Izdod Lubānas novada pašvaldība

Pašvaldības 2020. gada budžeta projekta katra ieņēmumu
un izdevumu pozīcija izskatīta
domes komitejās, pieaicinot attiecīgo iestāžu vadītājus. Izskatīšanas laikā tika veiktas dažādas izmaiņas,
palielinot vai samazinot
plānotos ieņēmumus un
izdevumus. Jāpiebilst, ka,
ja 2019.g. budžetā bija
vairāk līdzekļu paredzēts lauku teritorijas
attīstībai, tad šogad
vairāk uzmanības
– pilsētvides sakārtošanai.
Galvenie ieņēmumu veidi 2020.g.: atskaitījumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
un maksājumi no valsts budžeta tiek plānoti
finanšu ministrijas prognozētajā apmērā.
2020. budžeta gadu pašvaldība sāk ar
614,8 tūkst. eiro līdzekļu atlikumu. Kopējie ieņēmumi tiek plānoti 2 890 044 eiro.
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa paredzēti 1 131 643 eiro, kas ir par 76,4
tūkst. eiro mazāk nekā 2019. gada plānā un
par 206,7 tūkst. eiro mazāk nekā faktiski saņemts 2019. gadā. Kaut nodokļa sadalījuma
proporcija paliek nemainīga: 80% pašvaldībām, 20% valsts budžetā, no 2020. gada tiek
paaugstināts gan maksimālais gada neapliekamais minimums, gan augstākā robeža, līdz
kurai piemēro maksimālo gada neapliekamo
minimumu – 300 eiro mēnesī ienākumiem līdz
500 eiro mēnesī, kā arī pieaug atvieglojumi
par apgādībā esošu personu no 230 eiro uz
250 eiro, kā arī tika papildināta Valsts ieņēmumu dienesta prognozētā mēneša neapliekamā minimuma aprēķina formula ar paredzamo ienākumu pieauguma koeficientu (1,09),
lai IIN maksātājiem, pieaugot ienākumiem,
nerastos IIN parāds. Šīs izmaiņas ietekmēs
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus.
Līdz ar nodokļa ieņēmumu prognozes samazināšanu par 189 tūkst. eiro (salīdzinot ar
2019.g. prognozi) pieaugs dotācijas apjoms
no PFIF un sasniegs 687,7 tūkst. eiro. Šī dotācija tiek aprēķināta, ņemot vērā valsts budžeta pieaugumu, finanšu ministrijas noteikto
pašvaldību finanšu nepieciešamību katram
gadam, iedzīvotāju skaitu un struktūru, kā arī
pašvaldības teritorijas platību.
Pārējās dotācijas no valsts budžeta ir noteiktiem mērķiem: pedagogu atlīdzībai, ceļu
fondam, ambulatorajiem pakalpojumiem,
nodarbinātības pasākumiem arī šogad tiek
atvēlēti 200 eiro katram nodarbinātības programmā iesaistītajam. Mērķdotāciju jeb valsts
budžeta transfertu summa šobrīd nav salīdzi-

nāma ar 2019. gadu, jo pedagogu atlīdzībai mērķdotācija piešķirta janvārimaugustam, tāpat atšķiras ES projektiem
jau saņemtais un vēl plānotais finansējums.
2020. gadā pieaugs izdevumi un līdz ar to ieņēmumi par
uzturēšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādē. Šogad
pašvaldība plāno atsavināt atsevišķus zemes gabalus un
dzīvokļu īpašumus.
2020. gada izdevumi
tiek plānoti 3 174 841
eiro, t.i. par 284,7
tūkst. eiro lielāki nekā
pašreiz plānotie ieņēmumi, budžeta deficīts
tiks finansēts ar līdzekļu uzkrājumiem uz gada sākumu.
2020. gadā visiem pašvaldības iestāžu
darbiniekiem, izņemot deputātus, paredzēts
atalgojuma palielinājums par 5% (ņemot vērā
inflāciju, alga nav mainījusies 2 gadus u.c. rādītājus), savukārt pašvaldības finansētajiem
pedagogiem minimālās algas likmes palielinājums no 750 eiro uz 790 eiro, sākot ar š.g.
1. septembri. Sakarā ar klientu skaita pieaugumu un to veselības stāvokli, tiek izveidotas
papildus 1,5 štata vienības Sociālās aprūpes
centrā, darbinieki būs nepieciešami dienas
centrā “Eglāji” – šobrīd algu fondam un darba
devēja soc. iemaksām plānoti 21,3 tūkst. eiro.
Kopā pieaugums atalgojuma un darba devēja
sociālajām iemaksām (atskaitot valsts budžeta mērķdotācijas pedagogiem) palielinās par
≈170 tūkst. eiro. Deputātiem atlīdzības pieaugums netiek plānots.
2020.g. pašvaldība atkal plāno atbalstīt
jaunos uzņēmējus, iesaistot biznesa ideju
konkursā “Sāc Lubānā”, paredzot šim mērķim 8 000 eiro.
1) Lielākie izdevumi pašvaldības 2020.
gada budžetā, kā ierasts, atvēlēti izglītības
jomai un šobrīd sastāda 1,35 milj. eiro jeb
42,6%. Izdevumu un ieņēmumu daļā līdz
gada beigām būs pieaugums, kad Izglītības
ministrija veiks mērķdotācijas sadali pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem. Bez mērķdotācijas no valsts budžeta,
pašvaldība no saviem līdzekļiem pedagogu
algām piešķir 228 851 eiro, t.sk. vidusskolas
pedagogiem 25 570 eiro (galvenokārt interešu izglītībai), Meirānu Kalpaka pamatskolai
– 74 339 eiro, Lubānas Mākslas skolai – 21
089 eiro, PII “Rūķīši” – 107 853 eiro. Ilgtermiņa investīcijas (izņemot grāmatu fondu) izglītības iestādēm plānotas 68 784 eiro, no tiem
62 127 eiro Lubānas vidusskolai – tiks veikts
ēdamzāles remonts, ierīkotas videonovērošanas un ugunsdrošības sistēmas, iegādāts

interaktīvais ekrāns u.c. pamatlīdzekļi.
Arī 2020. gadā pašvaldība nodrošinās
brīvpusdienas visiem audzēkņiem, sākot no
piecu un sešu gadu vecuma izglītības programmās iesaistītajiem. Valsts apmaksā 1.-4.
kl. skolēniem pusdienas tikai 50% apmērā.
Šiem mērķiem būs nepieciešami ≈ 37,8
tūkst. eiro.
2) Kā otru lielāko prioritāti 2020. gada
budžetā pašvaldība ir noteikusi sociālo aizsardzību ar 18,5% un 589 tūkst. eiro. Kopējās
ilgtermiņa investīcijas šajā sadaļā paredzētas 75,7 tūkst. eiro un lielākā daļa – 54 tūkst.
eiro, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums ≈6
tūkst. eiro dienas centra izveidei personām
ar garīga rakstura traucējumiem. Centra uzturēšanas izdevumu lielāko daļu nodrošinās
Labklājības ministrijas dotācija. Bez tam pašvaldības sociālās aprūpes iestādes vajadzībām plānots iegādāties lietotu mikroautobusu – 16,4 tūkst. eiro.
3) Katru gadu pieaug finansējums kultūras un sporta jomai. Kultūras un sporta
pasākumiem paredzēti 368 tūkst. eiro., t.sk.
ilgtermiņa ieguldījumi 37,7 tūkst. eiro. Paredzēts veikt Lubānas estrādes jumta nomaiņu
par 13 903 eiro, 8 000 eiro paredzēti jaunu
Foto:
A.Lebeds
Lubānas
kultūras namā,
zāles krēslu iegādei
3 500 eiro citu afišu stendu uzstādīšanai, tiks
iegādāti skatuves tērpi deju kolektīviem un korim, 5300 eiro atvēlēti jaunu grāmatu iegādei
Lubānas un Meirānu bibliotēkās, investīcijas
paredzētas sportam, bērnu rotaļu laukumam,
jauniešu centram.
4) Pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošanas sadaļās paredzēts veikt jumta seguma nomaiņu ēkai Lubānā, Tilta ielā 5. Šim
mērķim atvēlēti 40 tūkst. eiro, 28 tūkst. eiro
paredzēti siltumapgādes sistēmas pārveidošanai Meirānu Stacijā, 10 tūkst. eiro – gājēju
celiņu seguma remontam Lubānā tiltam pār
Aivieksti, 8,5 tūkst. eiro plānots ieguldīt ielu
un ceļu apgaismojuma uzlabošanai. Pašvaldības ceļu fondā 50 tūkst. eiro šobrīd ir rezervēti kapitālieguldījumiem kādā no pilsētas
ielām, piemēram, ielas seguma atjaunošanai.
Tāpat kā iepriekšējos gados, papildus valsts
piešķirtajiem līdzekļiem ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai (šogad tie
ir 91,4 tūkst. eiro), pašvaldība no sava budžeta plāno izlietot gandrīz 118 tūkst. eiro.
5) Pārvaldes izdevumu pieaugums saistīts ar prasībām datu aizsardzības jomā (3,2
tūkst. eiro), elektronisko dokumentu arhivēšanas pakalpojumiem (4 tūkst. eiro) atalgojuma palielinājumu par 5% , kā arī plānotajiem
operatīvās nomas maksājumiem par mikroautobusu – 8 tūkst. eiro.
Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina

Informācija par budžetu (skaitļos) 2.-5. lpp.

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS EUR
Iestāde, pasākums

2019.gada
izpilde

Dome un administrācija
Vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
Novada Vēlēšanu komisija
Pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumi
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
Kopā pārvalde
Vietējo amatnieku centra uzturēšana
Nodarbinātības pasākumi
Lauksaimniecība
Mežsaimniecība
Siltumapgāde
Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība – pašvaldības finansējums
Autotransporta būvju uzturēšana, būvniecība – valsts budžeta mērķdotācija (no
2020. gada uzrāda pamatbudžetā)
Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
Tūristu mītne Tilta iela 5
Publiskie interneta piekļuves punkti
Atbalsts uzņēmējdarbībai
Kopā ekonomiskā darbība
Dabas resursu nodokļa līdzekļi (no 2020. gada uzrāda pamatbudžetā)
Notekūdeņu apsaimniekošana
Kopā vides aizsardzība
Mājokļu uzturēšana un attīstība
Teritoriālplānošana
Teritorijas uzturēšana un attīstība
Ūdenssaimniecība
Ielu apgaismošana – pašvaldības finansējums
Ēku apsaimniekošana
Kopā pašvaldības teritorijas un ēku apsaimniekošana
Ambulance
Kopā veselības aprūpe
Lubānas bibliotēka un ārējās apkalpošanas punkts “Baloži”
Meirānu bibliotēka
Lubānas Kultūras nams
Lubānas estrāde
Meirānu Tautas nams
Pārējie atpūtas un sporta pasākumi
Kultūras darba speciālists
Lubāna Jauniešu centrs
Laikraksts „Lubānas Ziņas”
Bērnu rotaļu laukums Lubānā
Pārējā citur neklasificētā kultūra, t.sk. atbalsta pasākumi biedrībām un
nodibinājumiem
Kopā atpūta, kultūra
Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”
Lubānas vidusskola
Meirānu Kalpaka pamatskola
Lubānas Mākslas skola
Izglītības palīgpasākumi (internāts, skolēnu pārvadājumi)
Izglītības darba speciālists
Maksājumi citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem
Kopā izglītība
Sociālie pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem
Lubānas novada Sociālais dienests un aprūpe mājās
Asistentu pakalpojumi personām ar invaliditāti
Sociālā aizsardzība invaliditātes gadījumā
Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrs
Bāriņtiesa
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
Sociālais darbs ar ģimenēm (pilotprojekts)
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2020.gada
plāns

256 491
12 733
3 832
544
0
273 600
1 072
23 045
195 820
310
7 693
448 610

284 582
17 811
1 858
500
12 000
316 751
1 182
16 411
1 167
0
860
117 874

(89 741)
4 358
4 416
114
200
685 638
(6 263)
780
780
670
7 841
68 704
1 255
1 145
104 286
183 901
26 188
26 188
49 018
8 462
116 093
767
51 633
18 419
15 291
11 285
16 593
0

123 523
15 303
4 672
120
8 500
289 612
8 413
0
8 413
3 240
0
99 822
665
9 558
101 209
214 494
35 216
35 216
53 084
10 457
139 510
14 912
66 972
25 743
16 451
16 358
20 269
1 737

7 976
295 537
330 558
611 863
227 420
48 078
20 279
9 119
59 349
1 306 666
16 123
66 622
12 022
690
251 114
15 633
37 100
224

2 576
368 069
358 758
604 278
232 063
53 009
22 564
12 440
70 000
1 353 112
21 460
78 249
14 662
708
309 196
17 216
49 984
0
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Palielinājums/
samazinājums pret
izpildi EUR
28 091
5 078
-1 974
-44

Izdevumu
struktūra %

31 151
110
-6 634
-194 653
-310
-6 833
-330 736

8,96
0,56
0,06
0,02
0,38
9,98
0,04
0,52
0,04
0,00
0,03
3,71

213 264
10 945
256
6
8 300
-306 285

3,89
0,48
0,15
0,00
0,27
9,12

-780
-780
2 570
-7 841
31 118
-590
8 413
-3 077
30 593
9 028
9 028
4 066
1 995
23 417
14 145
15 339
7 324
1 160
5 073
3 676
1 737

0,00
0,26
0,10
0,00
3,14
0,02
0,30
3,19
6,76
1,11
1,11
1,67
0,33
4,39
0,47
2,11
0,81
0,52
0,52
0,64
0,05

-5 400
0,08
72 532
11,59
28 200
11,30
-7 585
19,03
4 643
7,31
4 931
1,67
2 285
0,71
3 321
0,39
10 651
2,20
46 446
42,62
5 337
0,68
11 627
2,46
2 640
0,46
18
0,02
58 082
9,74
1 583
0,54
12 884
1,57
-224
Tabulas turpinājums
3.lpp.0,00

IZDEVUMU KOPSAVILKUMS EUR
Sociālais darbs ar ģimenēm (pilotprojekts)
Pašvaldības līdzmaksājumi par maznodrošināto novada iedzīvotāju uzturtēšanu Lubānas
veselības un sociālās aprūpes centrā
Deinstitucionalizācijas pasākumi (pilotprojekts)
Dienas centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem “Eglāji”
Kopā sociālā aizsardzība
Kopā izdevumi
Finansēšana:
Aizņēmumi no Valsts kases
Aizņēmumu saņemšana
ELFLA projekta “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve” īstenošanai
ELFLA projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Indrānu pagastā
atjaunošana” īstenošanai
ELFLA projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja Indrānu pagastā
atjaunošana” īstenošanai
Aizņēmumu atmaksa
ELFLA projekts Meirānu tautas nama rekonstrukcija (2009.g. līgums)
ELFLA “Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija” (2010.g. līgums)
ERAF projekts Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā (2011.g. līgums)
Sintētiskā seguma ieklāšana Lubānas vidusskolas stadionā (2011.g. līgums)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (I) (2010.g. līgums)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā (2.) (2012.g. līgums)
Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta (3.) (2015.g. līgums)
Šķeldas apkures sistēmas piegāde un uzstādīšana (2014.g. līgums) (katlumāja Skolas ielā)
SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšana projekta “Pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukcija Lubānā” īstenošanai (2015.g. līgums) (siltumapgādei)
Ielu un ietvju seguma atjaunošana Lubānā (2015.g. līgums) (asfalts Parka, Stacijas ielā,
gājēju cel. Oskara Kalpaka ielā)
Brīvības ielas posma seguma atjaunošana (2016.g. līgums)
SIA “Lubānas KP” pamatkapitālā projekta “Siltumtrases pārbūve Ozolu ielā” īstenošanai
(2017.g. līgums)
Pašvaldības prioritārais investīciju projekts “Lubānas Jauno kapu kapličas jaunbūve”
(2017.g. līgums)
ELFLA projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas Indrānu pagastā
atjaunošana” īstenošanai
ELFLA projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja Indrānu pagastā
atjaunošana” īstenošanai
Līdzdalība komersantu pašu kapitālā
Finanšu ieguldījums SIA “Lubānas KP” pamatkapitālā jaunas komunālās tehnikas iegādei
KOPĀ izdevumi un finansēšana
Līdzekļu atlikums gada beigās

224

0

-224

0,00

[4624]
4 868
38 421
442 817
3 215 127

11 000
0
86 699
589 174
3 174 841

6 376
-4 868
48 278
141 733
24 418

0,35
0,00
2,73
18,56
100

295 926
487 632
326 047

-65 733
0
0

X
X
X

atmaksas gads
2039.

131 539

0

X

2034.

30 046
-191 706
0
-3 910
-5 388
-3 375
-6 403
-4 439
-4 820
-6 228

0
-65 733
-11 731
-10 828
0
-3 375
-6 403
-4 440
-4 820
-6 228

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2029.
2021.
2025.
2019.
2024.
2025.
2042.
2045.
2044.

-5 080

-5 080

X

2045.

-2 900
0

-2 900
-1 812

X
X

2035.
2046.

-3 168

-3 168

X

2037.

-4 948

-4 948

X

2037.

-111 001

0

X

2039.

-30 046
0
0
2 919 201
563 088

Domes ārkārtas sēde – 03.02.2020
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Sandra Valaine, Tālis
Salenieks. Nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis
Klikučs, Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte
Darba kārtībā:
1. Par saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības
kustamās mantas atsavināšanai
Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 29. janvārī saņēmusi Ērgļu novada pašvaldības lūgumu sniegt
saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās
mantas atsavināšanai. Ērgļu novada pašvaldība 2019.
gada 19. decembra domes sēdē un 2020. gada 9. janvāra domes sēdē nolēmusi atsavināt, pārdodot izsolē,
Ērgļu novada pašvaldības kustamo mantu – cirsmas,
kas atrodas pašvaldības nekustamajos īpašumos
“Braki” un “Gaitnieki” par izsoles nosacīto sākuma
cenu EUR 112 700: cirsmas nekustamajā īpašumā
“Braki”, ar kadastra Nr. 7054 008 0253, kas atrodas
Ērgļu pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms
2180,49 m³, kailcirtes 1733,26 m³, kopējā platība 6,1
ha, sanitārās, kopšanas un izlases cirtes 447,23 m³,

kopējā platība 10,2 ha. Izsoles nosacītā sākumcena –
EUR 56 400; cirsmas nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, ar kadastra Nr.7060 009 0033, kas atrodas Jumurdas pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms
1585,42 m³, kopējā platība 5,5 ha. Izsoles nosacītā
sākumcena EUR 56 300.
Iegūtie finanšu līdzekļi nepieciešami R.Blaumaņa
memoriālā muzeja “Braki” infrastruktūras sakārtošanai.
Saskaņā ar likuma “Par Valsts budžetu 2020.
gadam” 56. panta 2. apakšpunktu – līdz stājas spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par
šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir
tiesības atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000
euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu
vērtības.
Ņemot vērā, ka pašreiz spēkā esošais tiesiskais
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0
X
2029.
-25 000
X
-25 000
X
3 265 574
239 312
Turpinājumā – ieņēmumu kopsavilkums 4.-5.lpp.
regulējums neparedz Lubānas novada pašvaldības
saskaņojuma saņemšanu darījuma noslēgšanai kustamās mantas pārdošanai, bet lai novērstu jebkādus
šķēršļus Ērgļu novada pašvaldībai patstāvīgi pieņemt
lēmumus par savas mantas realizāciju un tā varētu
iesniegt VARAM dokumentus atzinuma saņemšanai
par kustamās mantas atsavināšanu, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
apakšpunktu,
Nolēma
1. Saskaņot Ērgļu novada pašvaldības kustamās
mantas atsavināšanu – pārdošanu izsolē ar nosacīto
izsoles sākuma cenu 112 700 EUR:
1.1. cirsmas nekustamajā īpašumā “Braki”, ar kadastra Nr.7054 008 0253, kas atrodas Ērgļu pagastā,
aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 2180,49 m³,
kailcirtes 1733,26 m³, kopējā platība 6,1 ha, sanitārās,
kopšanas un izlases cirtes 447,23 m³, kopējā platība
10,2 ha, izsoles nosacītā sākumcena – EUR 56 400;
1.2. cirsmas nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”,
ar kadastra Nr.7060 009 0033, kas atrodas Jumurdas pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms
1585,42 m³, kopējā platība 5,5 ha, izsoles nosacītā
sākumcena EUR 56 300.
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PAMATBUDŽETS. IEŅĒMUMI EUR
Līdzekļu atlikums gada sākumā: pamatbudžets – 396 491 (2019.g. izpilde); 563088 (2020.g. plāns); ceļu fonds – 33860 (2020.g. plāns); dabas resursu
nodokļu līdz. – 17894 (2020.g. plāns); kopā: 614842 (2020.g. plāns)
Ieņēmumu veids
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārskata gada sadale
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis iepriekšējā gada atlikuma sadale
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa (no 2020. gada uzrāda pamatbudžetā)
Kopā nodokļi no ieņēmumiem un īpašuma
Valsts nodevas par dzīves vietas deklarēšanu un citiem civilstāvokļa aktu darījumiem
Bāriņtiesas valsts nodevas
Nodevas par būvatļauju izsniegšanu
Nodevas par pašvaldības oficiālo dokokumentu kopiju izsniegšanu
Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās
Kopā valsts un pašvaldības nodevas
Administratīvie sodi
Soda sankcijas par zemes nomas maksājumu kavējumiem
Kopā naudas sodi un soda naudas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi t.sk. maksāj. par konkursu nolikumiem un dalības maksas u.c.)
Kopā pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas
Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas
Iņēmumi no pašvaldības kustamā īpašuma realizācijas
Ieņēmumi no nedzīvojamo telpu nomas
Ieņēmumi no zemes gabalu nomas
Ieņēmumi no dzīvojamo telpu nomas (Tilta iela 5)
Kopā ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un nomas
Dzimtsarakstu maksas pakalpojumi
Bibliotēkas maksas pakalpojumi
Sarīkojumu ieņēmumi Lubānas kultūras namā
Sarīkojumu ieņēmumi Meirānu tautas namā
Ēdināšanas pakalpojumi pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”
Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Meirānu Kalpaka pamatskolā
Ēdināšanas un citi maksas pakalpojumi Lubānas vidusskolā
Laikraksta „Lubānas Ziņas” maksas pakalpojumi
Pārējie ieņēmumi no ēku apsaimniekošanas un telpu īres (īslaicīgie līgumi)
Ambulatorie maksas pakalpojumi, pacienta nodevas un citi ieņēmumi Lubānas ambulancē
Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ieņēmumi no iemītnieku pensijām
Tuvinieku piemaksas par sociālās aprūpes iestādes pakalpojumiem
Pārējie sociālās aprūpes centra un sociālā dienesta maksas pakalpojumu ieņēmumi
Personāla ēdināš. maksas pakalp. (bez ieturējumiem bezsk. naudas norēķinos no darba algas)
Ieņēmumi par komunālajiem pakalpojumiem
Ieņēmumi no pašvaldības prezentācijas priekšmetu realizācijas
Pārējie iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi
Kopā maksas pakalpojumi
Kopā nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi
Vidzemes plānošanas reģiona transferti deinstitucionalizācijas projektam
Kopā transferti no Vidzemes plānošanas reģiona
Mērķdotācija pašvaldību ceļu fondā (no 2020. gada pamatbudžetā)
Mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēs
Mērķdotācija Lubānas mākslas skolas pedagogu atlīdzībai
Mērķdotācija 1.-4. kl. skolēnu ēdināšanai
Mērķdotācija pašvaldības sniegtajiem ambulatorajiem veselības pakalpojumiem
Mērķdotācija 5-6-gadīgo apmācības pedagogiem PII “Rūķīši” un Meirānu Kalpaka pamatskolā
Mērķdotācija atlīdzībai vispārizglītojošo skolu pedagogiem
Mērķdotācija tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai
Mērķdotācija nodarbinātības pasākumiem (2019.g., ieskaitot jauniešu nodarbinātību vasarā)
Labklājības ministr. mērķdotācija asistentu pakalpojumu apmaksai personām ar invaliditāti
Labklājības ministr. mērķdotācija uzturlīdzekļu maksāj. audžuģim. (50% no palielinājuma)
Mērķdotācija valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai
Labklājības ministr. mērķdotāc. vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitāc. pasākumiem
Labklājības ministr. mērķdotāc. sociālā darbin. izdevumu kompensēšanai GRT pilotprojektā
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2019.g.
izpilde
1 338 381
5 324
114 781
9 904
7 325
(12 394)
1 475 715
196
1 481
280
4
151
2 112
25
63
88
724
724
650
6 700
2 456
14 968
7 562
1 028
33 364
227
381
6 707
1 599
17 529
1 729
1 086
2 313
1 309
3 085
111 232
25 882
2 864
900
3 287
118
1 995
182 243
218 531

2020.g.
Ieņēmumu struktūra
plāns
% 2020.gadā
1 131 643
39,2
20 287
0,7
94 999
3,3
8 163
0,3
5 263
0,2
5 000
0,2
1 265 355
43,8
150
0,0
1 480
0,1
280
0,0
4
0,0
150
0,0
2 064
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2 987
0,1
2 987
0,1
1 495
0,1
31 000
1,1
10 500
0,4
13 407
0,5
7 000
0,2
1 000
0,0
64 402
2,2
127
0,0
340
0,0
6 450
0,2
2 400
0,1
17 600
0,6
1 600
0,1
1 000
0,0
2 656
0,1
1 407
0,0
2 570
0,1
150 630
5,2
19 392
0,7
2 250
0,1
850
0,0
3 342
0,1
90
0,0
2 196
0,1
214 900
7,4
284 353
9,8

3 939
3 939
(86 512)

0
0
91 475

4 573
17 457
17 773
22 322
34 000
334 294
5 267
19 370
13 157
3 095
6 900
415
5 695

4 324
19 098
8 236
23 205
22 480
224 352
5 161
16 411
14 662
264
6 900
1 061
0

0,0
0,0
3,2
0,1
0,7
0,3
0,8
0,8
7,8
0,2
0,6
0,5
0,0
0,2
0,0
0,0

PAMATBUDŽETS. IEŅĒMUMI EUR
Ieņēmumu veids
Valsts Kultūrkapitāla fondamērķdotācija kultūras projektiem
Centrālās vēlēšanu komisijas mērķdotācijas
Kultūras ministrijas mērķdotācija Latvijas simtgades projektam “Skolas soma”
Labklājības ministr. mērķdotāc. dienas centra personām ar garīga rakstura traucēj. uzturēšanai
LAD mērķdotāc. ELFLA projektiem “Meliorāc. sistēmu” un “Meliorāc. grāvja” atjaunoš. Indrānu pag.
Mērķdotāc. Eiropas Sociālā fonda projektam “Nodarbin. pers. profesion. kompetences pilnveide”
Izglītības attīstības aģentūras mērķdotācija ERASMUS+ projektam Lubānas vidusskolā
Labklājības ministrijas mērķdotācija sociālo darbinieku supervīziju izdevumu kompensēšanai
Labklājības ministr. mērķdotāc. vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitāc. pilotprojektā
Mērķdotāc. ES Sociālā fonda projekt. “Atbalsts priekšlaic. mācību pārtraukšanas samazināš.- PuMPuRS”
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mērķdotācija Eiropas Sociālā fonda projektam “Dienas centra
personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā”
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – iepriekšējā gada atlikums
Speciālā dotācija 2019. gadā
Kopā valsts budžeta transferti
Ieņēmumi no norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības iestāžu pakalpojumiem
Norēķini ar citām pašvaldībām par sociālas aprūpes iestādes sniegtajiem pakalpojumiem
Kopā pašvaldību transferti
Kopā transfertu ieņēmumi
Ieņēmumi no ārvalstu palīdzības – NORDPLUS projekts Meirānu Kalpaka pamatskolā
Kopā ārvalstu finanšu palīdzība
Kopā ieņēmumi

2019.g.
izpilde
2 000
3 832
2 944
0
167 430
38
5 326
123
4 697
11 773
32 642
521 438
10 348
29 976
1 276 885
107 882
2 846
110 728
1 391 552
0
0
3 085 798

2020.g.
plāns
0
1 858
1 350
32 404
0
0
0
462
0
9 667
48 385
687 721
12 955
0
1 232 431
100 000
3 093
103 093
1 335 524
4 812
4 812
2 890 044

Ieņēmumu struktūra
% 2020.gadā
0,0
0,1
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1,7
23,8
0,4
0,0
42,6
3,5
0,1
3,6
46,2
0,2
0,2
100

Lubānas mākslas skolā
Skolotāja Sandra Valaine veic grafikas
novilkumu uz jauniegādātās grafikas spiedes.
Portreta studijas, kurās audzēkņi apgūst portreta zīmēšanu (audzēkņi zīmē reāla
cilvēka portretu, modelis – Andrejs Valainis,
skolotāja – Sandra Valaine).
Grafika ir tēlotājmākslas veids, kas aptver
zīmējumu un uz zīmējuma balstītus iespieddarbus – novilkumus. Mākslas tēli tiek atveidoti plaknē ar līnijām un melnbalto laukumu
attiecībām. Ja gleznojumos visa kompozīcijas
plakne (papīrs, audums vai kāds cits materiāls) tiek noklāta ar krāsu, grafikā dominē
kontrastējošas attēla laukumu un tumšo līniju attiecības pret materiāla gaišo virsmu. Ar
krāsu nosegtā plakne grafikā var palīdzēt radīt
gan attēla šķietamo telpiskumu, gan izcelt
plakanumu. Bez melnbaltās grafikas pastāv
arī krāsainās grafikas veids.

21. februārī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā
Cirka šovs
Mazos skatītājus priecēs
jautri un smieklīgi klauni un
cirka odziņa, piepūšams
trīsmetrīgs zilonēns – Marss!
Ieeja bērniem – 4,50; pieaugušajiem – 6,50
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 14. februāris
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Interesanti. Aktu
Aktuāli
Interesanti.
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Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2020. gada februāris

NOTIKUMU VIRPULIS
Sveicināts, lasītāj!
Saules apspīdētas pļavas, viegla vējiņa
vēsma un nelielā aukstumā nosalis deguns –
tādas ir manas asociācijas ar februāri. Šogad
ziema nav bijusi ļoti auksta un sniegs arī neuzsniga daudz, toties varēja izbaudīt skaistos
saulrietus un apzināties, ka ziema ir ļoti vērtīgs
gadalaiks.
Ziemas pēdējais mēnesis februāris drīz jau
beigsies. Bet vai ziema ir bijusi? Laika ziņas
un dažādi raksti internetā vēsta, ka 25.janvārī ir
sācies pavasaris. Par to vēsta gaišie rīti un vakari. Aprīlī skolā tiekas dziedošie zēni – lakstīgalas, bet februārī, ja tā var teikt, skolas telpas
pieskandina mazie zvirbulēni – sākumskolas
skolēni no apkārtējām skolām, kuri pulcējās
uz „Kalpaka kausa 2020” erudītu, dambretistu
un sportistu sacensībām.
Februārī tiek svinēta arī Valentīndiena, kad
iespēja izpaust mīlestību visdažādākajos veidos. Skolā tiek rīkota draudzības nedēļa, katru
gadu ar citu tematiku. Šogad Valentīndienas
nedēļā interesentiem bija jāģērbjas, jāpārtop
dažādos tēlos, kas saistās ar atbilstošo mācību priekšmetu: matemātiku, literatūru, dabaszinībām, vēsturi un romantiskās noskaņās.
Februāris ir Sveču mēnesis un tas simbolizē ziemas beigas un Lieldienu gaidīšanas
sākumu. Šomēnes es tev, lasītāj, novēlu pildīt
savas jaunā gada apņemšanās un būt vienmēr
labā garastāvoklī!
Redaktore Agnese Ērgle, 9.kl.

Trīs dēli

Tēvam trīs dēli bija:
Katrs vienu maizi rija,
Lai dabūtu kaut ko jaunu,
Vajadzēja iet uz kalnu.
Kalnā slējās veca pils,
Tur, kur beidzās lielais sils.
Pāri silam dēli gāja,
Klusa bija tēva māja,
Princesi grib dabūt visi,
Bet kā gan klāt tai tiksi?
Sasnieguši pili,
Dēli kļuva gluži zili:
Princese pašā priekšā,
Nelaiž viņus pilī iekšā.
Pēkšņi tēvs modies bija,
Lielos smieklos viņš lija,
Tas tak bija sapnis,
Jāņem darbam kaplis.

Matīss Dailīdens
(dzejolis sacerēts pēc konkrēta attēla)
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13. janvāris – starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē 9. klašu grupā
Agnese Ērgle ieguva 2. vietu. Apsveicam!
(sk. M.Putāne-Ērgle).
21. janvāris “Kāpēcīšiem” bija piedzīvojumu piepildīts. Viņi devās mācību ekskursijā
uz Lubānas pilsētas bērnu bibliotēku, lai apskatītu, cik liela un krāsaina ir grāmatu pasaule. Paldies bibliotekārei Birutai par sirsnīgo uzņemšanu. Diena noslēdzās ar gardām
pusdienām kafejnīcā, jauniem iespaidiem,
zināšanām, pozitīvām emocijām. Paldies visiem, kas palīdzēja īstenot ekskursiju.
4. februārī Meirānu Kalpaka pamatskolā
norisinājās “Kalpaka atceres pasākumu cikla – 2020” erudīcijas konkurss, dambretes
turnīrs un veiklības stafetes 1.-4. klašu skolēniem.
6. februārī bibliotēkā notika pasākums
„Kļūsti par drošības ekspertu!”. Skolēni
spēlēja galda spēli „Drošs paliek drošs” un
pārbaudīja savas zināšanas ugunsdrošībā.
Spēlē ir iekļauti jautājumi un situācijas, kurās
var nokļūt bērns, bez pieaugušā uzraudzības rīkojoties ar uguni vai sadzīves elektroierīcēm.
10. – 14. februāris – skolā norisinājās
DRAUDZĪBAS nedēļa. Šogad mēģinājām
„sadraudzēties” caur mācību priekšmetiem,
velkot atbilstošus un interesantus tērpus,
starpbrīžot spēlējot spēles, pildot dažādus

uzdevumus. Pirmdiena – matemātikas, otrdiena – literatūras, trešdiena – dabaszinību,
ceturtdiena – vēstures un piektdiena – mīlestības diena. Būsim iejūtīgāki, sirsnīgāki, izpalīdzīgāki viens pret otru, biežāk uzsmaidīsim
un teiksim labus vārdus. Tikai silta sirds pacels debesīs.
12. februāris – Ēnu diena.
18. februārī – „Kalpaka kauss 2020” pasākums Degumniekos, kurā piedalās skolas
7.-9. klašu komanda
20. februāris – ģeogrāfijas olimpiāde,
kurā piedalīsies 8.kl. puiši. (sk. I.Markova)
26. februāris – Lubānas novada skolēnu skatuves runas konkurss norisināsies
Meirānu tautas namā. Pasākumu kuplinās
arī teātra pulciņš.
5. marts – Projekta “Latvijas skolas
soma” ietvaros skolēni dosies uz teātra izrādi Valmierā „Cilvēkam vajag suni”.
6. marts – piemiņas pasākums Oskaram
Kalpakam Visagala kapos; “Kalpaka atceres pasākumu cikla
2020” noslēguma pasākums
Cesvainē.
16. – 20.
marts – skolēnu pavasara brīvdienas.

Popiela 2020
Iecienīts pasākums skolā ir Popiela.
Jau nedēļu iepriekš skolā bija pamanāma
rosība un dzirdama dažāda mūzika, jo skolēni aktīvi gatavoja priekšnesumus. Katra
klase izlozēja savu mūzikas stilu. Bija gan
roks, gan džezs, gan šlāgeris utt. Atšķirībā
no citiem gadiem, pasākums notika Meirānu tautas namā. Līdz ar to skolēnos varēja
manīt lielāku atbildību, labāku sagatavotību. Arī vecākiem bija iespēja apmeklēt šo
pasākumu.
Klāt mirklis, kad pasākums var sākties.
Protams, visus priekšnesumus vērtēja skolēnu izvēlēta žūrija: Meirānu tautas nama
vadītāja Inga Aizsilniece, skolas bibliotekāre Dina Sestule un skolotājs Jānis Solzemnieks. Pasākumu vadīja trīs dāmas – no
Krievijas, Anglijas un Latvijas, kas nejauši
satikušās vienā viesnīcas numuriņā. Viņu
galvenā tēma bija mūzika. Ieskatu Popielas
video sižetos var redzēt Facebook/Meirānu
Kalpaka pamatskola.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 14. februāris

Nemanot aizritēja laiks un pienāca
brīdis, kad žūrija paziņoja vērtējumu. Tā
kā grūti bija izšķirties par pirmo vietu, tad
tika vērtēts divās grupās: 1.-6.kl. un 7.-9.
kl. Pirmajā grupā 1.vieta 2., 3.klase “Cotton
Eye Joe”, 2.vieta – 4. klase “Dejo ar mani’’,
3.vieta – 5., 6.klase “Final countdown”. Otrajā grupā 1.vieta – meiteņu trio “Ja tvoja
maļenkaja dzevočka”, 2.vieta – 9.klase
“Zombie”, 3.vieta – 7., 8.klase “We will rock
you”. ”Dziesma “Puikas no rajoņčika” („Kāpēcīši”) saņēma diplomu par drosmi, dziesmas “Starp sapņu miljoniem” izpildītāji tika
novērtēti kā sirsnīgākie un saskanīgākie,
grupa “Melo M” (skolotāji) žūriju pārsteidza
ar savu atraktivitāti, īsts enerģijas lādiņš bija
dziesmas “Tri poloski” atveidotāji. Paldies
visiem par piedalīšanos! Kā arī liels paldies
skolēnu līdzpārvaldei, kas sagatavoja šo
pasākumu (scenāriju un video montāžu).
Uz tikšanos 2021. gada Popielā!
Aiva Caunīte

SKOLAS ZIŅAS

Uzdrīksties
arī tu

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001
„Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, piedāvājam skolēniem ieskatu dažādu profesijas
pārstāvju darbībā, aicinot uz
skolu dažādus pazīstamus uzņēmējus no Lubānas novada.
Šajā mācību gadā tiek organizētas tikšanās ar cilvēkiem, kuri
pavada interesanti savu brīvo laiku, dodoties dažādos piedzīvojumos, kas
saistīti ar hobijiem, iesaistoties dažādos
projektos.
Rudens pusē, atgriežoties no dēkaiņu
piedzīvojumiem Aļaskā, skolā viesojās Lubānas novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Māris Valainis, lai skolēniem pastāstītu par savu braucienu ar laivu
Aļaskā. Sīkāk interviju ar Māri varēja lasīt
„Lubānas Ziņās” (25.10.2019.). Galvenais,
ko Māris uzsvēra, ir nebaidīties no jauniem
izaicinājumiem, izmēģināt un piedalīties
visā, ko dzīve piespēlē. Tā ir iespēja kaut ko
jaunu uzzināt gan par sevi, gan citiem.
Aizraujošu rakstu „Lubānas Ziņās”
varēja lasīt par Lubānas vidusskolas 12.
klases audzēkni Kasparu Kraukli, tāpēc
16.janvārī aicinājām viņu uz Meirānu Kalpaka pamatskolu, lai viņš klātienē pastāstītu skolēniem par savu brīvprātīgo darbu.
Pēdējo reizi Meirānu skolā esot bijis pirms
vairākiem gadiem, kad notika teātru pulciņu nometne. Pasākums beidzies uz skumjas nots, jo futbola laukumā esot salauzis
kāju. Bet ne par to ir stāsts. Viņš skolēniem
pastāstīja par brīvprātīgo darbu, ko veica
ārpus Latvijas.
„Viss sākās ar to, ka mamma mani iesaistīja vasaras teātra nometnē, kur es biju
2 nedēļas. Tas notika Lietuvā. Viss notika
angļu valodā. Mums pašiem bija jāizveido
sižets lugai un tā jāparāda. Bija diezgan
grūti, bet visi kopā to izdarījām. Pēc gada
man Lietuvas projekta koordinatore atsūtīja
ziņu, vai nevēlos iesaistīties projektā, kur
ir francūži un lietuvieši iesaistīti. Protams,
piekritu. Tikai šeit tā īsti sapratu, ko nozīmē
bīvprātīgais darbs. Mūsu uzdevums bija
izveidot teātra izrādi. 3 nedēļas dzīvojām
kempinga teritorijā, nakšņojām teltīs netālu
no Francijas tīrākās upes Dordoņas (Dordogne). Lielākais izaicinājums – gatavot ēst
visai komandai. Lielākie ieguvumi – sakaru
uzturēšana ar grupasbiedriem. Vai kādreiz
vēl gribētu iesaistīties tādos projektos? Jā.
Vai visi var piedalīties šādos projektos? Ja
jums piedāvā, dariet to. Tā ir iespēja pārbaudīt savu izturību, ja tās nav. Iespēja paplašināt savu redzesloku un valodas prasmes.
Vislabāk iesaistīties tādos projektos, kuru
saturs tevi interesē. Lai jums izdodas!”
Mūsdienās ir grūti sastapt tādus jauniešus, kas ar tik lielu aizrautību stāsta par
savu nodarbošanos ārpus mācību darba.

Kasparam novēlam piepildīt savus sapņus,
atrast īsto dzīves aicinājumu.
10. februārī skolēniem par savu vasaru
stāstīja Madonas ģimnāzijas 12. klases skolēns Ralfs Bormanis. „Vislielākais notikums
2019. gada vasarā bija mana nometne
Amerikas Savienotajās valstīs. Apmeklējot
izstādi „Skola 2019”, uzzināju par Baltijas
– Amerikas Brīvības Fondu (BAFF) un tā
piedāvātajām iespējām. Viena no tām bija
„Līderības akadēmija 2019”, kas bija paredzēta tieši 11. klašu skolēniem. Piedalījos,
darba bija daudz, bet tas atmaksājās, jo saņēmu vēstuli, ka vasarā būs iespēja doties
uz ASV. Nometnes mērķis – jauno līderu
atbalstīšana un attīstīšana Baltijas valstīs.
Trīs nedēļu garumā apguvām uzņēmējdarbības, biznesa un līderības spēju pamatus.
Attīstījām savas personības un prasmes.

Visas stundas notika
caur spēlēm, interaktīvām prezentācijām,
praktisku darbošanos, un tās bieži vien
pasniedza reāli uzņēmēji. Bieži braucām
uz tuvākās apkārtnes
uzņēmumiem,
lai
redzētu, ka viss ir iespējams, un izdomai
nav robežu. Ja man
būtu vēlreiz iespēja
piedalīties tādā pašā
vai līdzīgā projektā,
es noteikti izmantotu
šādu iespēju. Lielākais ieguvums – sadarbība ar citiem jauniešiem, jauni draugi (galvenais nepazaudēt
ar tiem sakarus), sevis pilnveidošana.”
Arī Ralfs iesaka jauniešiem, ka nekad
nevajag pārstāt riskēt. Pieteikties vajag visur, kur tas ir iespējams. Protams, ir jāizvērtē savas prioritātes un varēšana. Domājot
par nākotni, katram vajadzētu izvirzīt kādu
mērķi, kaut maziņu, un cītīgi iet uz tā sasniegšanu, jo viss sākas ar mazumiņu.
Jāpiebilst, ka Ralfs Bormanis ir arī
”Gada ģimnāzists 2020”, kā arī Madonas
novada jaunatnes lietu gada balvas „Sudraba gailis” pasniegšanas ceremonijas pasākumā saņēma nomināciju – ”Gada līderis
2019”.
Materiālu apkopoja
Aiva Caunīte

Noskaidroti “Kalpaka kausa 2020”
sākumskolas konkursa uzvarētāji
Pulkveža Oskara Kalpaka atceres pasākumu cikla “Kalpaka kauss 2020” ietvaros
4.februārī Meirānos norisinājās tradicionālās
erudīcijas sacensības, dambretes turnīrs un
veiklības stafetes sākumskolas skolēniem.
Pasākums pulcēja 112 1.-4.klašu skolēnus
no 13 skolām: Lubānas, Varakļānu, Cesvaines, Madonas pilsētas vidusskolām, Liezēres, Bērzaunes, Kalsnavas, Murmastienes,
Barkavas, Degumnieku, Dzelzavas, Vestienas un Meirānu Kalpaka pamatskolām.
Degumnieku, Kalsnavas pamatskolu
un Madonas pilsētas vidusskolas pārstāvji izrādījās viserudītākie un vislabāk, ātrāk
un veiksmīgāk orientējās faktos, skaitļos,
attēlos, sakāmvārdos un tautasdziesmās
– jautājumos par un ap Latviju, latviskumu
un latviešiem. Dambretes turnīrā 1., 2.klašu
grupā uzvarēja Barkavas un 3., 4.klašu grupā Liezēres pamatskolu jaunie sportisti. Bet
veiklības stafetēs 1.vieta Kalsnavas pamatskolas, 2.vieta Lubānas vidusskolas, 3.vieta
Bērzaunes pamatskolas komandām.
Mūsu skolas godu aizstāvēja J.Ķēniņš un
E.Kamols (dambretes turnīrā), A.R.Aizups,
K.Kamola, R.Kamols, I.Ķēniņš, M.Grahoļskis
(veiklības
stafetēs),
E.Upeniece
un
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 14. februāris

I.Dailīdena, kura 3.klašu grupā ar pavisam
nelielu punktu starpību ierindojās 2.vietā
(erudīcijas sacensībās).
Saturīgus un daudzpusīgus jautājumus
par latviešu valodu, mūziku, cilvēkiem, vietām, folkloru, savijot tradīcijas ar mūsdienām, sagatavoja un stacijas vadīja skolotājas A.Caunīte, R.Kolāte, V.Bormane, I.Stiprā.
Par dambretes turnīra norisi Meirānu tautas
namā rūpējās I.Aizsilniece un I.Reidzāne
un sacensību tiesneses S.Solovjova un
L.Kāposte. Bet Jaunsargu vadītājs S.Kļaviņš
un Zemessardzes 25.kājnieku bataljona zemessargi bija noorganizējuši 14 dažādas
disciplīnas, pārbaudot komandu saliedētību, veiklību, izveicību, spēku un sadarbības
prasmes. Paldies Meirānu Kalpaka pamatskolas skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un līdzpārvaldes meitenēm par ieguldīto darbu un atbalstu pasākumā.
Patiess prieks par kuplo dalībnieku skaitu, no kuriem lielākā daļa šajā pasākumā
piedalās jau vairākkārt. Prieks par degsmi
un dzirkstelīti bērnu acīs, radošo un sportisko atmosfēru, kas valdīja gaisā, jauniegūtajiem draugiem un pilnvērtīgi pavadīto laiku.
Ilze Stiprā
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PAŠVALDĪBĀ

Domes sēde 29.01.2020.
Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks,
Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra
Valaine. Nepiedalās deputāti: Lana Kunce,
Ainārs Spridzēns
1. Par 2019. gada pašvaldības budžeta
izpildes apstiprināšanu. Nolēma apstiprināt
2019.gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu
EUR
pamatbudžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.
396 491
ieņēmumi 3 085 798
izdevumi 3 215 127
finansēšana, t.sk.: 295 926
aizņēmumu saņemšana 487 632
aizņēmumu atmaksa -191 706
līdzekļu atlikums uz 31.12.2019. 563 088
speciālais budžets:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. 50 664
ieņēmumi 98 906
izdevumi 96 004
finansēšana, t.sk.: -1 812
aizņēmumu atmaksa -1 812
līdzekļu atlikums uz 31.12.2019. 51 754
ziedojumi un dāvinājumi:
līdzekļu atlikums uz 01.01.2019. 628
līdzekļu atlikums uz 31.12.2019. 628
2. Par noteikumu Nr. 1 “Mērķdotāciju
pamata un vispārējās izglītības iestāžu un
pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu
vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu
atlīdzībai sadales kārtība” pieņemšanu.
Nolēma apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma
apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
piešķirtās mērķdotācijas 2020. gada janvāraaugusta mēnesim sadales kārtību.
3. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā
termiņa (trīs gadu) plānu. Nolēma apstiprināt precizētu pašvaldības ceļu fonda vidējā
termiņa plānu 2020. – 2022. gadam.
4. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai. Nolēma
1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2020.gadam
piešķirtās mērķdotācijas 5 161 euro (pieci
tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro)
sadalījumu:
- kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai 3
970,00 euro gadā;
- kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un
deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1 191,00 euro
gadā.
2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos
maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2020.g.
30.jūnijam, otro maksājumu līdz 2020.g.
30.decembrim.
5. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas
novada pašvaldības izglītības iestādēs
2020.gadā. Nolēma apstiprināt uzturēšanas
izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā:
euro mēnesī vienam audzēknim
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1. Lubānas vidusskolā – 129,62
2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:
-5 un 6 -gadīgo izglītošanai – 400,78;
-pārējās pirmsskolas vecuma grupās –
298,13;
-pamatskolas klasēs – 298,14
3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”
-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai –
250,00
-pārējās pirmsskolas vecuma grupās –
279,19
6. Par fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Nolēma apstiprināt Sociālā dienesta struktūrvienības „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”
fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrādi:
Manipulācijas nosaukums Manipulācijas
kods
Maksa EUR
1. Fizioterapeita pacienta funkcionāla izmeklēšana – 55072 – 8,00
2. Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana – 55072 – 10,00
3. Individuāls fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar neiroloģisku pacientu (60
min.) – 55087 – 15,00
4. Individuāls fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar neiroloģisku, ķirurģisku,
kardioloģisku, u.c. pacientu (30 min.) – 55090
– 8,00
5. Fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs vadot ārstniecisko vingrošanu grupā
3-6 cilvēki (60 min.) – 55089 – 3,50 no cilv.
Masāža
6. Muguras masāža (visa) – 6.00
7. Muguras kakla un krūšu daļas masāža
– 4.50
8. Muguras krūšu un jostas – krustu masāža – 4.50
9. Muguras krūšu daļas masāža – 3.50
10. Kakla un apkakles zonas masāža –
4.50
11. Rokas masāža, kombinējot ar kakla un
apkakles zonas masāžu – 3.00
12. Rokas un pleca zonas masāža – 3.00
13. Rokas masāža līdz pleca zonai – 2,80
14. Kājas masāža līdz gūžas locītavai –
3.50
15. Vispārējā masāža – 12.00.
7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrības “KRASC – LUBĀNA” ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektam “Mobilo gultu iegāde”. Nolēma
atbalstīt biedrības „KRASC – LUBĀNA” (reģ.
Nr.40008198971) ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektu “Mobilo gultu iegāde”, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā
– EUR 1167, paredzot līdzekļus pašvaldības
2020.gada budžetā.
8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienam uz starptautisko folkloras festivālu
Tamperē Somijā. Nolēma piešķirt 2500 EUR
transporta izdevumu segšanai jauniešu deju
kolektīva “Žuburi” C grupas 28 dalībnieku
nokļūšanai uz starptautisko folkloras festivālu
Tamperē, Somijā no 2020.gada 10. līdz 14.
jūnijam.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 14. februāris

9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Meirānu Tautas nama senioru deju kolektīva
“Meirāni” dalībnieku braucienam uz deju
festivālu Ņūportā (Velsa). Nolēma piešķirt
2000 EUR aviobiļešu iegādei senioru deju kolektīva “Meirāni” 20 dalībnieku nokļūšanai uz
deju festivālu Ņūportā, Velsā no 2020.gada 7.
līdz 10. maijam.
10. Par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” dibināšanu Meirānu Tautas
namā. Nolēma dibināt Meirānu Tautas nama
vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rokraksti”.
11. Par zemes domājamās daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez
atlīdzības. Nolēma nodot [..] īpašumā bez
atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [..] Lubānā, Lubānas nov., dzīvoklim Nr.
[..] piekrītošās 586/11895, zemes vienības
0,2377 ha platībā ar kadastra apzīmējumu
70130050032, domājamās daļas, noslēdzot
vienošanos par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
12. Par nekustamā īpašuma Lazdupji
zemes vienības platības precizēšanu. Nolēma precizēt nekustamā īpašuma Lazdupji,
Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0156
kadastrālajā uzmērīšanā precizēto zemes
platību no 5,5 ha uz 6,75 ha.
13. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda. Nolēma
1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra
apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 001
0120 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un
ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.
2. Veikt lēmuma 1. punktā nosaukto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.
14. Par Lubānas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”
pieņemšanu. Nolēma apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.
15. Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta
apstiprināšanu. Nolēma apstiprināt Lubānas
novada domes, pašvaldības administrācijas
un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstu.
16. Par grozījumu 2015. gada 26. februāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba
samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”. Nolēma
izdarīt Lubānas novada pašvaldības nolikumā
Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību
un sociālajām garantijām Lubānas novada
pašvaldībā”, apstiprināts ar 2015. gada 26.
februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 2, 18.§), sekojošu
grozījumu: punktā 3.4. un 4.3. skaitli “40%”
aizstāt ar skaitli “50%”.
Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

NOVADĀ

Madonas iecirknī Konference “Atbildīga inovācija” –
jauns prāvests
27. februāris – CĒSIS

2020.g. 9. februārī, Madonas ev. lut.
draudzes dievnamā Daugavpils diecēzes
bīskaps Einārs Alpe ievadīja amatā jaunievēlēto Madonas iecirkņa prāvestu – Lubānas ev.lut. draudzes mācītāju (kalpo arī
Cesvaines draudzē) Reini Bikši. Lubānas
draudzē Reinis Bikše sāka kalpot 2015.g.
Reinis Bikše dzimis kristīgā ģimenē. Tēvs
Erberts Bikše ir ELB Rīgas Jēzus draudzes
mācītājs. Kā teicis pats Reinis, viņš uzaudzis
Jēzus draudzē. Jau no agras bērnības Reinis apmeklējis draudzes svētdienas skolu.
Kad paaudzies, darbojies draudzes jauniešu
kalpošanā un bijis jauniešu darba vadītājs.
Piedalījies LEAF Evanģelizācijas grupā, kur
kopā ar Jēzus draudzes jauniešiem daudzās
lauku draudzēs palīdzējis organizēt svētdienas skolas.
Pēc Mārupes vidusskolas beigšanas, Reinis iestājās Latvijas universitātes Ekonomikas
un vadības fakultātē, kur ieguva bakalaura
grādu Uzņēmumu vadības zinātnē, tomēr Reinis juta citu aicinājumu un turpināja mācības
LELB dibinātajā Lutera Akadēmijā, kuru pabeidza, iegūstot bakalaura grādu teoloģijā.
Lai pietiek spēka un enerģijas, pildot jaunos pienākumus! Apsveicam!

Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros aicina
apmeklēt starptautisku konferenci “Atbildīga inovācija”: 27. februāris/CĒSIS.
27. februārī Vidzemes Cēsu koncertzālē norisināsies starptautiska konference “Atbildīga inovācija”.
Konference tiek organizēta Vidzemes inovāciju nedēļas 2020 ietvaros, un tajā aicināti pulcēties radoši
uzņēmēji, kuriem interesē aprites biznesa modeļi, tai
skaitā arī pārtikas un mežsaimniecības jomā strādājošie, kā arī uzņēmumu pārstāvošās organizācijas,
drosmīgi un jaunas idejas realizēt gatavi valsts pārvaldes speciālisti un citi interesenti gan no Vidzemes, gan
arī citiem Latvijas reģioniem.
Konferences ievadrunās un paralēlajās sesijās
paredzēts caurlūkot vērienīgu skaitu tēmu – 27. februāris būs diena jaunām zināšanām, idejām un kontaktu
dibināšanai.
Diskutējot par tādiem būtiskiem jautājumiem kā
bioekonomika, aprites ekonomika un inovatīva valsts
pārvalde un pakalpojumi, organizatori rosina vidzemniekus stiprināt inovācijas garu, vienlaikus aicinot būt
atbildīgiem un radīt ilgtspējīgas un uz gudriem lēmumiem balstītas inovācijas.
No vienas puses auditorija tiek aicināta pārdomāti
rīkoties ar resursiem, kas ir to rokās, no otras puses –
apzināties, cik vēl neizmantota potenciāla ir visapkārt
unikāliem problēmrisinājumiem vai jaunam biznesam.
Lai arī tematiski uzstādījums par atbildīgu rīcību
atbilst jebkurai nozarei un jomai, šī gada konferences
“Atbildīga inovācija” centrā ir pārtikas ražošana un
gastronomija, meža ekosistēma, izstrāde un tās pārpalikumi, kā arī klasiskas publiskās pārvaldes transformācija mūsdienīgā, drosmīgā un inovatīvā modelī.
Konferencē ievadrunas teiks četras ekspertes-inovatores, kas katra savā jomā spējušas atrast
atšķirīgo, inovatīvo un lietderīgo: Gundega Skudriņa,
(ieguvusi starptautisku apbalvojumu gastronomijas
pasākumu organizēšanā; radošā apvienība Skudras
metropole), Daina Eglīte-Antona (garšrades pieredzes

stāsts par to, kā ražot našķus no burkānu pārpalikumiem; SIA Labas saknes), Sendija Ikere (pierādīs, ka
energoefektivitāte ļauj samazināt energoresursu patēriņu, nepazeminot cilvēku dzīves kvalitāti; projektu
vadītāja SIA Termex), Zane Vītola (dalīsies vērtīgā pieredzē un faktos gan par situāciju Latvijas tirgū attiecībā
uz uzņēmumu spēju “inovēt”, gan skaidros iemeslus,
kāpēc tas notiek un kādi ir galvenie pamatprincipi, lai
tas notiktu; SEB Inovāciju centra vadītāja).
Konferencē zināšanās, pieredzē un piemēros
dalīsies arī citi pašmāju un ārvalstu eksperti un inovāciju praktizētāji, viņu vidū Jana Simanovska (eksperte Ekodizaina kompetences centrā un Vidzemes
Augstskolas pētniece), Māris Jansons (KEST šefpavārs), Dr. Pekka Kilpelainen (pētniecības vadītājs, Oulu
universitāte Somijā,) Jānis Garančs (Aloja Starkelsen
ģenerāldirektors), Dagnija Lazdiņa (LVMI Silava vadošā pētniece), Aija Freimane (vadošā pēcdoktorantūras
pētniece dizainā, Latvijas Mākslas akadēmijas profesore), Ernests Moisejs (AS Biolat), Laura Dimitrijeva
(#GovLabLatvia, Valsts kancelejas inovācijas laboratorija), Kārlis Pots (Cēsu pašvaldība), Einārs Garoza
(Valsts #196), Mārtiņš Kaļva (LowTemp eksperts),
Ojārs Polis (LVMI Silava zinātniskais darbinieks), u.c.
Detalizēta konferences programma un reģistrēšanās konferences apmeklējumam pieejama Vidzemes
inovāciju nedēļas 2020 mājaslapā: http://innovation.
vidzeme.lv.
Reģistrēšanās atvērta līdz 24. februārim
plkst.17:00. Brīdinām, ka vietu skaits ir ierobežots un
reģistrācija var tikt slēgta arī ātrāk.
Informāciju sagatavoja: Anita Āboliņa, Vidzemes
plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību vadītāja, anita.abolina@vidzeme.lv, mob.t. 29454752.
Ap tevi vienmēr ir pavasaris –
Kā tu no ziemas to nosargāji?
It kā tevī kāds noklīdis saules stars
Būsu sev atradis mājas.
(Ā. Elksne)
Sveicam Daini Kivlānu
60 gadu jubilejā!
Lubānas MRS mednieku kluba biedri

Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas”
numurs iznāks 2020.g. 28. februārī.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 21. februārim.

No 7. februāra var sākt veikt lauku bloku precizēšanu
No 2020. gada 7. februāra lauksaimnieki var veikt lauku bloku un ainavu elementu
precizēšanu. Precizēšanas pieprasījumus
varēs iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim.
Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau
sakoptu platību, no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību vai pievienot jaunus ainavas elementus. Lauku bloku precizēšanas pie-

prasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku,
savu apsaimniekoto platību nošķirot no kaimiņu
apsaimniekotajām platībām.
Uzmanību! Dienests atgādina, ka lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību maksājumu saņemšanai. Lai pieteiktos platību maksājumiem, no aprīļa vidus EPS vajadzēs
iesniegt Vienoto iesniegumu. Iesniedzot to, varēs
pieteikt tikai tādu sakoptu ārpus lauku bloka platī”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 14. februāris

bu, kas ir vismaz 0.30 ha.
Klienti var pārliecināties par savām apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi
un ainavu elementiem lauku blokos: http://karte.
lad.gov.lv vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Rokasgrāmatas un pamācības pieejamas LAD mājaslapā - http://www.lad.gov.lv
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LUBĀNAI JUBILEJĀ

Pavadīt laiku kvalitatīvi jeb “Prāta spēles” Lubānā
Latvijā arvien populārākas
kļūst “Prāta spēles”. Pie viena
galda satiekas komandas – radi,
draugi, paziņas, kaimiņi, kolēģi...
Kopā tiek labi pavadīts laiks, iegūtas jaunas zināšanas, pozitīvas emocijas, sarunājoties ar
līdzīgi domājošiem. 1. februārī
Lubānas pilsētas klubā arī notika
“Prāta spēles”, veltītas Lubānas
pilsētas 28. gadadienai. Spēles
organizēja un vadīja Renāte Ozoliņa un Paula Feldmane.
Uz sarunu aicinu Renāti.
Zinu, ka tu pati piedalies
“Prāta spēlēs“ Rīgā. Padalies
iespaidos, kā noritēja “Prāta
spēles” Lubānā? – 1.februārī,
atzīmējot Lubānas pilsētas dzimšanas dienu, notika prāta spēles, kurās, galvenokārt,
tika apskatīti dažādi jautājumi par un ap Lubānu. Šoreiz piedalījās septiņas komandas:
“Kaut kas jauns”, “Knopkas”, “Kraukļi”, “Ku
kū”, “Lettes”, “Mekolasa” un “Zibmārītes”.
Lielākā daļa no komandām jau bija iesaistījušās kādās no iepriekšējām spēlēm, bet
liels prieks arī par jauniem dalībniekiem.
Lubānas vēsture, daba, cilvēki un aktualitātes tika apskatītas vairākos desmitos
jautājumu, bet, kā ierasts, bija arī muzikāli
un atjautības uzdevumi. Šoreiz visveiksmīgākā komanda bija “Kaut kas jauns”, kas
ieguva 64 punktus no 82. Tomēr arī citas
komandas punktu ziņā daudz neatpalika,
piemēram, otrajā vietā ierindojās “Kraukļi”
ar 62 punktiem, bet trešajā – “Lettes” ar 60,5
punktiem.
Kuras pēc kārtas ir šīs “Prāta spēles”?
– Lubānā šīs bija trešās prāta spēles. Pirmās
notika novembrī, kad jautājumi bija Latvijas
dzimšanas dienai par godu, bet mēnesi vēlāk ar dažādiem ziemas un svētku noskaņas
jautājumiem tika pavadīts vakars starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Šoreiz lielāka
uzmanība tika pievērsta Lubānas pilsētai.
Kam radās ideja Lubānā rīkot “Prāta
spēles”? Kāpēc? – Vairāk kā pirms gada
man atradās domubiedri, kas bija gatavi
katru otro pirmdienu tikties un piedalīties
Rīgā organizētās prāta spēlēs. Šie erudīcijas vakari joprojām ir gaidīti, jo tas ir lielisks
iemesls satikties ar draugiem, pārbaudīt
savas zināšanas, uzzināt jaunu un pavadīt
laiku kvalitatīvi un izklaidējoši. Mūsu komandas sastāvā ir arī Katrīna Valaine un Paula
Feldmane, ar kurām jau ilgāku laiku apsvērām ideju par šādiem pasākumiem Lubānā,
tomēr viss apstājās pie steidzīgās ikdienas –
darbi, mācības un vēl citi pienākumi. Mums
pašām tik ļoti patīk piedalīties, tāpēc likās,
ka būtu vērtīgi šādu iespēju dot arī lubāniešiem. Tā nu ideja brieda un nekur nepazuda,
līdz pienāca valsts svētki un papildu brīvā
diena, ko visas veiksmīgi saskaņojām un
tad jau arī īstenojām.
Vai mērķis sasniegts – Lubānā ir
erudīti prāti? – Sākotnējais mērķis ir sa-
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sniegts, bet nedrīkst apstāties un jāizvirza
jauni. Esam gandarītas, ka lubānieši ir aktīvi, atsaucīgi un erudīti. Īpašs prieks par
pirmajiem drosmīgajiem, kas nezināja, uz
ko parakstās, bet decembrī otrajā pasākumā piedalījās jau 12 komandas. Man pašai
ir prieks redzēt, kā satiekas dažādas paaudzes – piedalās gan skolēni, gan seniori.
Kā tu piesaistīji sev palīgus? Kādi katrai no jums ir pienākumi? – Sākumā darbojāmies trijatā – es, Katrīna un Paula, bet tā
kā Katrīna uz kādu laiku devusies studēt uz
Portugāli, tad turpināsim divatā, lai gan ceram uz viņas iesaistīšanos attālināti. Uzskatu, ka esam laba komanda ar līdzīgu domu
gājienu, tāpēc visa gatavošanās notiek nepiespiesti un īpaši nesadalot pienākumus.
Sanāk vairāk iesaistīties organizatoriskajā
daļā, bet jautājumus gatavojam visas, kurus
pēc tam uzņemos tehniski noformēt. Viens
no maniem mīļākajiem darbiņiem ir afišas
un diplomu izveidošana. Bet, kad jau klāt
pats pasākums, tad man uzticēta runāšana,
bet Paula ir galvenā uzdevumu labotāja, kas
ir ļoti svarīgi, lai vakara gaitā arī nokļūtu pie
rezultātiem.
Kur meklējat jautājumus? Vai meklējot
jautājumus, pašas nostipriniet zināšanas
un arī nonākat pie negaidītiem atklājumiem? – Jautājumu sagatavošanai lielākais
palīgs ir interneta resursi vai kādas grāmatas
un enciklopēdijas. Noteikti nedrīkst ietekmē-
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ties no tiem jautājumiem, ko esam
dzirdējušas Rīgas spēlēs, jo tur
izskanējušie jautājumi nedrīkst parādīties Lubānā. Šajās Rīgas prāta
spēlēs bez mums piedalās vēl divas komandas ar lubāniešiem, kuri
pēc iespējām atbalsta arī mūs un
piedalās Lubānas erudīcijā.
Jautājumu gatavošana ir gana
darbietilpīgs process, tāpēc ir
svarīgi, ka tas patīk. Citreiz sanāk
pavisam “ieurbties” informācijā, jo
pašas gribam kaut ko vairāk uzzināt par kādu tēmu un paliek ļoti
interesanti. Arī mums, gatavojot
jautājumus, ir tie atklāsmes brīži un
prieks par kādu labu faktu. Viena
no lietām, kas palikusi prātā un ko
uzzināju, meklējot informāciju, ka mums visiem zināmās dzimšanas dienas dziesmas
“Daudz baltu dieniņu” autors J.Graubiņš ilgus gadus bija skolotājs Lubānā.
Cik spēles vēl plānotas šogad? – Šobrīd plāns ir katru mēnesi tikties Lubānas
prāta spēlēs. Tēmas un datumi vēl nav zināmi, bet parasti var laicīgi ieraudzīt informāciju gan Lubānas mājaslapā, gan Facebook lapā. Esmu dzirdējusi no daudziem
cilvēkiem vārdus “es taču neko nezinu”, bet
beigās ir priecīgi, ka atnākuši. Noteikti aicinu piedalīties visus interesentus arī turpmākajos pasākumos, jo ir vērtīgi sevi izaicināt,
uzzināt un būt kopā.
Kaut ko mazliet par sevi pastāsti (savu
ikdienu, darbu). – Šobrīd mācu dabaszinības Rīgas Franču licejā, kā arī katru nedēļu
dodos uz Latvijas Dabas muzeju, kur esmu
sapulcinājusi jaunos censoņus, kuriem līdzīgi kā man interesē dabas vērtības, vide,
ģeogrāfija, bioloģija utt. Šobrīd gan ne tikai
mācu, bet arī pati mācos un apgūstu jaunas
prasmes biškopībā. Tā kā ikdiena paiet Rīgā,
priecājos, ka ir vēl kāds vērtīgs iemesls brīvdienās aizbraukt uz mīļo Lubānu.
Prieks par meitenēm, kam joprojām mīļa
ir mūsu mazā Lubāna, ka viņām gribas atgriezties pie savām saknēm un arī padarīt
mazpilsētiņas dzīvi krāsaināku.
Ligita Pētersone

VĒSTURE

Andris Dzenis tiekas ar gidu pulciņu
Ceturtdien, 6. februārī, 15.00 skolotājas
Anitas Tropas kabinetā klāts galds un smaržo
tēja – Lubānas vidusskolas gidu pulciņš uzņem
viesus. Šoreiz skolēni un citi interesenti atvērs
Andra Dzeņa izveidoto grāmatu, kuru var aplūkot arī pilsētas bibliotēkā. 220 fotogrāfijas rāda
Aiviekstes bagarēšanas darbus un citus Lubāna
ezera postošo plūdu novēršanas pasākumus 20.
gadsimtā (1926–1939).
Labāk vienreiz redzēt nekā simtreiz dzirdēt,
saka tautas gudrība. Jau 36 gadus dzīvoju Lubānā, esmu daudz lasījusi un klausījusies par to,
kā Lubānas pusē veikti Latvijā lielākie dabiskās
vides pārveidošanas darbi, esmu braukusi ekskursijās, gājusi pārgājienos uz Lubāna ezeru, bet
īstas izpratnes par šiem notikumiem man tomēr
nebija. Noklausījusies Andra vienkāršos vārdos
izteikto vēstījumu un apskatījusi daudzās fotogrāfijas, es Lubāna plūdu problēmas risinājumu
saprotu labāk.
Ko tad Andris skolēniem pastāstīja?
Dzīvojam Lubānas zemienē – to var labi redzēt no Silenieku kalna, kad brauc no Madonas uz
Lubānu. Nākamie lielie kalni ir tikai pie Rēzeknes
– septiņu pakalnu pilsētas. Tāpēc visi ūdeņi no
kalniem satek Lubānas zemienē – Lubāna ezerā
agrāk, pirms lielajiem regulēšanas darbiem, ietecēja vairāk nekā 10 upju (arī Rēzekne, kas ir
100 km gara un iztek no Rāznas ezera, kurš ir 70
m augstāk par Lubānu). Bet no ezera iztek tikai
viena upe – Aiviekste. Turklāt Pededze, Aiviekstes
pieteka, kas ietek Latvijā no Igaunijas un ir 150
km gara – garāka par pašu Aivieksti, sevī uzņem
arī Alūksnes ezera ūdeņus. Plūdu laikā Lubāna
ezera platība palielinājās sešas reizes, un ūdens
ilgi palika zemienē. Plūdi sākās aprīlī un tikai jūlijā
beidzās: kartupeļus vēl varēja paspēt iestādīt un
novākt, bet graudaugus ne.
Jau cara laikā (19. gs. vidū) tika meklēts
risinājums šai problēmai: ar lāpstām izraka Meirānu kanālu un Ciķeļgrāvi, bet tas maz ko līdzēja.
Aiviekstes ūdeņu noteci kavēja arī dolomīta krāvumi Akmeņtacī. Kad Latvija kļuva brīva (1918),
zemnieki griezās pie valdības. Kārlis Ulmanis atbalstīja ieceri novērst plūdu postu Lubānas pusē.
Valdība piešķīra 7,4 miljonus latu ezera līmeņa
regulēšanai. Par darbu priekšnieku iecēla Antonu
Kursīti. Vispirms pie darba ķērās mērnieki.
Kursītis vairākkārt apmeklēja Lubānu un
kantorim bija nolūkojis Lubānas pili Aiviekstes
krastā. Viņš aizbrauca uz ASV, noskatīja tur lielu
ekskavatoru un pasūtīja tādu pašu – Aiviekstes
padziļināšanai. Ekskavatoru izjauktā veidā kastēs
ar kuģi nogādāja Rīgā, no turienes ar vilcienu
veda līdz Jaunkalsnavai. Tur bija velkoņi, kas ar
liellaivām to nogādāja līdz Lubānai. No tagadējās
Sporta ielas uz upes pusi iekārtoja gateri, nojumes un visas iekārtas, lai varētu samontēt milzu
ekskavatoru, kuru vēlāk nodēvēja par “Spēkoni”.
Vācijā savukārt tika iegādāts liels ekskavators (ar ķēdēm), kurš pats aizbrauca līdz Lubānai. To nodēvēja par “Dzērvi” – garā kakla galā
karājās liels smeļamais kauss. Trešā mašīna
bija daudzkausu ekskavators, kurš smēla masu
(smiltis kopā ar ūdeni). Daudzkausu ekskavators

arī atradās uz pontona, kurš bija tik liels kā māja
(tajā dzīvoja strādnieki – viņi strādāja trīs maiņās:
apmēram 12 katrā maiņā).
Pirmie darbi bija – iztīrīt upi no milzu akmeņiem, lai no Jaunkalsnavas varētu pa upi atvest
kastes ar ASV ekskavatora daļām. Ar dinamītu
bija jāuzspridzina Akmeņtača dolomīts – tas prasīja trīs gadus. 5–6 spridzinātāji bija speciālisti
no Rīgas, pārējie – palīgstrādnieki.
Fotogrāfijās redzam, kā “Dzērve” padziļina
Aivieksti Ērgalā. Kad “Spēkonis” tika samontēts,
tas bija jādabū lejpus tiltam. Interesants ir Andra stāsts par tehnoloģijām, kas izmantotas, lai
paceltu Aiviekstes tilta vienu posmu un “Spēkonis” varētu peldēt lejup pa upi. No tilta līdz Andra
Dzeņa mājai upes gultnē bija cietais māls – to
atkal vajadzēja spridzināt, bet “Spēkonis” smēla
saspridzināto grunti un bēra to krastā – vispirms
vienā, tad otrā. Milzu ekskavators raka Aiviekstes
gultni līdz pat Švāna tiltam. Aiz Švāna upes gultni
atkal veidoja radze jeb dolomīts – to arī vajadzēja
spridzināt. Kad “Spēkonis” atgriezās no Švāna,
tas bija izsmēlis miljono tonnu. Fotogrāfijā redzam šo triumfa brīdi, kas fotografēts netālu no
Lubānas centra Aiviekstes krastā. Pēc tam kuģītis “Kultūrtehniķis”, kura kapteinis bija Podnieks,
aizvilka “Spēkoni”, “Dzērvi” un daudzkausu ekskavatoru uz klāniem līdz Ičai. Ičas upe bija aizaugusi ar ciņu zāli – bagaram nebija iespējams
tikt līdz upes dibenam, tāpēc vajadzēja apmēram
pusmetru norakt ar lāpstām (to darīja nolīgtie
strādnieki no Latgales un Krievijas). Ičas gultni
padziļināja “Dzērve”, strādnieki dzīvoja peldošā
namiņā, ko sauca par “Pludiņu”.
“Spēkonim” savukārt Lubāna ezera gultnē
bija jāizrok kanāls, kas savienotu Rēzeknes upi
ar Aivieksti.
Andris Dzenis min trīs ieguvumus no lielajiem ezera līmeņa regulēšanas darbiem:
1) Aiviekstes caurplūde kļuva lielāka, mazinājās palu briesmas, ūdens līmenis Lubāna ezerā
pazeminājās par vairāk nekā 2 metriem,
2) zemniekiem radās platības graudaugu audzēšanai un pļavas lopbarībai,
3) izrakto dolomītu izmantoja būvmateriāliem, kaļķa ieguvei, bet šķembas – ceļa segumam (šoseju veidošanai Meirānu un Cesvaines
virzienā).
Jautājam Andrim Dzenim, kā viņš ticis pie tik
labām fotogrāfijām. Izrādās, ka 80. gados četri
lubānieši (viens no šo darbu veicējiem – Valdis
Lācītis –, kā arī Elmārs Sauka, Valdis Bukelis un
Andris pats) devušies uz Mālpili, kur tolaik bija
Meliorācijas muzejs. Andris ir darbojies ar Minskā ražoto mikro-makro fotoaparātu “Zenīts”, kam
ir spoguļkamera, un pārfotografējis Lubānas fotogrāfa Alfreda Grāvera uzņemtās bildes sešās
filmās (vienā filmā 36 kadri).
Andris Dzenis stāsta arī par savu nākamo
ieceri – izveidot albumu par meliorācijas darbiem
Lubānas pusē pēckara periodā (tiem valsts atvēlēja 9 miljonus rubļu), bet šim albumam izdevies
dabūt tikai 50 bildes – turklāt tās ir daudz sliktākas kvalitātes par Grāvera fotogrāfijām (maza
formāta, bālas un neizteiksmīgas). Fotogrāfijas
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 14. februāris

Andris Dzenis turpina meklēt.
Tāds ir stāsts par Andra Dzeņa paveikto darbu Lubānas puses vēstures izpētē. Gidu pulciņa
dalībnieki saka bijušajam Lubānas vidusskolas
skolotājam lielu paldies gan par šo tikšanos, gan
par ekskursijām, kurās iepazinām Lubānas apkaimi. Vēlam veiksmi tālākajā darbā un galvenais
– veselību!
Aija Andersone

Attēlā redzams “Spēkoņa” laikrādis,
kas saglabājies pēc milzu ekskavatora
sagriešanas metāllūžņos 50. gados un
aplūkojams Talsos – Latvijas Lauksaimniecības muzejā, kur tas stāv uz administrācijas galda. Tas rāda nevis pulksteņa
laiku, bet periodus, kuros jānomainās
strādnieku brigādēm (darbs ritēja 24 stundas bez pārtraukuma).
Foto no Astrīdas Aizsilnieces albuma.

Lubānas novada
atklātais čempionāts
64 lauciņu dambretē
15. februārī plkst. 11.00
Meirānu tautas namā

Līdzjūtība
Lai tēva mīlestība paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
(Z. Viļupe)
Skumju brīdī izsakām līdzjūtību
Ņinai Medniecei un viņas tuvajiem,
tēti aizsaulē pavadot.
Koris “Noskaņa” un diriģente Silvija
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Top “Lubānas stāstu” otrā
grāmata
Nesen Līga Birziņa pastāstīja, ka viņa atradusi interesantu materiālu laikraksta
“Rīts” 1940. gada 15. janvāra numurā, kas skar Lubānu. Lūk, te tas būs:
Viņi raksta sava pagasta hronikas
Jau vairākus gadus lauku pašvaldību un skolu darbinieki turpina strādāt darbu, kuram dziļa un plaša nacionāla un valstiska nozīme – sava pagasta hroniku rakstīšanu.
Hroniku uzdevums – sagādāt vēsturniekiem un paaudzēm, kas nāks pēc mums, ziņu
avotus par dzīvi šinī laikmetā. Tām jāatspoguļo pagasta īpatnības, garīgais un materiālais
sava pagasta kolorīts. Cik čakli ir šā lielā un nacionālā darba darītāji un kā tie veic savu
uzdevumu, par to telefoniskās sarunās ar hroniku rakstītājiem iepazinās mūsu laikraksta
līdzstrādnieks. “Pagastu hronikas ir sava laika un centienu spogulis, tā ir kā mūžīga un
nepieciešama grāmata”, sacīja Lubānas pagasta sešklasīgās pamatskolas pārzinis Ziemiņš. Kas sākot ar mūsu valsts tapšanas laiku raksta un kārto Lubānas pagasta hroniku.
Par savu darbu, kura veikšanai pārzinis ziedo savu brīvo laiku, viņš sacīja: “Sava pagasta
hronikas rakstīšanu veicu ar prieku un vai gan tas varētu būt citādi, kad, vākdams ziņas
par pagasta kulturālo un saimniecisko dzīvi, redzu, ka tā gājusi uz augšu no tēvu tēvu
laikiem. Kādas bijušas vecās skolas, kādas tagadējās. No tagadējā laika atkal kā izveidoti
un uzlaboti pagasta ceļi, rakstu par notikumiem, kas saistās ar valsts aizsardzību, ko te
pagasts darījis. Atzīmēju, kā uzplaukuši darbībā novada pasākumi un visus citus notikumus.” Ziemiņš līdztekus pagasta hronikai raksta arī Lubānas pagasta sešklasīgās pamatskolas hroniku. “Tiek labi, kad to pārlasu”, sacīja pārzinis – “tad redzu, ka skolas dzīve
vērsusies plašumā, kādi mācību līdzekļi iegādāti, kādas grāmatas bibliotēkā nākušas no
jauna un viss cits, kas saistās ar sava pagasta skolu”.
Tātad jau pirms astoņdesmit gadiem bijuši cilvēki, kuri rakstījuši Lubānas hroniku! Kur
gan šodien atrodas šie Ziemiņa pieraksti? Ja kādam zināma to atrašanās vieta, grāmatas
“Simts stāstu par Lubānu” veidošanas darba grupa lūdz atsaukties! Šī gada 7. februārī
grupa bija sanākusi savā kārtējā sēdē, lai izvērtētu jau padarīto darbu pie Lubānas stāstu
otrās grāmatas un nospraustu tālākos uzdevumus. Paredzams, ka arī tajā būs tieši simts
stāstu, grāmatas iznākšanas datums – šī gada novembris. No simts stāstiem apkopoti
jau ap četrdesmit. Cita starpā tie vēstīs par šādām tēmām: medicīnu Lubānā līdz XX gadsimta vidum, pasākumiem Zaķu vecainē, Lubānas baroniem Volfiem. Arī par Atmodas
sākumu pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu beigās, par Tautas fronti Lubānā, par
mūsu mežrūpniecības saimniecību un sovhoza laikiem. Tāpat būs raksti par ievērojamiem cilvēkiem, kuru dzīves ceļš saistās ar Lubānu, arī vairāki atmiņu stāsti.
Cik zinu, tad daudzi pirmās “Lubānas stāstu” grāmatas lasītāji pie sevis nodomāja:
es taču arī varēju uzrakstīt savu stāstu par to un to... Tagad šis brīdis ir pienācis! Darba
grupa aicina atsaukties ģimenes, kas varētu uzrakstīt stāstu par dalību akcijā “Baltijas
ceļš”. Tāpat gaidām rakstus par autosportu Lubānā, pienotavu un kolektīvajām ganībām.
Savus darbus lūdzu atnest uz Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centru vai iesūtīt e-pastā uz adresi: ilze.kraukle@lubana.lv. Un vēl – varbūt Jūsu ģimenes
foto albumā ir kāda interesanta vēsturiska fotogrāfija nākamajai grāmatai? Jūs varat atnest, mēs ieskenēsim un atdosim Jums atpakaļ. Visus sev interesējošos jautājumus varat
uzdot telefoniski, zvanot Ilzei Krauklei – tel. 26374962. Veiksmi darbā!
Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...
Vilis Antēns – 73 g. (Lubāna)
Miris 02.02.2020.
Alda Petrovska – 84 g. (Lubāna)
Mirusi 06.02.2020.
Oļģerts Kolāts – 92 g. (Lubāna)
Miris 09.02.2020.
Harijs Mednieks – 83 g. (Lubāna)
Miris 10.02.2020.
PALDIES Veltai Igaunei, Vilim Soldānam
un īpaši pateicamies Ingunai Vīksnei par
palīdzīgu roku mammas, vecmammas
Teklas Novikas aprūpēšanā un pavadīšanā.
Dēls un meita ar ģimenēm
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Ir skumjas, kas acīs asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi silda.
/A.Skujiņa/
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība
Daigai Akmenei un ģimenei,
tēti mūžības ceļā pavadot.
Klasesbiedri Lubānas vidusskolā
Vējš apstājas pie mājas lieveņa
un pieklust,
Un pagalms mierina, ka svece
lietū raud.
Bij dzīvē asaras un smiekli,
darba sūrums izjusts,
Bet tagad mūža atvadām ļauj tevi skaut.
Kad mājas apņēmis neierasts klusums un
tikšanās brīži būs tikai atmiņu ceļos, patiesa
līdzjūtība sievai Lienai Antēnai, Daigai
Akmenei un pārējiem tuviniekiem,
atvadoties no vīra, tēva un vectētiņa.
Kaimiņi “Dzērvenītē”
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 14. februāris

Es visu atstāju jums –
Savas skumjas un prieku, kas bijis,
Savu darbu un domas,
Kas kopā šai dzīvē ar jums
Kā raibs dzīpars vijies.
Izsakām līdzjūtību Daigai Akmenei un
tuviniekiem, tēti mūžības ceļā pavadot.
Kolēģi Lubānas VSAC
Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi.
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
(V.Kokle-Līviņa)
Izsakām līdzjūtību
Aldiņas mīļajiem un tuvajiem.
PB “Cerība” kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...
Izsakām līdzjūtību Jekaterinai Medniecei
ar ģimeni, vīru un tēvu Hariju Mednieku
pēdējā gaitā pavadot.
Lubānas vidusskolas 1965.g. absolventi
Augsti kalnā saule lēca,
gāja tālus debess ceļus,
mani līdzi aicināja,
pamezdama vakarā.
(Daina Avotiņa)
Izsakām līdzjūtību Guntaram Petrovskim
un pārējiem tuviniekiem sakarā ar
mammas Aldas aiziešanu mūžībā.
Darbabiedri kokaudzētavā “Podiņi”
Daudz darbiņi padarīti,
Daudz solīši iztecēti;
Lai nu mīļi zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.
Mūsu klusa līdzjūtība Ilzei Petrovskai
un viņas ģimenei,
no vectētiņa uz mūžu atvadoties.
4. klases klasesbiedri,
audzinātāja un vecāki
Šalc sniegi un smiltis,
Takas aizbirst un zūd.
Ar atmiņām kopā
Gribas vēl būt.
(Andrejs Balodis)
Izsakām līdzjūtību Atim Novikam,
vecmammu smiltainē pavadot.
Darbabiedri kokaudzētavā “Podiņi”
Šalkšu kā vējš tajā birztalā,
Skanēšu putnu dziesmās –
Atmiņas mirdzēs kā pavediens.
(M. Jansone)
Izsakām līdzjūtību
Jekaterinai Medniecei un ģimenei,
no vīra un tēva uz mūžu atvadoties.
Lubānas vidusskolas kolektīvs
Tie savādie skumīgie mirkļi...
Tad palīdzēt var tikai viens,
Ja kādu atmiņu gaišu
Tu savā dvēselē sien.
(K. Apškrūma)
Izsakām patiesu līdzjūtību
Ņinai Medniecei, no tēta atvadoties.
Pensionāru biedrība “Cerība”

