
Lubānas 
novada vēlēšanu 
komisija informē
Par piekļuves tiesībām 
lietojumprogrammai

2017. gada 3. jūnija pašvaldību vē-
lēšanām kandidātu sarakstam un tam 
pievienotajiem dokumentiem jābūt saga-
tavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu 
komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 
2017”.

Piekļuves tiesības lietojumprog-
rammas izmantošanai, pamatojoties uz 
kandidātu saraksta gatavotāja personīgi 
iesniegtu vai elektroniski parakstītu ie-
sniegumu, var saņemt Lubānas novada 
vēlēšanu komisijā – pašvaldības adminis-
trācijas ēkā Tilta ielā 11, Lubānā, 2. stāvā 
13. kabinetā vai rakstot elektroniski uz e-
pasta adresi: sandra.licite@lubana.lv.

Papildus informācija pa tel. 29383603.

Iesniegums par piekļuves tiesībām.

Par kandidātu sarakstu 
pieņemšanu

Deputātu kandidātu sarakstu ies-
niegšana 2017. gada 3. jūnija pašvaldī-
bu vēlēšanām notiks no 2017. gada 14. 
līdz 24. aprīlim.

Lubānas novada vēlēšanu komisija 
kandidātu sarakstus pieņems:

19.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 17.00 (pār-
traukums no 13.30 līdz 14.30) un 24.aprīlī 
no plkst. 9.00 līdz 18.00 (pārtraukums no 
13.30 līdz 14.30) vai citā iepriekš saska-
ņotā laikā.

Sarakstu iesniegšanas laiku saska-
ņot pa tel. 29383603 vai e-pastu: sand-
ra.licite@lubana.lv.

Lubānas novada 
vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja Sandra Līcīte

LUBĀNAS PILSĒTAS 
KLUBĀ
15. aprīlī 
no plkst. 22.00

Lieldienu balle
Tieši Jums spēlēs grupas 
“Ceļavējš” un “Kreisais pagrie-
ziens” 
Ieeja 3 EUR

MEIRĀNU TAUTAS NAMĀ 
16. aprīlī 
plkst. 12.30 
kolekcionāres Lauras Andriksones

Trušu izstāde                     
Būs iespēja aplūkot  trušu šķirnes 
– Vīnes zilais, Kalifornijas, Jaunzē-
landes  sarkanais, Madagaskaras 
auntrusis

plkst. 13.00    

Lieldienu koncerts
“Spīdi nu saulīte Lieldienu rītā”
piedalās Meirānu tautas nama 
pašdarbības kolektīvi.

Pēc koncerta 

Lieldienu Jautrais 
Jampadracis
olu ripināšanas, sacensības, spē-
les, stafetes u.c.aktivitātes.
Nepaliec malā – līdzi ņem savu 
Lieldienu olu un piedalies!

Ieeja bez maksas

MEIRĀNU TN NO PLKST. 22.00

Lieldienu balle
Par lustīgu dejotprieku rūpēsies 
grupa “Kamēr jauni” 
Ieejas maksa – 3 EUR

LUBĀNĀ 16. APRĪLĪ 

Lieldienu pasākumi
 Visu dienu 

Šūpošanās bērnu rotaļu laukumā
 No plkst. 9.00 Batuti un velokati
 No plkst. 9.30 līdz plkst. 13.00 skvērā pie 

bērnu rotaļu laukuma – uz vizināšanos ar zirgu 
un poniju aicina z./s. “Volframs un pakavi”

 No plkst. 10.30 – 11.00 
Olu ripināšana laukumā pie kluba

 Plkst. 10.00 
Lubānas kultūras nama lauku kapelas “Meldiņš” 
muzikālais sveiciens

 Plkst. 10.00 “Lielās tehnikas apskate” skolas 
stāvlaukumā pie Aiviekstes

 Plkst. 10.45 
“Lielās tehnikas parāde” pa Oskara Kalpaka ielu

 No plkst. 11.00 – 11.30 
Zelta olas meklēšana laukumā pie kluba

 No plkst. 11.30 līdz 12.00 
Atrakciju karuselis 
Piedaloties vismaz divās no atrakcijām, iegūsiet 
dažādas saldās balvas un apaļo pankūku 

 “Precīzais metējs”
 “Krāsošanas darbnīcas” 
 “Jautrās ripas dzīšanas sacensības” 
 “Atsperīgie zaķi”
 “Lieldienu zeķes mešana” 

 Plkst. 12.00 
Olu mešanas un ķeršanas sacensības
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Pašvaldībā

Piedalās deputāti: Tālis Salenieks, Līga  
Špune, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Ilgo-
nis Losāns; nepiedalās deputāti: Aigars 
Noviks – aizņemts pamatdarbā; Rudīte Ko-
lāte – aizņemta pamatdarbā; Laila Ozoliņa 
– aizņemta pamatdarbā; Iveta Peilāne – ār-
zemju komandējumā.                                                                 

Pieņemtie lēmumi
 1. Apstiprināt rezerves fonda ze-

mesgabala “Ružāni 2” Lubānā, kadastra 
apzīmējums 7013-004-0087, nomas tie-
sību izsoles rezultātus un noslēgt zemes 
nomas līgumu ar K.T. uz laiku līdz 2022. 
gada 31. martam ar nomas gada maksu 
EUR 138.00. 

 2. Apstiprināt Noteikumus Nr. 3 „Par 
fi nansējuma piešķiršanas kārtību biedrī-
bām, nodibinājumiem un reliģiskām orga-
nizācijām” (skatīt 4. lpp.). 

 3. Pagarināt sadarbības līguma ter-
miņu ar biedrību “Dzīvnieku patversme 
Mežavairogi”, reģ. Nr. 40008187785, par 
klaiņojošo suņu, kaķu  un savainotu sav-
vaļas dzīvnieku izķeršanu, noķerto klai-
ņojošo suņu, kaķu un savvaļas dzīvnieku  
īslaicīgu uzturēšanu un aprūpi dzīvnieku 
patversmē, bezsaimnieka dzīvnieku (t.sk. 
savvaļas dzīvnieku) līķu savākšanu Lubā-
nas novada teritorijā līdz 2020. gada 31. 
decembrim.

 4. Atzīt, ka A.D. nav tiesīgs saņemt 
Lubānas novada pašvaldības palīdzību 
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā – 
“pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpas izīrēšana”. 

 5. Atzīt, ka E.P. ir tiesīga saņemt pa-
līdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināša-
nā pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās platības izīrēšana; iekļaut E.P. 
palīdzības reģistrā Nr.1. „Lubānas novada 
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās 
dzīvojamās telpas izīrēšanai” 1.grupa per-
sonas, kuras ar palīdzību nodrošināmas 
pirmām kārtām; izīrēt dzīvokli Krasta ielā 
8-4, Lubānā, Lubānas novadā.

 6. Apstiprināt biznesa ideju konkur-
sa” SĀC LUBĀNĀ” nolikumu (skatīt 3. – 4. 
lpp.). Apstiprināt projektu konkursa izvēr-
tēšanas komisijas sastāvu:

– Tālis Salenieks – komisijas priekšsē-
dētājs; locekļi: Rudīte Kolāte, Līga Špune, 
Ilgonis Losāns, Guntis Klikučs, Andris Kļa-
viņš, Laila Ozoliņa.

 7. Nodot atsavināšanai Lubānas 
novada pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Sogārdi”, Indrānu pagastā, (kadastra nu-
murs 7058 016 0040),  turpmāk – Īpašums, 
pārdodot par brīvu cenu. Apstiprināt Īpa-
šuma nosacīto (brīvo) cenu 46 000 EUR. 
Piedāvāt M.Z. izmantot pirmpirkuma tie-
sības uz Īpašumu „Sogārdi”, Indrānu pa-
gastā, Lubānas novadā (kadastra numurs 
7058 016 0040). Lēmuma izpildi organizēt 
izpilddirektoram. 

 8. Veikt izmaiņas Lubānas novada 

domes Noteikumos Nr. 2 „Kārtība, kādā 
veicami zemsliekšņa iepirkumi (tirgus izpē-
te) Lubānas novada pašvaldības iestādēs 
un struktūrvienībās” (apstiprināti ar domes 
sēdes 30.07.2015. lēmumu, protokols Nr. 
11, 2.§), 1. punktā skaitli “3999,99” aizstā-
jot ar skaitli 9999,99” un skaitli “13999,99” 
aizstājot ar skaitli “19999,99”. 

 9. Apstiprināt pašvaldības iestādes 
“Lubānas vidusskola” nolikumu; Atzīt par 
spēku zaudējušu Lubānas vidusskolas 
nolikumu, kas apstiprināts ar Lubānas no-
vada domes 2008. gada 30. oktobra lēmu-
mu, protokols Nr. 12., 12.§. 

 10. Atsavināt nekustamo īpašumu 
– dzīvokli Parka ielā 7-17, Lubānā, ka-
dastra  Nr. 70139000282 un kopīpašuma 
733/12575 domājamās daļas no būves un 
zemes, pārdodot to atkārtotā rakstiskā iz-
solē ar lejupejošu soli, sākot no nosacītās 
cenas 2900 euro. Noteikt dzīvokļa izsoles 
slepeno cenu  xxx  EUR. Izpilddirektoram 
izveidot izsoles komisiju un organizēt ne-
kustamā īpašuma izsoli.

 11. Piešķirt 329,12 EUR no Lubānas 
novada pašvaldības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem izstādes “Uzņēmēju dienas 
Vidzemē 2017” ekspozīcijas laukuma īrei, 
izdarot attiecīgus grozījumus 2017. gada 
pašvaldības budžetā. 

 12. Apstiprināt saistošos noteiku-
mus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada 
pašvaldības 2017. gada 26. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 „Par pašvaldības 
2017.gada budžetu””. Atbilstoši likuma 
“Par pašvaldībām” 46.pantam: Saistošos 
noteikumus triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai; Saistošie noteikumi 
Nr. 3 stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas un tie publicējami pašvaldī-
bas mājaslapā internetā. 

 13. Izveidot deinstitucionalizāci-
jas (DI) vadības grupu sekojošā sastāvā: 
Iveta Peilāne – domes Sociālo, izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja; Ivars Bodžs – pašvaldības 
izpilddirektors; Inese Lībere – pašvaldības 
iestādes “Lubānas novada Sociālais die-
nests” direktore.

 14. Piešķirt 281,93 EUR no Lubānas 
novada pašvaldības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem Madonas Biznesa inku-
batora organizētam semināram “Atbalsta 
iespējas uzņēmējdarbībai” (notiks Lubānā 
12. aprīlī Tūrisma un kultūrvēsturiskā man-
tojuma centrā), izdarot attiecīgus grozīju-
mus 2017. gada pašvaldības budžetā. 

 15. Pieņemt lēmumu “Par mantoja-
mā nekustamā īpašuma “Indrāni”, Indrānu 
pag., sadalīšanu un jauna nosaukuma pie-
šķiršanu”. 

Informāciju sagatavoja 
Mārīte Kotāne                                             

Domes sēde 30.03.2017.
Lubānas vidusskola

aicina nākamos 
pirmklasniekus 

2017./2018. māc. g.
Skola piedāvā:

• mājīgas klašu telpas,
• logopēda palīdzību,
• psihologa konsultācijas,
• angļu valodas apguvi no 1. klases,
• datorikas apguvi no 1. klases,
• plašas pulciņu un ārpusklases no-
darbību iespējas:

– tautiskās dejas,
– koris,
– vokālais ansamblis, 
– teātra pulciņš,
– futbols,
– vieglatlētika,
– jaunsardze.

Pieteikšanās no 2017. gada 18. aprī-
ļa skolas kancelejā darbdienās no plkst. 
9.00 – 13.00 un no 15.00 – 17.00.

Jāiesniedz:
• vecāku iesniegums (jāraksta skolā),
• bērna dzimšanas apliecība vai tās 

kopija.
Uzziņas pa tālruni 64860862.

Skolas administrācija

Lielā talka
Sveiciens visiem novada iedzīvotājiem, 

aktīvākajā sakopšanas laikā – pavasarī! Šis 
gads, kā visi iepriekšējie, nācis ar kārtējo Lielo 
Talku, kas šogad notiks 22. aprīlī. Pasākuma 
ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides 
sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un 
labi padarīta darba sajūtu.

Lielās Talkas mērķis ir līdz 2018. gadam, 
Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu 
valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules 
kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to 
no atkritumiem, kā arī mudināt iedzīvotājus pa-
šiem labiekārtot apkārtni un rūpēties par vidi. 

Gaidot Latvijas simtgadi, vēl aktīvāk kā ci-
tus gadus, aicinu ikvienu sakopt savas mājas, 
darba vietas teritoriju un vidi sev apkārt. Ja ir 
īpaša vieta visā novada teritorijā, ko ir vēlme 
padarīt skaistāku, tad tieši šīs talkas ietvaros, 
esi aicināts pieteikt konkrētu talkas vietu.

Talkas mājaslapā talkas.lv sākumlapā ir re-
dzama karte, kurā pašvaldības, izglītības iestā-
des, uzņēmumi, organizācijas, kā arī brīvprātī-
gie entuziasti var ofi ciāli pieteikt savas talkas 
vietas, norādot atbildīgo personu par talkas 
organizēšanu, kam būs iespējams saņemt 
maisus un vienoties ar pašvaldību par savākto 
atkritumu izvešanu! 

Tiklīdz talkas vieta tiks pieteikta, novada 
koordinators saņems informāciju, kā arī tālāk 
sazināsies ar atbildīgo personu un par visu 
vienosies.

Uz izdošanos!
Lubānas novada koordinators, 
Elīna Ravinska, t. 26352423
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Pašvaldībā

Apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldī-
bas domes 30.03.2017. lēmumu (protokols 
Nr. 3, 6.§). Izdots, pamatojoties uz “Komerc-
darbības atbalsta kontroles likuma” 7.pantu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā 

tiek piešķirts Lubānas novada pašvaldības 
(turpmāk - Pašvaldība) līdzfi nansējums Lu-
bānas novadā reģistrēto jauno uzņēmēju 
projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un 
fi zisko personu projektiem uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai Jauno uzņēmēju biznesa 
ideju konkursa “SĀC LUBĀNĀ” (turpmāk 
tekstā – Konkurss) ietvaros. 

1.2. Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvo-
tājus realizēt biznesa idejas jaunu produktu 
vai pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldī-
bas atbalstu uzņēmumu un fi zisko personu 
projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņē-
mumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas 
novadā.

1.3. Kopējais Pašvaldības piešķirtais 
fi nansējums projektu līdzfi nansēšanai ir 
EUR 8000. 

1.4. Pašvaldības līdzfi nansējumu piešķir 
uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību, Individuālais komersants, zem-
nieku saimniecība) un fi ziskām personām, 
kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību, ja 
konkursa rezultātā iegūs fi nansējumu uz-
ņēmējdarbības atbalstam. 

1.5. Konkursa ietvaros atbalstīto pro-
jektu realizācijas termiņš ir līdz 2017. gada 
20.decembrim.

 1.6. Šā mērķa īstenošanai pašvaldība 
piešķir līdzfi nansējumu uzņēmumu un fi zis-
ko personu projektiem, kas paredz: 

1.6.1. jaunu darba vietu radīšanu Lubā-
nas novadā;  

1.6.2. jaunu produktu, pakalpojumu vei-
došanu.

1.7. Konkursa ietvaros par attiecināmām 
izmaksām tiek noteiktas:

    1.7.1. tehnoloģisko iekārtu, palīgie-
kārtu iegāde (t.sk. iekārtu transportēšana, 
uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.);

    1.7.2. pieslēgumu (ceļa, elektrības, 
kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecī-
ba, rekonstrukcija, remonts;

    1.7.3. ražošanas ēku būvniecība, re-
konstrukcija un remonts;

    1.7.4. informatīvo materiālu iespieša-
na un izplatīšana, mājas lapas izveide, mār-
ketinga pasākumu izmaksas;

    1.7.5. specifi ska rakstura datorprog-
rammu iegāde;

    1.7.6. īpašumā esošu, nomātu (no-
slēgts rakstisks telpu nomas līgums uz vis-
maz 2 gadiem no projekta izsludināšanas 
brīža) telpu remonta izmaksas;

    1.7.7. citas pamatotas izmaksas (lē-
mumu par pamatotību pieņem vērtēšanas 
komisija balsojot).

1.8. Projekta ietvaros par neattiecinā-
mām izmaksām tiek noteiktas:

1.8.1. konkursa pieteikuma sagatavoša-
nas izmaksas;

1.8.2. darba alga;
1.8.3. procentu maksājumi, maksa par 

fi nanšu transakcijām, valūtas maiņas komi-
sijas  maksājumi un valūtas svārstību radī-
tie zaudējumi;

1.8.4. naudas sodi, līgumsodi, nokavē-
juma procenti un ar tiesvedību saistīti izde-
vumi;

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

1.8.6. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;
1.8.7. citas izmaksas, kuru segšana ne-

veicina biznesa idejas  ilgtermiņa attīstību.
1.9. Līdzfi nansējumu nepiešķir projek-

tiem, kuru biznesa idejas pamats ir starp-
nieciski darījumi, nekustamā īpašuma pirk-
šana un pārdošana.

1.10. Līdzfi nansējumu nepiešķir, ja no 
konkursa pieteikuma izriet, ka iegādājamās 
vienības paredzēts izmantot personīgiem 
nolūkiem.

1.11. Projektu pieteikumus izvērtē Lubā-
nas novada domes apstiprinātā vērtēšanas 
komisija 7 locekļu sastāvā – pašvaldības 
pārstāvji, uzņēmēji, nozares eksperti, lē-
mumu par fi nansējuma piešķiršanu pieņem 
dome.

1.12. Piedalīties Konkursā ir tiesības:
 1.12.1. komercsabiedrībai, kas reģistrē-

ta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
komercreģistrā, kuras juridiskā adrese ir 
Lubānas novadā un, kas nodibināta ne ag-
rāk kā 12 mēnešus pirms projektu konkur-
sa izsludināšanas dienas;

1.12.2. fi ziskai personai, kura gatava re-
ģistrēt saimniecisko darbību un attīstīt uz-
ņēmējdarbību Lubānas novadā.

1.14. Uz Pašvaldības līdzfi nansējumu 
nevar pretendēt: 

1.14.1. komercsabiedrība, kas tiek lik-
vidēta, pasludināta par maksātnespējīgu, 
uzsākts tiesiskās aizsardzības process, 
tās saimnieciskās darbība ir apturēta vai 
pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par ko-
mercdarbības bankrotu; 

1.14.2. komercsabiedrība vai fi ziska 
persona, kas nav samaksājusi nodokļus un 
citus valsts vai pašvaldības noteiktos obli-
gātos maksājumus pilnā apmērā un noteik-
tajos termiņos; 

1.14.3. fi ziska persona, pret kuru uz-
sākts maksātnespējas process vai pret kuru 
saistībā ar izdarītu smagu vai sevišķi sma-
gu noziedzīgu nodarījumu vai noziedzīgu 
darbību tautsaimniecībā vai pret īpašumu 
tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie 
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

1.15. Vienas komercsabiedrības vai fi zis-
kas personas vienam projektam maksimāli 
pieļaujamais Pašvaldības līdzfi nansējuma 
apmērs ir EUR 4000. 

1.16. Viena komercsabiedrība vai fi ziska 
persona konkursa kārtībā var saņemt paš-
valdības līdzfi nansējumu vienam projektam 

vienā izsludinātajā konkursā.
2. Pieteikumu iesniegšana
2.1 Projekta pieteikuma iesniegšana: 
 2.1.1. elektroniski sagatavota un pa-

rakstīta uz e-pasta adresi: pasts@lubana.
lv.;

2.1.2. personīgi, iesniedzot Lubānas 
novada pašvaldības administrācijā, adre-
se: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, 
aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam 
–„SĀC LUBĀNĀ”. Uz aploksnes jānorāda 
informācija par iesniedzēju un kontaktad-
rese;  

2.1.3. pa pastu – Lubānas novada paš-
valdībai, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas 
novads, LV-4830, ar norādi – „Konkursam 
–„SĀC LUBĀNĀ” (datums uz pasta nosūtī-
šanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Kon-
kursa pieteikumu iesniegšanas termiņu).

2.2. Konkursa nolikumu, projektu pietei-
kuma veidlapu un informāciju par konkursa 
norisi var saņemt pašvaldības mājaslapā 
internetā www.lubana.lv. 

2.3. Projektu pieņemšanas sākuma un 
beigu termiņus izsludina, publicējot infor-
māciju pašvaldības mājaslapā internetā 
www.lubana.lv, laikrakstā „Lubānas Ziņas”.

2.4. Projektu pieteikumus pieņem sa-
skaņā ar izsludinātajiem termiņiem. 

3. Projekta pieteikums
3.1. Projekta pieteikums jāsagatavo, 

izmantojot projekta pieteikuma veidlapu 
(1.pielikums, skatīt novada mājaslapā);

3.2. Aizpildītajai projekta pieteikuma 
veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:

  3.2.1.  dokumentācija par izmaksu pa-
matotību (tai skaitā par iegādājamo preču, 
pakalpojumu vai veicamo būvdarbu tirgus 
vērtību); 

3.2.2. izziņa no Valsts Ieņēmumu die-
nesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas (EDS), ka nodokļu parāds uz pie-
teikuma iesniegšanas dienu nepārsniedz 
EUR 150;

3.2.3. projekta vadītāja CV; 
3.2.4. cita informācija, kas sniedz priekš-

statu par komercsabiedrības saimniecisko 
darbību un plānotā projekta īstenošanas 
nepieciešamību. 

3.3. Projekta pieteikuma veidlapai un tās 
pielikumiem jābūt aizpildītiem datorrakstā, 
latviešu valodā, jābūt aizpildītiem visiem in-
formācijas laukiem. 

3.4. Sūtot pa pastu vai iesniedzot perso-
nīgi, projekta pieteikums (projekta pieteiku-
ma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz 
vienā cauršūtā oriģināleksemplārā. 

4. Projekta vērtēšana 
4.1. Projektu pieteikumus komisija vērtē 

pretendentu izvērtēšanas sēdē, kopā mak-
simāli piešķirot 100 punktus. Vērtēšanas 
kritēriji ir: 

4.1.1.  profesionalitāte (25 punkti); 
4.1.2. projekta nepieciešamības pama-

tojums (25 punkti); 
Turpinājums 4.lpp...

Biznesa ideju konkurss “Sāc Lubānā” Nolikums
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Pašvaldībā
6. Konkursa rezultāti 
Vienas nedēļas laikā pēc rezultātu ap-

stiprināšanas pretendentus informē par 
konkursa rezultātiem. Konkursa rezultāti tiek 
publicēti mājaslapā www.lubana.lv. 

7. Līguma slēgšana un atskaitīšanās 
kārtība

7.1. Pašvaldība slēdz līgumu (2.pieli-
kums, skatīt novada mājaslapā) ar atbalstītā 
projekta īstenotāju par projekta īstenošanu 
un piešķirtā līdzfi nansējuma izlietošanu. Lī-
gums abām pusēm par līdzfi nansējuma pie-
šķiršanu jānoslēdz 1 mēneša laikā no lēmu-
ma spēkā stāšanās dienas. Pretējā gadījumā 
lēmums par līdzfi nansējuma piešķiršanu 
zaudē spēku. 

7.2. Līdzfi nansējuma saņēmējs sniedz 
pašvaldībai atskaites par pašvaldības līdzfi -
nansējuma izlietojumu līgumā noteiktajā ter-
miņā un kārtībā. 

7.3. Ja piešķirtais fi nansējums netiek iz-
mantots atbilstoši biznesa idejas pieteikumā 
paredzētajam mērķim, projekta iesniedzējs 
to atmaksā Pašvaldībai 10 dienu laikā pēc 
Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņem-
šanas; 

7.4. Projekta uzraudzības periods ir 2 
gadi.

Turpinājums no 3. lpp....
4.1.3. darba vietas vai jauna produkta 

radīšana Lubānas novada administratīvajā 
teritorijā  (25 punkti);

4.1.4. fi nanšu plānošana un izmaksu pa-
matotība (25 punkti).

4.2. Projektu vērtē katrs komisijas locek-
lis, katram projektam piešķirot punktus pēc 
punktā 4.1. norādītajiem kritērijiem. Uzvarē-
tājs ir tas, kurš, saskaitot visu vērtēšanas 
komisijas locekļu punktus, ir ieguvis vislielā-
ko punktu skaitu, attiecīgi sadalot arī nāka-
mās vietas. 

5. Lēmuma pieņemšana
5.1. Divu nedēļu laikā pēc izsludinātā 

projektu pieteikumu pieņemšanas termiņa 
beigām Vērtēšanas komisija izvērtē iesnieg-
tos projektu pieteikumus. 

5.2. Vērtēšanas komisija ir lemttiesīga, ja 
tās darbā piedalās vismaz 5 komisijas lo-
cekļi. 

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

5.4. Komisija sagatavo lēmuma projektu 
par fi nansējuma piešķiršanu apstiprināšanai 
domes sēdē.

Apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 
domes 30.03.2017. lēmumu, protokols Nr. 3, 2.§.  
Izdoti saskaņā ar Likuma ”Par pašvaldībām” 
14. panta otrās daļas  6. punktu.

I Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Lubā-

nas novada pašvaldības dome (turpmāk - Paš-
valdība) piešķir līdzfi nansējumu biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām 
(turpmāk – Finansējuma saņēmējs) aktivitāšu 
un projektu realizācijai un kādā veidā tiek kon-
trolēts fi nansējuma izlietojums.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt pašval-
dības budžetā paredzēto fi nanšu līdzekļu ra-
cionālu, efektīvu un uz konkrētu mērķi virzītu 
izlietošanu.

3. Uz pašvaldības fi nansējumu var preten-
dēt biedrības, nodibinājumi un reliģiskās orga-
nizācijas, kuru pieteikumu īstenošana pilnībā 
notiek Lubānas novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā. 

II Finansējuma piešķiršanas mērķi
4. Finansējuma piešķiršanas mērķi ir:
4.1. atbalstīt sabiedrisko organizāciju ak-

tivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu, objek-
tu un pasākumu īstenošanu Lubānas novada 
pašvaldības teritorijā, kā arī projektu pēctecī-
bu;

4.2. veicināt iedzīvotāju aktivitātes attīstību 
novadā un līdzdalību pilsoniskās sabiedrības 
veicināšanā;

4.3. veicināt Lubānas novada atpazīsta-
mību ārpus Lubānas novada administratīvās 
teritorijas;

4.4. veicināt sadarbību starp Pašvaldību 
un Finansējuma saņēmējiem.

III Finansējuma piešķiršana
5. Finansējumu, ievērojot Lubānas nova-

da budžeta iespējas, piešķir Lubānas novada 
dome, ņemot vērā Lubānas novada pašvaldī-
bas Finanšu un attīstības komitejas atzinumu.

6. Finanšu un attīstības komiteja izvērtē 
saņemtos reliģisko organizāciju un biedrību/
nodibinājumu iesniegumus, izvērtējot akti-
vitātes aktualitāti, sabiedrisko nozīmīgumu, 
oriģinalitāti un ilgtspēju un sagatavo domei 
atzinumu, kurā noteikti fi nansējuma saņēmē-
ji. Komiteja var dot atzinumu arī par daļēja fi -
nansējuma piešķiršanu un atteikumu piešķirt 
fi nansējumu. 

7. Finansējuma apjoms vienai biedrībai/
nodibinājumam kārtējā budžeta gadā  nav 
lielāks par 10 000 EUR. Biedrībām/nodibināju-
miem un reliģiskajām organizācijām kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšanai veicamajiem 
pasākumiem – ne vairāk kā 20 000 EUR. 

8. Finanšu saņēmēji pieteikumus pašvaldī-
bas fi nansējuma saņemšanai iesniedz līdz tek-
ošā gada 1. martam, 1. jūnijam, 1. septembrim 
vai 1. decembrim. Pieteikumus var iesniegt arī 
par iepriekšējā trīs mēnešu termiņā uzsākta-
jiem projektiem. 

9. Pieteikuma dokumentus Pašvaldības 
fi nansējuma saņemšanai iesniedz Pašvaldībā 
personiski vai sūtot elektroniski uz e-pasta 
adresi: pasts@lubana.lv,  parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu vai pa pastu Tilta iela 11, 
Lubāna, Lubānas novads, LV- 4830.

10. Pieteikuma dokumenti sastāv no:
10.1. iesnieguma;
10.2. informācijas par pieteikto projektu vai 

pasākumu (konkrētas aktivitātes, realizēšanas 

7.5. Līdzfi nansējuma saņēmējs desmit 
dienu laikā pēc projekta īstenošanas beigu 
termiņa iesniedz pašvaldībā: 

7.5.1. brīvas formas rakstisku pārskatu 
par projekta īstenošanas gaitu; 

7.5.2. atskaiti par piešķirtā pašvaldības 
līdzfi nansējuma izlietojumu (3. pielikums, 
skatīt novada mājaslapā). 

7.6. Pašvaldībai un konkursa komisijai ir 
tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā pārbau-
des projekta īstenošanas vietā) pirms paš-
valdības līdzfi nansējuma piešķiršanas, kā 
arī projekta īstenošanas laikā. 

7.7. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt pa-
pildu informāciju no pašvaldības līdzfi nan-
sējuma saņēmēja. 

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

 

  Lubānas novada pašvaldības
 domes priekšsēdētājs 

Tālis Salenieks

laiks un vieta, iesaistītās personas, mērķaudi-
torija, sasniedzamie rezultāti un tml.);

10.3. plānotā projekta vai pasākuma fi nan-
sējuma izdevumu tāmes (1. pielikums, skatīt 
mājaslapā www.lubana.lv);

11. Finansējuma saņēmējs atbild par 
sniegto ziņu patiesumu.

12. Pašvaldība 30 darba dienu laikā pēc 
Lubānas novada domes lēmuma slēdz līgumu 
ar Finansējuma saņēmēju par fi nansējuma 
piešķiršanu.

13. Par saņemtā fi nansējuma izlietojumu 
Finansējuma saņēmējs, līgumā ar Pašvaldību 
noteiktajā termiņā, iesniedz atskaiti par fi nan-
šu līdzekļu izlietojumu (2. pielikums, skatīt mā-
jaslapā www.lubana.lv), pievienojot grāmatve-
dības attaisnojošo dokumentu (līgumu, rēķinu, 
aktu u.c.) un maksājumu uzdevumu kopijas.

14. Ja Finansējuma saņēmējs piešķirto fi -
nansējumu neizlieto pilnā apjomā, tad tam ir 
pienākums 7 dienu laikā no pieprasījuma sa-
ņemšanas dienas atmaksāt Pašvaldībai neiz-
lietotā fi nansējuma daļu.

15. Ja Finansējuma saņēmējs piešķirto 
fi nansējumu izlietojis neatbilstoši fi nansējuma 
pieteikumā norādītajam mērķim, tad tam ir pie-
nākums 7 dienu laikā no pieprasījuma saņem-
šanas dienas atmaksāt Pašvaldībai mērķim 
neatbilstoši izlietoto fi nansējumu.

16. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt papil-
dus informāciju par piešķirtā fi nansējuma izlie-
tošanas gaitu, kā arī kontrolēt piešķirtā fi nan-
sējuma izlietojuma atbilstību.

Lubānas novada domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks

Noteikumi Nr. 3 „Par fi nansējuma piešķiršanas kārtību 
biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”



Sveiks, lasītāj!
Nebūs nepareizi teikts, ja apgalvošu, ka 

daba un laiks ārā aiz loga nebeidz vien pār-
steigt. Vienu dienu saulīte, un parādās kāre 
pēc saldējuma, bet nākamajā dienā ir atkal 
jāvelk ārā ziemas zābaki, jo nakts laikā zeme 
apgriezās kājām gaisā, tā arī mūsu noskaņo-
jums. Saule, pastūmusi lielos mākoņus, mīlīgi 
apglauda zaļganbrūnos pumpurus, pieklauvē 
mazajam sniegpulkstenītim un iespīd katram 
tieši sejā, smejot: „Pavasaris klāt, pavasaris 
klāt!” Vai Lubānā šis gadalaiks atnāk citāds, 
neparastāks? Laikam jau gan, to skolēni ir 
labi ievērojuši. Viņiem šķiet, ka tas ir visskais-
tākais – apvīts ar īpašu svaigumu un smar-
žām, nemieru cilvēku sirdīs un jaukām, labām 
domām.

 No 13. – 17. martam bija skolēnu pava-
sara brīvdienas, kurās varējām atpūsties un 
uzkrāt savus spēkus. 

24. martā skolā notika 8. – 11. klašu eru-
dīcijas konkurss, kurā katra klase pārbaudīja 
to, cik erudīta tā ir un pie kā vēl ir jāpiestrādā.

31. martā par godu Joku dienai skolā no-
tika pasākums, kurā ne tikai atnākušie izsmē-
jās no sirds, bet arī paši dalībnieki.

Ņemot vērā, ka ir sācies joku mēnesis, 
vēlos nedaudz parunāt par un ap jokiem. Pir-
mais aprīlis ir pazīstams kā joku diena, kad 
ar cilvēkiem mēdz izspēlēt dažādus jokus un 
blēdības! Ikviens cilvēks, kas joku neuztver 
labvēlīgi, visu nākamo gadu ir nodrošinājis 
sev neveiksmes.

Kāpēc šī diena ir atzīta par joku dienu, kā-
pēc cilvēki tiek izjokoti, nav īsti zināms. Joku 
mēneša tradīcijas:

Smejies!
Esi oriģināls!
Esi uzmanīgs!
Mīļais lasītāj! Izbaudi šo mēnesi un ne-

beidz apkārtējos pārsteigt ar savu smaidu! 
Līdz mācību gada beigām un vasarai tikai 48 
dienas!!!

“Saldskābmaizes” redaktore 
Madara Zviedre
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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

Mācāmies kopā ar Vaifi ju
2016. gada rudenī Latvijas Interneta aso-

ciācijas „Net-Safe Latvia” Drošāka interneta 
centrs aicināja 1. – 3. klašu skolēnus piedalī-
ties konkursā „Mana diena internetā”. Skolē-
ni vairākas dienas pierakstīja, ko viņi dara in-
ternetā – kādas mājaslapas apmeklē, kādas 
spēles spēlē, kuras programmas izmanto.

Konkursā  kopumā piedalījās 500 sko-
lēnu no 29 Latvijas skolām. Arī  Lubānas 
vidusskolas 1. un 3. klase piedalījās šajā 
konkursā.  Tāpēc marta nogalē  skolā cie-
mojās mūsu draugs Vaifi js – zēns, kurš dzīvo 
internetā un gaida ikvienu ciemos. Bijām ļoti 
priecīgi, ka Vaifi jam mūsu darbs ir iepaticies, 
tāpēc viņš izvēlējās atbraukt ciemos uz Lu-
bānu, lai iepazītos, uzspēlētu kādu spēli, pa-
līdzētu atpazīt nedrošās situācijas internetā 
un pateiktos par piedalīšanos konkursā.

Skolēni darbojās ar Vaifi ju un Latvi-

jas Drošāka interneta asociācijas pārstāvi 
Edgaru un atzina, ka draudzīgas sarunas, 
krustvārdu mīklas, kopīgas spēles un joki 
palīdz vieglāk izprast noslēpumaino inter-
neta pasauli, kā arī pareizas un atbildīgas 
rīcības nozīmi sociālajos tīklos. Ar “interneta 
radio” palīdzību noskaidrojām 5 svarīgākos 
vārdus, kas raksturo prātīgu interneta lieto-
tāju – internets, zināšanas, drošība, prāts un 
uzvedība.

Visiem prieku sagādāja arī Vaifi ja pārstei-
guma dāvana – pildspalva rakstīšanai gan 
uz papīra, gan uz skārienjutīga telefona vai 
planšetes ekrāna. Noslēgumā nofotografē-
jāmies un atvadījāmies no drauga, kurš ik-
dienā sastopams gan telefonā un planšetē, 
gan datorā. 

3. klases audzinātāja
Astra Šķēle

Kā reiz teica Apgaismības laikmeta fi-
lozofs Voltērs “Kamēr cilvēks tiecas pēc 
gudrības, viņš ir pelnījis gudrā nosauku-
mu. Tiklīdz viņš iedomājas, ka ir uzņēmis 
sevī visu gudrību, – uzreiz kļūst par muļ-
ķi.” Zināšanas var izstāstīt, bet gudrību 
ne. To var atrast, to var izdzīvot, var ļaut, 
lai tā tevi nes, ar to var darīt brīnumus, 
bet pateikt un iemācīt to nevar.

Piektdien, 24. martā, pirmo reizi notika 
8. – 11. klašu erudīcijas konkurss “Gudrs 
un vēl gudrāks”, kurā atklājās, kura klase 
ir erudīta, bet kurai vēl ir jāpiestrādā. Katrai 
klasei tika uzdoti jautājumi pēc 3 grūtības 
pakāpēm un laiks, cik ilgi varēja apspries-
ties. Lai sniegtu atbildi, bija atkarīgs no tā, 
kā ir jāatbild uz šo jautājumu. Jautājumi 
bija no latviešu valodas, literatūras, vēstu-
res, ģeogrāfi jas un matemātikas. Pats in-

teresantākais bija tas, ka visi šie jautājumi 
bija ņemti no 5. – 7. klases mācību grāma-
tām. Šeit parādījās, kurš ir mācījies vairāk, 
vai arī, kuram ir labāka atmiņa, intuīcija arī 
noderēja. Ļoti pārliecinoši pirmo vietu iegu-
va 10. klases komanda, pēc tam sekoja 11. 
klase ar otro vietu un trešo vietu ieguva 8. 
klases komanda. 

Neskatoties uz to, ka jautājumi bija sa-
mērā elementāri, tomēr atbildes ne vien-
mēr bija pareizas. Mēs katrs pārbaudījām 
sevi un, protams, uzzinājām arī atbildes 
uz jautājumiem, kurus nezinājām. Paldies, 
skolotājai Dacei Kočānei, kas mums deva 
iespēju sevi pārbaudīt un lieliski pavadīt 
laiku! Paldies, skolotājām, kas piedalījās 
jautājumu sagatavošanā!

Lubānas vidusskolas 9. klases skolniece 
Madara Zviedre

Konkurss “Gudrs un vēl gudrāks”

Lubānas vidusskolas skolēnu avīze 

2017. gada aprīlis2017. gada aprīlis

V ifij
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Lubānas vidusskolas skolēnu avīzīte “Saldskābmaize”

Skolēnu pašpārvalde ir skolēnu ap-
vienība, kurā darbojas skolas aktīvākie 
skolēni. Pašpārvalde sevī ietver ļoti 
daudz – tā ir iespēja piedalīties, būt klāt 
un mainīt skolas dzīvi, tā ir iespēja reali-
zēt savas idejas un palīdzēt tās realizēt 
citiem, iegūt jaunus draugus un krietni 
paplašināt paziņu loku skolā, pavadīt 
pēcpusdienas jautrā atmosfērā pie tējas 
tases un kādu reizi arī doties kur tālāk 
par savas skolas sienām. Šoreiz ciemi-
ņus uzņēmām mēs – Lubānas jaunieši.

Lubānas vidusskolā 4. aprīlī norisinājās 
skolu pašpārvalžu tikšanās. Pie mums bija 
ieradušies pārstāvji no Oskara Kalpaka 
Meirānu pamatskolas, Degumnieku pamat-
skolas, Dzelzavas pamatskolas, Ļaudonas 
vidusskolas un Ērgļu vidusskolas. No Lu-
bānas vidusskolas piedalījās 10 jaunieši: 
Ilva Ozolniece, Kristiāna Krēsliņa, Vineta 
Džigure, Amanda Gerševica, Sabīne Stip-
rā, Mārcis Andris Mihelsons, Dita Stērninie-
ce, Loreta Māliņa, Helēna Gerševica, Edijs 
Gutāns, kā arī skolotāja Dace Kočāne.

Diena iesākās ar Lubānas vidusskolas 
direktores Ivetas Peilānes, Lubānas vidus-
skolas direktores vietnieces audzināšanas 
darbā Daces Kočānes un Lubānas vidus-
skolas pašpārvaldes prezidentes Ilvas 
Ozolnieces uzrunām un laba vēlējumiem.

Sekoja turpinājums ar atraktīvo mā-

jasdarba atrādīšanu – iepazīstināšanu, ko 
katra skola bija sagatavojusi pirms brauk-
šanas ciemos. Kad bijām jau iepazinušies, 
turpinājām ar sporta aktivitātēm, kas notika 
mūsu skolas sporta zālē. Lubānas vidus-
skolas pašpārvalde bija sagatavojusi 9 da-
žādas sporta  un veiklības stafetes, lai sko-
lu pārstāvji labāk viens otru iepazītu. Pēc 
kārtīgas izkustēšanās devāmies uz Tūris-
ma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru, 
kur Ilze Kraukle izstāstīja un iepazīstināja ar 
Lubānas apskates vietām, kas ir piejamas 
ikvienam interesentam. Tālāk  mūsu ceļš 
veda uz Jauniešu centru, kur Linda Irbe 
pastāstīja, kā centrs ir izveidojies, protams, 
bija arī dažādas aktivitātes, piemēram, tai-
sījām atstarotājus, kā arī spēlējām mūzikas 
instrumentus.

Dienas noslēgumā apmainījāmies ar 
pozitīvajām emocijām, dienas laikā gūta-
jām atziņām, padziedājām dziesmas un 
nu jau bija pienācis laiks katram doties uz 
savām mājām. Darbošanās kopā ar citu 
skolu skolēniem dod iespēju pilnveidoties 
arī pašam, mācoties strādāt komandā, pie-
ņemot svarīgus lēmumus un uzņemoties 
atbildību. Pašpārvalde ir arī iespēja dažādi 
radoši izpausties. Paldies visiem, kuri nebi-
ja vienaldzīgi un mūs atbalstīja!

Skolas pašpārvaldes prezidente  
11. klases skolniece Ilva Ozolniece

Skolu pašpārvalžu tikšanās
31. martā Lubānas vidusskolā 

notika Joku diena. Katra klase bija 
sagatavojusi kādu anekdoti vai atga-
dījumu no dzīves, ko parādīja visiem 
klātesošajiem. Katrai klasei arī bija 
jāreklamē kāds noteikts priekšmets, 
piemēram, florbola bumbiņa, drēbju 
pakaramais, mazs spēļu putniņš.

 Joku diena ir saistīta ar pavasara 
atnākšanu, kad daba muļķo pasauli ar 
mainīgajiem laika apstākļiem. Visizpla-
tītākais uzskats par joku dienu ir saistīts 
ar 16. gadsimtu, kad Jūlija kalendārs 
tika aizstāts ar Gregora kalendāru. Cil-
vēkus, kurus pirmajā aprīlī var izjokot, 
bieži sauc par “aprīļa muļķiem.”

Ir visiem zināmas pārbaudītas pa-
tiesības – cilvēki, kuri smejas ir sim-
pātiskāki, smaids uzpērk un valdzina, 
smiekli ir dvēseles un sirds atslēga uz 
gaišāku dzīvi. Smiekliem ir veltīta īpaša 
nozare – getoloģija. Arī Latvijā smieklu 
terapija tiek praktizēta. Psihologi uz-
skata, ka rīts jāsāk ar anekdotēm, bet 
ne ar kriminālo ziņu lasīšanu.

Interesanti fakti par smiekliem:

 pieaugušie 
smejas vidēji 15 rei-
zes dienā, bet bērni 
līdz 400 reizēm,

 smiešanās 
veicina vielmaiņu 
un holesterīna noār-
dīšanos organismā,

 sievietes 
smejas vairāk nekā 
vīrieši,

 smiešanās laikā veidojas prieka 
jeb laimes hormons.

Raganiņa iet uz balli un domā, kādu 
frizūru izveidot no saviem trim matiem. 
Izdomā pīt bizi. Pin, pin, bet viens mats 
izkrīt. Ko lai tagad dara? Taisīs zirgasti. 
Taisa, taisa, izkrīt vēl viens mats. Paliek 
tikai viens. Ragana domā: “Iešu ar iz-
laistiem matiem!”

Materiālus apkopoja 
6. klases skolniece 
Elizabete Kalniņa

Joku 
diena

7. aprīlī skolā strādāja centrs “Darde-
dze” ar 5. – 8. klašu skolēniem. Tā ir nevals-
tiska organizācija, kuras darbības centrā ir 
mērķis pasargāt bērnus no vardarbības.

Centra „Dardedze” vīzija sakņojas pār-
liecībā, ka ikvienam bērnam ir tiesības būt 
mīlētam, pasargātam, cienītam un uzklau-
sītam.

Noteikti Tu atceries kādu gadījumu no 
skolas laikiem, kad klasē kāds tika apcelts, 
aprunāts un izstumts. Lai iesaistītos šajās 
situācijās un aizstāvētu vājāko, ir vajadzīga 
liela drosme... Mēs varam šo situāciju mai-
nīt, liekot skolēniem apjaust šī vardarbības 
veida fi ziskās un emocionālās sekas, kā 
arī kopīgi palīdzēt atrast veidus, kā uzlabot 
klases emocionālo atmosfēru.

Skolēniem tika piedāvātas 2 nodarbī-
bas – iecietības stunda un foruma Teātra 
metode.

Iecietības stundiņa bija interaktīva un 
jauniešiem viegli uztverama 40 minūtes 
gara nodarbība, kurā iekļauts teatrāls mo-
nologs, diskusija un dažādas aktivitātes 
jauniešiem – ar mērķi izglītot par vienau-
džu savstarpējās vardarbības jeb mobinga 
cēloņiem un sekām, kā arī veidiem, kā mo-
bingu izbeigt. Mobings – nedaudz mulsi-
nošs vārds, taču mazliet papētot tā nozīmi, 
saprotam, ka nekas ļoti jauns tas nav, tikai 
tam beidzot ir piešķirts vārds.

Vārds “mobings” ir iekļauts Mūsdienu 
latviešu valodas vārdnīcā, kur tam ir norā-
dīta šāda nozīme: mobings (lietv.) – psi-
holoģiska terorizēšana (piem., darbavietā, 
skolā). Mobinga upuris. Nepakļauties mo-
bingam. 

Skolēnus aicina iesaistīties mobinga 
izskaušanā, kaut vai sveicinot tos, kurus 
neviens nesveicina, sarunājoties ar izstum-
tajiem, apsēžoties blakus tam, kurš sēž 
viens (laikraksts “Diena” 2001. g.) Cilme: 
no angļu mobbing (mob’pūlis’).

Foruma Teātra metode ir praktiska no-
darbība, kur skolēniem tiek parādīta reāla 
mobinga situācija. Jauniešiem pašiem ir 
iespēja šo situāciju mainīt, uzlabot, meklēt 
risinājumus, pašiem uz spēles laukuma ie-
justies notiekošajā, kļūstot par “aktieriem” 
– aktīviem situācijas dalībniekiem. Tiek 
analizētas mobinga situācijā iesaistītās pu-
ses, un katrs klases skolēns var iesaistīties 
un izbeigt mobingu. Lūk, ko par šo nodar-
bību saka paši pusaudži:

– „Man ļoti patika šī stunda, lika par 
daudz ko padomāt. Es sapratu arī to, ka 
vienmēr var izmainīt situāciju uz labu.” 

– „Pēc šīs situācijas es vairs citu vietā 
neko sliktu nedarīšu un palīdzēšu kādam, 
ja viņu apsmies.”

Skolotāja Ilona Kalniņa

Skolā viesojas centrs „Dardedze”
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Dzimšanas dienas reportāžaDzimšanas dienas reportāža
8. aprīlī dzejniecei Bro-

ņislavai Martuževai paliktu 93 
gadi. Šī dzimšanas diena ir 
jau piektā, kuru dzejniece ne-
svin kopā ar mums, bet viņas 
piemiņa pulcē kopā tos, ku-
riem šis neparastais cilvēks 
bijis tuvs.

Tāpēc 8. aprīļa vakarā 
„Broņislavas Martuževas fonda 
„Rakstītāja” (skaists nosau-
kums!)” valdes priekšsēdētāja 
Anna Egliena aicina lubāniešus 
(un ne tikai) uz dzejnieces dzim-
šanas dienas svinībām pilsētas 
klubā. Tām dots nosaukums 
„Nenopietnā Martuževa”.

Skatuves prospektā liels 
Broņislavas foto, bet ierakstā 
dzejniece dzied Bērzpils dzies-
mu „Škirītēsi, zūsu pulki”, un 
tad viņas dziesmu pārtver un turpina folkloras 
kopas „Lubāna” stiprās un skanīgās balsis – 
ar kokli, protams, Astra Šķēle.

Anna Egliena sarūpējusi 1994. gada video, 
kur visi jauni: gan Anta Rugāte, gan Mārtiņš 
Egliens, gan Broņislavs Spridzāns no Latvijas 
radio, gan dzejniece pati, kura, smiedama sa-
vus garšīgos smieklus, visus cienā ar sarkan 
(vīnu? – laikam gan ar kaut ko štengrāku).

Anna Egliena atgādina, ka Broņislavas 
dzīve bijusi ellīgi krāsaina. Viņa bija sava lai-
ka „baltā vārna”, kura pati teica: „Es vienmēr 
esmu cīnījusies zaudētāju pusē.” Kur bija 
Broņislava, tur nekad nebija garlaicīgi. To var 
apliecināt arī viņas jauno dienu draudzene 
Helēna Veipa (toreiz Mackeviča), kas dzīvoja 
„Mežmaļos” – 3 km no „Lazdiņām”. Abu mei-
teņu vecāki draudzējās, un Helēna bieži cie-
mojās pie Broņislavas. Tāpēc tieši Helēna bija 
pirmā, kurai dzejniece lūdza žurnālā „Liesma” 
publicēt savas vārsmas ar Mackevičas vārdu, 
bet meitene, būdama patiesi godīgs cilvēks, 
atteica draudzenei.

Zāle draudzīgi smejas, videoierakstā klau-
soties Broņislavas stāstu par to, kā padom-
ju laikā vispārēja defi cīta apstākļos viņas ar 
māsu gādājušas sev zārkus, rūgtas pieredzes 
mācītas: kad 80. gados nomira brālis Ciprians, 
zārku vajadzēja aizņemties  no kāda, kurš to 
bija sarūpējis laikus. Par zārka gatavošanu 
bija jāmaksā 100 rubļu (un tas bija nelegāls 
rūpals), bet, kad meistars uzzināja, ka zārks 
tiek gādāts Broņai, viņš teica: „Nacionālajai 

partizānenei atdošu par piecdesmit!” – bet 
dzejniece tā nebija ar mieru un maksāja visus 
simt.

Mārtiņa Jurjāna uzņemtajos kadros re-
dzam, kā dzejniece pēc A. Eglienas ilgas lūg-
šanās zīlē ar kārtīm. Lubānas teātra „Priekš-
spēle” aktrises – Ilze Kraukle un Sandra Līcīte 
– lasa viņas dienasgrāmatas fragmentus: Rāz-
nas sanatorija 1958. gads, Vecgada karnevāls, 
Broņislava uz ātru roku iztaisās par čigānieti 
un zīlē ar kārtīm, gūstot pārsteidzošus panā-
kumus un jūsmīgu piekrišanu, jo savu nākotni 
grib uzzināt tik daudzi, bet dzejniece ir veikla 
runātāja, kurai pēc vārda ķešā nav jāmeklē.

Uz dzimšanas dienas svinībām aicināta 
arī solistu apvienība „Jubilāri”: viņi pagājušā 
gada 8. aprīlī talkoja dzejnieces „Dārziņos” 
un todien tur tika radīts videoklips Andra Eri-
ņa dziesmai „Visa dzīve kā sasvēries kuģis”. 
Te nu mums neliela vilšanās: nav ieradies A. 
Eriņš, kurš dejo skatē Rēzeknē, un nav arī 
Ginta Ločmeļa (saslimis). Bet ir Aldis Kise – 
mūzikas skolotājs (saksofons, klarnete), pū-
tēju orķestra vadītājs un „tikai muzikants”, kā 
saka Pēteris Pētersons. Un ir arī Andris Bal-
tacis. Viņi spēlē un dzied par četriem, turklāt 
bez mikrofona – paziņojot: „Gaiļa gadā jāsēž 
uz augstākas laktas.” Skan gan dziesmas, 
kurām dzejniece sacerējusi tekstu, izmantojot 
labi zināmas melodijas, gan dziesmas, kuras 
Broņislava iemācījusies Sibīrijā. Liels pārstei-
gums ir video, kurā Martuževa spēlē cītaru un 
krievu valodā dzied Staļina represēto un izsū-

tīto trimdinieku romanci, – me-
lodija pazīstama: „Vijolnieks”. 
To A. Baltacis nodzied latviski. 
Grūti novērst skatienu no skais-
tā akordeona, kuru rotā zelta 
burti – ALDIS KISE. Tik virtuozi 
un reizē iejūtīgi pa taustiņiem 
dejo mūziķa pirksti. Man bija 
pārsteigums tas, ka arī dzejnie-
ce ir spēlējusi akordeonu.

Anna Egliena ir sameklējusi 
daudz fotogrāfi ju, kuras redza-
mas uz lielā ekrāna. 

Dzimumdienas viesiem ir ie-
spēja klātienē iepazīt Nacionālā 
teātra aktieri Gundaru Grasber-
gu – viņa labsirdība, miers un 
emocionālā inteliģence ir grūti 
savienojama ar lomām, kuras 
aktierim bija jāatveido teātrī, - 
piemēram, ar Kangaru un Pietu-

ka Krustiņu. G. Grasbergs runā B. Martuževas 
dzeju, un prātā paliek rinda: „Sirds palikusi 
nenosvērta.”

Viesu pulkā arī Māris Sedlenieks – mutes, 
sejas un žokļu ķirurgs. Pēc nelielas operācijas 
2003.gadā dzejniece nedrīkstēja smieties, bet 
viņa šo noteikumu neievēroja un šuves bija jā-
liek atkārtoti. Pēc trešās reizes dakteris Māris 
lielo smējēju ievietoja slimnīcā – un viņi kļuva 
draugi.

Dzimumdiena beidzas ar Jāzepa Mediņa 
un Friča Bārdas „Dzīvīti”, kuru visi simt viesi 
dzied kopā – skan kupli, tāpēc jādzied vēl: 
Aiņa Šaicāna „Dzīve, mana dzīvīte”, un tad 
Anna Egliena visus sanākušos uzaicina uz 
Broņislavām 26. augustā – tā ir sestdiena.

Uz tikšanos!
Aija Andersone

Oļģerta Skujas foto

Pieteikšanās 
platību maksājumiem 

2017. gadā
No 18. aprīļa  līdz 22. maijam varēs 

pieteikties platību maksājumu saņem-
šanai Lubānā pie LLKC Lubānas no-
vada lauku konsultantes (iesnieguma 
aizpildīšana  EPS tāpat kā 2016. gadā 
ir maksas pakalpojums).

Iepriekš precizēt tikšanās laiku pa 
tel. 28395276, Astrīda Ikauniece, Lubā-
nas novada LAK.

Lauku atbalsta dienesta mājaslapā  
EPS pieejams no 11. aprīļa.

Jautājumu un neskaidrību gadīju-
mos lauksaimnieki var saņemt konsultā-
cijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas 
centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@
lad.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tāl-
runi 67095000.

7. aprīlī Lubānas pilsētas bibliotēkā notika 
Treniņa seminārs un tikšanās ar socionikas 
maģistri, grāmatas “Atrodi sevi!” autori Veltu 
Līviju Miķelsoni. Tā bija praktiska nodarbība 
četru stundu garumā, kurā mācījāmies parei-
zi izprast, kā veidojas socio – rakstura tips, 
un kā iemācīties to atpazīt. Viegli nebija un ne 
visi uzreiz varēja atpazīt savu rakstura tipu. Kā 
skaidroja pasniedzēja – kļūdas rodas tāpēc, 

ka daudzi sevi slikti pazīst, īpaši loģiskie tipi. 
Tomēr ar pasniedzējas palīdzību semināra 
noslēgumā katram kļuva skaidrs, pie kāda 
rakstura tipa viņš pieder.

Semināra dalībnieki izteica vēlmi rudenī 
vēlreiz tikties ar pasniedzēju un dziļāk izzināt 
sevi. Bet tie, kas šajā dienā nevarēja ierasties, 
paši var mēģināt noteikt savu socio – tipu,  
apmeklējot mājas lapu http://www.socionika-
skola.lv/ un pildot testus vai bibliotēkā lasot 
grāmatu “Atrodi sevi!”

Inguna Kaņepone

Atrodi sevi!Atrodi sevi!
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Novada amatiermākslas 
kolektīvi skatēs

Lubānas novada amatiermākslas kolek-
tīvi aktīvi darbojas, realizē savus nospraus-
tos mērķus. Lielākā daļa no kolektīviem kat-
ru gadu piedalās skatēs, kurās viņu darbību 
vērtē žūrija, piešķirot punktus un pakāpes.

 3. aprīlī, noslēdzoties amatierteātru re-
ģiona skatēm „Gada izrāde 2016”, ir zināmi 
rezultāti. Lubānas amatierteātris “Priekšspēle” 
ar izrādi A. Nikolai “Taurenīt, taurenīt!“ ieguva 
2. pakāpi, nopelnot 39 punktus (maksimālais 
punktu skaits – 50). Žūrija šajā skatē noskatījās 
84 izrādes un 18 aktieriem piešķīra īpašas atzi-
nības. To skaitā arī Aigaram Novikam par veik-
smīgu Elio lomas atveidojumu šajā izrādē. 

2016. gadā Latvijā darbojās 425 ama-
tierteātri ar vairāk nekā 6400 dalībniekiem. Šī 
gada reģiona skatēs tika vērtētas 84 izrādes, 
jo reģiona skatē var piedalīties kolektīvs ar iz-
rādi, ko uz reģionu ir izvirzījusi novada skates 
žūrija vai Latvijas Nacionālā kultūras centra 
amatierteātru nozares konsultatīvās padomes 
akceptēts teātra jomas eksperts. Mūsu izrādi 
uz reģiona skati rekomendēja Smiltenes tautas 
teātra režisors, Valmieras teātra aktieris Agris 
Māsēns un viņa kundze – Valmieras teātra ak-
trise Lelde Kalēja. Gribu teikt paldies saviem 
aktieriem un radošajai komandai par ieguldīto 
darbu, savam kolektīvam par atbalstu. Lai tas, 
ka pietrūka viena punkta līdz pirmajai pakāpei, 
dod enerģiju, iedvesmu un izaicinājumu turp-
mākajā darbībā.

 1. aprīlī notika XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētku deju lieluzveduma 
„Māras zeme” repertuāra apguves skate Ma-
donas deju apriņķim, kurā savu dejotprasmi 
apliecināja Lubānas novada deju kolektīvi. 
Esam lepni par sasniegtajiem rezultātiem!

– Lubānas novada Lubānas vidusskolas 
bērnu deju kolektīvs – 39.3 p., 2. pakāpe (ko-
lektīva vadītāja Inese Straume);

– Lubānas novada Lubānas pilsētas kul-
tūras nama jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” 

B grupa – 54,8 p., 1. pakāpe (kolektīva vadītāja 
Laila Ozoliņa);

– Lubānas novada Lubānas pilsētas kul-
tūras nama jauniešu deju kolektīvs “Žuburi” C 
grupa – 44,5 p., 1. pakāpe (kolektīva vadītāja 
Laila Ozoliņa);

– Lubānas novada Lubānas vidusskolas 
jauniešu deju kolektīvs C grupa – 47,8 p., aug-
stākā pakāpe (kolektīva vadītāja Lienīte Ozol-
niece);

– Lubānas novada Lubānas pilsētas kultū-
ras nama Tautas deju ansambļa “Lubāna” vi-
dējās paaudzes deju kolektīvs  D grupa – 56,5 
p., augstākā pakāpe (kolektīva vadītāja Laila 
Ozoliņa);

– Meirānu tautas nama vecākās paaudzes 
deju kolektīvs “Meirāni” F grupa – 41,7., 1. pa-
kāpe (kolektīva vadītājs Zigfrīds Gora).

 22. aprīlī notiks Latvijas amatieru koru 
skate Madonas koru apriņķim, uz kuru dosies 
Lubānas kultūras nama senioru sieviešu koris 
“Noskaņa”.

 23. aprīlī Lubānas kultūras nama folklo-
ras kopa “Lubāna” un Meirānu tautas nama 
tradīciju kopa “Sietiņš” piedalīsies Cesvainē 
starptautiskā folkloras festivāla “BALTICA 2018” 
folkloras un etnogrāfi sko ansambļu skatē.

 27. maijā lauku kapela “Meldiņš” dosies 
uz XX Latvijas tautas mūzikas svētkiem Ludzā. 

Turējām īkšķus par tiem kolektīviem, kuri 
jau ir startējuši ar brīnišķīgiem rezultātiem un 
vēlam veiksmi tiem kolektīviem, kuriem skates 
vēl priekšā.

Visiem veiksmi vēlot, 
Lubānas novada pašvaldības 

kultūras darba speciāliste 
Ilze Kraukle, 

Lubānas kultūras nama direktore 
Velga Puzule, 

Meirānu tautas nama vadītāja 
Inga Aizsilniece

Sasniegumi 
pauerliftingā

1. aprīlī Degumnieku sporta zāle pul-
cināja komandas no Gulbenes, Madonas, 
Līvāniem, Rembates, Alūksnes, Bauskas, Lī-
vāniem, Pļaviņām uz 3. Latvijas kausa posmu 
svaru stieņa spiešanā guļus. Gulbenes, Ma-
donas un Bauskas komandām vienāds pun-
ktu skaits – 96, no kura visas – pirmās vietas! 
1. – 3. vietu kausi sadalījās vien pēc Wilksa 
punktiem! Gulbenes komanda ierindojās 1. 
vietā, Madonas komanda – 2. vietā un Baus-
kas komanda – 3. vietā. 4. vietā tika atstāta 
patreizējā LK svaru stieņa spiešanā guļus lī-
dere – Rembate/Legacy komanda. Madonas 
SCK komandā startēja arī lubānieši.

Sieviešu grupā 
Svara kategorija – 72 kg. Lelde Pērkone, 

paceļot 50 kg, ierindojās 2. vietā.
Vīru grupā 
Svara kategorija – 93 kg. Mārtiņš Mar-

kovs, paceļot 147,5 kg, izcīnīja 3. vietu.
Jauniešu grupā
Svara kategorija – 93 kg. 1. vietu ieguva 

Matīss Turlajs, paceļot 125 kg, līdz ar to sev 
nodrošinot jauniešu absolūtajā vērtējumā arī 
1. vietu.

Junioru grupā 
Svaru kategorijā – 66 kg Raivis Rubulis, 

paceļot 80 kg,  ieguva 2. vietu.
Degumnieku Čempionātu klasiskajā sva-

ru stieņa spiešanā guļus ar lieliskām balvām 
dalībniekiem atbalstīja SIA Hereford Agro, Lu-
bānas vīnotava un z./s. “Zvaigznītes”. Paldies! 
Liels paldies arī organizatoriem – Ošupes pa-
gastam un Madonas SCK! Baiba Daigina

Biedrība “Meirānieši” no 1. jūnija 
uzsāks Ģimenes asistentu apmācību! 
Apmācība sastāvēs no 36 stundu teorē-
tiskām un 12 stundu praktiskām nodar-
bībām. Noslēdzot apmācību – tiks izdota 
Apliecība par ģimenes asistentu apmācī-
bas kursa apguvi.

Kas ir Ģimenes asistents?
Ģimenes asistenta pakalpojums nodro-

šina personai atbalstu un apmācību soci-
ālo prasmju apgūšanā, bērna aprūpē un 
audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā.

Ģimenes asistents nav aukle, mājkal-
potāja vai aprūpētājs. Ģimenes asistents 
neko nedara ģimenes vietā, bet dara kopā 
ar ģimeni.

Ģimenes asistenta galvenie darba pie-
nākumi:

Veicināt vecāku prasmju un zināšanu 

pilnveidi, veicināt izpratni par bērnu ve-
cumposmu īpatnībām, savstarpējo attie-
cību veidošanu, disciplīnu atbilstoši bērnu 
vecumposmam;

Sniegt atbalstu un attīstīt nepiecieša-
mās prasmes patstāvīgas dzīves nodroši-
nāšanā, mājsaimniecības vadīšanā, budže-
ta plānošanā;

Atbalstīt un attīstīt prasmes veiksmīgi 
risināt jautājumus ar juridiskām un fi ziskām 
personām.

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

Apmācība bez maksas!

Pieteikties personīgi pie Daces Mež-
sargas vai pa tālruni 26482449.

Ģimenes asistentu apmācība

Paziņojums 
par nekustamā 
īpašuma izsoli

Lubānas novada pašvaldība pārdod 
rakstiskā izsolē ar lejupejošu soli nekusta-
mo īpašumu – neizīrētu dzīvokli Parka ielā 
7 – 17, Lubānā, Lubānas nov. (kadastra 
Nr. 70139000282), kas sastāv no trīsistabu 
dzīvokļa ar kopējo platību 73,3 m² un kop-
īpašuma 733/12575 domājamām daļām no 
būves. Izsoles objekta nosacītā cena 2900 
EUR. Izsoles nodrošinājums 290,00 EUR. Ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā www.lubana.lv un pašvaldī-
bas kancelejā. Tālrunis uzziņām par nekus-
tamo īpašumu 64894941. Pieteikumi izsolei 
iesniedzami Lubānas novada pašvaldības 
kancelejā vai klientu apkalpošanas centrā 
Tilta ielā 11, Lubānā, līdz 2017. gada 19. 
maijam plkst. 12.00. Nodrošinājuma nauda 
iemaksājama Lubānas novada pašvaldības 
(reģ. Nr. 90000054159) kontā Nr. LV64HA-
BA0551033331460, AS “Swedbank” vai 
pašvaldības kasē. Izsole notiks 2017. gada 
19. maijā plkst. 15.00 Lubānas novada paš-
valdības 14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā.



Interesanti. Aktuāli

/”Lubānas Ziņas” 2017. gada 13. aprīlis/ 9

Novadā

KINO
Tas, ko viņi neredz

28. aprīlī plkst. 18.000 Lubānas pilsētas klubā
Jaunā režisora Staņislava Tokolova fi lma 

“Tas, ko viņi neredz”.
“Tas, ko viņi neredz” ir psiholoģisks trilleris ar 

zinātniskās fantastikas elementiem. Filmas sižeta 
pamatā ir stāsts par medmāsu Elzu, kas iemīlas savā 
pacientā – jaunā zinātniekā Nikolā, kurš mākslīgā 
intelekta izstrādes procesā ir nonācis komā. Nikolā 
gaida ilgstoša atveseļošanās, savukārt abus varoņus 
– nebūt ne viegls ceļš uz savstarpēju uzticēšanos, ko 
sarežģī zinātnieka izgudrojums – mākslīgais intelekts 
“Anna”, kas aktīvi iejaucas varoņu attiecībās, lai Nikolā 
piederētu tikai viņai. 

Lomās: Katerina Shpitsa, Evgeniy Tkachuk, Andris 
Keišs, Arnis Līcītis, Elīna Dzelme. Filma krievu valodā ar 
subtitriem latviešu valodā. Filmas garums: 1h 32 min. 
Vecuma ierobežojums: 16+. Ieejas maksa 2 EUR. 

Lubānas novada pašvaldības kultūras darba 
speciāliste Ilze Kraukle

9. aprīlī Lubānas pilsētas klubā notika pavasara sezonas noslēguma 
Zoles turnīrs. Piedalījās 16 dalībnieki. Zoles turnīra rezultāti:

1. vieta – Pēteris Bērziņš;
2. vieta – Lauris Priednieks;
3. vieta – Jānis Garlo;
4. vieta – Dairis Kalniņš;
5. vieta – Vilis Pērkons;
6. vieta – Andris Sproģis;
1. zole – Gatis Kalniņš.

Uz tikšanos nākamajā Zoles turnīra sezonā! Velga Puzule

Zoles turnīrs

Sportiskas aktivitātes novadā

Lubānas novada sporta pasākumu or-
ganizators Māris Valainis piedāvā visiem 
novada iedzīvotājiem plašas aktīvās atpūtas 
iespējas – dažādas sportiskas nodarbes.

 Katru svētdienu Lubānas vidusskolā tiek 
organizētas vingrošanas nodarbības visiem, 
kas vēlas būt fi ziski spēcīgi un aktīvi. Svētdie-
nās Māris Valainis aicina arī meirāniešus iesais-
tīties vingrošanas nodarbībās (dalībnieki – bez 
vecuma ierobežojuma). Piesakieties, nenožē-
losiet! Lubānieši saka, ka ir ļoti interesanti. Vin-
grotgribētāju Lubānā bija tik daudz, ka nācās 
izveidot pat 2 grupas (vidējas intensitātes un 
augstas intensitātes vingrošanas grupas). Ie-
priekšpieteikšanās pa t. 26649344. Nodarbības 
ir bez maksas. 

 8. aprīlī notika nūjošanas nodarbība. 
Kopā tika pieveikti 7,5 km. Nūjošana ir augstas 
efektivitātes sportiska nodarbe, kurā tiek iz-
mantota pareiza nodarbības metodika, soļoša-
nas tehnika un īpašas nūjas vienmērīgai ķer-
meņa noslogošanai. 

Bibliotēku 
nedēļa

Meirānu bibliotēkā
19. aprīlī plkst. 11.00

 Tikšanās ar Pēteri Ikaunieku – grā-
matas “Vilku mednieka piezīmes” autoru.

 Visu aprīļa mēnesi  aplūkojama iz-
stāde „Aivars Aivieksts. Fotogrāfi jas un 
esejas”.

 Meirānu Kalpaka pamatskolas bib-
liotēkā „Iepazīsti savu bibliotēku!”  kon-
kurss, kurā skolēni varēs parādīt savu at-
jautību un vērību bibliotēkas izzināšanā, 
kā arī uzzīmēt attēlus, kādu redz bibliotēku 
savā iztēlē. Dina Sestule

Vidzemes uzņēmēju 
dienas 2017

Šogad jau 20. gadu pēc kārtas tiek 
organizēta Vidzemes reģionā lielākā uz-
ņēmēju un amatnieku izstāde “Vidze-
mes Uzņēmēju dienas 2017”. Izstādes 
norises datumi – 19. un 20.maijs. Vidze-
mes uzņēmēju dienās no Lubānas no-
vada piedalīsies:

 Lubānas novada tūrisma un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma centrs;

 SIA “Hereford Agro”;
 Lubānas vīnotava;
 Amatnieku centrs.

 15. aprīlī notiks Lieldienu basketbola tur-
nīrs “30+”. Komandā 2 sievietes un 3 vīrieši. 
Interesenti tiek aicināti tikties Lubānas vidus-
skolas sporta zālē plkst. 10.00.

 22. aprīlī Lielās talkas ietvaros Māris Valai-
nis aicina uz talku – sakopt dzelzceļa līniju Lu-
bāna – Meirāni. Ja darbi veiksies, kā plānots, 
tad šajā līnijā ar laiku tiks ierīkota velotrase. 

 Atvērta Meža taka 3,5 km garumā nūjoša-
nai un skriešanai. Taka ir marķēta, sākas Meža 
ielas galā. Aizmaldīties nevar!

 29. aprīlī tiek plānots velobrauciens. Pie-
teikties pie Māra Valaiņa. Brauciena sākums 
plkst. 10.00. Pasākumu organizē biedrība “Mei-
rānieši”. 

 1. maijā Lubānā, dabas takas sākumā 
(Krasta ielas galā) notiks skrējiens “Lubānas 
džunglis”. Reizē notiks arī nūjošanas čempio-
nāts. Plkst. 9.30 sākas dalībnieku reģistrācija. 
Pirmie starti plkst. 11.00. T. 26649344 (Māris). 
Skatīt plašāku informāciju novada mājaslapā. 

Esiet aktīvi! Ligita Pētersone

18. APRĪLĪ no plkst. 17.00 – 19.00 
Lubānā norisināsies orientēšanās sa-

censību 1. kārta “Madonas kausi 2017”. 
Starts pie Lubānas vidusskolas.

Dalības maksa: bērniem – 1,50 EUR, 
pieaugušajiem – 3 EUR.

Vairāk informācijas: www.okarona.lv
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Lai miers manai zemei, 
pa kuru es gāju.

Meiriene Anastazija (96 g.) Lubāna
08.08.1920. – 07.04.2017.

Jānis Šauro (72 g.) Meirāni
21.12.1944. – 09.04.2017. 

Kā rīkoties gadījumos, 
ja kaimiņi traucē 
jūsu naktsmieru?

Vēlreiz atgādinu, ka situācijās, kad 
daudzdzīvokļu namu blakus dzīvokļu ie-
dzīvotāji (kaimiņi) pēc plkst. 23.00 ignorē 
vispārpieņemtās uzvedības normas – skaļa 
mūzikas klausīšanās, kliegšana vai jebkāda 
cita veida skaļa uzvedība, jums ir tiesības 
nekavējoties ziņot Valsts policijai pa vienoto 
tālruni – 110. Par minēto pārkāpumu iestā-
jas administratīvā atbildība, kas paredzēta 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
167. pantā “Sīkais huligānisms” un ir pare-
dzēts naudas sods no 70 līdz 500 Euro. 

Nepieciešamības gadījumā līdz plkst. 
16.30 zvanīt pa tālruni 26315971, pēc plkst. 
16.30 pa tālruni 110.

VP Vidzemes RP
Madonas iecirkņa

KPN inspektors D.Bogatirjovs

Nākamais “Lubānas Ziņu” 
numurs iznāks 

28. aprīlī.
Informāciju iesniegt domē 
redaktorei līdz 21. aprīlim.

Atkal, zeme, tava velēna
vaļā tiek klāta,

Atkal viena dziesma
līdz galam izdziedāta.

Izsakām līdzjūtību Saulim Meirim, 
mūžības ceļā pavadot 
tēvu un vecmammu.

Kaimiņi Celtnieku ielā Lubānā

Daudz darbiņu padarīti,
Daudz solīšu iztecēti,

Lai nu mīļā zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.  

Mūsu klusa līdzjūtība 
Samantai Meirei un viņas ģimenei, 

vectētiņu un vecvecmāmiņu 
smilšu kalniņā pavadot. 

Lubānas vidusskolas 1. klases skolēni, 
audzinātāja un vecāki 

Pārdod kūtsmēslus. T. 29234167.

Kas to varētu iedomāties, ka kādu mūsu 
novadā var ieinteresēt svešas pastkastes? 
Pirmdien, 3. aprīlī, veikts vandālisma akts 
Meirānos, ceļa malā, kas ved uz Pomeru 
mājām – nozagtas 2 pastkastītes – smuki 
nozāģēts ar zāģi pastkastīšu turētājs – koka 
balsts un pašas pastkastes pazudušas. 

Pastniece sniedz informāciju, ka pasta 
izvadāšanas brīdī pastkastītes vēl bijušas, 
tajās ievietota korespondence, bet, kad ie-
radušies saimnieki pēc savas koresponden-
ces šīs pašas dienas pēcpusdienā, pastkas-
tes jau bija pazudušas. 

Kādam traucēja? Aiznesa uz savu māju? 
Pretenzijas pret līdzcilvēkiem, sabiedrību, 
spriedze, skaudība vai mantkārība? 

Ligita Pētersone

Šeit bija Šeit bija 
pastkastes?!.pastkastes?!.

Piektdienas, sestdienas vakars vai 
kārtējās svētku dienas. Mēs jau zinām, ka 
kaut kur kaimiņos būs skaļi un trokšņaini, 
jo sāksies kārtējā iedzeršana un trokšņo-
šana. Sāksies attiecību noskaidrošana un 
fi ziska ietekmēšana. Dažkārt vecāki šādā 
stāvoklī vēlas pievērsties bērnu audzināša-
nai, mācīt māti par nepareizu bērnu audzi-
nāšanu vai arī fi ziski ietekmēt māti. Pieau-
gušie sāk viens otru mācīt bērnu klātbūtnē. 
Vērtējot no bērnu tiesību aizsardzības liku-
ma viedokļa, mātes fi ziska iespaidošana 
bērna klātbūtnē viennozīmīgi ir vērtējama 
kā emocionāla vardarbība pret bērnu. Arī 
bērna pašcieņas aizskaršana vai psiholo-
ģiska ietekmēšana – draudot viņam, lamā-
jot, pazemojot viņu vai citādi kaitējot viņa 
emocionālajai attīstībai, radīs kaitīgās se-
kas, kas konkrēto darbību rezultātā varētu 
rasties bērna garīgajai attīstībai.

Bērni pārdzīvo līdzi vardarbības ainām, 
viņos ir dalītas jūtas kā pret māti, tā pret 
tēvu. Kauns, vainas, bezpalīdzības un baiļu 
izjūtas ir šiem bērniem ļoti raksturīgas. Psi-
holoģijā ir atzīts, ka regulāras vardarbības 
ainas, ko redz bērns ģimenē, atstāj būtisku 
ietekmi viņu izaugsmei un attīstībai:

• bērniem tiek nodots attiecību mode-
lis, ko viņi tiecas atkārtot savā saskarsmē 
ar citiem, kā rezultātā ir ļoti liels risks, ka 
bērns būs vardarbīgs savā saskarsmē ar 
citiem;

• bērns neiemācās konstruktīvi sevi 
aizstāvēt un nākotnē biežāk pieļauj vardar-
bību pret sevi;

• šiem bērniem ir daudz grūtāk veidot 
tuvas attiecības.

Tātad nav šaubu, ka šādi pārdzīvojumi 
var emocionāli būt bērnam pat ļoti traumē-
joši.

Bērna interesēs ir būt pasargātam no 
emocionāliem satricinājumiem un pārdzī-
vojumiem, kas var ietekmēt viņa turpmāko 
dzīvi un attīstību. Pret savu gribu tiekoties 

Glābējzvans policijai! Neesam vienaldzīgi!
ar varmāku, bērns pārdzīvo tās pašas sa-
jūtas – bailes, trauksmi, nedrošību, ko si-
tuācijās, kad varmāka viņam darīja pāri. 
Bērnam var rasties panikas lēkmes, bai-
doties, ka jau pārdzīvotais var atkārtoties. 
Liekot bērnam piespiedu kārtā pret viņa 
gribu tikties ar varmāku, pat, ja tas ir kāds 
no vecākiem, bērnā var rasties neuzticība 
pieaugušajiem, kas viņu nespēj pasargāt, 
kā arī bezspēcība kaut ko izmainīt esošajā 
situācijā. 

Kā rīkoties un ko darīt man, līdzcil-
vēkam?

1. Nepalikt vienaldzīgam;
2. Zvanīt policijai – tālrunis 110; Mado-

nas policijas dežūrdaļa 64822424;
3. Policija bērna apdraudējuma gadīju-

mos bērnu/us nogādā drošā vidē;
4. Saskaņā ar likumu “Par policiju”, po-

licijas darbiniekiem ir tiesības:
4.1. uz apdraudētās personas rakst-

veida pieteikuma pamata, varmāku aiztu-
rēt līdz 12 stundām, kas mājoklī atrodas 
reibumā un var nodarīt kaitējumu sev vai 
apkārtējiem cilvēkiem;

4.2. pieņemt lēmumu, kas uzliek par 
pienākumu personai, kas rada draudus, 
atstāt un neatgriezties apdraudētās perso-
nas mājoklī uz laiku līdz astoņām dienām, 
līdz tiesa izskata jautājumu par pagaidu 
aizsardzību pret vardarbību.

Nebūsim vienaldzīgi! Arī tie, kas cietuši 
no emocionālās vardarbības, lūdzu nāciet 
uz sociālo dienestu, lai šo problēmu risi-
nātu. Bērniem un cietušajai pieaugušajai 
personai piedāvājam valsts apmaksātu 
psihologa pakalpojumu kursu  un bērniem 
pašvaldības apmaksātu Smilšu spēles te-
rapijas kursu, lai izskaustu vai mazinātu 
emocionālās vai fi ziskās vardarbības se-
kas.

Dzīvosim drošā vidē un būsim laimīgi!

Sociālā dienesta direktore 
Inese Lībere

29. aprīlī plkst. 11.00
Meirānu Kalpaka pamatskolā

Zēnu vokālistu konkurss

“Aiviekstes 
lakstīgalas”

Plkst. 18.00
Meirānu tautas namā

Vīru kora 
“ĶEKAVA” koncerts 
Uz tikšanos zēnu vokālistu konkursa noslē-
guma pasākumā – vīru kora “Ķekava” kon-
certā un konkursa laureātu apbalvošanā!


