Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
Nr. 1 (564) 2022. gada 21. janvāris

Aktuāli
Šajā izdevuma numurā...
Madonas novada pašvaldība noslēgusi
deleģēšanas līgumu ar Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centru par pārvaldes uzdevuma – nodrošināt sociālās aprūpes,
sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojuma
sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem Dienas aprūpes centrā
“Eglāji” Lubānā.

Janvāris svētku mēnesis

Lubānas pilsētas bibliotēka ieguvusi 2.
vietu makulatūras vākšanas konkursā.
Nekustamā īpašuma nodoklim un zemes
nomas maksai SEB bankas klientiem atšķirīgi
norēķinu konti.
Darbinieku slimības dēļ uz laiku slēgta
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas darbība.
Madonas novada pašvaldība piešķir līdzekļus Lubānas ev. lut. draudzes un Lubānas
Romas katoļu draudzes baznīcu āra apgaismojuma uzstādīšanai
Bāriņtiesas klientus Lubānā pieņems bāriņtiesas locekle Anda Vaska.
Pakalpojumu “Aprūpe mājās” sniegs Madonas novada pašvaldības sadarbības partneri “Latvijas samariešu apvienība”.
Lubānas apvienības pārvaldes kontaktinformācija.
Madonas novada Sociālā dienesta kontaktinformācija.
Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā atklāta Ģirta Burvja tēlniecības
darbu izstāde “Domakmeņi ’22”.
Izvilkums no saistošajiem noteikumiem
Nr. 17 “Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā”.
Pārskats par Meirānu tautas nama darbību 2021. gadā.

6. janvāris – Lubānas ev. lut. baznīcas 150 gadu
jubileja. Piešķirts finansējums EUR 4 446 apmērā
āra apgaismojuma uzstādīšanai.
6. janvāris – pulkveža Oskara Kalpaka 140. dzimšanas diena. Piemiņas brīdis Visagala kapsētā.
Tiek nolikti ziedi un aizdegtas svecītes.
20. janvāris – 1991.g. barikāžu aizstāvju piemiņas
31. gadadiena. Pie Lubānas pilsētas kluba tiek iedegts atmiņu ugunskurs, skan mūzika.
30. janvāris – Lubānas pilsētas 30. dzimšanas diena.

Darba piedāvājumi Lubānas apvienībā.
22. janvārī sniega dienas aktivitātes Lubānā.

Foto: Lauris Rēvelis

Par dienas aprūpes centra
“Eglāji” darbību
2021.gada 25. novembra Madonas novada domes sēdē tika skatīts jautājums “Par
pārvaldes uzdevuma – sociālās aprūpes, sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – deleģēšanu nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs””
Bijušā Lubānas novada teritorijā, īstenojot projektu “Vidzeme iekļauj”, Dienas aprūpes centra pakalpojumu Lubānā sniedza Lubānas novada Sociālais dienests. Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr.
464 “Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Sociālais dienests”
izveidošanu”, Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 468 “Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Lubānas Sociālās aprūpes
centrs” izveidošanu”, Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra
lēmumu Nr. 477, no kuriem izriet, ka Lubānas Sociālais dienests tiek reorganizēts, tai
skaitā, tā struktūrvienība Lubānas dienas aprūpes centrs “Eglāji” tiek reorganizēta, samazinot darbinieku skaitu.
Ņemot vērā to, ka bijušajai Madonas novada pašvaldībai bija noslēgts deleģēšanas
līgums ar Diakonijas centru par pārvaldes uzdevuma – nodrošināt sociālās aprūpes,
sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem dienas aprūpes centrā – deleģēšanu, kas ir spēkā līdz
2022. gada 31. maijam, ir lietderīgi iepriekšminēto pārvaldes uzdevuma veikšanu Lubānā deleģēt Diakonijas centram, jo tas nodrošinātu pārvaldes uzdevuma nepārtrauktību uzdevuma veikšanā, kā arī projekta “Vidzeme iekļauj” realizēšanas nepārtrauktību un to, ka novadā pārvaldes uzdevums tiek nodrošināts vienādā veidā un efektīvi.
Diakonijas centrs varētu nodrošināt šo pārvaldes uzdevumu Lubānas pilsētā no 2022.
gada 1. janvāra.
Domes sēdē nolēma deleģēt nodibinājumam “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs” pārvaldes uzdevumu – nodrošināt sociālās aprūpes, sociālā
atbalsta un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga
rakstura traucējumiem – dienas aprūpes centrā, paredzot tā nodrošināšanu Lubānā
no 2022. gada 3. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam.
Dienas aprūpes centrā darbosies 2 sociālās darbinieces.
Kontakti:
Sociālā darbiniece Dace Valaine
dace.valaine@madona.lv; lubana.dac@madona.lv.
Sociālā darbiniece Iveta Pērkone – iveta.perkone@madona.lv; tālrunis: 28080582.

Uzņēmumu un
iestāžu vadītāji tiek
aicināti pieteikt
prakses vietas un
veidot vienotu datu
bāzi
Ar mērķi veicināt Madonas novada
pašvaldības jauniešu interesi par prakses īstenošanu Madonas novadā, aicinām Madonas novada uzņēmējus, iestāžu vadītājus pieteikt prakses vietas savos
uzņēmumos un iestādēs.
Datu bāzes izveidei prakses vietu
pieteikumus iesniegt, aizpildot ANKETU
līdz 01.02.2022.
Informāciju datu bāzē būs iespējams
papildināt.
Prakses vietu apkopojums būs pieejams Madonas novada pašvaldības informācijas avotos.
Kontaktinformācija:
Inga Strazdiņa
Madonas novada pašvaldības
Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas
vecākais speciālists jaunatnes
un ģimenes politikas jomā
T: 27862080
E- pasts: inga.strazdina@madona.lv.

Ārkārtas domes
Lubānas pilsētas bibliotēkai 2. vieta
sēde 18.01.2022.
makulatūras vākšanas konkursā

Lubānas pilsētas bibliotēka katru gadu piedalās makulatūras vākšanas konkursā bibliotēkām. Konkursa ietvaros
tiek vākts biroja, kopējamais, piezīmju, zīmēšanas papīrs,
grāmatas, avīzes, žurnāli, bukleti, katalogi, burtnīcas, klades,
kā arī salocīti kartona iepakojumi utt. Konkursa uzvarētājus
nosaka pēc savāktā makulatūras apjoma.
Konkursa uzvarētāji saņem 5 kg A4 biroja papīra par katriem nodotajiem 1000 kg.
Īpaši tiek apbalvoti aktīvākie. Šogad 1.vieta – RTU Zinātniskajai bibliotēkai un 150.00 EUR naudas balva (konkursa
ietvaros tika saņemti 14600 kg makulatūras);
2.vieta un 100.00 EUR naudas balva ir mūsu Lubānas pilsētas bibliotēkai, kura
konkursa ietvaros savākusi 9710 kg makulatūras.
3. vieta – 50.00 EUR naudas balva Mārcienas bibliotēkai, no kuras konkursa ietvaros tika saņemti 8440 kg makulatūras.
Lubānas pilsētas bibliotekāres priecīgas par jauniem biroja papīra krājumiem.
Prieks arī par to, ka savāktais un nodotais papīrs tiks lietderīgi izmantots – pieredzēs
savu otro dzīvi.
Ligita Pētersone
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Ārkārtas domes sēdē tika izskatīti
43. jautājumi. Tostarp tika izskatīts arī
jautājums par grāmatas “Lubānas vidusskola laika lokos” papildus eksemplāru pārdošanas cenas noteikšanu.
Arī jautājums par nekustamā īpašuma
“Meirānu Kalpaka pamatskola” nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli.
No 19.janvāra grāmatu varēs iegādāties Lubānas vidusskolas kancelejā
no plkst.14.00 līdz plkst.17.00.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un drošības noteikumus
izglītības iestādēs, pirms došanās pēc
grāmatas, lūgums sazināties pa tālruni 64860862 (kanceleja) vai 29215284
(Iveta Peilāne).

Aktuāla informācija
par norēķinu kontiem
maksājumiem par
nekustamā īpašuma
nodokli un zemes
nomu

Sakarā ar to, ka Nekustamā
īpašuma nodokļa un zemes nomas maksājumi, sākot ar 2022.
gadu, tiek ieskaitīti Madonas novada pašvaldībai, saņēmēja rekvizītos jānorāda:
Madonas novada pašvaldība,
nodokļu maksātāja reģistrācijas
Nr. 90000054572 un norēķinu
konti:

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKLIM:
LV83UNLA 0050 0167 2574 6
LV94HABA 0001 4020 4157 6
LV40PARX 0000 2620 6000 2

ZEMES NOMAS MAKSAI:
LV37UNLA 0030 9001 3011 6
LV94HABA 0001 4020 4157 6
LV40PARX 0000 2620 6000 2

Uzmanību SEB bankas
klientiem!
Pievērsiet uzmanību, ka maksājumiem par nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomu NORĒĶINU KONTI ir atšķirīgi.

Madonas novada
Lubānas apvienības
pārvaldes rekvizīti
Tilta iela 11, Lubāna, Madonas
novads LV-4830
Reģ. Nr. 40900036734
AS SEB banka
kods: UNLALV2X
Konts:
LV43UNLA0050019786428

Publiskās
vietās varēs
lietot tikai
medicīniskās
maskas
No 25. janvāra publiskās vietās varēs lietot tikai medicīniskās maskas vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratorus bez vārsta,
18. janvārī lēma valdība. Skolēni no 7 līdz 12
gadu vecuma visur varēs turpināt vilkt valsts
nodrošinātās auduma maskas.
Izmaiņas paredzētas iedzīvotāju maksimālai drošībai lipīgākā Covid-19 omikrona
varianta izplatības situācijā.
Epidemioloģiskās drošības pasākumu
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai anotācijā norādīts, ka medicīniskās
sejas maskas un respiratori ir standartizēti
un to efektivitātei ir starptautiski noteiktas
konkrētas prasības. Tādēļ, pareizi lietojot
medicīnisko sejas masku vai respiratoru,
var garantēt to efektivitāti. Savukārt auduma
maskām nekādu konkrētu prasību vai standartu nav. Tādējādi auduma maskas būtu
optimāli lietot situācijās, kad medicīnisko
masku skaits ir ierobežots un tās nepieciešamas mediķiem. Latvijā pašlaik tādas
situācijas nav.
Grozījumos paredzēts izņēmums – skolēni un izglītības nozarē strādājošie, kuri
varēs turpināt lietot valsts nodrošinātās
auduma maskas skolā. Veselības ministrijā
pamatoja, ka šāds izņēmums ir pieļaujams
izglītības procesā, jo tiek lietotas augstas
kvalitātes auduma maskas, kas ir speciāli
iepirktas. Savas auduma maskas visi skolēni varēs lietot arī sabiedriskajā transportā, savukārt citās sabiedriskajās vietās arī
viņiem būs jālieto medicīniskā maska vai
FFP2 respirators.
Bērni no 7 līdz 12 gadiem visās sabiedriskajās vietās varēs turpināt lietot auduma
maskas.
Sejas maskas turpmāk skolā būs jālieto
arī bērniem no 1. līdz 3. klasei. Tāpat, ņemot
vēra omikrona varianta izplatību, arī pilnībā
vakcinētas vai pārslimojušas personas kontrolētā kolektīvā vairs nevarēs tikties bez sejas maskas.
Atbildot uz jautājumu par masku pieejamību maznodrošinātajiem, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis norādīja, ka
valdība jau iepriekš lēmusi, ka maznodrošinātajiem un mazturīgajiem maskas izdalīs no valsts krājumiem. Viņi varēs saņemt
katrs 50 maskas, ar kurām vajadzētu pietikt
līdz ārkārtējās situācijas beigām februāra
beigās.
Info: LSM.lv
”Lubānas Ziņas” 2022. gada 21. janvāris

Par
dzimtsarakstu
nodaļas darbību
Apvienojot Madonas novada
Dzimtsarakstu nodaļu ar Cesvaines,
Ērgļu un Lubānas novadu Dzimtsarakstu nodaļām (domes sēde
25.11.2021.), tika izveidota Madonas
novada Dzimtsarakstu nodaļa. Jaunizveidotā Dzimtsarakstu nodaļa ir Madonas novada pašvaldības iestādes
“Madonas novada Centrālā administrācija” struktūrvienība.
Jaunizveidotā Madonas novada
Dzimtsarakstu nodaļa darbību uzsāka 2022. gada 1. janvārī. Līdz ar to
bijušā Lubānas novada iedzīvotājiem
visi pakalpojumi, kurus varēja saņemt
šeit, Lubānā, kārtojami Raiņa ielā 12
Madonā.
Nodaļas vadītāja ir Vineta Lamberte (t.64860073; 29114065; dzimtsaraksti@madona.lv, vineta.lamberte@
madona.lv) un vadītājas vietniece Iveta Škapare (t.64860073; 25453426;
iveta.skapare@madona.lv).

Madonas novada
dzimtsarakstu nodaļa uz
laiku ir slēgta
Šobrīd situācija ir saveidojusies tā,
ka sakarā ar darbinieku slimību, Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
uz laiku ir SLĒGTA!
Nepieciešamības
gadījumā
klienti aicināti sazināties ar tuvākajām Dzimtsarakstu nodaļām:
– Varakļānu novada dzimtsarakstu
nodaļa: 646860870;
– Gulbenes novada dzimtsarakstu
nodaļa: 64473254;
– Cēsu novada dzimtsarakstu nodaļa: 64122555;
– Jēkabpils novada dzimtsarakstu
nodaļa: 65236126.
Par turpmāko dzimtsarakstu nodaļas darbības atjaunošanu sekot jaunākajai informācijai sociālajos tīklos.
Ligita Pētersone
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Baznīcu apgaismojums
Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldē 2021.gada 22.septembrī tika saņemts Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces Mirdzas Ozoliņas iesniegums ar lūgumu atbalstīt baznīcas āra apgaismojuma ierīkošanu.
Lubānas Evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca celta no 1868. līdz 1872. gadam pēc J. Kampes būvprojekta neogotikas stilā. 2016. gadā baznīca ieguva valsts
nozīmes kultūras pieminekļa statusu.
2004. gadā draudze par saviem līdzekļiem izbūvēja baznīcas ēkas ārējo apgaismojumu – četrus prožektorus, kas tika pieslēgti pilsētas ielu apgaismojuma sistēmai. Ņemot vērā, ka apgaismojuma izbūves gadu, tā nolietojumu, apgaismojumā
izmantotās kvēlspuldzes nav energoefektīvas, bieži izdeg un tās ir jāmaina, vēlams
renovēt dievnama ārējo izgaismojumu, piemērojot jaunus, energoefektīvus un vizuālus risinājumus.
Finansējums nepieciešams materiālu iegādei un augstkāpēju pakalpojumam
četru prožektoru ar stiprinājumiem uzstādīšanai ārpus baznīcas torņa, zvana laukuma līmenī. Elektrības pieslēgumu un pārējo gaismekļu ierīkošanu draudze apņemas
veikt saviem spēkiem. Kopējā summa, kas nepieciešama baznīcas apgaismojuma
uzstādīšanai, ir EUR 4446,00.
Madonas novada Lubānas apvienības pārvaldē 2021.gada 28. septembrī tika
saņemts arī Lubānas Romas katoļu draudzes vecākā Kārļa Mālnieka iesniegums ar
lūgumu atbalstīt baznīcas āra apgaismojuma ierīkošanu.
Lubānas Romas katoļu draudzes baznīcas ēka celta pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, 1961. gadā ēka tiek pārbūvēta un labiekārtota draudzes vajadzībām.
Baznīcas ēkas izgaismošanas projekts paredz 12 LED prožektoru uzstādīšanu
pie jumta dzegas pa visu perimetru. Finansējums nepieciešams elektromateriālu un
gaismekļu iegādei, kopā EUR 672,00, montāžas darbus draudze apņemas veikt saviem spēkiem.
Madonas novada domes deputāti lemj piešķirt finansējumu EUR 4446,00 apmērā Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas Baznīcas ielā 1, Lubānā, āra apgaismojuma uzstādīšanai un piešķirt finansējumu EUR 672,00 apmērā
arī Lubānas Romas katoļu draudzes baznīcas Brīvības ielā 7, Lubānā, āra apgaismojuma uzstādīšanai no Madonas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem,
kas paredzēti baznīcu izgaismošanai.

Par Lubānas apvienības pārvaldes
Īpašumu uzturēšanas nodaļu
Lubānas apvienības pārvaldē izveidota jauna struktūrvienība – Īpašumu
uzturēšanas nodaļa. Tika izsludināta
pieteikšanās nodaļas vadītāja amatam.
Par piemērotāko šim amatam tika atzīts
un darbā pieņemts lubānietis Andris
Stoļers.
Jaunais pārvaldes vadītājs darbu uzsāka 2021.gada oktobrī.
Kas galvenais šajā darbā? – Prasme plānot laiku un organizēt pakļauto
darbinieku darbus un īpašumu remontdarbus atbilstoši piešķirtajiem līdzekļiem. Šobrīd visvairāk jūtams darbaroku
trūkums, – atzīst nodaļas vadītājs. – Izsludināta atkārtota pieteikšanās santehniķa-remontstrādnieka amatam, bet neviens nepiesakās. Beidzot ir pieteicies
elektriķis-remontstrādnieks. Tāpat līdz
28. janvārim darbā vēl tiek aicināts traktorists-remontatslēdznieks. Cerams, ka
līdz noteiktajam datumam aicinājumam
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kāds atsauksies un nebūs jāpagarina
pieteikšanās termiņš.
Nepieciešamas savas tehnikas vienības, kā, piemēram, traktors darbu
veikšanai, jo pagaidām tiek pirkts tehnikas izmantošanas pakalpojums no SIA
“Lubānas KP”.
Lielu daļu laika aizņem visa veida
atkritumu savākšanas koordinēšana un
kontrolēšana Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta teritorijā, kā arī saimnieciskās darbības tāmju sastādīšana, jāveic
arī zemsliekšņu iepirkumu (tirgus izpētes) procedūras.
Darbu pārvaldes iestādēs un apkārtējā teritorijā ir daudz, jo vienmēr kaut
kas lūzt un plīst, kaut kas jāremontē,
kaut kas jāsakopj,– tā par darbu Īpašumu uzturēšanas nodaļā pastāsta Andris
Stoļers.
Ligita Pētersone
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Bāriņtiesas
darbs
Apvienojot Madonas, Ērgļu, Cesvaines un Lubānas novadu bāriņtiesas,
tika izveidota Madonas novada bāriņtiesa.
Kas jāzina bāriņtiesas klientiem Lubānas apvienības pārvaldes teritorijā
(Lubāna, Indrānu pagasts)? Jūs pieņems bāriņtiesas locekle Anda Vaska,
Lubānā, Tilta ielā 11.
Kontakttālrunis:
371 25442415;
e-pasts: anda.vaska@madona.lv
Darba laiki:
Pirmdienās 8.00 – 12.30; 13.30 – 18.00
Otrdienās 8.30 – 12.30; 13.30 – 17.30
Trešdienās 8.30 – 12.30; 13.30 – 17.30
Ceturtdienās 8.30 – 12.30; 13.30 – 17.30
Piektdienās 8.30 – 12.30; 13.30 – 17.30

Būvvalde
Kontakti

Lubānai – 30

Būvvaldes vadītājs – Andris Rieba –
64860097; andris.rieba@madona.lv;
Būvvaldes arhitekte – Silvija Šīre –
64860096; 28371721;
silvija.sire@madona.lv,
Būvinspektore – Iveta Meļehova –
64822374; 29422298;
iveta.melehova@madona.lv;
Būvinspektora palīgs – Ārija Krūmiņa –
28080733; arija.krumina@madona.lv;
Juriskonsults – Imants Priedītis –
25631112, imants.prieditis@madona.lv.
Atgādinājums – sākot ar 2020 .gada
1. janvāri ikvienam, kas vēlas veikt būvniecību, (atjaunot/pārbūvēt/nojaukt būvi,
realizēt kādu jaunu būvniecības ieceri)
iesniegt būvniecības ieceres dokumentāciju, saņemt tehniskos noteikumus,
saskaņot būvniecību – būvniecības ieceres dokumentācija iesniedzama ar Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk
– BIS) starpniecību. Saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu būvniecības procesa dokumentāciju
varēs iesniegt tikai elektroniski BIS www.
bis.gov.lv.

30. janvārī Lubānas pilsētai – 30 gadu jubileja. Parastos apstākļos pilsētas
klubā valdītu liela rosība, notiktu lielas dzimšanas dienas svinības ar kuplā pašdarbnieku pulka uzstāšanos, ar skatītāju tikšanos, bet Covid-19 epidemioloģiskās krīzes apstākļos tas šobrīd nav iespējams. Tāpēc, ievērojot visus noteiktos
ierobežojumus, 29. janvārī notiks saksofona koncerts šaurākam skatītāju lokam.
Pilsētiņas vienaudži saka, ka Lubāna viņiem ir kā drošības, gādības un ģimenes simbols. Lubāna – tās ir mājas, pirmā skola, pirmā draudzība un mīlestība,
sevis kā personības apzināšanās...
Lubānas dzīvē 30 gados ir bijis tik daudz labu notikumu, sasniegumu, ka
visu nemaz nenosaukt, jo pie labā pierodam un tas sāk likties kā kaut kas pats
par sevi saprotams, bet slikto pamanām uzreiz un paturam prātā ilgi.
Novēlu lubāniešiem lepoties ar to, kas pa šiem gadiem kopīgi paveikts, sasniegts. Lai labais vairo labo! Ligita Pētersone

Labo vārdu
nekad nevar būt
par daudz!
Vēlos pateikt Lielu Paldies divām Lubānas meitenēm – Kristiānai un Beātei. Viņas
aukstā, sniegainā 7. janvāra pēcpusdienā nebija vienaldzīgas – nepagāja garām un neatļāva nosalt cilvēkam, kurš bija nokritis sniegā,
nespēja pats piecelties un nokļūt mājās. Viņas,
neskatoties uz garāmgājēju izbrīnītajiem skatieniem, vai, ko nodomās vienaudži, cēla un
atkal cēla pēc kritieniem augšā cilvēku, pieķērušās pie abiem elkoņiem, veda viņu pa kupenām mājās. Vēlreiz Paldies, meitenes!
Varbūt mūsu Lubānas informatīvā izdevuma lappusēs varam atstāt kādu stūrīti Labajiem vārdiem. Dzīvojot jau gandrīz 2 gadus
ierobežojumos, ko mums nosaka Covid 19
pandēmijas laiks, mazāk komunicējam, mazāk ejam, mazāk zinām un redzam. Gan jau,
ka Labie vārdi ir sakrājušies par saņemto palīdzību vai atbalstu no kaimiņiem, paziņām,
līdzcilvēkiem. Teiksim, rakstīsim, lai tie sasilda
sirdis un domas! Labo vārdu nekad nevar būt
par daudz!
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Sociālā darbiniece Vēsma Masa
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Par Madonas novada Sociālā dienesta
darbību
Administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā, izveidojot vienotu Madonas
novadu, notikušas pārmaiņas daudzās
jomās, tajā skaitā pārmaiņas skar arī
Lubānas novada Sociālo dienestu.
Izveidots Madonas novada Sociālais
dienests. Lubānas novada Sociālā dienesta reorganizācijas procesā sociālā
dienesta bāzes daļa, kas saistīta ar sociālās aprūpes pakalpojuma sniegšanu,
tiek izmantota jaunās pašvaldības sociālās aprūpes iestādes izveidošanai.
Katrā jaunpievienotajā novadā sociālajā jomā bijusi katram sava pieeja,

sava sistēma. Šobrīd bijušā Lubānas
novada sociālie darbinieki mācās un
iekļaujas Madonas novada Sociālā dienesta darba kārtībā, sistēmā.
Jaunajā Sociālajā dienestā būs 3
nodaļas: sociālās palīdzības, sociālā
darba un sociālo pakalpojumu nodaļas.
Madonas novada Sociālā dienesta
vadītāja ir Ilze Fārneste – 64807291,
20240013, ilze.farneste@madona.lv.
Tāpat kā līdz šim Sociālā dienesta
klientus Lubānā, Oskara Kalpaka ielā
12 pieņems darbinieces, kas sniegs pa-

Par
pakalpojumu
APRŪPE
MĀJĀS
No 2022. gada Indrānu pagasta un
Lubānas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt pakalpojumu APRŪPE MĀJĀS,
ko sniedz Madonas novada pašvaldības sadarbības partneri “Latvijas Samariešu apvienība”.
Pakalpojumu apmaksā pašvaldība, bet klientiem ir noteikts līdzdalības
maksājums, atbilstoši aprūpes līmenim.
Trūcīgu mājsaimniecību klientiem līdzdalības maksājums nav jāmaksā, bet
klientiem no maznodrošinātām mājsaimniecībām jāmaksā 50% no līdzdalības
maksājuma.
Aprūpes mājās pakalpojumu var saņemt personas, kurām ir grūtības patstāvīgi iepirkties, apmeklēt medicīnas iestādes, uzkopt mājokli, sanest malku, veikt
pašaprūpi vai veikt citas ar ikdienas dzīvi
saistītas darbības.
Lai saņemtu šo pakalpojumu, jāvēršas Madonas novada Sociālajā dienestā
pie sociālās darbinieces Lubānā, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa un iesniegums par aprūpes mājās pakalpojuma
nepieciešamību. Papildus informāciju
var iegūt, zvanot sociālajai darbiniecei,
tālrunis 26474839.
Sociālā darbiniece Irina Mālniece
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Tēlniecības darbu izstāde “Domakmeņi”

kalpojumus.
VĒSMA MASA – sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem
Lubānā, asistenta pakalpojums – tālr.
20275661; vesma.masa@madona.lv.
Pieņem pirmdienās 8:00-12:30,
13:00-8:00; trešdienās 8:00-12:30,
13:00-16:00; piektdienās 8:30-12:30
IRINA MĀLNIECE – sociālā darbiniece – tālr. 64894581; 26474839, lubsocpabalsti@madona.lv.
Pieņem trešdienās 8:30-17:00.
Ligita Pētersone

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma
centrā no 18. janvāra līdz
10. aprīlim apskatāma Ģirta Burvja tēlniecības darbu
izstāde “Domakmeņi ’22”.
Pirmie izstādes skatītāji ir
Lubānas Mākslas skolas
audzēkņi skolotājas Sandras Valaines vadībā.

Pasākuma saimnieces –
sieviešu deju grupa
“Magones” un vadītāja
Ilze Purpļeviča.

Lubānas apvienības pārvalde
Kontakti pārvaldē:
•

Apvienības pārvaldes vadītājs – Tālis Salenieks – 29165733 –
talis.salenieks@madona.lv

•

Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs – Andris Stoļers – 22409640 –
andris.stolers@madona.lv

•

Sabiedrības pārvaldes speciālists – Ivars Bodžs – 26165144 –
ivars.bodzs@madona.lv

•

Lietvede – Sandra Līcīte – 64894434 – sandra.licite@madona.lv

•

Arhivāre – Lita Žeiere – 64894091 – lita.zeiere@madona.lv

•

Informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” redaktore – Ligita Pētersone –
28331185 – ligita.petersone@madona.lv

•

Sporta pasākumu organizators – Māris Valainis – 26649344 –
maris.valainis@madona.lv

•

Lauku attīstības speciālists – Astrīda Ikauniece – 28395276 –
astrida.ikauniece@madona.lv

•

Lubānas jauno kapu uzraudze – Ligita Kaļva – 28306226

•

Visagala kapu uzraugs – Arnis Gavars – 29871653

Madonas novada pašvaldības Finanšu nodaļā
•

Vecākā grāmatvede (Lubāna) – Ingrīda Logina – 64894388 –
ingrida.logina@madona.lv

•

Grāmatvede (Lubāna) – Līga Birziņa – 64894171 –
liga.birzina@madona.lv

Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļā
•

Nodaļas vadītāja – Ramona Vucāne – 20228813 –
ramona.vucane@madona.lv

•

Nekustamā īpašuma darījumu speciālists – Agita semjonova –
27333721 – agita.semjonova@madona.lv

•

Nekustamā īpašuma speciāliste – Dace Almane – 28662631 –
dace.almane@madona.lv

Citus sev šīs nodaļas un citu nodaļu nepieciešamo kontaktu tālruņu numurus
skatīt www.madona.lv/Kontakti.
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Tēlnieku Ģirtu Burvi lubānieši iepazina pagājušajā vasarā, kad dzejnieces
Broņislavas Martuževas mājvietā “Dārziņi” tika atklāti viņa veidotie Rakstu
akmeņi. Madonas Novadpētniecības
un mākslas muzejā varēja aplūkot viņa
veidoto izstādi “Metāla origami”, bet
Mētrienā tika atklāts vides objekts “Laika rats”.
No 18. janvāra līdz 10. aprīlim Lubānas izstāžu zālē aicinām skatīt tēlnieka
darbus izstādē “Domakmeņi ’22”.
Ģirts Burvis par šo izstādi saka:
“2021. gadā Madonā es izstādīju vairākus savus metāla darbus, savus “metāla origami”, kuri top locīti no loksnes un
lielākoties izvēršas par plastiskām lielformāta skulptūrām, bet ar Lubānu man
vairāk saistās akmens skulptūras, un tādēļ šeit esmu turpinājis sava mūža veco
tēmu – domu akmeņi. Dom-akmeņi kā
ideju sēklas, kuras meklē sev vietu, kur
iesēties, lai materializētos par skulptūrām, un saistībā ar šo tēmu: pirmo šādu
izstādi rīkoju 2008. gadā, un daudzi
domakmeņi jau atraduši savu vietu un
materializējušies, piemēram, Bernātos –
dabas parkā – skulptūras, kurās var iesēsties cilvēki, bet daudz un daudz vēl
rodas manā prātā. To es šeit esmu izstādījis un nododu lubāniešu vērtējumam:
varbūt rodas labvēlīga augsne.”
Uz tikšanos izstādē!
Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centra vadītāja
Ilze Kraukle

Izstādē tiekas dažādu formu dažādi materiāli: metāls, akmens, koks, papīrs utt.
Cik darbus tēlnieks radījis savas darbības laikā? Bērni uz 50 gadu jubileju saskaitījuši
– 50, tagad gadā topot vismaz 3-4 lieli darbi, kopīgais skaits – kādi 100...

”Lubānas Ziņas” 2022. gada 21. janvāris
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Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā
2022. gada 1. janvārī stājušies spēkā Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 “Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā”.
Materiālās palīdzības pabalsti tiek
piešķirti, neizvērtējot materiālo situāciju.
Pabalstus piešķir ģimenei (personai),
kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu
un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu piešķiršanas
kritērijiem.
Pabalstu piešķiršanu un izmaksu
organizē Madonas novada Sociālais
dienests, savā darbībā ievērojot spēkā
esošo normatīvo aktu prasības un šos
noteikumus.
Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt skaidrā naudā, pārskaitīt personas norādītajā kontā vai apmaksāt pakalpojumu.
Sociālais dienests piešķir un
izmaksā šādus pabalstus:
– vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;
– pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;
– apbedīšanas pabalsts;
– pabalsts svētkos politiski represētām personām;
– pabalsts svētkos Černobiļas AES
seku likvidēšanas dalībniekiem;
– pabalsts bērna izglītībai;
– pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.
Vienreizējs bērna piedzimšanas
pabalsts:
Tiesības saņemt pabalstu par katru
jaundzimušo ir vienam no vecākiem, ja
ne mazāk kā gadu pirms bērna dzimšanas viņa pamatdzīvesvieta deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā un
ja jaudzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, un pabalsts nav piešķirts
citā pašvaldībā; pabalsta apmērs ir 300
euro.
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā:
Pabalsts ir vienreizējs un to piešķir
dzīves jubilejās personām, kuras sasniegušas septiņdesmit piecu, astoņdesmit,
astoņdesmit piecu, deviņdesmit, deviņdesmit piecu, simts un vairāk gadu vecumu; pabalstu ir tiesības saņemt personai,
kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu
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un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 5 (piecus)
gadus; pabalsta summa – 100 euro; personai, sasniedzot simts un vairāk gadu
vecumu, piešķirams pabalsts 200 euro.
Apbedīšanas pabalsts:
Pabalstu piešķir apbedīšanas izdevumu apmaksai (zārka un piederumu
iegāde, pakalpojumi kapos, transporta
pakalpojumi u.c.); pabalstu piešķir, ja
mirušās personas deklarētā dzīvesvieta
bija pašvaldības teritorija; apbedīšanas
pabalsts ir 600 euro; atsevišķos gadījumos, kas saistīti ar ārpus valsts mirušas
personas apbedīšanu, Sociālais dienests var piešķirt un izmaksāt pabalstu
līdz 1500 euro; pabalstu pilnā apjomā
piešķir gadījumos, ja netiek saņemts
Valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras (VSAA) apbedīšanas pabalsts. Ja
saņemts VSAA apbedīšanas pabalsts,
tad pašvaldības pabalsta apmērs tiek
aprēķināts kā starpība starp apakšpunktā 9.3. noteikto summu (600) un VSAA
izmaksāto summu, ko apliecina VSAA
lēmums par pabalsta piešķiršanu.
Pabalsts svētkos politiski
represētajām personām:
Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā
uz Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienu (18. novembris) personām,
kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem noteikts politiski
represētas personas statuss; pabalsta
apmērs ir 50 euro un to izmaksā saņēmēja kontā vai skaidrā naudā.
Pabalsts svētkos Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas
dalībniekiem:
Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā uz
Latvijas Republikas Lāčplēša dienu (11.
novembris) personām, kurām atbilstoši
valstī spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem noteikts Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieka statuss; pabalsta apmērs ir 50 euro un to izmaksā
saņēmēja kontā vai skaidrā naudā.
Pabalsts bērna izglītībai:
Pabalstu piešķir un izmaksā daudzbērnu ģimenēm obligātās pirmsskolas
izglītības iestāžu un vispārizglītojošo
skolu audzēkņiem vienreiz gadā 45 euro
katram bērnam.
”Lubānas Ziņas” 2022. gada 21. janvāris

Pabalsts veselības aprūpes
pakalpojumu apmaksai:
Pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai piešķir personām, kurām
atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikts Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka
statuss, 1991. gada barikāžu dalībnieka
statuss, un personām, kuras slimo ar
slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami
lieli finansiālie resursi un to apliecina ārstu konsīlija lēmums; pabalsts veselības
aprūpes pakalpojumu apmaksai ir paredzēts ārstēšanās izdevumu (ģimenes
ārsta, poliklīniku pakalpojumi, stacionārā
ārstēšana, primārā veselības aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi, manipulācijas) un ar ārsta recepti
nozīmētu medikamentu iegādes izdevumu kompensēšanai; kopējā pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
summa: personai ar Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statusu – līdz 300 euro gadā; personai ar
1991. gada barikāžu dalībnieka statusu
– līdz 50 euro gadā, personai, kura slimo
ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie resursi un to apliecina
ārstu konsīlija lēmums, kā arī persona ir
iztērējusi visus savus finansiālos resursus, – līdz 3000 euro gadā; pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
pieprasītājiem papildus iesniegumam
jāiesniedz izraksts par ārstēšanos stacionārā un/vai izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.
27/u), recepšu kopijas vai izdrukas un izdevumus apliecinoši dokumenti; personai, kura slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie resursi,
jāiesniedz ārstu konsīlija lēmums; pabalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā no
izdevumu par medicīnas pakalpojumiem
saņemšanas un preču iegādes dienas.
Vairāk informācijas par materiālās
palīdzības pabalstiem Madonas novadā www.madona.lv/Saistošie noteikumi.
2022. g. 1. janvārī stājušies spēkā
arī Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18 “Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā”. Līdz
ar to spēku zaudējuši Lubānas novada
pašvaldības 2013. gada 31. oktobra
saistošie noteikumi Nr. 19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”.

Pārskats par Meirānu tautas nama darbību
2021. gadā
Sakarā ar Valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem un noteiktajām vadlīnijām, gads iesākās ar virtuālu sveicienu
“Paldies”, kuru veidoja vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Rokraksti”.
Pašdarbības kolektīvu virtuāls sveiciens
Lubānas pilsētai dzimšanas dienā.
Sniega figūru konkurss
– kurā vienas mājsaimniecības ietvaros, attālināti, sev
drošā vidē dalībnieki veidoja
sniega skulptūras, nofotografējās pie tās
un, nosūtot foto virtuālajā vidē, piedalījās
konkursā. Tika iesūtīti ļoti radoši, izdomas
bagāti darbi.
Sieviešu deju kopas “Magones” savas
darbības atspoguļojums virtuālajā vidē.
Amatierteātra “Zeltrači” Valentīndienas
apsveikums, un, gatavojoties jubilejas pasākumam, 30 gadu darbības apkopojums
virtuālajā vidē.
Sakarā ar valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem sievietes 8.martā iepriecinājām un svētku noskaņu
radījām ar foto stūrīti pie tautas nama ieejas “Iemūžini mirkli” – brīvdabas aktivitāte
visas dienas garumā.
Amatierteātra “Zeltrači” Teātra dienai
veltīts virtuāls pasākums “Radi, rādi Meirānos”.
Lieldienu aktivitātes vienas mājsaimniecības ietvaros, dalībnieki droši un aktīvi
pļaviņā pie Meirānu tautas nama
ripināja Lieldienu olas, iekrāsoja Lieldienu
olā savu krāsu, iemūžināja sevi foto stūrītī
un pie Lieldienu zaķiem, kā arī visas dienas
garumā bija iespēja atrast paslēptās Lieldienu olas zaķu pļaviņā.
Sieviešu deju kopas “Magones” virtuāls Lieldienu atspoguļojums.
Darba svētku talka pie
Meirānu tautas nama.
Līgo dienas svētkos sakarā ar pulcēšanās ierobežojumiem, bet, lai radītu Līgo
svētku noskaņu, aicinājām,
garām ejot vai braucot, uz mirkli
piestāt pie veikala “Velga”, kur pļaviņā Līgo
svētku noskaņu radīja Evelīna Krama, amatierteātris “Zeltrači” un sieviešu deju kopa
“Magones”.
Tika pavērta iespēja rīkot publiskus pasākumus.
Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus Covid-19 pandēmijas un infekcijas

ierobežošanai, radām iespēju rīkot brīvdabas pasākumu – tautas nama stāvlaukumu
pārvēršot skatuvē, norobežojot teritoriju,
pļaviņa piepildījās ar skatītājiem, kuri varēja
baudīt burvīgo vasaras vakara noskaņojumu koncertā “Vasaras ceļojums” grupas
“Divi krasti” izpildījumā.
Tradicionāli Visagala kapusvētku dienā amatierteātris “Zeltrači” priecē skatītājus
ar savu jaunāko darbu, šoreiz
skatītāji tika aicināti uz “Zeltraču” 30 gadu
jubilejas pasākumu “Teātris kā dzīve”.
Smiekli, aplausi, tikšanās ar skatītājiem,
apsveikumi, ikvienam sirsnības pārpildītas
emocijas un gabaliņš no svētku tortes.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rokraksti” piedalījās koncertMĒĢINĀJUMĀ
“Četras deju pieturas” Biksēres muižā.
Augusta beigās, atvadoties no vasaras,
notika pasākums ģimenēm “Mazais stiprinieks” ar sportiskām un prāta spēlēm, kā
arī piepūšamo atrakciju. Lieliska iespēja
visai ģimenei kopā pavadīt laiku aktīvi un
radoši. Bija iespēja pārbaudīt savas spējas,
atraktivitāti un veiksmi dažādu uzdevumu
veikšanā un gūt prieka emocijas, apmeklējot piepūšamo atrakciju. Stiprās lietusgāzes
nemazināja dalībnieku darbotiesprieku, bet
ietekmēja apmeklētāju skaitu. Paldies izturīgākajiem pasākuma apmeklētājiem.
Tautas nams piepildījās
ar fantastisku krāšņumu, pateicoties Drosmas Legzdiņas
darinātajiem lielformāta papīra
ziediem. Izstādi bija iespējams aplūkot arī
oktobrī.
Sieviešu deju kopa “Magones” aicināja uz koncertu “Iekrāsosim SAVU pasauli
mūzikas un deju ritmos!”, kurā piedalījās
kolektīvi no Mazsalacas, Varakļāniem,
Cesvaines, Dzelzavas, Mētrienas, Degumniekiem, Meirāniem un jaunā mūziķe Loreta. Neskatoties uz vējaino un vēso laiku,
pasākums noritēja sirsnīgi – ar satikšanās
prieku.
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas ierobežojumu
dēļ pasākumi tika atcelti.
Lāčplēša dienā izgaismojām ar svecītēm un lāpām
pirmā latviešu karaspēka
pulkveža Oskara Kalpaka pieminekli un piemiņas akmeni novadniekiem
Visagala kapos.
Valsts svētku aktivitātes:
– Jolantas Kočānes krustdūrienā izšūto
ziedu gleznu “Kamēr vien var” izstāde,
– Guntas Sanderes austo darbu izstā”Lubānas Ziņas” 2022. gada 21. janvāris

de “Latvijas daba paklājos”.
– Gaismas raksti Latvijai (pie Meirānu
tautas nama brīvdabā) tika izgaismotas
rakstu zīmes, kuras papildināt ar savu svecīti tika aicināts ikviens.
– Meirānu tautas nama amatiermākslas
kolektīvu virtuālais apsveikums Valsts svētkos.
Aplūkojot brīnišķīgos izstādes darbus
un noliekot savu svecīti kādā no rakstu zīmēm, apmeklētāji guva svētku noskaņojumu. Izstādes apmeklēja kupls apmeklētāju
skaits līdz pat decembrim.
Vienlaicīgi iemirdzoties
Ziemassvētku rotājumiem
Meirānos, iemirdzējās arī
Meirānu tautas nama eglīte un
dekori. Bet pie tautas nama ieejas, neskatoties uz aukstumu, ar muzikālu priekšnesumu iedzīvotājus priecēja mūziķis Intars
Zommers.
– Amatierteātris “Zeltrači”, turpinot aizsākto tradīciju, virtuāli 5 vakarus piedāvāja
klausītājiem “Vakara pasaciņu”, kā arī piedalījās īslugu festivālā “Dzelzīši 2021” Dzelzavas kultūras namā.
– Meirānu iedzīvotāju vaļasprieku un
mājražotāju darbu izstāde-tirdziņš. Paldies
iedzīvotājiem par atbalstu izstādes tapšanā, cerot ka Meirānos tā būs kā tradīcija.
– Sieviešu deju kopas “Magones” virtuāls Ziemassvētku sveiciens.
Ziemassvētku pasākums ar Sandra
Sproģa muzikālu sveicienu “Tici brīnumam” pie Ziemassvētku eglītes, ar atraktīvā Ziemassvētku vecīša ciemošanos un
Meirānu iedzīvotāju vaļasprieku un mājražotāju darbu izstādes-tirdziņa noslēgumu.
Gads noslēdzās ar sirsnīgu, emocijām
bagātu koncertu “Tējas vakars kopā ar grupu “Galaktika”, kurā uz skatuves grupai
pievienojās arī mūziķe Ingrīda Balode.
Atskatoties uz šo gadu, valstī noteiktie
ierobežojumi nenoliedzami neļāva realizēt
visu iecerēto. Bet, neskatoties uz šo sarežģīto laiku, mēs esam spējuši aktīvi darboties.
Milzīgs paldies Meirānu tautas nama
kolektīvu vadītājiem un ikvienam kolektīva
dalībniekam par izturību, par to, ka esat
atraduši sevī spēku un turpināt iesākto.
Paldies ikvienam, kurš papildina skatītāju
rindas – par jūsu pozitīvajām emocijām un
atbalstu.
Novēlu, lai ikvienam 2022. gads atnes
prieku sejā, laimi sirdī un ir veiksmes, izturības un radošu ideju pilns.
Meirānu tautas nama vadītāja
Inga Aizsilniece
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Lubānas apvienības pārvalde
aicina darbā
Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde (reģ. Nr.
40900036734), Tilta iela 11, Lubāna,
Madonas novads, aicina darbā īpašuma uzturēšanas nodaļā traktoristu, remontatslēdznieku (profesiju
klasifikatora kods 8341 06).

Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde (reģ. Nr.
40900036734), Tilta iela 11, Lubāna,
Madonas novads, aicina darbā īpašuma uzturēšanas nodaļā santehniķi, remontstrādnieku (profesiju
klasifikatora kods 7126 01).

Prasības pretendentam:
– Traktortehnikas vadītāja apliecība
ar kategoriju TR1 un/vai TR2;
– Amata kompetencei atbilstoša darba pieredze;
– Prasme veikt ikdienišķus traktortehnikas apkopju un remontdarbus;
– B kategorijas autovadītāja apliecība (vēlams).

Prasības pretendentam:
– Vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
– Amata kompetencei atbilstoša darba pieredze;
– Pieredze vispārceltnieciskajos un
sanitārtehniskajos darbos;
– B kategorijas autovadītāja apliecība (vēlams).

Galvenie pienākumi:
– Vadīt un apkalpot traktortehniku;
– Laikus veikt tehnikas apkopi, remontdarbus;
– Savlaicīgi diagnosticēt plašākus
tehnikas defektus un ziņot par tiem tiešajam vadītājam;
– Nodrošināt degvielas, smērvielu un
rezerves daļu ekonomisku un racionālu
izlietojumu;
– Veikt dažāda veida darbus pārvaldes komunālajā saimniecībā, saskaņā
ar tiešā vadītāja norādēm.

Galvenie pienākumi:
– Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu apkalpošana un remonts;
– WC podu, skalojamo tvertņu, krānu, izlietņu utt. remonts un nomaiņa;
– Ēku un iekštelpu vienkāršu remontdarbu veikšana;
– Citu darbu veikšana saskaņā ar tiešā vadītāja rīkojumu.

Iesniedzamie dokumenti:
– Dzīves gājuma apraksts (CV);
– Izglītības dokumentu kopijas.
Papildu informācija:
– Mēnešalga 750,00 EUR (bruto);
– Normāls darba laiks (40 h nedēļā);
– Sociālās garantijas.
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt
personīgi Lubānas apvienības pārvaldē,
Tilta ielā 11, Lubānā, Madonas novadā,
LV-4830 vai iesūtīt e-pastā lubana@madona.lv.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022. gada 28.
janvāra plkst. 16.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Iesniedzamie dokumenti:
– Dzīves gājuma apraksts (CV);
– Izglītības dokumentu kopijas.
Papildu informācija:
– Mēnešalga 750,00 EUR (bruto);
– Normāls darba laiks (40 h nedēļā);
– Sociālās garantijas.
Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie un prasībām atbilstošie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, iesniegt
personīgi Lubānas apvienības pārvaldē,
Tilta ielā 11, Lubānā, Madonas novadā,
LV-4830 vai iesūtīt e-pastā lubana@madona.lv.
Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2022. gada 28.
janvāra plkst. 16.00. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Ārstu speciālistu
konsultācijas bērniem
Otrdien, 8. martā, Madonas novada Sociālais dienests LUBĀNĀ organizē
Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem līdz
18 gadu vecumam. Iespējams saņemt acu ārsta un alergologa konsultācijas.
Pieteikties pie sociālās darbinieces Vēsmas Masas pa t. 20275661.
Vecāki, izmantojiet iespēju, piesakiet savlaicīgi savus bērnus pie ārstiem
speciālistiem!
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”Lubānas Ziņas” 2022. gada 21. janvāris

Madonas novadā 2022
Sniega dienas pasākumi visā Madonas novadā norisinās 15. – 30. janvārim, tajā skaitā aktivitātes plānojas
arī pie mums, Lubānā.

22. dabas takā
janvārī “Aiviekstes ozoli”
•
•
•
•

Distanču slēpošana,
bobsleja kamanu stumšana,
ragaviņu vilkšana,
iešana āliņģī+mobilā pirts

Tiekamies no plkst. 11.00 Aiviekstes krastā, pie Krasta/Peldu ielu
krustojuma, Lubānā, tel. 26649344,
fb/VisitLubana. Gaidām aktīva dzīvesveida piekritējus, arī labvēlīgus laika
apstākļus un pats galvenais – sniegu,
lai pasākums varētu notikt!
Par visām aktivitātēm vairāk htt p s : / / w w w. v i s i t m a d o n a . l v / l v /
jaunumi?fu=read&id=979

Veselīga
dzīvesveida
piekritējiem
25. janvārī plkst. 13.00 Lubānas
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā vēl vari izbaudīt trešo (pēdējo) praktisko nodarbību “Apgūsti
veselīga uztura pamatus”.
Nodarbību vadīs uztura speciālists.

Īpašumu uzturēšanas nodaļas
vadītājs Andris Stoļers ir sazvanāms
pa t. + 371 22409640.

Nākamo numuru plānots izdot
2022.g. 18. februārī.
Informāciju iesniegt līdz
11. februārim.
Jaunākajai informācijai sekojiet
sociālajos tīklos.

