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No 25. februāra iespējams iesniegt
Lubānas novada pašvaldībā savu pieteikumu
biznesa ideju konkursam “Sāc Lubānā 2019”.
Konkursa mērķis – motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai
pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldības
atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu
veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā.
Plašāka informācija par konkursu jau tika
publicēta iepriekšējā laikraksta numurā (10.
lpp.) un pieejama arī novada mājaslapā www.
lubana.lv.
Lubānas vidusskola, gatavojoties skolas salidojumam 2020. gadā, aicina skolotājus, darbiniekus, absolventus kavēties atmiņās, dalīties iespaidos un kopā izdot – Lubānas
vidusskolas grāmatu. Stāsti tiks gaidīti līdz
2019. gada 1. oktobrim. Tos sūtīt gan elektroniski uz e-pastiem: lubana.skola@lubana.lv;
ivetapeilane@inbox.lv, gan pa pastu uz adresi Krasta iela 6, Lubāna, LV 4830, gan personīgi atnesot savus stāstus uz skolu.
Pagājušogad novada teritorija ir tikusi
apsekota dabas skaitīšanas ietvaros, uzskaitot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās
sastopama liela bioloģiskā daudzveidība,
piemēram, 1) bioloģiski vērtīgi zālāji, 2) dabiskoties sākušās mežaudzes, 3) purvi, 4)
cilvēka mazietekmēta jūras piekraste un kāpas, 5) upes, ezeri, 6) alas un iežu atsegumi.
Tā kā bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem gada sākumā ir iespēja pieteikties atbalsta maksājumiem, zālāju anketas ik gadu
tiek skatītas prioritāri, lai īpašnieki varētu
pieteikties atbalsta maksājumiem. Šonedēļ
ikviens šo vērtīgo zālāju īpašnieks, tostarp
pašvaldības, saņems vēstuli ar 2018. gada
apsekojuma rezultātiem. Lai nodrošinātu
operatīvu informācijas pieejamību un apmaiņu, informācija vienlaikus ir pieejama Dabas
aizsardzības pārvaldes uzturētajā dabas datu
pārvaldības sistēmā Ozols (http://ozols.daba.
gov.lv/pub/). Ja biotops nav konstatēts, vēstule netiks sūtīta.
6. martā Visagala kapsētā notika piemiņas brīdis, veltīts pulkvedim Oskaram Kalpakam. Pēc tam Degumniekos notika strēlnieku ieroču apskate. Dienas noslēgumā
Degumnieku tautas namā notika pasākumu
cikla uzvarētāju apbalvošana un NBS pūtēju
orķestra koncerts. Mūsu skolēnu sasniegumi.
Meirānu Kalpaka pamatskolas 7.– 9. kl. komandai 3. vieta “Latviskās dzīvesziņas” konkursā un 3. vieta pirmās palīdzības sniegšanas konkursā. Kopvērtējumā Lubānas
vidusskolai vairākas godalgotas vietas. 1.-4.

kl. grupā – 1.vieta; 7. – 9.kl. grupā – 2. vieta;
5. – 6. kl. grupā – 3.vieta; 10. – 12. kl. grupā
– 1. vieta. Zīmējumu konkursā 1. – 4. kl. grupā
3. vieta Lubānas vsk. 4.kl. skolniecei Elzai
Martai Žvaginai. 5. – 6.kl. grupā 2. vieta Lubānas vidusskolas 6. kl. skolniecei Martai Valainei; 7. – 9. kl. grupā 3. vieta Meirānu Kalpaka
pamatskolas 9. kl. skolniecei Sabīnei Novakšanovai; 10. – 12. kl. grupā 1. vieta Lubānas
vidusskolas 12. kl. skolniecei Elīnai Reirei.
Konkursos piedalījās skolēni no 13 skolām.
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru šī gada februārī
apmeklēja 139 apmeklētāji. Martā apskatāma
foto izstāde par Lubāna ezera iedambēšanu
„Lubāns Latvijai: toreiz un tagad” un Mikus
Peilāna mēroga modeļu automašīnu kolekcija. Aprīlī būs iespēja skatīt Valda Kļaviņa fotoizstādi par Aiviekstes upi.
Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka 1.martā sākusies Gada ienākumu
deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu
maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan
tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par
attaisnotajiem izdevumiem. Jāņem vērā, ka
2018. gada ienākumu deklarācijā, deklarējot
attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, un veiktajiem
ziedojumiem un dāvinājumiem, tostarp politiskajām partijām, piemērojamā kopējā attaisnoto izdevumu norma ir 600 eiro. Plašāka informācija lasāma 8.lpp.
Visu martu Lubānas vidusskolas sporta zālē plkst. 9.30 svētdienu vingrošana kopā
ar Māri Valaini. Nodarbības ir bez maksas, sagatavotības līmenis nav svarīgs.
Lubānas novada pašvaldība atgādina,
ka līdz ar pavasara šķīdoņa iestāšanos tiks
noteikti satiksmes ierobežojumi transporta līdzekļiem ar pilno masu virs 7,5 t uz šādiem

Lubānas novada ceļiem: ceļa posmā Gundegas-Mantinieki visā garumā; ceļa posmā Kastaiņi-Moroza visā garumā; ceļa posmā Jaunie
kapi-Birznieki-Dambīši visā garumā; ceļa
posmā Tūjas-Nagliņas posmā no 0,75 km līdz
5,49 km; ceļa posmā Indrāni-Liedeskrogs
visā garumā. Sekojiet informācijai par ierobežojumu uzsākšanas laiku un izmaiņām ierobežojumos mājaslapā www.lubana.lv, kā arī
citos saziņas kanālos.
20. martā plkst. 16.00 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centrā Lubānas novada iedzīvotāji tiek aicināti uz bezmaksas lekciju “Kā saglabāt harmoniju ikdienā”. Lekciju vadīs sertificēta psihoterapeite Baiba Šmite.
Iepriekšēja pieteikšanās pie Lubānas
novada pašvaldības sporta pasākumu organizatora Māra Valaiņa elektroniski: maris.valainis@lubana.lv vai telefoniski – 26649344.
Lielā Talka šogad notiks 27. aprīlī. Aicinām izteikt ierosinājums, ko talkas laikā Lubānas novadā paveiksim kopā! Jūsu ieteikumus talkošanas vietām, veicamajiem darbiem
lūdzam iesniegt Lubānas novada pašvaldības vides dizaina speciālistei Tamārai Tiltiņai
(t.26352423, tamara.tiltina@lubana.lv).
Lubānas novada jauniešu centrā martā būs iespēja apgūt ģitāras, bungu un ukuleles (maza izmēra ģitāras) spēli.
14. martā plkst. 13.00 Lubānas vidusskolā tikšanās “Viss par virtuālo realitāti” ar Lubānas vidusskolas absolventu, LLU informācijas
tehnoloģiju fakultātes inženieri-programmētāju Ediju Žvagiņu.
23. martā plkst. 17.00 Lubānas pilsētas
klubā pasākums “Zelta popkorns”. Sadraudzības koncertā piedalīsies Lubānas un citu
novadu jaunieši. Ieeja koncertā bez maksas.
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Domes sēde 28.02.2019.
Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte
Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine. Sēdē nepiedalās
deputāti: Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā; Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā.
Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei
Pēc domes priekšsēdētāja ierosinājuma pirmais darba kārtības punkts tiek
atlikts.
Par atzinumu Lubānas – Meirānu
aizsargājamās alejas izveidošanai
Nepiekrist dabas pieminekļa – aizsargājamās alejas Lubāna – Meirāni iekļaušanai aizsargājamo teritoriju sarakstā.
Par aizņēmumu no Valsts kases
ELFLA projekta (Nr. 17-05-A0040300204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03;
42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” īstenošanai
1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta
(Nr. 17-05-A00403-00204) „Pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02;
42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” finansēšanu,
ņemt aizņēmumu 133 217 EUR apmērā
no Latvijas Republikas Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada
janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu 30
gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi
sniegt izvērtējumu par Lubānas novada
pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības
par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu
no Latvijas Republikas Valsts kases.
Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090)
“Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve” īstenošanai
1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta
“Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši
posma pārbūve” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 330 318 EUR apmērā no Latvijas
Republikas Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu – 30
gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmak-
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su garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi
sniegt izvērtējumu par Lubānas novada
pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības
par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu
no Latvijas Republikas Valsts kases.
Par aizņēmumu no Valsts kases
ELFLA projekta (Nr. 17-05-A0040300203) “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra
Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu
pagastā atjaunošana” īstenošanai
1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02
Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” finansēšanu, ņemt aizņēmumu
30303 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada
janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu 30
gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts
kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta
līdzekļiem.
4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi
sniegt izvērtējumu par Lubānas novada
pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības
par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu
no Latvijas Republikas Valsts kases.
Par adreses piešķiršanu jaunbūvei
Piešķirt adresi jaunbūvei/pirtij ar kadastra apzīmējumu: 7058 011 0053 005
“Upenītes”, Indrānu pag., Lubānas nov.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas
iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei,
nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu
1. Apstiprināt SIA “GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā
īpašuma sadalei Barkavas ielā 8, Lubānā,
Lubānas nov.
2. Jaunveidotajai zemes vienībai ar
plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004
0134, platība – 0,1672 ha, piešķirt adresi:
Upes iela 13, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūve.
3. Jaunveidotajai zemes vienībai ar
plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004
0135, ar platību – 0,1792 ha, saglabāt
esošo adresi: Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. marts

Par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
kadastra numurs īpašumam: 7058 008
0002, divos atsevišķos īpašumos:
1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 008 0003, platība – 2,75 ha,
piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu:
„Burātāji”, Indrānu pag., Lubānas nov.,
noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība.
2. Paliekošais nekustamais īpašums,
kurš sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7058 008 0002,
platība – 7,52 ha, saglabāt nosaukumu
“Buldurjāņi”, Indrānu pagasts, Lubānas
novads un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs
īpašumam: 7058 006 0021)
Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma
„Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 006 0021,
platība – 63,7 ha, sadalei.
Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019.
gada budžetu”” apstiprināšanu
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019.
gada budžetā un apstiprināt saistošos
noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu””
2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām”
46.pantam:
2.1 Saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2. Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.
gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
Informāciju apkopoja
Lita Žeiere
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Gatavosimies nākamajiem
dziesmu svētkiem!
Pirmie vispārējie latviešu dziedāšanas svētki
notika Rīgā, Ķeizardārzā 1873. gadā un tajos piedalījās 1003 dalībnieki. Bet pēdējos, 2018. gadā,
piedalījās 43219 reģistrējušies dalībnieki. No Lubānas, dziedātāji un dejotāji – kopā 136 dalībnieki,
kuri godam nesa novada vārdu Latvijā un pasaulē.
No grāmatas “Cinītis” (autors Sandra Kalniete):
Latviju 2003. gadā Dziesmu svētku laikā apmeklēja
UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācija) Izpildpadomes priekšsēdētāja Azizu Bennani un viņa teica:
“Latvija ir bagāta, ja reiz ir šāda Dziesmu svētku tradīcija, kādu vēl nekur citur pasaulē neesmu
redzējusi. Ir grūti pēc četrām dienām pateikt, kas
patika visvairāk – cilvēku smaidi, koristu lieliskās
balsis, jestrie deju soļi. Pat mazliet neticas, ka tik
vērienīgu pasākumu iespējams tik perfekti organizēt. Jūsu entuziasms
ir apbrīnojams. Paturot
prātā Latvijas vēsturi, laiku, kad Dziesmu
svētki notika pirmo reizi, kā tie ir attīstījušies
par spīti visam, saglabājot to pamatdomu.
Manuprāt, tādējādi jūs,
latvieši, ik pēc četriem
gadiem atzīmējat savas
dzīvotspējas svētkus.”
Man sarunā ar kora
diriģenti Silviju Bērziņu,
runājot par gatavoša-

nos nākamajiem svētkiem, visu izteiks kora dalībnieku skaits. Vecā gvarde pamazām atstāj kori.
Tāpēc es aicinu meitenes, dāmas kuplināt koristu
skaitu. Reizi nedēļā izbrīvēt laiku un apmeklēt kora
mēģinājumu klubā.
Atcerēsimies vēsturi. Lubānā kordziedāšana
sākusies 1868. gadā. Lubānas koris piedalījās arī
pirmajos (1873.g.) vispārējos dziedāšanas svētkos. 9.Dziesmu svētkos Rīgā, Uzvaras laukumā
(1938.g.) vasarā koru skatē lauku koru grupā
izcīnīja 2.godalgu – sabiedrisko lietu ministra A.
Bērziņa dāvāto ar dzintaru izrotāto šķīvi. Diriģents
Eduards Kļaviņš – Lubāna ezera regulēšanas darbu
inženieris.
Uz tikšanos klubā, lai atkal Lubānas koris varētu piedalīties nākamjos Dziesmu svētkos!
Andris Dzenis

Līdz 1.aprīlim veicams kārtējais
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums.
Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu
reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no
nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.
Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, lūgums vērsties savā pašvaldība. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem
pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami
pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas
vai juridiskas personas īpašumiem.
Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv lietotāji savā profilā var ielogoties
ar eParaksts mobile rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, kurš bez maksas ir pieejams kā iOS tā Android
operētājsistēmu viedtālruņiem.
Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams
pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas
termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiek izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Līva Beniņa, SIA ZZ Dats mārketinga speciāliste
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. marts

Martā tiks uzsākta
divu koplietošanas
meliorācijas
sistēmu
atjaunošana
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un
atbalstījis divus Lubānas novada pašvaldības projekta iesniegumus, kas tika iesniegti
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi
materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un
mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”
ietvaros:
1) Nr.17-05-A00403-000203 „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas
novada Indrānu pagastā atjaunošana” (turpmāk – Projekts Nr. 1). Projekta Nr. 1 kopējās
izmaksas 38169.70 EUR, no tām publiskais
finansējums 33283.99 EUR;
2) Nr. 17-05-A00403-000204 „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02;
42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” (turpmāk – Projekts Nr. 2). Projekta Nr. 2 kopējās izmaksas
166142.26 EUR, no tām publiskais finansējums 134377.71 EUR.
Abu projektu aktivitātes ir grāvju tīrīšana, drenu izteku tīrīšana un caurteku izbūve.
Jau š.g. martā tiks uzsākti abu meliorācijas
objektu atjaunošanas darbi: Projekta Nr. 1
laikā tiks atjaunota meliorācijas sistēma 1,1
km garumā un Projekta Nr. 2 laikā tiks atjaunota meliorācijas sistēma 4,85 km kopgarumā.
Meliorācijas sistēmu būvprojektu atbilstoši Lubānas novada pašvaldības pasūtījumam ir veikusi SIA “Zvidze”. Būvprojekts
ticis saskaņots ar visu meliorācijas sistēmās
ietilpstošo zemju īpašniekiem. Lubānas
novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus ar
būvdarbu veicējiem. Projekta Nr. 1 realizēšanai darbus veiks SIA “Ambergold”, reģ.
Nr. 44103058866, bet Projekta Nr. 2 realizēšanas darbus veiks SIA “MTE”, reģ. Nr.
45403012905. Darbu būvuzraudzību veiks
I.K. ”A.Sluckis”.
Projektu realizācijas termiņš – 2019.
gada 31. oktobris. 2019. gada martā, uzsākot darbus, tiks veikta meliorācijas sistēmu
apauguma novākšana. Aicinām visus, kurus
jebkādā veidā ietekmēs meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbi, būt iecietīgiem un
pacietīgiem, ja tiks radītas kādas neērtības.
Novērtēsim, ka ar Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu varam veikt tik apjomīgus
un kompleksus meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbus Lubānas novadā.
Tija Žvagina
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Vai esam mazs piliens lielā kopumā?

20 gadus atpakaļ “Lubānas Ziņās” publicēta saruna ar 14 gadīgo
Lubānas vidusskolas audzēkni Miku
Peilānu. Risinām gudru sarunu par
lauksaimniecības nozīmi mūsu dzīvē. Mikus pieļauj iespēju, ka nākotnē
saistīs savu dzīvi ar lauksaimniecību, tehniku vai agronomiju, jo viņam
ļoti patīk kopt augus. Atcerējos šo
interviju ar Miku Peilānu, jo vēl līdz
30. martam Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
centrā ir apskatāma izstāde “Mēroga modeļu automašīnu kolekcija”.
Pats Mikus ir kravas automašīnas
vadītājs, ir gādīgs tētis savai meitiņai. Lūk, ko šodien Mikus domā par
dzīvi.
Vai vēl atceries, par ko sapņoji
kļūt 14 gadu vecumā? – Man bija
liela interese par lauksaimniecību.
Tad es domāju, ka došos uz Priekuļiem mācīties par šoferi. Tā arī ir
sanācis – esmu šoferis.
Jā, viens no sapņiem bija
saistīt savu dzīvi ar tehniku. Šodien tu vadi kravas automašīnu.
Pastāsti, kāda ir tava ikdiena šajā
jomā? – Vadāju skaidu šķeldu Lubānai, Madonai,
Sauleskalnam utt. Ar treileri veicu arī tehnikas pārvadājumus. Tomēr pamata darbs – šķelda. Nebūtu
slikti arī pabraukt kaut kur tālāk, jo ir labi tur, kur
mūsu nav.
Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā varam apskatīt tavu Mēroga modeļu automašīnu kolekcijas izstādi. Pastāsti, kad sāki vākt automašīnu modeļus? – Biju
vēl tāds puikiņš, neatceros, cik man bija gadu. Sākās ar to, ka, staigājot pa Rīgas centrāltirgu, vecāki nopirka KAMAZ pašizgāzēju. Es spēlējos. Protams, kā jau visi mazi puikas, saskādēju, kaut ko
salauzu. Kad paaugos, sāku saprast, kas tas vispār ir, ka tā nav vienkārši rotaļlieta, bet gan kolekcionāru mēroga modelis. Sāku interesēties, kur
var dabūt kaut ko līdzīgu. Rakstīju Lauku Avīzei
rubrikai Ziņnesis un jautāju, kur var dabūt šādus
auto. Man iedeva adresi Rīgā, Marijas ielā, kur ir
mēroga modeļu veikals. Sāku pirkt automašīnas
tur. Kad ar klasi braucām uz teātri Rīgā vai uz kādu
citu pasākumu, manas domas bija jau šajā veikalā. Un kad jau modelis bija somā iekšā, vienalga
domas ap to vien grozījās, ātrāk gribējās mājās.
Citreiz man tētis vai mamma atveda to, ko biju ieplānojis. Nebija jau nemaz tik vienkārši saplānot
savu laiku, lai iegrieztos tieši manā veikalā.
Vai sabiedrībai pirmoreiz rādi savu kolekciju? – Jā, plašākai publikai kolekcija redzama pirmoreiz.
Kā tas ir – būt kolekcionāram? – Mēdz teikt:
katrs sajūk prātā pa savam (smejas). Nezinu, vai
kolekcionāra būtība ir katram saprotama. Man ir
patīkami uz modeļiem paskatīties, tos pārcilāt. Vecajā dzīvoklī bija ierīkots speciāls plaukts, bet pašreizējā mājvietā vēl neesmu pielāgojis vietu savai
kolekcijai. Meitiņa bieži prasa, lai parādu mašīnas.
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Viņas vismīļākais modelītis – GAZ, tautā saukts
par gaziku.
Vai tev kolekcijā ir kravas automašīnas modelis, ar kādu pašreiz darbā brauc? – Nav man
kolekcijā tādas automašīnas, bet noteikti gribētu
iegādāties.
Kādi modeļi ir tavā kolekcijā? – Kolekcija
pamatā sastāv no padomju laika tehnikas – ir gan
traktori, gan auto. Ir automašīnas vienkāršākas un
arī ar dažādiem aprīkojumiem, lētākas un dārgākas. Var pirkt ļoti dārgas un ekskluzīvas automašīnas, var arī lētākus izstrādājumus internetā iegādāties. Tagad jau internetā visu ko var nopirkt. Man ir
viena automašīna par 20 eiro, bet analogs modelis
ir nopērkams arī par 60 eiro. Kā jebkurai precei – ir
dažādi ražotāji un atšķirīgas cenas. Savā kolekcijā
līdz 100 automašīnām vēl neesmu ticis. Noteikti
turpināšu.
Vai tavā kolekcijā ir kāda īpaša automašīna,
par kuru tu varētu teikt – tas ir mans mīļākais
modelis? – Man kā kolekcionāram nav viena mīļākā modeļa. Patīk visi iegādātie automobiļi, jo es
jau iegādājos tikai tos, kas man patīk.
Ko tev nozīmē tehnika un tehniskas lietas?
– Tehnika piesaista interesi. Labprāt arī palasu par
mašīnām, traktoriem. Domāju, ka laukos jau jebkurš vīrietis vairāk vai mazāk ir saistīts ar tehniku.
Tu pats ikdienā vadi kravas automašīnu. Vai
esi laimīgs? – Cilvēkam jau vienmēr šķiet, ka var
būt labāk. Tomēr man patīk šis darbs un daru to ar
prieku.
Tu vari būt biežāk mājās Lubānā. Man liekas, ka esi no tiem cilvēkiem, kas mīl savu Lubānu? – Man tik tiešām ir tā mīlestība pret Lubānu.
Šeit viss piesaista. Man ir tuvi arī lauki, Indrāni, kur
es audzēju kartupeļus. Kartupeļu pietiek gan savai
ģimenei, gan arī citiem, ko padalīties. Ļoti patīk
“LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. marts

zemes smarža rudenī, kad jāvāc kartupeļi. Tā ka lauksaimniecības darbi nav sveša lieta.
Tu esi arī aktīvs laika ziņu
vērotājs jeb ziņotājs Radio 2.
Kāpēc tu to dari? – Man laikam patīk kaut kādā ziņā dažreiz būt pamanāmam. Nesen
piezvanīja cilvēks, kam saistība
ar Lubānu, braucot kādā tālā
ceļā, noskaņojums ne tas labākais un pēkšņi laika ziņas noziņo Mikus no Lubānas. Uzreiz
uzlabojies garastāvoklis. Man
prieks, ka arī tā var notikt. Katru
dienu jau es nezvanu. Tas ir atkarīgs no darba, cik daudz darāmā tajā brīdī, arī no garastāvokļa. Citreiz, kad ir sliktāka
oma, pazvani, parunā, sajūti
kādu humora dzirkstīti un tev kļūst priecīgāk ap
sirdi. Nav jau nemaz tik viegli sazvanīt – tur zvanītāju daudz.
Par ko tu šodien gribētu pasapņot par mūsu
novadu un vēl pēc 20 gadiem parunāties, vai
sapņi piepildījušies? – Es laikam vairāk esmu
reālists. Protams, ka pa 20 gadiem Lubāna ir ļoti
mainījusies. Vērojama izaugsme, sakopta vide.
Viss iet uz priekšu, cik ir novada iespējās, cik ir līdzekļu.
Nupat vedu šķeldu uz Barkavas dārzniecību,
izbraucu cauri pa ceļu uz Degumniekiem. Vienā
mājā moderns kombains, otrā mājā – atkal kāda
cita tehnika.
Mūsu Hereford Agro... Tur ir lopi. Darbojas
cilvēki laukos. Man par to prieks. Arī mūsu novadā
ir aktīvi cilvēki.
Kad brauc, tu esi viens pats savās domās.
Par ko tu domā? – Domāju par darbiem, par dzīvi,
par ģimeni, par Latviju. Vakar braucu cauri Viļakai,
Žīguriem un secināju, ka man patīk braukt pa tādām nomaļām vietām. Tām piemīt kaut kāda sava
burvība. Kad sanāk braukt pa pierobežu, Balvu
pusi, pa vecā Pitalovas dzelzceļa apvidu, reizēm
kļūstu sentimentāls. Lai gan neesmu tik vecs, uznāk skumjas, nostalģija pēc tā, kas tur kādreiz ir
bijis un tagad nav. Bija ražošana, vairs nav... Nepabeigtas celtnes... Slēgtas skolas... Daudzās vietās,
kur reiz kūsāja dzīvība, ir pamestība un klusums.
Ciemi tukši, pieturas tukšas...
Mikus Peilāns, skolnieks būdams, uzticēja savus sapņus plašākai sabiedrībai, izteica cerību, ka
lauksaimniecība pie mums sasniegs to līmeni,
kāds ir Eiropas valstīs un ap Lubāna ezeru viļņosies zeltaini labības lauki, leknajās pļavās ganīsies
augstražīgu šķirnes lopu ganāmpulki. Vai tā nav?
Mikus joprojām nav zaudējis saikni ar zemes lietām – strādā savā piemājas saimniecībā. Mikus arī
izaudzis no saviem mēroga modeļu automobiļiem
un pārsēdies pie īstas kravas automašīnas stūres,
mazos automobiļus atstājot hobija, kolekcionāra
līmenī. Un, kad dzirdam Mikus balsi Radio 2 laika
ziņās, sajūtam Lubānas saikni ar Latviju – esam
mazs piliens lielajā kopumā.
Ligita Pētersone

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada marts

NOTIKUMU VIRPULIS
Sveicināti martā!
Šis mēnesis solās būt diezgan pavasarīgs, un beidzot ir beigusies garā
ziema. Vai jums patīk pavasaris? Gadalaiks, kad no zemes ārā spraucas sniegpulkstenītes, kautrīgi ceļ savas galviņas
pret sauli, putnu treļļi drīz sāks piepildīt
debess jumu, no kokiem tiek tecinātas
gardās un saldās sulas, tuvojas skolēnu
brīvdienas. Skolas saime aicina skolēnu
ģimenes 8.martā uz pavasarīgu koncertu “Ar sauli sirdī”.
Laiks no janvāra līdz martam ir ļoti
nozīmīgs, jo tiek rīkoti dažādi pasākumi, godinot pulkveža Oskara Kalpaka
piemiņu, kura vārdā ir nosaukta mūsu
skola.
Šomēnes es jums novēlu katru dienu iesākt ar jauku domu. Lai katra diena
būtu pozitīvas enerģijas un smaidu pilna!
J.Baltvilks saka: „Martā ir pienācis svinīgais brīdis: saulei tīrumu atklāt. Marts
iezīmē nolaišanās vietas cīruļiem.”
Agnese Ērgle, 8.kl.

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.
Skolēnu uzdevums bija
izstrādāt radošo darbu par
atkritumu šķirošanu. No mūsu skolas tika
nosūtīti individuālie darbi un viens kolektīvais darbs.
13. februārī Lubānas pilsētas klubā
notika konkursa “Dzīvo zaļi” noslēguma
pasākums, kurā tika paziņoti un apbalvoti
konkursa uzvarētāji. Mūsu skolas 1. un 2.
klašu komanda (sk. Vita Sniķere) par darbu
“Katrai lietai sava vieta!” saņēma simpātiju

Memoriālo muzeju apvienība, Krišjāņa Barona muzejs, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
sadarbībā ar Lubānas novada jauniešu
centru, nodibinājums “Baltijas Reģionālais
fonds” un tā jauniešu studija “BaMbuss”,
biedrība “Jaunieši Madonai”, sadarbībā ar
biedrību “Sadarbības platforma” un British
Council pārstāvniecību Latvijā rīkoja konkursu “Tautasdziesmu MEMES”. Konkursa
mērķis bija veicināt tautasdziesmu tradīciju
saglabāšanu, popularizējot tās jauniešu
vidū caur interesantām un mūsdienīgām
aktivitātēm.
6.-9.klašu skolēni izveidoja savdabīgas
MEMES, izmantojot fotogrāfijas no sava un
skolas arhīva, kurās radošā veidā iekļauta tautasdziesma (dažas MEMES skatīt
6.lpp.).
25. februāris – projekta Nr. 8.3.5.0/16/
I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Meirānu
Kalpaka
pamatskolā
viesojās
uzņēmēja, “TASTE CAPS” īpašniece Ilze
Garanča. Ilze meistarklases nodarbībā skolēniem pastāstīja par sava uzņēmuma darbību, kā arī par saldumu ražošanu. Skolēniem lika aizdomāties par mācībām, kā arī

balvu, Skolēni bija ļoti pārsteigti un priecīgi
par balviņām. Tas kādam lika aizdomāties
par piedalīšanos citos konkursos.
Šajā pasākumā skolēniem bija iespēja
izspēlēt dažādas spēles, kas saistītas ar
atkritumu šķirošanu, kā arī papildināt teorētiskās zināšanas.
Skola aktīvi iesaistās arī “Zaļās jostas”
organizētajos konkursos; makulatūras vāk”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. marts

par izglītības nozīmi viņu dzīvē, mudināja,
lai mūsdienu jaunieši nebaidās realizēt savas idejas. Praktiskajā nodarbībā skolēni
uz šokolādes masas varēja izpaust savu
radošumu, veidojot to no rozīnēm, dzērvenēm, sēkliņām utt. Paldies Ilzei par jauko
meistarklases nodarbību! Lai radošas idejas turpmākajā darbībā!
27. februāris – starpnovadu krievu
valodas olimpiāde. Piedalījās Bruno Lācis
8.kl. (sk. I.Stiprā).
1. marts – Kalpaka kausa sacensības
Degumniekos.
6. marts – “Kalpaka kausa 2019”
noslēguma pasākums Degumniekos. Komandā piedalījās Mārtiņš Āboliņš, Dagnis
Mikals, Sabīne Novakšanova, Reinis Novakšanovs, Edgars Solovjovs, Marina Puška, Nikola Puška (sk. L.Kāposte).
7. marts – Skatuves runas konkurss
Gulbenē, kurā piedalījās Agnese Ērgle – 8.
kl. (sk. M.Putāne – Ērgle), jo skatuves runas konkursā Lubānā viņa saņēma augstāko novērtējumu.
8. marts – pavasara koncerts “Ar sauli sirdī”.
11.-15.martam – skolēnu pavasara
brīvdienas.
šanā (līdz 12. martam vēl ir
iespēja nodod skolā izlietoto
makulatūru – vecas avīzes,
žurnālus, grāmatas...), kā arī
izlietoto bateriju vākšanas
konkursā. “Zaļā josta” piedāvā radošo dizaina iepirkuma
maisiņu konkursu “Es sāku ar
sevi – Tīrai Latvijai!”
Dienas noslēgumu pavadījām dabas takā, izbaudot
ziemas priekus uz slēpēm. Tā
bija iespēja iepazīt dabas taku
ziemā, kādam pirmo reizi, kādam viss bija zināms. Patiess
prieks, ka viss skolas kolektīvs bija vienlaikus uz slēpēm,
neviens neraudāja, ka ir par
grūtu vai negribas. Mūsdienās skolēnus
iesaistīt ārpusskolas aktivitātēs ir ļoti grūti,
bet mums tas izdevās. Ja skolotājs dara
kopā ar bērniem, rezultāts vienmēr ir pozitīvs. Paldies skolēniem, skolotājiem par
kopā pavadīto dienu! Paldies Mārim Valainim, ka deva mums iespēju izmēģināt slēpojumu dabas takā!
Marina Puška, 8.kl.
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„Kalpaka kausa – 2019” sacensību posms Meirānos
7.februārī Meirānu Kalpaka pamatskolā
norisinājās „Kalpaka kausa-2019” sacensību
posms sākumskolas skolēniem. Šogad pieteicies bija rekordliels dalībnieku skaits no
13 skolām: Lubānas, Madonas pilsētas, Cesvaines, Varakļānu vidusskolām, Praulienas,
Kalsnavas, Liezēres, Lazdonas, Degumnieku, Barkavas, Kusas un Bērzaunes pamatskolām, protams, arī paši mājinieki. Kopumā
skolā čaloja 130 1.-4.klašu skolēni, kas savā
starpā sacentās vairākās disciplīnās.
Erudītākie skolēni demonstrēja savas
zināšanas par Latviju, tās dabu, latviešu
tautas ieražām un svētkiem, valodu, ievērojamiem cilvēkiem, vietām, tautasdziesmām.
Jautājumus bija sagatavojušas un konkursus vadīja skolotājas A.Caunīte, R.Kolāte,
M.Putāne-Ērgle, V.Bormane, I.Stiprā, piepalīdzot 8.klases skolniecei A.Ērglei. Esam
pateicīgi Meirānu tautas namam, kas atbalstīja mūs gan ar telpām, gan organizatoriskos

jautājumos, jo tur notika dambretes turnīrs
1.-2. un 3.-4. klašu grupu skolēniem, kuru
tiesāja skolotāja L.Kāposte. Liels paldies
par atsaucību dambretes turnīra norisē arī
V.Mikevičai no Bērzaunes un 7.klases skolēnam K.Skudram, kas abi ar šo sporta veidu jau sen ir „uz Tu”. Lai varētu notikt īstas
militarizētās veiklības stafetes, rūpējās jaunsargu instruktors S.Kļaviņš, Zemessardzes
25. kājnieku bataljona zemessargi L.Ķeveris,
E.Ķeveris, G.Plešs, K.Mūkins, E.Pērkone,
kā arī mūsu skolas skolotājas V.Sniķere un
L.Kunce un 8. un 9.klases skolēni M.Puška,
M.Āboliņš, S.Novakšanova, R.Novakšanovs,
E.Solovjovs, D.Mikals. Paldies pavārītēm par
enerģiju un garšīgajām pusdienām, jo šis pasākums viņām ir īsts izaicinājums – pabarot
teju 200 cilvēkus.
Konkurence nebija maza, uzvarēja gudrākie, ātrākie, veiklākie, spēcīgākie. Tāpēc
lepojamies, ka arī mūsu sākumskolēni go-

“Uzdrīksties iesaistīties”
Šī gada 16. Februārī Rīgā BA “Turība”
notika ikgadējā mazpulku vadītāju konference, kuras nosaukums šogad bija “Uzdrīksties iesaistīties”. Meirānu mazpulku pasākumā pārstāvēja tā vadītāja M. Putāne – Ērgle
un vecākais mazpulka biedrs – Agnese Ērgle. No katra mazpulka konferencē drīkstēja
piedalīties viens mazpulcēns, kurš ir vecāks
par 13 gadiem.
Konferences dalībniekiem bija svarīgs
uzdevums – piedalīties jaunās mazpulku
padomes vēlēšanās, apstiprināt mazpulku
statūtu grozījumus, kā arī uzzināt par mazpulcēnu projektu iespējām 2019. gadā. Mazpulku vadītāji noklausījās interesantu lekciju
par sojas audzēšanas iespējām Latvijā. Soja
mazpulcēniem šogad būs augs, kas jāpēta

un jāaudzē, jo tā ir ļoti vērtīga agrokultūra.
Interesants bija ASV 4H kluba (tā Amerikā
dēvē mazpulkus) pārstāves Meganas Sleasonas stāstījums par to, kā jaunieši Amerikā izstrādā un aizstāv savus pētījumus.
Kamēr mazpulku vadītāji izglītojās un
diskutēja, mazpulcēni strādāja darba grupās, kuras vadīja Rīgas mazpulku klubiņš.
Mazpulki diskutēja par jauniešu tiesībām
lauku reģionos Latvijā un konferences noslēgumā prezentēja savu veikumu.
Šī sestdiena bija interesanta un iespaidiem bagāta. Kā dāvanu katrs mazpulcēns
saņēma 2019. gada mazpulcēnu zīmējumu
kalendāru, kura veidošanā piedalījās arī
Meirānu mazpulks.
Mazpulku vadītāja Maruta Putāne – Ērgle

Tautasdziesmu MEMES
CELIETIES, BĀLELIŅI,
AUNATIESI ZĀBAKOS.
LIECIET CAUNU CEPURĪTES,
SEGLOJIET KUMELIŅ’S.

dam aizstāvēja Kalpaka skolas vārdu, īpašiar Andri un Ievu Dailīdeniem, kuri erudīcijas
konkursā ieguva 1.vietas savu klašu grupās
un saņēma Pulkveža Oskara Kalpaka Piemiņas Fonda sarūpētus kausus un diplomus.
Paldies viņu audzinātājām V.Sniķerei un
D.Krēsliņai, un, protams, vislielākais paldies
ģimenei. Pēc šī pasākuma gribas teikt, ka
Latvijas nākotne būs erudītu, vispusīgu, stipru jauniešu rokās.
Kopvērtējuma līderus uzzināsim marta
sākumā, kad tabulai tiks „pieplusoti” vēl ierindas skates un zīmējumu konkursa rezultāti. Fotomirkļi no pasākuma apskatāmi www.
meiranukalpakapsk.lv.
Ilze Stiprā

Kavējoties
atmiņās
Noslēdzies “Kalpaka kauss 2019”
kārtējais cikls. Pēdējais sacensību
posms norisinājās 1.martā Degumniekos. Dalīties atmiņās par šo pasākumu aicinājām 9. klases skolēnus.
Šogad Degumniekos startējām
7 dažādās stacijās: Zemkopība – vajadzēja pirkstu veiklību, lai izšķirotu
zirņus un pupas; latviskā dzīves ziņa
– bija jāatpazīst Latvijas objekti un
vietas, kopvērtējumā ieguvām 3.vietu;
stacijā “Latvijas vēsture” katram varēja
paveikties, jo izvērtējums bija kā laimes
spēle, jo ātrāk, jo labāk. Ļoti patika
stacija “Patriotiskās dziesmas”, uzdevumi nesagādāja grūtības. “Drošība
un pirmā palīdzība” ieguvām 3.vietu.
Kontrolpunktā “Labie darbi” bija jāizvēlas gabaliņš no kopējās puzles un uz
koka lapas jāuzraksta kāds citāts par
varonību. Noslēgumā visa komanda
devāmies militārajā stafetē, pārvarot
dažādus šķēršļus. Salīdzinot ar citiem
gadiem, šogad tā bija vienkāršāka.
Pats grūtākais šajās stafetēs ir tas, ka
iepriekš nevari paredzēt, kādi laika
apstākļi tevi sagaida.
Dagnis, Reinis un Sabīne stāsta,
ka šādās sacensībās esot piedalījušies
jau kopš 2. klases. Regulāri piedalījušies arī Karoga svētkos Liepsalās. Komandā vēl startēja Marina no 8.kl. un
Nikola no 6.kl. Uzskatām, ka komandas darbs bija saliedēts un veiksmīgi
pavadījām šo dienu. Edgars un Mārtiņš
vairāk ir piedalījušies Karoga svētkos,
bet Kalpaka kausa sacensībās tikai divus gadus. Nākamajiem dalībniekiem
novēl izturību, pacietību, būt erudītiem,
atsaucīgiem.
Ar 9. klases skolēniem sarunājās
Vineta Bormane
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Informācija par meža īpašnieku
un lauksaimnieku semināru
19. februārī Lubānā notika Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) Madonas
nodaļas organizēts seminārs mežu īpašniekiem un lauksaimniekiem. Semināra lielākā
daļa tika veltīta ieteikumiem, ko darīt ar aizaugušu lauksaimniecības zemi un pamatinformācija par meliorācijas sistēmu kopšanu un
pieejamajiem meliorācijas sistēmu datiem.
Ko darīt ar neizmantotu lauksaimniecības (LS) zemi? Normatīvie akti regulē, ka
zemes īpašniekiem ir pienākums nodrošināt
zemes izmantošanu atbilstoši noteiktajiem
zemes izmantošanas mērķiem. LS zemes aizaugšana ar kokiem un krūmiem liecina par
nepienācīgu apsaimniekošanu un faktisku zemes transformāciju citā zemes izmantošanas
veidā. Zemes īpašniekiem ir vairākas iespējas
– attīrīt aizaugušo zemi no apauguma, izkopt
un veikt ieaugušā meža inventarizāciju un
apsaimniekot to kā mežu vai mērķtiecīgi tajā
ieaudzēt mežu vai plantāciju mežu. Pastāv divas iespējas, lai legalizētu ieaugušo mežu:
• Varat uzaicināt meža inventarizētāju
(taksatoru). Ja audze atbildīs Meža likuma 3.
panta nosacījumiem, tad meža inventarizētājs
reizē ar inventarizāciju mežniecībā iesniegs
pieteikumu zemes lietošanas veidu maiņai,
kurš pēc pārbaudes tiks iesniegts VZD izmaiņu izdarīšanai īpašuma robežplānos. Meža
inventarizācija ir nepieciešama mežaudzēm,
kuru platība pārsniedz 0,1 ha. Šobrīd spēkā esošajā Meža likumā noteikts, ka meža
īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir
veikt meža inventarizāciju un tās materiālus
iesniegt Valsts meža dienestam vismaz reizi
desmit gados. Tāpat arī pēc meža inventarizācijas datiem meža īpašnieks var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās
darbības aprobežojumiem.
• Pats zemes īpašnieks var vērsties mežniecībā ar iesniegumu. Platības, kurās valdošās koku sugas vidējais augstums ir lielāks
par diviem metriem, jābūt izkoptām. Pēc kopšanas mežniecībā jāiesniedz „Meža ieaudzēšanas pārskats” un robežplānā iezīmēta ieaudzētā vieta. Mežniecības darbinieki platību
pārbaudīs, uzmērīs un Valsts zemes dienestā
iesniegs pieteikumu zemes lietošanas veida
maiņai.
Ja šobrīd par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi jāmaksā nekustamā
īpašuma nodokļa papildlikme 1,5 %, tad pēc
platības un dokumentu sakārtošanas, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
var pretendēt uz nodokļu atlaidi: skuju kokiem
– 40 gadu; cietajiem lapu kokiem – 40 gadu;
mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) –
20 gadu; baltalksnim – 10 gadu.
Normatīvais regulējums zemes transformācijai. Lai pārveidotu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, piemēram, par mežu, ir
jādodas uz pašvaldību. Zemes īpašniekam

jāpārliecinās, vai plānoto darbību konkrētajā
teritorijā neierobežo normatīvie akti: konkrētās pašvaldības teritorijas plānojums vai arī
aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošie normatīvie akti u.c. Ja aizaugušās platības ir meliorētas, meža ieaudzēšanai, saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.pantu,
ir nepieciešami tehniskie noteikumi. Tātad
ar iesniegumu un robežplānu, kurā iezīmēta
apmežojamā zeme, jādodas uz tuvāko Valsts
SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nodaļu. Mums tuvākā nodaļa Latgales
meliorācijas nodaļas Madonas sektors atrodas Parka ielā 3, Lubānā, tās vadītājs ir Aldis
Sprinģis (teritoriālā atbildība – Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu novads.)
Iepriekš ieteicams saskaņot ar A.Sprinģi konsultāciju vai apmeklējuma laiku (t.27844159,
e-pasts: aldis.springis@zmni.lv.). Interneta
vietnē www.melioracija.lv ir iespējams atrast
visus pieejamos digitālos datus par Latvijā
izbūvētām zemju meliorācijas sistēmām, attiecīgi varat veikt sava īpašuma pārbaudi, bet
jāatceras, ka iezīmētie meliorācijas sistēmu
plāni kartē var būt precīzi, bet arī ar nobīdi.
Papildus informācija. Der atcerēties, ka
par zemes apsaimniekošanas pasākumu neveikšanu, zāles nepļaušanu (lai novērstu kūlas veidošanos) iespējams piemērot naudas
sodus fiziskajām personā, no 60-700 EUR,
bet juridiskajām no 100-5000 EUR (atbilstoši
platībai). Un ar 2015. gada 19. februāri zemē,
kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, kokus cērt saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus
meža. Vedot pa satiksmes ceļiem savā īpašumā cirstus kokus, nepieciešams sagatavot
ārpus meža nocirstās koksnes izcelsmes apliecinājumu atbilstoši MK noteikumiem.
Ja ir neskaidrības, vienmēr ir iespēja
konsultēties ar speciālistiem Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centrā, Meža konsultāciju pakalpojumu centrā, pie sava novada
lauku attīstības speciālista un tad pieņemt lēmumu. Papildus informācija atrodama: http://
new.llkc.lv/; www.zmni.lv, www.melioracija.lv.
Drukāti izdevumi lauku un mežu saimniekiem
iegūstami arī LLKC Madonas birojā, Poruka
ielā 2, Madonā, kā arī Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā pie Lubānas lauku konsultantes Astrīdas Ikaunieces (2.stāvs,
11.kabinets).
Tija Žvagina
Sabiedrisko attiecību specialiste

Materiāla sagatavošanai izmantots:
Mairitas Bondares, MKPC Madonas nodaļas vecākās konsultantes semināra prezentācija
un Ritas Daščioras, MKPC Rīgas reģionālās nodaļas mežsaimniecības konsultantes publikācija LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
izdotajā informatīvajā izdevumā “Čiekurs”.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. marts

Zināt nekad
nav par daudz
Februārī pie mums, pensionāru biedrībā “Cerība”, viesojās skolotāja Ilva Markova. Viņa ir
pie mums bijusi vairākas reizes un stāstījusi
daudz dažādas interesantas lietas: Ūdens un
tā nozīme, kopā ar skolas bērniem, kas veica
pētījumus, stāstījums par Austrāliju. Latvijas
TV jauniešu zināšanu viktorīnas raidījumu
“Gudrs vēl gudrāks”, kurā piedalījās visas
Latvijas skolēni, bet no Lubānas vidusskolas
9. klases skolniece Paula Stradiņa. Skolotāja pastāstīja, ka Paula sapņoja nokļūt uz šo
spēli. Motivācija nāca no klasesbiedriem, viņi
aicināja uzrakstīt pieteikumu un aizpildīt anketu. Atlase bija liela un Paula neticēja, ka tiks
uz šo spēli. Pienāca paziņojums, ka lielo konkurenci ir izturējusi un ir apstiprināta, un tad
sekoja brauciens uz Rīgu. Uz pusfinālu Paulai
līdzi devās klases audzinātāja un 10 klasesbiedri. Skolotāja stāstīja, kā Paula jutās. Tur
esot bijusi mierīga gaisotne, ilga grimēšana,
tomēr arī uztraukums un neziņa, kā būs ieraksta laikā. Uzzinājām, ka Ilvai labi veicās, jo
tieši viņa uzvarēja skolotāju spēlē un saņēma
dāvanu. Paula uzvarēja un nokļuva finālā. Bija
arī tehniskas problēmas, nenostrādāja pults,
neiedegās gaisma, nevarēja atbildēt uz jautājumu. 10. janvārī Paula brauca uz fināla filmēšanu. Viņai līdzi devās visa klase, lai atbalstītu
un nestu Lubānas vārdu visā Latvijā.
TV filmēšanas grupa ieradās Lubānas
vidusskolā, lai uzzinātu par Paulas skolas
un personīgo dzīvi. Vaicāta par mīļākajiem
priekšmetiem skolā, Paula atklāja, ka viņai
patīk vēsture un ģeogrāfija, no sporta veidiem
– slēpošana un slidošana, hobijs – aušana un
vieglatlētika. Filmēšanas grupa filmēja skolā
un slidotavā.
Pateicamies Ilvai par interesanto stāstījumu. Arī mūsu cienījamā vecumā nekad nav
par daudz kaut ko jaunu uzzināt!
Gaidīsim atkal ciemos!
Aija Razgale

Ceļošanai var pieteikt
Eiropas veselības
apdrošināšanas karti
Eiropas veselības apdrošināšanas
karte (EVAK) ir karte, ko izsniedz bez
maksas un kuru uzrādot jums ir pieejama valsts nodrošinātā veselības aprūpe,
kad īslaicīgi uzturaties kādā citā no Eiropas Savienības 28 dalībvalstīm, Islandē,
Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem
un izmaksām kā attiecīgajā valstī apdrošinātajām personām (atsevišķās valstīs
— bez maksas). Vairāk informācijas par
EVAK lasīt Nacionālā veselības dienesta
mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā
“NVD pakalpojumi”.
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Ziņo par
nelegālu preču
tirdzniecības vietām!
Ja Jums ir aizdomas vai informācija par
nelegālas degvielas, cigarešu vai alkohola
tirdzniecību, aicinām par to ziņot policijai,

ZVANOT UZ

110
Valsts policija katru gadu veic aktīvu
darbu akcizēto preču nelikumīgas aprites
apkarošanā. 2018.gadā Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē izņemti aptuveni
3050 litri alkohola, 645 500 cigaretes un
4070 litri degvielas bez izcelsmi apliecinošiem dokumentiem.
Aicinām iedzīvotājus piedalīties ēnu
ekonomikas apkarošanā! Godprātīga sabiedrības attieksme un rīcība ir veiksmes
atslēga pozitīvu pārmaiņu veicināšanā. Būsim atbildīgi!

Par iespējamiem pārkāpumiem
iespējams ziņot arī anonīmi!

27. martā
17.00 – 19.00
Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Lubānas novada sievietes tiek aicinātas
uz izglītojošu pasākumu “Starp mums, sievietēm, runājot!” 27.martā plkst.17:00. Mājīgā un brīvā atmosfērā būs iespēja pārrunāt sev interesējošos jautājumus par
sieviešu reproduktīvo veselību kopā ar ginekoloģi Katrīnu Elksni un psihoterapeiti
Ainu Poišu.
Pasākums tiks veidots tā, lai pēc apmeklējuma sieviete justos uzklausīta un
droša, lai rastu vēlmi kaut ko mainīt savā
dzīvē un viņai būtu skaidras un saprotamas
iespējas, ko var darīt, lai uzlabotu savu fizisko un emocionālo veselību.
Pieteikšanās nodarbībām, sazinoties ar
Tiju Žvaginu pa t. 28389333.

Projekts ‘Slimibu prolakses un kontroles centra organizeti vieteja meroga pasakumi sabiedribas
veselibas veicinašanai un slimibu prolkasei pašvaldibas” (identikacijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106).
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2018.g. ienākumu deklarāciju iesniegšana, lai
saņemtu nodokļa pārmaksu, ilgs līdz pat
2022.g. 16. jūnijam
Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022.
gada 16. jūnijam, sākot ar šī gada 1. martu. Taču
gadījumos, kad saistībā ar progresīvās nodokļa
likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, deklarācija jāiesniedz obligāti līdz šī gada 3. jūnijam. Savukārt, ja kopējie
gada ienākumi pārsniedz 55 000 euro, – līdz 1. jūlijam.
Tāpat kā līdz šim, arī šogad daļai iedzīvotāju
gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti un
daļa to var darīt brīvprātīgi. VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju iesniegt deklarāciju elektroniski,
izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu
(EDS), jo tas ir daudz ērtāk, ātrāk un vienkāršāk!
Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
brīvprātīgi
Ja no algota darba ienākumiem ir maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), tad gada ienākumu deklarāciju var iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu
atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli
par attaisnotajiem izdevumiem, kā arī gadījumā, ja
ir izveidojusies nodokļa pārmaksa saistībā ar gada
diferencētā neapliekamā minimuma un progresīvās
nodokļa likmes piemērošanu. Deklarāciju var iesniegt arī, ja gada laikā nav bijuši piemēroti nodokļu atvieglojumi, piemēram, par apgādībā esošām
personām. Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju
var iesniegt trīs gadu laikā. Tātad šogad to var iesniegt ne tikai par 2018. gadu, bet arī par 2016. un
2017. gadu, bet līdz 2019. gada 17. jūnijam – vēl
arī par 2015. gadu.
Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana
obligāti
Kopš 2018. gada progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes un diferencētā neapliekamā
minimuma lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai algas.
Gadījumos, kad gada laikā gūtie ienākumi ir svārstīgi, var veidoties gan nodokļa piemaksa, gan nodokļa pārmaksa. Ja, rezumējot gada ienākumus, izrādās, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav
samaksāts pilnā apmērā, trūkstošo nodokļa daļu
nepieciešams iemaksāt budžetā. Savukārt, ja izrādās, ka ir samaksāts lielāks iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, nekā nepieciešams, tas tiek atmaksāts.
Lai noskaidrotu, vai izveidojusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa, katram iedzīvotājam individuāli ir
jāaizpilda sava gada ienākumu deklarācija. Ja nodoklis ir jāpiemaksā valsts budžetā, tad gada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.
Budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai bankas maksājuma
uzdevumu vai konta izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Jāatzīmē, ka 2018. gadā summa, no
kuras viena persona var atgūt daļu nodokļa par at”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. marts

taisnotajiem izdevumiem, ir pieaugusi līdz 600
euro, ievērojot nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi
nepārsniedz 50 % no strādājošā gada ienākumiem
pirms nodokļu nomaksas.
Tāpat kā līdz šim obligāti gada ienākumu deklarācija jāsniedz, ja:
• tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram,
izīrēts nekustamais īpašums vai gūti ienākumi no
profesionālās darbības;
• ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot personas,
kuras kādā Eiropas Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu, kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis;
• ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas
kopumā 2018. gadā pārsniedz 4000 euro, piemēram, pārdota personiskā manta;
• ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, piemēram, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas fiziskai
personai;
• ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no
kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no fiziskām personām (kas nav radniecībā
līdz trešajai pakāpei) saņemti dāvinājumi.
Ja gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu
ir jāsniedz obligāti, tas jāizdara elektroniski laikā no
2019. gada 1. marta līdz 3. jūnijam. Ja 2018. gada
ienākumi pārsniedz 55 000 euro, — no 2019. gada
1. aprīļa līdz 1. jūlijam.
Rūpējoties par to, lai iedzīvotāji būtu informēti
par to, cik svarīgi šogad iesniegt gada ienākumu
deklarāciju, VID papildus informēs par nodokļu
starpību arī individuāli, nosūtot ziņu Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā un izmantojot pasta pakalpojumus.
Vēršam uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju iespējams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī Valsts un pašvaldības vienotajos klientu
apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija par
vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un
darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.
Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā
sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un
neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt
uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties
ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts
un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas
centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā “Uzdot jautājumu VID” vai arī VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122670, 67122668
e-pasts komunikacija@vid.gov.lv

AKTUĀLI

Lauksaimnieku
balle
Atjaunojot lielisku tradīciju, Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra Madonas nodaļa (turpmāk LLKC) sadarbībā ar Madonas,
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu pašvaldībām, Lauku atbalstu dienestu (turpmāk
LAD), LEADER projektiem (Eiropas Savienības iniciatīva, kas tika uzsākta, lai palīdzētu
lauku iedzīvotājiem pašiem uzlabot dzīves
kvalitāti un labklājību savā teritorijā.), Ošupes
pagasta pārvaldi, z/s “Miglas” un z/s “Druvenieki” visus aktīvākos, sekmīgākos, produktīvākos un veiksmīgākos zemniekus 22. februārī aicināja uz balli - uz Lauksaimnieku balli.
Par norises vietu tika izraudzīts Degumnieku tautas nams, savukārt, vakara tēma bija
“Dzīve kā kino…”. Par lustīgu dejas soli rūpējās grupa “Sokrata brīvdienas”.
Pasākuma mērķis ir godināt aktīvus, radošus, uz zināšanām vērstus un godprātīgus
novadu lauksaimniekus, veidojot sabiedrībā
pozitīvu lauksaimnieku tēlu, sekmējot lauksaimniecības nozares attīstību novados, kā
arī popularizējot labas lauksaimniecības prakses piemērus, tādējādi iedvesmojot jaunus
un uzņēmīgus cilvēkus pievērsties nozarei.
Taču pats galvenais, saturiski nozīmīgākais vakara gaitā bija nominēto zemnieku
saimniecību apbalvošana un sumināšana.
Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu novadu pašvaldībai tika dota iespēja
izvirzīt savus novada līderus.
Lubānas novada IK “Bestland-L”, saimnieks Kristaps Liberts, nodarbošanās – gaļas
liellopi un hidrosēja jeb ainavu veidošana un
uzturēšana, saņēma nomināciju par veiksmīgu un inovatīvu nelauksaimniecisko palīgnozari lauku saimniecībā. Atzinīgi vērtējams, jo
sniedzot hidrosējas pakalpojumu, tiek popularizēts Lubānas novads - pakalpojums tiks
sniegts ne tikai reģionā, bet visā Latvijas teritorijā.
LEADER par savu līderi izvirzīja Lubānas
novada SIA “Aiviekstes klēts”, saimnieks
Oskars Žvagins, nodarbošanās – sulu spiešana, pasterizācijas pakalpojumi, raudzēto dzērienu – augļu un ogu vīnu ražošana. Nominācija “LEADER projekts 2018 – lauksaimniecības
produktu pārstrāde”.
Izmantota informācija no Madonas novada pašvaldības mājaslapas (Autores: Aija Vīgnere, LLKC Madonas nodaļas vadītāja un Ilze
Riekstiņa Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste)

Atbalsts cūkkopības un
putnkopības nozarei
No 2019. gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 23.
maijam norisināsies projektu pieteikumu pieņemšana Lauku atbalsta dienesta (LAD) izsludinātajā
astotās kārtas apakšpasākumā “Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un
epifitotiju iespējamās sekas” cūkkopības un putn-

LIAA biznesa inkubatori
uzņem jaunus biznesa ideju
autorus un uzņēmējus
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 2019. gada uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus
pieteikties inkubācijas programmai.
No 2019. gada 1. marta līdz 20. martam
tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai
inkubācijas programmā LIAA Madonas biznesa inkubatorā. Inkubācijas programmā
aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Pieteikumus,
var iesniegt klātienē Madonas biznesa inkubatorā un LIAA, kā arī elektroniski parakstītus ar elektronisko parakstu nosūtīt uz
liaa@liaa.gov.lv līdz 2019. gada 20. martam
(ieskaitot).
Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa
idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā
tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo
savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas
darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām
tēmām, kas saistošas uzņēmējiem, un palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā
arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā
jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.
Inkubācijas
programmā
papildus
pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai
nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām
un
prototipu
izstrādēm,
sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c.
Tāpat iespējams pretendēt 50% līdzfinansējumam līdz EUR 5 000 aprīkojuma un izejmateriālu iegādes izmaksu segšanai.
Interesenti – jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori – aicināti apmeklēt Info stundu 4. martā pulksten 16.00 Madonas bizne-

kopības nozarei.
Uz atbalstu astotajā kārtā var pretendēt tikai
tirgum paredzētās primārās lauksaimniecības
produkcijas ražotāji cūkkopības un putnkopības
nozarē, kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta
prasība ieviest biodrošības pasākumu plānu. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir
viens gads no lēmuma par projekta iesnieguma
apstiprināšanu spēkā stāšanās dienas.
Projekta iesnieguma veidlapa pieejama mā”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. marts

sa inkubatorā Blaumaņa ielā 3, Madonā, lai
vairāk uzzinātu par inkubatora sniegtajiem
pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā
arī uzņemšanas kārtību inkubatorā.
Madonas biznesa inkubatorā šobrīd ir
40 dalībnieki, no tiem 23 uzņemti inkubācijas programmā un 17 testē savas idejas dzīvotspēju pirmsinkubācijas programmā. Dalībnieku vidū ir pop-up restorāna “Vakars uz
ezera” rīkotājs #VIEDI, alus darītava “Madonas alus”, paneļu māju ražotājs “MittHus”,
ātrās ēdināšanas uzņēmums “Kebabosta”,
karameļu ražotne “Madonas karameles”,
datorprogrammēšanas uzņēmums “Miittech” un daudzi citi.
LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu
uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt
fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, kopstrādes telpu,
jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām,
mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem,
mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”
ietvaros.
Arī tu vari būt viens no Madonas biznesa inkubatora dalībniekiem un sekmēt savas biznesa idejas īstenošanu. Piesakies!
Papildu informācija:
LIAA Madonas biznesa inkubators
Adrese: Blaumaņa iela 3, Madona,
Madonas nov., LV-4801
E-pasts: Madona@liaa.gov.lv
Tālrunis: 62400907
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem:
http://inkubatori.magneticlatvia.lv

jaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot
Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi LAD
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas
centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāva foajē. Tālrunis klientiem 67095000.
Informācija: Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384
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8. martā plkst. 18.00

Lubānas pilsētas klubā
Andra Ēķa komēdija

KLASES
SALIDOJUMS

2. martā Lubānā, Ozolu ielā 11 tika
atvērts jauns veikals, kurā var
iegādāties – dārza un meža tehniku,
pasūtīt rezerves daļas, kā arī veikt
tehnikas apkopi, remontu utt.

Valsts policija aicina neuzķerties
viltus piedāvājumiem par lauksaimniecības tehnikas iegādi
Laika posmā no 2017. gada līdz 2019.
gada 8. februārim Valsts policijā ir reģistrēti
17 krāpšanas gadījumi, kad vietējās nozīmes
un ārvalstu interneta vietnēs tiek piedāvāts iegādāties lauksaimniecības tehniku un automašīnas par izdevīgu cenu. No reģistrētiem
gadījumiem 13 gadījumos tika iegādāta neeksistējoša lauksaimniecības tehnika, bet četros gadījumos – automašīnas.
Šāda veida krāpšanas lielākoties ir attiecināma tieši uz lauksaimniecības tehnikas iegādi. Krāpnieki sludinājumu portālos ievieto fotogrāfijas ar lauksaimniecības tehniku un tās
tehnisko aprakstu, piedāvājot to iegādāties
par izdevīgāku cenu, kas parasti ir zemāka
par tirgus cenu. Preci apskatīt un norēķināties
par to saņemšanas brīdī nav iespējams, jo
bieži vien tiek norādīts, ka tā atrodas ārzemēs
un tiks piegādāta pēc rokasnaudas vai priekšapmaksas saņemšanas. Piesaistot potenciālos pircējus, krāpnieki darījuma laikā ar viņiem
sazinās telefoniski vai sarakstoties e-pastā.
Savstarpējā komunikācija notiek līdz brīdim,
kad krāpnieki potenciālajam klientam nosūta
sagatavotu rēķinu par pirmās iemaksas veikšanu, lai organizētu tālāku preces pārdošanu.
Tiklīdz persona ir veikusi attiecīgo samaksu,
komunikācija beidzas un no krāpnieka un
pirktās preces vairs nav ne vēsts.
Valsts policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem, neiegādāties preci, kas pirms
tam nav redzēta dzīvē. Tāpat arī nevajadzētu
veikt avansa maksājums pirms nav pārliecības par konkrētās preces esamību un to, vai
tā tik tiešām atrodas pārdevēja īpašumā. Iedzīvotāji aicināti arī izvērtēt pārdevēja vai firmas nosaukumu. Visbiežāk tiek veidoti līdzīgi
esošu firmu nosaukumi, vien pamainot kādu
burtu vai variējot ar pieturzīmēm e-pasta adresē, tādējādi maldinot un izkrāpjot no pircēja
naudu par neeksistējošu preci.
VP Vidzemes reģiona pārvaldes
priekšnieka palīdze Ilze Mote
VP Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā
speciāliste Elīna Sprudzāne
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Flmas tēma ir saistīta ar šī
brīža aktuālo problēmu – četrdesmitgadnieku krīzi, kas tiks atspoguļota humorpilnā gaisotnē.
Komēdija “Klases salidojums” ir par trim
draugiem, kuru draudzība ir izturējusi pusgadsimta laika pārbaudi, un tagad, 25 gadus pēc skolas absolvēšanas, viņi saņem
ielūgumu doties uz klases salidojumu.
Galvenās lomas atveido Ainārs Ančevskis, Juris Kaukulis un Imants Strads.
Ieejas maksa – 2 EUR

8. martā plkst. 19.00

Meirānu tautas namā
Litenes amatierteātra
“Nebēdnieki”
IZRĀDE – Otto Švarcs

“BOKSA MEISTARS”
komēdija 3 cēlienos
Ieejas maksa – 2 EUR,
skolēniem – 1 EUR

8. martā no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā
Sieviešu dienai veltīta

BALLE

sievietēm, dāmām un kungiem
spēlēs grupa “Rolise”
Ieejas maksa – 3 EUR

17. martā plkst. 10.00
Lubānas pilsētas klubā

9. martā plkst. 17.00

Lubānas pilsētas klubā
Jauniešu deju kolektīvs “Raksti” un
vadītāja Lienīte Ozolniece
aicina uz ikgadējo
jauniešu deju kolektīvu sadanci

DRAUGU PULKĀ
DEJOTPRIEKS
29. martā plkst. 18.00

Lubānas pilsētas klubā
Filmu studijas “Animācijas Brigāde”
jaunāko filmu programma

“ACĪMREDZAMAIS un
NETICAMAIS!”
Filmu garums: 65 minūtes
Ieejas maksa – 1, 50 EUR

30. martā plkst. 19.00
Meirānu tautas namā
Amatierteātris “Zeltrači”
ielūdz uz

AMATIERTEĀTRU
SALIDOJUMU
“Dzīvojam priekam”

Ar humora devu prieku radīs tālāki un
tuvāki amatierteātru kolektīvi.
Ieeja – bez maksas

JA TEV BŪTU IESPĒJA
DIEVAM UZDOT
VIENU JAUTĀJUMU!
KĀDS TAS BŪTU?

ZOLES TURNĪRS

Lubānas ev. lut. draudze organizē

25. martā
Plkst. 13.30

kurā būs iespēja uzdot
visus Tevis interesējošus
jautājumus un uzzināt
atbildes.
Alfa Kurss ir 11
nodarbību cikls (12
nedēļas) par kristietības
pamatjautājumiem.
Iesvētes mācība šajā
pusgadā tiek apvienota
ar Alfa Kursu un ikviens, kas vēlas
iesvētīties, lūgums pieteikties pie
mācītāja Reiņa Bikšes – tel. 26899309

Pieteikšanās no plkst. 09.30

Aiviekstes krastā pie piemiņas akmens
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltīts

ATCERES BRĪDIS
25. martā plkst. 14.30
Lubānas pilsētas klubā

DOKUMENTĀLĀ FILMA
“Simts gadi esības vējos”

Filmas varoņi ir 16 Latvijas
valsts vienaudži. Viņu aktīvā sabiedriskā dzīve, dzīvesprieks un
zinātkāre ļauj iekļauties 21.gs.
tehnoloģiju laikmetā. Filmas varoņi stāstīs un dalīsies atmiņās par pārdzīvoto laikmeta griežos gadsimta nogrieznī.
Tiks dokumentēti šo cilvēku dzīves stāsti,
papildinot tos ar unikāliem vēsturiskiem
arhīva materiāli materiāliem, tā spilgtinot
Latvijas valsts pirmo simts gadu vēsturi.
Filmas lielākā vērtība – saruna ar Latvijas
valsts tapšanas aculieciniekiem, Latvijas
vienaudžiem.
Ieeja uz seansu – bez maksas.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 8. marts

ALFAS KURSU,

Dalība kursā ir bezmaksas.

KAD – 22. martā
CIKOS – 18:00
KUR – Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā

Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs
iznāks 22. martā.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 15. martam.

