
Lubānas novada pašvaldības budžets 2019.ga-
dam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas 
ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi 
vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt 
pieejamos fi nanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzla-
bojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Par budžeta prioritārajām jomām 2019. gadā ir no-
teikta atbalstīto ES projektu īstenošana, sabiedriskās 
infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt 
pašvaldības fi nanšu stabilitāti ilgtermiņā. 

Ieņēmumi. Pamatbudžets ir Lubānas novada paš-
valdības budžeta galvenā daļa, kura ieņēmumus veido 
nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 
nekustamā īpašuma nodoklis; nenodokļu ieņēmumi, 
kuros ietilpst ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašu-
ma, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un sankci-
jām, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas 
un pārdošanas; Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegta-
jiem maksas pakalpojumiem; Valsts budžeta transferti, 
t.sk. valsts budžeta mērķdotācijas īpašiem mērķiem, 
galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī dažādu 
Eiropas Savienības fondu fi nansēto projektu īsteno-
šanai; Citu pašvaldību transferti, t.sk. maksājumi par 
Lubānas novada izglītības iestāžu pakalpojumiem.

Nodokļu kopapjoms tiek plānots par 0,53% mazāks 
nekā 2018. gada budžeta plānā.

Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumu plānā ir ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklim – 91,91%,  nekustamā 
īpašuma nodokļa īpatsvars veido attiecīgi 8,09% no-
dokļu ieņēmumu. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa tiek plānoti par 0,96% mazāk kā 2018. gada 
precizētajā budžeta plānā, un sastāda 48,23% no 
2019. gada ieņēmumu kopapjoma.

2019. gada novada budžetā nenodokļu ieņēmu-
mus un ieņēmumus no maksas pakalpojumiem veido 
valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankci-
jas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk. fi nansējums 
dažādu atsevišķu pasākumu, projektu realizācijai) un 
pašvaldības sniegtie maksas pakalpojumi. 

Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir 
no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem sa-
ņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), 
tie plānoti 39,11% apmērā no ieņēmumu kopapjoma. 

Dotāciju no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda 
plānots saņemt 508 936 euro (t.sk. 2018. gada atli-
kums 10 348 euro) apmērā, kas sastāda 20,49% no 
ieņēmumu kopapjoma.

Lubānas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņē-
mumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju nodrošinā-
šanai – izdevumiem no budžeta fi nansētu institūciju, 
tajā skaitā pašvaldības izglītības, kultūras un veselības 
aizsardzības iestāžu, Sociālā dienesta un administrā-
cijas uzturēšanai, novada izglītības, sporta un kultūras 
pasākumu fi nansēšanai, novada infrastruktūras uztu-
rēšanai, samaksai par novada pasūtījumu veikšanu, 

pabalstiem maznodrošinātiem iedzīvotājiem, investī-
ciju fi nansēšanai, atbalstam biedrībām un nodibināju-
miem, kā arī citiem izdevumiem.

Lielākie izdevumi Lubānas novada pašvaldības 
2019. gada budžetā, tāpat kā līdz šim, plānoti izglītībai, 
kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi sastā-
da 46,56% no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta 
izdevumiem. Arī 2019. gadā pašvaldība nodrošinās 
brīvpusdienas visiem bērniem, sākot no piecu un sešu 
gadu vecuma izglītības programmā iesaistītajiem, šim 
mērķim paredzot 26 500 euro.
Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, 

kas ietekmē mūsu iedzīvotāju labklājību, dome izvirza 
sociālo politiku par vienu no savas darbības prioritā-
tēm. Izdevumu sadaļā „Sociālā aizsardzība” ieplānoti 
454 548 euro jeb 16,81% no pamatbudžeta izdevu-
miem. Finansējums paredzēts Sociālā dienesta un 
bāriņtiesas darba nodrošināšanai, ģimeņu ar bērniem 
atbalstam, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu 
apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību 
sociālās aprūpes iestādēs. Sociālās palīdzības pabal-
stiem trūcīgām un maznodrošinātām personām un 
pārējai sociālajai palīdzībai.

Plānots veikt Lubānas pilsētas kluba piebūves celt-
niecības darbus. Piebūve nepieciešama, lai tajā varētu 
novietot nepieciešamo rekvizītu un saimniecisko pa-
matlīdzekļu uzglabāšanu tam piemērotā veidā, tā kā 
pašreizējās noliktavas daļēji tam nav piemērotas, kā 
arī esošo noliktavas telpu ietilpība ir krietni mazāka 
kā nepieciešams. Telpas varēs tikt arī izmantotas kul-
tūras iestādes administrācijas un iestādei piesaistīto 
pašdarbības kolektīvu vajadzībām.

Lubānas novada pašvaldība, izmantojot savus 
fi nanšu resursus un piesaistot Eiropas Savienības fi -
nansējumu, plāno izveidot dienas centru personām ar 

garīga rakstura traucējumiem pašvaldībai piederošajā 
īpašumā “Eglāji 1”. Papildus šai aktivitātei, vēl aizvien 
tiek plānots kopā ar Madonas novada pašvaldību 
pārņemt Valsts sociālās aprūpes centra Latgale fi liā-
les Lubāna funkcijas, izveidojot jaunu iestādi sociālo 
pakalpojumu sniegšanai. Šīs aktivitātes mērķis spēt 
arī turpmāk Madonas un Lubānas novados sniegt 
sociālos pakalpojumus iepriekšējā līmenī, kā arī fak-
tiski šī aktivitāte uzskatāma par deinstitucionalizācijas 
aktivitāti, tā kā sociālo aprūpes centru klientiem dzīve 
reģionos spēj nodrošināt ģimenisku un līdzsvarotu 
dzīves kvalitāti.

Ar katru gadu tiek palielināts fi nansējums kultūras 
nozarei. Kultūras iestāžu uzturēšanai, infrastruktūras 
attīstībai un pasākumu organizēšanai 2019. gadā pa-
redzēti 11,91% no pamatbudžeta izdevumiem.

2019. gada budžeta defi cīta (izdevumu pārsniegu-
ma pār ieņēmumiem) 219 465 euro apmērā fi nansē-
šana tiks veikta no naudas līdzekļu atlikuma uz gada 
sākumu. Nesadalīto (brīvo) līdzekļu atlikums budžeta 
plānā paredzēts 126 366 euro apmērā, bet līdzekļi ne-
paredzētiem gadījumiem – 12 000 euro.

Speciālā budžeta izdevumi tiek plānoti 121 920 
euro apmērā. Speciālā budžeta līdzekļus plānots izlie-
tot autoceļu un ielu uzturēšanai un dabas aizsardzības 
pasākumiem.

Lubānas novada pašvaldības darbība arī turpmāk 
būs vērsta uz pašvaldības pamatfunkciju izpildi, fi nan-
šu stabilitātes nodrošināšanu, iedzīvotāju ekonomis-
ko, sociālo, izglītības un kultūras iespēju paplašināša-
nu. Turpināsies investīciju piesaiste novada attīstībai 
atbilstoši pašvaldības fi nansiālajām iespējām, par 
prioritāru uzdevumu izvirzot uzņēmējdarbības attīstību 
novada teritorijā un atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Lubānas novada sportistiem izdevušies lieliski starti  Vanagkalna rīkotajā “Slēpošanas 
festivālā 2019”. Stafetē piedalījās divas mūsu komandas “Aboriešu cilts” (3. vieta) un 
“Trakie putni”, kā arī 19 km distancē 1. vieta savā vecuma grupā Rutai Uzārei (4.kl.) un 
Naurim Stiprajam (5.kl.), lielisks starts arī Martai Valainei (6.kl.) – 2. vieta. Priecājamies 
un lepojamies! Foto varam vērot Rutu Uzāri slēpojuma laikā, kur viņu visu distanci 
pavadīja treneris Māris Valainis. (Jura Dzeņa foto. Taku skrējējs.)
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 PAMATBUDŽETS. IEŅĒMUMI Līdzekļu atlikums perioda sākumā
2018.g. – 428 042; 2019.g. – 396 491

Ieņēmumu veids 2018. gada 
izpilde

2019.gada 
plāns

Ieņēmumu 
struktūra %

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pārskata gada sadale 1,194,863 1,192,653 48.0
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis,  iepriekšējā gada atlikuma sadale 9,391 5,324 0.2
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 111,410 92,170 3.7
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 9,447 8,074 0.3
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 7,440 5,270 0.2
Kopā nodokļi no ieņēmumiem un īpašuma 1,332,551 1,303,491 52.5
Valsts nodevas par dzīves vietas deklarēšanu, civilstāvokļa aktu darījumiem u.c. 282 150 0.0
Bāriņtiesas valsts nodeva 1,374 1,500 0.1
Nodeva par būvatļauju 365 300 0.0
Nodeva par pašv.ofi ciālo dok. un kopiju izsniegšanu 10 10 0.0
Tirdzniecības nodeva 178 150 0.0
Kopā valsts un pašvaldības nodevas 2,209 2,110 0.1
Administratīvie sodi 30 0 0.0
Soda sankcijas par zemes nomas maksājumu kavējumiem 158 0 0.0
Kopā naudas sodi un soda naudas 188 0 0.0
Pārējie nenodokļu ieņēmumi, t.sk. maksājumi par konkursu nolikumiem un dalības maksas u.c.) 280 250 0.0
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 280 250 0.0
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 950 950 0.0
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 1,867 15,000 0.6
Pašvaldības kustamā īpašuma realizācija 5,387 476 0.0
Nedzīvojamo telpu noma 15,251 13,205 0.5
Zemes gabalu noma 7,490 6,630 0.3
Dzīvojamo telpu noma, t.sk. Tilta iela 5 1,187 1,000 0.0
Kopā ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un nomas 32,132 37,261 1.5
Dzimtsarakstu maksas pakalpojumi 369 340 0.0
Bibliotēkas maksas pakalpojumi 389 340 0.0
Sarīkojumu ieņēmumi Lubānas KN 5,195 7,063 0.3
Pārējie kultūras iestāžu ieņēmumi (Lubānas pašd. viesizrādes) 0 200 0.0
Sarīkojumu ieņēmumi Meirānu TN 1,731 1,600 0.1
Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas iestādē "Rūķīši" 15,845 15,800 0.6
Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Meirānu Kalpaka pamatskolā 1,622 1,600 0.1
Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Lubānas vidusskolā 1,210 1,000 0.0
Laikraksta „Lubānas Ziņas” maksas pakalpojumi 2,482 2,344 0.1
Ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas 1,019 963 0.0
Pārējie ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas un telpu īres (īslaicīgie līgumi) 398 100 0.0
Ambulatorie maksas pakalpojumi, pacienta nodevas un citi ieņēmumi Lubānas ambulancē 3,342 2,960 0.1
Soc.aprūpes centra ieņēmumi no iemītnieku pensijām 89,864 95,400 3.8
Tuvinieku piemaksas par sociālās aprūpes pakalpojumiem 24,734 24,890 1.0
Pašvaldības fi nansējums maznodrošinātajiem iedzīv. par uzturēšanos sociālās aprūpes iestādē [7 274] [11 000] x
Pārējie sociālās aprūpes centra un sociālā dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumi 2,360 1,815 0.1
Personāla ēdināšanas maksas pakalpojumi (bez ieturējumiem bezsk. naudas norēķinos no darba algas) 957 800 0.0
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem 3,790 3,718 0.1
Pašvaldības prezentācijas priekšmetu realizācija 98 90 0.0
Pārējie iepriekš neklasifi cētie maksas pakalpojumi 1,035 0.0
Pārējie pašu ieņēmumi 3,083 3,376 0.1
Kopā maksas pakalpojumi 159,523 164,399 6.6
Kopā nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi 194,332 204,020 8.2
Vidzemes plānošanas reģiona transferti deinstitucionalizācijas projektam 75 675 0.0
Kopā transferti no Vidzemes plānošanas reģiona 75 675 0.0
Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei 4,608 4,573 0.2
Mērķdotācija mākslas skolas pedagogiem 16,760 11,389 0.5
Mērķdotācija 1.-4. kl. skolēnu  ēdināšanai 19,311 17,172 0.7
Valsts fi nansējums ambulatorajiem pakalpojumiem 18,800 19,307 0.8
Mērķdotācija 5-gad. apmāc. pedagogiem PII "Rūķīši" un Meirānu Kalpaka pamatskolā 34,572 22,760 0.9
Mērķdotācija atlīdzībai vispārizglītojošo skolu pedagogiem 323,703 222,118 8.9
Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 5,768 0 0.0
Transferti nodarbinātības pasākumiem (ieskaitot jauniešu nodarbinātību vasarā) 15,406 18,600 0.7
Labklājības ministrijas transferti asistentu pakalpojumiem 12,332 10,246 0.41
Labklājības ministrijas transferti uzturlīdzekļu maksājumiem audžuģimenēm (50% no palielinājuma) 2,832 0 0.00
Valsts budžeta transferts valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanai 6,900 6,900 0.28
Labklājības ministrijas transferti vardarbībā cietušo personu rehabilitācijas pasākumiem 2,106 2,055 0.08
Labklājības ministrijas transferti sociālajam darbam ar ģimenēm 1,771 0 0.00
Labklājības ministrijas transferti sociālā darbinieka izdevumu kompensēšanai GRT pilotprojektā 0 2,852 0.11
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) transferti kultūras projektiem 2,000 0 0.00
Latvijas nacionālā kultūras centra transferti Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem 5,524 0 0.00
Centrālās vēlēšanu komisijas transferti 13.Saeimas vēlēšanām 3,255 0 0.00
Kultūras ministrijas transferts Latvijas simtgades projektam "Skolas soma" 1,504 1,519 0.06
LAD transferti ELFLA projektam “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve” 52,000 0 0.00
Izglītības attīstības aģentūras transferti ERASMUS+ projektam Meirānu Kalpaka pamatskolā 1,890 0 0.00



Iestāde, pasākums 2018.gada 
izpilde

2019.gada 
plāns

Palielinājums 
pret izpildi EUR

Izdevumu 
struktūra %

Dome un pašvaldības administrācija 253,620 275,174 21,554 11.10
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 12,161 13,428 1,267 0.54
Novada vēlēšanu komisija 3,287 208 -3,079 0.01
Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi 592 550 -42 0.02
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 0 12,000 0.48
Kopā pārvalde 269,660 301,360 19,700 12.16
Atbalsts vietējo mājražotāju produkcijas realizācijai (amatnieku centra uzturēšanas 
izdevumi) 

1,352 1,440 88 0.06

Nodarbinātības pasākumi 17,898 18,706 808 0.75
Lauksaimniecība 8,185 854 -7,331 0.03
Atbalsta pasākumi lauksaimniecībai 0 0 0 0.00
Siltumapgāde 65,556 5,910 -59,646 0.24
Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība 142,708 97,036 -45,672 3.91
Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs 12,696 6,357 -6,339 0.26
Tūristu mītne (Tilta ielā 5, Lubānā) 4,087 5,071 984 0.20
Publiskie interneta piekļuves punkti 114 140 26 0.01
Atbalsts uzņēmējdarbībai, t.sk. projekti "Sāc Lubānā" 0 8,200 8,200 0.33
Kopā ekonomiskā darbība 252,596 143,714 -108,882 5.80
Mājokļu uzturēšana un attīstība 2,418 3,025 607 0.12
Novada teritoriālplānošana 1,960 7,841 5,881 0.32
Novada teritorijas uzturēšana un attīstība 76,332 80,080 3,748 3.23
Ūdenssaimniecība 720 720 0 0.03
Ielu apgaismošana (papildus ceļu fonda līdzekļiem) 7,418 4,810 -2,608 0.19
Ēku apsaimniekošana 34,696 96,840 62,144 3.91
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana 123,544 193,316 69,772 7.80
Ambulance 24,982 29,607 4,625 1.19
Kopā veselības aprūpe 24,982 29,607 4,625 1.19
Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts "Baloži" 46,129 50,745 4,616 2.05
Meirānu bibliotēka 8,035 8,875 840 0.36
Lubānas Kultūras nams 124,194 126,749 2,555 5.11
Lubānas pilsētas estrāde 1,167 2,907 1,740 0.12
Meirānu Tautas nams 59,904 59,459 -445 2.40
Pārējie atpūtas un sporta pasākumi 25,916 24,515 -1,401 0.99
Kultūras darba speciālists 14,668 16,163 1,495 0.65
Jauniešu centrs 10,491 13,474 2,983 0.54
Vietējais laikraksts „Lubānas Ziņas” 16,252 17,030 778 0.69
Bērnu rotaļu laukums Lubānā, Krasta ielā 4) 2,033 100 -1,933 0.00
Pārējā citur neklasifi cētā kultūra, t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un nodibinājumiem 9,025 2,000 -7,025 0.08
Kopā atpūta, kultūra 317,814 322,017 4,203 12.99
Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” 322,699 364,660 41,961 14.71
Lubānas vidusskola 600,139 535,496 -64,643 21.60
Meirānu Kalpaka pamatskola 6,666 0 -6,666 0.00
Lubānas Mākslas skola 45,875 45,955 80 1.85
Izglītības palīgpasākumi (internāts Meirānos, skolēnu pārvadājumi) 23,399 24,605 1,206 0.99
Pārējie izglītības pasākumi (izglītības darba speciālists) 6,238 8,423 2,185 0.34
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 49,937 55,000 5,063 2.22
Kopā izglītība 1,054,953 1,034,139 -20,814 41.72
Sociālie pabalsti  iedzīvotājiem 15,405 21,068 5,663 0.85
Sociālais dienests un aprūpe mājās 59,356 75,542 16,186 3.05
Asistenta pakalpojumi personām ar invaliditāti 11,390 10,346 -1,044 0.42
Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā 1,730 1,350 -380 0.05
Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrs 232,219 273,063 40,844 11.02
Bāriņtiesa 15,583 16,268 685 0.66
Atbalsta pasākumi ģimenēm ar bērniem 33,268 42,615 9,347 1.72
Sociālais darbs ar ģimenēm 0
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IZDEVUMU KOPSAVILKUMS

VIIA transferti ESF projektam "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" 19 0 0.00
Izglītības attīstības aģentūras transferti ERASMUS+ projektam Lubānas vidusskolā 0 4,592 0.18
Transferti ES LAD projektam "Tautas tērpu iegāde Lubānas amatiermākslas kolektīviem" 11,092 0 0.00
Labklājības ministrijas transferti sociālo darbinieku supervīziju izdevumu kompensēšanai 145 660 0.03
Dotācija no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda 433,301 498,588 20.07
Dotācija no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda, iepriekšējā gada atlikums 12,363 10,348 0.42
Speciālā dotācija 2018. gadā – pārejas periodam 18,941 45,444 1.83
Kopā valsts budžeta transferti 1,006,903 899,123 36.20
Norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 87,064 70,000 2.82
Norēķini ar citām pašvaldībām par soc.aprūpes iestāžu pakalpojumiem 1,523 1,730 0.07
Kopā pašvaldību transferti 88,587 71,730 2.89
Kopā transfertu ieņēmumi 1,095,565 971,528 39.11
Ieņēmumi no ārvalstu palīdzības (NORDPLUS projekts) Meirānu Kalpaka pamatskolā 23,352 4,812 0.19
Kopā ārvalstu fi nanšu palīdzība 23,352 4,812 0.19
Kopā ieņēmumi 2,645,800 2,483,851 100
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PAŠVALDĪBĀ

Meirānu tautas namā 16. februārī notika Lubānas 
novada atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē. 
Piedalījās 30 dalībnieki. Šogad pirmo reizi izloze no-
tika datorizēti – vadīja Guntis Skudra. 

Izspēlējot pēc Šveices sistēmas 9 kārtas ar apdo-
mu 10 min. katram, vīru grupā 1. vieta Valerjanam 
Vizulim (Jēkabpils); 2. vieta Valdim Masam (Meirāni); 
3. vieta Ēvaldam Ciematniekam (Jēkabpils). Sievām 
– 1. vietā Neļa Malahauska (Viļāni); 2.vieta Lijai Bog-
danovai (Daugavpils); 3. vieta Vinetai Mickovičai (Lie-
zēre). Jauniešiem – 1. vietā Artis Lipša (Jēkabpils); 2. 
vietā Amanda Švirkste (Dzelzava); 3. vietā Kaspars 
Skudra (Meirāni). Uzvarētāji saņēma kausus, 1.-3. 
vietas – medaļas! 

Lubānas novada pašvaldība bija sagādājusi arī 
10 jaunus dambretes komplektus. Pateicība arī tau-
tas nama vadītājai Ingai Aizsliniecei par telpu sagata-
vošanu sacensībām un nelielām uzkodām dambre-
tistiem! Fotomirkļus no čempionāta skatīt novada 
mājaslapā www.lubana.lv.

Galvenais tiesnesis Valdis Mass

Lubānas novada 
atklātais čempionāts 

dambretēSPECIĀLAIS BUDŽETS
Ieņēmumi un izdevumi eiro

Pašvaldības dotācija iedzīvotājiem par uzturēšanu Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā [7274] 11,000 [0] 0.44
Deinstitucionalizācijas pasākumi personām ar garīga rakstura traucējumiem 750 0 -750 0.00
Dotācijas biedrībai "Rupsala" 3,000 0 -3,000 0.00
Dienas centrs "Eglāji" 315 3,180 2,865 0.13
Kopā sociālā aizsardzība 373,016 454,432 70,416 18.33
Kopā izdevumi 2,416,565 2,478,585 39,020 100.00
Finansēšana:
Aizņēmumi no Valsts kases -49,883 -50,660 -777
Aizņēmumu saņemšana 0 0 0
Aizņēmumu atmaksa -49,883 -50,660 -777 atmaksas gads
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums) -3,022 -3,910 -888 2021.
ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums) -10,808 -5,388 5,420 2019.
Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g.līgums) -3,375 -3,375 0 2024.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (I) (2010.g.līgums) -6,403 -6,403 0 2025.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g.līgums) -4,440 -4,440 0 2042.
Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta (3.) (2015.g. līgums) -1,179 -4,820 -3,641 2045.
Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā) -6,228 -6,228 0 2044.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšana projekta "Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija 
Lubānā" īstenošanai (2015.g. līgums) (siltumapgādei)

-5,001 -5,080 -79 2045.

Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g.līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā, gājēju cel. 
Oskara Kalpaka ielā)

-1,425 -2,900 -1,475 2035.

Brīvības ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums) 0 0 0 2046.
SIA "Lubānas KP" pamatkapitālā projekta "Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā"  īstenošanai (2017.g. 
līgums)

-3,125 -3,168 -43 2037.

Prioritārais investīciju projekts "Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve" (2017.g. līgums) -4,877 -4,948 -71 2037.

2018. g. 2019. g.
KOPĀ izdevumi un fi nansēšana 2 677 351 2 753 976
Līdzekļu atlikums gada beigās 396 491 126 366

Autoceļu fonds    
2018.g. izpilde 2019.g. plāns

Atlikums uz gada sākumu 14 183 38 901
Ieņēmumi 85 223 85 223
Mērķdotācija no valsts budžeta 85 223 85 223
Izdevumi 58 693 112 312
Pakalpojumu apmaksa 56 186 63 312
Materiāli, energoresursi, ātri nolietojamais inventārs 1 527 22 000
Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana 980 27 000
Finansēšana 1 812 1 812
Aizņēmuma atmaksa (Brīvības ielas asfalta seguma 
atjaunošanai)

1 812 1 812

Atlikums perioda beigās 38 901 10 000

Dabas resursu nodoklis     
2018.g. izpilde 2019.g. plāns

Atlikums uz gada sākumu 24 547 11 763
Ieņēmumi 12 820 10 000
Pakalpojumu apmaksa 5 602 6 292
Materiāli, energoresursi, ātri nolietojamais 
inventārs

799 512

Pamatlīdzekļu iegāde un izveidošana 19 203 2 804
Kopā izdevumi 25 604 9 608
Atlikums perioda beigās 11 763 12 155

Ziedojumi un dāvinājumi  Ieņ. un izdevumi eiro     

2018.g. izpilde 2019.g. plāns piezīmes 
Atlikums gada 
sākumā

628 628 fi zisko personu ziedojumi ēkas Skolas 
ielā 6 remontam

Ieņēmumi 150 0 Lubānas b-kai no SIA ”Līgatnes papīrs” 
balva par makulatūras vākšanu

Izdevumi 150 0 Inventāra – dīvāna iegāde lasītāju telpā

Atlikums gada beigās 628 628
         Informāciju apkopoja galvenā grāmatvede Ingrīda Logina
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AKTUĀLI

Draudzes 
pilnsapulce

Aicinām Lubānas luteriskās draudzes 
locekļus uz draudzes pilnsapulci 

24. februārī plkst. 15.00 
draudzes telpās Mācītājmuižas ielā 3.

Draudzes padome

Lubānā 16. februārī pulcējās aptuveni 
80 dalībnieki, kas vēlējās pierādīt savus 
spēkus Lubānas novada atklātajā čempio-
nātā orientēšanās uz slēpēm. Lai arī citur 
Latvijā sacensības, kas saistītas ar distan-
ču slēpošanu, tiek atceltas zudušās snie-
ga segas dēļ, Lubānā sniegu no visiem 
iepriekšējiem ziemas mēnešiem bijām sa-
taupījuši tik daudz, ka sacensību norise ne-
bija apdraudēta. Vēl visu pagājušo nedēļu 
sacensību plānotājiem Mārim Valainim un 
Pēterim Blumbergam bija jāuzklausa dalīb-
nieku jautājumi par sniegu Lubānā. Varam 
teikt, ka daba mums ir uzsmaidījusi, bet 
patiesībā tas ir Lubānas sporta pasākumu 
organizatora Māra Valaiņa nopelns, iegul-
dot ikdienu trases sagatavošanā un uztu-
rēšanā lielu darbu, tā ka vietās, kur virzījās 
trases, blīvētā sniega daudzums sasniedza 
aptuveni 40 cm.

Pati sacensību diena bija lieliska, sau-
les un siltuma pilna, lai uz sacensībām at-
braukušie gan lieliski startētu, gan arī pēc 
sacensībām veiktu treniņus. Sportisti bija 
atbraukuši no Smiltenes, Daugavpils, Ma-

donas, Ogres, Vestienas. Daļa godalgotu 
vietu tika arī mūsu novada sportistiem, par 
to liels prieks!

Sacensību plānotāji Māris Valainis un 
Pēteris Blumbergs saka ikvienam dalībnie-
kam paldies par ierašanos Lubānā un cer, 
ka šī nav pēdējā reize, kad Lubāna uzņem 
šāda tipa un mēroga sacensības. Dalībnie-
ki savukārt priecājas par interesanti sastā-
dītajām orientēšanās distancēm (Pētera 
Blumberga darbs), kas lika palauzīt galvu 
un noslēpot kādu lieku kilometru.

Sacensības organizēja Lubānas no-
vada pašvaldība sadarbībā ar biedrību 
“Aborieši”. Paldies brīvprātīgajiem sacen-
sību norises palīgiem: Līgai Birziņai, Dacei 
Studerei, Kristīnei Šmidtei, Andrim Karlso-
nam, Armandam Birziņam, Dacei Rudzī-
tei, Gintim Dzenim, Martai Valainei, Dacei 
Rudzītei, Uģim Meieram, Anitai Dzenei, Ai-
nāram Akmentiņam. Sacensību rezultātus, 
fotomirkļus no čempionāta skatīt novada 
mājaslapā www.lubana.lv.

Tija Žvagina

Lubānas novada atklātais čempionāts 
ORIENTĒŠANĀS UZ SLĒPĒM 2019

2018. gads ir Latvijas 
Valsts simtgades un 

XXVI Vispārējo Dziesmu 
un XVI Deju svētku gads

Nozīmīgākie pasākumi Latvijas zīmē, 
ko organizējis Lubānas kultūras nams 
2018. gadā:

• Koncerts “Bērni Lubānai” – PII “Rūķīši” 
un Lubānas vidusskolas skolēni un koncerts 
“Lubānieši  Lubānai” – Lubānas pašdarbnie-
ki.

• Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pa-
sākums Visagala kapos, ko noslēdza Latvi-
jas Bruņoto spēku orķestra koncerts Lubā-
nas pilsētas klubā.

• Goda aplis ar gaismas instalācijām 
skvērā pie Lubānas pilsētas kluba.

• Simtgades zaļumballe ar grupu “The 
Moon Light“ un grupām, kuras ir piederīgas 
Lubānai: Lubānas lauku kapelu “Meldiņš”, 
grupu “Sokrāta brīvdienas”, grupu “Pēc lai-
ka”, grupu “Pieci”.

• Lubānas novada pašvaldības grāmatas 
“Simts stāstu par Lubānu” atvēršanas pasā-
kums un gleznas “Izraksti savu Latviju” at-
klāšana.

• Lubānas novada pašvaldības nomināci-
jas “Gada cilvēks” pasniegšanas ceremoni-
ja.

• Koncerts Latvijas republikas proklamē-
šanas dienai “Latvijai 100”.

Pašdarbības kolektīvu nozīmīgākie pa-
sākumi 2018. gadā.

Tautas deju ansamblim “Lubāna”, jaunie-
šu deju kolektīva “Žuburi” B un C grupām, 
senioru sieviešu korim “Noskaņa”, lauku 
kapelai “Meldiņš” – centrālais pasākums 
bija gatavošanās un dalība XXVI Vispārējos 
Dziesmu un XVI Deju svētkos.

Lubānas folkloras kopai – dalība festivālā 
“Baltica 2018” Rīgā, festivāla ietvaros “Ielīgo-
šana Siguldā”.

Amatierteātra „Priekšspēle” izpildījumā 
pirmizrādi piedzīvoja izrāde – Antons  Če-
hovs  “Trīspadsmit stāsti”.   

Jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni” 
sagatavoja jubilejas koncertu 25+1 “Dzies-
ma kā rasa sudrabot sāk”.

Senioru deju grupa “Varavīksne” piedalījās 
Senioru deju kolektīvu pasākumā Jaunpilī.

Lubānas kultūras nama direktore 
Velga Puzule

Meirānu tautas namā 2018. gadā noti-
ka 31 pasākums. Ienākumi – 1731 EUR.

Pasākumi     Skaits gadā    Apmeklēj. sk. gadā
    bezmaksas  20 899
    maksas 11 828
    balles  8 589
    izrādes 5 472
    koncerti u.c. 18 701

Citu iestāžu, organizāciju rīkotas nori-
ses – 6; svētbrīži – 21.

Maksas pakalpojumi par telpu izman-
tošanu. Telpu noma – gadījumu skaits – 7; 
ienākumi – 233 EUR.

Naktsmīnes – ienākumi  2094 EUR.

Meirānu tautas namā 2018. gadā aktīvi  
darbojās 4 pašdarbības kolektīvi.

Senioru tautas deju kolektīvs “Meirāni”  
bija XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI  Deju svētku dalībnieks.

Skates
– Senioru tautas deju kolektīvs “Meirā-

ni” – 1. pakāpe;
– Amatierteātris “Zeltrači” – 2. pakāpe.

Kolektīvu darbība
Norises pašu telpās kopā gadā – 16; 

izbraukumu norises kopā gadā – 17.

01.10.2018 no 17 iedzīvotājiem tika sa-
ņemts iesniegums – rast iespēju Meirānu 

tautas namā nodibināt vidējās  paaudzes 
deju kolektīvu. Vadoties pēc Lubānas no-
vada domes sēdes 31.10.2018. protokola 
Nr. 11 lēmums par fi nansējumu kolektīva 
darbības nodrošināšanai tiks pieņemts 
2019. gada decembrī, ņemot vērā jaunvei-
dotā kolektīva darbības novērtējumu.

Plānotais 2019. gadā
Sakarā ar to, ka sarucis iedzīvotāju 

skaits, sarūk arī apmeklētāju skaits uz 
pasākumiem. Izvērtējot pārskata periodā 
apmeklējumus uz ballēm, tika nolemts ne-
rīkot Lieldienu un Kapusvētku balli zemā 
apmeklējuma dēļ (vidēji 30 cilvēki). 

Turpinām saglabāt nemateriālo kultū-
ras mantojumu. Prieks, ka iedzīvotājiem ir 
iespēja sevi pilnveidot dejā, amatierteātra 
mākslā un tradīciju saglabāšanā un tā būt 
lietderīgiem sabiedrībai. Esam lepni par 
to, kas jau sasniegts, esam godīgi, izvēr-
tējot to, kas vēl sasniedzams. Bet nekad 
neieslīgstam negatīvismā un bezcerībā, jo 
darām un strādājam, lai priecētu jūs, mīļie 
skatītāji.

Gaidīsim ar prieku arī šogad uz pasā-
kumiem Meirānu tautas namā!

Meirānu tautas nama vadītāja 
Inga Aizsilniece

Meirānu tautas nama statistika 
par 2018. gadu
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Sveiks, lasītāj!
Tāds varens vārds – MĪLESTĪBA. Vai 

kāds var precīzi formulēt, kas ir mīlestība? 
Vai ir kāds, kurš zina, kad tā ir, kad nav, 
kad pienāks, kad aizies? Tomēr mīlestī-
bas spēku ir izjutis katrs. Brīžos, kad pa-
saule šķiet sazvērējusies un novērsusies, 
brīžos, kad šķiet, kad tevi nemīl neviens... 
Īsta mīlestība nekad neķircina, tā gatava 
dot, neprasot pretī nenieka, tā ir ar mie-
ru ziedoties, atkal un atkal piedot... Īsta 
mīlestība neļauj izkaisīt sapņus un novir-
zīties no mērķa. Mīlestība piešķir spār-
nus un dod spēku saņemties un paveikt, 
saņemties un neatkāpties, saņemties un 
sasniegt mērķi. Jo tā liek vēlēties kļūt la-
bākam gan savās, gan citu acīs. Novēli 
mīlestību katram, kuram vēli labu, novēli 
just to savā sirdī, just pret tuvāko cilvēku, 
pret ģimeni, pret draugiem, pret mājām, 
visu pasauli. Cilvēks, kurš mīl pasauli, 
izstaro gaismu. Tāds cilvēks smaida, sa-
stopot citus cilvēkus. Pasmaida sasveici-
noties no rīta, uzsmaida svešiniekam uz 
ielas, smaida, sarunājoties pa telefonu, 
strādā, mācās un dzīvo ar smaidu. Viss 
viņam izdodas, visi vēlas būt draugos ar 
gaišo cilvēku. Un pats viņš kļūst mīlēts, 
jo tik daudz ir sniedzis citiem. Dažādām 
valstīm ir dažādas svētku tradīcijas. So-
mijā Valentīndiena tiek saukta par Draugu 
dienu. Tajā draugi viens otru apsveic un 
dāvina nelielas dāvanas. Argentīnā šie 
svētki tiek svinēti veselu nedēļu, turklāt di-
vas reizes gadā – februārī un jūlijā. Dānijā 
pieņemts visiem draugiem dāvināt snieg-
pulkstenītes. Japānā Valentīndienu svin 
14. februārī un 14. martā. Pirmajā datumā 
sievietes apdāvina vīriešus, bet otrā vīrieši 
sievietes. Lielbritānijā bērni dzied speciā-
las dziesmas, par ko saņem dāvanas vai 
konfektes, augļus vai naudu. Latvijā pa-
rasti tiek dāvināti ziedi, saldumi un citas 
dāvanas, kā arī tiek sūtītas kartītes. Ne-
drīkst aizmirst, ka nav nepieciešami svēt-
ki, lai dāvinātu citiem dāvanas un vēlētu 
labu. Janvāris un februāris ir olimpiāžu, 
sacensību un konkursu laiks. Lepojamies 
un sveicam visus – gan godalgoto vietu 
ieguvējus, gan tos, kuri piedalījušies. Jūs 
esat mūsu labākie! Un novēlam veiksmi 
arī tiem, kuriem izaicinājumi vēl priekšā! 
Turam īkšķus par jums!

8. klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

„Kalpaka kauss 2019” – izglītojamo vals-
tiskās un patriotiskās identitātes apziņas vei-
došanai, popularizējot tradīcijas un līdzatbildīgi 
iesaistoties valstiski nozīmīgos notikumos. 
Tradīcija Kalpaka dzimtajā pusē norisinās no 6. 
janvāra līdz 6. martam.

Pasākumu mērķis ir veicināt varonību, po-
pularizējot tradīcijas un vērtības. Stiprināt jau-
niešu garu, iesaistot līdzdarboties un darboties 
patstāvīgi. Noskaidrot veiksmīgākos pasākuma 
dalībniekus un godināt pozitīvos piemērus darbī-
bā. „Kalpaka kauss 2019” aizsākās 16. janvārī ar 
spēka sacensībām Lubānas vidusskolā.

7. februārī Meirānu Kalpaka pamatskolā pul-
cējās 13 skolu komandas, lai savas zināšanas 
parādītu erudīcijā, demonstrētu prasmes dam-
bretes spēlē un sacenstos veiklības stafetēs.

Erudītiem bija jāpārzin Latvijas daba un 
vēsture, latviešu folkloras bagātības, jāatbild uz 
latviskās dzīvesziņas jautājumiem, jāatpazīst ie-
vērojamas personības un vietas Latvijā, kā arī da-
žādi jautājumi par un ap Latviju (tests datoros).

Dambretes turnīrs notika 2 grupās: 1.–2. kla-

“Kalpaka kauss – 2019” 
1. – 4. klašu skolēniem

se un 3.–4. klase. 
Ārā vērojām un jutām līdzi sportistu aktivitā-

tēm, kuras sagatavoja zemessargi S. Kļaviņa va-
dībā. Skolēniem vajadzēja parādīt savas izturības, 
veiklības un spēka prasmes, jo tikai kopīgā dar-
bošanās katrai komandai dod vēlamo rezultātu. 

Lubānas vidusskolas erudīti:
1. klase – Samanta Gita Jirgensone (3. vie-

ta);
2. klase – Anna Reitere,
3. klase – Adrians Nete;
4. klase – Marta Grigule.
Dambretes turnīra dalībnieki: Elīna Žeiere (2. 

klase) un Markuss Babris (4. klase).
Ļoti liels prieks par mūsu sportistu koman-

du, kura 13 komandu konkurencē ieguva 1. vietu. 
Komandā startēja: Ralfs Uzārs (1. klase), Emīls 
Ikaunieks (2. klase), Toms Semjonovs (3. klase) 
un Niks Liedskalniņš (4. klase).

Paldies visiem skolēniem par piedalīšanos un 
pilnvērtīgi pavadīto dienu!

Skolotāja Astra Šķēle

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītī-
bas satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot sko-
lēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt 
izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši 
sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem sa-
vukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma 
atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

“Ēnu diena” vairs netiek uztverta kā brīvdiena 
skolā. Skolēni izvēlas uzzināt par prasmēm un 
zināšanām, kas nepieciešamas konkrētās jomas 
speciālistiem, un iepazīt, kāda ir izvēlētā profesio-
nāļa ikdiena. Iegūto pieredzi viņi varēs izmantot, 
plānojot savu karjeru un nākotnes profesiju. Šogad 
jau otro gadu skolēniem bija iespēja pieteikties uz 
ēnas vietu arī ārpus Latvijas. Šādu iespēju sko-
lēniem sniedza Rīgas Tehniskā universitāte, kas 
piedāvāja vidusskolēniem, kuri interesējas par 
augstas enerģijas daļiņu fi zikas pētījumiem, doties 
uz Ženēvu Šveicē un ēnot  pētniekus, kuri strādā 
Eiropas Kodolpētniecības centrā.

Arī Lubānas vidusskolā bija salīdzinoši aktī-
vi ēnotāji, jo dažādas profesijas iepazīt devās 48 
skolēni no 3.-12.klasei. Ko tad skolēni ēnoja? 
Priecē tas, ka apmeklēja Lubānas pilsētas bērnu-
dārzu „Rūķīši,” Madonas kultūras namu, Madonas 
policijas pārvaldi, Lubānas pilsētas bibliotēku, 
Rēzeknes Robežsardzes koledžu, Austrumlatvijas 
radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs,” Lubānas 
posteņa ugunsdzēsējus, Lubānas pasta nodaļu, 
aptieku, Udrasu veterināro klīniku Madonā, ka-

fejnīcu „Klāni,” frizieri Daigu Kelliju, humanitāro 
zinātņu fakultāti Rīgā, latviešu režisoru un aktieri 
Valdi Lūriņu, Media House Rīgā, sociālās aprūpes 
centru, Latvijas Nacionālo vīriešu basketbola izlašu 
koordinatoru, Dinamo „Rīga” menedžeri Armandu 
Simsonu. Renārs Minkevičs ēnoja „Airbaltik” pilotu 
un devās lidojumā uz Kopenhāgenu. Turpceļā lido-
jumu pavadīja kopā ar pilotu tā kabīnē, bet atpakaļ 
– lidmašīnas salonā.

Skolēni pēc Ēnu dienas saka: „Šī diena sniedz 
plašu ieskatu ikdienas darbā, kā arī ar savām acīm 
vērot un iepazīt lietas, kuras savādāk nebūtu ie-
spējams apskatīt. Tikai Ēnu dienas ietvaros ir dota 
iespēja ne vien vērot pašu profesiju, bet iepazīties 
arī ar konkrētā darba plusiem un vērot uzņēmumu 
no “iekšienes”. Man patika pats process, jo pat-
stāvīgi sameklēju sev ēnas devēju. Tā bija viena 
fantastiska diena, jo nepiespiestā atmosfērā es ne 
tikai redzēju, bet arī praktiski līdzdarbojos. Tā bija 
vienreizēja pieredze, noteikti iesaku skolniekiem 
izmantot iespēju – sekot savam sapnim! Priecājos 
par doto iespēju pārliecināties, vai izvēlētā nākot-
nes profesija būs atbilstoša!”
Ēnošana – ļoti vērtīga pieredze skolēniem – ie-

spēja iepazīt, kā faktiski tiek veikts darbs ikdienā. 
Jauniešiem novēlam izmantot ikvienu iespēju, lai 
iepazītu savu nākotnes profesiju. Būt vienmēr ra-
došiem, aktīviem, iesaistīties dažādos projektos!

Ilona Kalniņa
Pedagogs karjeras konsultants

Ēnu diena Lubānas vidusskolā

2019. gada februāris2019. gada februāris
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LUBĀNAS VIDUSSKOLAS AVĪZĪTE “SALDSKĀBMAIZE”

Janvāra beigas 
un februāra 
mēnesis skolā 
ir bijis ražīgs ar 
dažādiem notiku-
miem.

 Vēstures starp-
novadu olimpiādē 
3. vietu ieguva 9. 
klases skolniece 
Paula Stradiņa 
un 12. klases 
skolniece Emīlija 
Solovjeva.

 Matemātikas 
starpnovadu 
olimpiādē 1.vietu 
ieguva Mārcis 
Andris Mihelsons.

 11. klase veiksmīgi aizstāvējusi savus zināt-
niski pētnieciskos darbus.

 No 28. janvāra līdz 31. janvārim skolā notika 
dabaszinātņu un sociālo zinātņu mācību priekš-
metu nedēļa.

 12. februārī Madonas sporta centrā ritēja 
sīvas cīņas volejbola laukumos. Skolēni cīnījās 
par “Kalpaka kausu 2019” divās vecuma grupās: 
pamatskolas un vidusskolas grupā. Pamatskolas 
grupā sacentās 6 komandas. Sīvā cīņā, ar vienī-
go zaudējumu Ļaudonas vidusskolas komandai, 
mūsu skolas jauktā komanda ieguva 2. vietu

Vidusskolas grupā par kausu cīnījās 5 koman-
das. Uzvarot visās spēlēs, mūsu skolas komanda 
ieguva 1. vietu! 

 22. februārī Ineses Straumes vadītais 5.-6. 
klašu deju kolektīvs un Lailas Ozoliņas deju ko-
lektīvs „Žuburiņi” piedalījās sadancī Jaunjelgavā.

 Lienītes Ozolnieces 5.-8. klašu deju kolektīvs 
„Raksti” piedalījās sadancī Blīdenes pamatskolā.

 No 25. februāra līdz 1. martam skolā notiks 
projektu nedēļa.

Īsziņas

Lubānas vidusskolā 12. februārī pirmo 
reizi notika SILTO DŽEMPERU DIENA. Tā 
ir akcija klimata pārmaiņu mazināšanai, lai 
uzsvērtu dažādos veidus, kā mēs ikdienā 
varam mazināt pasaules “sildīšanu”. Kam-
paņas pirmsākums meklējams 2005. gadā, 
kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto 
protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto 
džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija 
atgādināt par klimata pārmaiņu mazināša-
nas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas 
darbības – piemēram, samazināt apkures 
jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk 
braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, iz-
slēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un 
citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā izdevās 
Flandrijas teritorijā uzskatāmi samazināt ra-
dītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī vei-
cināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu 
pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu 
problemātiku. Šogad kampaņas iniciatori 
Beļģijā papildus siltumenerģijas taupīša-
nai izvēlējušies akcentēt transporta nozī-
mi klimata pārmaiņu veicināšanā. Tāpēc 
starptautiskās akcijas aicinājums šoreiz ir 
atteikties no autotransporta un tā vietā izvē-
lēties videi draudzīgos transportus vai pār-
vietošanās paradumus. Tā kā mūsu skola 
šajā mācību gadā ir pievienojusies Ekosko-
lu programmai, tad arī mēs vēlamies veikt 
labus darbus savas Latvijas labā. Tēma 
skolām ir īpaši aktuāla šobrīd, kad nu jau 
visā pasaulē tūkstošiem skolēnu iesaistās 
protestos, pieprasot varas iestādes izvirzīt 
klimata pārmaiņas un to novēršanu kā prio-
ritāti. Tā ir laba iespēja lieku reizi uzsvērt, 
ka ieguldījums ir nepieciešams no mums 

visiem – papildus svarīgiem valstiska līme-
ņa lēmumiem mums ir jābūt spējīgiem pie-
ņemt praktiskas izmaiņas arī katram savos 
ikdienas paradumos. Ekoskolu programma 
ir viens no visaptverošākajiem un efektīvā-
kajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, 
kurš savas darbības Latvijā 14 gadu laikā 
ir ieguvis ievērojamu popularitāti – šobrīd 
tajā darbojas jau vairāk nekā 200 izglītības 
iestādes – ne tikai skolas, bet arī pirmssko-
las un augstskolas. Visā pasaulē Ekoskolu 
programmai ir vismaz 49 000 dalībskolu 64 
valstīs, kuras visas tiecas īstenot ambicio-
zu mērķi – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz 
rīcību orientētā un sociāli atbildīgā vides iz-
glītības procesā, lai nodrošinātu, ka jaunieši 
ir spējīgi radīt pasaulē pozitīvas pārmaiņas, 
kas veicina ilgtspējīgu attīstību.

Ko darījām savā skolā?
• Temperatūru telpās samazinājām pa-

visam nedaudz, tikai par dažiem grādiem, 
ņemot vērā laika apstākļus. Atgādinājām 
skolēniem un pārējiem – izmaiņas nebūs 
krasas, daži, iespējams, to pat nepamanīs, 
dažiem būs vēsāk, tāpēc bija jāparedz, ka 
jaka vai džemperis noderēs, taču enerģijas 
ietaupījums gan būs ievērojams.

• Izmantojām iespēju par klimata pār-
maiņām un „siltumnīcas efektu” runāt arī 
dažādu priekšmetu stundās. 

• Pārdomājām savus pārvietošanās pa-
radumus.

• Ekopadome un mēs varam palepoties 
ar dalību šajā starptautiskajā akcijā. Bijām 
atsaucīgi un atbildīgi!

Laima Jelagina, 11.kl.

Šajā mācību gadā „Saldskābmaizes” komandai pievienojās 5. klases skolniece Mon-
ta Mālniece. 

Meitene par sevi saka tā: – Esmu jauna, aktīva, daudzpusīga un komunikabla, līdz ar to 
man ir viegli atrast kopīgu valodu ar daudziem. Divu vienādu skolas dienu nav un izaicinājumi 
ir ik uz stūra, jāmāk tikai tos noķert. Mani satrauc, ka cilvēkam ir gan reālā dzīve, gan virtuālā 
dzīve, bērniem pietrūkst vienkāršas parunāšanās aci pret aci, piedzīvojumu un emociju. Mēs 
protam virtuālajā dzīvē savas emocijas izteikt ar smaidiņiem, taču reālajā dzīvē mēs nesapro-
tam, ko darīt dusmās, priekos, bēdās, mīlestībā. 

Montas mīļākie svētki ir Ziemassvētki, jo tie ir kopā būšanas, piedošanas un mīlestības 
svētki. Garšīgākais ēdiens ir dārzeņi un īsta latvju maizīte. Par brīnumu uzskata to, ja negaidīti 
piepildās kāds sapnis. Mūsdienu steidzīgajā pasaulē pārsteidz tas, ka cilvēki ir palikuši skau-
dīgi, nepieklājīgi un aizvainojoši.

„Saldskābmaizes” komanda Montai novēl daudz radošu, interesantu ideju dažādu rakstu 
tapšanā. Nemeklē īsākos ceļus, īsākie un vieglākie nav domāti tev — tu vari vairāk!

Atbildes apkopoja 8. klases skolniece Elizabete Kalniņa

Pati labākā diena - šodiena

  (Bena Gaudinska zīm.)



Īsziņas
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7. februārī Lubānā viesojās ārsts 
gastroenterologs, politiķis Hosams Abu 
Meri, kurš kopš 6. februāra ir apstipri-
nāts par ministru prezidenta Krišjāņa 
Kariņa ārštata padomnieku sabiedrības 
integrācijas jautājumos un amata pienā-
kumus pilda sabiedriskā kārtā, bez atal-
gojuma.

Hosams abu Meri dzimis Libānā, taču 
lielāko mūža daļu – 26 gadus pavadījis Lat-
vijā. Latvijas Medicīnas akadēmijā ieguvis 
gastroenterologa izglītību, ir praktizējošs 
ārsts, bijis 12. Saeimas deputāts. Izdev-
niecībā “Zvaigzne ABC” iznākusi Ingas 
Jērumas grāmata “Hosams Abu Meri – li-
bānietis. Sirdī latvietis”, kurā varam lasīt 
par arāba, kurš runā latviski, ārsta, politiķa 
un neofi ciālā Libānas konsula Latvijā per-
sonību. Hosams Abu Meri dāvājis Lubānas 
pilsētas bibliotēkai šo grāmatu, un tad arī 
radusies doma ārstu aicināt ciemos uz 
Lubānu. Aicinājums pieņemts, jo Hosams 
Abu Meri uzskata, ka viņam ir pienākumi 
pret zemi un sabiedrību, kurā dzīvo, šo ap-
ziņu vairojusi arī pirms 22 gadiem pārciesta 
smaga slimība, kas likusi aizdomāties, ka 
izveseļošanās uzliek savus pienākumus – 
dzīvē jāveic kas liels un nozīmīgs. Un tā 
braukšana pa visu Latviju uz tikšanām un 
lekcijām kļuvusi par tīkamu ikdienas daļu.

Tikšanās bija jauka, sirsnīga, humora 
un ieteikumu pilna. Hosams Abu Meri bija 
ļoti komunikabls, pēc tikšanās atbildēja arī 
uz privātiem interesentu jautājumiem. Vēla-
mies dalīties ar dažiem faktiem un ieteiku-
miem, kas šķiet pieminēšanas vērti.

Ieteikumi veselībai:
• Katrs esam individuāls, attiecīgi vien-

mēr vajag atcerēties, ka ietekme no ēdie-
na un dzēriena katram var būt dažāda, arī 
fi zioloģiskās izpausmes var būt ļoti atšķirī-
gas, sevi vajag iepazīt labi, lai izprastu sava 
ķermeņa īpatnības;

• ļoti liela problēma ir ēšana steigā, 
ēdiena nesakošļāšana, kas veicina gan 
vēdera pūšanos, gan atvilni, gan citas gre-
mošanas sistēmas problēmas, ieteikums 
sakost kumosu vismaz 15 reizes;

• gan regulāras atraugas, gan atvilnis 
ilgstošā laika periodā var nodarīt gremo-
šanas sistēmai iekaisumus, kas rezultējas 
neatgriezeniskos bojājumos;

• uz nervu pamata var rasties vesela 
plejāde slimību, ārsts ir pārliecināts, ka 
ilgstošs distress (negatīvs stress) var būt 
ļoti kaitīgs veselībai, un visbiežāk ietekmē 
vājāko organisma vietu;

• visas slimības mūsdienās var ārstēt, 
bet, protams, ja uz simptomiem reaģējam 
laicīgi un konsultējamies ar attiecīgo spe-
ciālistu;

• nepelnīti aizmirsta ir fēču analīze reizi 
gadā, it sevišķi cilvēkiem pēc 40 gadiem, jo 
tā par norisēm mūsu organismā var pateikt 
ļoti daudz; 

• fi ksējiet savu pašsajūtu, gan sajūtas, 
gan to, kā jūtaties pēc dažādu ēdienu lie-

tošanas, iespējams, ka pie vainas nav kā-
posts, bet gan stress vai vienkārši slikts 
garastāvoklis;

• mazāk jāēd maize, rīsi, makaroni, 
smalkmaizītes, bet vairāk salāti un dārzeņi, 
šķidrumu arī nevajag aizmirst (kafi ja dehid-
rē!);

• pusstundu ilgas kustības dienā ir ļoti 
svarīgas; vajag atcerēties, ka pēc 18 ga-
diem neviens neaug;

• ēdiens nav benzīns, pilnu bāku neva-
jag, ir jāēd lēnām un jābauda – jo lēnāk, jo 
labāk;

• varbūt nevajag lietot veselu plejādi vi-
tamīnu (tas neattiecas uz D vitamīnu), bet 
vienkārši ēst veselīgu ēdienu!

Interesanti fakti par pašu Hosamu 
Abu Meri:

• Latvijā nonācis, lai mācītos augstsko-
lā, jo Libānā mācības ārsta profesijā ir ļoti 
dārgas, lai gan bijušas domas arī par Fran-
ciju;

• uzskata, ka iespējams integrēties citā 
valstī, ja vien cieni un pieņem tās valsts 
kultūru un vēsturi, tādēļ šodien par sevi var 
teikt, ka Latvija ir viņa zeme un māja;

• ģimenē vienmēr tikušas respektētas 
individuālās brīvības, iespējams tam pa-
matā tas, ka ģimenē vecākiem ir bijušas 
pārstāvētas 2 reliģijas: kristietība un musul-
manisms;

• patīk klausīties Raimondu Paulu un 
grupu „Prāta vētra”;

• labākais brīdis dzīvē Latvijā: Latvijas 
pilsonības iegūšana;

• ja kāda situācija dzīvē neapmierina, 
tad kaut kas ir jāmaina;

• laime dzīvē ir veselība un mīlestība.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tija Žvagina

(Fotoattēlā Hosams Abu Meri kopā ar Lubānas 
pilsētas bibliotēkas vadītāju Ingunu Kaņeponi)

Libānieša saruna ar lubānieti  19. februārī Lubānas tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrā notika LLKC 
Meža konsultāciju pakalpojumu centra MKPC 
Madonas nodaļas rīkots informatīvs seminārs 
par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas 
attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 
(plašāka informācija interesentiem nākamajā 
laikraksta numurā).

 20. februārī Lubānas vidusskolā semi-
nārs vecākiem par bērnu un pusaudžu atkarī-
bas pazīmju atpazīšanu, profi laksi un palīdzī-
bas iespējām.

  21. februārī notika Lubānas novada 
skolēnu skatuves runas konkurss, vokālās 
mākslas un teātra pulciņu skate.

 Ceturtdien, 21. februārī, Lubānā vieso-
jās skates “Gada labākā būve Latvijā 2018” 
komisija, lai dabā apskatītu skatei pieteikto 
jaunbūvi Atvadu nams. Kā informējām iepriekš 
– jaunbūve tika izvirzīta skates 2. kārtai.

 22. februārī Lubānas novada tūrisma 
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā ciemo-
jas Krišjāņa Barona muzeja darbinieki, kuri 
stāsta par Barona dzimtas cilvēkiem, kuri ir 
atstājuši savas pēdas Latvijas kultūrvēsturē. 
Dita Barona kopā ar jauniešiem spēlē spēli 
“No dzimtas pūralādes”.

 Vēl joprojām līdz 30. martam intere-
senti aicināti apskatīt fotoizstādi par Lubāna 
ezera iedambēšanu „Lubāns Latvijai: toreiz un 
tagad”.

 Lubānas novada pašvaldības nodokļu 
speciāliste informē, ka ir beidzies nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) paziņojumu izsūtīša-
nas termiņš. Personas, kuras nav saņēmušas 
maksāšanas paziņojumu par sev piederošo 
īpašumu, lūgums informēt pa tālruni 64894491 
vai e-pastā: dace.almane@lubana.lv. 

Atgādinājums. Zemes nomniekiem ir pie-
nākums maksāt gan nekustamā īpašuma no-
dokli, gan nomas maksu par iznomāto īpašu-
mu, ko nodokļu speciāliste izsūta 2 atsevišķos 
paziņojumos. 

Zoles turnīrs
17. februārī notika zoles turnīrs, kurā pie-

dalījās 14 dalībnieki.
Šoreiz veiksmīgākie bija:

1. vieta – Reinholds Kalējs;
2. vieta – Gints Stērninieks;
3. vieta – Jānis Priednieks;
4. vieta – Dairis Kalniņš;
5. vieta – Dzintars Bušs;
1. zole – Jānis Tučs.

Velga Puzule

9. martā plkst. 17.00 
Lubānas pilsētas klubā jauniešu deju 
kolektīvs „Raksti” aicina uz ikgadējo 
jauniešu deju kolektīvu sadanci 

„Draugu pulkā dejotprieks”.
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SIA “Pilsētvides serviss” apbalvo 
konkursa “Dzīvo zaļi” uzvarētājus

13. februārī Lubānas pilsētas klubā notika 
vides izglītības konkursa “Dzīvo zaļi” noslēgu-
ma pasākums, kurā tika paziņoti un apbalvoti 
konkursa uzvarētāji. Par konkursa uzvarētāju un 
galvenās balvas – 200 eiro vērtas ekskursijas – ieguvēju kļuva Lubānas vidusskolas 10. 
klases komanda ar radošo darbu “Šķiro! Un māja teiks Tev –paldies!”. Simpātiju balvas 
ieguva Meirānu Kalpaka pamatskolas 1. un 2. klašu komanda par darbu “Katrai lietai sava 
vieta!” un Lubānas vidusskolas 5. klases komanda par darbu “Dzīvo zaļi!”

Šī gada janvārī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Pilsētvides serviss” bija 
izsludinājis vides izglītības konkursu “Dzīvo zaļi”, kurā bija aicināti piedalīties Balvu un 
Lubānas skolu audzēkņi. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu, skolotāju un pastarpināti 
arī skolēnu vecāku teorētiskās un praktiskās zināšanas par atkritumu šķirošanu un videi 
draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu dabas saudzēšanas nolūkos. Abos novados kon-
kursam tika iesūtīti vairāki radošie darbi, kuri liecina par skolēnu interesi un ievērojamām 
zināšanām par atkritumu šķirošanas nozīmi un videi draudzīgu saimniekošanu kopumā, 
kā arī par iespējām šķirot atkritumus un samazināt to daudzumu mājas apstākļos.

Noslēguma pasākumu kuplā skaitā apmeklēja vietējo novada skolu audzēkņi. Pasā-
kuma laikā klātesošajiem bija iespēja apmeklēt “Zaļā josta” saistošo lekciju par atkritumu 
šķirošanas nozīmi, piedalīties interaktīvās spēlēs ar vides aizsardzības tematiku un apska-
tīties konkursam iesūtīto radošo darbu izstādi. SIA “Pilsētvides serviss” nodrošināja arī 
pārskatāmu informāciju par Lubānas novada pieejamo atkritumu šķirošanas infrastruk-
tūru – šķiroto atkritumu konteineru atrašanas vietām un šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukumu adresēm, kā arī skaidroja, ko drīkst un ko nedrīkst mest šķiroto atkritumu kon-
teineros.

“Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, konkursam pieteikto darbu skaits ir divkāršojies, kas 
pierāda atkritumu šķirošanas tēmas aktualitāti mūsdienu patēriņa sabiedrībā, kura ir zau-
dējusi kontroli par sevis saražoto atkritumu apjomu. Strādājot nozarē jau vairāk nekā 20 
gadus, secinām, ka vecākās paaudzes sadzīves paradumus mainīt ir ļoti grūti. Kaut gan 
pēdējo 10 gadu laikā Latvijas iedzīvotāji saka vairāk uzmanības pievērst saražoto atkritu-
mu daudzuma samazināšanai un iespējām to apsaimniekot videi draudzīgā veidā, tomēr 
vēl aizvien atkritumu šķirošana nepieciešamība katram no mums nav pašsaprotamā lieta. 
Bet jaunākās paaudzes pārstāvji – šodienas bērnu dārzu audzēkņi un skolēni – ir tie, kas 
var mainīt to, kā izskatīsies atkritumu apsaimniekošanas nozare nākamajos 10 gados. 
Bērniem un jauniešiem atkritumu šķirošanas un lietu otrreizējās izmantošanas idejas lie-
kas saistošas un no spēles elementa dabīgi pārtop par ikdienas ieradumu, ko bērni iemā-
ca arī vecākiem. Vērojot konkursa darbu saturu, var redzēt, ka bērni ir daudz labāk izglītoti 
par atkritumu šķirošanu, nekā daudzi pieaugušie, līdz ar to viņi ir vērtīgi sabiedrotie cīņā 
par atkritumu daudzuma samazināšanu,” par konkursa rezultātiem stāsta SIA “Pilsētvides 
serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

“Ar sabiedrības vides izglītības aktivitātēm “Zaļā josta” nodarbojas jau vairāk nekā 15 
gadus, un šo gadu garumā esam secinājuši, ka vislabāk rūpes par vidi iespējams bērniem 
iemācīt neformālā veidā – caur radošām nodarbēm, aktivitātēm, spēlēm un konkursiem,” 
skaidro SIA “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, uzsverot, ka dalība konkursā 
“Dzīvo zaļi” mudinās tā dalībniekus ne tikai vairāk izzināt un izprast atkritumu apsaimnie-
košanas procesu, bet arī rast citus veidus, kā savu ikdienu padarīt videi draudzīgāku.

Olga Ribkina,  SIA “Pilsētvides serviss” sabiedrisko attiecību speciāliste

Prieks par 
uzvaru konkursā

Pirmo vietu SIA “Pilsētvides serviss” 
organizētajā konkursā “Dzīvo zaļi” ieguva 
Lubānas vidusskolas 10. klases meiteņu ko-
manda (Stērniniece Dita, Laine Kristīne Mi-
helsone, Kitija Geiduka, Līva Kalniņa – skatīt 
foto no kreisās puses). Viņas izveidoja pla-
kātu “Šķiro! Un māja teiks Tev – paldies!” 

Plakāta mērķis: parādīt, kā lietderīgi un ilgt-
spējīgi izmantot visus esošos resursus un kā 
nevajadzīgām lietām atrast praktisku un oriģi-
nālu pielietojumu.

No konkursa darba var uzzināt, ka, rīkojo-
ties, kā plakātā norādīts:

– tiek taupīti resursi un nauda, kā arī tiek 
gādāts par vidi, kopīgiem spēkiem mazinot po-
tenciālo radīto atkritumu daudzumu;

– tiek attīstītas prasmes darīt citiem labu;
– tiek domāts par resursu izmantošanu. 
10. klasē mācās 8 audzēkņi – 4 zēni un 4 

meitenes. Meitenes atzīst, ka plakāta ideju pār-
runājuši klasē visi kopā, bet darbu realizējušas 
tikai meitenes, zēni otru komandu nav izvei-
dojuši. Tāpat konkursa uzvarētājas atzīst, ka 
ikdienā mājas sadzīvē nav aizdomājušās par 
atkritumu šķirošanas nozīmīgumu. Konkurss 
licis nedaudz vairāk iedziļināties un saprast 
tieši šķirošanas nepieciešamību vides uzturē-
šanā kārtībā – un jāsāk ir ar savu māju. Mei-
tenes saka paldies klases audzinātājai Inesei 
Sondarei, kas mudinājusi iesaistīties konkursā 
un palīdzējusi arī ar kādu padomu. Balvā par 
1.vietu ir 60 eiro dāvanu karte no kvesti.lv. Var 
izvēlēties aizraujošu spēli kādā no izlaušanās 
istabām (būs jārisina uzdevumi un jāmēģina tikt 
laukā). SIA “Pilsētvides serviss” nodrošinās arī 
transporta pakalpojumu komandas nokļūšanai 
uz Rīgu un atpakaļ. Meitenes domā, ka varētu 
mēģināt izlauzties visa klase. Kopā jautrāk!

Simpātiju balvas (ko varētu arī saukt kā 2. 
un 3. vietu) izpelnījusies Lubānas vidusskolas 
5.klases komanda “Viktorija un ko“ (Viktorija 
Bērziņa, Kate Krēsliņa, Beāte Aizpurve, Mon-
ta Mālniece, Evelīna Galeja, grupas vadītāja: 
klases audzinātāja Anita Stāmere, darba no-
saukums “Dzīvo zaļi!”) un Meirānu Kalpaka pa-
matskolas 1.-2.klases komanda “Š-komanda” 
(Šķirotāju komanda – Vēsma Kalniņa, Rainers 
Kamols, Jānis Ķēniņš, Ieva Dailīdena, Markuss 
Grohoļskis, Kristīne Brigita Kamola, grupas va-
dītāja Vita Sniķere, darba nosaukums “Katrai 
lietai sava vieta!”) Ligita Pētersone
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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek pie-

šķir ts Lubānas novada pašvaldības (Pašvaldība) 
līdzfi nansējums Lubānas novadā reģistrēto jauno 
uzņēmēju projektiem uzņēmējdarbības attīstībai 
un fi zisko personu projektiem uzņēmējdarbības 
uzsākšanai Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkur-
sa “SĀC LUBĀNĀ 2019” (Konkurss) ietvaros. 

1.2. Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus 
realizēt biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpo-
jumu radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņē-
mumu un fi zisko personu projektu realizācijai, 
sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīša-
nos Lubānas novadā.

1.3. Kopējais Pašvaldības piešķir tais fi nansē-
jums projektu līdzfi nansēšanai ir EUR 8000.

1.4. Pašvaldības līdzfi nansējumu piešķir juri-
diskām un fi ziskām personām, kuras ir gatavas 
uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūs 
fi nansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. 

1.5. Konkursa ietvaros atbalstīto projektu rea-
lizācijas termiņš ir līdz 2019.gada 20.decembrim.

1.6. Nolikuma 1.2.punktā noteiktā mērķa īste-
nošanai, pašvaldība piešķir līdzfi nansējumu uzņē-
mumu un fi zisko personu projektiem, kas paredz 
jaunu darbavietu un inovatīvu produktu vai pakal-
pojumu radīšanu Lubānas novadā;  

1.7. Konkursa ietvaros par attiecināmām iz-
maksām tiek noteiktas:

1.7.1. tehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu iegā-
de (t.sk. iekārtu transportēšana, uzstādīšana, dar-
binieku apmācība u.c.);

1.7.2. pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizā-
cijas, komunikāciju u.c.) būvniecība, rekonstruk-
cija, remonts;

 1.7.3. ražošanas ēku būvniecība, rekonstruk-
cija un remonts;

1.7.4. informatīvo materiālu iespiešana un iz-
platīšana, mājas lapas izveide, mārketinga pasā-
kumu izmaksas;

1.7.5. specifi ska rakstura datorprogrammu 
iegāde;

1.7.6. īpašumā esošu, nomātu (noslēgts 
rakstisks telpu nomas līgums uz vismaz 2 gadiem 
no projekta izsludināšanas brīža) telpu remonta 
izmaksas;

1.7.7. citas pamatotas izmaksas (lēmumu par 
pamatotību pieņem vērtēšanas komisija balsojot)

1.8. Projekta ietvaros par neattiecināmām iz-
maksām tiek noteiktas:

1.8.1. konkursa pieteikuma sagatavošanas 
izmaksas;

1.8.2. darba alga;
1.8.3. procentu maksājumi, maksa par fi nan-

šu transakcijām, valūtas maiņas komisijas  mak-
sājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

1.8.4. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma 
procenti un ar tiesvedību saistīti izdevumi;

1.8.5. tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palieli-
na projekta izmaksas, bet nepievieno projektam 
vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no 
kopējām projekta izmaksām;

1.8.6. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;
1.8.7. iznomāšanai paredzēta inventāra iegā-

de;
1.8.8. citas izmaksas, kuru segšana neveicina 

biznesa idejas  ilgtermiņa attīstību.
1.9. Līdzfi nansējumu nepiešķir projektiem, 

kuru biznesa idejas pamats ir starpnieciski darīju-
mi, nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana.

1.10. Līdzfi nansējumu nepiešķir, ja no konkur-
sa pieteikuma izriet, ka iegādājamās vienības pa-
redzēts izmantot personīgiem nolūkiem.

1.11. Projektu pieteikumus izvērtē Lubānas 
novada domes apstiprinātā vērtēšanas komisija, 
lēmumu par fi nansējuma piešķiršanu pieņem 
dome.

1.12. Piedalīties Konkursā ir tiesības:
 1.12.1. komercsabiedrībai, kas reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercre-
ģistrā, kuras juridiskā adrese ir Lubānas novadā 
un, kas nodibināta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms 
projektu konkursa izsludināšanas dienas;

1.12.2. fi ziskai personai, kura gatava reģistrēt 
saimniecisko darbību un attīstīt uzņēmējdarbību 
Lubānas novadā.

1.13. Uz Pašvaldības līdzfi nansējumu nevar 
pretendēt: 

1.13.1. komercsabiedrība, kas tiek likvidēta, 
pasludināta par maksātnespējīgu, uzsākts tiesis-
kās aizsardzības process, tās saimnieciskās dar-
bība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesve-
dība par komercdarbības bankrotu; 

1.13.2. komercsabiedrība vai fi ziska persona, 
kas nav samaksājusi nodokļus un citus valsts vai 
pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā 
apmērā un noteiktajos termiņos; 

1.13.3. fi ziska persona, pret kuru uzsākts 
maksātnespējas process vai pret kuru saistībā ar 
izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziedzīgu no-
darījumu vai noziedzīgu darbību tautsaimniecībā 
vai pret īpašumu tikuši piemēroti Krimināllikumā 
noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

1.14. Vienas komercsabiedrības vai fi ziskas 
personas vienam projektam maksimāli pieļauja-
mais Pašvaldības līdzfi nansējuma apmērs ir EUR 
4000. 

1.15. Finansējumu virs 2000 EUR var saņemt 
tie uzņēmumi, kuri 6 mēnešu laikā pēc fi nansēju-
ma saņemšanas rada vismaz vienu pilnas slodzes 
darbavietu.

1.16. Projekta iesniedzēja nepieciešamais 
līdzfi nansējums projekta realizēšanai ir vismaz 
30% no kopējām izmaksām.

1.17. Viena komercsabiedrība vai fi ziska per-
sona konkursa kārtībā var saņemt pašvaldības 
līdzfi nansējumu vienam projektam vienā izsludinā-
tajā konkursā.

2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA 
2.1 Projekta pieteikuma iesniegšana: 
2.1.1. Elektroniski sagatavota un parakstīta uz 

e-pasta adresi pasts@lubana.lv.;
2.1.2. personīgi, iesniedzot Lubānas novada 

pašvaldības administrācijā: Tilta iela 11, Lubāna, 
Lubānas novads, aizlīmētā aploksnē ar norādi 
„Konkursam „SĀC LUBĀNĀ 2019”. Uz aploksnes 
jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktad-
rese;  

2.1.3. pa pastu – Lubānas novada pašvaldī-
bai, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-
4830, ar norādi – „Konkursam „SĀC LUBĀNĀ 
2019” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga ne-

drīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu iesnieg-
šanas termiņu).

2.2. Projektu pieteikumu pieņemšana notiek 
no izsludināšanas brīža līdz 2019.gada 29.mar-
tam.

2.3. Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma 
veidlapu un informāciju par konkursa norisi var 
saņemt pašvaldības mājas lapā internetā www.lu-
bana.lv. 

3. PROJEKTA PIETEIKUMS 
3.1. Projekta pieteikums jāsagatavo, izmanto-

jot projekta pieteikuma veidlapu (1.pielikums)
3.2. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai 

ir jāpievieno šādi pielikumi:
3.2.1.  dokumentācija par izmaksu pamatotī-

bu (tai skaitā par iegādājamo preču, pakalpojumu 
vai veicamo būvdarbu tirgus vērtību); 

3.2.2. izziņa no Valsts Ieņēmumu dienesta 
(VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), 
ka nodokļu parāds uz pieteikuma iesniegšanas 
dienu nepārsniedz EUR 150;

3.2.3. projekta vadītāja CV; 
3.2.4. Atbalsta pretendenta rakstisks aplieci-

nājums par 1.16.punktā līdzfi nansējuma pieejamī-
bu projekta realizācijas procesā.

3.2.5. cita informācija, kas sniedz priekšstatu 
par komercsabiedrības saimniecisko darbību un 
plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību. 

3.3. Projekta pieteikuma veidlapai un tās pieli-
kumiem jābūt aizpildītiem datorrakstā latviešu va-
lodā, jābūt aizpildītiem visiem informācijas lau-
kiem. 

3.4. Sūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, 
projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa 
un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā cauršūtā oriģi-
nāleksemplārā. 

4. PROJEKTA VĒRTĒŠANA 
4.1. Konkursa pieteikumus izvērtē Lubānas 

novada pašvaldības domes apstiprināta komisija 
vismaz 5 (piecu) locekļu sastāvā.

4.2. Projektu pieteikumus komisija vērtē pre-
tendentu izvērtēšanas sēdē, kopā maksimāli pie-
šķirot 100 punktus. Vērtēšanas kritēriji ir: 

4.2.1. profesionalitāte (15 punkti); 
4.2.2. projekta nepieciešamības pamatojums 

(15 punkti); 
4.2.3. darba vietas un jauna, inovatīva pro-

dukta vai pakalpojuma radīšana Lubānas novada 
administratīvajā teritorijā  (50 punkti);

4.2.4. fi nanšu plānošana un izmaksu pamato-
tība (20 punkti).

4.3. Divu nedēļu laikā pēc izsludinātā projektu 
pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām, komisi-
ja izvērtē iesniegtos projektu pieteikumus un lemj 
par visu vai atsevišķu pretendentu uzaicināšanu 
klātienē sniegt komisijai sava biznesa idejas pre-
zentāciju un sniegt atbildes uz uzdotajiem jautāju-
miem. Par prezentācijas laiku projekta pieteikuma 
iesniedzējam tiek paziņots individuāli uz pieteiku-
mā norādīto e-pasta adresi.

4.4. Projektu vērtē katrs komisijas loceklis, 
katram projektam piešķirot punktus pēc punktā 
4.2. norādītajiem kritērijiem. Uzvarētājs ir tas, 
kurš, saskaitot visu vērtēšanas komisijas locekļu 
punktus, ir ieguvis vislielāko punktu skaitu, attiecī-
gi sadalot arī nākamās vietas.

Biznesa ideju konkursa “Sāc Lubānā 2019” NOLIKUMS
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5. LĒMUMA PIEŅEMŠANA 
5.1.  Komisija pieņem lēmumu par projekta pie-

teikuma atbalstīšanu un pašvaldības fi nansējuma 
piešķiršanu.

5.2. Komisija ir lemttiesīga, ja lēmuma pieņem-
šanas procesā piedalās ne mazāk kā 4 (četri) komi-
sijas locekļi.

5.3. Ja vairākiem projektiem ir vienāds punktu 
skaits, lēmumu Vērtēšanas komisija pieņem atklāti 
balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.4. Ja neviens projektu pieteikums neatbilst no-
likumā  izvirzītajām kvalitātēm, Komisija pieņem lē-
mumu un sniedz informāciju domei, kurā norāda, ka 
konkurss noslēdzies bez rezultāta.

6. KONKURSA REZULTĀTI 
Vienas nedēļas laikā pēc rezultātu apstiprināša-

nas pretendentus mutiski, sazinoties uz konkursa 
pieteikumā norādīto kontakttālruni, informē par kon-
kursa rezultātiem. Konkursa rezultāti tiek publicēti 
Pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv . 

7. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN ATSKAITĪŠANĀS 
KĀRTĪBA 

7.1. Pašvaldība slēdz līgumu (2.pielikums) ar 
atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu 
un piešķir tā līdzfi nansējuma izlietošanu. Līgums 
abām pusēm par līdzfi nansējuma piešķiršanu jāno-
slēdz 1 mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Pretējā gadījumā lēmums par līdzfi nansēju-
ma piešķiršanu zaudē spēku. 

7.2. Līdzfi nansējuma saņēmējs sniedz pašvaldī-
bai atskaites par pašvaldības līdzfi nansējuma izlieto-
jumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā. 

7.3. Ja piešķir tais fi nansējums netiek izmantots 
atbilstoši biznesa idejas pieteikumā paredzētajam 
mērķim, projekta uzraudzības periodā saimnieciskā 
darbība nav uzsākta, nav izpildīti projekta nosacījumi, 
netiek ievēroti nolikuma 7.1.punktā minētā līguma 
nosacījumi un kārtība vai saimnieciskā darbība ne-
tiek veikta regulāri, tad Pašvaldības dome lemj par 
piešķir tā līdzfi nansējuma atmaksu vai iegādāto mate-
riālo vērtību nodošanu pašvaldībai. Lēmuma par fi -
nansējuma atmaksu vai iegādāto materiālo vērtību 
atgriešanu gadījumā, iesniedzējs uzlikto pienākumu 
izpilda 10 dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pie-
prasījuma saņemšanas.

7.4. Projekta uzraudzības periods ir 2 gadi.
7.5. Līdzfi nansējuma saņēmējs 10 dienu laikā 

pēc projekta īstenošanas beigu termiņa iesniedz paš-
valdībā: 

7.5.1. brīvas formas rakstisku pārskatu par pro-
jekta īstenošanas gaitu; 

7.5.2. atskaiti par piešķir tā pašvaldības līdzfi -
nansējuma izlietojumu (3.pielikums). 

7.6. Pašvaldībai un konkursa komisijai ir tiesības 
veikt pārbaudes (tai skaitā pārbaudes projekta īste-
nošanas vietā) pirms pašvaldības līdzfi nansējuma 
piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas laikā. 

7.7. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papildu in-
formāciju no pašvaldības līdzfi nansējuma saņēmēja. 

7.8. Projekta īstenošanas vietā izvietot A4 izmē-
ra informatīvu plāksni ar projekta nosaukumu, mērķi 
un uzrakstu “Atbalsta Lubānas novada pašvaldība”. 
Informāciju par projektu publicēt laikrakstā “Lubānas 
Ziņas” un pašvaldības mājaslapā tīmekļa vietnē www.
lubana.lv.

Priekšsēdētājs Tālis Salenieks
Pielikumus (pieteikuma veidlapu, līguma parau-

gu, atskaites veidlapu par piešķir tā fi nansējuma izlie-
tojumu) skatīt mājaslapā www.lubana.lv. Savas biz-
nesa idejas varēs sākt pieteikt no 25. februāra (līdz 
pat 29. martam).

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – tāda ir Valsts 
un pašvaldības vienotā klientu apkalpo-
šanas centra (VPVKAC) devīze, kas Lu-
bānas novada pašvaldībā darbojas jau 
vairāk kā trīs gadus, sniedzot dažādus 
pakalpojumus Lubānas un kaimiņu no-
vadu iedzīvotājiem.

VPVKAC tika izveidots ar mērķi taupīt 
iedzīvotāju laiku un viņu ērtībai sniegt ie-
spējami daudzus pakalpojumus vienuviet. 
Tāpēc aicinām iedzīvotājus apmeklēt Lubā-
nas novada VPVKAC un saņemt valsts un 
pašvaldības pakalpojumus vienuviet!

Pakalpojumu centri darbojas uz pašval-
dību klientu centra bāzes saskaņā ar vieno-
tiem principiem, nodrošinot:

1) pieteikt klātienē Valsts ieņēmumu 
dienesta un Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūras pakalpojumus, kā arī sa-
ņemt savas pašvaldības pakalpojumus;

2) saņemt konsultācijas par 9 valsts 
iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palī-
dzību darbā ar datoru, internetu un eID kar-
tes lasītāju;

3)  saņemt informāciju par tuvāko valsts 
iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba 
laikiem un pieteikšanās kārtību.

UZMANĪBU – SVARĪGI!
• Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, 

jāuzrāda personu apliecinošs dokuments 
– pase vai identifi kācijas karte.

• Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepie-
ciešams autentifi cēties ar savu internetban-
ku, eID karti vai elektroniskā paraksta vied-
karti.

 Lūdzam vērst uzmanību, ka gada ienā-
kumu deklarāciju par 2018. gadā gūtajiem 
ienākumiem būs iespējams iesniegt ne āt-
rāk kā no 2019. gada 1. marta. Vēl joprojām 

tiek pieņemtas gada ienākumu deklarācijas 
par 2015, 2016. un 2017. gadu. Valsts ieņē-
mumu dienests aicina arī fi ziskās personas, 
kuras neveic saimniecisko darbību, iesniegt 
deklarāciju ērtāk un ātrāk, izmantojot EDS 
(elektroniskās deklarēšanas sistēmu), jo ik-
viens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot 
savas internetbankas lietotājvārdu un paro-
li, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
izsniegto eID viedkarti. Tāpat nosūtīt attais-
nojuma dokumentus EDS ir ieteicams jau 
tagad. Tie glabāsies īpaši šim nolūkam EDS 
izveidotā sadaļā – “Attaisnoto izdevumu do-
kumenti” jeb čeku krātuvē – līdz brīdim, ka-
mēr cilvēks iesniegs deklarāciju, kur tie au-
tomātiski ar visām summām nonāks viņa 
attaisnoto izdevumu sadaļā. 

Palīdzību ienākumu deklarācijas ie-
sniegšanā varēs saņemt Valsts un pašvaldī-
bas vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
Lubānas novada pašvaldībā, kas ietaupīs 
Jūsu laiku!

KONTAKTI
Lubānas novada Valsts un Pašvaldības 

vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas 

novads, LV-4830
Tālrunis: 66954828, 64894091
Klientu apkalpošanas speciāliste: 
Kristīna Tropa
E-pasts: (Lubānas VPVKAC) 
lubana@pakalpojumucentri.lv 

DARBA LAIKS:
Pirmdien – 8.00 - 12.30/13.30 - 18.00
Otrdien – 8.30 - 12.30/13.30 - 17.30
Trešdien – 8.30 - 12.30/13.30 - 17.30
Ceturtdien – 8.30 - 12.30/13.30 - 17.30
Piektdien – 8.30 - 12.30/13.30 - 16.30

 Kristīna Tropa

Klientu apkalpošanas centra 
devīze – ātrāk, ērtāk, izdevīgāk

15. februārī Lubānas novadas jauniešu centra telpās notika 
tējas un kafijas dzeršana kopā ar Lubānas novada domes 
priekšsēdētāju Tāli Salenieku un pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciālisti Tiju Žvaginu. 

Pasākuma mērķis bija ļaut jauniešiem (un pat ne tikai) 
uzdot sev interesējošus jautājumus par politiku, fi nan-
sēm un kultūru neformālā gaisotnē. Noskaidrojām to, 
kāda ir atšķirība starp domi un pašvaldību, nākotnes plā-
nus novadā un pat to, cik izmaksā ceļu tīrīšana ziemā. 

Sākotnējais maldīgais priekšstats par to, kā notiek 
politiķu un pašvaldības darbinieku darbs, noteikti tika sa-
grauts. 

Domāju, ka teju visi, kas bija ieradušies, nu var teikt, 
ka šie amati noteikti nav vienkārši, bet tajā pašā laikā, ir labs piemērs, kam sekot. 

     Ance Stafecka

Kafi ja ar politiķiem

DONORU DIENA
28. februārī plkst. 9:00 – 12:00

Lubānas novada sociālā dienesta 
3. stāva zālē, 

Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā



1. martā plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā

Animācijas fi lma 
visai ģimenei 

“Jēkabs, Mimī un 
runājošie suņi”

Jēkabs dzīvo Rīgas centrā, viņam patīk 
sapņot un viņš tic, ka sapņi piepildās. Pēk-
šņi tētis paziņo, ka Jēkabam vesela nedēļa 
būs jāpavada pie radiem pilsētas nomalē. 

Maskačkas svešādā vide, pašpārlie-
cinātā māsīca Mimmi, tēvocis – pirāts un 
suns, kas miedz ar aci, ir tikai sākums 
neparastiem piedzīvojumiem. Izrādās, uz-
ņēmējs Rausis plāno pārvērst romantisko 
priekšpilsētu bezpersoniskos debesskrāp-
jos. Bērni un suņi ir gatavi to glābt. Vai iz-
dosies?

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 22. februāris12

Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs 

iznāks 8. martā.
Informāciju iesniegt domē redaktorei 

līdz 1. martam.

Līdzjūtība

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bij daudzu dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas...

Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij dvēselei,

Kad mieru rast.
(Rainis)

Izsakām mūsu visdziļāko līdzjūtību 
Antona Skrauča tuvajiem un mīļajiem 

cilvēkiem un domās esam kopā ar jums. 

Darba kolēģi

Meirānu tautas namā

Tā nav dzīve, tas ir kino!

Senioru tautas deju kolektīvs 
“Meirāni” ielūdz uz 

SADANCI
“...lai ilgāk jauki!”

Pasākumu kuplinās dejotāji no
Sarkaņiem, Viļāniem, Degumniekiem, 

Beļavas, Balviem un Igaunijas.

Ieeja: bez maksas

23.02.
19.00

Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.

(Ā. Elksne)
Skumstam kopā ar Antona Skrauča

tuvajiem Lubānā un Gaigalavā, 
pārlieku agri no viņa atvadoties.

SIA “Lubānas patērētāju biedrība” 
valde un kolektīvs

Lubānas vidusskolas 
skolotāji, darbinieki, 

absolventi!
2020. gadā mūsu Lubānas vidusskola 

atkal aicinās kopā visus tos, kam nav svešs 
mūsu skolas vārds. Mums būs iespēja sa-
tikties salidojumā, kavēties atmiņās, da-
līties iespaidos. Bet dažkārt, gadiem ejot, 
atmiņas kļūst bālākas un citreiz piemirstas 
pavisam. 

2018. gadā visi priecājāmies par mūsu 
Lubānas grāmatu, kurā arī neliela daļiņa 
bija stāsti par skolu, skolotājiem un izglī-
tību kopumā Lubānas novadā. Bet nu ir 
pienācis laiks, apkopot atmiņas un veidot 
mūsu – Lubānas vidusskolas grāmatu.

Būsim pateicīgi gan par skolēnu stās-
tiem no skolas dzīves, gan skolotāju un 
citu skolas darbinieku atmiņām. Atmiņu 
notikumiem varat pievienot arī fotogrāfi jas.

Jūsu stāstus gaidīsim līdz 2019. gada 
1. oktobrim. Tos varat sūtīt gan elektro-
niski uz e-pastiem: lubana.skola@lubana.
lv; ivetapeilane@inbox.lv, gan pa pastu uz 
adresi Krasta ielā 6, Lubānā, LV 4830, gan 
personīgi atnesot savus stāstus uz skolu.

Cerot uz atsaucību, Iveta Peilāne

Jauna ziņa
2. martā  Lubānā, Ozolu ielā 11 tiks 

atvērts tehnikas veikals
 Dārza un meža tehnika, tās apkope, 

remonts un rezerves daļas

 Elektroinstrumenti

 Eļļas un smērvielas

 Auto rezerves daļas
 Zāles pļāvēji, motorzāģi, krūmgrieži, 

trimmeri u.c

No 19. februāra līdz 30. martam
Lubānas novada tūrisma un 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 
Aicinām apmeklēt izstādi

Mikus Peilāna 

Kolekcijā 85
automašīnu modeļi

Norima darbīgās rokas,
Nespēja visu vēl veikt,

Nespēja šķiršanās brīdī 
Pēdējās ardievas teikt.

(Z. Purvs)

Izsakām līdzjūtību 
Indrai un pārējiem tuviniekiem, 

Antonu Skrauču 
mūžībā pavadot. 

Veikala “Parks” kolektīvs

Nodarbību cikls norisināsies otrdienās un 
piektdienās no 19. februāra līdz 15. martam

plkst. 17.00-18.00 Lubānas pilsētas klubā
Vēl var pieteikties pie Māra Valaiņa 

pa t. 26649344 
vai e-pastu – maris.valainis@lubana.lv.

Nodarbības vada sertifi cēts treneris 
Kaspars Kuļikovs

Meirānu tautas namā
8. martā 
plkst. 19.00
Litenes amatierteātra 
“Nebēdnieki” izrāde 
Otto Švarcs
Komēdija 3 cēlienos

“Boksa meistars”
Ieeja: 2 EUR; skolēniem – 1 EUR

No plkst. 22.00
Sieviešu dienai veltīta balle

Ielūdz grupa 

“Rolise”
Ieeja: 3 EUR


