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Godinot pulkvedi
Oskaru Kalpaku
Katru gadu Visagala kapsētā 6. martā tiek
godināta Latvijas pirmā virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpaka piemiņa.
Šogad piemiņas pasākumā Visagala kapos piedalījās aizsardzības ministrs Artis Pabriks. Savā uzrunā pasākuma dalībniekiem
ministrs uzsvēra: “Oskaram Kalpakam neizdevās piedzīvot uzvaru Neatkarības karā,
taču uzskatu, ka viņš varētu lepoties par mūsu
valsts gūtajiem panākumiem. Latvija ar katru
gadu paliek drošāka, stiprāka, bagātāka un
skaistāka…”
Piemiņas pasākumā piedalījās arī Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris
pulkvedis Mareks Ozoliņš, Zemessardzes 2.
Vidzemes brigādes Zemessardzes 25. kājnieku bataljona karavīri, kapelāns Jānis Kolns,
zemessargi un jaunsargi, arī Latviešu Virsnieku apvienības pārstāvji, skolu jaunatne, pasākumu muzikāli kuplināja Nacionālo bruņoto
spēku orķestris. Mareks Ozoliņš savā uzrunā
visiem atceres pasākuma dalībniekiem novēlēja: “Lai mums vienmēr būtu sava valsts un
mēs vienmēr atcerētos savus varoņus!”
Dienas turpinājumā Cesvaines pils pagalmā bija aplūkojama Nacionālo bruņoto spēku kājnieku ekipējuma, transporta un ieroču
izstāde, bet Cesvaines kultūras namā trīs seansos tika rādīta dokumentālā filma “Nezūdamības likums”. Cesvaines vidusskolā svinīgo
jaunsarga solījumu deva arī vairāki jaunsargu
kandidāti.
Pasākumu noslēgumā notika “Kalpaka
atceres pasākumu cikla 2020” uzvarētāju apbalvošana un NBS pūtēju orķestra koncerts.

25. martā plkst. 13.30

Aiviekstes krastā Lubānā
pie piemiņas akmens
komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai veltīts

ATCERES BRĪDIS
Ar 1. martu izdevuma
“Lubānas Ziņas”
mazumtirdzniecības cena –
0,25 eiro/eks.
(domes sēdes 27.02.2020. lēmums).

Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, kura
laikā sabiedrības uzmanībai pastiprināti tiek akcentēti ar sociāla darba profesiju saistīti aspekti, problēmas un iespējamie
risinājumi. Arī Latvijā marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, kuras 2020. gada vadmotīvs akcentē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi.

Lubānas novada pašvaldība sveic
visus sociālā darba veicējus un citus
nozarē strādājošos profesijas svētkos!

17. marts –
Vispasaules
sociālā
darba
diena!
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DOMES SĒDE 27.02.2020.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā
notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.
Svarīgākais notikums šai laikā bija Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde,
kurā tika izskatīts likumprojekta „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”
pielikums “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma
vienības – novada pilsētas un novada pagasti”, sagatavojot to otrajam lasījumam. Sēdē
bija iespēja sniegt viedokli par minētā likuma pielikumu attiecībā uz mūsu pašvaldības
administratīvi teritoriālo iedalījumu. Lielākās
debates šajā sēdē bija par Varakļānu novada
iekļaušanu Madonas vai Rēzeknes novadā.
Tālis Salenieks: – 17. februārī kopā ar izglītības darba speciālisti un skolu direktorēm bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz
Taurupes-Menģeles pamatskolu. 21.februārī
Meirānu Kalpaka pamatskolā bija tikšanās ar
Meirānu Kalpaka pamatskolas darbiniekiem,
pedagogiem, vecākiem par skolas turpmāko
darbību.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei. Nolēma
1. Apstiprināt zemes ierīkotājas izstrādāto
zemes ierīcības projektu par īpašuma “Bitaiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058
006 0021, sadalīšanu, izveidojot jaunus īpašumus.
2. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0085,
ar platību 2,2 ha izveidot jaunu nekustamo
īpašumu, piešķirt nosaukumu Līgotņi un noteikt īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 006
0021 002 un zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0085 piešķirt
adresi „Līgotņi”, Indrānu pagasts, Lubānas
novads.
4. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0089, platība 1,2 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nosaukumu “Bitaiņu mājas” un
noteikt īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
5. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 006
0021 001 un zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0089 mainīt
adresi uz “Bitaiņu mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov.
6. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0083,
platība 60,3 ha, izveidot jaunu nekustamo
īpašumu, saglabāt nosaukumu “Bitaiņi”, piešķirt īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu
noteikšanu. Nolēma
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Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., ar kadastra
apzīmējumu 7058 019 0007, divos atsevišķos īpašumos.
1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 003 0055, platība – 2,5 ha, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu “Meža
priedes”, noteikt zemes lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
2. Paliekošajam nekustamajam īpašumam,
kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 7058 019 0007, platība – 13,8
ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Krūmiņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads un noteikt divus zemes lietošanas mērķus: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība – platība 4,2 ha, un zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – platība 9,6 ha.
Par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”,
Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu,
nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu
noteikšanu. Nolēma
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu
„Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., ar
kadastra numuru 7058 016 0012, divos atsevišķos īpašumos.
2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0012, platība – 3,7 ha, piešķirt
nekustamā īpašuma nosaukumu “Reiteru
mājas”, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Mainīt viensētas “Dambīši 2”, Indrānu
pag., Lubānas nov., LV-4826, kura sastāv
no divām ēkām ar kadastra apzīmējumiem
70580160012001 un 70580160012002 un
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
70580160012, adresi uz adresi “Reiteru mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV- 4826.
4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0013, platība – 2,9 ha, piešķirt nosaukumu “Puķuleja”,
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju. Nolēma
1. Uzsākt Meirānu Kalpaka pamatskolas, reģistrācijas Nr. 40900015179, adrese
“Skola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas
novads, reorganizāciju, Meirānu Kalpaka pamatskolu pievienojot Lubānas vidusskolai,
reģistrācijas Nr. 90001643622, adrese Krasta
iela 6, Lubāna, Lubānas novads.
2. Organizēt šī lēmumu saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
3. Noteikt, ka Lubānas vidusskola ir Meirānu Kalpaka pamatskolas lietvedības, arhīva,
saistību un tiesību pārņēmēja, t.sk., izglītības
programmu, izglītības programmās uzņemto
izglītojamo, darba tiesisko attiecību, mantas,
finanšu līdzekļu, funkciju, pārņēmēja.
4. Noteikt, ka reorganizācijas process pa”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 13. marts

beidzams līdz 2020. gada 31. augustam.
Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumiem.
Nolēma
Atbrīvot Andri Kļaviņu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2020.
gada 29. februāri.
Par Daces Almanes ievēlēšanu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci.
Nolēma
1. Ievēlēt pašvaldības nekustamā īpašuma
speciālisti Daci Almani par Lubānas novada
pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības
zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
vietnieci.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1.
martu.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu. Nolēma
1. Atzīt, ka persona [..], deklarētā dzīvesvieta [..] Lubāna, Lubānas novads, ir tiesīga
saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
– pašvaldībai piederošās vai tās nomātās
dzīvojamās telpas izīrēšana.
2. Iekļaut [..] palīdzības reģistrā Nr.1 „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai
tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai”
2.grupa – personas, kuras ar šo palīdzību
nodrošināmas pirmām kārtām.
3. Izīrēt personai [..] dzīvokli [..], Lubānā,
Lubānas novadā.
Par pašvaldības informatīvā izdevuma
“Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenas apstiprināšanu. Nolēma
1. Apstiprināt pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenu – 0,25 euro par eksemplāru.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2020.
gada 1. martā.
Par Lubānas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā”
apstiprināšanu. Nolēma
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības
iekšējos noteikumus Nr. 2 “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā”.
Par biznesa ideju konkursu “Sāc Lubānā 2020”. Nolēma
1. Izsludināt jauno uzņēmēju biznesa ideju
konkursu “SĀC LUBĀNĀ 2020”.
2. Apstiprināt biznesa ideju konkursa „SĀC
LUBĀNĀ 2020” nolikumu.
Informāciju sagatavoja Lita Žeiere

NVA aicina darba devējus
pieteikt darba vietas
skolēniem vasaras brīvlaikā
NVA filiāles visā Latvijā no 10.marta līdz
3.aprīlim pieņem darba devēju pieteikumus
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai. Skolēnu elektronisko reģistrēšanos
dalībai pasākumā plānots uzsākt 27.aprīlī.

PAŠVALDĪBĀ

Pašvaldība izsludinājusi
3 iepirkumus
► 20. februārī pašvaldība izsludināja
iepirkumu “Gājēju ietves seguma uz tilta
pār Aivieksti atjaunošana”. Piedāvājums
jāiesniedz pašvaldībā līdz 19. marta plkst.
14.00.
Tilta gājēju daļai ekspluatācijas laikā ir
parādījušies defekti – burbuļveida bojājumi,
kas traucē gājējiem droši pārvietoties un arī
komunālajam dienestam veikt ietvju tīrīšanu.
► 2. martā pašvaldība izsludināja iepirkumu “Vidējās klases daudzfunkciju
pasažieru furgona iegāde operatīvajā līzin-

gā”. Piedāvājumi jāiesniedz līdz 13. marta
plkst.14.00.
► 4. martā pašvaldība izsludināja iepirkumu “Latgales ielas atjaunošana”. Iepirkuma priekšmets – Latgales ielas seguma
atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi un
pastiprināšana ar nesaistītu minerālmateriālu kārtu. Piedāvājums jāiesniedz pašvaldībā līdz 2020. gada 26. marta plkst.14.00.
► Tuvākajās dienās tiks izsludināts vēl
viens iepirkums – jumta nomaiņa Tilta ielā 5
(Lubānas Mākslas skolas ēka).

Uz Lauksaimnieku balli šogad
aicināta Solzemnieku ģimene

Aigara Kreicberga foto.
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centrs” (LLKC) Madonas nodaļa
sadarbībā ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Varakļānu pašvaldībām, Lauku atbalsta dienestu un Madonas novada
fondu 28. februārī aicināja aktīvākos lauku
saimniekus uz Lauksaimnieku balli, lai suminātu un apbalvotu nominētās zemnieku
saimniecības un lauksaimniecības jomas
pārstāvjus. Šogad Lauksaimnieku balle
notika Cesvaines vidusskolas aulā.
No mūsu novada uz Lauksaimnieku
balli šogad tika aicināta zemnieku saimniecība “Rozas” – Solzemnieku ģimene
– par zināšanu pārneses nodrošināšanu
gan pieaugušajiem, gan skolēniem.
Solzemnieku ģimeni sveikt uz lauksaimnieku pasākumu devās arī Lubānas
novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks un novada lauku attīstības speciāliste Astrīda Ikauniece.

Par Meirānu
Kalpaka
pamatskolas
reorganizāciju
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā;
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību
un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.).
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 8.punkts paredz – dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.
2019. gada 1. septembrī Meirānu Kalpaka pamatskolā mācību gadu uzsāka 40
izglītojamie. Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizācijas mērķis, izveidojot to
par Lubānas vidusskolas filiāli, ir pamatskolas izglītības nodrošināšana maksimāli
tuvu izglītojamo dzīvesvietai un izglītojamo
aizplūšanas uz blakus novadu izglītības
iestādēm novēršana skolas slēgšanas gadījumā.
Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami
šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un
otrās daļas noteikumi. Saskaņā ar likuma
15.panta trešās daļas 1.punktu – tiešās
pārvaldes iestādi reorganizē, nododot to
atvasinātām publiskām personām, - rezultātā iestāde turpina pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
1.punkts paredz, ka novada pašvaldība,
saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, Izglītības likuma
23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka
pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot
ar Izglītības un zinātnes ministriju, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas
informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus
iepriekš.
Domes sēdē 27.02.2020. tika pieņemts lēmums reorganizēt Meirānu
Kalpaka pamatskolu (skatīt domes sēdes lēmumu 2.lpp.), pievienojot skolu
Lubānas vidusskolai.

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 13. marts
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NOVADĀ

Koncerts “Zelta pavedieni”

29. februārī Lubānas pilsētas klubā notika bērnu un jauniešu deju kolektīvu sadancis.
Sadanci kuplināja: Madonas pilsētas kultūras nama bērnu deju kolektīvs “Atspole” (vadītāja Maija Rijniece), Jaunjelgavas kultūras
nama bērnu deju kolektīvs “Kodoliņš” (vadītāja Gunita Krievāne), Balvu kultūras nama bērnu deju kolektīvs “Balvu Vilciņš” (vadītāja Zane
Meiere), Gulbenes kultūras nama bērnu deju kolektīvs “Mazais Rūsiņš” (vadītāja Zane Meiere), Kubulu kultūras nama deju kolektīvs
“Cielaviņa” (vadītāja Zita Kravele), Lubānas vidusskojas 5.-6. klašu deju kolektīvs “Zīļuki” (vadītāja Inese Straume), Lubānas kultūras
nama un Lubānas vidusskolas deju kolektīvs “Žuburi” (vadītāja Laila Ozoliņa).
Pasākums noritēja raiti un interesanti. Lielo “Žuburu” viedie eksperti vērtēja kolektīvus un deva katram kolektīvam savu nomināciju,
Lielo “Žuburu” – “puteklītes” iepazīstināja skatītājus ar katru kolektīvu.
Lai noadītu siltas zeķes, vajadzīgs dzijas pavediens, lai noaustu segu, arī bez pavediena neiztikt. Kad skatās saulītē piemiegtām
acīm – izskatās, ka tā izstaro simtiem zelta pavedienu. Tā šajā koncertā 126 dejojoši pavedieni noauda mums skaistu, saulainu koncertu.
Paldies dejotājiem, viņu vadītājiem! Īpašs paldies Lielajiem “Žuburiem” un viņu vadītājai Lailai Ozoliņai par jauko koncertu un tā organizāciju!
Kultūras nama darbinieki vēl visiem dejotājiem spriganumu, pavasarīgu prieku un daudz, daudz veselības. Lai visiem kolektīviem
veiksmīga dalība deju kolektīvu skatēs! Lubānas kultūras nama direktore Velga Puzule

KAUT KAS NEBIJIS LUBĀNĀ
NĀ

Multimediāla
kopdziedāšanas akcija
“DZIESMU ZIEDI”
Tuvojoties pavasarim, atkal gaidām
plaukstam ziedus, kuru aprakstu neatradīsim nevienā botānikas grāmatā.
DZIESMU ZIEDI – tā ir mūsu pašu iedvesma, ko gūstam, dziedot kopā!
Tradīcija, kas veltīta diriģentam Jānim
Dūmiņam, sakuplojusi jau divpadsmit zaros un aizsniegusi Gruziju. Tiešsaitē to
vēros domubiedri arī citur pasaulē – ASV,
Austrālijā, Austrijā, Dienvidkorejā, Indonēzijā, Ķīnā, Lielbritānijā un vairākās vietās
Skandināvijā.
Kā arī dalībnieki paši, jo šogad kopdziedāšanas akcija vienlaicīgi notiks Alsungā, Baldonē, Dobelē, Durbē, Garkalnē,
Jēkabpilī, Krāslavā, Līgatnē, Lubānā, Pļaviņās, Rendā un Tbilisi sestdien, 28.martā,
plkst. 12.00.
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Šī ir tā reize, kad dalībnieks ir ikviens!
s!!
Nezini pat savas balss tembru kopkorī?
Ļoti labi! Pie ieejas tev palīdzēs to noteikt
ar mobilās aplikācijas DZIEDOT palīdzību
un viegli atradīsi vietu savā balss grupā
drošu dziedātāju lokā!
Klausītājiem piedaloties akcijas norisē, nav nepieciešams iepriekš gatavoties,
zināt dziesmu vārdus, pazīt notis, vai būt
pārliecinātam par savām balss spējām –
galvenais ir ļaut sev izjust kopdziedāšanas
spēku un iedvesmu, un gūt baudījumu un
svētku sajūtu.
Kopīgi iejutīsimies katra atsevišķa
dziedātāju sastāva emocionālajā priekšnesumā un iepazīsim tos, kopīgi iemācīsimies dziesmu un nodziedāsim to, ļausim
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mū
mūsu diriģentiem un
vad
vadītājiem aizraut mūs
ar savu radošo talantu
im
improvizācijā un sveiksi
sim ikvienā norises
vi
vietā kādu ļoti gaidītu
„ne
„negaidīto” viesi!
P
Pasākums noritēs tam
rakstu
raksturīgajā formātā, kur
dziedā
dziedātāju sastāvi izvietosies zāles centrā un ap tiem –
klausītāji.
• Pasākumu ievadīs kolektīvu
priekšnesumi;
• Diriģentu improvizācija;
• Turpinājumā, dziedoši kolektīvi sajauksies ar klausītājiem un sagrupēsies
pa balsīm (soprāniem, altiem, tenoriem un
basiem), un jaunizveidotā kopkora mēģinājumā iestudēs dziesmu;
• Akcijas noslēgsies ar koncertu, kurā
jaunais kopkoris izpildīs iestudēto dziesmu;
• Savu priekšnesumu sniegs negaidītais viesis.
Akcijas gaitā noritēs videokonferences
starp pasākuma norises vietām, kurās dalībnieki dalīsies savos iespaidos.

Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2020. gada marts

Beidzot klāt ir pavasaris!
Sniegpulkstenīši jau plaukst pilnā
sparā un koku sulas (it īpaši saulainās dienās) raiti tek. Putni sāk
dziedāt savas melodijas un daba
gatavojas ziedonim.
Klāt ir arī pavasara brīvdienas.
Šajā pavasarī Meirānu Kalpaka
pamatskolas skolēni ir paspējuši
daudz izdarīt. 5. martā visa skola
devās uz izrādi Valmieras Drāmas
teātrī „Cilvēkam vajag suni”, pēc
Regīnas Ezeras romāna motīviem.
Izrāde bija ļoti jauka un skaista.
Nākamajā dienā skolā notika ierindas skate. Visi bija saģērbušies
svētku drēbēs un pēc skates skolēni devās uz Visagala kapiem, lai
godinātu pulkvedi O.Kalpaku, un
uz Cesvaines vidusskolu, kur notika koncerts par godu O.Kalpaka
pasākumu cikla noslēgšanai.
Šogad pavasaris solās būt
silts, bet jābūt uzmanīgiem, jo šis
ir visviltīgākais gadalaiks. Marta
beigās naktī no 28. uz 29. martu
pulkstenis jāpagriež vienu stundu
uz priekšu. Atgādina anekdoti:
„Neaizmirstiet pagriezt pulksteni
atpakaļ! Es griezīšu uz laiku, kad
vēl nebija jāiet skolā un jāpilda
mājasdarbi”.
Šajā pavasarī tev, lasītāj, novēlu būt mundram un priecāties
par pavasari!
Agnese
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Notikumu virpulis

Kalpaka zīmē

26. februārī Meirānu tautas namā notika Lubānas novada skatuves runas konkurss, kurā piedalījās 13 Lubānas vidusskolas 1.-6. klašu skolēni un
4 Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēni. Paldies
par drosmi uzstāties un runāt dzeju un prozu Samantai Apšai, Kasparam Skudram, Agnesei Ērglei,
Marinai Puškai, kurus sagatavoja skolotāja Maruta
Putāne-Ērgle. (Visi skolēni saņēma otrās pakāpes
diplomus.)
Pasākumu kuplināja Lubānas vidusskolas vokālo ansambļu un solistu skanīgās balsis, kā arī
Meirānu Kalpaka pamatskolas 1.-9. klašu teātra pulciņa (vadītāja Vineta Bormane), 1.-9. klašu ansambļa (vadītāja Rudīte Kolāte), 1.-4. klašu tautas deju
kolektīva (vadītāja Inese Straume) un pirmsskolas
izglītības grupas “Kāpēcīši” (skolotāja Sanda Ķēniņa-Ārende, skolotājas palīgs Iveta Pliča) kopīgi veidots muzikāls uzvedums “Viena pati zvaigznīte”.
6. marts – Starpnovadu informātikas olimpiādē
piedalījās Andris Dailīdens (sk. A.Caunīte).
6. marts – Meirānu Kalpaka pamatskola KALPAKA zīmē.
Kamēr skolēniem brīvdienas, tikmēr savas zināšanas pilnveidos skolotāji dažādos kursos un
semināros.

6. marts Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēniem šogad izvērtās īpaši ar dažādām aktivitātēm piesātināts – Kalpaka
zīmē aizvadīts.
Lai demonstrētu savu stāju, attieksmi,
ierindas mācības prasmes, komandas darbu
un saliedētību, notika ierindas skate. Lai pārbaudītu savas zināšanas par Latviju skaitļos,
mūsu sportistiem, vietām, cilvēkiem, tautas
tradīcijām, folkloru – viss par visu Latvijā –
ekspres-konkurss.
Piedalījāmies Oskaram Kalpakam veltītā
piemiņas brīdī Visagala kapos, kur klātesošos uzrunāja Latvijas aizsardzības ministrs
Artis Pabriks.
Tā kā “Kalpaka atceres pasākumu cikla
2020” noslēguma pasākums šogad norisinājās Cesvaines vidusskolā, nolēmām labāk
iepazīt kaimiņu novadu un apskatīt arī Cesvaines pili – atjaunotās un vēl atjaunojamās
baronu Vulfu pils zāles, izbaudīt pavasarīgo
skatu un saulīti, pavērties uz sarkano dakstiņu jumtu un gleznaino apkārtni, televīzijas torņa smaili, kas ir arī augstākais punkts Baltijā,
no Cesvaines pils torņa un nodziedāt mūsu
spēka dziesmu “Div’ dūjiņas” akustiskajā
pils pagrabā. Ne katru dienu rodas iespēja
apskatīt armijas ekipējumu, iekāpt transporta
līdzeklī, ar kuru brauc karavīri, paturēt rokās
ieroci turpat pils pagalmā. Svinīgajā pasākumā mūsu skolotājas saņēma pateicību par
ieguldīto darbu Kalpaka atceres pasākumu
cikla organizēšanā, bet 5.-9. klases komanda
– balvu par plakātu patriotisko dziesmu konkursam “Mūsu spēka dziesmas”. Nacionālo
Bruņoto spēku Štāba orķestra koncerts, kurā
dzirdējām ne vienu vien skaņdarbu – latviešu
tautas dziesmu aranžējumu – palīdzēja atjaunot enerģiju un lika būt lepniem par Latviju,
savu dzimto pusi un tās cilvēkiem.
Ilze Stiprā

Ēnu dienas iespaidos
Šogad, 12.februārī, visā Latvijā bija Ēnu diena,
kurā skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un uzzināt vairāk par kādu profesiju, kas
interesē.
Šogad es, Agnese Ērgle, 9. klases skolniece,
ēnoju Kasparu un Litu Udrasus, veterinārārstus.
Manuprāt, Ēnu diena ir ļoti laba iespēja redzēt, kā
darbs, par ko interesējies, realizējas dzīvē. Viena
lieta ir par to mācīties skolā un lasīt grāmatās, bet
otra, kad redzi, kā tas tiešām notiek.
Man jau kopš bērna dienām ļoti patīk dzīvnieki, un tagad, kad jādomā, par ko vēlos strādāt, izlēmu, ka ēnošu veterinārārstu.
Litas un Kaspara Udrasu veterinārārstu praksē
valdīja gaiša un priecīga atmosfēra. Kopā bijām 6
ēnotāji. Es nekad nebiju redzējusi, kur nu vēl piedalījusies operācijā, tāpēc bija neliels pārsteigums,
kad savām acīm redzēju, kā notiek dzīvnieku sterilizācija. Sākumā bija neliels izbīlis, bet ātri sapratu,
ka tur nav ko bīties. Patiesībā bija ļoti interesanti
vērot, kā tas notiek. Pēc 2 operācijām ieradās pārējie četrkājainie pacienti. Redzot, kā tiek palīdzēts
dzīvniekiem, neviļus sejā parādījās smaids un sirdī
ielija prieks. Man pašai mājās ir 3 kaķi un kucēns,
tāpēc uzmanīgi vēroju, kā ārsti pārbauda pacientu
veselību. Udrass iesaka: „Mācīties būt pacietīgam.
Mācīties ikdienā būt radošam. Mācīties angļu, krievu valodas, ja vēlies kļūt par veterinārārstu.”
Šī bija lieliska pieredze. Noteikti iesaku katram
piedalīties ēnu dienā un ēnot to, kas interesē.
Agnese Ērgle, 9.kl.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 13. marts
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“Kāpēcīši”
jaunajās
kompetencēs
Dažreiz nākas dzirdēt jautājumu,
ko gan tik mazam bērnam var iemācīt, bet jaunais mācību saturs ir piemērojams katram bērnam atbilstoši
viņa vajadzībām. Mācās visi – gan
lielākie, gan mazākie bērni, apgūstot pamatus septiņās mācību jomās:
valodu joma, dabaszinātņu joma,
matemātika, sociālā joma, tehnoloģiju joma, kultūras izpratnes un pašizpausmes mācību joma.
Pirmsskolas mācības tiek īstenotas pēc jaunās kompetenču pieejā balstītās sistēmas, kuras mērķis
bērnos ir attīstīt radošumu, veselīgu
un aktīvu dzīvesveidu, kā arī prieku
mācīties. Kā tad mums “Kāpēcīšos’”
ir gājis šajā jaunajā pārmaiņu ieviešanā? Nav vairs visas grupas apjomā viens darbs, ko mēs darām, bet,
no rīta atnākot, paēdam brokastis
un tad ķeramies pie darbiņiem. Turpinām tēmu, ko esam iesākuši. Arī
bērniem pašiem ir skaidrs viss nedēļas plāns, un bērni vairāk iesaistās visā tajā tēmas virzībā. Uzdod
jautājumus, iesaka spēles, piedalās
veicamo darbu plānošanā un izvēlē,
atbalsta viens otru. Ir vēl arī mazliet
taustīšanās, bet līdzko sākam mēģināt, tad arī kļūst skaidrs, kā to īstenot. Jaunā pieeja paredz, ka skolotājs strādā ar bērniem, balstoties uz
audzēkņu esošajām zināšanām un
pieredzi, kā arī ņem vērā audzēkņu
piedāvāto saturu vielas apgūšanai.
Bērni paši izvēlas sadarbības veidu.
Tas nenozīmē, ka pedagogs zaudē
savu galveno lomu un pārstāj vadīt
procesu. Viņš ir tas, kas vada procesu, bet arī bērniem ir iespēja izvēlēties, kā un ko darīt. Skolotājam tajā
brīdī atbrīvojas laiks, lai novērotu, ko
bērni jau prot un kā viņi spēj patstāvīgi tikt galā ar uzdevumu. Tādā veidā
pieaug bērnu motivācija apgūt jaunas zināšanas. Nevajadzētu bērnus
sasiet saitē, kad dodamies uz parku,
mežu vai pilsētu, ir jāļauj viņiem brīvi
elpot un darboties, lai ir kustība, lai
ir domu bagātība, lai uzdod jautājumus un izzina apkārtni, sajūt un sadzird to. Katru dienu atbalstām mūsu
“Kāpēcīšu” ieceres un vēlmes, katru
dienu cenšamies iekrāsot mīlestības,
atbalsta, uzticības, sapratnes un
sirsnības krāsās. Lai mums visiem
kopā izdodas!
Skolotāja
Sanda Ķēniņa Ārende
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Cilvēkam vajag suni
Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 5.martā
apmeklējām Valmieras drāmas teātra izrādi “Cilvēkam vajag suni”. Pirms tam skolā tika veikta aptauja
par suņiem skolēnu ģimenēs. Skolā mācās bērni no
25 ģimenēm un 14 ģimenēs ir suņi. Galvenokārt suns ir kā mājas sargs, bet dažiem tas ir kā
ģimenes loceklis. Daudzi bērni sev mājās gribētu sunīti, bet ir dažādi iemesli, kāpēc nevar.
Vairāk par saviem sunīšiem šoreiz stāsta „Kāpēcīši”.
Sandijam ir sunīte Zuze. Viņa mīl gulēt mazās māsiņas Sofijas mantās. Zuze dzīvo dzīvoklī.
Viņai ļoti patīk spēlēties ar manu māsu. Zuzei nepatīk, ja to ved pastaigāties saitītē. Sandijs
uzskata, ka suns ir vajadzīgs, lai tas sargā māju un ģimeneg locekļus.
Lotes suni sauc Fidels. Viņš ir no takšu šķirnes. Fidels dzīvo dzīvoklī. Viņam ļoti patīk dauzīties un skraidīt ar Loti. Nemīl, ja Fidelam ņem nost mantas, kuras tas paņēmis. Pastaigāties
labāk patīk, ja neved saitītē. Lote domā, ka mājās ir vajadzīgs suns kā sargs un kā draugs
bērniem, lai ir ar ko rotaļāties un bērniem iemācītu, kā jārūpējas par citiem. Ar suni jāiet staigāt,
jābaro, jāuzmana, suns māca cilvēkus, kā rūpēties par citiem un sevi.
Esteres, Elīzas un Kristiāna ģimenē nav suņa, taču vecmammai tāds ir. Suni sauc Lāčuks.
Viņš ir bērnu draugs un mīlulis. Viņam ļoti patīk spēlēties ar kaķi – abi skraida pa dzīvokli.
Adriana un Diānas ģimenē ir sunītis Vau – vau. Sunītis dzīvo ārā suņu būdā. Viņam ļoti patīk
skraidīt ap galdu un smilšu kasti. Suns sargā māju.
Arī Sandijs, Lote un Estere bija Valmierā uz teātra izrādi. Iespaidi un emocijas par redzēto
bija dažādas.
Izrādes pieteikumā teikts: “Kad visi četri kucēni ir atvadījušies no savas mammas, Suņu
vīrs viņus ved uz pilsētu, lai pārdotu. Pilsēta ir dzīva un mainīga, tā veidojas un pārveidojas,
cilvēki un suņi sadzīvo tajā visi kopā. Un tālāk jau no katra saimnieka atkarīgs, vai viņš ir gatavs
pieņemt sava suņa bezierunu mīlestību.” Skatoties izrādi, zālē bija dzirdamas dažādas emocijas. Izrādes saturs – patiesa dzīves realitāte. Domāju, ka pēc šīs izrādes varētu mainīties dažu
skolēnu attieksme pret dzīvniekiem – suņiem un likt viņiem padomāt, vai cilvēkam vajag suni
un kāpēc vajag.
Aiva Caunīte

Kaķa brīnumi
Kaķis domīgs līda kokā
Liela puķe viņam rokā
Kaķim gribas labas mājas
Kokā nesals viņam kājas.
Kaķim ūsas bija garas
Plīsa tās no viņa varas
Aste tam bija lejā
Ķepas griežas dejā.
Beidzot tika kokā
Dzīvoja viņš lokā
Tagad bija laimīgs
Nejutās pat vainīgs.
Andris Dailīdens 5.kl.
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 13. marts
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Logopēda palīdzība pirmsskolā

Jau no bērna pirmajām dzīves dienām
sāk veidoties iemaņas dzimtās valodas
skaņu izteikšanā, attīstās spēja atšķirt
uztveramās skaņas. Tālāk bērns apgūst
vārdu, veidojas vārdu krājums, priekšstati
par teikuma veidošanos, tiek apgūta valoda gan runas, gan rakstu formā.
Pirmsskolas izglītības iestādē logopēds strādā ar bērnu runas un valodas
traucējumu novērtēšanu un novēršanu.
Logopēda nodarbībās, veicot dažādus
artikulācijas vingrinājumus, tiek vingrināta sejas muskulatūra, lūpas, mēlīte. Ar
skaitāmpantu, tautas dziesmu, dzejolīšu,
īsu pasaku palīdzību tiek vingrināta pirkstu sīkā muskulatūra. Nodarbībās tiek
paplašināts vārdu krājums, attīstīta runas
dzirde, pilnveidoti domāšanas procesi,
apgūti gramatikas pamati.
KĀDOS GADĪJUMOS BĒRNAM BŪTU
NEPIECIEŠAMS LOGOPĒDA ATBALSTS?
• Ja bērns neizrunā skaņas, jauc vai
aizstāj tās ar citām valodas skaņām;
• Ja bērns sācis runāt pārāk vēlu (pavisam noteikti, ja ap triju gadu vecumu
izrunā tikai zilbes vai dažus vārdus);
• Ja bērns nepareizi lieto dzimtes,
skaitļus, locījumus, ir vērojama nepareiza
vārdu kārtība teikumos, nelieto prievārdus (uz, zem, pie…);
• Ja bērnam ir traucēta valodas sa-

pratne (neizprot, ko viņam saka – paņem,
atnes, noliec);
• Ja bērns ilgstoši lieto “māneklīti” –
tas arī var veicināt nepareizu skaņu veidošanos;
• Ja bērnam ir balss traucējumi;
• Ja bērnam ir runas ritma un tempa
traucējumi (stostīšanās);
• Ja bērnam ir dzirdes traucējumi, kā
rezultātā valoda dabiski nespēj attīstīties;
• Ja šķiet, ka bērna runa atšķiras
no viņa vienaudžu runas, bērnam rodas
saskarsmes problēmas, viņš noslēdzas
sevī;
• Ja bērnam ir specifiski attīstības
traucējumi.
Runas un valodas apguves procesu
būtiski ietekmē sociālā vide, kurā bērns
aug. Svarīgi, lai pieaugušie sniegtu iespēju bērnam augt valodas vidē, t.i., sniegtu
iespēju dzirdēt pieaugušo runu, kā arī
regulāri runātos ar bērnu gan aprūpējot,
gan rotaļājoties, gan arī pavadot bērnu
ikdienas aktivitātēs. Nereti tiek novērots,
ka mazi bērni (jo īpaši tie, kuru runa tikai
attīstās), lieto skārienjūtīgos telefonus,
planšetdatorus. Pirkstiņi slīd pa ekrānu,
bet tos vajadzētu nodarbināt zīmējot, līmējot, plēšot, griežot papīru.
Runas un valodas traucējumi liedz
bērnam pilnvērtīgi sazināties ar vienau-

džiem un pieaugušajiem, kā arī izzināt
apkārtējo pasauli. Pirmie četri dzīves gadi
ir visnozīmīgākais posms bērna runas un
valodas attīstībā, tad svarīgi ir pēc iespējas agrāk pamanīt iespējamos runas un
valodas traucējumus un novērst tos jau
pirmsskolas vecumā.
Daži ieteikumi vecākiem:
• Runājiet ar savu bērnu nesteidzīgi
un gramatiski pareizi.
• Ja pamaniet, ka bērns runā nepareizi, izlabojiet.
• Lasiet bērnam priekšā pasakas,
tādā veidā bagātinot vārdu krājumu, iztēli
un domāšanu.
• Uzklausiet bērnu, kad viņš vēlas izteikties.
• Atbildiet uz bērna jautājumiem ar
plašiem teikumiem, nevis ar “jā/nē”.
• Pārrunājiet ikdienā piedzīvoto – darbus, sajūtas, emocijas.
Lai novērstu runas un valodas traucējumus, nepieciešamas regulāras, sistemātiskas logopēdijas nodarbības, kā
arī ļoti būtiska ir vecāku līdzdalība šajā
procesā.
Esiet aktīvi un ieinteresēti savu bērnu
valodas attīstībā jau šodien!
Lubānas PII “Rūķīši” logopēde
Eva Mitjakova

Trīs zvaigznes padebešos trauc
Nu jau esam pieraduši, ka aprīlis ir arī
Broņislavas Martuževas dzimšanas dienas mēnesis. Šogad satiksimies 18. aprīlī
14.00 Lubānas pilsētas klubā pasākumā
“TRĪS ZVAIGZNES PADEBEŠOS TRAUC”.
Tā ir rinda no Martuževas dzejoļa “Brīvības
piemineklis”, kuru viņa uzrakstīja Taišetā,
1952. gada 18. novembrī. Pasākums ir
veltījums Brīvības piemineklim un Brīvības izgaismošanai. Pasākumā būs tikšanās ar Brīvības pieminekļa izgaismošanas
fonda dibinātāju, valsts prezidentu (2007
– 2011) Valdi Zatleru un viņa domubiedriem, kuri 2018. gadā nodibināja šo fondu
ar mērķi izgaismot Brīvības pieminekli arī
diennakts tumšajā laikā. Līdztekus Brīvības pieminekļa izgaismošanai fonds aktīvi rīkojas, lai Saeimā pieņemtu likumu
par Brīvības pieminekli un Brāļu kapiem,
nostiprinot to juridisko statusu. Pasākumā piedalīsies arī Rīgas pieminekļu aģentūras direktors, Rīgas Latviešu biedrības
priekšsēdētājs Guntis Gailītis. Pasākumā
audio/video ierakstos (pirmatskaņojums!)
mūs uzrunās Broņislava Martuževa, noslēgumā atbilstošu noskaņu radīs mūzikas grupa “Baltie lāči”.
Triju Zvaigžņu gaisma un brīvība kā
vērtība ir vadījusi B. Martuževu viņas lik-

teņgaitās un dzejā, tāpēc Broņislavas
Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA sasaukšanās ar Brīvības pieminekļa izgaismošanas fondu mums šķiet likumsakarīga.
Brīvības piemineklis – tautas brīvības
vertikāle, reiz celts un atjaunots par tautas
ziedojumiem, un arī gaismā tiks celts par
tautas līdzekļiem. Par to, kādas ir Brīvības
pieminekļa izgaismošanas fonda ieceres,
kā tiek veidots projekts, vākti līdzekļi un
kā tie tiks izmantoti, mēs uzzināsim pasākumā. Plašāka informācija par fondu ir
pieejama mājas lapā www.brivibaspiemineklis.lv.
1927. gadā tika izveidota Brīvības pieminekļa komiteja. Lai savāktu naudu, visā
Latvijā darbojās 13 Brīvības pieminekļa
apriņķu komitejas. Tika izplatītas ziedojumu zīmes – 20, 50 sant. (bērniem), 1,
5, 10, 20 un 100 latu vērtībā. Cilvēku atsaucība bija apbrīnojama. Pavisam tika
saziedoti apmēram 3 miljoni latu! Ziedojumi tika vākti arī skolās. Broņislava Martuževa stāstīja, ka jaunākais brālis Henrihs
bija sakrājis 9 santīmus, tēvam nebija, ko
pielikt klāt, bet arī ar saviem ziedotajiem 9
santīmiem viņš bijis ierakstīts ziedojumu
listē.
Cienījamie novada ļaudis! Varbūt Jūsu
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 13. marts

dzimtā ir saglabājušās kādas liecības, kas
saistās ar Brīvības pieminekli laiku lokos:
ziedojumu zīmes, atklātnes, fotogrāfijas,
dzimtas cilvēku atmiņu stāsti – pārskatiet
savas atmiņu lādes! Būsim ļoti pateicīgi
par atsaucību! Informāciju par materiāliem un citas ziņas var nodot Ilzei Krauklei
(t. 2637962, ilze.kraukle@lubana.lv) vai
Annai Eglienai (t. 29337282, anna.egliena@gmail.com). Šie materiāli tiks izmantoti pasākumā kā apliecinājums, ka arī
novados tiek godāta Brīvības gaisma.
Īstenojot Broņislavas Martuževas
fonda RAKSTĪTĀJA moto, kurā izmantota dzejas rinda “Uz priekšu svied, lai
priekšā rastu”, 18. aprīlī ieeja pasākumā
būs ziedojums Brīvības pieminekļa izgaismošanas fondam. Noslēgumā svinīgi
saskaitīsim saziedoto naudu un nodosim
fondam!
Aicinām līdzdarboties labdarības kustībā “Gaisma mūsu brīvībai”, ziedojot Brīvības piemineklim un kļūstot par brīvības
gaismas draugu! Savu ziedojumu varat
veikt arī Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā novietotajā ziedojumu kastē tā darba laikā.
Broņislavas Martuževas fonda
RAKSTĪTĀJA vārdā Anna Egliena
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Biznesa ideju konkurss “Sāc Lubānā 2020” Nolikums
APSTIPRINĀTS ar Lubānas novada pašvaldības domes 27.02.2020. lēmumu (protokols Nr.4, 10.§)

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Nolikums nosaka kārtību kādā
tiek piešķirts Lubānas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansējums Lubānas novadā reģistrēto jauno
uzņēmēju projektiem uzņēmējdarbības
attīstībai un fizisko personu projektiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa “SĀC LUBĀNĀ 2020’’ (turpmāk tekstā – Konkurss)
ietvaros.
1.2. Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt
pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt
jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā.
1.3. Kopējais Pašvaldības piešķirtais
finansējums projektu līdzfinansēšanai ir
EUR 8000 (astoņi tūkstoši euro).
1.4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir juridiskām un fiziskām personām,
kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību,
ja konkursa rezultātā iegūs finansējumu
uzņēmējdarbības atbalstam.
1.5. Konkursa ietvaros atbalstīto projektu realizācijas termiņš ir līdz 2020.
gada 15. decembrim.
1.6. Nolikuma 1.2.punktā noteiktā
mērķa īstenošanai, pašvaldība piešķir
līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko
personu projektiem, kas paredz jaunu
darbavietu un inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu Lubānas novadā;
1.7. Konkursa ietvaros par attiecināmām izmaksām tiek noteiktas:
1.7.1. tehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu iegāde (t.sk. iekārtu transportēšana,
uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.);
1.7.2. pieslēgumu (ceļa, elektrības,
kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecība, rekonstrukcija, remonts;
1.7.3. ražošanas ēku būvniecība,
rekonstrukcija un remonts;
1.7.4. informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana, mājas lapas izveide,
mārketinga pasākumu izmaksas;
1.7.5. specifiska rakstura datorprogrammu iegāde;
1.7.6. īpašumā esošu, nomātu (noslēgts rakstisks telpu nomas līgums uz
vismaz 2 gadiem no projekta izsludināšanas brīža) telpu remonta izmaksas;
1.7.7. citas pamatotas izmaksas (lēmumu par pamatotību pieņem vērtēšanas komisija balsojot).
1.8. Projekta ietvaros par neattiecināmām izmaksām tiek noteiktas:
1.8.1. konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
1.8.2. darba alga;
1.8.3. procentu maksājumi, maksa par
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finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību
radītie zaudējumi;
1.8.4. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un ar tiesvedību saistīti
izdevumi;
1.8.5. tādu apakšlīgumu slēgšana, kas
palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam vērtību un kuros samaksa ir
noteikta procentos no kopējām projekta
izmaksām;
1.8.6. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;
1.8.7. iznomāšanai paredzēta inventāra iegāde;
1.8.8. citas izmaksas, kuru segšana
neveicina biznesa idejas ilgtermiņa attīstību.
1.9. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kuru biznesa idejas pamats ir starpnieciski darījumi, nekustamā īpašuma
pirkšana un pārdošana.
1.10. Līdzfinansējumu nepiešķir, ja no
konkursa pieteikuma izriet, ka iegādājamās vienības paredzēts izmantot personīgiem nolūkiem.
1.11. Projektu pieteikumus izvērtē Lubānas novada domes apstiprinātā Vērtēšanas komisija, lēmumu par finansējuma
piešķiršanu pieņem dome.
1.12. Piedalīties Konkursā ir tiesības:
1.12.1. komercsabiedrībai, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra komercreģistrā, kuras juridiskā
adrese ir Lubānas novadā un, kas nodibināta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas;
1.12.2. fiziskai personai, kura gatava
reģistrēt saimniecisko darbību un attīstīt
uzņēmējdarbību Lubānas novadā.
1.13. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu
nevar pretendēt:
1.13.1. komercsabiedrība, kas tiek likvidēta, pasludināta par maksātnespējīgu,
uzsākts tiesiskās aizsardzības process,
tās saimnieciskās darbība ir apturēta vai
pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par
komercdarbības bankrotu;
1.13.2. komercsabiedrība vai fiziska
persona, kas nav samaksājusi nodokļus
un citus valsts vai pašvaldības noteiktos
obligātos maksājumus pilnā apmērā un
noteiktajos termiņos;
1.13.3. fiziska persona, pret kuru uzsākts maksātnespējas process vai pret
kuru saistībā ar izdarītu smagu vai sevišķi
smagu noziedzīgu nodarījumu vai noziedzīgu darbību tautsaimniecībā, vai pret
īpašumu tikuši piemēroti Krimināllikumā
noteiktie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
1.14. Vienas komercsabiedrības vai fiziskas personas vienam projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinan”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 13. marts

sējuma apmērs ir EUR 4000.
1.15. Finansējumu virs 2000 EUR var
saņemt tie uzņēmumi, kuri 6 mēnešu
laikā pēc finansējuma saņemšanas rada
vismaz vienu pilnas slodzes darbavietu.
1.16. Projekta iesniedzēja nepieciešamais līdzfinansējums projekta realizēšanai ir vismaz 30% no kopējām izmaksām.
1.17. Viena komercsabiedrība vai fiziska persona konkursa kārtībā var saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam vienā izsludinātajā konkursā.
2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA
2.1 Projekta pieteikuma iesniegšana:
2.1.1. Elektroniski sagatavota un parakstīta uz e-pasta adresi pasts@lubana.
lv;
2.1.2. personīgi iesniedzot Lubānas
novada pašvaldības administrācijā, adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads,
aizlīmētā aploksnē ar norādi „Konkursam
–„SĀC LUBĀNĀ 2020”. Uz aploksnes
jānorāda informācija par iesniedzēju un
kontaktadrese;
2.1.3. pa pastu – Lubānas novada pašvaldībai, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas
novads, LV-4830, ar norādi – „Konkursam
–„SĀC LUBĀNĀ 2020” (datums uz pasta
nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks
par Konkursa pieteikumu iesniegšanas
termiņu).
2.2. Projektu pieteikumu pieņemšana notiek no izsludināšanas brīža līdz
2020. gada 31. martam.
2.3. Konkursa nolikumu, projektu
pieteikuma veidlapu un informāciju par
konkursa norisi var saņemt pašvaldības
mājaslapā internetā www.lubana.lv.
3. PROJEKTA PIETEIKUMS
3.1. Projekta pieteikums jāsagatavo,
izmantojot projekta pieteikuma veidlapu
(1.pielikums)
3.2. Aizpildītajai projekta pieteikuma
veidlapai ir jāpievieno šādi pielikumi:
3.2.1. dokumentācija par izmaksu pamatotību (tai skaitā par iegādājamo preču, pakalpojumu vai veicamo būvdarbu
tirgus vērtību);
3.2.2. izziņa no Valsts Ieņēmumu
dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS), ka nodokļu parāds
uz pieteikuma iesniegšanas dienu nepārsniedz EUR 150 (simts piecdesmit
euro);
3.2.3. projekta vadītāja CV;
3.2.4. atbalsta pretendenta rakstisks
apliecinājums par 1.16.punktā līdzfinansējuma pieejamību projekta realizācijas
procesā.
3.2.5. cita informācija, kas sniedz
priekšstatu par komercsabiedrības saimniecisko darbību un plānotā projekta īste-
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nošanas nepieciešamību.
3.3. Projekta pieteikuma veidlapai un
tās pielikumiem jābūt aizpildītiem datorrakstā, latviešu valodā, jābūt aizpildītiem
visiem informācijas laukiem.
3.4. Sūtot pa pastu vai iesniedzot
personīgi projekta pieteikums (projekta
pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir
jāiesniedz vienā cauršūtā oriģināleksemplārā.
4. PROJEKTA VĒRTĒŠANA
4.1. Konkursa pieteikumus izvērtē
Lubānas novada pašvaldības domes
Finanšu un attīstības komiteja (turpmākVērtēšanas komisija).
4.2. Projektu pieteikumus komisija
vērtē pretendentu izvērtēšanas sēdē,
kopā maksimāli piešķirot 100 punktus.
Vērtēšanas kritēriji ir:
4.2.1. profesionalitāte (15 punkti);
4.2.2. projekta nepieciešamības pamatojums (15 punkti);
4.2.3. darba vietas un jauna, inovatīva
produkta vai pakalpojuma radīšana Lubānas novada administratīvajā teritorijā
(50 punkti);
4.2.4. finanšu plānošana un izmaksu
pamatotība (20 punkti).
4.3. Divu nedēļu laikā pēc izsludinātā
projektu pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām, komisija izvērtē iesniegtos
projektu pieteikumus un lemj par visu vai
atsevišķu pretendentu uzaicināšanu klātienē sniegt komisijai sava biznesa idejas
prezentāciju un sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Par prezentācijas
laiku projekta pieteikuma iesniedzējam
tiek paziņots individuālu uz pieteikumā
norādīto e-pasta adresi.
4.4. Projektu vērtē katrs komisijas loceklis, katram projektam piešķirot punktus pēc punktā 4.2. norādītajiem kritērijiem. Uzvarētājs ir tas, kurš, saskaitot visu
vērtēšanas komisijas locekļu punktus, ir
ieguvis vislielāko punktu skaitu, attiecīgi
sadalot arī nākamās vietas.
5. LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1. Komisija pieņem lēmumu par
projekta pieteikuma atbalstīšanu un pašvaldības finansējuma piešķiršanu.
5.2. Komisija ir lemttiesīga, ja lēmuma
pieņemšanas procesā piedalās ne mazāk kā 4 (četri) komisijas locekļi.
5.3. Ja vairākiem projektiem ir vienāds
punktu skaits lēmumu Vērtēšanas komisija pieņem atklāti balsojot, ar vienkāršu
balsu vairākumu.
5.4. Ja neviens projektu pieteikums
neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalitātēm,
Vērtēšanas komisija pieņem lēmumu un
sniedz informāciju domei, kurā norāda,
ka konkurss noslēdzies bez rezultāta.
6. KONKURSA REZULTĀTI
Vienas nedēļas laikā pēc rezultātu
apstiprināšanas pretendentus mutiski,
sazinoties uz konkursa pieteikumā norādīto kontakttālruni, informē par konkursa
rezultātiem. Konkursa rezultāti tiek pub-
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licēti Pašvaldības mājas lapā internetā
www.lubana.lv .
7. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA
7.1.
Pašvaldība
slēdz
līgumu
(2.pielikums) ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un
piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums abām pusēm par līdzfinansējuma
piešķiršanu jānoslēdz 1 (viena) mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Pretējā gadījumā lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu zaudē spēku.
7.2. Līdzfinansējuma saņēmējs sniedz
pašvaldībai atskaites par pašvaldības
līdzfinansējuma izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
7.3. Ja piešķirtais finansējums netiek
izmantots atbilstoši biznesa idejas pieteikumā paredzētajam mērķim, projekta uzraudzības periodā saimnieciskā darbība
nav uzsākta, nav izpildīti projekta nosacījumi, netiek ievēroti nolikuma 7.1.punktā
minētā līguma nosacījumi un kārtība vai
saimnieciskā darbība netiek veikta regulāri, tad Pašvaldības dome lemj par
piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu vai
iegādāto materiālo vērtību nodošanu
pašvaldībai. Lēmuma par finansējuma
atmaksu vai iegādāto materiālo vērtību
atgriešanu gadījumā, iesniedzējs uzlikto
pienākumu izpilda 10 (desmit) dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
7.4. Projekta uzraudzības periods ir
2 gadi.
7.5. Līdzfinansējuma 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 līdzfinansējuma izlietojumu
(3.pielikums).
7.6. Pašvaldībai un konkursa komisijai ir tiesības veikt pārbaudes (tai skaitā
pārbaudes projekta īstenošanas vietā)
pirms pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas
laikā.
7.7. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt
papildu informāciju no pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēja.
7.8. Projekta īstenošanas vietā izvietot A4 izmēra informatīvu plāksni ar
projekta nosaukumu, mērķi un uzrakstu
“Atbalsta Lubānas novada pašvaldība”.
Informāciju par projektu publicēt laikrakstā “Lubānas Ziņas” un pašvaldības
mājaslapā tīmekļa vietnē www.lubana.lv.
Domes priekšsēdētājs
Tālis Salenieks

Biznesa ideju konkursam
pieteikties līdz 31. martam
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 13. marts

IZM koronavīrusa
draudu dēļ
apsver iespējas
skolās mācības
organizēt
attālināti
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)
10. martā sāka sarunas ar uzņēmumiem
par iespējām nepieciešamības gadījumā
Latvijas skolās nodrošināt attālinātu mācību procesu, pirmdien pēc Krīzes vadības
padomes sēdes sacīja izglītības ministre
Ilga Šuplinska (JKP).
“Jau otrdien tiekamies ar “E-klases”,
“Uzdevumi.lv” un “Mykoob” veidotājiem, lai
apzinātu, kādas ir iespējas mācību procesu
organizēt attālināti. Ja būs tāda nepieciešamība, tad ir aplēsts, ka attālinātas mācības
varētu organizēt divu līdz četru nedēļu garumā,” izteicās Šuplinska.
Trešā opcija, kuru IZM pagaidām vēl
tikai apsver, ir saistīta ar mācību gada pagarinājumu, norādīja Šuplinska, gan paužot cerību, ka pie šiem līdzekļiem ķerties
nevajadzēs.
Ministre piebilda, ka otrdien, 10. martā,
visām skolām tiks izsūtīta vēstule, kurā skolas tiks aicinātas apzināt situāciju saistībā
ar skolēnu brīvlaiku. Šuplinska skaidroja,
ka no 16. līdz 20. martam brīvlaikā dosies
1. līdz 11.klašu skolēni, bet no 23. līdz 27.
martam – 12. klašu skolēni. Ja kādi skolēni
dosies ceļojumā uz “Covid-19” riska skartajām valstīm, vecākiem pēc atgriešanās būs
jānodrošina 14 dienu karantīna. Skolas tiks
aicinātas apzināt skolēnu ceļojumu plānus.
Savukārt augstākās izglītības iestādēm,
sevišķi tām, kuras organizē starptautiskus
pasākumus un konferences, IZM iesaka
izvairīties no zinātniskiem braucieniem uz
valstīm, uz kurām nav ieteikts doties. Tā
vietā Šuplinska aicināja izmantot videokonferenču iespējas.
Jau iepriekš tika vēstīts, ka koronavīrusa
dēļ mājas karantīna Latvijā noteikta vairāk
nekā 160 cilvēkiem. Slimību profilakses un
kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību
riska analīzes un profilakses departamenta
direktors Jurijs Perevoščikovs stāstīja, ka
lielākoties šie cilvēki ir infekcijas skarto lidmašīnu pasažieri.
Latvijā līdz šim apstiprināti seši saslimšanas gadījumi ar koronavīrusa izraisīto
slimību “Covid-19”, no tiem pēdējie pieci ir
vienas grupas tūristi, kuri inficējušies Itālijā.
Līdz šim visiem Latvijā reģistrētajiem
“Covid-19” pacientiem slimība norit vieglā formā. LETA
10. martā Latvijā reģistrēti 8 saslimšanas gadījumi, Igaunijā – 13, Lietuvā –
3; 11. martā Latvijā – 10 saslimušie.
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Līdzjūtība
27. martā pkst. 19.00

Lubānas pilsētas klubā
Svinam Starptautisko teātra dienu kopā!
Lubānas amatierteātris “PRIEKŠSPĒLE”
piedāvā situāciju komēdiju
Vils Evanss & Valentains

13 martā plkst. 19.30

KAUDZĒM NAUDAS

Režisore – Ilze Kraukle. Skatuves kustību
konsultante – Laila Ozoliņa, kostīmu māksliniece – Velga Puzule,
e,, gaismu u
un
n sska
skaņu
ka
operators – Andris
And i Stoļers. Ieeja brīv
brīva
īv

TI
CEL19.00
T
A
I
M
28.
martā
plkst.
U
K
Ā
AS PAS
Meirānu tautas namā
R
Ū
T
L
U
K
I
S
IKU! skeču parāde
VI
A
L
Amatierteātru
U
T
K
I
E
T
O
UZ NEN
“Radi, rādi skeču
Meirānos”
Dalībnieki:
Starpnovadu amatierteātri
Ieejas maksa: 1,50 EUR
skolēniem – 1 EUR

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas...
Pēteris Ivanovs 65 g. (Lubāna)
Miris 05.03.2020.

20. martā plkst. 19.00
Lubānas pilsētas klubā
Ozolkalna amatierteātra
“SPĒLMANIS”
psiholoģiskā starppaaudžu drāma

“DĀMAS”

Izrāde “Dāmas” ļauj paskatīties
pašiem uz sevi no malas. Konflikts ģimenē – it kā nekas traks, pusaudze nav
kārtējo reizi pārnākusi mājās, bet tālākie
notikumi atklāj sasāpējušus jautājumus
un izjauc tik ierasto ikdienu, mainot to
uz visiem laikiem. Vai mēs esam gatavi beidzot runāt, pieaugt, būt paši? Cik
daudz iespēju esam palaiduši garām,
domājot, ka tas, ko darām, ir pareizi.
Piedzīvo nebijušus iespaidus neierastās telpās un teātra spēles kombinācijā! Izrāde apmeklētājiem pieejama no
14 gadu vecuma.
Ieeja 2 EUR

Nākamais laikraksta “Lubānas Ziņas”
numurs iznāks 2020.g. 27. martā.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 20. martam.
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Es zinu –
diena nāks un manis nebūs vairs:
būs acis aizvērtas,
būs rokas atlaistas,
un klusēs sirds.
(Andrejs Kurcijs)
Jūtam līdzi lielajās bēdās Ilgvara Ivanova
ģimenei, tēti mūžības ceļā pavadot.
Lubānas novada pašvaldība
Lai sapnis balts viņa dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem
spārniem sedz.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Valijai ar
ģimeni, Pēteri mūžībā pavadot.
Ingrīda, Elga, Anita, Elza, Līga
Laiks apstājas ar skarbu piesitienu.
Nav nākotnes, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.
(N. Dzirkale)
Skumju brīdī esam kopā ar
Ilgvaru Ivanovu, tēvu aizsaulē aizvadot.
Skolas 9 katlumājas darbinieki
No sirds pateicamies visām sociālās
aprūpes darbiniecēm, kas ar savu sirds
mīlestību tik ļoti aprūpēja mūsu māsiņu
Mildu Sauku. Īpaša pateicība tām
darbiniecēm, kas viņu saposa tālajam
mūžības ceļam.
Māsas – Helēna, Olga Viktorija, Zelma
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2020. gada 13. marts

Cik salts šis rīts,
klau, vēji staigā,
Un kaut kur izgaisusi tēva balss.
Klusa un patiesa līdzjūtība,
tēvu mūžībā pavadot..
Ināra klasesbiedri
Atbalsis vien.
Tās mūs ar mūžiem
un paaudzēm sien.
(A. Krūklis)
Izsakām līdzjūtību Ilgvaram ar ģimeni,
no tēva uz mūžu atvadoties.
Klasesbiedri Lubānas vidusskolā
Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
(Z. Purvs)
Klusus līdzjūtības vārdus sakām visiem
mīļajiem tuviniekiem, mūžības ceļā
pavadot Pēteri Ivanovu.
Ēdnīcas un bāra kolektīvi
Mūsu laiks ir tik īss –
Mūža vēji šalc apkārt un pāri,
Kas lai zina to brīdi,
Kad atskanēs likteņa balss.
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība Ivanovu
ģimenei, pavadot Pēteri mūžības ceļā.
O. Kalpaka ielas kaimiņi
Cilvēka mūžs izskan kā dziesma,
Noriet kā saule vakarā.
Paliek tik kapsētā svecītes liesma,
Paliek tik sāpe asarā.
Kad mājas apņēmis neierasts klusums
un tikšanās brīži būs tikai atmiņu ceļos,
patiesa līdzjūtība Valijai Ivanovai, dēliem
Ilgvaram un un Ināram ar ģimenēm,
Pēteri Ivanovu mūžības ceļā pavadot.
Iveta, Tekla, Jānis
Cik darbīgas, saudzīgas bija tev rokas,
Cik maiguma vārdu tev glabāja sirds...
(J. Tabūne)
Skumju un atvadu brīdī esam kopā ar tevi,
Ilgvar, un taviem tuvajiem,
no tēta, vectētiņa, vīra un
mūsu kolēģa Pētera atvadoties.
SIA “Lubānas KP” kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
(R.Skujiņa)
Izsakām līdzjūtību Judītei Ivanovai,
no tuva cilvēka atvadoties.
Kolēģi ZMNĪ
Tā kā akmens pēc rieta vēl
siltumu glabā,
Sapņus, mīlu un atmiņas
saglabā sirds.
(Olga Lisovska)
Izsakām līdzjūtību Ilgvara Ivanova
ģimenei, tēvu smiltainē guldot.
Mājas iedzīvotāji Parka ielā 22

