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Putnu gripas draudi
 Stājušies spēkā valdības apstipri-

nātie grozījumi noteikumos par biodrošī-
bu, kas saistībā ar putnu gripas draudiem 
paredz trīs mēnešu aizliegumu turēt māj-
putnus ārpus kūtīm. Laikā no 1. marta līdz 
31. maijam noteikts aizliegums turēt laukā 
vistas, tītarus, pērļu vistiņas, zosis, pīles, 
paipalas, baložus, fazānus, irbes un citus 
nožogotās platībās turētus putnus. Māj-
putni var infi cēties, nonākot kontaktā ar 
infi cētajiem savvaļas putniem vai uzņemot 
slimības ierosinātāju ar infi cētu barību vai 
ūdeni. Infi cēšanās gadījumā jālikvidē visi 
fermā esošie putni. Tāpat aizliegta izbrau-
kuma tirdzniecība ar mājputniem un olām. 
Tāpat aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi 
pasākumi ar mājputnu piedalīšanos.

Mājputnu barošanu un dzirdināšanu 
jāorganizē mītnē vai ierobežotā teritorijā, 
arī mājputnu barība un pakaiši jāuzgla-
bā vietā, kur nevar piekļūt savvaļas putni. 
Dzirdināšanai aizliegts izmantot virszemes 
ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni, savukārt saim-
niecības darbiniekiem jābūt nodrošinātiem 
ar darba vai maiņas apģērbu un apaviem. 
Biodrošības noteikumi arī paredz, ka īpaš-
niekam jāierobežo nepiederošu personu 
piekļuve mājputnu turēšanas vietām. Sa-
vukārt gadījumos, kad ir aizdomas par 
mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo 
praktizējošam veterinārārstam vai Pārtikas 
un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūr-
vienībai. 

Vēl lasiet informāciju par atbalstu putn-
kopības nozarei, kā arī mājputnu reģistrē-
šanu... 9.lpp.

 Kaimiņnovadi viesojas ar teātra izrā-
dēm Meirānu tautas namā... 10.lpp.

 Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas diena. Piemiņas brīdis un Blomes teātra 
izrāde... 10.lpp.

 Vai pamazām sāks sakārtoties suņu 
jautājums?... 9.lpp.

 Sports, veselība, skaistums un bīsta-
mās spēles bērniem... 8.lpp.

 Kas ir labas dienas sākums?... 7.lpp.

 Vai zināt, kas ir tāsiķis? Jaunas aktivi-
tātes novadā... 4.lpp.

 SIA “Lubānas KP” aktivitātes, domes 
sēde un zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes 
lakstīgalas”.... 3.lpp.

 No 1. marta jau var sākt aizpildīt gada 
ienākumu deklarācijas, lai varētu atgūt at-
maksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
pārmaksu.... 2.lpp.

 Un vēl daudz citas vērtīgas informā-
cijas...

Lubānas pilsētas klubā 
    1. aprīlī plkst. 17.00

Tautā bieži ir dzirdēts teiciens: nevis ka-
ķis dzīvo pie mums, bet gan mēs dzīvojam 
pie kaķa. Ja kāds vēl par to šaubās, tad ko-
mēdijā „Mana kaķa dienasgrāmata” par to 
neatstās ne mazākās šaubas. Izrādē rotaļīgā 
un asprātīgā veidā tiks apspēlēta saimnieku 
dzīve, tikai no kaķa redzējuma. Dažādas dzī-
ves situācijas, kas pirmajā mirklī līdzinās rutī-
nai, iegūst pilnīgi jaunu kvalitāti, ja uz to visu 
paskatās ar „īstenā mājas saimnieka acīm”. 

Pikanti, smieklīgi, reizēm pat ar nelielu 
rupjības un cinisma devu tiks parādīts viss, 
ko jūsu neatkarīgais mīlulis domā par jums.

Jānis Jarāns: Pārsmiesies uzzinot, ko 
patiesībā tavs četrkājainais mīlulis domā par 
tevi. 

Dramatizējums, režija – Ivars Lūsis
Kaķa lomā – Jānis Jarāns
Biļešu cenas: martā – 7 EUR, izrādes 

dienā – 9 EUR.
Biļetes nopērkamas: Lubānas kultūras 

namā darba dienās no plkst. 13.00 – 17.00. 
Biļešu Paradīze tirdzniecības vietās un www.
bilesuparadize.lv.

Meirānu tautas namā 
11. martā plkst. 14.00
Starptautiskajai Sieviešu dienai  
veltīts pasākums
Ielūdz 

 
ar koncertprogrammu

Programmā iekļautas dziesmas no vis-
dažādākajiem dziedātāja Viktora Zemgala 
vairāk kā 40 gadu ilgās radošās darbības 
periodiem – gan dumpīgais un nesamiernie-
ciskais rokenrols, gan liriskās balādes un, 
protams, tik iecienītais un uzvarošais latvie-
šu šlāģeris! Piedāvāto dziesmu klāstā katrs 
saklausīs sev tuvas un tīkamas noskaņas, 
kas liks pakavēties atmiņās, jauki pavadīt lai-
ku un katru nodzīvoto dienu sajust kā svētku 
dienu. Gaumīgs humors un atraktīvs priekš-
nesums nu noteikti neliks jums garlaikoties. 

Ieeja – 3 EUR, skolēniem 1,50 EUR.
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Novadā. Aktuāli

Tūrisma un 
kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrā
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēs-

turiskā mantojuma centru februārī apmek-
lēja 201 apmeklētājs. Līdz 29. aprīlim vēl 
apskatāma Daiņa Bērziņa gleznu izstāde 
“Lubānas puse pasteļos”.

10. martā plkst.15.00 notiks Lubānas 
novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju sa-
nāksme.

Lubānas novada pašvaldības kultūras 
darba speciāliste Ilze Kraukle, 26374962

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uz-
manību, ka gada ienākumu deklarāciju par 
2016. gadā gūtajiem ienākumiem šogad ne 
tikai elektroniski, bet arī papīra formātā var 
sākt iesniegt no 2017. gada  1. marta. Tikai 
tad VID rīcībā būs visa darba devēju un citu 
ienākumu izmaksātāju iesniegta informāci-
ja, kas nepieciešama, lai varētu pilnvērtīgi 
apstrādāt iesniegtās deklarācijas un precīzi 
noteikt personai atmaksājamo iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa pārmaksas summu. 

Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis ir pirmais 
gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada ap-
liekamo ienākumu kopējais apmērs 2016. gadā 
nepārsniedz 12 000 eiro, no 1.marta var iesniegt 
gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmak-
sāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveido-
jies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo 
minimumu.

VID atgādina, ka gada ienākumu deklarāci-
ja par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti 
laikā no 2017. gada 1. marta līdz 1. jūnijam jāie-
sniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

– veikuši saimniecisko darbību (piemēram, 
ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iz-
nomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības 
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās 
darbības u.c.)[1];

– guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā 
personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas 
uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama 
kuģa);

– guvuši ar nodokli neapliekamos ienāku-
mus, kas kopumā 2016. gadā pārsniedza 4000 
eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās 
mantas pārdošanas);

– guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% 
nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividen-
dēm, ienākumu no augoša meža vai kokmate-
riālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav 
ieturēts ienākuma izmaksas vietā;

– guvuši citus ar nodokli apliekamus ienā-
kumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts 
nodoklis, tai skaitā, no fi ziskām personām, ku-
ras nav dāvinājuma saņēmēja radinieki vai lau-
lātais, saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar 
iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt, fi ziskās personas, kuras neveic 
nekāda veida saimniecisko darbību un brīvprātī-
gi vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju par 
2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem 
izdevumiem un to nodokļa pārmaksu, kas iz-
veidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo 
minimumu, var to izdarīt no 2017. gada 1. marta 
līdz pat 2020. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 2017. 
gada laikā vēl var pieprasīt pārmaksāto iedzī-
votāju ienākuma nodokli arī par 2014. un 2015. 
gadu, bet līdz 2017. gada 16. jūnijam – vēl arī 
par 2013. gadu.

Sākot ar 2017. gada 1. martu, VID aicina 
ikvienu iesniegt deklarāciju elektroniski, kas ir 
daudz ātrāk un ērtāk, jo tajā automātiski tiek at-
spoguļota visa VID rīcībā esošā informācija par 
nodokļu maksātāju. Iesniedzot gada ienākumu 
deklarāciju elektroniski, arī gada diferencē-
tais neapliekamais minimums gada ienākumu 
deklarācijā tiek aprēķināts automātiski. Šogad 

deklarācijā automātiski tiks atspoguļota arī tā 
informācija par 2016. gadu, ko par personas 
veiktajiem maksājumiem par izglītību Valsts ie-
ņēmumu dienestam būs iesniegušas mācību 
iestādes. 

Ikviens var kļūt par EDS lietotāju, izmantojot 
savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, Pil-
sonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto 
eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un te-
levīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta 
viedkarti (e-parakstu).

Savukārt viedierīču lietotājus aicinām izman-
tot EDS mobilo versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā 
iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju, 
bet attaisnojuma dokumentus (čekus un kvītis) 
pievienot no attiecīgās ierīces galerijām. 

Atgādinām, ka pārmaksātais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis tiek atmaksāts trīs mēne-
šu laikā, skaitot no deklarācijas iesniegšanas 
dienas[2]. Gadījumā, ja deklarācija nav aizpildī-
ta korekti vai arī tās apstrādes laikā VID rodas 
papildu jautājumi, nodokļa atmaksas termiņš 
var tikt pagarināts, par ko deklarācijas iesnie-
dzējs tiks informēts individuāli.

Plašāka informācija pieejama VID mājasla-
pā sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”. Jau-
tājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var 
zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo 
tālruni 67120000, vērsties ikvienā VID klientu 
apkalpošanas centrā, vai arī uzdot jautājumus 
rakstiski VID mājas lapā sadaļā Kontakti.

[1] Fiziskajām personām, kuras veic saim-
niecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, 
t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpaš-
niekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
maksātāji, gada ienākumu deklarācija par 2016. 
gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot 
EDS.

[2] Likumā noteiktais trīs mēnešu atmaksas 
termiņš tiek skaitīts no deklarācijas iesniegšanas 
dienas VID, bet ne ātrāk kā no likumā noteiktā 
termiņa, proti, 1.marta.

Gada ienākumu deklarācijas var iesniegt 
arī klientu apkalpošanas centrā Lubānā (Til-
ta ielā 11, 1. stāvā, konsultante Diāna Krie-
va). Klientu apkalpošanas centra numurs – 
64894091.

Izsole  
Lubānas novada pašvaldība infor-

mē, ka rīko mutisko izsoli ar augšupejo-
šu soli medību tiesību nomas tiesībām 
uz nekustamiem īpašumiem ar statusu 
“Rezerves zemes fonds un Zeme zemes 
reformas pabeigšanai” un “pašvaldībai 
piekritīgā zeme”.

Izsole notiks 2017. gada 20. martā 
plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldī-
bas administrācijas ēkas 14. kabinetā 
Tilta ielā 11 Lubānā. Pieteikumu ies-
niegšana līdz 2017. gada 17. martam 
plkst.16.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv

Gada ienākumu deklarācijasSkatuves runas 
un mazo formu 

uzvedumu 
konkurss

7. martā Lubānas  pilsētas klubā notika 
novada skolēnu skatuves runas un mazo 
formu uzvedumu konkurss. Ieteicamās daiļ-
darbu tēmas bija: es pats, valoda, ģimene, 
mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.

Skatuves runas konkursā piedalījās 16 
novada skolu audzēkņi. Un vietu sadalī-
jums konkursā ir šāds:

1. klašu grupā
1. vieta Alekss Heidemanis-Makarenko
2. vieta Estere Upeniece
3. vieta Viktorija Medvecka
4. vieta Jānis Zeps

2. – 3. klašu grupā
1. vieta Marta Grigule
2. vieta Viktorija Bērziņa
3. vieta Monta Mālniece

4. – 6. klašu grupā
1. vieta Marta Valaine
2. vieta Agnese Ērgle
3. vieta Matīss Dailīdens

7. – 9. klašu grupā
1. vieta Inese Krēsliņa
Uz konkursa 2. kārtu, kas notiks Mado-

nā 22. martā tika izvirzīti 2 skolēni – Marta 
Grigule un Alekss Heidemanis-Makarenko.

Mazo formu uzvedumu konkursā pieda-
lījās 3 kolektīvi:

– Meirānu Kalpaka pamatskolas 1. – 4. 
klašu teātra pulciņš (vad. Vita Sniķere) – I. 
Šteinberga “Lielā vārpa”;

– Lubānas vidusskolas 5. – 11. klašu 
teātra pulciņš (vad. Inese Sondare) – Baiba 
Jukņeviča “Par rāceni”;

– Meirānu Kalpaka pamatskolas 4. – 6. 
klašu teātra pulciņš (vad. Vita Sniķere) – 
Andrejs Upīts “Pie kunga” pēc “Sūnu cie-
ma zēni” motīviem. Visiem 3 kolektīviem 
tika piešķirta 2. pakāpe.

Izglītības darba speciāliste  
Dace Mežsarga
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Pašvaldībā

SIA “Lubānas 
KP” aktualitātes

Zēnu vokālistu konkurss 
“Aiviekstes lakstīgalas 2017” 

Meirānu Kalpaka pamatskolā 29. aprīlī notiks operdziedātājam Jānim Zāberam 
veltīts zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas 2017”. Sākums plkst. 11.00.

Konkursu rīko Meirānu Kalpaka pamatskola sadarbībā ar Jāņa Zābera piemiņas 
biedrību un Lubānas novada pašvaldību.

Konkursanti iesniedz repertuāru, kas sastāv no 3 dziesmām. Konkursā jāizpilda 2 
dziesmas, no kurām:

– vienai jābūt latviešu tautas dziesmai bez pavadījuma;
– otrai – latviešu autora vai jaunrades dziesmai ar vai bez pavadījuma;
– vienāda vērtējuma gadījumā žūrija var pieprasīt trešās dziesmas izpildīšanu (pēc 

brīvas izvēles).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties novada mājaslapā www.lubana.lv
Pieteikumus konkursam un dalībnieku anketas nosūtīt līdz 25.04.2017. (pasta zī-

mogs): Meirānu Kalpaka pamatskola, Meirāni, Lubānas novads, LV - 4826 vai pa e-
pastu: meirani1@inbox.lv

Uzziņai tālruņi: 29194785 (Lana Kunce), 26482449 (Dace Mežsarga)

Šovasar tiks būvēta siltumtrase no 
Ozolu ielas 11 līdz Ozolu ielai 14. Ir izstrā-
dāts tehniskais projekts. Šobrīd tiek izslu-
dināts iepirkums. 30. martā ir piedāvā-
jumu iesniegšanas termiņš. Paralēli tiek 
projektēti siltumtrases pieslēgumi dzīvo-
jamām mājām Ozolu 5 un Ozolu 7. Finan-
sējums – pašvaldības ņemts kredīts, kas 
tiks ieguldīts uzņēmuma pamatkapitālā. 

Rekonstruējot siltumtrases posmus, 
paredzēts demontēt esošos cauruļvadus, 
pazemes kanālus un kameras. Siltumtra-
ses atzari uz perspektīviem patērētājiem 
izbūvējami ar bezakas pieslēgumu. Ze-
mākajās siltumtrases vietās izbūvējama 
tukšošanas aka ar tukšošanas ventiļiem. 
Siltumtrases tukšošana notiks ar pārvie-
tojamo atsūknēšanas ierīci.

Pēc darbu veikšanas būvētājiem 
jāatjauno ietvju, ceļu, u.c. segumi, kas 
tiks bojāti būvdarbu veikšanas laikā, ar 
tādiem pašiem segumu veidiem, kādi 
tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas. Tas 
pats attiecas uz ceļazīmju, apgaismes 
stabu (ja tādi ir) u.c., kas tiks noņemti 
darbu veikšanas laikā, atjaunošanu. 

Būvprojektā paredzēta esošo siltum-
tīklu, kas izvietoti dzelzsbetona kanālos, 
nomaiņa ar rūpnieciski izolētām bezkanā-
la siltumtrasēm, jaunu siltumtīklu posmu 
izbūve, uzstādot siltumezglus patērētāju 
ēkās. Pārbūvējamais siltumtīklu kopējais 
garums – 513,2 m. Visi būvniecības gaitā 
atgūtie materiāli ir pasūtītāja īpašums un 
jānogādā pasūtītāja norādītajā atbērtnē.

Veicot būvdarbus, jānodrošina pie-
kļūšana esošajiem zemes īpašumiem. 
Pārbūvējot siltumtrases uz pašvaldības 
nozīmes ceļiem, būvniecības gaitā jā-
nodrošina ceļa nepārtrauktu darbību. 
Būvniekam jāizstrādā darbu veikšanas 
projekts ar tajā iekļautajiem risinājumiem 
satiksmes organizācijai. 

SIA “Lubānas KP” 
valdes loceklis 

Ilgvars Ivanovs

Domes sēde 
23.02.2017.

Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, 
Iveta Peilāne, Līga Špune, Rudīte Kolāte, 
Lana Kunce, Laila  Ozoliņa, Guntis Klikučs, 
Ilgonis Losāns; nepiedalās Aigars Noviks – 
aizņemts pamatdarbā                                       

Svarīgākie pieņemtie lēmumi
1. Organizēt rezerves zemes fondā ie-

skaitītā zemes gabala daļas Lubānā, Lubā-
nas novadā, kadastra apzīmējums: 7013-
004-0087, 3,8001 ha platībā, zemes nomas 
tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu 
soli. Noteikt izsoles sākumcenu 133,00 EUR 
gadā. Izsoles rezultātus apstiprināt domes 
sēdē.

2. Piešķirt nosaukumu: 
2.1. dzīvojamai mājai ar apzīmējumu A 

„Indrānu mājas”, Indrāni, Indrānu pag., Lu-
bānas nov.;

2.2. dzīvojamai mājai ar apzīmējumu B 
„Indrāni”, Indrāni, Indrānu pag., Lubānas 
nov.

3. Apstiprināt noteikumus Nr. 2 “Par Lu-
bānas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju un pedagogu darba algu tarifi kāciju, 
saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību” 
(noteikumus skatīt mājaslapā www.lubana.
lv)

4. Akceptēt vienotā klientu apkalpošanas 
centra pārskatu par 2016. gadu. Veikt pasā-
kumus iedzīvotāju informētības jomā, nodro-
šināt centra darbības publicitāti pašvaldības 
mājaslapā un laikrakstā “Lubānas Ziņas”. 

5. Piešķirt fi nansējumu 335 EUR Lubānas 
kultūras nama senioru sieviešu kora “Noska-
ņa” dalībnieku tērpu (jaku) iegādei. Finan-
sējumu paredzēt no iestādes 2017. gada 
budžeta tāmē Dziesmu un deju svētku lielu-
zveduma “Māras zeme” tērpu iegādei pare-
dzētajiem līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozī-
jumus 2017. gada pašvaldības budžetā.

Informāciju sagatavoja Mārīte Kotāne

Oskaru Kalpaku 
pieminot

6. martā Visagala kapsētā notika pulkvedim 
Oskaram Kalpakam veltīts piemiņas brīdis, kurā 
piedalījās Aizsardzības ministrijas valsts sekre-
tāra vietniece Ilona Dreģe, LR zemessardzes 
komandieris brigādes ģenerālis Ainārs Ozoliņš, 
NBS orķestris un diriģents kapteinis Roberts 
Saulevičs, ZS 25. kājnieku bataljona karavīri un 
zemessargi (nodrošināja gan karogu grupas, 
gan goda sardzi), Latviešu virsnieku apvienības 
pārstāvji, Oskara Kalpaka piemiņas fonda un 
pašvaldību pārstāvji, Rekrutēšanas un informā-
cijas centra Jaunsardzes 2.novada nodaļas va-
dītājs Juris Lelis, Rekrutēšanas un informācijas 
centra Jaunsardzes 3. novada nodaļas vadītāja 
Zita Rukšāne un jaunsargi no Madonas, Lubā-
nas, Meirāniem, Degumniekiem, Varakļāniem, 
Viļāniem, Rēzeknes, skolēni un novadu iedzī-
votāji. Piemiņas pasākumu Visagala kapsētā 
vadīja Oskara Kalpaka piemiņas fonda valdes 
locekle Edīte Zaube.

Par nopelniem Pirmajā pasaules karā pulk-
vedis apbalvots ar sešiem ordeņiem un ar pašu 
augstāko cariskās armijas varonības zīmi – Sv. 
Jura ordeni un zobenu. Nepilnu četru kara 
gadu laikā Oskars Kalpaks saņēmis gandrīz 
visus apbalvojumus, ko iespējams saņemt kāj-
nieku virsniekam. Pateicoties tādiem vīriem kā 
Oskars Kalpaks, mēs varam svinēt 18. novem-
bri, viņa loma mūsu valsts tapšanā ir neizmē-
rojami liela.  

Dienas turpinājumā Varakļānu kultūras 
namā notika pulkveža atceres pasākumu cikla 
“Kalpaka atceres pasākumi 2017” noslēgums, 
kurā apbalvoja sacensību uzvarētājus kopvēr-
tējumā. Lubānas vidusskolas komandas skolē-
ni ieguva godalgoto 1. vietu 1. – 4. klašu grupā. 
Atsevišķi tika apbalvoti militarizētās stafetes uz-
varētāji – 3. vietu ieguva Lubānas vidusskolas 
skolēni 10. – 12. klašu grupā. 

Dienas noslēgumā izskanēja Nacionālo 
bruņoto spēku pūtēju orķestra koncerts kopā 
ar diriģentu Robertu Sauleviču. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Renāte Čačka
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Novadā

Biedrība 
“Meirānieši” 
realizē jaunu 

projektu
 1. aktivitāte. Biedrība “Meirānieši” no 

1. marta līdz 31. decembrim uzsāk nodarbī-
bu ciklu “Amatu skola”. Nodarbību cikla ie-
tvaros tiks organizētas dažādas bezmaksas 
nodarbības ģimenēm ar bērniem, vecākiem, 
pieaugušajiem un bērniem, kurās iespējams 
apgūt dažādu amatu prasmes. Nodarbības 
notiks vienu reizi nedēļā.

Nodarbību vadītāji: Dace Rudzīte, Sandra 
Valaine un Māris Valainis. Informācija par no-
darbību tēmām regulāri tiks ievietota Lubānas 
novada mājas lapā, pašvaldības avīzē.

Mācīsimies darīt kopā – fi lcēt, aust, mālēt, 
gatavot, naglot, laivot, sportot, izdzīvot, spē-
lēt un vēl visu ko daudz.

Pirmā nodarbība notika jau 8. martā 
plkst. 18.15 kopā ar Daci Rudzīti Lubānas 
Mākslas skolas telpās. Nodarbības tēma 
“Filcēšana”. Būtu ļoti jauki, ja nodarbībām 
iepriekš pieteiktos biedrībā “Meirānieši” pa 
tālr. 26482449. Lūgums sekot informācijai no-
vada mājaslapā www.lubana.lv; Facebook.

Gaidīsim visus, kas vēlas apgūt ko jaunu! 

 2. aktivitāte. No 1. jūnija tiks uzsākta 
Ģimenes asistentu apmācība!

Apmācība sastāvēs no 36 stundu teorētis-
kām un 12 stundu praktiskām nodarbībām. 
Noslēdzot apmācību, tiks izdota Apliecība par 
ģimenes asistentu apmācības kursa apguvi.

Kas ir Ģimenes asistents?
Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina 

personai atbalstu un apmācību sociālo pras-
mju apgūšanā, bērna aprūpē un audzināša-
nā, mājsaimniecības vadīšanā.
Ģimenes asistents nav aukle, mājkaplotāja 

vai aprūpētājs. Ģimenes asistents neko neda-
ra ģimenes vietā, bet dara kopā ar ģimeni.
Ģimenes asistenta galvenie darba pie-

nākumi:
– Veicināt vecāku prasmju un zināšanu 

pilnveidi, veicināt izpratni par bērnu vecum-
posmu īpatnībām, savstarpējo attiecību vei-
došanu, disciplīnu atbilstoši bērnu vecumpos-
mam;

– Sniegt atbalstu un attīstīt nepieciešamās 
prasmes patstāvīgas dzīves nodrošināšanā, 
mājsaimniecības vadīšanā, budžeta plānoša-
nā;

– Atbalstīt un attīstīt prasmes veiksmīgi risi-
nāt jautājumus ar juridiskām un fi ziskām per-
sonām.

Lūdzam pieteikties personas, kuras spēj 
kļūt par atbalsta personu kādai ģimenei, kas 
nonākusi krīzes situācijā un vēlas iesaistīties 
Ģimenes asistentu apmācībā.

Apmācība bez maksas!

Pieteikties personīgi pie 
Daces Mežsargas 

vai pa tālruni 26482449

Kas ir tāsiķis?
1. martā uz Lubānas jauniešu centru 

tika aicināti jaunieši un arī pieaugušie ie-
saistīties radošā aktivitātē “Tāšu darbnīca”. 
Bērza tāss ir dabīgs 
materiāls, šobrīd pie-
ejams (tāpat kā citos 
gadalaikos) dabas ak-
tuālajās krāsās. Senāk 
uz bērza tāss rakstīja 
vēstules, no tāss izga-
tavoja dažādus trau-
kus, rotas, apavus un 
izmantoja jumtu apda-
rē. Zinātnieki izpētījuši, 
ka bērza tāsī esošais 
betulīns nomierinoši ie-
darbojas uz mūsu or-
ganismu.

Nodarbību Lubānā 
vadīja vienīgais diplo-
mētais tāsiķu amata 
meistars Latvijā – 
Kaspars Zvirbulis un 
māksliniece Madara 
Putna. Ko no augstākminētajām prasmēm 
tāsiķis mācīja Lubānā? Nodarbībā varēja 
iemācīties izgatavot dažādas rotas – apro-
ces, gredzenus, auskarus, kā arī atslēgu 
piekariņus, eglīšu rotājumus un metamos 
kauliņus. 

Nodarbībā piedalījās aktīvākie lubānie-
ši – gan jaunieši, gan pieaugušie. Prieks, 
ka jaunatnes lietu speciālistei Lindai Irbei 
nepietrūkst izdomas dažādām jaunām no-
darbībām, pieaicinot neparastu amatu 
speciālistus. Diplomēts tāsiķis Lubānā, 
šķiet, vēl nekad nebija viesojies.  

Ligita Pētersone

Par rezerves 
zemes fondā 

ieskaitītās zemes 
nomas tiesību izsoli 

Lubānas novada pašvaldība izsludina 
pieteikšanos uz rezerves zemes fondā ie-
skaitītā zemes gabala “Ružāni 2” daļas Lu-
bānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmē-
jums: 7013-004-0087, 3,8001 ha platībā 
īstermiņa nomu.

Zemesgabala kadastrālā vērtība 2660 
EUR, atļautais izmantošanas veids – lauk-
saimniecības zeme. Nosacītā nomas mak-
sa – 133,00 EUR/gadā. Nomas līguma ter-
miņš – 5 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo 
normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemes-
gabala statuss.

Pretendentiem pieteikties līdz 2017. 
gada 13. martam plkst. 12.00, iesniedzot 
pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā 
Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-
4830, e-pasts: pasts@lubana.lv.

Meirānos 
izspēlēts 

dambretes 
čempionāts

Meirānu tautas namā notikušajā Lubā-
nas novada čempionātā 64 lauciņu dam-
bretē šogad piedalījās 12 dalībnieki. Sešas 
sievietes un seši vīri spēlēja vienā grupā 
pēc Šveices sistēmas 7 kārtās pa 15 minū-
tēm katram.

Pēc tautas nama vadītājas Ingas Aizsil-
nieces uzrunas sekoja tiesneša aicinājums 
ar minūtes klusuma brīdi pieminēt aizsaulē 
aizgājušo dambretistu un treneri Elmāru 
Krampi.

Ar tautas nama vadītājas Ingas gādību 
un Lubānas novada pašvaldības svētību 
bija sarūpēts uzkodām zviedru galds, kā 
arī spēles gaitā tika izmēģināti trīs jauni 
šaha pulksteņi.

Pēc spraigām cīņām dāmu ieskaitē 
pārliecinoši uzvarēja viļāniete Neļa Mala-
hovska (9 p. no 14), atstājot aiz sevis rē-
zeknieti Viju Priednieci (7 p.). Tāds pats re-
zultāts, bet sliktāks papildkritērijs bija 
meirānietei Olitai Mālniecei – trešā vieta. 
Starp citu, Neļa kopējā konkurencē bija ce-
turtā. 

Vīru ieskaitē pārliecinoši uzvarēja šo 
rindu autors ar 12 punktiem no 14. Otro 
vietu pēc papildkritērijiem ieguva saikavie-
tis Mārtiņš Šulmanis (10 p.), tāds pats re-
zultāts praulēnietim Dzintaram Apinim un 
3. vieta. Zaudējuma rūgtumu neizbaudīja 
tikai Dzintars un Valdis. Ceturtās vietas tika 
Viļānu vecmeistaram Aleksejam Gritānam 
un liezērietei Valdai Kalniņai. Piektajās vie-
tās – barkaviete Marita Mozais un liezērietis 
Uldis Maršāns. Savu spēju robežās nospē-
lēja arī liezēriete Ināra Maršāne un meirā-
nietis Normunds Mass.

 Sacensības palīdzēja vadīt sekretāres 
lomā iejutusies mārcēniete Kristīne Rizga.

Uzvarētāji saņēma kausus, bet 1. – 3. 
vietas ieguvēji – arī medaļas.

Noslēgumā bija pārsteigums – ar 
priekšnesumiem uzstājās Meirānu tradīciju 
kopa “Sietiņš”, ko vada Velga Gavare.

Valdis Mass
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„Saldskābmaizes” komanda: 
Redaktore: Madara Zviedre
Skolotāja – konsultante: 
Ilona Kalniņa
Korespondenti: Elizabete Kalniņa, 
Evelīna Elva Sirmā, Elīna Reire, 
Una Ivanova, Emīlija Solovjeva
Fotokorespondente: 
Loreta Māliņa

Redaktora 
sleja 

Sveiks, lasītāj!
Marts jau ir klāt – 

pavasara pirmais mēne-
sis. Arvien vairāk un vairāk 
mūs silda saules maigie un 
spožie apskāvieni. Mums tā vien 
negribas aiztaisīt jakas, bet ļaut vējam 
purināt matus, kaut zinām, ka saslim-
sim. Tagad it īpaši ir jārūpējas par savu 
veselību, jo siltais laiks ir mānīgs un arī 
neparedzams. 

Šogad marts ir īpašs ar to, ka tā 
vidū mūs sagaida skolēnu brīvdienas. 
Nedēļa, kurā atbrīvot sevi no ziemas un 
ļauties pavasara valdzinājumam. Kārtīgi 
atpūsties un izgulēties pirms 2. semes-
tra beigšanas, kas jau ir tepat pie mūsu 
papēžiem.

Man pavasaris vienmēr asociējas ar 
vakara pastaigām, kad saule riet, ir pie-
tiekami silts, lai nesaltu nost. Vēl man 
asociējas ar garākām dienām un gaišā-
kiem rītiem, ko mēs jau varam ievērot. 
Kas var būt skaistāks par plaukstošu 
dabu apkārt? Iedomājoties vien par to, 
paliek jau silti jo silti. 

No 27. februāra līdz 3. martam skolā 
notika projektu nedēļa.

 2. martā Degumniekos notika “Kal-
paka kauss 2017”, kurā arī piedalījās ko-
mandas no Lubānas vidusskolas. Prieks 
par kausiem, ar kuriem atgriezās mājās!

Man ļoti patīk vārdi par pavasari, kuru 
autoru diemžēl nezinu.

“Es dāvinu Tev pirmās vizbulītes,
Lai pavasari spētu sirdī jaust,
Lai visi rīti, arī miglā tītie,
Ar gaismu dvēselē un sirdī aust,
Lai palo prieks kā bērziem sulas,
kas zaļošanas prieku dod.
Un arī Tev
Šais zilos ziedos savs ziedēšanas 
spēks ir jāatrod,
No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm
No bērzu pumpuriem šis laiks,
Ko Lieldienas mums atnes plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Liek pašiem mīlestību paust.”

Visas “Saldskābmaizes” komandas 
vārdā novēlu ieraudzīt un novērtēt pir-
mās vizbulītes, miglā tītos rītus un bērzu 
pumpurus, kas parādīs, ka ilgi gaidītā va-
sara tuvojas! 

 „Saldskābmaizes” redaktore 
Madara Zviedre

Svarīgi būt atklātam un saprotošam
Šajā mācību gadā 

„Saldskābmaizes” komandai 
pievienojās arī 10. klases skol-
niece Elīna Reire. Lūdzām Elīnu 
atbildēt uz dažiem jautājumiem.

Laimīgais skaitlis – 52.
Horoskops – Zivs.
Mīļākā nedēļas diena – 

piektdiena.
Mīļākā krāsa – tumši zaļa.
Mīļākā grāmata – “Grāmat-

nieks, kurš atrada dzīvi”.

Kāda bija Tava bērnības 
sapņu profesija? – Bērnībā gri-
bēju kļūt par slepkavību izmeklētāju,  līdzīgi 
kā CSI seriālos.

Cik liela nozīme Tavā dzīvē ir skolai un 
izglītībai? – Pagaidām tai ir diezgan liela no-
zīme. Lai dzīvē spētu kaut ko sasniegt, ir ne-
pieciešamas vispārīgas zināšanas dažādos 
mācību priekšmetos.

Mīļākais mācību priekšmets skolā? 
Kāpēc? – Man patīk fi zika, jo stundas ir in-
teresantas, patīk aizdomāties par lietām vis-
apkārt. Lai arī fi zika nav mana stiprā puse, tā 
man patīk.

Ar ko Tu nodarbojies brīvajā laikā? – Es 
labprāt lasu grāmatas, zīmēju, spēlēju dator-

spēles, skatos fi lmas un pavadu laiku ārā.
Kādas īpašības otrā cilvēkā Tu vērtē 

visaugstāk? – Svarīgi, lai cilvēks ir atklāts un 
saprotošs. Cilvēkam jābūt tādam, kas klau-
sās un mani sadzird.

Kuri notikumi, lietas, priekšmeti spēj 
Tevi aizraut? – Visvairāk mani aizrauj traki, 
spontāni lēmumi un notikumi, kā arī grāma-
tas, kuras lasot, šķiet, ka realitāte nepastāv.

Lietas, vietas, kas Tev visvairāk patīk 
Lubānā? – Nav vienas konkrētas lietas vai 
vietas, kas man patiktu. Viss kopā rada mazo, 
zaļo un sirdij mīļo Lubānu, kas man tik ļoti pa-
tīk ar savu vienkāršību!

10. klases skolniece Una Ivanova

23. februārī notika starpnovadu kon-
kurss vācu valodā „Mein Hobby – Rei-
sen.” Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 4. 
klases skolniece Samanta Zviedre un 6. 
klases skolnieks Artūrs Pelšs. 

Gatavojoties konkursam, skolēni veido-
ja Power Point prezentācijas par savu mī-
ļāko ceļojumu. Artūra prezentācija bija par 
ceļojumu kopā ar ģimeni uz AHAA centru, 
bet Samanta prezentāciju veidoja par eks-
kursiju kopā ar Lubānas mākslas skolas 
audzēkņiem un pedagogiem uz Rīgu uz 
Nacionālo Mākslas muzeju. 

6. – 8. klašu grupā Artūrs un Saman-
ta dalīja 3. vietu. Bija liels prieks par mūsu 
skolēnu stāstījumu, viņu spēju atbildēt uz 
jautājumiem, jo visi pārējie dalībnieki vācu 
valodu mācās kā otro svešvalodu skolā, 
bet Samanta un Artūrs to apgūst vācu va-
lodas pulciņā. 

Artūrs Pelšs saka: „Man patīk mācīties 

jaunas valodas. Ja tev 
ir dota iespēja iemācī-
ties valodu par brīvu, 
kāpēc atteikties? No tā 
var iegūt jaunus draugus, 
paplašināt zināšanas un 
iegūt balvas konkursos.”

Skolotāja  
Anita Tropa

Panākumi konkursā

Ziemeļaustrumu reģiona atklātajā Jaunatnes 2016./2017. ziemas čempionātā fut-
bolā telpās U 11 grupas Lubānas – Madonas BJSS komanda ieguva 1. vietu un kvali-
fi cējās Latvijas fi nāla spēlēm, kas notiks Ogrē 17. martā (treneris Uģis Meiers). 

Apsveicam Lubānas jaunos futbolistus un treneri!

Saldskābmaize
Lubānas vidusskolas skolēnu avīze                                                                         2017. gada marts
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Lubānas vidusskolas skolēnu avīzīte “Saldskābmaize”

Mārcis Andris Mihel-
sons ir ļoti talantīgs un 
izpalīdzīgs cilvēks, kura 
panākumi šajā gadā vien-
kārši nebeidz pārsteigt. 
Vienmēr esmu apbrīnoju-
si viņa uzņēmību un gri-
basspēku paveikt savus 
nospraustos mērķus. 

Kas ir Mārcis Andris 
Mihelsons? – Es esmu Lu-
bānas vidusskolas 9. kla-
ses skolnieks, kā arī esmu 
absolvējis Madonas Jāņa 
Norviļa mūzikas skolu un 
Lubānas Mākslas skolu.

Kā tu pavadi brīvo 
laiku? Kādi ir tavi hobi-
ji? – Savu brīvo laiku jau 
no 1.klases esmu veltījis dažādām skolas no-
darbībām un pulciņiem. Nekad neesmu īpaši 
atstājis daudz brīvā laika. Hobiji? Man patīk 
muzicēt, zīmēt, dejot un spēlēt volejbolu.

Tu esi daudz kur ceļojis. Kurš ceļojums 
ir palicis visspilgtāk prātā? – Pašlaik vis-

Mācies priekš sevis, nevis priekš citiem!

Lubānas vidusskolā no 27. februāra 
līdz 3. martam notika projektu nedēļa.

Projekts ir lieliska darba metode, lai veici-
nātu skolēnu radošumu, pilnveidotu noformē-
šanas, praktiskās darbošanās un savstarpē-
jās sadarbības prasmes, attīstītu nestandarta 
domāšanas paņēmienus, izietu ārpus skolas 
sola un klases, dotu iespēju uzzināt un apzināt 
to, ko nevar izdarīt parastā mācību stundā. 

Paturi prātā:
Projekts = radoša ideja + gudrs mērķis 

+ labs plāns + lieliska komanda + reāls re-
zultāts!

1. klases tēma bija „Es pats.” Skolēni 
izzināja sevi, atbildēja uz nepabeigtajiem tei-
kumiem par sevi. Apvilka savu kontūru uz ta-
petes un pēc tam to izkrāsoja.

2. klases tēma bija „Sveces.” Nedēļas lai-
kā skolēni izgatavoja grāmatiņu par svecēm, 
izmēģināja paši savām rokām izliet sveces, iz-
dekorēja tās ar aukstās dekupāžas palīdzību.

 Skolēni pēc padarītā darba raksta: ” Man 
ļoti patika un padevās veidot pankūciņas sve-
ci. Cik skaistas un krāšņas sanāca mežģīņu 
sveces! Es pagatavoju skaistu grāmatiņu par 
svecēm. Es uzzināju, ko nozīmē katras sveces 
krāsa. Mēs taisījām, zīmējām un līmējām sve-
ces. Es uzzināju, ka svece sarkanā krāsā ir mī-
lestības, veselības svece. Tā dod enerģiju un 
drosmi. Man vislabāk patika izliet sveces. ”

3. klases tēma „Manas ģimenes kalen-
dārs.” Skolēni veidoja katra mēneša kalendā-
ru, to skaisti ar zīmējumiem, attēliem, anek-
dotēm un dzejoļiem noformēja. Kalendārā 
iekļāva savu tuvo ģimenes locekļu, mammu, 
tētu, māsu, brāļu, omīšu un onkuļu vārda die-
nas un dzimšanas dienas.

4. klases tēma „Mans mājdzīvnieks.” 
Skolēni pēc mācību pētnieciskā darba parau-

ga aprakstīja savus mājdzīvniekus. Viņi pētīja 
zinātnisko literatūru, enciklopēdijas, tautas 
folkloru. Darbu rakstīja rokrakstā uz lapām.  
No papīra kubiem arī izveidoja savu izvēlēto 
mājdzīvnieku.

5. klase, 6. klase veidoja mācību pēt-
nieciskos darbus. Tēmu, ko pētīt un aprakstīt 
skolēni izvēlējās paši. Tēmas bija dažādas un 
interesantas. Skolēni šādu darbu datorsaliku-
mā veidoja pirmo reizi, tāpēc ne viss sanāca 
un izdevās, bet paši skolēni atzīst, ka no kļū-
dām arī mācās.

7. klases tēma „Augi.” Daudzi skolēni 
darbus veica vairāki kopā. Darbu veidoja da-
torsalikumā. Izvēlētās tēmas bija gan par kar-
tupeļiem, gan āboliem, gan par ārstniecības 
augiem, gan arī par latvāņiem.

8. klase, sākot ar septembra mēnesi, 
rakstīja pētnieciskos darbus. To, cik liels darbs 
bija jāiegulda šajā nedēļā, zinās tikai skolēni. 
Daži skolēni to veica jau no septembra mēne-
ša, bet citi to bija atlikuši uz pēdējo brīdi.

Vidusskolēni kopā ar saviem skolotājiem 
konsultantiem visu nedēļu veltīja zinātniski 
pētniecisko darbu izstrādei, to pieslīpēšanai 
un prezentāciju veidošanai.

Piektdien, 3. martā  visi skolēni savus dar-
biņus aizstāvēja.

Projektu nedēļas ietvaros skolēniem bija 
lieliska iespēja mācīties netradicionālā veidā. 
Šī nedēļa ļāva skolēniem nedaudz atvilkt elpu, 
lai pēc tam ar lielu enerģiju pievērstos mācī-
bām.

Paldies gan skolēniem, gan skolotājiem 
un klašu audzinātājiem par paveikto darbu!

Novēlu katram māju sajūtu sirdī un pasau-
les redzējumu ikdienas darbā!

Skolotāja Ilona Kalniņa

Projektu nedēļa skolā

spilgtāk man atmiņā ir palicis 
brauciens uz Romu Itālijā vai 
arī 3 dienu laivu brauciens pa 
Polijas upītēm. Tie ir paliku-
ši prātā, jo iepazinu daudzus 
draugus, ar kuriem man vēl ir 
ļoti labs kontakts.

 Tu esi pabeidzis gan 
mākslas, gan mūzikas skolu. 
Vai tagad šīs iegūtās zināša-
nas kaut kur izmanto? – Kā 
jau iepriekš teicu, es patstāvīgi 
pats vēl zīmēju un nodarbojos 
ar mūziku. Pateicoties mūzikas 
skolā iegūtajām zināšanām, 
iemācījos patstāvīgi spēlēt ģi-
tāru.

Kuri mācību priekšmeti 
tev vislabāk padodas? – Man 

pēc būtības padodas matemātika, mūzika un 
lielākoties arī pārējie priekšmeti, kuros ir liela 
saistība ar skaitļiem.

Tavuprāt, kāpēc tev ir tik gudrs un ass 
prāts? – Es pat īsti nezinu. Varētu teikt, ka 
man tas ir mantots, jo gan ome, tētis, brālis un 

mamma ir vienmēr skolā ļoti labi mācījušies.
Kādi ir tavi panākumi mācībās? – Šajā 

gadā es ieguvu 1. vietu matemātikas olimpi-
ādē un 3. vietu fi zikas olimpiādē. Ķīmijas olim-
piādes rezultātus es vēl nezinu.

Tavuprāt, kāda ir panākumu atslēga la-
bākiem sasniegumiem olimpiādēs? – Olim-
piādes vienmēr sastāv no nestandarta uzdevu-
miem, tas ir, uzdevumiem, kuros tev nepietiks 
tikai ar iegūtajām zināšanām skolā, tajos pa-
rasti nākas izmantot radošo domāšanu.

 Vai ir kaut kas tāds, ko tu labprāt apgū-
tu, bet vēl neesi to izdarījis? Padalies! – Es 
vēl esmu plānojis iemācīties spēlēt saksofonu 
un bungas, bet tie vēl ir šaubīgi temati, par ku-
riem spriest.

Pasaki iedvesmojošus vārdus citiem 
saviem vienaudžiem! – Vienmēr atceries 
to, ka skolā iegūtās zināšanas nekad nebūs 
vajadzīgas kādam citam. Viss, ko tu apgūsti 
skolā, būs vajadzīgs tavām nākotnes studijām 
un darbam. Mācies priekš sevis, nevis priekš 
kāda cita!

Klasesbiedrene 
Madara Zviedre

Man ļoti patīk valodas. Latviešu valodu 
un angļu valodu kā mācību priekšmetus es 
apgūstu jau no 1. klases. Mācoties 4.klasē, 
radās iespēja apmeklēt vācu valodas pul-
ciņu. Es pieteicos, un vācu valoda iepati-
kās no pirmās nodarbības.

Pulciņā mēs mācāmies vācu valodas 
vārdiņus par dažādiem tematiem, veido-
jam dialogus, lai varētu vēlāk sarunāties ar 
cilvēkiem, kuri prot vācu valodu. Mācāmies 
skaitāmpantiņus, jo tā ir vieglāk iegaumēt 
vārdiņus.

Man veicās tik labi, ka varēju piedalī-
ties vācu valodas konkursā Madonā. Iegu-
vu 3.vietu. Paldies vācu valodas skolotājai 
Anitai Tropai. Panākumi vēl aizvien silda 
maza cilvēkbērna sirdi!

4. klases skolniece Samanta Zviedre

Man patīk 
valodas
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Apmierinātas pēdas – labas dienas sākums
Tuvojoties pavasarim, gribam būt 

skaisti. Kājas ir tās, kas no agra rīta līdz 
vēlam vakaram nes mūs cauri dzīvei. At-
rodos dakteres Zentas Stradiņas praksē, 
kāju aprūpes kabinetā un runāju ar Māru 
Laizāni par skaistumu, veselību, kāju 
kopšanu, aparātpedikīru un pavasari, kas 
drīz modīsies.  

Māra Laizāne nodarbojas ar dažāda vei-
da masāžām visam ķermenim. Kā zinām, 
pareiza masāža, iedarbošanās uz ķermeņa  
svarīgajiem punktiem, sniedz mums patiesu 
baudu, un liekas, ka kļūstam skaistāki, rosī-
gāki, aktīvāki. Mārai patīk, ja klienti no ma-
sāžas kabineta dodas prom apmierināti un 
laimīgi. Viņai patīk radīt īpašu auru ikvienas 
masāžas, procedūras laikā. 

Saruna ar Māru.
– Ko tev pašai kā masierei izsaka vār-

di veselība un pavasaris?
– Man šķiet, ka pavasaris ir gadalaiks, 

kuru visi gaida – visvairāk, kad atveramies 
saulei, nometot visus ziemas apģērbus, 
apavus. Kaut kā īpaši smaržo gaiss, saules 
gaisma ir labākais D vitamīna avots. 

– Tomēr patiess skaistums ir ne tikai 
tas, kas redzams apkārtējo skatieniem, 
bet arī tas, kas atrodas mūsu apavos. Šo-
brīd vairāk parunāsim par pēdu klasisko 
masāžu, jo pēc ziemas slinkošanas (tiem, 
kas neslēpo un neslido) pēdas ir tā kā 
mazliet aizsnaudušās, un nu tik sāksies 
lielā staigāšana. Kāpēc tieši pēdu veselī-
bai jāpievērš tik liela uzmanība?

– Pareizi tu saki, ka kāju labsajūta ir viens 
no labas veselības priekšnoteikumiem. Daž-
kārt tām nevajag daudz – tikai ikvakara mī-
lestību. Pēdas tevi katru dienu nes, pa die-
nu nogurst, vakarā, tāpat kā sejai, zobiem, 
pēdām nepieciešama atpūta, palutināšana, 
vannošana. Tomēr, ja nepieciešams, paluti-
nāt pēdas var arī dodoties uz pēdu aprūpes 
kabinetu.

Pavasarī, vasarā ikdienā dažādos dar-
bos lietojam “krokšus”, kas ir modē. Vai 
ar šiem apaviem var palutināt savas pē-
das – ir taču ērti?

– Ne plakanās gumijas iešļūcenes, ne 
“krokšus” valkāt ilgtermiņā nav ieteicams. 
Būtiski ir tas, ka nevieni apavi, kuriem nav 
pacēluma, kurš balstītu visu pēdas arku, 
nav vēlami ilgstošai lietošanai. Agri vai vēlu, 
valkājot nepareizus apavus, kājas, mugura, 
ķermenis sāks “sūdzēties”. 

– Klientiem gribas ne tikai masāžu, 
bet arī skaistus nagus kājām. Vai pie tevis 
var doties arī ar ne tik skaistiem (ieaugu-
šiem, sabiezējušiem. utt. ) nagiem?

– Jo “trakākas” pēdas, jo man vairāk 
patīk. Pēc procedūras veikšanas var redzēt 
brīnumskaistu rezultātu.

– Kas ir aparātpedikīrs?
– Aparātpedikīrs ir ne tikai higiēniska 

procedūra, kas paredzēta kāju ādas un 
nagu kopšanai. Tā var būt arī medicīniska 
rakstura, jo nepieciešamības gadījumā tiek 

nodrošināta arī pēdu ārstēšana. Ar tā palī-
dzību var atbrīvoties no pārragojušās ādas, 
varžacīm, tulznām, plaisām, risināt problē-
mas ar ieaugušajiem nagiem. Tā ir droša 
un patīkama  procedūra kāju veselības uz-
turēšanai, kura tiek veikta ar speciālu apa-
rātu. Aparātpedikīrs ļauj iztikt ne tikai bez 
ūdens, bet arī bez asiem un traumatiskiem 
instrumentiem. Pēdas tiek apstrādātas ar 
speciālu abrazīvu uzgalīšu palīdzību katrai 
pēdas zonai. Šis pedikīra veids palīdz risi-
nāt arī tādas problēmas kā ieauguši nagi, 
sēnīšu infekcija, bojāti, deformēti nagi. 
Pēdu slīpēšanas laikā tiek masētas refl ek-
torās zonas, kuru stimulēšana paaugstina 
organisma tonusu utt.

– Kādus darbus tu veic klientiem pēdu 
aprūpē?

Pēdu aprūpes kabinetā Lubānā, izman-
tojot profesionālu aparatūru, veicu kāju 
pēdu un nagu aprūpi. Pēdu aprūpe īpaši 
ieteicama, ja ir

– nagu deformācija;
– ieauguši nagi;
– saplaisājušas kāju pēdas;
– bieza, raupja kāju pēdas āda;
– veidojas varžacis;
– nagu sēnīšu slimības un citas pēdu un 

nagu problēmas.
– Vai ir cilvēku grupa, kuriem tu īpaši 

ieteiktu veikt pēdu aprūpi?
– Jā, veciem cilvēkiem. Viņi nereti cieš no 

pēdu deformācijas, asinsrites traucējumiem 
un citām problēmām. Pašiem grūti apkopt 
pēdas, jo slikti redz, grūti pieliekties utt.

Cilvēkiem ar nagu sēnīšu infekciju. Pir-
mās pazīmes: nagi kļūst nespodri, dzeltenī-

gi vai balti, biezi, kaktiņos veidojas tukšumi. 
No sākuma cilvēki nepiegriež tam vērību, 
līdz nagi kļūst tik rupji un biezi, ka pašam 
tos nav iespējams apgriezt ar šķērēm vai 
apstrādāt ar knaiblītēm. Ja pacientam ir no-
zīmētas ārīgi lietojamas pretsēnīšu zāles, tās 
pēc pedikīra iedarbojas labāk.

Diabēta slimniekiem. Šiem cilvēkiem 
regulāri rūpīgi jāapskata pēdas, pat ja šķiet, 
ka nekas nekaiš, regulāri jāierodas uz pār-
baudēm pēdu aprūpes kabinetā. Reizēm 
sīks smilšu graudiņš, kas iekļuvis apavos, 
var uzberzt tulznu, tāpat var neievērot čūliņu 
vai sastrutojumu, kas izveidojies zem varž-
acs utt.

– Vai vari ieteikt kādu recepti klientiem 
– kā palutināt savus kāju nagus?

– Viena no receptēm profi laksei. Sēnītei 
nepatīk skāba vide, tāpēc, vannojot kājas, 
ūdenim var pievienot citrona sulu vai etiķi. 
Pēc šādas kāju palutināšanas, tās rūpīgi 
nosusiniet, it sevišķi pirkstu starpas. Kāju 
vannošanai var izmantot zāļu tējas: kliņģe-
rītes, kumelītes. Var izmantot arī ozolu mizu 
novārījumu (palīdz pret kāju svīšanu). Lai 
neļautu attīstīties nagu sēnītei, tā ir regulāri 
“jāpatraucē”. Mājās regulāri vannojot pē-
das, kā arī pēdu aprūpes kabinetā veicot 
aparātpedikīru, kopīgiem spēkiem varam 
uzvarēt nagu sēnīti. Uz satikšanos!

– Kā ar tevi var sazināties, jo zinu, ka 
tu klientus pieņem arī Madonā.

– Sīkāka informācija un pierakstīšanās 
pa t. 26352676.

Par pēdu veselību un aprūpi 
ar Māru Laizāni sarunājās Ligita Pētersone



SKAISTUMAM 
Lubānā, Brīvības ielā 9 – 18 savus pa-

kalpojumus turpina sniegt skaistumkop-
šanas studija “Rozes ziedā”.

Piedāvā: klasisko, Eiropas un Japānas 
manikīru un SPA; parafīna vanniņas; gēla 
nagu pieaudzēšanu un lakošanu ar gēla 
lakām (vairāk kā 50 krāsu toņi); klasisko pe-
dikīru; vaksācijas ar karsto vasku; uzacu ko-
rekciju, skropstu un uzacu krāsošanu (pie-
ejami 5 dažādi krāsu toņi); solāriju S klases 
un XL klases (pavasara atlaides); sauļoša-
nās kosmētiku. Skaistumkopšanas studija 
strādā pēc iepriekšēja pieraksta otrdienās, 
ceturtdienās, sestdienās. 

Pieteikties pa tālruni 26184802.

Interesanti. Aktuāli
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Aktivitātes, aktualitātes, dažādas iespējas
Par kustībām sociālajos 
tīklos, kas var nopietni 

kaitēt bērniem
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspek-

cijā (VBTAI) rīcībā ir informācija, ka Latvijā arvien 
atpazīstamākas kļūst kustības, kuru mērķis ir vai-
rot un pastiprināt bērnos pašnāvības domas un 
provocēt autoagresīvu jeb paškaitējošu uzvedī-
bu. Kustības bērnu vidū kļūst aktuālas, jo piedā-
vā iespēju apvienoties tiem bērniem, kuri ikdienā 
jūtas atstumti, vientuļi, vēlas piederēt kādai gru-
pai vai iegūt atzinību un pozitīvu novērtējumu.

Iesaistoties kādā no šīm kustībām, bērns 
saņem virkni uzdevumu, kuru mērķis ir bērnu 
mudināt darīt sev pāri, kontaktēties tikai ar lī-
dzīgi domājošiem vienaudžiem, atsvešināties 
no tuvākajiem cilvēkiem un realitātes kopumā. 
Kustības veidotā spēle tiek izplatīta ar sociālo 
tīklu palīdzību. Piesakoties spēles grupā, spē-
les administratori (nezināmi cilvēki) katru dienu 
ilgstošā laika periodā bērniem, kuri iesaistījušies 
kustībā, nosūta uzdevumus, kas saistīti ar sevis 
ievainošanu un suicidālu domu pastiprināšanu. 
Uzdevumi bērniem un pusaudžiem tiek sūtīti vēlu 
naktī vai agrā rītā. Ilgstoši traucēts miegs bēr-
niem un pusaudžiem var izraisīt analītisko spēju 
pazemināšanos, kā arī palielināt psiholoģisko 
spriedzi. Spēles uzdevumi ir kontrolējoši, spēles 
administratori komunikācijā ar bērniem un pus-
audžiem izmanto psiholoģisku un manipulatīvu 
ietekmēšanu. 

VBTAI aicina izglītības iestādes par šīm kustī-
bām un to mērķiem informēt vecākus, izmantojot 
saziņu e-klasē vai aicinot uz klātienes tikšanos. 
Vecākiem ir nozīmīgi runāt ar bērniem, pusau-
džiem skaidrot, ka spēle tiek izmantota ļaunprātī-
gā veidā, lai manipulētu un nodarītu pāri. Līdzīgi, 
stāstot par spēles ļaunprātīgo, manipulējošo ie-
darbību skolēniem, skolotājiem vajadzētu izvai-
rīties no kustību nosaukumu izmantošanas, jo tā 
var izraisīt pastiprinātu interesi par spēli. VBTAI 
aicina klases audzinātāju stundās izmantot ma-
teriālus par drošu interneta lietošanu, kas pieeja-
mi www.drossinternets.lv, kā arī VBTAI mājaslapā 
pieejamos video par interneta drošību www.bti.
gov.lv. Tāpat izglītības iestādes aicinām informēt 
bērnus un pusaudžus par iespēju meklēt palīdzī-
bu un psiholoģisko atbalstu Bērnu un pusaudžu 
uzticības tālrunī 116111.

Gadījumos, kad bērna izturēšanās skolā 
kļūst neierasta – bērns ir noslēgtāks, mazāk ru-
nīgs, pārlieku miegains, netipiski mierīgs, nosku-
mis vai netipiski agresīvs – jāpievērš uzmanība 
izmaiņām un par tām jāinformē vecāki. Ja radu-
šās pamatotas aizdomas, ka kāds no bērniem 
iesaistīts kādā no šīm nelegālajām kustībām, ne-
kavējoties jāsniedz informācija vecākiem, kā arī 
Valsts policijai. Ja bērns apdraud savu vai citu 
bērnu veselību vai dzīvību skolā, jāinformē Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības dienests. Jau-
tājumu gadījumā Bērnu un pusaudžu uzticības 
tālrunī 116111 var vērsties arī vecāki un skolas 
personāls. Katra no šīm kustībām var mudināt 
bērnu veikt pašnāvību – vienīgi ātra un struktu-
rēta rīcība var novērst letālas sekas, tādēļ VBTAI 
lūdz rīkoties nekavējoties. 

Lubānas novada 
pašvaldības klientu 

apkalpošanas centrā 
(KAC)

Lubānas novada pašvaldības klientu 
apkalpošanas centrā (Lubāna, Tilta iela 11, 
1. stāvs) klients var saņemt informāciju par 
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu 
reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmu-
mu dienesta, Lauku atbalsts dienesta, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras, Lauk-
saimniecības datu centra un Valsts zemes die-
nesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakal-
pojumu lietošanā, kā arī informāciju par valsts 
iestāžu tuvāko reģionālo struktūrvienību, tās 
darba laikiem un pieteikšanās kārtību.

Klientu apkalpošanas centrā ir pieejami 
arī Lubānas novada pašvaldības sniegtie pa-
kalpojumi. Iedzīvotāji aicināti iesniegt savus 
iesniegumus klientu apkalpošanas centrā, 
nedodoties pie sekretāres.

Vēlreiz par darba laiku
Pirmdien – 8.00 – 12.30 un 13.30 – 18.00. 

Otrdien, trešdien, ceturtdien – 8.30 – 12.30 
un 13.30 – 17.30. Piektdien – 8.30 – 12.30 un 
13.30 – 16.30.

Klientu apkalpošanas centra tālrunis: 
64894091, konsultante Diāna Krieva, e-
pasts: lubana@pakalpojumucentri.lv. 

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuz-
rāda personu apliecinošs dokuments – pase 
vai identifi kācijas karte, savukārt, lai saņemtu 
e-pakalpojumu, nepieciešams autentifi cēties 
ar savu internetbanku, eID karti vai elektronis-
kā paraksta viedkarti.

Novada mājaslapā www.lubana.lv intere-
senti var iepazīties arī ar Lubānas novada paš-
valdības klientu apkalpošanas centra atskaiti 
par  veiktajām darbībām 2016. gadā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Renāte Čačka

Sportiskam garam
Tuvojas pavasaris – ir īstais laiks, lai iz-

kustētos! Ņemot vērā iedzīvotāju interesi un 
atsaucību par sportiskajām aktivitātēm, Lu-
bānas novada iedzīvotājus sporta pasākumu 
organizators Māris Valainis aicina apmeklēt 
vingrošanas nodarbības, kas norisināsies 
Lubānas vidusskolas sporta zālē. Nodarbību 
laikā tiks nodrošināti vienkārši izpildāmi vin-
grojumi dažāda vecuma un fi ziskās sagata-
votības cilvēkiem. Notiks individuāls darbs, 
veicot dažādus vingrinājumus spēkam, iz-
turībai, līdzsvaram, muskuļu koordinācijai, 
ātrumam, ar mērķi nodarbināt visas musku-
ļu grupas, kā arī tiks skaidrota vingrinājumu 
nozīme. Nodarbības notiks bez maksas katru 
svētdienu plkst. 11.00 Lubānas vidusskolas 
sporta zālē. Pirmā nodarbība notika jau 5. 
martā, to apmeklēja 21 dažāda vecuma da-
lībnieks. Līdzīgas nodarbības Māris Valainis 
plāno rīkot arī Meirānu Kalpaka pamatskolā 
(sekojiet informācijai mājaslapā www.lubana.
lv).

Māris Valainis tver katru mirkli, kuru vēl 
šogad var izmantot slēpošanai. Un 8. martā 
ziemas prieku baudītāji varēs slēpot sagata-
votajā trasē. 

Otrdienās un piektdienās plkst. 19.00 vi-
dusskolas sporta zālē notiek treniņi basket-
bola veterāniem. 

Lubānas novada sieviešu basketbola 
komanda piedalījās draudzības spēlē Dricā-
nos.

Prieks par jauninājumu sporta dzīvē 
– galda tenisa turnīru (25. februāris), kurš 
noritēja 4 stundas, piedalījās 15 dalībnieki. 
Spēles notika pie 4 tenisa galdiem (1 Lubā-
nas vidusskolas galds un 3 aizlienēti galdi). 
Redzot iedzīvotāju interesi un sportistu at-
saucību, Māris Valainis plāno organizēt vēl 
2 galda tenisa kārtas. Tenisa turnīrā 1. vietu 
izcīnīja Dairis Kalniņš, 2. vietā – Uģis Meiers, 
3. vietā – Guntis Klikučs, 4. vietā – Rūdolfs 
Gruzītis, 5. vietā – Gatis Līcītis.

Notikumiem līdzi sekoja 
Ligita Pētersone

Lubānas novada jauniešu centrs 
17.03. martā Lubānas pilsētas klubā 
rīko jauniešu mūzikas un sadraudzī-
bas vakaru kopā ar citu novadu jau-
niešiem “ZELTA POPKORNS”. 

Pasākumā paredzēta iepazīšanās un 
sadraudzības daļa, koncerts un kopīgas 
svinības. Koncertā piedalās Lubānas no-
vada jaunieši. Uz koncertu laipni aicināti 
visi interesenti. Ieeja bez maksas!

“Zelta popkorns”



Interesanti. Aktuāli

/”Lubānas Ziņas” 2017. gada 10. marts/ 9

Aktuāli

2017. gada 1. janvārī stājas spēkā 
Ministru kabineta noteikumi par obligā-
to suņu čipēšanu un reģistrēšanu. No 
šī brīža par noteikumu neizpildi tiem 
saimniekiem, kuriem ir vismaz sešus 
mēnešus vecs suns un kuru mīlulis nav 
čipēts un reģistrēts Lauksaimniecības 
datu centrā (LDC), var tikt piemērots 
sods. 

Suņu čipēšanu, kā arī reģistrēšanu var 
veikt veterinārārsts. Ja mājdzīvnieku datu-
bāzē reģistrē veterinārārsts, tad īpašnieks 
uzrāda savu personu apliecinošu doku-
metu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) 
pasi vai vakcinācijas apliecību. Ja veteri-
nārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku 
datu bāzē, tad viņš izsniedz īpašniekam 
aizpildītu un parakstītu reģistrācijas veid-
lapu, ko dzīvnieka īpašnieks pats iesniedz 
reģistrēšanai klātienē vai elektroniski. Par 
suņa reģistrāciju saimnieki ir aicināti pār-
liecināties, datubāzē ievadot sava mīluļa 
numuru. Tādējādi saimnieks var būt drošs, 
ka viņa mīlulis tiešām ir reģistrēts, nevis 
tikai čipēts.

Suni var sačipēt ikvienā veterinārajā 
klīnikā, bet reģistrēt LDC datubāzē – gan 
turpat, klīnikā vai Lauksaimniecības datu 
centrā. Ja arī suns ir čipēts, tam obligāti 
jābūt reģistrētam vienotajā LDC datu bāzē. 
Lai datu bāze būtu aktuāla un saturētu pa-
tiesu informāciju, suņa īpašniekam ir pie-
nākums ziņot LDC par dzīvnieka turēšanas 
vietas maiņu, nāvi, pazušanu vai atrašanu 
un arī par īpašnieka maiņu. 

Atjaunot informāciju datu bāzē var bez 
maksas. To iespējams izdarīt, izmantojot 
portālā “Latvija.lv” pieejamo e-pakalpoju-
mu vai aizpildot ziņojumu un nosūtot to 
Lauksaimniecības datu centram. Iepriek-
šējam mājdzīvnieka īpašniekam jaunajam 
saimniekam ir jānodod arī dzīvnieka pase.

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā 
valsts reģistrā ir maksas pakalpojums. Sa-
skaņā ar cenrādi – vienreizēja maksa 3,50 
eiro, savukārt čipēšanas cenas veterināra-
jās klīnikās var atšķirties. Sods par notei-
kumu neizpildi fi ziskai personai – no 7 līdz 
210 eiro (atkārtoti 210 – 350 eiro), savukārt 
juridiskai personai – no 15 līdz 350 eiro (at-
kārtoti 350 – 700 eiro).

Kaķu un mājas (istabas) sesku reģis-
trācija nav obligāta, norādīts LDC.

Ja suns ir čipēts, bet nav reģistrēts 
Lauksaimniecības datu centrā (LDC), 
tad to var izdarīt arī klientu konsultāci-
jas centrā (Lubānā, Tilta ielā 11, 1. stāvā, 
konsultante Diāna Krieva). Jautājumu un 
neskaidrību gadījumā zvanīt konsultantei 
Diānai Krievai – t. 64894091. Līdzi jāņem 
suņa pase un īpašniekam – personu ap-
liecinoši dokumenti. Savu mājdzīvnieku 
LDC var reģistrēt arī ar pēcmaksu. 

Suņu čipēšanaZoles turnīrs
 12. februārī Lubānas pilsētas klubā noti-

ka Zoles turnīrs. Piedalījās 21 spēlētājs.
Sīvā cīņā vietas tika sadalītas šādi:
1.  vieta Reinholds Kalējs
2.   vieta Jānis Priednieks
3.   vieta Lauris Priednieks
4. vieta Pēteris Bērziņš
5.   vieta Alvis Krauklis
6.   vieta Edgars Saulītis
Šinī zoles turnīrā tika piešķirta balva par 

1. zoles nospēlēšanu Edgaram Saulītim un 
specbalva Inesei Mežulei. Uz tikšanos arī nā-
kamajā zoles turnīrā tikpat kuplā skaitā!

Nākamais zoles turnīrs notiks 19. martā 
(pārcelts no 12. marta uz 19. martu). Pieteik-
šanās no plkst. 9.30, turnīru sākam 10.00

  Velga Puzule

Atbalsts 
putnkopības 

nozarei
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina 

piektās kārtas projektu iesniegumu pieņem-
šanu apakšpasākumā “Atbalsts profi laktis-
kajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju 
un epifi totiju iespējamās sekas” putnkopības 
nozarei. Projektu pieteikumu pieņemšana no-
tiks no 2017. gada 1. marta līdz 2017. gada 
31. martam. 

Atbalsta mērķis ir sniegt atbalstu dzīvnie-
ku sevišķi bīstamo infekcijas slimību izplatības 
(epizootijas) riska mazināšanai, paredzot pre-
ventīvo pasākumu ieviešanu teritorijās, kurās 
slimība jau ir konstatēta, kā arī profi laktisko 
pasākumu ieviešanu ārpus epizootijas terito-
rijā esošām saimniecībām, lai mazinātu slimī-
bas straujas izplatības risku citās teritorijās.

Uz atbalstu piektajā kārtā var pretendēt ti-
kai tirgum paredzētās primārās lauksaimniecī-
bas produkcijas ražotāji putnkopības nozarē, 
kuriem ar normatīvajiem aktiem ir uzlikta pra-
sība ieviest biodrošības pasākumu plānu.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama 
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta vei-
di/Projekti un investīcijas.

Projekta iesniegumi jāiesniedz, ievērojot 
Elektronisko dokumentu likumu vai personīgi 
LAD reģionālajās lauksaimniecības pārval-
dēs, vai Zemkopības ministrijas Klientu apkal-
pošanas centrā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 
2.stāva foajē (tālr. 67095000).

Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienī-
bas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības prog-
rammas (LAP) pasākuma “Dabas katastrofās 
un katastrofālos notikumos cietušā lauksaim-
niecības ražošanas potenciāla atjaunošana 
un piemērotu profi laktisko pasākumu ievieša-
na” ietvaros. 

LAD Klientu daļa, t. 67095000

Mājputnu 
īpašniekiem!
Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Sa-

vienības valstīs ir konstatēta augsti patogēnā 
putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības pa-
sākumi, Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, 
ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem (MK notei-
kumi Nr. 393) visiem mājputnu īpašniekiem un 
turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai 
viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu 
centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan 
novietne un jāsniedz informācija par putnu skai-
tu divreiz gadā uz 1.janvāri un 1.jūliju. 

Ganāmpulku un novietni mājputnu īpaš-
nieks var reģistrēt LDC vai Zemkopības minis-
trijas Klientu apkalpošanas centros (ZM KAC), 
iesniedzot elektroniski vai papīra formā ganām-
pulka kartīti un novietnes kartīti, vienlaikus pazi-
ņojot par mājputnu skaitu novietnē, iesniedzot 
pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē. 
Pārskatu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot 
Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS) 
(tikai tā lietotāji).

Mājputnu īpašniekiem, kuri jau bija reģis-
trējuši ganāmpulku un bija iesnieguši pārskatu, 
jāņem vērā, ka gadījumā, ja pēc noziņotā atskai-
tes datuma ir bijušas izmaiņas mājputnu skaitā 
kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna noviet-
ne, kurā tiks turēti mājputni, tad, norādot jaunu 
atskaites datumu, ir obligāti jāaktualizē vēlreiz 
šo mājputnu skaits visās novietnēs. Papildus 
atgādinām, ka gadījumā, ja putnu gripa tiks 
konstatēta novietnē, kura nav reģistrējusi māj-
putnus LDC, tā nevarēs saņemt kompensāciju 
par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. 

Papildu informāciju var iegūt LDC, pa tāl-
runi: 67027240, rakstot uz e-pastu: ldc@ldc.
gov.lv, apmeklējot klātienē LDC esošās fi liāles. 
Informāciju var skatīt – http://www.ldc.gov.lv/lv/
for_visitors/map/. Var vērsties ZM KAC, zvanot 
pa tālruni: 67095000 vai apmeklējot to klātienē. 
ZM KAC pieņemšanas laiki: http://www.lad.gov.
lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/. Var 
sekot informācijai: http://www.zm.gov.lv/par-
tikas-un-veterinarais-dienests/#jump
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Lai miers manai zemei, 
pa kuru es gāju.

Vilma Ilzēna (85 g.) Indrānu pag.
04.10.1931. – 22.02.2017.

Biruta Anna Saleniece
(85 g.) Lubāna

30.03.1931. – 26.02.2017.

Cik pasacīts tev, tik ir.
Nu sarunāties ar tevi

Būs – klausīties pašam sevī
Un atmiņu lappuses šķirt.

(Z.Purvs)

Mūsu patiesa līdzjūtība 
Zigurdam Lāžem 

sakarā ar dzīvesbiedres Birutas 
aiziešanu mūžībā.

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Meirānu tautas namā
18. martā (sestdien) plkst. 15.00

Gaigalavas kultūras nama
amatierteātra “BYKOVĪŠI”

izrāde komēdija
A.Banka 

“Šedevrs”
režisore V. Deksne

Darbība norisinās lauku mājās, 
kurās atrod gleznu 

un šis notikums ietekmē 
līdz šim mierīgo un kluso dzīvi...

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

Zigurdam Lāžem, 
Birutu pavadot mūžībā.

Kājas vairs neskars šo zemi,
Kur puķes vainagiem zied.
Un mīlestību, ko viņa deva,

Būs dvēselei saglabāt prieks.

Klasesbiedri

Ilgu mūžu nodzīvoju, 
Daudz darbiņu padarīju; 
Lai nu viegli zemes māte 
Pārklāj savu paladziņu.

(L.t.dz.)
 Vislielākā līdzjūtība Alisei un Jānim, 

no vecmāmiņas atvadoties! 

JDK Žuburi un Laila

Garu mūžu nodzīvoji,
Daudz darbiņu padarīji,

Lai nu viegli zemes māte
Pārklāj smilšu paladziņu.

Mūsu klusa līdzjūtība 
Armandam Dzenim,

 vecmammu mūža ceļā pavadot.

3. klases audzinātāja, skolēni, vecāki

Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;

Aiziet dusēt māmuliņa 
Baltā smilšu kalniņā.

Lai mūsu klusā līdzjūtība palīdz 
pārvarēt bēdu smagumu 

Irēnai Studerei ar ģimeni,
pavadot māmiņu smilšu kalniņā.

Lubānas novada sociālā dienesta un 
Lubānas VSAC kolektīvs

Informācija vecākiem!
Ceturtdien, 20. aprīlī Lubānas no-

vada Sociālais dienests organizē Rīgas 
Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciā-
listu konsultācijas bērniem līdz 18 gadu 
vecumam.    

Iespējams saņemt acu ārsta un nei-
rologa konsultācijas.

Pieteikties pie sociālās darbinie-
ces Vēsmas Masas pa t. 20275661.

Tā kā saule ābeļziedam
Esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības
Viņš var mūžu darināt!
 /K. Apškrūma/ 

18. februārī
piedzimusi meitiņa

Heidija
Apsveicam vecākus 
Sanitu Mišku un Gati Sīpolnieku!

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 

24. martā. 
Informāciju iesniegt domē 

redaktorei 
līdz 17. martam.

Vēlos īrēt dzīvokli Lubānā. 
Var būt bez ērtībām. Ir stabils darbs. 

T. 29671612

Neraudi, meitiņ, mīļotā meit,
Sāpes kad dvēselē stingumu met.
Pienācis manim laiks kapsētā stāt,

Svecīšu liesmām kā draudzenēm māt…
(J. Tabūne)

Izsakām dziļu līdzjūtību 
audzinātājai Vitai Sniķerei,

māmiņu mūžības ceļos pavadot.

Meirānu Kalpaka pamatskolas 
1. un 4. klases audzēkņi un vecāki

Kad apklususi mātes balss, 
skumjās esam kopā ar 

Valdi Sniķeri un viņa tuviniekiem.
Bijušie klasesbiedri Lubānas vidusskolā

Pārdod. Īpašnieks pārdod 2-stāvu 
māju (240 m2) ar lielu zemes gabalu (961 
m2) Lubānā, Baznīcas ielā 6. 

Cena: 30000 eiro, tālr. 29807002.

Tavas rokas savos mūža gados
Bija visur, darba rīts kur sauc.
Sirds kā saule mācējusi atdot

Dzīvei siltuma un gaismas daudz.

Kad mājas apņēmis neierasts klusums 
un tikšanās brīži būs tikai atmiņu ceļos, 

esam kopā ar Irēnas Studeres, 
Anitas Dzenes ģimenēm,
 mammu un vecmammu 
pēdējā gaitā pavadot. 

Iveta ar ģimeni un Tekla

Meirānu tautas namā
24. martā (piektdien) plkst. 19.30

Barkavas kultūras nama 
amatierteātra izrāde

Rutku Tēvs 

“Sieviešu mīlas 
ieroči”

Režisore Dace Caune
Piedalās 

sieviešu vokālais ansamblis “Pauze”
vadītāja T. Pelša

Ieejas maksa – 1,50 EUR,
 skolēniem 1 EUR

25. martā plkst. 15.00
Lubānas pilsētas klubā

Blomes amatierteātra izrāde
 Gunārs Priede 

“CENTRIFŪGA”
Ieeja brīva

11. martā plkst. 17.00
Lubānas pilsētas klubā 
Aicinām 
dejas mīļotājus uz 
ikgadējo jauniešu 
deju kolektīvu koncertu

Koncertā piedalīsies draugi no Rīgas, Cēsīm, 
Suntažiem, Varakļāniem, Baložiem, Lubānas

25. martā plkst. 14.00
Aiviekstes krastā 

pie piemiņas akmens

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīts

PIEMIŅAS BRĪDIS 


