd, projekta ietvaros, īstenojam 
divas aktivitātes – Ilgtspējas skolas aktī-
vistu apmācības kurss – iespēja ikvienam, 

neatkarīgi no vecuma, izglītības vai profesijas, 
apgūt vides aktīvisma pamatus. Šai aktivitātei 
drīzumā izludināsim uzsaukumu. Apmācības 
notiks Rīgā, reizi nedēļā, trīs mēnešus, bez 
maksas. Veidojam arī publiskos pasākumus, 
akcijas un citas sabiedrību iesaistošas aktivi-
tātes. Par tām vairāk var uzzināt www.zemes-
draugi.lv. Projektu atbalsta Eiropas komisija 
un Sabiedrības integrācijas fonds.”

Kāda saistība Lubānai un lubānietim Egi-
lam Feldmanim ar Latvijas Zemes draugu Ilgt-
spējas skolu, vairāk lasiet 3. lpp. 
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Lana Kunce,  Rudīte Kolāte, Iveta Peilāne, 
Inguna Kaņepone, Māris Valers, Sandra Va-
laine; Guntis Klikučs. Slimības dēļ nepieda-
lās Līga Špune.

 Pieņemtie lēmumi
1. Par nekustamā īpašuma „Meirānu 

Kalpaka pamatskola”, Indrānu pag., sa-
dalīšanu, nosaukumu piešķiršanu un lie-
tošanas mērķu noteikšanu

Nolēma sadalīt nekustamo īpašumu 
„Meirānu Kalpaka pamatskola”, Indrānu 
pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpa-
šumam: 7058-016-0228, divos atsevišķos 
īpašumos:

– jauna nekustamā īpašuma veidoša-
nai atdalīt vienu zemes vienību, ar kadastra 
apzīmējumu: 7058-016-0229, platība – 0,65 
ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosauku-
mu: „Palienas”, Indrānu pag., noteikt zemes 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

– paliekošais nekustamais īpašums sa-
stāv no: 1.zemes vienība ar kadastra apzī-
mējumu: 7058-016-0228, platība – 1,97 ha, 
2.zemes vienība ar kadastra apzīmējumu: 
7058-016-0243, platība – 0,27 ha. Īpašu-
mam saglabāt nosaukumu „Meirānu Kalpa-
ka pamatskola”, Indrānu pag.

2. Par SIA “Lubānas KP” kanalizācijas 
pakalpojuma tarifa apstiprināšanu

2.1. Apstiprināt SIA „Lubānas KP” (re-
ģistrācijas numurs 45403005405) kanalizā-
cijas pakalpojuma tarifu 1,54 EUR/m3 (bez 
pievienotās vērtības nodokļa); 

2.2. Noteikt, ka tarifs stājas spēkā ar 
2017. gada 1. oktobri. 

3. Par izmaiņām Lubānas novada 
domes, pašvaldības administrācijas un 
iestāžu darbinieku amatu un amatalgu 
likmju sarakstā

Izdarīt izmaiņas Lubānas novada do-

mes, pašvaldības administrācijas un iestāžu 
darbinieku amatu un amatalgu likmju sa-
rakstā (apst.31.08.2017., prot.Nr.10; 17.§) ar 
2017.gada 1.oktobri:

3.1. Izslēgt no saraksta amata vienību 
pašvaldības administrācijas Finanšu un grā-
matvedības daļā – grāmatvedis  (profesijas 
kods 3313 01), amata likme-1, amata algas 
likme 982 EUR.

3.2. Palielināt darba samaksu pašvaldī-
bas administrācijas Finanšu un grāmatve-
dības daļā – grāmatvedis  (profesijas kods 
3313 01) uz 869 EUR mēnesī un palielināt 
amata likmi uz 3.

3.3. Palielināt darba samaksu pirms-
skolas izglītības iestādē “Rūķīši” medmāsai 
(profesijas kods 2221 34) uz 525 EUR.

3.4. Palielināt darba samaksu Lubānas 
novada sociālajā dienestā direktora vietnie-
cei (profesijas kods 1344 04)  uz 801 EUR.

4. Par mērķdotāciju pamata un vis-
pārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas 
iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma ap-
mācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai

Apstiprināt Noteikumus Nr. 4 “Pama-
ta un vispārējās izglītības iestāžu, interešu 
izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no 
piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto 
pedagogu atlīdzībai piešķirtā fi nansējuma 
2017.gada septembra-decembra mēnesim 
sadales kārtība”

5. Par uzturēšanās izmaksām Lubā-
nas novada pašvaldības izglītības iestā-
dēs no 2017. gada 1. septembra

Apstiprināt šādas uzturēšanas izmaksas 
Lubānas novada pašvaldības izglītības ies-
tādēs no 2017. gada 1. septembra:

EUR mēnesī uz vienu izglītojamo 
– Lubānas vidusskolā – 110,06 
– Meirānu Kalpaka pamatskolā:  
pamatskolas klasēs – 220,66 
– Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”
bērnu no piecu gadu vecuma izglīto-
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šanai – 152,70   
pārējās pirmsskolas vecuma grupās – 

291,42   
6. Par saistošo noteikumu „Grozījumi 

Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 
26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Par pašvaldības 2017. gada budžetu”” 
apstiprināšanu

Veikt grozījumus pašvaldības 2017. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2017. gada 26. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldības 
2017. gada budžetu”” (skatīt www.lubana.
lv).

7. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 2, 
Lubānā nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu

7.1. Apstiprināt pašvaldības nomas 
objekta – pašvaldības nedzīvojamās tel-
pas Oskara Kalpaka ielā 2, Lubānā, Lu-
bānas novadā, kadastra apzīmējums: 
70130020143001002, mutiskās izsoles re-
zultātus.

7.2. Slēgt nomas līgumu par lēmuma 1. 
punktā norādīto nomas objektu ar SIA “Vel-
ga”, reģ. Nr. 47102001547, par nomas mak-
su 53 EUR mēnesī.

8. Par zemes lietošanas mērķa pie-
šķiršanu nekustamā īpašuma „Upenes”, 
Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienī-
bas daļai

Noteikt zemes vienības daļai ar platību 
0,7977 ha „Upenes” ar kadastra apzīmēju-
mu 7058 011 0053 8001 Indrānu pag., lieto-
šanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

9. Par SIA “Granulu Mobilais Siltums” 
siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu

9. 1. Apstiprināt SIA “Granulu Mobilais 
Siltums”, reģ. Nr. 44103065478, siltumener-
ģijas tarifu 49,50 EUR/MWh  (bez pievieno-
tās vērtības nodokļa); 

2. Noteikt, ka tarifs stājas spēkā ar 2017. 
gada 1. oktobri.

Informāciju sagatavoja Mārīte Kotāne

Jauniešu dome Lubānā būs
Pienācis jauns sākums – Lubānā būs 
jauniešu dome. Latvijā vairākās vietās jau 
ir izveidotas jauniešu domes. Domēs ap-
vienojas jaunieši, lai nodrošinātu novada 
jauniešu interešu pārstāvniecību un vaja-
dzību aizstāvību, dotu iespēju jauniešu ini-
ciatīvām, piedāvātu problēmu risinājumus 

21. septembrī ar savu pieredzi jauniešu 
domes darbībā dalījās Madonas novada 

jaunieši.  
29. septembrī jau-
niešu centrā kopā 
sanāca tie jaunie-
ši, kas vēlas veidot 
jauniešu domi. Šo-
brīd tiek izstrādāts 
jauniešu domes 
nolikums, kuru pa-
redzēts iesniegt iz-
skatīšanai Lubānas 
novada domē. 
Sekosim turpmāka-
jai jauniešu rīcībai, 
darbībai, veidojot 
jauniešu domi mūsu 
novadā. 

Ligita Pētersone

no jauniešu skatupunkta, sagatavojot da-
žādus priekšlikumus.  
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No 18. – 24. septembrim Lubā-
nā Latvijas Zemes draugu Ilgtspējas 
skola sadarbībā ar novada pašval-
dību organizēja Eiropas mobilitātes 
nedēļu. Viena no šī pasākuma aktī-
vistēm bija lubāniete Dace Feldma-
ne, kas šobrīd dzīvo un strādā Rīgā. 
Aicinu Daci uz sarunu.

Pastāsti par sevi mazliet vairāk. 
Kā veidojies tavs dzīves ceļš pēc Lu-
bānas vidusskolas absolvēšanas? 

– Beidzot Lubānas vidusskolas 9. 
klasi, mācības turpināju Madonas ģim-
nāzijā. Pēc tam – Biznesa augstskolā 
“Turība” ieguvu augstāko profesio-
nālo izglītību Tūrisma un viesmīlības 
uzņēmumu vadībā. Jau otrajā studiju 
kursā, paralēli mācībām dienas noda-
ļā, sāku strādāt viesnīcā, kas atrodas 
netālu no lidostas. Tur, kādā reizē, bija 
apmeties starptautiska uzņēmuma 
vadītājs, kura uzņēmums dažādās pa-
saules lidostās apkalpo un koordinē 
privāto lidmašīnu reisus. Uz Rīgu viņš 
bija atlidojis, jo arī uz Rīgu tajā laikā ik 
pa laikam kāda privātā lidmašīna atlido-
ja un uzņēmumam mūsu lidostā nebija 
pārstāvja, kas koordinē reisus, tādēļ viņam 
pašam nācās nodrošināt servisu. Strādāju 
viesnīcas viesu uzņemšanas nodaļā, viņš 
man piedāvāja papildus šo darbu – kļūt par 
privāto reisu koordinatori viņa pārstāvētajā 
uzņēmumā Rīgas lidostā. Tā kā viesnīca no 
lidostas atradās tikai 5 minūšu braucienā, 
piekritu. Mācības pilna laika dienas nodaļā, 
darbs viesnīcā, kas katru trešo reizi ietver 
naktsmaiņu, privāto reisu kļuva arvien vairāk. 
Bija dinamiski! Bet tā kā tas viss kopā bija ļoti 
interesanti – darbs saistīts ar profesiju, kuru 
mācos un kura man patika, reisos atlidoja 
dažādi interesanti cilvēki – bieži ārzemju mū-
ziķi, slavenības ar savām īpašajām vēlmēm 
un untumiem, visam stāvēju tik tuvu – bija ļoti 
interesanti.

Ieguvu pirmo augstskolas diplomu, tad 
sekoja nākamais turpat maģistrantūrā Biz-
nesa augstskolā “Turība” – sabiedriskās at-
tiecības, pēc tam Latvijas Universitātē – ma-
ģistrantūrā Zemes un Ģeogrāfi jas nodaļā. Un 
nu jau viesnīcas darbu esmu nomainījusi – 12 
gadus man kā pamatdarbavieta ir nacionāla-
jā aviokompānijā “airBaltic”. 

Kā tu esi nonākusi tādā interesantā 
veidojumā, ko sauc par Latvijas Zemes 
draugu Ilgtspējas skolu? 

– Izmantoju maksimāli daudz dzīves ie-
spēju, iesaistos dažādos projektos. Tuvie cil-
vēki zina, ka ar mani nav viegli, jo esmu ļoti 
aktīva un līdzi velku arī viņus. Viens no pro-
jektiem bija Zemes draugu Ilgtspējas skola. 
Pamanīju internetā reklāmu, ka tiek aicināti 
cilvēki mācīties un pieteicos. Neliels konkur-
siņš bija jāiztur. No Lubānas šajā projektā 
piedalījāmies divas – es un Mudīte Bodža. 
Nu šī skola galā, bija jāsāk kas cits – uzsāku 
mācīties par sporta treneri, jo ar sportu esmu 
uz “Tu” un Vecbebros sāku apgūt bitenieka 
profesiju. 

Eiropas mobilitātes nedēļa nav tikai 

par pārvietošanos bez automašīnām un 
citiem transporta līdzekļiem, bet arī par 
cilvēka iekšējo motivāciju un ticību saviem 
spēkiem. Kāda tev ir šī iekšējā motivācija? 

– Man ir daudz dažādu mazo sapnīšu. 
Domāju, ja cilvēkiem nebūtu sapņu, pasaules 
attīstība apstātos. Tāpat gribas dot kaut mazu 
pienesumu dzimtajai pilsētai. Ja tādu dotu 
mēs katrs, kas te dzīvojam, realizētu savas 
idejas, būtu aktīvi un radoši, Lubāna būtu vis-
lieliskākā pilsēta Latvijā!

Kāds bija Eiropas mobilitātes pasāku-
mu mērķis Lubānā?

– Mudināt cilvēkus sākt dzīvot zaļi. Vis-
maz – zaļāk. Lubānai ir visi priekšnosacījumi 
būt zaļākajai pilsētai Latvijā. ~65 % Lubānas 
novada teritorijas aizņem meži, daudz patērē-
jam pārtikā pašu izaudzēto, nav rūpnieciskās 
lauksaimniecības, tīrs gaiss, iespēja pārvieto-
ties kājām, tā uzlabojot savu veselību un ne-
kaitējot videi. Man tas ir būtiski. Piedomāt par 
zemes resursiem. Cilvēku uz planētas paliek 
arvien vairāk, bet jāiztiek ar resursiem, kas 
mums ir. Tas mazumiņš, ar kuru katrs var sākt 
– šķirot atkritumus, piedomāt par resursu pa-
tēriņu, iet kājām vai braukt ar velosipēdu. Pati 
brīvdienās, kad neapceļoju Latviju, mašīnu 
atstāju mājās un pārvietojos tikai kājām vai ar 
velosipēdu. Pat Rīgā no Čiekurkalna, kur dzī-
voju, varu mierīgi iet uz Pārdaugavu kājām. 

Vai aktivitāšu mērķi tika sasniegti?
– Daļēji. Biju uzaicinājusi uz Lubānu lie-

liskus lektorus – Maigu Liepiņu – aptiekāri no 
Salacgrīvas, kurai jau 79 gadi, bet līdz Latvijas 
simtgadei, Maiga plāno apiet apkārt Latvijai. 
Tāpat Maiga nogājusi Svētā Jēkaba ceļu šo-
gad (ap 900 km) kopā ar mazmeitu Spānijā 
kājām.

Dinu Vecānu, kurš šogad 22 dienās ap-
skrēja apkārt Latvijai, Jāni Ķīnastu – velo en-
tuziastu un pilsētplānotāju. Tāpat katru dienu 
notika kāda sporta aktivitāte kopā ar Māri Va-

Eiropas mobilitātes nedēļa Lubānā
INTERESANTI

laini – lai palīdzētu lubāniešiem iepazīt 
dažādus sporta veidus, mudinātu iet 
dabā un atrast savējo sporta veidu. 
Kopā ar sporta aktivitātēm, lekcijām, 
gribēju parādīt, ka katra gaumei un 
varēšanai Lubānā ir iespējas. Paldies 
par aktivitāti un atsaucību aktīvajiem 
lubāniešiem, kas nāca, klausījās, 
piedalījās. Tomēr gribējās lielāku ap-
meklētību, ņemot vērā, ka viss bez-
maksas, plus, lai motivētu piedalīties, 
katru dienu notika izloze ar iespēju lai-
mēt 4 biļetes uz Dinamo Rīga hokeja 
spēli Rīgā. 

Kuriem lubāniešiem tu gribētu 
pateikt īpašu paldies par Eiropas 
mobilitātes pasākumu raitu norisi?

– Mārim Valainim un Lindai Irbei. 
Kā parasti. Liels paldies! Bez jums tas 
notikt nevarētu. Un visiem aktīvistiem 
– pasākumu apmeklētājiem, tai skaitā 
manai mammai un tētim, kas piedalī-
jās paši un aicināja citus. 

Vai Lubāna ir zaļākā pilsēta Lat-
vijā? Ko šajā kontekstā nozīmē vārds 
zaļākā? 

– Lubānas apkārtnē ir daudz mežu, 
tīra vide, gaiss, tas ir viss, kas šobrīd ir dabis-
kā veidā izveidojies un vēl nav sabojāts, bet 
cilvēki bieži uzskata visu par pašsaprotamu, 
kas noteikti tā nav. Tādēļ daudz darāmā izglī-
tošanas jomā, lai aicinātu cilvēkus novērtēt 
un saglabāt to, kas mums ir. 

Kādi zaļie soļi, tavuprāt, nepieciešami 
Lubānai?

– Veloceliņš. Liels prieks par Māri Valaini, 
kurš ar savu entuziasmu ir pieķēries idejai un 
grib ierīkot veloceliņu pa sliedēm no Lubānas 
līdz Meirāniem. Vairāk iespēju atkritumu šķi-
rošanai (šķirošanas konteineri), publiska info 
– kur likt nederīgo sadzīves elektroniku, stiklu, 
utt., pilsētas vadības viedoklis un piedomā-
šana par šo jautājumu. Tāpat īpaši pastaigu 
maršruti Lubānā un tās apkārtnē – iedzīvotā-
jiem un pilsētas viesiem, degradēto vietu ko-
pīga sakopšana, koku stādīšana vietās, kur 
tie iederētos, nevajadzīgo mantu apmaiņas 
punkts utt. Iespēju ir daudz. 

Kas tev licis sākt domāt zaļi? 
– Brīvajā laikā ļoti daudz un regulāri ceļo-

ju. Gan tepat pa Latviju, gan komandējumos, 
gan visi atvaļinājumi, daudzas nedēļas noga-
les tiek pavadītas, apceļojot pasauli. Pašlaik 
esmu apceļojusi 36% pasaules valstu. Cen-
šos izvēlēties tādas vietas, kur tūristi vēl nav 
mainījuši vidi, saglabājušās vietējo paražas 
utt., kā, piemēram, Haiti, Mjanma, Uzbekis-
tāna utt. Ceļojot ir lieliska iespēja redzēt, kā 
cilvēki dzīvo citur, salīdzināt un novērtēt, kādā 
tīrā, zaļā, drošā, skaistā valstī dzīvojam paši. 
Tie, kas gaužas par slikto dzīvi te, vienmēr 
stāstu, kā cilvēki dzīvo Āfrikas mazpilsētās 
vai, piemēram, Indijā, Filipīnās vai Malaizijas 
graustu rajonos, atkritumu hektāros, smogā 
utt. bez jebkādiem iztikas līdzekļiem, bet jop-
rojām uz pasauli skatās pozitīvi, smaida un ir 
priecīgi. 

Ar Daci Feldmani sarunājās 
Ligita Pētersone

Dace Feldmane kopā ar Dinu Vecānu, kurš 22 dienās 
apskrēja apkārt Latvijai. Egila Feldmaņa foto.
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Lubānas pilsētas 
bibliotēkā

Sākot ar oktobri Lubānas pilsētas bib-
liotēka atsāk strādāt sestdienās no plkst. 
10.00 līdz plkst. 14.00

Turpinās makulatūras akcija – vēl jopro-
jām bibliotēkā varat nodot jums nevajadzī-
gos papīra izstrādājumus – grāmatas, žur-
nālus, dažādus bukletus utt.

Inguna Kaņepone

Adrese  Parāda kopsumma
Barkavas 4  294.73
Brīvības 1  665.27
Brīvības 9  3673.05
Brīvības 34  1348.54
Skolas 4  48.94
Oskara Kalpaka 25 1144.93
Klānu 16  265.27
Klānu 18  741.47
Parka 5   238.33
Parka 7   148.89
Parka 8   204.54
Parka 9   1757.30
Parka 10  273.36
Parka 11  2646.86
Parka 12  1345.73
Parka 18  1960.28
Parka 20  4685.47
Parka 22  3203.83
Stacijas 3  4723.75
Stacijas 12  838.67
Stacijas 14  1124.91
Tilta 13   426.05
Ozolu 7   214.39
Ozolu 14  13330.76
Ozolu 18  3035.46
Ozolu 20  496.98
Vidzemes 2  1794.47
Privātmājas  26938.27
Kopā   77570.50

Adrese  Parāda kopsumma
Brīvības 9  4259.42
Skolas 4  412.63
Oskara Kalpaka 23 418.92
Oskara Kalpaka 25 10651.65
Parka 7   8834.02
Parka 9   5432.04
Parka 11  6158.44
Parka 18  11581.59
Parka 20  20918.54
Parka 22  14278.09
Ozolu 14  36094.59
Kopā   119039.93

Parādi par siltumapgādi 
uz 01.09.2017.

Parādi par ūdensapgādi 
uz 01.09.2017.

SIA “Lubānas 
KP” informē

SIA “Lubānas KP” atgādina, ka katru 
mēnesi jānoziņo ūdens skaitītāju rādījumi 
no tekošā mēneša 28. datuma līdz nāka-
mā mēneša 3. datumam. Atvainojamies 
par rēķinu kavēšanos tehnisku iemeslu 
dēļ.

Parka un Ozolu ielas iedzīvotājiem, kas 
maksāja avansus par siltumapgādi, lū-
gums ierasties SIA “Lubānas KP” birojā 
Oskara Kalpaka ielā 4-1, Lubānā, līdzi ņe-
mot bankas rekvizītus, lai uzrakstītu iesnie-
gumu par iemaksātā avansa atmaksu.

Vita Zariņa

Ir tādi cilvēki, kā 
svētku brīži, kā 

ziedi vāzē. 
(E. Vēciņa)

Jā!.. Ir tādi cilvēki!.. Cerībniekiem tāda 
ir skolotāja Aija Andersone. Kā plaukstoš 
zieds, kā svētku prieks.

Jau gadu gadiem daudzus neziņas un 
interešu mezglus palīdz atraisīt Aija ar savām 
enciklopēdiskajām zināšanām – ne vien lite-
ratūrā, bet arī citos sadzīves jautājumos.

Ja vien “Cerībā” iekrājas kādi interesanti 
jautājumi, viesojas draugu kolektīvi, vienmēr 
uzrunājam Aiju. Viņa nekad nav atteikusies 
mums palīdzēt. Vienmēr atbalsta ar ieros-
mēm, bagātīgu izziņas materiālu klāstu un 
dzirkstošo valodiņu. Vienmēr dzirkstī kāda 
asprātība un īpašs gudrības izpaudums. Ne-
kad un nekur skolotāja neiet bez pierakstu 
kladītes. Prot klausīties, jautāt, izteikties un, 
protams, arī iegaumēt un atcerēties.

Aija Razgale domā, ka Aijas sirsnīgums, 
prāta gaišums, vienkāršība ir pārmantoti no 
māmiņas – Vijas Portnovas – Ļaudonas sko-
lotājas. Saskarsme ar Viju Portnovu paliek 
atmiņā uz visu mūžu, tāpat kā ar Aiju Ander-
soni. Aija ir apbrīnojami gudra, prot pamatīgi, 
saprotamā valodā runāt par jebkuru tematu. 
No viņas stāstījuma mēs ik reizes iegūstam 
daudz jaunu atziņu, zināšanu.

Biruta atzīst, ka lielais prieks sastāv no 
maziem prieciņiem. Šos mirkļus vajag pama-
nīt un tvert. Ar prieku atceros Aijas interesan-
tos stāstījumus par ekskursiju braucieniem, 
par omulīgo klimatu autobusos un pie mums, 
“Cerībā”.

Paldies Aijai saka Elza par mums veltīto 
laiku, par vienkāršību, optimismu, sirsnību, 
gudrību un atsaucību. Pateicoties Aijai, ik ga-
dus svinam Dzejas dienas. Pamatīgāk iepa-
zīstam dzejniekus (J. Ziemeļnieks, K. Klāna, 
Br. Martuževa, A. Eglītis, rajona literāti). Klau-
sīties Aiju gribas ar aizturētu elpu un daudz 
ko izprast jaunās noskaņās.

Apbrīnojama ir Aijas prasme stāstīt un vē-
lēšanās piedalīties, lai turpinājumā palīdzētu 
pilnveidoties līdzcilvēkiem, lai rosinātu darbo-
ties un domāt.

Marija gaidīt gaida to ceturtdienu, kad 
mēs Aiju sirsnīgi uzņemsim savā kolektīvā un 
pavērsim iespēju parunāties ar skolotāju kā 
savu ģimenes locekli.

Ir tādi cilvēki, kā ziedi vāzē, kas smaržo 
un priecē cauru gadu. Tāds cilvēks mums, 
cerībniekiem, ir Aija Andersone. Paldies, sko-
lotāj! Paldies par atsaucību, interesantu un 
produktīvu sadarbību! 

Lai dzejnieces I. Toras vārdi palīdz Jums 
atjaunoties: 

no saules spēku smelties
no avota – padzerties
no vēja mācīties stiprai būt
no ziediem kā mīlestību sev gūt
kā atplaukt un ziedēt un mīļumu dalīt...

Cerībnieku domas uzklausīja un 
apkopoja Janīna Mālniece

SIA “Granulu 
Mobilais Siltums” 

aktivitātes
29. septembrī testa režīmā tika pieslēg-

ta katlumāja Ozolu ielā. Siltums tiek padots 
ar vecajām apkures iekārtām un paralēli 
tiek uzstādītas jaunās apkures iekārtas. 

Tika risināts jautājums par ēkas Ozolu 
ielā 14 pieslēgšanu apkurei, jo šī māja siltu-
mu vēl nesaņēma vienlaicīgi ar citām mā-
jām tehnisku iemeslu dēļ. 

Informācija interesentiem. Jaunās ap-
kures iekārtas Ozolu ielas katlumājā tiks 
kurinātas ar šķeldu. Šķelda tiks uzglabāta 
speciālos konteineros. 

Uz 29. septembri par siltumenerģijas 
piegādi un lietošanu vēl nebija noslēgti lī-
gumi ar SIA “Granulu Mobilais Siltums” 27. 
Aiviekstes labā krasta daudzdzīvokļu māju 
klientiem. Visvairāk nenoslēgto līgumu ir 
Parka ielā 22 un Ozolu ielā 14. Visdiscipli-
nētākie dzīvokļu īpašnieki ir Parka ielā 18 – 
noslēgti līgumi ar visiem siltuma patērētā-
jiem. Uz 3. septembri nav noslēgti līgumi ar 
10 dzīvokļu īpašniekiem. 

Ligita Pētersone

Zināmi izsoles 
rezultāti

27. septembrī notika  pašvaldības ne-
dzīvojamās telpas Oskara Kalpaka ielā 2 
nomas tiesību izsole. Pašvaldības uzstādī-
jums telpu lietošanai bija – tirdzniecība, pa-
kalpojumu sniegšana. Izsolei bija pieteiku-
šies 2 pretendenti. 

Nomas objekta nosacītā nomas mēne-
ša maksa bija 33 EUR, izsoles solis – 5 
EUR. Objektu nosolīja SIA “Velga”, nosolot 
telpu nomas maksu – 53 EUR mēnesī.



”LUBĀNAS ZIŅAS” 2017. gada 6. oktobris 5

Dabas māte ir sapīkusi – raud aukstām lie-
tus lāsēm bez apstājas katru dienu. Tā vien lie-
kas, ka visas mākoņu vīlītes pārplīsušas. Kādas 
ir mūsu emocijas šajā drēgnajā laikā? Esam 
padevušies nelāgam garastāvoklim? Nekādā 
gadījumā!

Septembris bija darbīgs un notikumu pilns 
mēnesis visiem – gan skolēniem, gan skolotā-
jiem. Mēnesis ir aizvadīts. Kādam tas bija pilns 
notikumu un pārsteigumu, bet kādam citam var-
būt ne tik ļoti. Šķiet, skolā viss ir nostājies savās 
sliedēs, skolēni jau atkal pieraduši mācīties.

Viens no svarīgākajiem un arī neierastāka-
jiem notikumiem bija Erasmus+ skolēnu un sko-
lotāju apmaiņas brauciens uz Latviju pie mums. 
Lubānā ieradās skolotāji un skolēni no vairākām 
valstīm – Spānijas, Portugāles, Itālijas, Grieķijas, 
Vācijas, Turcijas (no tās ieradās tikai skolotāji). 
Skolēni dzīvoja viesu ģimenēs pie mūsu pašu 
Lubānas vidusskolas audzēķiem un viņu ģime-
nēm. Projekta laikā visi strādāja grupās, kopīgi 
pavadīja laiku un kārtīgi iepazinās. Domājams, 
ka ārzemju viesi aizbrauca ar ļoti labām atmi-
ņām un lielisku pieredzi. Kā ikkatru gadu, arī šo-
gad bija Olimpiskā diena 2017. Visi pulcējāmies 
sporta zālē, lai kopīgi vingrotu. 1. – 4. klašu sko-
lēni devās ekskursijā uz Rīgu, apmeklēja Nacio-
nālo bibliotēku, zooloģisko dārzu un jaunatklāto 
rotaļu laukumu. Lai padarītu šo lietaino laiku 
nedaudz krāsaināku, pie skolas vērojama ziedu 
kompozīciju izstāde „Rudens trešais rīts”. Katra 
klase no ziediem un citiem materiāliem izveidoja 
unikālu, krāšņu kompozīciju, kas priecēja gan 
skolasbiedrus, gan garāmgājējus. Arī šogad 
skolā bija Skolotāju diena. Nedaudz savādāka 
nekā citus gadus, tomēr interesanta. 12. klases 
skolēni varēja pārbaudīt skolotājus jebkurā brī-
dī, ienākot klasē un uzdodot interesantus jautā-
jumus, uz kuriem skolotājiem jāsniedz atbildes.

Septembris tika noslēgts ar ikgadējo rudens 
fotografēšanos, iemūžinot klases, draugus un 
sevi.

Cerams, ka septembris palika atmiņās kā 
pozitīvi un jauki pavadīts mēnesis. Novēlam 
visiem tādu arī oktobri. Izbaudi rudeni, kamēr 
vien iespējams! Mēs esam tik dažādi, bet viens 
mums visiem ir kopīgs. Nevienam nepatīk atrast 
slikto sevī. Tomēr – tieši ar to jāsāk. Iemācies sa-
skatīt lietas, kuras tu vari darīt labāk. Labāk uz-
vesties, cītīgāk mācīties, vairāk palīdzēt saviem 
vecākiem, būt labākam draugam – neaprunāt, 
neaizskart, nepazemot, bet uzklausīt, saprast un 
atbalstīt. Sāc ar sevi! Tava pasaule sākas ar tevi. 
Ja tu būsi tāds, kādus gribi redzēt citus sev ap-
kārt, tava pasaule būs skaista. Skolā vai mājās. 
Izvēlies to un esi laimīgs tajā, ko vari radīt pats!

11. klases skolniece Elīna Reire

Šoruden Lubānas vidusskolas sākumskolēnu ekskursijas maršruts – galvaspilsē-
ta Rīga. Latvijas Nacionālaja bibliotēkā mūs gaidīja gides, kuras aicināja izzināt Gais-
mas pils vēsturi, lasītavas, katra stāva plānu un ekspozīciju “Grāmata Latvijā”.

Visus pārsteidza gan  ēkas varenums, gan vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums. 
Lasītājiem pieejamas retās grāmatas, rokraksti, mākslas un mūzikas kolekcijas, skaņu ie-
raksti, kartes u.c. Ar īpašu interesi skolēni pakavējās pie K. Barona Dainu skapja. 

Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējums mums bija kā balva par piedalīšanos bateriju vāk-
šanas konkursā “Tīrai Latvijai!”, jo biļetes iegādājāmies ar atlaidi. Tā kā ekskursija notika 
bez gida, tad sugu nosaukumus un aprakstus izlasījām pie dzīvnieku mītnēm. Noslēpumai-
nāko un interesantāko ekspozīciju aplūkojām “Tropu mājā”.

Ekskursijas pēdējā pietura – jaunais rotaļu un atrakciju laukums. 4 ha teritorijā ir uzstā-
dītas dažāda veida rotaļu iekārtas, kas domātas dažāda vecuma  bērniem. Ievērojot visus 
drošības noteikumus, sveiki un veseli, Lubānā atgriezāmies vēlā vakarā. 

4. klases audzinātāja Astra Šķēle

Rudens ekskursijā uz Rīgu!

Latvijas Olimpiskās komitejas organi-
zētā “Olimpiskā diena 2017” notika jau 
piektdien, 22. septembrī 563 norises vie-
tās un kopā pulcēja pasākuma dalībnie-
ku rekordskaitu – 136 704 dalībniekus no 
97 Latvijas novadiem un pilsētām. Olim-
piskās dienas devīze šogad bija “Sporto 
svaigā gaisā.”

“Olimpiskās dienas 2017” pasākumi noti-
ka gandrīz katrā Latvijas novadā un pilsētā. 
Lubānā centrālais pasākums norisinājās 
Lubānas vidusskolā, kas iesākās ar kopīgu 
Olimpisko rīta vingrošanu, kurā piedalījās 
5. – 11. klašu skolēni. Vienpadsmitās kla-
ses meiteņu un mūzikas pavadībā visi ak-
tīvi vingroja sporta zālē. Kopā ar Lubānas 
vidusskolas skolēniem Olimpiskajā dienā 
piedalījās arī Meirānu Kalpaka pamatskolas 
skolēni. 

Sports dziedē ne tikai miesu, bet arī dvē-
seli. Un attīsta prātu. Uz starta! Pirms krosa 
dabas takā, mūs visus iesildīja ultramarato-
nists Andrejs Jesko. Viņš ir viens no taku 

skriešanas seriāla “Stirnu buks“ favorītiem un 
Barcelona Trail 2016 kalnu taku skrējiena uz-
varētājs.

Pēc krosa visi atgriezāmies skolas teritorijā, 
lai pa komandām startētu dažādās stafetēs. 5. 
– 11. klašu kolektīvi veidoja komandas 7 sko-
lēnu sastāvā. Stafetes bija dažādas, kur bija 
nepieciešams gan ātrums, gan ass prāts, gan 
veiklība un izveicība. Katrs skolēns, kas bija 
ieradies uz Olimpisko dienu, varēja spēlēt fl or-
bolgolfu, konusboulingu, frīsbijbolu, celt pili, 
orientēties labirintā, veikt volejbola piespēles, 
salikt Lubānas logo, sist futbola soda sitienus, 
braukt ar skrejriteni.

Sports raisa pozitīvas emocijas un ved uz 
jauniem sasniegumiem dzīvē. Sportiski cilvēki 
vairāk sasniedz arī citās dzīves jomās, jo viņu 
raksturs ir norūdīts un slinkums tiek padzīts. 
Tātad vairāk dzīvesprieka un komunikācijas 
ar līdzīgi domājošiem uzlabo dzīves kvalitāti 
un norūda raksturu. Šajā dienā arī mūs visus 
lutināja laiks ar spožiem saules stariem. Lie-
lai daļai skolēnu bija lieliska noguruma sajūta 
pēc sporta dienas, kā pēc labi padarīta darba! 
Tā kā tikai uz priekšu! Olimpiskajā dienā mēs 
katrs pārvarējām kādu šķērsli, lai kļūtu labāki, 
stiprāki, drosmīgāki! 

11. klases skolniece Una Ivanova

Olimpiskā 
diena 2017

Futbola diena 
15. septembrī  Balvos notika Latvijas Ziemeļaus-

trumu reģiona “Meiteņu futbola diena”, kurā piedalī-
jās Ludzas, Kārsavas, Balvu, Alūksnes, Viļānu novada 
Dekšāru pamatskolas, Gulbenes, Lubānas meitenes, 
kurām patīk futbols. Lubānas vidusskolu pārstāvēja 
Džesika Kaļinovska, Arvita Viktorija Aizsilniece un Eli-
zabete Kalniņa. Kopumā šajā pasākumā piedalījās 65 
meitenes, kuru vecums 9 – 13 gadi.

Futbola diena jeb, angliski dēvējot, Grassroots 
Week ir aktivitāšu kopums, kurā ikviens pozitīvā at-
mosfērā var izbaudīt futbolu un gūt priekšstatu par to. 
Galvenais mērķis ir sabiedrībai parādīt, ka futbols ir 
visiem brīvi pieejams un atvērts ikvienam. Arī Latvijas 
Futbola federācija katru gadu rīko šādas aktivitātes, 
un šis gads nebija izņēmums.

Futbola dienas simbols sevī ietver 3 lietas – futbo-
la buci, bumbu un vārtu līniju, to visu apvienojot sirds 
formā, kas nozīmē, ka mēs visi mīlam futbolu un tas ir 
atvērts ikvienam.

Atklāšanas parādē dalībnieces sveica Balvu novada 
domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, Latvijas Futbola 
federācijas Sieviešu futbola nodaļas pārstāvis Jevgē-
nijs Gedersons, Latvijas sieviešu izlases futboliste Elīza 
Spruntule un Ziemeļaustrumu futbola centra vadītājs 
Edgars Kaļva. 

Lai arī laiks nelutināja, jo bija vējš un ik pa laikam 
lietus, mēs piedalījāmies daudzās futbola stafetēs 
un vingrinājumos. Visur pamatā bija darbs ar futbola 
bumbu. Noslēgumā visām dalībniecēm tika pasniegtas 
medaļas, diplomi un saldumi, kā arī piemiņas cepurītes 
un futbola bumbas. Paldies, Džesikas mammai Sindijai 
Kaļinovskai, kas mūs aizveda uz šiem futbola svētkiem.

6. klases skolniece Elizabete Kalniņa

2017. gada oktobris2017. gada oktobr2017. gada oktobrLubānas vidusskolas skolēnu avīze 

ā Rī !
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Sākoties jaunajam mācību gadam, 
Lubānas vidusskolā valdīja priecīgs 
satraukums. Tikai 2 nedēļas un skolā 
gaidāmi ciemiņi no 6 Eiropas valstīm. 
Jau vasaras sākumā 21 lubāniešu ģi-
mene sāka gatavoties viesu uzņemša-
nai, jo starptautisko skolēnu apmaiņas 
projektu noteikumi paredz, ka skolēni 
dzīvo ģimenēs. Skolēni sarakstījās ar 
jaunajiem ārzemju draugiem un visi ar 
nepacietību gaidīja satikšanos klātienē. 
Arī Lubānas vidusskolas pedagogiem 
un jo īpaši projekta koordinatorei Lailai 
Ozoliņai, skolas direktorei Ivetai Pei-
lānei un skolotājai Anitai Tropai darba 
bija pilnas rokas, jo, lai gan šis starp-
tautiskais projekts Lubānas vidusskolā 
nebija pirmais, tikšanās Lubānā notika 
pirmo reizi. Jau vasarā tika plānots, or-
ganizēts, domāts, lai viss izdotos satu-
rīgi un interesanti.

15. septembra rītā uz Rīgu sagaidīt vie-
sus devās Latvijas komandas skolēni Alma 
Elīze Ezeriņa, Helēna Gerševica, Āris Feld-
manis, Kaspars Krauklis, skolas direktore 
Iveta Peilāne un skolotājas Laila Ozoliņa, 
Dace Pauliņa, Anita Tropa. Delegācijas no 
Turcijas, Grieķijas, Spānijas, Portugāles, 
Itālijas un Vācijas ieradās visas dienas 
garumā, iekārtojās viesnīcā „Skanste” un 
guva pirmos iespaidus par mūsu galvas-
pilsētu Rīgu.

16. septembra rītā pēc sirsnīgas sa-
sveicināšanās, dalībnieku prieka par dāva-
nām ar latviskiem rakstiem, sākās projekta 
darbs – aktivitātes komandu saliedēšanai – 
skolēni ar planšetēm rokās iepazina Rīgu, 
meklējot dažādus kontrolpunktus. Latvijas 
tikšanās reizes tēma bija “Tautiskais un 
modernais sportā”, tāpēc orientēšanās 
spēle – ļoti labs starts projektam. Skolotāji 
šajā laikā apmeklēja „Laimas” šokolādes 
muzeju. Pēcpusdienā viesiem ļoti patika 
iespēja vērot Rīgu no Pēterbaznīcas torņa, 
pastaiga pa Vecpilsētu. Skolēniem intere-
sants bija Ilūziju muzejs. Skolotāji vakara 
noslēgumā restorānā „Taverna” iepazina 
Latvijas 4 novadu raksturīgākos ēdienus 
un latviešu mūziku.

17. septembrī, svētdienas rītā, sākām 
doties uz Lubānas pusi. Brīvdabas muzejā 
notika praktiskā nodarbība „Iepazīšanās 
ar latviešu tradicionālajām spēlēm”. No-
darbību vadīja muzeja darbinieks Imants 
Vekmans, kurš “ierāva”  spēlēs gan viesus, 
gan latviešus. Nākamais pieturas punkts – 
Turaidas muzejrezervāta komplekss – un 
skolēniem atkal darbs starptautiskajās 
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Erasmus+ projekta „EDU CARE FULLY” („Izglītība 
– rūpes par visiem”) dalībnieku tikšanās Latvijā

grupās – orientēšanās spēle. Skolotāji 
gida pavadībā apmeklēja Turaidas Rozes 
kapu, Turaidas pili, uzkāpa pils tornī. Die-
nas otrajā pusē atkal sportiskas aktivitātes 
–  nobrauciens ar rodeļiem. Daudzi to da-
rīja pirmo reizi. Pēc divu stundu brauciena 
skolotājiem labu nakti vēlējām Smeceres 
kroga viesnīcā, bet skolēnus Lubānā gai-
dīja viņu viesģimenes. Tikšanās, apskāvie-
ni, došanās mājās – gan kājām, gan mašī-
nās un tad vakars ģimenē.

18. septembris – pirmdiena. Lubānas 
vidusskola visus sagaida izgreznota ar 
visu 7 valstu un Eiropas Savienības karo-
giem, ar uzrakstiem „Laipni gaidīti!” visās 
7 valodās (par uzrakstiem parūpējušies 
sākumskolas klašu skolēni kopā ar savām 
audzinātājām un vizuālās mākslas skolo-
tāju Vitu Landrāti). Pēc skolas direktores 
Ivetas Peilānes apsveikuma sākas darbs. 
Jauniešu centra vadītāja Linda Irbe strādā 
ar skolēniem, kuri atkal tiek sadalīti starp-
tautiskajās grupās, jo viens no projekta 
mērķiem – komunikācija angļu valodā. 
Lubānas vidusskolā projektā iesaistīta 11. 
klase, tāpēc Latvijas komandā darbojās 
Emīlija Solovjeva, Amanda Gerševica, 
Kristaps Bērziņš un Edijs Apsītis.

Skolēni strādā, apkopojot katras valsts 
mājas darbus. Viena grupa izvērtē aptauju 
ar skolēniem, vecākiem, vecvecākiem par 
sportu, dejošanu, veselīgu dzīvesveidu 
rezultātus, otra grupa veido kopējo eseju 
par fi lmu „Rollerball”. Trešā grupa ska-
tās katras valsts iesūtīto video interviju ar 
kādu sportistu un veido vienu video fi lmu. 
Mūsu video intervija ir ar Rolandu Gruzīti 
– vienu no labākajiem Latvijas disku golfa 
spēlētājiem. Šis sporta veids Latvijā ir jau-
ns un arī mūsu viesiem tas bija interesants 
un neparasts. Ceturtā grupa apkopo un 
novērtē visas projekta aktivitātes un raksta 
secinājumus.

Strādā arī skolotāji. Semināru „Kustību 
rotaļas un vingrinājumi emocionālā līdz-
svara veicināšanai bērniem ar speciālām 
vajadzībām” vada Meirānu Kalpaka pa-

matskolas skolotājas Vineta Bormane un 
Ilze Stiprā.  Vēlāk skolotāji dodas uz Anitas 
Tropas vadīto angļu valodas stundu, kurā 
6. klases skolēni palīdz 2. klases skolē-
niem pilnveidot lasītprasmes.

Pēcpusdienā visi piedalās aktivitā-
tēs kopā ar Māri Valaini. Žēl, ka lietus dēļ 
aktivitātes nenotika Dabas takā, tomēr 
arī sporta zālē interese par tur notiekošo 
bija liela. Skolotāji pēcpusdienu aizvadīja 
Vecpiebalgas novadā, kur apskatīja Jāņa 
Roņa porcelāna ražotni un piedalījās rado-
šajā porcelāna apgleznošanas darbnīcā.

19. septembrī skolēni turpināja strādāt 
grupās pie projekta uzdevumiem, bet sko-
lotājiem notika semināri. Itālijas skolotāji 
bija sagatavojuši lekciju un diskusiju par 
veselīgu uzturu. Pēc tam viesi iepazinās ar 
mūsu skolas skolotāju Daces Pauliņas un 
Ineses Sondares pieredzi moderno tehno-
loģiju izmantošanā mācību stundās. Sko-
lotāji darbojās paši, izmantojot planšetes.

Pēcpusdiena tika veltīta viesu iepa-
zīstināšanai ar kokaudzētavu „Podiņi” un 
Lubāna ezeru. Gan skolēniem, gan sko-
lotājiem patika Gunāra Igauņa mūzikas 
instrumentu muzejā. Garlaikots nejutās 
neviens.

20. septembris, trešdiena, pēdējā 
projekta diena Lubānā. Skolēni pabeidza 
savus darbus grupās un prezentēja rezul-
tātus. Skolotāji apsprieda nākamās tikša-
nās Vācijā norisi un skolēniem veicamos 
mājas darbus.

Notika arī tikšanās ar Lubānas pašval-
dības vadītāju Tāli Salenieku, kuras laikā 
viesiem bija iespēja noskatīties fi lmu par 
Lubānas novada uzņēmējiem. Filmu tul-
koja angļu valodā gidu pulciņa dalībniece 
Laila Anna Strode. Pēcpusdienā skolotā-
ji tikās ar vienu no Lubānas uzņēmējiem 
Oskaru Žvaginu un apmeklēja Amatnieku 
centru, kur viņu uzmanību piesaistīja Katrī-
nas Valaines veidotie pirts paklāji.
Īpaša sajūsma viesiem bija par mūsu 

skolas skolēnu sniegto koncertu. Ovāci-
jas, aplausi, fotoaparātu zibšņi pavadīja 
katru deju un dziesmu. Vakara noslēgumā 
visi dejoja latviešu rotaļdejas un baudīja 
vecāku sarūpētos latviešu ēdienus.

Tik ļoti gaidītā nedēļa beidzās ātri! 
Liels paldies ģimenēm par partnerskolu 
skolēnu uzņemšanu savās mājās, Lubā-
nas vidusskolas skolotāju kolektīvam par 
atsaucību, īpaši Dacei Pauliņai, Dacei Ko-
čānei, Inesei Sondarei, Mārim Valainim, 
Jānim Lejiņam. Paldies Lindai Irbei par lie-
lisko darbu ar jauniešiem. Paldies Kristīnai 
Tropai un Guntim Klikučam par viesu iz-
vizināšanu. Paldies ēdinātājiem un visiem, 
visiem, kas iesaistījās, lai mums izdotos!

Projekta darba grupa – 
Iveta Peilāne, 

Anita Tropa un Laila Ozoliņa

Skolēnu avīzītes “Saldskābmaize” korespondenti: 
Samanta Zviedre, Elizabete Kalniņa, Alma Elīze Ezeriņa, Elīna Reire, 

Una Ivanova, Aleksandrs Ozoliņš,  Kristiāna Fjodorova, Loreta Māliņa

E r a s m u s +

EDU C A R E F U L LY
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Liekas vēl nupat mazā spriganā brūna-
ce Agnese Šķēle steidzās ar draudzenēm 
pa Lubānas vidusskolas gaiteņiem, lai pa-
gūtu uz skolas ansambli, mākslas vai mū-
zikas skolu, bet nu jau ir Latvijas Kultūras 
akadēmijas studente, kur apgūst kultūras 
socioloģiju un menedžmentu.

Interesanta izvēle – kultūras socio-
loģija un menedžments. Pastāsti, ar ko 
varēsi nodarboties nākotnē, absolvējot 
augstskolu? 

– Šajā programmā apvienotas gan hu-
manitārās, gan sociālās zinātnes. Sociolo-
ģija ir zinātne par sabiedrību, tādēļ var kļūt 
par sociologu vai arī kultūras menedžeri, 
veidot kultūras pasākumus, projektus. 
Taču darbības spektrs ir ļoti plašs, sākot no 
kultūras iestāžu vadības, sabiedriskajām 
attiecībām līdz darbam vēstniecībā utt. Pati 
savu virzienu gan vēl neesmu izvēlējusies, 
tādēļ vēl nezinu, par ko kļūšu.

Tu esi skaistas balss īpašniece. Vai 
arī šo savu talantu šobrīd kaut kā attīs-
ti?

– Es labprāt to attīstītu, taču tam diem-
žēl neatliek laika. Tas ir hobijs, ar kuru no-
darbojos sava prieka pēc.

Šobrīd Erasmus+ apmaiņas prog-
rammas ietvaros tu 4 mēnešus studē Is-
landē, pilsētā Agireiri (Akureyri). Kādas 
ir tavas emocijas, atrodoties Islandē?

– Jūtos ārkārtīgi pateicīga par šādu ie-
spēju studēt tik brīnišķīgā valstī, šeit tik tie-
šām ir tik daudz ko redzēt un baudīt. Spēju 
izjust īstu mieru, atrodoties tik pasakainā 
vidē kā šeit. Apkārtesošā daba iedvesmo, 
aizkustina, liek brīnīties, kā arī priecāties 
par dzīvi un ļauties pārdomām. 

Vai tiesa, ka Islandi raksturo vulkānu 
dārdi, pazemes sarunas ar debesīm, gei-
zeru strūklojumi un dubļu avotu šļaksti, 
ledus klāni un klinšu kailās muguras, 
fjordi un ezeriņi, banāni un vīnogas sil-
tumnīcās, lēta elektroenerģija un geize-
ri? 

– Lielākoties jā, šeit ir kontrastaina daba 
un islandieši tik tiešām maksā pavisam ne-
daudz par elektroenerģiju un siltumu, jo to 
iegūst no ģeotermālajiem ūdeņiem. Intere-
sants fakts, ka tiek siltinātas pat dažas ielas 
un autostāvvietas.

Klintis, fjordi, ledus… Vai daba nav 
ietekmējusi islandiešu emocijas, pasau-
les uztveri? Citiem vārdiem sakot, kādi ir 
islandieši?

– Islandiešus noteikti varētu raksturot 
kā sirsnīgus un atsaucīgus cilvēkus, kuri 
lietas uztver ļoti mierīgi, nekur nesteidzo-
ties. Viņi nav īpaši runātīgi, taču, uzsākot 
sarunu, ātri vien atplaukst. Reiz viens no 
pasniedzējiem jokoja, ka islandieši parasti 
sāk runāt piektdienās, pēc pusnakts, kad 
dodas izklaidēties, un tad pirmdienās atkal 
apklust. 

Pastāsti par savu ikdienu Islandē? 
– No pirmdienas līdz piektdienai dodos 

uz Agireiri universitāti, lai apmeklētu lekci-
jas. Studēju sociālo zinātņu fakultātē, ap-
gūstu priekšmetus, kuri saistīti ar fi lozofi ju, 
psiholoģiju un vēsturi. Dzīvoju vienā viesu 
namā kopā ar deviņiem citiem apmaiņas 
studentiem, tādēļ daudz laika sanāk pa-
vadīt ar viņiem. Labprāt iepazīstinām viens 
otru ar savas valsts kultūru. Pārsteidzoši, 
cik daudz līdzīga var atklāt starp tik dažā-
dām valstīm gan valodas, gan paradumu 
ziņā. Brīvajā laikā apmeklēju izstādes, 
koncertus. Nedēļas nogalēs bieži dodos 
ekskursijās, lai baudītu to, ko spēj piedāvāt 
Islandes daba. Drīz varēšu teikt, ka esmu 
jau apbraukājusi visu valsti. 

Vai studiju pilnvērtīgai apguvei tev 
nav valodas barjeras? Kādā valodā tu 
mācies, sarunājies?

– Valodas barjera nav jūtama un ma-
nas valodas prasmes kļūst arvien labākas. 
Studiju apguve ir angļu valodā, kā arī brīvi 
komunicēju angliski. Sarunājoties ar islan-
diešiem, cenšos izmantot pieklājības frāzes 
islandiešu valodā, kas viņiem, protams, ir 
patīkami.

Saprotu, ka Agireiri ir samērā liela 
pilsēta, lielāka par Rīgu (varbūt mal-
dos)? Kā ir mazpilsētas meitenei sadzī-
vot ar lielas pilsētas, vēl it sevišķi sve-
šas zemes, ikdienu? Esi gaidīta un laipni 
uzņemta?

– Agireiri tiek dēvēta par Ziemeļislandes 
galvaspilsētu un ir otra apdzīvotākā pilsēta 
Islandē, taču tā ir ievērojami mazāka par 
Rīgu. Es spēju ļoti ātri iejusties jaunā vidē 
un brīvi komunicēt ar cilvēkiem, tādēļ dzīve 
ārpus ierastā nesagādā nekādas problē-
mas, vēl jo vairāk šeit, Islandē, kur cilvēki 
allaž ir laipni un atvērti. 

Vai mazpilsētas skoliņā, kā Lubā-
nas vidusskola, var saņemt pietiekamu 
izglītību, lai mūsu jaunieši varētu tālāk 
startēt, apgūstot zinības augstskolās, 
studējot ārzemēs utt.? Zināmās aprindās 
pastāv uzskats, ka mazās skoliņās ne-
spēj nodrošināt labu izglītību.

– Man šķiet, ka vairums novada iedzī-
votāju spētu iedomāties konkrētus gadī-
jumus, kuri apstiprina to, ka arī pabeidzot 
mazpilsētas skolu, ir iespējams gūt augstā-
ko izglītību gan Latvijā, gan ārzemēs un pat 
gūt panākumus. Svarīgi ir skolēnus motivēt, 
iedvesmot, palīdzēt apzināt savu interešu 
sfēru un sniegt atbalstu sakarā ar nākotnes 
iecerēm. Taču daudz kas ir atkarīgs arī no 
paša cilvēka, cik liela ir vēlme censties, lai 
sasniegtu savus mērķus. 

Kā tu domā, ar ko mēs novadā varētu 
pārsteigt kārtīgu islandieti? 

– Grūti iedomāties pārsteigtu islandie-
ti, taču noteikti aizvestu uz dabas taku, lai 
izmēģina vēsturiskas izklaides. Jāpiemin, 
ka islandieši ir diezgan zinoši par savas 
valsts vēsturi, pat no tās pirmsākumiem. 
Vēl aizvien aktuāla ir vikingu cīņu imitācija 
un atbilstošu tērpu, ieroču, rotu darināša-
na. Parādītu arī amatnieku centru, kas va-
rētu viņiem šķist interesanti, ņemot vērā, 
ka rokdarbi, it īpaši adīšana, šeit ir diezgan 
iecienīti.

Kā tev pietrūkst Islandē no Latvijas, 
Lubānas, ja neskaita ģimeni un drau-
gus?

– Man visvairāk pietrūkst Latvijas mežu, 
tas ir tas, kā Islandē trūkst – šeit nav īpaši 
daudz koku, kaut arī dzīvoju vienā no me-
žainākajiem apvidiem.

Ar Agnesi sarunājās Ligita Pētersone
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Ikviens, kam izveidojies nodokļu parāds, 
no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 2. 
janvārim var Valsts ieņēmumu dienestā pie-
teikties nodokļu atbalsta pasākumam. Tā 
ievaros, samaksājot nodokļu pamatparādu, 
tiek dzēstas nokavējuma un soda naudas. 
Atbalsta pasākumam var pieteikties gan pri-
vātpersonas, gan komersanti, aizpildot īpaši 
tam paredzētu iesniegumu. Nodokļu atbalsta 
pasākums attiecas uz visiem nodokļu vei-
diem, izņemot nekustamā īpašuma nodokli 
un solidaritātes nodokli, neatkarīgi no tā, par 
cik senu laika posmu nodokļu parāds izvei-
dojies.  

Ikviena fi ziskā persona var pieteikties at-
balsta pasākumam, norādot to nodokļu pa-
matparāda summu sadalījumā pa nodokļu 
veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa uz pieteiku-
ma iesniegšanas dienu. 

Savukārt juridiskas personas atbalsta 
pasākumam var pieteikt ne lielāku nodokļu 
pamatparāda summu, kāda tā bija uz 2017. 
gada 1.jūniju, un ja tā nav samaksāta līdz die-
nai, kad uzņēmums piesakās atbalsta pasā-
kumam. Piemēram, ja uzņēmumam uz 2017.
gada 1.jūniju bija 1000 euro liels parāds, bet 
oktobrī - jau 2000 eiro, tad atbalsta pasāku-
mam tas varēs pieteikt šo 1000 eiro parādu.

Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda 
atbalsta pamatparāda summu, nodokļu vei-
dus, uz kuriem piesaka atbalstu, un cik mē-
nešu laikā apņemas to samaksāt. Atbalsta 
pamatparādu var sadalīt vienādās daļās, un 
tas ir maksājams reizi mēnesī. Samaksas ter-
miņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet 
ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim.

Juridiskās personas iesniegumu var aiz-
pildīt un nosūtīt VID Elektroniskās deklarēša-
nas sistēmā (sadaļā “Dokumenti – Sagatavot 
dokumentu “No veidlapas”- Citi – “Iesniegums 
par pieteikšanos atbalstam nokavējuma nau-
das un soda naudas dzēšanai”), savukārt fi -
ziskās personas iesniegumu var iesniegt arī:

• personīgi vēršoties jebkurā VID klientu 

apkalpošanas centrā; 
• izmantojot drošu elektronisko parakstu, 

nosūtot uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv;
• sūtot pa pastu uz adresi: Valsts ieņēmu-

mu dienestam, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978. 
Nodokļu maksātāji, kuri vēlas noskaidro-

tu nodokļu pamatparāda, nokavējuma nau-
das un soda naudas apmēru uz pieteikuma 
iesniegšanas dienu, to var precizēt VID EDS. 
Fiziskās personas, kuras nav EDS lietotāji, in-
formāciju par savu nodokļu pamatparāda ap-
mēru var iegūt, sazinoties ar VID speciālistu, 
kurš norādīts VID nosūtītajā vēstulē. 

Vēršam uzmanību, ka piedalīties atbalsta 
pasākumā nav tiesību šādos gadījumos: 

– ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pie-
ņemts lēmums par tā saimnieciskās darbības 
apturēšanu;

– ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID 
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju re-
ģistra;

– ja kāda no nodokļu maksātāja amat-
personām ir iekļauta riska personu sarakstā 
vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska 
adrešu sarakstā; 

– ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa 
ar nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespē-
jas procesu.

Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem 
nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuru parā-
diem savulaik jau tika pieņemti lēmumi saska-
ņā ar 2012.gada Nodokļu atbalsta pasākuma 
likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā un 
kuru izpildi VID joprojām uzrauga. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā ai-
cinām zvanīt uz VID Nodokļu un muitas in-
formatīvo tālruni 6712000, izvēloties pirmo 
tēmu „Nodokļi”, konsultēties klātienē ikvienā 
VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot 
savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā „Kon-
takti/Uzdot jautājumu VID”. Plašāka informā-
cija par nodokļu atbalsta pasākumu, kā arī ie-
sniegums pieejams VID tīmekļa vietnē sadaļā 
„Nodokļi/Noderīgi/Nodokļu parādi”. 

No 1. oktobra var pieteikties 
nodokļu atbalsta pasākumam

Valsts sociālās aprūpes centrs „Lat-
gale” atkārtoti piedāvā darbu FILIĀLES 
VADĪTĀJAM filiālē „Lubāna” 

Darba veids: Darba līgums uz nenoteik-
tu laiku

Pienākumi: plānot un organizēt fi liāles 
darbu, nodrošināt kvalitatīvu ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniegšanu un klientu tiesību 
ievērošanu fi liālē.

Prasības: vismaz divu gadu darba pie-
redze darbā valsts pārvaldes institūcijā ,  
ugunsdrošības kurss- 160 stundas, darba 
aizsardzība 60 stundas, prasme strādāt ar 
datoru (World, Excel un dažādām prog-
rammām).

Izglītības līmenis:  augstākā izglītība – 
2. līmeņa vai maģistrs (ekonomika, vadība, 
jurispudence vai sociālais darbs).

Valodas prasme: latviešu – augstākā 
pakāpe

Alga: sākot no EUR 1025 līdz EUR 
1139.

Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” fi -
liāle „Lubāna”, “Vecumi”, Indrānu pagasts, 
Lubānas novads, LV-4830

Pieteikumus iesniegt atbilstoši atklātā 
konkursa nolikumam (skatīt: VSAC “Lat-
gale” mājas lapā: www.vsaclatgale.gov.
lv / sadaļā “Vakances”) līdz 2017. gada 
13. oktobrim plkst. 11.00 VSAC “Latgale”, 
Lielmēmele-1, Mazzalves pagasts, Nere-
tas novads, LV-5133, 2.stāva sekretariātā. 
Pasūtītāja darba laikā: no pirmdienas līdz 
piektdienai 8.00 – 16.30, pārtraukums 
12.00 – 12.30, vai nosūtot to uz šajā punktā 
minēto adresi pa pastu ierakstītā sūtījumā.

Kontaktpersona: 
direktore Mārīte Grigāne, tālr. 65175244

Vakance

Olimpiskā 
nedēļa novadā

OLIMPISKĀ DIENA 2017 – 22.09. 
Iesildīšanās Eiropas Sporta nedēļai! 

Olimpiskā diena notika vienlaicīgi 557 vietās 
visā Latvijā, popularizējot Olimpiskās vērtī-
bas. Pasākumi risinājās Lubānas vidusskolā 
kopā ar Kalpaka Meirānu pamatskolu. Rīta 
vingrošana, kā ierasts, notika skolas sporta 
zālē. Pēc tam skolas stadionā iesildīšanos 
pirms lielā skrējiena novadīja Latvijas ul-
tramaratona rekordists un Latvijas izlases 
sportists vieglatlētikā Andrejs Jesko. Skrē-
jiens notika dabas takā “Aiviekstes ozoli”, un 
paralēli tam tika izveidotas dažādas sporta 
stacijas skolas stadionā. Sporta aktivitātes 
novadā bija novērojamas visas dienas garu-
mā. Vakarā Lubānas novada tūrisma infor-
mācijas centrā, saistībā ar Eiropas mobilitā-
tes nedēļu, novada iedzīvotājiem bija dota 
iespēja tikties ar Dinu Vecānu – cilvēku, kurš 
apskrēja Latvijas robežu 22 dienās, izskrē-
jām kopā arī nelielu loku pa Lubānu

VINGROJAM VISI KOPĀ – 23.09. 
Vingrošana notika Lubānas vidusskolas 

stadionā. Šoreiz bijām sanākuši patiešām 
daudz vingrotgribētāju. Patīkami, ka ieradās 
arī ģimenes ar bērniem, kā arī cilvēki, kas 
agrāk nebija apmeklējuši mūsu nodarbības. 
Pēc nodarbības drosmīgākie devās uz peldi 
Aiviekstē.

IEPAZĪSTIES – TRENAŽIERI – 25.09.
Nodarbība bija paredzēta tiem, kas 

vēlas apmeklēt Lubānas trenažieru zāli, 
bet baidās un nezina, ko īsti tur darīt. Tika 
stāstīts, kā pareizi trenēties, nenodarot sev 
pāri, individuālas treniņprogrammas  sastā-
dīšana utt. 

ORIENTĒŠANĀS IESĀCĒJIEM 
LUBĀNĀ – 27.09. 

Orientēšanās notika Lubānas pilsētā –  
no 27 kontrolpunktiem bija jāatrod 20, pēc 
pašu izvēles. Interesentu bija daudz.  Ar šo 
interesanto sporta veidu iepazinās 30 dalīb-
nieki un visi ar uzdoto uzdevuma tika veik-
smīgi galā. Prieks bija atkal redzēt vecākus 
ar bērniem.

 SKRIENAM RUDENĪ – 28.09. 
Tikāmies visi Lubānas vidusskolas sta-

dionā. Uz nodarbību ieradās dažāda vecu-
ma skrējēji – pavisam kopā – 17. Pēc ne-
lielas iesildīšanās stadionā, sākām skriet pa 
dabas taku “Aiviekstes ozoli” un turpinājām 
skrējienu pilsētas teritorijā. Kopā pieveicām 
5 km, izbaudot jauko laiku un burvīgo Lubā-
nas ainavu.

NAKTS PĀRGĀJIENS NEKURIENĒ – 
30.09.

Pārgājiens notika naktī. Ņemot vērā plū-
du apstākļus, daļa maršruta tika paveikta 
ar laivām. Aptuvenā kilometrāža 30 km pa 
neapdzīvotu, purvainu un mežiem bagātu 
reģionu.  Ekspedīcija ilga 12 stundas, dalīb-
nieki tajā bija pieredzes bagāti un bezbailīgi 
vīri. Visi pārgājiena dalībnieki atgriezās mā-
jās sveiki un veseli, ar nelielām noguruma 
pazīmēm un smaidu sejā.

Māris Valainis



Interesanti. Aktuāli
Attaisnotie izdevumi un 

atvieglojumi no 2018. gada
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NODOKĻI. AKTUALITĀTES

Attaisnotie izdevumi un atvieglojumi: 
ko nodokļu reforma dos strādājošajiem un 
ģimenēm? 

Valdības apstiprinātajā nodokļu reformā ir 
iekļauti arī grozījumi, kas skar attaisnoto izde-
vumu atgūšanu un atvieglojumu piemēroša-
nu. Jāteic, ka šajā sakarā darba ņēmējiem un 
ģimenēm netrūkst labo ziņu. Sākot ar 2018. 
gadu, palielināsies atvieglojumi par apgādā-
jamajiem, kā arī paredzamas būtiskas izmai-
ņas attaisnoto izdevumu atgūšanas procesā, 
kas ievērojamam iedzīvotāju skaitam ļaus at-
gūt lielāku nodokļu daļu.

No nākamā gada iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa (turpmāk – IIN) atvieglojums par 
vienu apgādājamo no pašreizējiem 175 eiro 
mēnesī tiks palielināts līdz 200 eiro.

Tas turpinās pieaugt arī divus nākamos 
gadus, 2019. gadā sasniedzot 230 eiro un 
2020. gadā – 250 eiro mēnesī par vienu ap-
gādājamo.

Par ko pienākas atvieglojumi?
Nodokļu maksātājiem atvieglojums par 

apgādājamo šobrīd pienākas par:
• nepilngadīgu bērnu;
• par bērnu, kamēr viņš turpina vispārē-

jās, profesionālās, augstākās vai speciālās 
izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu vecumam;

• par mazbērnu vai audzināšanā paņem-
tu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams 
piedzīt alimentus, arī tikmēr, kamēr viņš tur-
pina vispārējās, profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu 
vecumam;

• par nepilngadīgu brāli un māsu, kā arī 
par brāli un māsu, kamēr brālis un māsa tur-
pina vispārējās, profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iegūšanu, līdz 24 gadu 
vecuma sasniegšanai, ja viņiem nav darba-
spējīgu vecāku;

• par nepilngadīgu bērnu, kas ir apgādī-
bā esošas personas, kā arī nestrādājoša lau-
lātā apgādībā 

• par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu 
personu;

• par laulāto, vecākiem, vecvecākiem un 
bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un 
nestrādā, kā arī ir atzīti par personām ar in-
validitāti;

• par nestrādājošu laulāto, kura apgādī-
bā ir nepilngadīgs bērns, kas ir atzīts par per-
sonu ar invaliditāti.

Reformā iekļautie likuma grozījumi nā-
kamajos gados paredz vēl papildu atvieglo-
jumus nodokļu maksātājiem – tos piemēros 
arī par nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura 
apgādībā ir bērns līdz 3 gadu vecumam, kā 
arī dažos gadījumos, kad apgādībā ir vairāki 
bērni.

Cik varēsim atgūt no attaisnotajiem iz-
devumiem?

No 2018. gada spēkā stāsies arī vairā-
kas izmaiņas, kas skar attaisnoto izdevumu 
atmaksāšanu

Īpaši priecīga vēsts – gandrīz trīs reizes 
tiks palielināts limits attaisnotajiem izdevu-

miem par  ārstniecības, izglītības, ziedojumu 
un bērnu interešu izglītības (pulciņi, ārpus-
skolas aktivitātes) maksājumiem pašam no-
dokļu maksātājam, kā arī katram ģimenes 
loceklim. 

Šobrīd, lai atgūtu daļu no izdevumiem 
par ārstniecību un izglītību, viens iedzīvotājs 
kā attaisnotos izdevumus var norādīt tēriņus, 
kas nepārsniedz 215 eiro gadā. Šajā ierobe-
žojumā nav iekļauti izdevumi par zobārstnie-
cību, plānotām medicīniskām operācijām, 
olšūnu punkciju un protēzēm, par kurām pie-
mēro attaisnotos izdevumus pilnā apmērā, 
nepārsniedzot samaksāto IIN apjomu.

Nākamgad šis limits tiks palielināts līdz 
600 eiro gadā, par pašu nodokļu maksātāju, 
kā arī par katru ģimenes locekli, ar nosacī-
jumu, ka attaisnotie izdevumi nepārsniedz 
50% no gada ienākumiem pirms nodokļu no-
maksas. Jāuzsver, ka šajā limitā tiks iekļauti 
izdevumi arī par zobārstniecību, plānotām 
medicīniskām operācijām, olšūnu punkciju 
un protēzēm. 

Atsevišķas izmaiņas attiecinātas arī uz 
iemaksām privātajos pensiju fondos un mak-
sājumiem par dzīvības apdrošināšanu (ar 
naudas uzkrājumu).

Līdzīgi kā ar attaisnotajiem izdevumiem 
medicīnai, izglītībai un ziedojumiem, grozīju-
mi paredz noteikt šiem attaisnotajiem izdevu-
miem gan procentuālu, gan apjoma ierobežo-
jumu. Summa (no iemaksām pensiju fondos 
un apdrošināšanā), kuru varēs norādīt kā 
attaisnotos izdevumus, nedrīkstēs pārsniegt 
10% no gada ienākumiem pirms nodokļu 
nomaksas.  Naudas izteiksmē ierobežojums 
būs 4 000 eiro gadā.

Iesniedzot IIN gada ienākumu deklarāci-
ju, būs iespējams atgūt 20% attaisnotajiem 
izdevumiem, nepārsniedzot iepriekšminētos 
limitus.

Grozījumi IIN attaisnoto izdevumu at-
maksas kārtībā ir viens no veidiem, kā tiks 
kompensēti nodokļu reformas apjomīgākie 
pasākumi – darbaspēka nodokļa sloga ma-
zināšana.

Attaisnotos maksājumus var ērti uzglabāt 
e-vidē

Lai atvieglotu deklarācijas pielikuma “At-
taisnotie izdevumi par izglītību un ārstniecis-
kajiem pakalpojumiem” aizpildīšanu, Valsts 
ieņēmumu dienests (VID) 2016. gadā ieviesa 
mobilo aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”.

Ar šo aplikāciju iespējams ērti iesūtīt VID 
to maksājumu apliecinājumus (piemēram, 
čeku fotogrāfi jas), kas ir deklarējami kā attais-
notie izdevumi. Attaisnotu maksājumu čekus 
gan labāk saglabāt līdz naudas atmaksai.

Līdz ar to, vēlāk aizpildot IIN ienākumu 
deklarāciju VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā (EDS), tai var ērti pievienot e-vidē sa-
glabātos attaisnoto izdevumu dokumentus.
Jāatgādina, ka attaisnotos izdevumus atbil-
stoši jaunajām izmaiņām par 2018. gadu va-
rēs iesniegt 2019. gadā.

Balvos iesvētīta 
prokatedrāle
30. septembrī evaņģēliski luteriskās 

Balvu draudzes baznīca svinīgā Dievkal-
pojumā tika iesvētīta par palīgkatedrāli, 
kurā izbraukumos kalpos Daugavpils 
diecēzes bīskaps Einārs Alpe. Dievkal-
pojumu vadīja bīskapi Alpe un Brūvers. 
Dievkalpojumā piedalījās 14 mācītāji un 
Daugavpils diecēzes draudžu pārstāvji.

Imants Zembergs

Seminārs Lubānā 
par dabas 
skaitīšanu 

Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar 
Lubānas novada pašvaldību 18. oktobrī plkst. 
14.00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturis-
kā mantojuma centra telpās aicina uz bezmak-
sas informatīvo semināru par biotopu inventari-
zāciju, kas tiek veikta projekta “Dabas skaitīšana” 
ietvaros. Semināra ilgums – līdz divām stundām. 
Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. 

Daļa īpašnieku jau ir saņēmuši informatīvas 
vēstules par savu īpašumu apsekošanu, daļa 
tās saņems turpmākajos divos gados. Seminā-
ra laikā Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji 
skaidros dabas skaitīšanas mērķi, ieguvumus 
un sniegs atbildes uz tādiem jautājumiem kā, 
piemēram, 

• Kāpēc tiek veikta dabas skaitīšana?
• Kādas dabas vērtības tiek skaitītas?
• Ko tas nozīmē zemes īpašniekam, ja viņa 

īpašumā tiek konstatēts ES nozīmes aizsargā-
jams biotops?

• Kāds ieguvums zemes īpašniekam no da-
bas skaitīšanas?

Tāpat seminārā piedalīsies dabas eksperts, 
kurš sniegs priekštatu par to, kā praktiski dabā 
notiek biotopu inventarizācija, kā arī atbildēs uz 
interesentu jautājumiem.

Programmā:
14.00 – 14.30 informācija par projektu “Dabas 

skaitīšana”
14.30 – 14.50 dabas eksperts skaidro biotopu 

inventarizācijas praktisko norisi
14.50 – 15.30 atbildes uz jautājumiem
Jau iepriekš informēts, ka jūnija sākumā 

visā Latvijā sācies ES Kohēzijas fonda projekts 
“Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aiz-
sardzībai Latvijā” jeb “Dabas skaitīšana”, kura 
ietvaros tiek veikta Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājamo biotopu jeb dzīvotņu izplatības un 
kvalitātes apzināšana, kas ilgs līdz 2019. gada 
nogalei.  Šajā laikā Dabas aizsardzības pārval-
des uzdevumā eksperti veiks biotopu apseko-
šanu gan valsts, gan privātajās zemēs. Vairāk 
informācijas: www.skaitamdabu.gov.lv

Santa Kirsanova
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības 

nodaļas Klientu apkalpošanas speciāliste
Tālr.: 26458982; santa.kirsanova@daba.gov.lv



Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mums paliek atmiņas. Tās turam svētas.

Inta Līcīte (80 g.) Lubāna
30.07.1937. – 03.10.2017.
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INFORMĀCIJA. SLUDINĀJUMI

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 20. oktobrī.

Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 13. oktobrim.

Meirānu tautas namā 
7. oktobrī plkst. 20.00

Degumnieku tautas nama 
amatierteātra “Cits modelis” 

skeču karuselis
’’Dzīve raiba kā 
dzeņa vēders’’

Režisore – Iveta Šķēle

Ieejas maksa – 1,50 EUR, 
skolēniem – 1 EUR

Lai Jūsu mazā meitenīte 
Ir kā saules purenīte. 

Izaugs liela, tad būs viņa 
Saules takas mijējiņa.

29. septembrī 
piedzimusi meitiņa 

Adele
Apsveicam vecākus Kristīni Krēsliņu 

un Armandu Karlsonu! 

SENIORU DIENA LUBĀNAS VSAC

3. oktobrī Lubānas veselības un sociālās aprūpes 
centra sociālās aprūpes nodaļā tika svinēta Starptau-
tiskā senioru diena. Šajā pasākumā tika sumināti arī 
oktobra jubilāri: Visvaldis Šelders, Voldemārs Apse, 
Aina Vasiļevska un Tatjana Liģere, kurai apritēja 95 
gadi. Muzikālo baudījumu sniedza Silvija Bērziņa 
(akordeons) un dziedātājas Vēsma Masa, Lidija Mi-
čule, Ilona Bodniece, Iveta Akmentiņa. Skanēja dzies-
mas visām gaumēm, un dziedāja līdzi visi, kam bija 
noskaņojums dziedāt. Aktīvākais dziedātājs – Aivars 
Krēsliņš. Protams, arī šogad neizpalika dejotāju uz-
nāciens. Parasti nepārspējams palika Kārlis Kampe, 
bet šajā dienā viņam pievienojās arī Visvaldis Šelders. 
Droši var teikt, ka abi kungi ir bijuši un vēl ir  ļoti labi 
dejotāji. Tā turēt! Ligita Pētersone

Fotoattēlos jubilāri: Volde-
mārs Apse, arī centra direktore 
Inese Lībere, Tatjana Liģere, Vis-
valdis Šelders, Aina Vasiļevska un 
Tatjanas krāšņā svētku torte. 

Lubānas 
novadam 10 
Ministru kabineta sēdē 2007. gada 16. 

oktobrī tika pieņemts lēmums par Lubānas 
novada izveidošanu, kurā apvienoti Ma-
donas rajona Lubānas pilsēta un Indrānu 
pagasts. Ministru kabineta noteikumi Nr. 
699 “Par Madonas rajona Lubānas nova-
da izveidošanu” stājās spēkā 20. oktobrī. 
Lubānas novada domes pirmā sēde notika 
30. oktobrī. 

Uz novada izveidošanas brīdi un līdz 
nākamajām pašvaldību vēlēšanām Lubā-
nas pilsētas domē strādāja deputāti: Miķe-
lis Gruzītis, Mārīte Kotāne, Juris Mitjakovs, 
Laima Rēvele, Anita Slucka, Tālis Sale-
nieks, Guntis Stalbovs.

Indrānu pagasta padomē strādāja de-
putāti: Aivars Kaļinovskis, Irēna Kozlova, 
Artūrs Kuncis, Vija Kibermane, Ingrīda Ak-
mene, Veneranda Seikste, Vilnis Strautiņš.

Pārdomas par novadu 10 gadu garumā 
lasiet nākamajā mūsu laikraksta numurā.

Ligita Pētersone

27. oktobrī plkst. 18.00
28. oktobrī plkst. 14.00

Lubānas pilsētas klubā
KINO 

Spēlfi lma  

“Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” 
Režisors – V.Brasla, 

‘94 min
Filma visai ģimenei 

Astoņgadnieka Oskara vasaras brīvdienas 
lauku mājās sākas kā nebeidzams cīniņš 

ar vectēvu, bet pārvēršas par abu vīru 
draudzību, kas spēj izpestīt vecmāmiņu 
no viņas skolnieka iecerētas avantūras.

Ieeja  – 2 EUR

19. oktobrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

 
piedāvā
TRIKU MEISTARS 

      GABRIEL GOT 
rādīs savu jauno šovu, 
kurā būs mūsdienīgi ekstrēmie 
burvju triki un žonglēšana
Biļetes varēs iegādāties 
Lubānas pilsētas klubā 
no plkst. 17.00
Biļetes var pieteikt pa tālruni: 
26862740
Biļešu cenas

1. rinda  – 10 EUR
2., 3., 4. rindas – 7 EUR
5., 6., 7.,….rindas un tālāk – 5 EUR

Meirānu tautas namā
21. oktobrī plkst. 15.00

KONCERTS 

“Man bija, man bija 
deviņi dārzi”

Piedalās: 
sieviešu deju kopa “Magones”, 

tradīciju kopa “Sietiņš” u.c.

Ieeja bez maksas
Tuvāka informācija sekos 
sludinājumos un afi šās

7. oktobrī plkst. 12.00
Lubānas pilsētas bibliotēkā 

viesosies dzejniece Ingrīda Zepa 
(Jaungulbene) 

un mūziķis Kaspars Krastiņš 
(Rīga)

Tikšanās 

IZĪRĒ 
labiekārtotu četristabu dzīvokli 

Lubānā Parka ielā 7–2. Īres maksa – 
100 EUR + komunālie maksājumi. 

T. 24917491; maritazv@inbox.lv

skolēniem  1 EUR


