
Vai vēl kaut kur Latvijā ir tik daudz 
mežu kā pie Lubānas? No visām pusēm 
mūsu mazpilsēta ir mežu ieskauta. Prie-
žu sili dod veselīgu spēku, bērzu bir-
ztalas var apbrīnot to baltuma dēļ. Kur 
tad vēl drebošās apšu audzes! Sirds jūt 
nemieru arvien, kad apšu lapas trīs jau 
pie mazākās vēja pūsmas. Bet, kad vējš 
pastiprinās, tad apšu lapu sanoņu var 
dzirdēt jau pa gabalu. Un ozolu audzes 
ar savu varenumu, kas gadu simteņus 
skaita! Rūgteni saldā meža smarža liek 
sevi ieelpot ar pilnu krūti. Ievelc dvašu, 
pavisam viegli, un tad tu pats jūties kaut 
kas īpašs, kaut kas vienreizējs uz šīs 

zemes. Centies vienmēr ieelpot savu 
dzimto meža smaržu, lai justos labi un 
droši! Tā mūsu mīļo Lubānu sajūt Mai-
ja Krusta (fragments no ievadvārdiem 
“Mana Lubāna” grāmatā “Lubāna. Nā-
kamie simts”).

Tomēr Lubāna ir īpaša arī ar cilvē-
kiem, kas šeit dzīvo. Ej pa kuru ielu ie-
dams, gandrīz katrā mājā var nosaukt 
kādu cilvēku, kam piemīt kaut kas īpašs, 
skaists – raksta, zīmē, glezno, dzied, 
dejo, spēlē teātri, spēlē kādu instrumen-
tu, auž, ada, tamborē, cep brīnišķīgas 
kūkas, ceļ, remontē, izgatavo mēbeles, 
grebj, ēvelē utt., citiem vārdiem sakot, 

 Plkst. 17:00 KONCERTS
• Madonas kultūras nama orķestra saksofonistu kvartets
• Madonas mūzikas skolas Lubānas pedagogi un audzēkņi
• Akordeonistu ansamblis “Kolēģes”

 Plkst. 22:00 Lubānas dzimšanas dienas BALLE
Par labu noskaņojumu un košu skanējumu ballē rūpēsies grupa “Pēc 
laika”,  kuras sastāvā spēlēs bijušie lubānieši

Ieeja – bez maksas

piemīt daudz dažādu talantu, ir daudz 
darba darītāju ar “zelta rokām”.

Kad viesojos Mūriņu ģimenes mājās 
Lubānā, lai parunātu par Ārijas jauno 
talantu – gleznošanu pēc numurētiem 
laukumiem, arī viņa un meita Agita saru-
nā uzsver mūsu mazpilsētas skaistumu, 
meža tuvumu, Aivieksti. Kur vēl ir tā, ka 
ir viss, lai skaisti dzīvotu. Ir iespējas gan 
atpūtai, sportam, izklaidei... Lubāna – 
mājas, ģimene, vieta, kur atgriezties. Un 
mājas ir tur, kur cilvēks jūtas labi. 

Lai koši izskan 28. janvārī Lubānas 
dzimšanas dienai veltītie pasākumi! 

Ligita Pētersone

2023. gada 28. janvārī
Lubānas pilsētas klubā

Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
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Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus 
klimatisko apstākļu dēļ Lubānas apvienības pār-
valdes vadītājs Tālis Salenieks, pamatojoties uz MK 
19.01.2016. noteikumu Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedza-
ma vai ierobežojama satiksme” 2.1 un 3.2 punktiem, 
izdevis rīkojumu ierobežot kravas transportlīdzekļu 
kustību uz Madonas novada Indrānu pagasta pašval-
dības autoceļiem:

 1. uz autoceļa Tūjas – Nagliņas no 0,650 km līdz 
5,490 km;

 2. uz autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši 
visā garumā;

 3. uz autoceļa Gundegas – Mantinieki visā ga-
rumā;

 4. uz autoceļa Kastaiņi – Moroza visā garumā.
Satiksmes ierobežojumi noteikti ar pilno masu 

virs 7 t. Satiksmes ierobežojumi spēkā līdz šī rīkoju-
ma atcelšanai. 

Kontakttālrunis – Lubānas apvienības pārval-
des Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājs Andris 
Stoļers – 22409640.

Jaunie kapi – Birznieki - Dambī-
ši

Gundegas – Mantinieki

Tūjas – Nagliņas no 0,650 km līdz 5,490 km 

Kastaiņi – Moroza

Par satiksmes ierobežošanu uz Madonas 
novada pašvaldības Indrānu pagasta 
autoceļiem no 2023. gada 18. janvāra
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Lubānas pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķīši”

19. janvārī Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķīši” “Saulstariņu” grupiņas vecākiem notika AT-
VĒRTO DURVJU diena. Vecāki varēja pavērot, kā nāka-
mie pirmklasnieki mācās lasīt, rakstīt un rēķināt, gatavojas 
skolai. 

Dienas tēma – Austrālija. Ar kādu azartu bērni metās 
pie lielā globusa meklēt, kur pasaules kartē atrodama Aus-
trālija! Bērni mācījās klausīties, ko tad audzinātājas lasīja 
par šo tālo zemi, kādam bija arī savas zināšanas, un tad nu 
katrs izstāstīja to, kas viņam zināms par Austrāliju. 

Šajā dienā Saulstariņi mācījās arī rakstīt grūto burtiņu 
K un Ķ, sauca sev zināmos vārdiņus ar minētajiem burtiem 
un atpazīt un salikt vārdu šķēres, ja burti ir sajauktā secībā. 
Tas nebija tik viegli!

Vecākiem tā bija vērtīga diena, varēja pavērot savus 
bērnus praktiskā darbībā, uzdot jautājumus audzinātājām 
un uzzināt, cik tad viņu atvasītes ir gatavas skolai. Viela 
pārdomām – pie kā vēl varbūt arī mājās papildus jāpiestrā-
dā, jāpadarbojas kopā ar bērnu. 

Vecāki kopā ar ar saviem bēniem varēja uzspēlēt arī 
kādu spēli, kur jāpārzina ciparu pasaule. To varēja izbaudīt 
rotaļu veidā ar jaunākās IT tehnoloģijas robotu “Bitīte”. 

Diena aizritēja draudzīgā, nepiespiestā atmosfērā... 
Caur spēli, izmantojot arī mūsdienu tehnoloģijas, bērni 
soli pa solim apgūst prasmes un iemaņas ciparu, burtu 
atpazīšanā, rakstībā un lasītprasmē.

Ligita Pētersone
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Grozījumi Personu apliecinošu do-
kumentu likumā nosaka, ka Latvijas 
iedzīvotāji, kuriem personu aplieci-
nošu dokumentu derīguma termiņš ir 
beidzies no 2020.gada 1.marta, varēs 
izmantot šos dokumentus savu pamat-
tiesību īstenošanai valsts iekšienē vēl 
līdz pat 2023.gada 30.aprīlim. Tādējādi 
minētajā laika periodā cilvēki ar doku-
mentiem, kuriem derīguma termiņš bei-
dzies ne senāk kā 2020.gada 1.martā, 
varēs, piemēram, saņemt pakalpoju-
mus veselības, labklājības, sociālajā, 
izglītības, tiesību aizsardzības jomā, kā 
arī piedalīties Saeimas vēlēšanās. 

(Grozījumi Personu apliecinošu do-
kumentu likumā)

eID karte ir personu apliecinošs 
dokuments jeb elektroniskās identifi -
kācijas rīks pakalpojumu saņemšanai 
digitālā un fi ziskā vidē. eID karte 2023. 
gadā kļūs par universālu atslēgu pie-
kļuvei valsts pārvaldes un privātā sek-
tora pakalpojumiem, kas ļauj attālināti 
nokārtot formalitātes, parakstīt līgumus, 
pārvaldīt savas fi nanses, apmaksāt rē-
ķinus internetbankā, izmantot savu ofi -
ciālo elektronisko adresi portālā Latvija.
lv, kā arī digitāli apliecināt identitāti, sa-
ņemot klātienes pakalpojumus, piemē-
ram, sabiedriskajā transportā. Ņemot 
vērā, ka daudzi valsts un privātā sek-
tora pakalpojumi ir ērti pieejami digitāli, 
tad ir jānodrošina iedzīvotājiem iespēja 
tiem brīvi piekļūt – ar drošu digitālo risi-
nājumu – eID kartes palīdzību. 

eID karti iespējams saņemt klātienē 
Pilsonības un migrācijas lietu pārval-
des (PMLP) teritoriālajās nodaļās vai 
Latvijas Republikas pārstāvniecībās 
ārzemēs. 

Ja iedzīvotājiem nepieciešama pa-
līdzība vai atbalsts, lai izmantotu eID 
kartes funkcionalitāti, vai rodas jautā-
jumi par tās iespējām, aicinām vērsties 
eparaksts.lv, iepazīties ar atbildēm uz 
biežāk uzdotajiem jautājumiem vai 
meklēt palīdzību kādā no 140 Valsts un 
pašvaldību vienotajiem klientu apkal-
pošanas centriem 35 pašvaldībās.

Jautājumi – atbildes

Vai pasi arī turpmāk varēs izman-
tot savas identitātes apliecināšanai? 

 Tiks atzīti par derīgiem abi personu 
apliecinošo dokumentu veidi – perso-
nas apliecība un pase. Tas nozīmē, ka 

persona pasi arī turpmāk varēs brīvi iz-
mantot savas identitātes apliecināšanai 
klātienē, piemēram, bankās, valsts pār-
valdes iestādēs, ārstniecības iestādēs 
u. tml. Bet pasi var saņemt tikai tad, ja 
vienlaikus tiek saņemta arī personas 
apliecība. Tajā pašā laikā ir tiesības sa-
ņemt tikai personas apliecību, piemē-
ram, gadījumos, kad personai pase kā 
ceļošanas dokuments nav vajadzīga.

Vai Likums paredz izņēmumus 
kādai no iedzīvotāju grupām? 

Zemāk minētajām personu grupām 
ir noteikts garāks pārejas periods - līdz 
2030. gadam, kad jānokārto eID kartes 
saņemšana: 

saņem pakalpojumus ilgstošas so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitāci-
jas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā; 

izstājies no sociālo pakalpojumu 
sniedzēju reģistrā reģistrētām ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas institūcijām, lai saņemtu soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus dzīvesvietā; 

saņem sociālo pakalpojumu snie-
dzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas 
pakalpojumus; 

atzīts par I grupas invalīdu; 
sasniedzis likumā “Par valsts pensi-

jām” vecuma pensijas piešķiršanai no-
teikto vecumu; politiski represēts. 

Līdz 2024. gada 31. decembrim: 
sniedzis ziņas par savu dzīvesvietu 

ārvalstī Iedzīvotāju reģistra likumā no-
teiktajā kartībā.

Ieguvumi, nosakot eID karti kā 
primāru līdzekli elektroniskai identi-
fikācijai

Ieguvumi:  
Lai personas neatkarīgi no tās atra-

šanās vietas garantēti varētu īstenot sa-
vas tiesības bez papildu administratīvā 
sloga sev ērtā, ātrā un efektīvā veidā sa-

ņemt jebkuru no valsts nodrošinātiem 
elektroniskiem pakalpojumiem, kā arī 
lai nodrošinātu atdevi no informācijas 
komunikācijas tehnoloģiju un e-pārval-
des attīstībā ieguldītajiem līdzekļiem un 
veicinātu tālāku uz iedzīvotājiem vērstu 
e-pārvaldes attīstību. 

Tiesiskā noteiktība un paļāvība par 
eID kartes kā vienota un personai no-
drošināta vispārpieejama identifi kācijas 
līdzekļa esamību ļautu arī uzņēmējiem 
racionālāk un efektīvāk attīstīt savus 
elektroniskos pakalpojumus, tādējādi 
gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējdar-
bības veicējiem paplašinot eID kartes 
lietojamības iespējas un samazinātu 
elektroniskās identifi kācijas sistēmas 
sadrumstalotību kopumā. 

Nodrošināta droša piekļuve valsts 
elektroniskajiem pakalpojumiem un 
radīti veicinoši apstākļi digitālā vienotā 
tirgus izveidei:  

personām ir pieejams vispārpieej-
ams identifi kācijas līdzeklis, kas teh-
niski un organizatoriski atbilst augstā-
kajām drošības prasībām, ko izvirzījusi 
valsts un ir saskaņā ar Regulu; 

personai tiek nodrošināta iespēja 
saņemt citu Eiropas Savienības dalīb-
valstu elektroniskos pakalpojumus; 

netiek ierobežotas iespējas per-
sonai izmantot tai noteiktās tiesības 
elektroniskā vidē, valsts nodrošina 
tiesisko noteiktību un paļāvību perso-
nām izmantot eID karti kā identifi kāci-
jas līdzekli jebkura publiskās pārvaldes 
elektroniskā pakalpojuma saņemša-
nai; 

eID karte kļūst par vispārpieejamu 
līdzekli, ko juridiskas personas var iz-
mantot, lai nodrošinātu savu uzņēmēj-
darbības ietvaros piedāvāto elektronis-
ko pakalpojumu pieejamību. 

Iespēja tiešsaistē noformēt vai at-
jaunot citus elektroniskās identifi kāci-
jas rīkus (piem., eParaksts moblile) bez 
fi ziskas šo rīku noformēšaas vietas ap-
meklējuma klātienē, kas svarīgi brīdī, 
kad attiecīgais ID rīks kļūst nepieejams, 
piem., sabojājas viedtālrunis, kurā uz-
stādīta attiecīga lietotne 

Iespēja bez maksas aktivizēt pienā-
košos braukšanas maksas atviegloju-
mus savā eID kartē. Jauno funkciona-
litāti eID kartē līdz 31.decembrim bez 
maksas iespējams papildināt jebkurā 
VPVKAC. 

No  1. maija eID karte būs obligāts personu 
apliecinošs dokuments
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Pašvaldība 
izsludinājusi 
iepirkumu

10. janvārī Madonas novada pašvaldība 
izsludinājusi iepirkumu “Ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšana Madonas novada Lubā-
nas apvienības izglītības iestādēs un Soci-
ālās aprūpes centrā”

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas ter-
miņš: 01.02.2023 plkst. 10:00.

Pieteikumu/piedāvājumu atvēršana: 
01.02.2023 plkst. 14:00.

Iepirkums: Kvalitatīvu ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšana 5 (piecas) darba dienas 
nedēļā, izņemot skolēnu brīvdienās, Lubānas 
vidusskolā, 5 (piecas) darba dienas nedēļā, 
izņemot valstī noteiktās svētku brīvdienas, 
Lubānas pirmskolas izglītības iestādē “Rūķī-
ši”, kā arī 4 (četras) reizes dienā katru dienu, 
visa kalendārā gada laikā (bez brīvdienām), 
Lubānas Sociālās aprūpes centrā atbilstoši 
Tehniskajām specifi kācijām, Tehniskajam pie-
dāvājumam un citām iepirkuma dokumentos 
noteiktajām prasībām.

SIA “Madonas 
ūdens” informē

LUBĀNĀ, Stacijas ielā 6, kopš 19. janvāra 
slēgts brīvkrāns. Jau aizvadītā gada septembrī 
iedzīvotāji sapulcē tika informēti par nepiecie-
šamību sakārtot brīvkrānu jautājumu. Kamēr 
par pārējo Lubānas brīvkrānu lietošanu pa 
šo laiku noslēgti līgumi ar šāda pakalpojuma 
saņēmējiem un šie brīvkrāni šobrīd turpina 
darboties, brīvkrānam Stacijas ielā 6 nav pie-
teicies neviens lietotājs. Tādēļ ūdens padeve 
tajā pārtraukta.

No iedzīvotājiem pēc brīvkrāna slēgša-
nas izskanēja šāds jautājums: Kur bija in-
formācija par brīvkrānu lietošanu? Ne visiem 
Lubānā ir pieejams ūdens.

Madonas ūdens valdes priekšsēdētāja 
G.Dambenieka atbilde:

Par ūdens lietošanu arī no brīvkrāna kādam 
ir jāmaksā un jābūt noslēgtam līgumam. Pie-
dāvājām, ka par patērēto ūdeni šajā brīvkrānā 
līgumu slēdz un maksā Lubānas apvienības 
pārvalde. Viņi tam nepiekrita. Citu līgumu vai 
reģistrētu lietotāju pakalpojuma saņemšanai 
šai vietā nav.

Atgādinām ka Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likums paredz, ka “pakalpojumu lieto-
tājam sniedz saskaņā ar pakalpojuma līgumu, 
kas noslēgts starp pakalpojumu sniedzēju 
un pakalpojumu lietotāju par noteikta veida 
ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu. 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana 
un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēg-
šanas ir aizliegta.”

Madonas novada Lubānas Sociālās aprūpes centrs aicina darbā so-
ciālo darbinieku uz noteiktu laiku

Prasības pretendentam:
• otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītība sociālajā 

darbā (var būt uzsāktas studijas);
• prasme pārzināt un pielietot sociālo jomu reglamentējošos normatī-

vos aktus;
• prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus (arī nestan-

darta situācijās);
• spēja strādāt komandā;
• labas saskarsmes spējas un precizitāte;
• abas iemaņas darbā ar datorprogrammām (MS Offi ce standartprog-

rammas) 
• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:
• sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana atbilstoši nor-

matīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• organizēt klientu uzņemšanu un visus ar to saistītos procesus;
• izstrādāt individuālos sociālās aprūpes plānus;
• pārstāvēt klientu intereses un tiesības dažādos jautājumos;
• sadarboties un uzturēt kontaktus ar klientu piederīgajiem un sadar-

bības partneriem;
• piedalīties dažādu kultūras, sporta pasākumu un ekskursiju organi-

zēšanā klientiem;
• vadīt starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību un funkcio-

nēšanu;
• vadīt un kontrolēt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas ko-

mandas darbu.
• personu vajadzību un sociālo problēmu identifi cēšana, to risināša-

na;
• resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba procesā;

Piedāvājam:
• darba samaksu bruto 875,00 EUR;
• normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas.
• profesionālus un atsaucīgus kolēģus
• darbu sakārtotā darba vidē
• apmācības un seminārus.

Pieteikšanās līdz 2023. gada 6. februārim plkst. 
15.00.

Pretendentiem CV un izglītību apliecinošu dokumen-
tu  jāiesniedz, nosūtot pa pastu uz adresi:  Lubānas So-
ciālās aprūpes centrs, Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, 
Madonas novads, LV-4830 vai nosūtot elektroniski uz e-
pastu: lubanassac@madona.lv ar norādi “Sociālais darbinieks”

Kontakttālrunis: 28374760 (darba laikā).
Pateicamies par atsaucību, lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem 

kandidātiem kuru  iesniegtie dokumenti atbilst izvirzītajām prasībām.
Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uzaicināti uz 

interviju.
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka 

pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai no-
drošinātu šī atlases konkursa norisi. Pēc pretendentu atlases personas 
dati tiks dzēsti.
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Sācies jauns nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) taksācijas periods. Ma-
donas novada pašvaldība atgādina, 
ka līdz 31.03.2023. var pieteikties ne-
kustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem Madonas novadā.

Atsevišķām nekustamā īpašuma 
nodokļa kategorijām gan valsts, gan 
Madonas novada pašvaldība nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) at-
vieglojumus 25%, 50%, 70% un 90% ap-
mērā (atbilstoši likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” un Madonas novada 
pašvaldības Saistošajos noteikumos 
Nr.13 “Par  nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu noteikšanu Madonas no-
vada pašvaldībā” noteiktajam).

Fiziskām personām, kuras deklarē-
tas Madonas novadā sev piederošajā 
nekustamajā īpašumā, atvieglojumi pie-
ejami 50%, 70% un 90% apmērā, bet 
juridiskām personām, pie atsevišķu no-
sacījumu izpildes pienākas atvieglojumi 
sākot no 25% .

Ja iesniegums iesniegts taksāci-
jas gadā:

– no 1. janvāra līdz 31. martam, tad 
nodokļa atvieglojums tiek piemērots par 
visu taksācijas gadu;

– no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam, tad 
nodokļa atvieglojums tiek piemērots par 
taksācijas perioda otro pusgadu.

– pēc 30. jūnija, tad nodokļa atvieg-
lojums par taksācijas periodu netiek pie-
mērots.

Iedzīvotāju kategorijas, kas var sa-
ņemt NĪN atvieglojumus

 Maznodrošinātām personām – 
50% no aprēķinātās nodokļa summas 
par to periodu, kurā nodokļa maksā-
tājs atbilst maznodrošinātas personas 
statusam, attiecībā uz vienģimenes un 
divģimeņu dzīvojamām mājām un tām 
piekritīgo zemes platību, daudzdzīvokļu 
mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās 
ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcio-
nālā izmantošana ir dzīvošana, un tām 
piekritīgo zemes domājamo daļu.

 Madonas novada iedzīvotājiem – 
nestrādājošām personām ar invaliditāti 
– 50% no aprēķinātās nodokļa summas 
par to periodu, kurā nodokļa maksā-
tājs atbilst nestrādājošas personas ar 
invaliditāti statusam. Atvieglojums tiek 
piešķirts, ja minētie īpašuma objekti ir 
šo personu valdījumā vai īpašumā un 
tie ir personas deklarētā dzīvesvieta. Ja 
nekustamais īpašums tiek izīrēts vai iz-

mantots saimnieciskajā darbībā, nodok-
ļa samazinājums netiek piemērots.

 Zemes īpašniekiem 70% apmērā 
no aprēķinātās nodokļu summas par 
zemesgabalu vai tā daļu, kas pēc vie-
nošanās ar īpašnieku regulāri tiek iz-
mantots pašvaldības organizētu sporta 
pasākumu vajadzībām. Pasākumiem iz-
mantotās zemesgabala daļas platība un 
robežas tiek noteiktas, noslēdzot vieno-
šanos starp pašvaldību un zemesgabala 
īpašnieku.

 Ar nekustamā īpašuma nodokli ne-
apliek arī tās dzīvojamo māju palīgēkas, 
kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus 
(izņemot garāžas) un kas netiek izman-
totas saimnieciskās darbības veikšanai.

 Madonas novadā reģistrēta fiziska 
vai juridiska persona par īpašumā eso-
šām vai nomātām ēkām (telpu grupām), 
ja tās tiek izmantotas saimnieciskās dar-
bības veikšanai un noslēgtajā nomas 
līgumā ir atrunāts, ka nomnieks sedz ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumus, 
un izpildās viens no zemāk minētajiem 
nosacījumiem – 50 % apmērā no ēkas 
(vai daļas) nodokļa summas.

 Madonas novadā reģistrēta fizis-
ka vai juridiska persona, kuras īpašumā 
ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās 
notiek pamatražošana un izpildās ze-
māk minētie nosacījumi – 50 % apmērā 
no ēkas nodokļa summas. 

 Madonas novadā reģistrēta fizis-
ka vai juridiska persona, kuras īpašumā 
ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcas un sa-
biedriskās ēdināšanas ēkas, ja izpildās 
zemāk minētie nosacījumi – 25 % apmē-
rā no ēkas nodokļa summas.

 Madonas novadā reģistrēta fizis-
ka vai juridiska persona par jaunuzceltu 
vai rekonstruētu ēku, kas tiek izmantota 
saimnieciskās darbības veikšanai (izņe-
mot azartspēļu organizēšanu, vairum-
tirdzniecību, mazumtirdzniecību, telpu 
iznomāšanu) – 90% apmērā no ēkas no-
dokļa summas pirmajā gadā pēc ēkas 
nodošanas ekspluatācijā.

 Madonas novadā reģistrēta fiziska 
vai juridiska persona par ēkām, kas tiek 
izmantotas saimnieciskās darbības veik-
šanai, ja tiek uzlabota ēku energoefek-
tivitāte – 50% apmērā no ēkas nodokļa 
summas pirmajā gadā pēc būvdarbu 
pabeigšanas.

 Madonas novadā reģistrēta juridis-
ka persona, kura iepriekšējā taksācijas 
gadā nodrošinājusi: 20–49 pastāvīgas 
darbavietas – 25% apmērā no ēkas no-

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
dokļa summas; 50 un vairāk pastāvīgas 
darbavietas – 50% apmērā no ēkas no-
dokļa summas.

 Madonas novadā reģistrēta fiziska 
vai juridiska persona par īpašumā eso-
šām vai nomātām ēkām (telpu grupām) 
– 50% apmērā no ēkas nodokļa sum-
mas, ja izpildās zemāk minētie nosacī-
jumi: uzņēmums darbojas Informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju nozarē; 
izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās 
darbavietas.

 Likumā par nekustamā īpašuma 
nodokli paredzēts politiski represētajām 
personām par zemi, kas ir šo personu 
īpašumā vai valdījumā, nekustamā īpa-
šuma nodokļa summa ir samazināma 
par 50 procentiem, ja nekustamais īpa-
šums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji 
tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, 
šai daļai nodokļa samazinājums netiek 
piemērots.

Pakalpojuma saņemšanai nepie-
ciešamie dokumenti

1. Represētām personām (veidlapa) 
- Iesniegums; represēto personu aplie-
cības kopija,

2. Nestrādājošām un saimniecisko 
darbību neveicošām personām, 1. 2. vai 
3.grupas invalīdiem (veidlapa) 

- iesniegums un parakstīts aplieci-
nājums, ka nekustamais īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā.

- Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas invalīda apliecības 
kopija (uzrādot oriģinālu);

3. Zemes īpašniekam, kura zemes-
gabals vai tā daļa regulāri tiek izmantota 
pašvaldības organizētu sporta pasāku-
mu vajadzībām:

- iesniegums;
- ar pašvaldību noslēgtās vienoša-

nās kopija.
4. Komercsabiedrības, kuru komerc-

darbības veids ir pasažieru pārvadāju-
mi:

– iesniegums par atvieglojuma pie-
šķiršanu;

– reģistrācijas apliecības kopija;
– zemesgrāmatas apliecības kopija, 

kas apliecina   īpašuma piederību.

Vairāk par atlaidēm var uzzināt:
www.likumi.lv, 

rakstot uz e-pasta adresi velta.
vilskerste@madona.lv,

zvanot uz mobilo tālruni 29473326
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saviem tuvajiem cilvēkiem, radiņiem, lai arī 
viņiem tiek mans prieks.

Burvīgi vaļasprieki! Varbūt vēl kāds vē-
las pamēģināt?

Ligita Pētersone

Izstāde “Hobiji un kolekcijas” Lubā-
nas tūrisma un kultūrvēsturiskā manto-
juma centrā skatāmi līdz 28. janvārim.  

Izstādē tika piedāvāti 6 vaļasprieki: Ve-
nerandas Seikstes gleznas, Ārijas Mūriņas 
gleznas (gleznotas pēc numuriem), Vero-
nikas Kančas adīti dūraiņi, Valentīnas Ap-
ines mezglojumi, Megijas Apines pērlīšu 
rotas, Vitas Kalniņas darinājumi no koka. 

Varēja apskatīt arī 11 kolekcijas: Aivara 
Kočāna skaitīkļu kolekcija, Margrietas Grā-
pes “briežu un aļņu” kolekcija, Lailas un 
Edvīna Ozoliņu “bišu” kolekcija, Albīnas 
Feldmanes eņģeļu figūriņu kolekcija, Rai-
monda Vaska aplokšņu stūrīšu kolekcija, 
Daces Feldmanes magnētiņu kolekcija, 
Mika Peilāna mazo glāzīšu kolekcija, Ag-
neses Stērninieces saldā krējuma trauciņu 
kolekcija, Viļņa Strautiņa alus paliktņu ko-
lekcija, Imantas Brenčes recepšu un kon-
fekšu papīriņu kolekcija.

Paldies visiem novadniekiem par iespēju 
aplūkot savus brīnišķīgos vaļaspriekus! Tie, 
kas nepaspēja uz izstādi, www.lubana.lv fo-
togalerijā var aplūkot darbus fotomirkļos.

Lubānas tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrā tika 
piedāvāta ļoti interesanta izstāde 
“Hobiji un kolekcijas”.

Veneranda Seikste sevi ho-
biju un kolekciju izstādē pietei-
kusi ar ainavu gleznām. 

Kā tas viss sākās? Ar maz-
meitas ciemošanos. Kad atbrauc 
ciemos, nav ko darīt, kopā kaut 
kas jāpazīmē. 2019. gads. Pirmie 
darbi tika zīmēti uz papīra ar gua-
ša krāsām, tika zīmēts arī ar ak-
vareļkrāsām. Tie tādi mazformāta 
darbiņi.  

Zīmēt Venerandai paticis 
vienmēr, pirmsākumi meklējami 
bērnudārza laikos, kad kopā ar 
bērniem vai bērniem kaut kas tika 
zīmēts. Veneranda atzīst, ka cilvē-
kus zīmēt nemāk – nesanāk sejas, 
arī dzīvniekus nezīmē. Patīk skais-
ti dabas skati, ainavas, puķes... Tā 
pamazām sākusies interese par 
zīmēšanu, gleznošanu. 

Kur gūtas pamatzināšanas 
gleznošanai? Datorā, internetā, 
YouTube. Tur vesela pasaule, visu 
var atrast. Tā soli pa solim, sekojot 
pamācībām internetā, tapuši pir-
mie lielākie darbi. 

Internetā pasūtīju audeklu, – stāsta Ve-
neranda – skatījos YouTube, kā glezno, mē-
ģināju līdzi. Liku krāsu uz audekla – pazūd 
krāsa, lieku uz audekla – pazūd… Nesa-
pratu, kāpēc tā. Turpināju pētīt, izpētīju un 
iepazinu vārdu – audekla gruntēšana. Un 
tad tā lieta aizgāja. Savos darbos izman-
toju akrila krāsas. Pārsvarā mani aizrauj 
dabas skati, ainavas. Izstādē ir tikai neliela 
daļa darbu, mājās ir vēl, arī ziedi, Lubānas 
baznīcu uzzīmēju. Vispirms baznīcu nofo-
tografēju un tad uzliku uz audekla. 

Veneranda atzīst, ka pagaidām viņa 
savos darbos ietekmējas no tā, ko rada 
citi, un atdarina, nofotografē un uzglezno 
to, ko redz fotogrāfijā, glezno arī pēc re-
dzētajiem attēliem, bet, kad roka ievingri-
nāta, iemaņas apgūtas, kas zina, kādus 
darbus, fantāzijas augļus no viņas vēl sa-
gaidīsim. Lai top!

Hobiju un kolekciju izstādē liels 
pārsteigums ir arī Ārijas Mūriņas vārds 
un viņas gleznas – puķes (tapušas pēc 
numurētiem laukumiem). Arī Ārijas aiz-
raušanās sākusies pavisam nesen, pirms 
pusotra gada. Ārija sāk savu stāstījumu: 
– Atbrauca ciemos radiniece un jautāja: – 
Ko dari? Adi? Es krāsoju glezniņas ar cipa-
riem. Ļoti interesanti!

Ārija turpina stāstījumu: – Man vienmēr 
likās laimīgi tie cilvēki, kam ir kāds talants. 

Par hobijiem un kolekcijām

Es mācēju tikai rokdarbus, pārsvarā adī-
ju… Tā gribējās vēl kaut ko! Radiniece 
man pasūtīja tās glezniņas. Uz nākamās 
gleznas ir laukumiņi ar cipariem, arī krāsu 
bundžiņas ir ar cipariem un dažādu izmēru 
otiņas. Glezna jau ir uz rāmja, ņem tikai otu 
un krāso… Dodos uz istabu, kur man ie-
kārtota vietiņa šai nodarbei, iededzu svecī-
ti, un daru to stundu, divas un pat stundām 
ilgi, ja laiks atļauj. 

Top jau 12. darbs. Ja sāc gleznot, ne-
var ne atrauties, vēl vienu cipariņu sakrā-
sošu, vēl vienu, un vēl… Tie cipariņi ir tik 
mazi – ņemu talkā lupu. Vajag pacietību, 
neatlaidību, bet kopumā šis process ļoti 
nomierina, aizrauj. Ir jāpatīk tam, ko dari. 
Un man tas ļoti patīk. Kad strādāju grāma-
tu veikalā, modē nāca krāsojamās manda-
las, bet tās mani nemaz neuzrunāja. 

Pagaidām mans lauciņš ir puķes, bet 
domāju, ka nākotnē mēģināšu arī kādu 
ainavu. Krāsas paliek pāri, gan jau pamē-
ģināšu. Patīk tas, ka nav jālauza galva, ko 
es gribu uzzīmēt, kā to darīšu, seko tikai 
cipariem un rokas kustībām. Patreiz esmu 
tādā kā azartā. Šo procesu var salīdzināt ar 
aizraujošu grāmatu, kad nevari apstāties – 
lasi rindiņu pēc rindiņas un sev iegalvo, ka 
tā būs pēdējā... Tā tas notiek arī ar mani. 
Un es savus darbiņus atdodu vai uzdāvinu 
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2023. gada pirmais turnīrs pulcēja 15 dalībniekus.
Turnīra uzvarētāji:
1. vieta Rolands Trizna
2. vieta Andris Sproģis
3. vieta Jānis Garlo
4. vieta Ēriks Kočāns
1. zole Egils Kaļva
Apsveicam ar veiksmīgu jauna gada sākumu! 

Velga Puzule

Zoles ziņas

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
dienas pasākumi Lubānā

20. janvārī Lubānā pie pilsētas kluba notika 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums. Lubānas kultūras nama 
dziedošais kolektīvs (koris Noskaņa) aicināja visus vienoties spēcīgās dziesmās. Savukārt Lubānas vidusskolā notika ba-
rikāžu atcerei veltīts orientēšanās pasākums ģimenēm un klašu komandām nakts apstākļos. Ligita Pētersone

Noslēgts līgums 
ar SIA “Madonas 
namsaimnieks”

2023. gada 6. janvārī Lubānas ap-
vienības pārvalde noslēgusi savstarpē-
jās sadarbības līgumu ar SIA “Madonas 
namsaimnieks” par maksājumu iekasē-
šanu no Madonas novada Lubānas pil-
sētas un Indrānu pagasta iedzīvotājiem 
par “Madonas namsaimnieka” veikta-
jiem pakalpojumiem – daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju pārvaldīšana, īre un sa-
dzīves atkritumu izvešana. 

Norēķinus par “Madonas ūdens”, 
Madonas siltums” un nu jau arī par 
“Madonas namsaimnieks” sniegtajiem 
pakalpojumiem var veikt Lubānas no-
rēķinu kasē – Valsts un Pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
(VPVKAC) tā darba laikā.
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Kas meklē, tas atrod… Tā var teikt par Meirā-
nu ukraiņu bēgļu Prokopenko ģimeni. Ļoti darbī-
ga, čakla ģimene, kas ļoti grib darboties, strādāt, 
iekļauties vietējā sabiedrībā. Serhijs ir cilvēks ar 
īpašām vajadzībām, sieva Inna šobrīd ir viņa asis-
tente. Serhija moto ikdienā: jūs palīdzat mums, 
mēs palīdzam jums. Tāpēc, kad satiec Serhiju, un 
ja vēl pie tam tev ir rūpju rieva pierē, viņš vienmēr 
apjautājas: kā es varu jums palīdzēt. 

Tā, meklējot darbu, Prokopenko ģimene nonā-
ca Ģimeņu centrā TuTi Madonā. Iespējams, ka arī 
tur Serhijs piedāvāja: vai es nevaru jums kaut kā 
palīdzēt? Un tur viņu sadzirdēja...

Pateicoties NVA organizētajām subsidētajām 
darbavietām un stipendijām Serhijs uz pusgadu 
pieņemts darbā par palīgstrādnieku biedrībā “Ģi-
meņu centrs TuTi”.  Serhijs ir ļoti darbīgs, vienu 
brīdi aktīvi palīdzēja Meirānos izmitinātajiem ukrai-
ņu bēgļiem – veda dzeramo ūdeni, jo tur dzerama-
jam ūdenim nav tik laba kvalitāte. Bet nu viņš palīdz 
darbos “Ģimeņu centrā TuTi” – kurina krāsnis, kār-
to noliktavu, tīra sniegu utt. Un plecu pie pleca ar 
viņu darbā katru dienu ir sieva Inna. Apbrīnojama 
šīs ukraiņu bēgļu ģimenes vienotība. 

Prokopenko ģimene pastāsta, ka esot apmieri-
nāti ar jauno darbu. Viņus katru dienu sagaidot brī-
nišķīga vadītāja Rita Vecozola. Arī centra kolektīvs 
esot jauks. Katru dienu centrā notiekot liela rosība, 
dažāda vecuma bērni kopā ar vecākiem un vecve-
cākiem apmeklējot dažādas nodarbības.

Bet nu vairāk par “TuTi”. Rita Vecozola pastās-
ta, ka, meklējot  atbalstu un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus mazdēliņam, saprata, ka Madonā ir 
bijušas ierobežotas iespējas šādu pakalpojumu sa-
ņemšanai bērniem, kam nav invaliditātes. 

Paralēli uzsākot apmeklēt ABA (uzvedības 
analīzes un korekcijas) terapijas nodarbības pie 
Dženijas, sapratām, ka ir acīmredzami uzlabojumi. 
Pēc situācijas, kad ABA vairs nebūtu pieejama Ma-
donā, bet nāktos braukt uz Valmieru, lai turpinātu 
iesākto,  radās nepieciešamība veidot biedrību, kas 
sniegtu sociālos pakalpojumus uz vietas ar mērķi 
veicināt iedzīvotāju “Mentālo un fizisko” veselību.

Pēc juridisku dokumentu sakārtošanas, reģis-
trāciju Sociālo pakalpojumu reģistrā, sabiedriskā 
labuma organizācijas iegūšanu u.c., par biedrības 
dzimšanas dienu uzskatām 17.08.2021., kad dur-
vis vēra “Ģimeņu centrs TuTi” plašākai sabiedrībai 
Blaumaņa ielā 11, Madonā.

 Pa vidu – Covids ar ierobežojumiem.., izre-
montēta TuTi darbnīca angārā, radot vietu, kur tik-
ties, lai vairāk kā nu jau 30 profesionāļi apvienotos 
un veidotu jaunus inovatīvus sociālās rehabilitāci-
jas un sociālos pakalpojumus ģimenēm un visiem 
interesentiem.

Lai pakalpojumi būtu pieejamāki, tuvāk dzīves 
vietām, 2023. gadā  plānojam uzsākt veidot struk-
tūrvienības vietās, kur ir atbalstoša pašvaldība, cil-
vēkresursi un sakārtota atbilstoša infrastruktūra.

2022. gadā TuTi piedāvājumus izmantojis 681 
iedzīvotājs arī no citiem novadiem, izveidotas 4 
subsidētās darba vietas, noslēgti 205 līgumi par 
4197 terapiju un nodarbību realizēšanu… Kopējais 
piesaistītais finansējums sastāda 43 311.00 eiro.

Speciālisti nemitīgi papildina zināšanas, izvei-
dojot inovatīvus pakalpojumus. Jaunākais piedā-
vājums – attīstošās nodarbības siltajos graudos, 
izmantojot Montesori un citas metodes! Jau tuvā-
kajā laikā  speciālisti apgūs spēļu metodes, kuras 
integrēs savā darbā u.c.

Tiek uzsākta sadarbība ar “Latvijas Autisma 
apvienību projektā “Atbalstīt ceļā” – atbalsta gru-
pas, specializētās atbalsta grupas, radošās pras-
mju attīstīšanas darbnīcas no 21.01.2023.

Lielākā problēma – telpu trūkums mācību cen-
tra, atbalsta grupu u.c. pakalpojumu piedāvājumu 
attīstīšanai. 

Par pakalpojumiem. TuTI sniedz Sociālās re-
habilitācijas un citus pakalpojumus.

TuTi – Dienas centrs visām ģimenēm (peda-
gogiem, asistentiem, atbalsta personālam u.c.):  
sniedz sociālās rehabilitācijas, sociālos pa-
kalpojumus un pakalpojumus: �Uzvedības 
analīzes un korekcijas (ABA) terapijas nodarbī-
bas; �Logopēda nodarbības; �Audiologopēda 
nodarbības; �Psihologa, klīnisko psihologu un 
psihoterapeita konsultācijas visiem; �Smilšu 
spēles terapijas nodarbības ar sociālo dar-
binieku un pedagogu; �Krāsaino smilšu no-
darbības; �Fizioterapija un ārstnieciskā vin-
grošana visiem; �Mūzikas terapijas sesijas;  
�Mākslas terapijas sesijas; �Attīstošās nodarbības 
siltajos graudos; �Atbalsta grupas (t.sk ukraiņiem) 
motivācija, integrēšanai, krīzes grūtniecības kon-
sultēšana u.c.; �Sociālās motivācijas programmu 
izstrāde un realizēšana, darbs ar GRT klientiem un 
citām mērķgrupām, sociālais mentors, asistents, 
ģimenes asistents, u.c.; 

alternatīvās metodes, terapijas un no-
darbības: �Cilvēka Apziņas skola; �Barboletes 
metodes; �Montesori nodarbības; �Nodarbības; 
Marte Meo, Godly Play, Klusuma apzināšanas, 
Portridža, Brain u.c.; �Dabas izzināšanas un tera-
pijas nodarbības; �Kanis (suņu) terapija; �Pasaku 
terapijas; �Montesori nodarbības; �Māla terapijas 
nodarbības; �Gleznošanas nodarbības; �BIO dejas 
nodarbības; �Improvizācijas teātra nodarbības; 
�Dziedāšanas nodarbības grupām (no 5 dalībnie-
kiem); �Kokļu, ģitāras u.c. instrumentu spēles ap-
mācības bērniem un pieaugušajiem; �Dziedāšanas 

Mērķi sasniedz tas, kam citu intereses ir  
augstākas par savējām (J.Vanags)

vakari; �Tibetas skanošo trauku nodarbības; 
�Akmenoloģija, koučs, NLP sešu soļu tehnikas 
nodarbības; �Radošās darbnīcas un nodarbības; 
gaismas mandalas, fraktāļi, neirografika u.c.; 
�Sadarbībā ar “Cilvēka Apziņas Skolu” piedāvāju-
mi (Cilvēka Mācība, Dzimtas Mācība, Attiecību un 
Ģimenes Mācība, Vīru aplis u.c).

apmācības: �Sadarbībā ar “Latvijas Autis-
ma apvienību projekta “Atbalstīt ceļā” – atbalsta 
grupas, specializētās atbalsta grupas, radošās 
prasmju attīstīšanas darbnīcas no 21.01.2023.; 
�Vecākiem, pedagogiem, atbalsta personālam, 
asistentiem u.c.; �Ģimenēm; lai bērni viegli un ar 
prieku mācās mācīties, bērnu emocionālā audzinā-
šana; �(BEA), ceļā audzinot pusaudzi (CAP), Džim-
bas drošības programma, “Drosme draudzēties”, 
“Drošs internets”, “Kā sarunāties ar jauniešiem”, 
Brain treniņi, Dziedinošā formula, kultūrvēsturis-
kais mantojums-rituāli u.c.; �Sociālo prasmju uz-
labošanas skolas visiem u.c.

Sevis izzināšana; caur astroloģiju, TARO nu-
meroloģiju u.c.

Projektu īstenošana; dienas un tematiskās no-
metnes, darbnīcas, nodarbības visiem vecumiem 
un interesentiem u.c.; 

Brīvprātīgais darbs un sadarbības; NVA, paš-
valdības, iestādes, organizācijas u.c. 
�JaunuMs! attīstošas nodarbības siltajos 

graudos un ūdens/gaismas galds, izmantojot 
Montesori metodes! (atbalsta Latvenergo un 
fonds “ziedot.lv”). 

Aktuālu informāciju par šo bezpeļņas orga-
nizāciju var lasīt Facebook lapā Ģimenes centrs 
TuTi. TuTi par sevi internetvietnē sniedz šādu infor-
māciju: – Uzklausot jūsu ierosinājumus, esam iz-
veidojuši informatīvo grupu, kurā informēsim visus 
tos, kuri nevēlas palaist garām kādu mūsu rīkoto 
pasākumu TuTi centrā! Whatsapp grupā – TuTi pa-
sākumi dalīsimies ar informāciju par plānotajiem 
pasākumiem. Ja arī Tu vēlies būt šajā grupā un būt 
informēts – raksti mums ziņu (izmantojot Messen-
ger) un pievienosim arī Tevi!

Bet centra vadītāja Rita Vecozola kā citātu, kas 
tuvs sirdij un raksturo viņas darbu Ģimenes cen-
trā TuTi,  min sociālā darba ētikas pamatprincipu: 
„Katrs cilvēks ir vērtīgs un rūpju cienīgs.”

Plašu informāciju par Ģimeņu centra TuTi pa-
veikto 2022. gadā, par palīdzību kara bēgļiem no 
Ukrainas, par atvērto durvju dienām interesentiem, 
par realizētajiem projektiem, plašāk lasiet 2022. 
gada 30. decembra reģionālajā laikrakstā “Stars”. 

biedrības “Ģimeņu centrs TuTi” tālrunis 
26489192.

Informāciju apkopoja  
Ligita Pētersone
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Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...

Stabulnieks Staņislavs 
miris 26.12.2022. (88 g.) Indrānu pag. 

Arklons Vilmārs 
miris 30.12.2022. (63 g.) Lubāna

Sproģe Zigrīda Rita
mirusi 01.01.2022. (83 g.) Ošupes pagasts

Studente Maruta
mirusi 11.01.2023. (65 g.) Lubāna

Eiropas medus brokastis
10.01.2023. Lai popularizētu biškopību, bišu nozīmi dabā un cilvēka 

dzīvē, pirms 15 gadiem Slovēnijas biškopji aizsāka sociāli izglītojošu ak-
ciju „Eiropas medus brokastis”. Šīs akcijas  mērķauditorija ir bērnudārzu 
un skolu audzēkņi, pie kuriem viesojas biškopji. Un tā kā arī Latvijas 
biškopji ir iesaistījušies šajā kampaņā, tad šogad 10.janvārī Lubānas 
vidusskolā viesojās „Eiropas medus brokastis”, kas tikās ar 1.-4.klašu 
skolēniem un 5.-6.klašu skolēniem. Akcijas mērķis ir izglītot  skolēnus 
par bitēm, medu un bišu nozīmi, dodot bērniem bez maksas degustēt 
medu.

Skolēni tika iepazīstināti ar biškopja darbu, darba rīkiem, apģērbu 
un, protams, bišu dzīvi. Kā jums šķiet, cik vienā stropā varētu būt bišu? 
Stropā ir vairāk nekā 20 tūkstoši darba bišu, tātad ļoti daudz, un karalie-
ne ir tikai viena. Paldies, biteniecei Santai par vienkāršo, bet interesanto 
stāstījumu.

Karjeras stunda
17.janvārī  Karjeras stundas ietvaros 9.-12.klašu skolēni tikās ar Na-

cionālo Bruņoto spēku pārstāvjiem. Pārstāvji no bruņotajiem spēkiem 
skaidroja,  ko nozīmē sargāt savu valsti, stiprināt nacionālo drošību 
un mūsu neaizskaramību. Aicināja jauniešus pievienoties profesionālā 
dienesta bruņotajiem spēkiem, kur ir stabils darbs valsts aizsardzībā ar 
plašām sociālajām garantijām, konkurētspējīgu atlīdzību un mācībām 
saliedētā komandā.

Informāciju sagatavoja Ilona Kalniņa

Lubānas vidusskolā Sociālie darbinieki Lubānā
VĒSMA MASA sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm un bērniem
Pirmdiena - 8:00–12:30, 13:00–18:00; trešdie-

na – 8:00–12:30, 13:00–16:00; piektdiena – 8:30 
– 12:30. T. 20275661; vesma.masa@madona.lv

LINDA MIČULE sociālās darbinieces p.i.
Pirmdiena - 8:30–12:30, 13:00–17:00; ceturt-

diena – 8:30–12:30. T. 27843347, 64894581; lin-
da.micule@madona.lv


