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Aicinājums uz Lubānas
novada attīstības
programmas
2019. – 2026. gadam
darba sanāksmi
Turpinās Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2026. gadam izstrāde. Programmas izstrādi veic SIA “Baltkonsults”.
Lietpratīga pārvalde un uzņēmējdarbības
atbalsts, klimata pārmaiņas un vide, kultūra un
izglītība, veselība un sociālais atbalsts, nozaru
mijiedarbība un ietekme Lubānas teritorijas attīstībā – visu novada iedzīvotāju kopīga lieta.
Veidosim novada nākotni kopā!
29. aprīlī plkst. 15.30 uz Lubānas novada
attīstības programmas 2019. – 2026. gadam
darba sanāksmi tiek aicināti izglītības, kultūras
un sociālās jomas darbinieki. Plkst. 17.00 uz
Lubānas novada attīstības programmas 2019.
– 2026. gadam darba sanāksmi tiek aicināti
uzņēmējdarbības, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti. Tikšanās notiks Lubānas pilsētas klubā. Laipni aicināti!

27. aprīlī Meirānos
izskanēs “Aiviekstes
lakstīgalu” konkurss
Kā ik gadu 27. aprīlī Meirānu Kalpaka
pamatskolā notiks operdziedātājam Jānim
Zāberam veltītais zēnu vokālistu konkurss
“Aiviekstes lakstīgalas 2019”. Konkursa
sākums – plkst. 11:00.
Plkst. 18:00 Meirānu tautas namā
notiks konkursa laureātu apbalvošana
Pēc konkursa laureātu apbalvošanas Amatas pagasta vīru kora “Cēsis”
koncerts. Diriģente Marika Slotina-Brante.

Plašāku informāciju par 27. aprīļa
Lielo talku lasiet 3.lpp.

1. maijā
Baznīcas ielā 5, Lubānā

Reģistrēšanās
no plkst. 9.30 – 10.30
Starts 11.00

Skriešanas un nūjošanas
sacensības
Ar sacensību nolikumu var iepazīties
www.lubana.lv, reģistrācijas beigu datums
29.aprīlī plkst. 22:00, reģistrēties iespējams sacensibas@lubana.lv vai elektroniski http://lubana.lv/index.php/lv/homepage-3/sports/registresanas-sacensibam
(izmantojot sadaļas SPORTS elektroniskās pieteikšanās formu), norādot vārdu
uzvārdu, vecuma grupu, distanci, kurā ir
plānots piedalīties, dalības maksa par piedalīšanos netiek piemērota.
Distances:
500 m skrējiens bērniem (trase izveidota starta finiša zonā, startē bērni līdz
10 gadu vecumam);
1 km skrējiens bērniem (trase izvietota starta finiša zonā, startē bērni no 10
līdz 12 gadu vecumam);

6 km veselības skrējiens (trase marķēta, laika limits: 1,5 stundas);
12 km skrējiens (trase marķēta, laika limits: 2 stundas);
nūjošana 6 km distance (trase marķēta, laika limits: 2 stundas, dalībnieki
startē vīriešu un sieviešu konkurencē bez
dalījuma vecuma grupās).
6 km trasē būs viens dzirdinātavas
punkts. 12 km trasē būs divi dzirdinātavas
punkti. Detalizētu informāciju var saņemt pa tālruni 26649344 (Māris).
Sacensības atbalsta: Lubānas novada pašvaldība, biedrība “Aborieši”, ZS
“Vilces”, SIA “Aiviekstes klēts” (Lubānas
vīnotava), Dace’s Felt Hats, SIA “Hereford
Agro”, biedrība “Vanagkalns”. Uzsāc jauno sportošanas sezonu brīvā dabā aktīvi!

PAŠVALDĪBĀ

Saistošie noteikumi Nr. 2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Apstiprināti Lubānas novada domes 2019. gada 31. janvāra sēdē. Precizēti ar Lubānas novada domes 2019. gada 28. marta sēdes,
protokola Nr. 3, 4.§, lēmumu). Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka dzīvokļa pabalsta dzīvojamās telpas īres vai pārvaldīšanas maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, aprēķināšanu un izmaksas kārtību Lubānas novada
pašvaldībā bērnam bārenim vai bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē
vai aizbildņa, no dienas, kad sasniedzis
pilngadību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. dzīvokļa kompensējamā platība –
platība dzīvoklī, ko izmanto izdevumiem
par dzīvojamās telpas lietošanu aprēķināšanai, nosakot to vienistabas dzīvoklī
– dzīvokļa kopējās platības apmērā, bet
divu un vairāku istabu dzīvoklī – 30 m2,
nepārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.
2.2. dzīvokļa pabalsts – pabalsts dzīvojamās telpas īres maksas, maksas par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu.
2.3. pilngadību sasniedzis bērns – šo
Noteikumu izpratnē – bērns bārenis un
bērns, kurš palicis bez vecāku gādības un
atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, no dienas kad sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai, ja Lubānas novada pašvaldības bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par
bērna ārpusģimenes aprūpi.
II. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas
un izmaksas kārtība
3. Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam piešķir šādu ar vienas
dzīvojamās telpas lietošanu saistītu izdevumu segšanai:
3.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie
izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām) ne vairāk kā 0,40 EUR
mēnesī par 1 m2, nepārsniedzot dzīvokļa
kompensējamo platību;
3.2. izdevumiem par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu,
ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:
3.2.1. siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā 1 m3 mēnesī;
3.2.2. siltumenerģija apkures nodrošināšanai 2 EUR par 1 m2, nepārsniedz
dzīvokļa kompensējamo platību, mēnesī
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par laika periodu no 1. oktobra līdz 30.
aprīlim;
3.2.3. kurināmā iegādei (ja mājoklim
ir individuālā apkure) – līdz 40 EUR mēnesī vienam mājoklim laika periodā no 1.
oktobra līdz 30. aprīlim, ja nesaņem kompensāciju par 3.2.2. apakšpunktā paredzētajiem pakalpojumiem;
3.2.4. ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2 m3 mēnesī;
3.2.5. asenizācijas pakalpojumiem –
līdz 0,5 m3 gadā (māja bez ūdensvada),
līdz 1 m3 gadā (mājā ar ūdensvadu), aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada
divpadsmit mēnešiem);
3.2.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – ne vairāk kā 2 EUR mēnesī;
3.2.7. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kWh
mēnesī vienai mājsaimniecībai;
3.2.8. gāzei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 EUR mēnesī
vienai personai;
3.2.9. mājoklī ar gāzes balonu – ne vairāk kā 2 EUR mēnesī vienai personai.
4. Lai pieņemtu lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu,
Lubānas novada pašvaldības Sociālajā
dienestā (turpmāk – Sociālais dienests)
pilngadību sasniegušam bērnam jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda līgums par
dzīvojamās telpas lietošanu vai pārvaldīšanu, vai īpašuma tiesības apliecinošs
dokuments, kā arī līgumi, kas noslēgti
ar pakalpojuma sniedzējiem par līguma
3.2.apakšpunktā norādīto pakalpojumu
saņemšanu.
5. Noteikumu 4. punktā minētais līgums nav jāuzrāda, ja pakalpojumu sniedzējs ir Lubānas novada pašvaldības
uzņēmums. Tiesības uz īpašumu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda, ja īpašuma
tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
6. Pēc Noteikumu 4. punktā minēto
dokumentu iesniegšanas un uzrādīšanas,
ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā Sociālais
dienests pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
dzīvokļa pabalstu.
7. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts lēmums
par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu, un lēmums ir spēkā līdz pilngadīgais bērns sasniedz 24 gadu vecumu.
8. Dzīvokļa pabalstu izmaksā par periodu, kurā saskaņā ar lēmumu dzīvokļa
pabalsts piešķirts, ja pilngadību sasniegu”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 26. aprīlis

šais bērns Sociālajā dienestā ir iesniedzis
maksājumu apliecinošu dokumentu vai
rēķinu par veicamajiem maksājumiem.
Minētie dokumenti Sociālajā dienestā iesniedzami regulāri, bet ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no maksājumu veikšanas vai
rēķinu izsniegšanas dienas, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu dēļ tas nav
bijis iespējams.
9. Ja līgums starp pakalpojumu sniedzēju un pilngadību sasniegušu bērnu
par Noteikumu 3.2. apakšpunktā norādīto
pakalpojumu saņemšanu nav noslēgts,
Sociālais dienests samaksu par pakalpojumu veic, ja pakalpojumu samaksa
noteikta ar pilngadību sasniegušo bērnu
noslēgtajā līgumā par dzīvojamās telpas
lietošanu vai pārvaldīšanu.
10. Dzīvokļu pabalstu Sociālais dienests pilngadību sasniegušajam bērnam
pārskaita 10 darba dienu laikā no rēķina
vai maksājumu apliecinoša dokumenta
saņemšanas dienas.
11. Dzīvokļa pabalsts netiek maksāts
par personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušu
bērnu, izņemot gadījumus, ja vienā mājsaimniecībā mitinās vairāki pilngadību sasnieguši bērni.
12. Sociālais dienests neizmaksā
dzīvokļa pabalstu, ja konstatē, ka pakalpojums, par kuru iesniegts Noteikumu 9.
punktā minētais rēķins vai maksājumu
apliecinošais dokuments, pilngadību sasniegušais bērns nav izmantojis vai to izmantojusi cita persona.
13. Sociālais dienests pieņem lēmumu atcelt piešķirto dzīvokļa pabalstu, ja
konstatē, ka dzīvokļa pabalsta saņēmējs
neatbilst Noteikumos noteiktajām prasībām dzīvokļa pabalsta saņemšanai.
14. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir
pienākums nekavējoties informēt Sociālo
dienestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta.
III. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana
15. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
var apstrīdēt Lubānas novada pašvaldībā
Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā.
16. Lubānas novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Lubānas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Iveta Peilāne

AKTUĀLI
PASKAIDROJUMA RAKSTS 31.01.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr. 2
„Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
1. Norādāmā informācija
Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta
pirmo daļu, kas nosaka, ka “Pašvaldība
domes saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā maksā dzīvokļa pabalstu
bez vecāku gādības palikušam bērnam
no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai”, piekto daļu, kas nosaka, ka “pašvaldība domes saistošajos noteikumos
paredz kārtību, kādā aprēķināms un
izmaksājams dzīvokļa pabalsts bez vecāku gādības palikušam bērnam”.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi „Par dzīvokļa
pabalstu bērnam bārenim un bērnam,
kurš palicis bez vecāku gādības” paredz dzīvokļa pabalsta piešķiršanas un
izmaksas kārtību.
Dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim vai bez vecāku
gādības palikušam bērnam piešķir:
1) izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām
pārvaldīšanas darbībām) ne vairāk kā
0,40 EUR mēnesī par 1 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kompensējamo platību;
2) izdevumiem par pakalpojumiem,
kas sasaistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai
nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām līdz EUR 40 apmērā mēnesī.
Lai saņemtu pabalstu, personai jāgriežas Lubānas novada pašvaldības
sociālajā dienestā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. Papildus no pašvaldības bu-

džeta 2019.gadā
1200.

nepieciešams EUR

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas vai paplašināt esošo
institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
nav.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
5.1. Pēc saistošo noteikumu skaidrojumiem privātpersona var griezties
Lubānas novada sociālajā dienestā;
5.1. Līdzšinējo administratīvo procedūru būtība netiek ietekmēta.
5.2. Lubānas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu privātpersona
var apstrīdēt Lubānas novada pašvaldībā;
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
6.1. Konsultācijas ar sabiedrības
pārstāvjiem nav notikušas.
6.2.Saistošo noteikumu izstrādes
procesā notikušas konsultācijas ar Sociālā dienesta darbiniekiem un Lubānas novada domes Sociālo, izglītības,
kultūras un sporta jautājumu komiteju.
6.3. Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicēts Lubānas novada mājas lapā – www.lubana.lv
Lubānas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
Iveta Peilāne

10. maijā no plkst. 10.00

Traktortehnikas valsts
tehniskā apskate

Apskate notiks Lubānā pie bijušajām
mehāniskajām darbnīcām.

Laikraksts
Izdod Lubānas novada pašvaldība
Redaktore Ligita Pētersone
Tālr. 64820919; m.t. 28331185
e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv
Iespiests SIA "Erante" tipogrāfijā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 500 eks.

Līdzi ņemt
– derīgu atbilstošas kategorijas
VADĪTĀJA APLIECĪBU;
– tehnikas vienības
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBU;
– derīgu OCTA polisi.
Veikt samaksu varēs
TIKAI ar norēķinu KARTI.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 26. aprīlis

Visi aicināti
piedalīties
Lielajā talkā
27. aprīlī

Ikviens novada iedzīvotājs Lielās talkas dienā tiek aicināts sakopt savu pagalmu, tā tuvāko apkārtni, savam īpašumam
pieguļošo teritoriju. Lielās talkas organizatori šogad aicina iet vienu soli tālāk –
ne tikai vākt atkritumus, bet arī, tos vācot,
šķirot. Plastmasas atkritumiem domāti
zilie maisi, pārējiem atkritumiem – baltie. Atgādinājums – maisos nedrīkst bērt
kompostējamos atkritumus. Zarus vākt
kaudzēs vienuviet un ziņot talkas koordinatorei par to atrašanās vietu. Šķirošana,
vācot atkritumus šogad ieviesta, lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par plastmasas
piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi.
Ja esi nolēmis talkot, Lielās talkas
maisus var saņemt pie mūsu novada Lielās talkas koordinatores – Tamāras Tiltiņas (t. 26352423).
Talcinieki 27. aprīlī uz kopīgu talkošanu tiek aicināti pulcēties pie Lubānas
pilsētas kluba plkst. 9.00. Šobrīd apzinātas 2 talkošanas vietas – pilsētas parks
un vecie kapi.
Meirānieši (biedrība “Vienā solī” un
draugi) talkošanu atklāja jau 3. martā,
turpinot sakopt Aiviekstes upes krastu.
25. aprīlī Meirānu Kalpaka pamatskolas kolektīvs, tautas nama darbinieki un
biedrība “Vienā solī” plāno sakopt tautas
nama un pamatskolas teritoriju. Savukārt
Meirānu tautas nams uz teritorijas pretī
tautas namam sakopšanas talku aicinās
5. maijā.
11. aprīlī dabas takā Lubānā talkoja
Lubānas novada Sociālais dienests. Talkot tika aicināti visi, kas izmanto Sociālā
dienesta un Latvijas Sarkanā Krusta pakalpojumus (saņem GMI, medikamentu
un apkures pabalstus, pārtikas un higiēnas pakas).
Lubānas vidusskola (5. – 12. klašu
kolektīvi) talkos 26. aprīlī. Skola plāno sakopt Balvu ceļa, vecās skolas, Veco kapu,
Dzejas klēts un Krasta ielas teritorijas.
Laipni aicināts ikviens, kam rūp sakopta vide, iesaistīties kopīgajā talkošanā
augstākminētajos datumos!
Ligita Pētersone
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INTERESANTI

Mana dzīve pie Aiviekstes rit

Vienīgā upe, kas iztek no Lubāna ezera – Aiviekste, Daugavas pieteka, 114 km gara. Daudzi
dzejnieki ir veltījuši savus dzejoļus upei. Daudzi fotogrāfi ir fotografējuši Aivieksti. Arī Valdis Kļaviņš
– bijušais meirānietis. Valdis Kļaviņš tagad sevi sauc par ļaudonieti, jo nu jau lielāko savu dzīves
daļu pavadījis Ļaudonā, bet palicis nemainīgs viens lielums – Aiviekste. Šobrīd vēl Lubānas novada
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā ir apskatāma Valda Kļaviņa fotoizstāde “Pie Aiviekstes Ļaudonā”. 13. aprīlī Lubānā bija tikšanās ar izstādes autoru.
Ienākot Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, izstādes apmeklētājus
sagaida pats autors. Caur biezajām sirmajām uzacīm pretī raugās tumšas acis, kā Aiviekstes ūdeņi,
kas liekas tādas pazīstamas, kaut ko atgādina. Blakus – otras tādas pašas tumšas acis. Tā ir Elga
Voļska. Izrādās – Valdis Kļaviņš ir Elgas mammas brālis. Valda Kļaviņa īsu dzīvesstāstu par to, kā
viņš nonācis līdz fotografēšanai, ar lielu cieņu un mīlestību stāsta māsasmeita Elga:
“Mājās mēs Valdi vienmēr esam saukuši par Valdiņu. Valdiņš visās radu kāzās, bērēs, kristībās
un citos pasākumos vienmēr ir bijis ar fotoaparātu uz vēdera. Saukts vai nesaukts, bet vienmēr ir
fotografējis. Valdis ir dzimis Meirānu ciemā, otrais bērns ģimenē. Mācījies Meirānu skolā. Pēc tam
mācījies Priekuļu mehanizācijas tehnikumā. Viņam vienmēr padevušās lietas, dažādi knifiņi, kas
saistīti ar radio un televizoriem. Pēc tehnikuma beigšanas pastrādājis 2 mēnešus Gulbenē savā
specialitātē, tad iesaukts armijā. Bet jau pusaudža gados Valdiņam radās interese par fotografēšanu. Pirmais fotoaparāts bija Smena. Armijā sācis jau mazliet piepelnīties ar fotografēšanu. Vairāk
fotografēti kaukāzieši, jo viņiem vairāk naudas bijis. Tā tika sapelnīta nauda labākam fotoaparātam.
Fotografēšanas māksla apgūta pašmācības ceļā, fotografējot, eksperimentējot. Atceros, ka vecvecāku mājās bija tāds mazs kambarītis, par kuru ik pa laikam mums ar brālēnu bija liela interese,
ziņkārība, jo kambarīša durvis bija aizkrampētas, durvīm priekšā vienmēr bija deķis, iekšā dega
sarkana gaismiņa. Kad palikām saprātīgākā vecumā, liels prieks bija, kad tikām pielaisti pie procesa. Tas bija liels brīnums, kad, baltu papīrīti valkājot pa vannīti ar kaut kādu šķidrumu, tad pa otru
vannīti un arī pa trešo, pēkšņi gala rezultātā ieraudzījām kaut kādu attēlu. Toreiz tas likās liels brīnums. Mani personīgi tā ķīmija ne pārāk uzrunāja, vairāk patika brālēnam. Mani vairāk piesaistīja
instruments, ar kuru fotogrāfijām apgrieza maliņas. Pēc armijas Valdiņš atgriezās Meirānos. Kolhozā “Ļeņina ceļš” kaut ko arī pastrādājis, līdz matemātikas skolotāja ieteikusi kaut ko vairāk pamācīties. Tā Valdiņš iestājās Jelgavas Akadēmijā, pabeidza. Tad viņš tika uzaicināts strādāt Ļaudonā par
inženieri mehāniķi, arī par sagādnieku. No tā brīža Valdiņš no meirānieša kļuva par ļaudonieti.
Visas manas bērnības un jaunības bildes ir Valdiņa fotografētas. Un tad sākās krāsaino fotogrāfiju ēra. Atkal notika eksperimentēšana un procesa izpēte. Šajā laikā Valdiņa pakalpojumi bija ļoti
pieprasīti. Viņš fotografēja daudz, bet nepietika laika visas bildes attīstīt, jo tad vēl nebija datoru un
citu tehnoloģiju. Tāpēc Valdiņam vēl šodien ir krājumi ar neattīstītām filmiņām. Tad bija darba gadi,
kad mākslas fotografēšanai neatlika laika, vairāk tādas sadzīviskas lietas tika fotografētas, lai gan
Valdiņa sirdslieta vairāk bija daba, puķe, saule, upe...
Mūsu vectēvs bija aizsargs, tika izsūtīts uz Sibīriju. Kad atgriezās mājās, ģimenei tika piekodināts augstos amatos nelīst iekšā un nerunāt par šīm lietām. Tā arī Valdiņš visu šo laiku ir dzīvojis,
neko lieku nerunājot. Tomēr, kad sirds ir bijusi pilna, ticis arī kaut kas pateikts, par ko saņēmis “pa
biksēm” (aut.) Tāpēc Valdiņš nemīl runāt, bet gan vairāk klausīties...”
Jā, izstādē jūtams, ka Valdiņš mīlējis klausīties – dabas skaņās. Autors speciāli tikšanās reizei
sagatavojis slaidus, kurus apmeklētāji skatās uz lielā ekrāna. Saulrieti, saullēkti, ūdens, mākoņi,
putni, puķes... Pasakainas dabas ainavas, liekas, ka ne no šīs pasaules. Tāds ir Valdiņš – pacietīgs,
mērķtiecīgs, lai noķertu īsto, vienīgo brīdi dabas burvīgajā esībā. Ligita Pētersone
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Seminārs
vecākiem, vecvecākiem,
pedagogiem
“Kā mācīt bērnam pašam
risināt problēmas?”
Semināra norises vieta un laiks – Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 2. maijā plkst.
17.30 – 19.30.
Ikdienā bērni saskaras ar ļoti daudzām problēmām (reizēm gan pieaugušie kļūdaini mēģina viņus pārliecināt, ka
tās nemaz nav problēmas). Problēmu risināšanas prasmes noder visu dzīvi, un
šīs prasmes varam mācīties ar bērniem
kopā, pilnveidoties kopā un stiprināt
viens otru kopā.
Seminārā daudz tiks piedāvāts darboties praktiski, jo nekas nenostiprina
problēmu risināšanas prasmes kā pozitīva modelēšana. Un daudz jautrības,
viegluma un spēlēšanās. Paredzēts apskatīt šādas tēmas:
kā kopīgi izrunāt, kas ir problēma?
kā novērtēt problēmas lielumu un
izvēlēties reakcijas spēku?
kā mācīties paredzēt problēmas?
kā mācīties attīstīt dažādus risinājumus vienai problēmai un izvērtēt tos?
kā pieņemt lēmumu? Kā pilnveidot patstāvību?
un citas saistītas tēmas.
Semināru vadīs lektore Līga Bērziņa
(uzvediba.lv un Latvijas autisma apvienības vadītāja).
Izmantosim iespēju uzdot jautājumus
individuāli par to, kas uztrauc katru vecāku – par bērnu uzvedību mājās, sabiedrībā vai izglītības iestādē. Tas katram vecākam ir svarīgi.

2019. gada aprīlis

NOTIKUMU VIRPULIS
Sveicināts, lasītāj, aprīlī!
Beidzot klāt aprīlis – priecīgais
dabas atmodas mēnesis! Saules un
gaismas atgriešanās – tās vienmēr ir
patīkamas pārmaiņas. Apaļš kā pūpols, lunkans kā žagars, slimība ārā, veselība iekšā! Lai
tradīcija neizsīkst un kā tērcīte turpina čalot. Saulīte nu tik
silta un spoža. Zied lazdas un pūpoli. Baltās pūpolu galviņas tā vien liecas pieglausties kādam mīļam vaigam.
Ar rosību dabā un pirmajiem siltajiem saules stariem
apveltītais aprīļa mēnesis skolā atnesis jauku pasākumu
virkni. Cilvēku sirdis sasilst, uzplaukst mīlestība pret pasauli, darāmo darbu un citiem cilvēkiem, uzplaukst cerības uz veiksmi, uz laimīgu iznākumu, uz skaistiem notikumiem dzīvē. Pieaug spēks un enerģija un to var likt lietā!
Aprīlis – joku mēnesis – ļāva tev būt jautram un bezrūpīgam. Ko domā zīlītes kailajos ābeļu zaros? Un raibsvārcis
dzenis, kurš tik bieži viesojas dārzā?
Pavasarī jāmazgā seja avotiņā. Pavasarī mostas kukaiņi. Un kā savulaik rakstīja Kārlis Skalbe: ”Meža māte
jau rīkojas pa mežu. Uz pleciem viņai zaļš skuju lakats
ar garām, smalkām bērza pumpuru bārkstīm. Ar vieglām,
mīkstām sūnu kurpēm viņa staigā, ne zariņš neieskanas
zem viņas soļiem. Tā atmauc no acīm zilās cepurītes pirmajiem ziediem, kas bailīgi lien ārā no pērnajām lapām.
Meža bitei tā palīdz izlīdzināt spārnus un palaiž gaisā
pirmo, dzelteno tauriņu...”. Vai esi jau Meža māti redzējis
un sastapis? Vēl ne? Nekas, visam savs laiks – tu noteikti
viņu satiksi! Tikai mazliet vēl jāpagaida.
Skolā notikusi valodu nedēļa, 4.klašu skolēni piedalījās starpnovadu latviešu valodas un matemātikas olimpiādē, 8.klases skolēni starpnovadu zinātniski pētniecisko
darbu lasījumos Madonā. Skolā notikusi pašpārvaldes
pārstāvju tikšanās, sporta olimpiāde starpnovadā 1.-6.,
7.-9.,10.-12.klašu skolēniem.
Mēs, cilvēki, nekad neesam apmierināti ar savu dzīvi
pilnībā. Mēs tiecamies pēc kaut kā labāka, lielāka, mums
vajag vienmēr vairāk. Taču, saredzot mākoņa „zelta maliņu”, šī īpašība palīdz sasniegt mērķus, nebaidīties no šķēršļiem. Ja mēra sajūtu trenē, cilvēki noteikti iemācās dalīties
ar citiem tajā, kā tiem ir daudz, un gūt prieku no tā, ka
priecājas visi. Secinu, ka mēs visi pēc dabas esam egoisti
(pie tam mērķtiecīgi) un vienmēr vēlamies vairāk, tomēr,
esot tādi, kādi esam, spējam iemācīties dalīties iegūtajā un
apjaust laimi no citu prieka. Skola mums ir kā otrās mājas,
jo šeit mēs pavadām dienas lielāko daļu. Tādējādi mēs saskaramies ar citiem skolēniem – saviem skolas biedriem.
Žēl, ka saskarsme ne vienmēr ir tikai draudzīga, bieži sastopamies arī ar naidīgumu. Draudzība mūs saista un vieno. Tieši skolā mēs iepazīstam īstos draugus un pavadām
ar viņiem daudz laika. Novēlu, lai kļūstam draudzīgāki! Kā?
Varbūt vienkārši pasmaidot, uzmundrinot, arī netraucējot,
ja nevēlas. Savaldīties, lai neizrādītu negatīvās emocijas.
Ar siltumu sirdī gaidām Baltā galdauta svētkus!
8.klases skolniece Elizabete Kalniņa

“Valodu zināšanas var dāvāt Tev ne tikai veiksmīgu un perspektīvu pilnu
nākotni, bet arī jautru un saziņas pilnu tagadni.” Skolā notika valodu nedēļa.
Angļu valodas starpnovadu olimpiādē piedalījās 6.klases skolniece Marta
Valaine un 8.klases skolnieks Artūrs Pelšs.
4.klašu starpnovadu olimpiādē latviešu valodā 1.vietu ieguva Marta Grigule.
4.klašu starpnovadu olimpiādē matemātikā 1.vietu ieguva Loreta Šmite.
5.klašu starpnovadu olimpiādē informātikā 2.vietu ieguva Viktorija Bērziņa.
2.klašu glītrakstīšanas konkursā piedalījās Elīna Žeiere un ieguva atzinību,
bet 1.klašu glītrakstīšanas konkursā piedalījās Samanta Gita Jirgensone.
5.aprīlī mūsu skolā pirmo reizi notika Lubānas reğionālais 5.-9.klašu skolēnu pētniecisko darbu konkurss. Konkursā piedalījās Cesvaines vidusskolas,
Tirzas pamatskolas un Lubānas vidusskolas skolēni. 4.-7.klašu grupā 1.vietu
ieguva Tirzas psk. skolēnu grupa, 2.vieta Lubānas vsk. 6.klases skolniecei Evelīnai Cakulei, 3.-4.vietu dalīja Lubānas vsk. 5.klases skolniece Monta Mālniece un
7.klases skolnieks Edijs Semjonovs.
8.-9.kl. grupā 1.vieta Lubānas vsk. 8.klases skolniecei Elizabetei Kalniņai,
2.vieta Lubānas vsk. 9.klases skolniecei Almai Elīzei Ezeriņai.
Vizuālās mākslas olimpiādē 1.vieta Ditai Almanei, atzinība Annai Reiterei,
3.vieta Samantai Zviedrei, 3.vieta Elīnai Reirei.
Madonas starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos 1.vieta Kētai
Jutai Kuncei ar darbu „Mājas suņa (Canis familiaris) izcelsme, paradumi, šķirņu
KAVALIERA KARAĻA ČĀRZLA SPANIELA un SANBERNĀRNĀRA raksturīgākās
iezīmes, 2.vieta Elizabetei Kalniņai ar darbu „Lubānas pilsētas alejas un tajās
sastopamo augu daudzveidība”.
Madonas starpnovadu sporta olimpiādē 1.-6.klašu skolēniem iegūta 2.vieta,
7.-9.klašu skolēniem 2.vieta un 10.-12.klašu skolēniem arī 2.vieta.
11.aprīlī skolā notika pašpārvaldes pārstāvju tikšanās.

Pašpārvalžu pasākums
Lubānas vidusskolā
11. aprīlī Lubānas vidusskolā norisinājās skolēnu domes – pašpārvaldes
dalībnieku tikšanās. Kā ciemiņi bija ieradušies Madonas pilsētas, Cesvaines un
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas pašpārvalžu pārstāvji.
Rīts iesākās ar nelielu kafijas pauzi un svinīgām uzrunām, bet tālāk sekoja
dienas paredzētās aktivitātes. Dalībnieki devās uz Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru, kur skolotāja un pašpārvaldes vadītāja Dace Kočāne pastāstīja par novada ievērojamākajām personībām, viņu sasniegumiem
un dzīves gājumu. Lieliska iespēja bija iepazīstināt jauniešus ar Lubānas amatnieku centru. Mūsu rokdarbniece Sandra Valaine izstāstīja svarīgākos faktus par
Lubānas amatniekiem un viņu devumu, protams, parādīja aušanas stelles darbībā. Vēl mirkli ilgāk skolēni pakavējās amatnieku centrā, jo uzmanību piesaistīja
Māra Valaiņa darinātās spēles. Atlikušās aktivitātes norisinājās Lubānas pilsētas
klubā. Pasākuma dalībnieki spēlēja iepazīšanās spēles, kuras pavadīja smiekli
un jautrība. Nākamā bija ieplānota diskusija kopā ar grupu „Blue Jean Serenade” par tēmu „Kā jaunietim atrast sevi un nepazust mūsdienu pasaulē?” Diskusijas sākumā mūziķi iepazīstināja ar sevi, grupas tapšanu un savu kompozīciju
veidošanu. Pārējie jaunieši grupas teiktajā klausījās ar lielu interesi, jo mūziķi
patiešām aizraujoši stāstīja par skolu, vispārīgām lietām un dzīvi. Pašpārvalžu
pasākuma noslēgumā izskanēja Rīgas grupas brīnišķīgais koncerts, kurā piedalījās arī Lubānas vidusskolas 8.-12. klase.
Pasākums ir aizvadīts ar pozitīvām emocijām, ir nodibināti jauni kontakti,
uzklausīts citu jauniešu viedoklis par dzīvi, tuvāk iepazīta mūsu pilsēta. Ar tikpat
labām atmiņām un domām tiksimies arī nākošgad!
12.klases skolniece Una Ivanova
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 26. aprīlis
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LUBĀNAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNU AVĪZE
Mazs cinītis gāž
Pasaules iepazīšana
Indrānes
lielu vezumu
caur teātra izrādi

Ilzes
konkurss

Praulienas pamatskola aicināja skolēnus piedalīties rakstnieces Ilzes Indrānes 9.literārās jaunrades konkursā. Konkursa mērķis ir attīstīt skolēnu literārās
jaunrades prasmes un veicināt interesi
par rakstnieces I. Indrānes daiļradi.
Konkursa tēmas:
1. Par to nevar nerakstīt.
2. Pasaka par...
3. „Cik nenosakāms savā garumā ir
ziedu un lietu mūžs!” /I. Indrāne/
Konkursā piedalījās arī Lubānas vidusskolas skolēni – Samanta Zviedre un
Laura Švedova. Piedāvājam iepazīties ar
Samantas Zviedres darbu.

Par to nevar
nerakstīt
Manuprāt, mēs bieži vien pievēršam pārāk
daudz uzmanības negatīvām lietām, bet ļoti maz
runājam par pozitīvo, skaisto mums visapkārt.
Es vēlētos, lai visi cilvēki vairāk paskatītos uz
skaisto, patieso, iedvesmojošo. Ja mēs ikdienā
vairāk runāsim, domāsim par labo visapkārt, tad
arī biežāk to ieraudzīsim sev visapkārt.
Kādā skaistā, bet ļoti aukstā ziemas dienā
es, ērti ieritinājusies, lasīju grāmatu. Blakus istabā vecmāmiņa skatījās televizoru. Viņa mani
pasauca, jo domāja, ka arī man tas ir jādzird. Tur
stāstīja ļoti iedvesmojošus stāstus par dažādiem
cilvēkiem, kas savā dzīvē pārvarējuši dažādas
grūtības. Taču viens no tiem mani ļoti uzrunāja.
Tas bija ļoti neparasts, taču iedvesmojošs stāsts.
Vēstījums bija par aklu vīrieti, kurš atvēra savu
beķereju, neskatoties uz grūtībām, kas bija ceļā
jāpārvar. Šim cilvēkam vienmēr bija paticis cept
maizi. Lai vai cik grūti dažreiz bija, lai kādiem nepārvaramiem šķēršļiem nācās tikt pāri, taču tas
viņu nebiedēja. Viņam bija gudra un īpaša sieva,
kas iedrošināja savu aklo vīru atvērt beķereju.
Viņa teica, ka vienmēr būs gatava palīdzēt un
atbalstīt grūtā brīdī. Lai gan beķereja nebija pati
veiksmīgākā, jo viņi dzīvoja mazā pilsētiņā, taču
viņi lepojās ar katru savu mazāko panākumu.
Noskatoties šo raidījumu, man likās, ka pārāk bieži mūsdienās daudzi jaunieši pamet mācības, iesāktas lietas pusceļā, jo negrib cīnīties. Arī
es dažkārt eju vieglāko ceļu, mēdzu sevi pažēlot.
Manuprāt, ja grib kaut ko izdarīt, ir tikai vienkārši
jādara. Svarīga ir pacietība, drosme, uzdrošināšanās un milzīga pacietība. Ne vienmēr viss notiek tā, kā esam iztēlojušies. Reizēm ir jāpārvar
šķietami nepārvarami šķēršļi. Viss notiek ar laiku,
un es ticu, ka arī es sasniegšu savu mērķi, jo viss
ir iespējams, ja vien to ļoti, ļoti vēlas.
Par to es nevarēju nerakstīt… Vai tas nav
brīnišķīgi, ka mums līdzās dzīvo tādi vienkārši,
bet varonīgi cilvēki?
6.klases skolniece Samanta Zviedre

6

Katrs dižens stāsts sākas ar nejaušību, sīkumu – bieži pietiek ar vienu ideju, pāris teikumiem...
Un tad lavīnu vairs nevar apturēt. Šoreiz stāsts būs
par 5.klases skolnieci Viktoriju Bērziņu, kas pavisam
nesen Madonas starpnovadu olimpiādē informātikā
izcīnīja 2.vietu. Arī savā klasē un skolā meitene ir aktīva un pamanāma. Aktīvi iesaistījusies orientēšanās
sportā.
Viktorijai ļoti patīk lasīt, īpaši, piedzīvojumu
grāmatas. Dzīvē grib līdzināties literārajam varonim
Sprīdītim, jo viņam pietika ar sprungulīti, svilpīti, paša
drosmi un attapību. “Man patīk būt izpalīdzīgai. Katra
mācību stunda skolā man liekas vesela pasaule, jo
paplašina manu redzesloku. Es zinu, ka zināšanas
man neviens nevar atņemt, tās paver iespējas, lai sasniegtu savus mērķus. Dotajā brīdī ar labām sekmēm
gribu pabeigt mācību gadu, būt laba meita ģimenē un
pamanāma savā klasē.” Viktorija lepojas, ka mācās
Lubānas vidusskolā. “Patīk skolotāji, garšīgās pusdienas, klases ekskursijas un lielā pulciņu izvēle. Manuprāt, katram ik dienu būtu jāuzzina kas jauns, fakti
jāsaglabā „savā cietajā diskā”, un attiecīgajā brīdī tas
jāatver. Svarīgi gan, lai pašam būtu interese, jo pēc
tam noteikti būs gandarījums par paveikto! Ar prieku
un lielu entuziasmu apmeklēju orientēšanās sporta
treniņus, ko vada skolotājs Lejiņš. Skolotājs Lejiņš ir
foršs skolotājs, visu parāda un izskaidro. Pasvīst gan
liek pamatīgi, bet tas ir tikai pozitīvi. Mēs visi vēlamies
būt sportiski un ātri. Ar skolotāju orientēšanās sporta
laikā var pasmieties un nodarbība nav tik vienmuļa.
Katra mana panākumu atslēga – sapratne, spēja darīt
no visas sirds, ieguldīt enerģiju mirklī... Gudram būt ir
stilīgi!” 5.klases skolniece Monta Mālniece

Veselā miesā –
vesels gars

10.aprīlī mūsu skolas 3.klasē viesojās ESF projekta “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietējā mēroga pasākumi sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros uztura
speciālists.
Tā kā skolēnu vecumā fizioloģiski palielinās vajadzība pēc uzturvielām, svarīga ir uzņemto pārtikas
produktu uzturvērtība un sabalansētība. Liela nozīme
ir skolēnu izglītošanai sabalansēta uztura jautājumos,
veicinot veselīga uztura izvēli skolēnu vidū un nodrošināt ikdienā ieteicamu pārtikas produktu pieejamību.
Pasākums bija organizēts skolēniem saprotamā
un ierastā veidā ar dažādām jautrām stafetēm un konkursiem. Piemēram, stafetē “Produktu grupas” tika
pārbaudītas skolēnu zināšanas par dažādu pārtikas
produktu grupām. Uzdevumā “Veselīgie Latvijas gardumi” skolēniem bija jāatpazīst un jānosauc Latvijā
audzēti dārzeņi un ogas.
Vislielākās grūtības skolēniem sagādāja uzdevums “Cukura detektīvs.” Skolēni veiksmīgi atrada
uz produktu etiķetes norādīto cukura daudzumu, taču
grūtības sagādāja praktiski aprēķināt cukura daudzumu visā produktā, jo cukura daudzums uz etiķetes ir
norādīts uz 100 gramiem.
Ar smiekliem un azartu ātri aizsteidzās laiks.
Pasākuma beigās komandas saņēma pateicības
rakstus un veselīgo našķi “Ābolu čipsi”. Klasei tika
piešķirts atzinības raksts un “Veselīgā uztura šķīvis”.
3.klases skolotāja Anita Petrovska
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 26. aprīlis

9.aprīlī programmas „Skolas soma” ietvaros
6.-8.klašu skolēni devās uz Nacionālā teātra izrādi
„Savādais atgadījums ar suni naktī.” Izrāde ir veidota pēc Marka Hedona tāda paša nosaukuma romāna motīviem. Izrādes režisors ir Valters Sīlis. Izrādes
režisors raksta: „Mūsu vajadzība būt kopā ar citiem
cilvēkiem ir dabiska. Tai pašā laikā būt kopā ar otru
cilvēku dažreiz ir sarežģīti. Mēs nezinām, kā izturēties. Mēs nezinām, ko otrs cilvēks jūt. Mēs nezinām,
ko otrs cilvēks ir pārdzīvojis. Detektīvs ir mākslas
žanrs. Parasti detektīvs ir tad, kad atklāj vainīgo.
Šoreiz detektīvs būs tad, ja visi kopā atklāsim, cik
dzīve ir sarežģīta.” Izrādē piedalījās aktieri – Kārlis
Krūmiņš, Daiga Gaismiņa, Daiga Kažociņa, Lāsma
Kugrēna, Līga Zeļģe, Ilva Centere, Uldis Anže, Mārtiņš Brūveris, Voldemārs Šoriņš.
Šī ir izrāde jauniešiem par viņu vienaudzi, kurš
it kā ir tāds pats kā visi un tomēr jūtīgāks pret apkārtējo pasauli nekā pārējie. Kristofers Būns ir 15
gadus vecs zēns, kurš dzīvo mazā Anglijas pilsētiņā un mācās speciālajā skolā. Viņam ir Aspergera
sindroms, viens no autisma paveidiem. Kristofers
zina no galvas visus pirmskaitļus līdz 7507 un spēj
nosaukt visas pasaules valstis un to galvaspilsētas.
Viņam ir izcilas dotības matemātikā un fizikā, viņš
lieliski orientējas faktos, taču emociju pasaule pusaudzim ir sveša, cilvēki viņam liekas neizprotami.
Kādu rītu Kristofers dārzā atrod nogalinātu kaimiņu
suni Velingtonu. Brīdī, kad Kristofers mēģina samīļot beigto suni, ierodas policija un apsūdz zēnu
suņa nogalināšanā. Par spīti tēva iebildumiem, viņš
nolemj šo savādo atgadījumu izmeklēt un atrast vainīgo. Suņa slepkavas meklējumi izvēršas par lielu
pārbaudījumu paša Kristofera dzīvē. Zēna savādā
pasaules uztvere lasītājam paver durvis uz viņa īpatnējo iekšējo pasauli. Neraugoties uz nespēju izprast
apkārtējo cilvēku emocijas, Kristofera secinājumi
nereti ir ļoti trāpīgi un nežēlīgi, liekot savādāk paskatīties uz lietām, kas ikdienā šķiet vienkāršas un saprotamas. Kad tēvs samelo par mātes nāvi, Kristoferu interesē tās cēlonis, bet viņš nespēj skumt. Kad
Londonā atrastā māte raud, zēns neizpratnē vaicā,
kāpēc viņa tā dara. Viņš neuztver vārdu pārnesto
nozīmi un sakāmvārdus, bet ikdienas trokšņus un
gaismu zibšņus uztver saasināti. Ainas ir secīgas,
tās rāda nogalinātā suņa slepkavas meklējumus,
taču tām pa vidu nemitīgi jaucas papildinformācija
gan par Kristofera interešu jomu – kosmosu –, gan
atmiņu epizodes no dziļākas bērnības, kurās piedalās māte.
Iespējams, kādā jomā Kristofers Būns nākotnē
tiešām var gūt panākumus, taču, kad zēns, spoži
nokārtojis A līmeņa matemātikas eksāmenu, triumfējoši vairākas reizes vaicā skolotājai: “Vai tas nozīmē, ka es varu visu, kā tev šķiet? Vai tas nozīmē, ka
es varu sasniegt visu, Šivona? Vai tas nozīmē, es
varu sasniegt visu?”, atbilde neseko.
Izrāde jaunietim liek domāt, jo mēs neredzam
pasauli vienādi.
Šī bija izrāde arī pieaugušajiem par to, kā vecāki
sadzīvo ar to, ka viņu bērns ir jūtīgāks par pārējiem,
kā tas ietekmē viņu dzīvi un savstarpējās attiecības.
Kā ar citādo sadzīvojam mēs paši?
8.klases skolniece Elizabete Kalniņa
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Pozitīvas pārmaiņas gada
ienākumu deklarāciju iesniedzējiem
Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2019. gada 16. aprīlī spēkā stājas likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, kas nosaka trīs būtiskus
jaunumus saistībā ar gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, proti, kādos gadījumos iedzīvotāji ienākuma nodokļa piemaksu varēs veikt vēlāk; nodokļa piemaksas
summu, kuru vispār varēs nemaksāt, kā arī
to, ka personai pašai būs iespēja izvēlēties,
cik lielu mēneša neapliekamo minimumu
piemērot saviem ienākumiem.
Kurām personām tiek atlikts aprēķinātās nodokļa piemaksas termiņš?
Līdz šim visiem iedzīvotājiem, kuri, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, konstatēja, ka ir aprēķināta nodokļa piemaksa,
to bija jāiemaksā Valsts kasē līdz šī gada
17. jūnijam . Līdzšinējā kārtība arī turpmāk
ir saglabāta saimnieciskās darbības veicējiem un tiem, kas, nereģistrējot saimniecisko darbību, izīrē vai iznomā savu nekustamo īpašumu.
Taču 2018. un 2019. gada ienākumu
deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš tiks atlikts līdz 2020. gada
1.decembrim tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem:
– 2018.gadā tie nepārsniedz 55 000
eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro;
– tie ir saņemti tikai Latvijā;
– no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis;
– tiem ir tiesības piemērot neapliekamo
minimumu un atvieglojumus (piemēram,
algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no
uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c.)
Cik liela nodokļa summa iedzīvotājiem nebūs jāmaksā?
Ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu un turpmākajiem gadiem, konstatēs, ka aprēķinātā
nodokļa piemaksas summa nepārsniedz
1 (vienu) eiro, to neuzskatīs par nodokļa
parādu un valsts budžetā to nebūs jāiemaksā.
Cik lielu mēneša neapliekamo minimumu varēs piemērot saviem ienākumiem?
Lai mazinātu personu loku, kam, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, jāpiemaksā nodokļa starpība, kas radusies piemērotā prognozētā mēneša neapliekamā
minimuma dēļ, iedzīvotāji paši varēs izlemt,
cik lielu neapliekamo minimumu vēlas piemērot saviem mēneša ienākumiem.
Noslēdzot ar darba devēju rakstisku
vienošanos, darba vietā tiks piemērots tik
liels mēneša neapliekamais minimums,

kādu darbinieks pats būs izvēlējies. Vienīgais nosacījums – pašas personas prognozētais mēneša neapliekamais minimums
nedrīkstēs pārsniegt VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma apmēru,
t.i., būt lielāks par summu, kas ir norādīta
personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.
Šāds risinājums nav obligāts, tā ir papildu iespēja, kuru ikviens, izvērtējot savu
ienākumu apmēru, var izmantot pēc brīvas izvēles. Par šīs iespējas izmantošanu
Valsts ieņēmumu dienests papildus nav
jāinformē.
Kā paaugstināts neapliekamo ienākumu deklarēšanas slieksnis?
Tāpat kā līdz šim iedzīvotājiem būs jāiesniedz gada ienākuma deklarācija, kurā
uzrādīti ar nodokli neapliekamie ienākumi.
Taču sākot ar 2020.gadu to būs obligāti jādara tikai gadījumā, kad kopējā gada laikā
saņemto ar nodokli neapliekamo ienākumu summa pārsniedz 10 000 eiro. Līdz šim
šis slieksnis bija 4000 eiro.
Mediju iespējas: papildu jautājumu
gadījumā piedāvājam individuālus VID
nodokļu ekspertu komentārus šī gada
15.aprīlī laikā no plkst. 13.00 līdz 14.00 VID
ēkā Rīgā, Talejas ielā 1.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 67122670
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

Par svētku, atceres
un atzīmējamām
dienām
MAIJĀ
1. maijs – Darba svētki. Latvijas
republikas Satversmes sapulces
sasaukšanas diena.
4. maijs – Latvijas Republikas
Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas diena (sakarā ar
to, ka 4. maijs iekrīt sestdienā, par
brīvdienu ir noteikts 6. maijs).
8. maijs – Otrā pasaules kara
upuru piemiņas diena.
9. maijs – Eiropas diena.
12. maijs – Mātes diena.
15. maijs – Starptautiskā Ģimenes
diena.
17. maijs – Ugunsdzēsēju un
glābēju diena.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 26. aprīlis

Informācija
pirmsskolas
vecuma bērnu
vecākiem
Ja esat nolēmuši, ka Jūsu bērns uzsāks
pirmsskolas izglītības gaitas 2019./2020.
mācību gadā (01.09.2019. – 31.08.2020.)
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē
“Rūķīši”, lūgums bērnu pirmsskolas izglītības iestādē reģistrēt līdz 2019.g. 21. augustam pie iestādes vadītāja, neatkarīgi no
tā, kurā mācību gada mēnesī uzsāks apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.
Tas nepieciešams, lai prognozētu bērnu skaitu grupās un pedagogu darba slodzi.
Uzziņas: Lubānas PII Rūķīši vadītāja
Astrīda Soma, tālr. 64807532, 26428836.
Astrīda Soma

Būvvaldes
pieņemšanas laiki
Būvvalde 2019.g. pieņems klientus
Lubānā katra mēneša pirmajā un trešajā
otrdienā no plkst. 10.00 – 12.00.
Būvvaldes vadītāja Iveta Meļehova –
m.t. 29422298,
Būvinspektors Andris Garančs –
m.t. 29244474,
Arhitekte Silvija Šīre – m.t. 28371721.

Pavasarī
Gribi vai negribi,
Ja ne šodien, tad rīt
Vajadzēs pulksteni
Pagrozīt.
Katram uz rokas
Pēc īpašas gaumes
Pulksteņi čukstēs
Laiku pēc saules.
Un kad tu apstāsies,
Lūkosies brīdī,
Tev balti zvanīs
Sniegpulkstenītis.
Tad krāsainiem spaiņiem,
Kā nu kuram...
Aprīlis ielūgs
Uz bērzu sulām.
Šķiet visi putni
Tad vēlēsies sacīt:
“Tevī pavasars raugās
Ar vizbuļu acīm!”
(Evalds Leons)
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ZOLES ZIŅAS
14. aprīlī Lubānas pilsētas klubā notika 2018./2019. gada sezonas noslēdzošais zoles turnīrs.
Šī turnīra uzvarētāji:
1. vieta Gatis Kalniņš;
2. vieta Jānis Garlo;
3. vieta Ēriks Kočāns;
4. vieta Dairis Kalniņš.
Pēc turnīra notika 2018./2019. gada
sezonas uzvarētāju apbalvošana.
Čaklākie un veiksmīgākie spēlētāji:
1. vieta Dairis Kalniņš;
2. vieta Gatis Kalniņš;
3. vieta Gints Stērninieks;
4. vieta Jānis Garlo;
5. vieta Ēriks Kočāns;
6. vieta Jānis Priednieks;
7. vieta Valdis Markovs;
8. vieta Reinholds Kalējs;
9. vieta Atis Verebs;
10. vieta Aigars Čudarkins.
Pavasarīgi sveicieni visiem spēlētājiem. Tiksimies rudenī nākamajā zoles
turnīrā! Varbūt veiksme uzsmaidīs arī
tev!
Lubānas kultūras nama direktore
Velga Puzule

Kā veicas,
uzņēmēj?
Jau esat informēti, cienījamie lasītāji, ka
Lubānā ir atvērts jauns veikals “Mikel” (atrodas vienā ēkā ar pārtikas veikalu “TOP”),
kurā tiek piedāvātas preces dārza un meža
tehnikai. Uz sarunu aicinu Miķelsonu ģimenes pārstāvi Nauri.
Pastāstiet mazliet par savu uzņēmumu... – Esam ģimenes uzņēmums, kur ne
tikai es un tētis, bet arī māsa un mamma ik
pa laikam pieliek savas darbīgās rokas. Pie
mūsu ģimenes mājas ir skaists daiļdārzs
(var aplūkot – Agris Miķelsons draugiem.lv
profilā) un nodarbojamies arī ar mežsaimniecību. Visticamāk šīs divas lietas mudināja
iesaistīties šāda veida biznesā. Es pēdējo
gadu mudināju tēti, ka vajag šo visu uzsākt.
Kāpēc tieši Lubāna nonākusi jūsu redzeslokā? – Paši esam no Gulbenes, bet
Lubānu izvēlējāmies, jo noskaidrojām, ka
šeit ir pietiekoši daudz potenciālo klientu,
bet tuvākais piedāvājums mūsu primārajām
precēm ir meklējams tikai 40 km attālumā.
Jūsu darbības mērķis? – Mūsu mērķis
– piedāvāt Lubānas novada iedzīvotajiem
pēc iespējas vairāk preces uz vietas Lubānā, lai viņiem tik bieži nebūtu jāmēro ceļš uz
Madonu.
Kas tieši ir jūsu veikala sortimentā? –
Primāri piedāvājam visu, kas saistīts ar dārza un meža tehniku, eļļas visa veida tehnikai, instrumentus. Sekundāri – auto rezerves
daļas, mazā sadzīves tehnika, elektropreces. Veicam arī dārza un meža tehnikas remontu, izņēmuma gadījumos – arī elektroinstrumentu remontu.
Lai veicas jaunajam veikalam “Mikel”
Lubānā!
Ar Nauri Miķelsonu sarunājās
Ligita Pētersone

Paldies!
Esmu vienkārši apkopēja klubā,
taču kāds notikums lika nodrebēt pat
manai raupjajai dvēselei.
Kā parasti, beidzot darbu, pēc
balles grasījos uzkopt telpas. Negulējusi, nogurusi un dusmīga uz visu
pasauli, izgāju ārā no kluba, kad pēkšņi pieteicās palīdzēt 2 jaunieši: Uģis
Mihelsons un Ingus Ločmelis. Jutos
samulsusi un laimīga!
Gribu pateikt mīļu paldies puišiem
par nesavtīgo palīdzību un viņu vecākiem par tādu gādīgu dēlu audzināšanu!
Ilga
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Veikala atklāšanas dienā Agris
Miķelsons kopā ar meitu Gundegu.

Interesantas
brīvdienas
jauniešiem
Straujiem soļiem tuvojas vasaras
piedzīvojums “Manas brīvdienas 2019”,
kas šogad norisināsies Cēsīs no 1. līdz
7.jūlijam, un kurā, tāpat kā iepriekšējos
gados, līdz 21.jūnijam aicināti pieteikties bērni un jaunieši vecumā no 16 līdz
18 gadiem no visas Latvijas. Informācija par pieteikšanos atrodama mājaslapā www.manasbrivdienas.lv.
“Kopā pavadīsim notikumiem, emocijām, sajūtām un piedzīvojumiem piepildītu nedēļu, kopā ar brīnišķīgo un tik
daudzpusīgo TV un radio personību
Baibu Sipenieci-Gavari un viņas radošo
komandu, kā arī īpašajiem viesiem! Tāpat kā katru gadu, tas būs varens piedzīvojums mums visiem!” stāsta projekta organizatori, piebilstot: “Šis kopā
pavadītais laiks būs ceļazīme uz notikumiem spilgtāko vasaras nedēļu kopā ar
Baibu un viņas komandu, tāpēc nenokavē!”
“Tā ir pasaule, kurā tu vari iegūt prieku, nāc kopā ar mani, atver sevi un atklāt Tu spēsi, savu talantu – atminēsi,”
tā skan projekta himna, atgādinot –
projekta mērķis visus šos gadus ir bijis
atklāt bērnu un jauniešu talantus, savu
potenciālu, jo bieži vien mēs tos nemaz
neapzināmies. “Tāpēc mūsu radošā
komanda, kurā ir sapulcēti dažādu
jomu Latvijas labākie profesionāļi, palīdzēs to atklāt. Horeogrāfe un kustību
māksliniece Liene Grava, kura saņēmusi arī “Spēlmaņu nakts” balvu kā labākā gada kustību māksliniece, vokālā
konsultante Madara Celma, kas ir arī
Latvijas Jaunatnes teātra muzikālo izrāžu veidotāja, nedēļas aktivitātes arī citi
brīnišķīgi pasniedzēji, kas darbojas lielajā projekta komandā, un tās ir tikai
dažas no personībām, kas šajā nedēļā
strādās ar nometnes dalībniekiem.
Dalība projektā ir iespēja gan apgūt
jaunas iemaņas, gan pilnveidot jau
esošus talantus, kā arīdzan pats būtiskākais – iespēja iepazīties ar jauniem
draugiem. Pieteikšanās termiņš: 21.jūnijs. “Nenokavējiet, aicinām pieteikties
laikus, jo vietu skaits ir ierobežots!” uzsver nometnes rīkotāji.
Sandis Mohovikovs, producents
E-pasts: info@manasbrivdienas.lv,
mob. tālr. 29131458

LAD platību maksājumu pieteikumu iesniegšana EPS sistēmā sākusies ar 10. aprīli.
Neskaidrību gadījumā zvanīt – 28395276 (Astrīda Ikauniece).
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 26. aprīlis

INTERESANTI

Deg mūžīgā, deg uguntiņa

6. aprīlī Lubānas pilsētas klubā notika
jauks pasākums, veltīts mūsu novada dzejniecei Broņislavai Martuževai 95. dzimšanas
dienā. Parasti svētkus radām sev paši. Neesam īpaši raduši, ka kāda lielāka zvaigzne,
kā komponists Mārtiņš Brauns, veltītu mūsu
novada cilvēkam jubilejā veselu koncertu. Tā
kā Martuževa arī ir viena no Latvijas zvaigznēm – brīvības un gara spēka simbols, tad
rezultātā sanākusi laba simbioze – abpusēji
labvēlīga mijiedarbība, muzikāli baudāmā
izpildījumā. Arī skatītāji šajā dienā ir neparasti – daļa lubāniešu, daļa viesu, daļa mūsu
Broņas, daļa Mārtiņa Brauna talanta cienītāju.
Koncerta 1.daļā muzicē Mārtiņš Brauns
kopā ar Lubānas kultūras nama jaukto vokālo ansambli “Naktsputni”. Ansamblis izpilda
9 dziesmas ar Martuževas vārdiem. “Naktsputniem” tas ir bijis liels pārdzīvojums un
liela atbildība muzicēt kopā ar profesionāli
prasīgo komponistu. Repertuārā ieskanas
skarbas notis, kāda arī ir bijusi Martuževa un
kādu viņu saskatījis komponists M. Brauns.
Un starp skarbajām notīm ir arī vieglas,
trausli maigas skaņas. Lai arī cik esam skarbi, dziļi sirdī visi esam viegli ievainojami.
Vokālā ansambļa “Naktsputni” vadītāja
Rudīte Kolāte stāsta par sadarbību ar komponistu Mārtiņu Braunu: “Paldies Annai Eglienai, kura mūs uzaicināja, iedrošināja un
uzmundrināja iesaistīties šinī samērā sarežģītajā Mārtiņa Brauna dziesmu cikla apguvē.
Dziedātājiem tas nenācās viegli, jo bija jāiemācās ne tikai notis, bet jāiedziļinās arī Broņislavas Martuževas tekstos, jāizdomā skatuviskos tēlus, lai patiesāk un dziļāk
priekšnesums tiktu nodots klausītājiem. Paldies komponistam par ticību ansamblim, par
atbalstu, iedvesmu un padomiem mēģinājumos. Viņš mums uzticēja visu dziesmu ciklu
un pat dziesmas “Uguntiņa” pirmatskaņojumu, noticēja, ka visiem kopā izdosies iepriecināt klausītājus. Ansamblim bija liels gods
muzicēt ar Latvijā atzītu un pazīstamu komponistu”.
Visam pāri stāv gaisma un mūzika. Savā
dienasgrāmatā dzejniece raksta: “Kur nav
gaismas un mūzikas, sākas trūdēšana…”
Gaismas staru koncerta 2. daļā ienes arī
M. Brauna muzicēšana kopā ar tik ļoti simpātisko solisti Zani Gudro. Daudziem skatītājiem Zanes Gudrās muzikalitāte, skatuviskā
pievilcība un šarms ir jaunatklājums, gribētos klausīties vēl un vēl. Kopā – mazliet smagā pirmā daļa un mazliet draiskulīgā otrā
daļa – patiess baudījums dzejnieces un
komponista cienītājiem, kas iededza liesmiņu ikviena klausītāja sirdī. Uz tikšanos nākamajos koncertos!
Pasākumu organizēja Lubānas kultūras
nams sadarbībā ar nodibinājumu “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA”. Pasākumu atbalstīja Lubānas novada pašvaldība un
Valsts kultūrkapitāla fonds.
Ligita Pētersone

Par aktualitātēm pašvaldībā
Maijā tiks uzsākti Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošanas
darbi. Noslēgts līgums par darbu izpildi ar SIA “8 CBR”. Būvuzņēmējam darbi jāveic pienācīgā kvalitātē līdz 2019. gada 31. jūlijam. Līgumā paredzēto darbu kopējā vērtība saskaņā ar tāmi ir 39766,63 (bez
PVN).
Pašvaldība tuvāko 2 nedēļu laikā plāno apstrādāt ar pretputēšanas līdzekļiem Latgales ielu Lubānā un 3 ceļu posmus Meirānos.
29. aprīlī notiks Lubānas novada attīstības programmas 2019.
- 2026. gadam darba sanāksmes, uz kuru tiek gaidīti visi, kam rūp
Lubānas novada nākotne (plašāka informācija lasāma mājaslapā
www.lubana.lv un laikraksta 1.lpp.
27. aprīlī stājas spēkā saistošie noteikumi “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
Kārtējā domes sēde notiks otrdien, 30. aprīlī.
Aprīlī pašvaldības iestādes un novada iedzīvotāji aktīvi iesaistās
vides sakopšanas darbos. Paldies visiem talkotājiem!
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 26. aprīlis
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AKTUĀ
LI
21. aprīlī Olu mešanas
sacensībās plkst. 15.30 pie
Lubānas pilsētas kluba piedalījās 16 pāri. Šoreiz veiksme uzsmaidīja Artim un
Uģim Meieriem. Viņi izcīnīja
pirmo vietu un saņēma tradicionālo balvu – torti, aiz sevis
otrajā vietā atstājot Armandu
un Ginti Dzeņus. Liels prieks,
ka vairums komandu veidoja
tēvi ar dēliem. Drosmīgo vidū
bija arī 7 meitenes.

26. aprīlī plkst. 18.00
8 00
Lubānas pilsētas klubā

Spēlfilma “BLAKUS”
Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucienā uz Jāņiem. Viņa
bēg no kaitinošiem kaimiņiem
un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš – no brūkošas laulības.
Abi ir jauni, talantīgi un apjukuši, abi sapņo kļūt par māksliniekiem, un abi nezina,
ko iesākt ar savu dzīvi. Varbūt tāpēc viņu
kopīgais izbrauciens pārvēršas par savādu, brīžiem komisku un brīžiem sarežģītu
ceļojumu cauri attiecībām trīs gadu garumā.
Režisore: Alise Zariņa. Filmas garums: 80 minūtes. Ieejas maksa Eur 2.

Ar mīlestību
pret dzimto pusi

4. maijā plkst. 11.00

Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
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Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
Skumju un atvadu brīdī mūsu klusa un
patiesa līdzjūtība skolotājai Astrīdai,
pavadot māmiņu mūžības ceļā.

Diskusija –
nākošie 100 stāsti
par Lubānu.
Lubānas grāmatas redkolēģijas
tikšanās un sarunas ar Lubānas
iedzīvotājiem.

18. maijā plkst. 19.00
Meirānu tautas namā
Ģimenes dienai veltīts
KONCERTS

“Mana ģimene, mana
mīļā saulīte”
Piedalās
Lubānas vidusskolas bērnu un
jauniešu deju kolektīvi “Raksti” –
vadītāja Lienīte Ozolniece
VPDK “Rokraksti” –
vadītāja Lienīte Ozolniece
Lubānas kultūras nama senioru
deju kopa “Varavīksne” –
vadītāja Lienīte Ozolniece
Lubānas pirmsskolas izglītības
iestādes “Rūķīši” bērnu deju
kolektīvs – vadītāja Ilze Melngaile
JDK “Raksti” muzicējošie jaunieši

Ārstu
speciālistu
konsultācijas
Kā gan citādi lai to nosauktu, ja ne mīlestība pret savu dzimto pusi – Meirāniem
– vēlme sakopt vidi sev apkārt, uzturēt kārtībā un stādīt. Braucot no Lubānas, pirms
pašiem Meirāniem, pagriezienā uz Degumniekiem parādījies jauns vides objekts – 2
gulbji, kuriem atrasts praktisks pielietojums
– iestādītas puķes. Kā jau noprotat, par to
jāpateicas Bidiņu ģimenei – Inai un Dainim.
Prieks ikvienam autobraucējam, ieraugot
ceļmalā šos sniegbaltos putnus!
Ligita Pētersone

Līdzjūtība

Trešdien, 22. maijā, Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas
Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu
vecumam.
Iespējams saņemt acu ārsta un neirologa konsultācijas.
Uz acu ārsta konsultācijām 22. maijā vietu vairs nav, var pierakstīties uz 7.
augustu, kad tiks organizētas acu ārsta
un alergologa konsultācijas.
Pieteikties pie sociālās darbinieces
Vēsmas Masas pa tālr. 20275661.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 26. aprīlis

2.klases skolēni un vecāki
Uz ievu ziedēšanu viņa neatnāks,
Uz ābeļu un rožu – neatnāks,
Vairs ne uz kādiem ziediem
viņa neatnāks,
/O.Vācietis/
Skarbajā dzīves brīdī, kad zemes klēpī
guldāt māmiņu, esam kopā ar Tevi,
Astrīda, māsu Zigrīdu, jūsu ģimenēm
un pārējiem tuviniekiem.
Lubānas vidusskolas kolektīvs
Ik diena – jauni ziedēšanas vārti,
Bet tavi –
pēkšņi aizcirtušies ciet.
Mums paliek sirdī
Tavi saules vārdi
Un mīlestība, kura neaiziet.
(K. Apškrūma)
Izsakām līdzjūtību
Astrīdai Līcītei un tuviniekiem
ar māmiņas aiziešanu smiltainē.
Mājas iedzīvotāji Parka ielā 22
Paldies tev, māt, par mūža gadiem,
Par tavu mīlestību,
kurā sildīties bij’ ļauts,
Caur naktīm zvaigžņotām
un rasas rītiem zilgiem
Pie tevis steigties sirds
vēl nemitīgi sauks.
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība meitām
Astrīdai un Zigrīdai ar ģimenēm,
māmiņu Āriju Lietuvieti
mūžības ceļā pavadot.
Iveta, Vera, Tekla
Es jau neaizeju.
Es vienmēr būšu putenī, bērzos,
zvaigznēs...
(Ā. Elksne)
Izsakām patiesu līdzjūtību
Astrīdai, Zigrīdai un
pārējiem tuviniekiem,
Āriju Lietuvieti
smilšu kalniņā pavadot.
Alvis un Ginta
Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs
iznāks 17. maijā.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 10. maijam.

