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Atzinība konkursa „Latvijas Būvniecības Gada balva 2021”
nominācijā “Teritorijas labiekārtojums”
Konkursa „Latvijas Būvniecības Gada
balva 2021” misija ir popularizēt drošas,
inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski kvalitatīvas ēkas un būves, kas tapušas Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās, ja
par projekta realizāciju atbildīgi ir Latvijas
pilsoņi – būvnieki, projektētāji, konstrukciju ražotāji u.c.
11. martā noslēdzās konkurss „Latvijas Būvniecības Gada balva 2021”, kura
nominācijā “Teritorijas labiekārtojums”
Lubānas apvienības pārvalde bija pieteikusi Broņislavas Martuževas dzejas klēts
SPOGUĻVIRSMAS SLĒPTUVI – veltījumu
Broņislavas Martuževas pagrīdes gadiem
un Nacionālajai Pretošanās kustībai. Slēptuves idejas un arhitektoniskā risinājuma
autors – scenogrāfs Ivars Noviks.

Broņislavas Martuževas fonda “Rakstītāja” valdes priekšsēdētāja Anna Egliena: – Toreiz, kad Ivara Novika iedvesmoti
veidojām šo SLĒPTUVI, mēs nevarējām
iedomāties, cik globāli aktuāla šī pretošanās tēma kļūs tagad, bez tam – ienaidnieks ir viens un tas pats. Apbalvošana
notika Āgenskalna tirgus laukumā un
no 121 nominācijas, kurā iekļauts daudz
jaunu un atjaunotu ēku un objektu visā
Latvijā, visizcilākā jaunbūve nešaubīgi ir Dziesmusvētku estrāde – SIDRABA
BIRZS. Bet mūsu minibūvei arī bija gods
saņemt atzinību nominācijā “Teritorijas
labiekārtojums”.
Anna Egliena atklāj, ka sākotnēji bijis domāts bunkuru ierīkot pazemē, bet
dažādu apstākļu dēļ tas nav bijis iespē-

jams, un tad noteicošais bijis Ivara Novika
vārds: ja nevar rakt uz leju, jābūvē uz augšu. Tradicionāli rakstus rakstām – melns
uz balta, bet šeit, Spoguļvirsmas slēptuvē, tika darīts otrādi – uz tumšā pamata
(telpas iekšpusē) balti raksti, jo Martuževas bunkurā pavadītais laiks ir bijis tumšs.
Slēptuvē uz sienām attēlotas dzejas, nošu
rindas, piezīmes, kas dzejniecei tapušas
šajā tumšajā laikā, atrodoties slēptuvē…
– Paldies visiem par attieksmi, darbu,
sadarbību! Nāk pavasaris – un mūs atkal
gaidīs Broņislavas Martuževas spēka vieta – Dzejas klēts, Dzejas stropi, Slēptuve,
Rakstu akmeņi! Satiksimies!
Un – lai mums nekad vairs nav jāslēpjas bunkuros! – novēl visiem Anna
Egliena.

Sociālie pakalpojumi novadā
Madonas novada pašvaldība nodrošina sociālos pakalpojumus atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām un saskaņā ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Madonas novada administratīvajā teritorijā, krīzes situācijā ģimenēm (personām), kuras uzturas Madonas
novada administratīvajā teritorijā, personām bez noteiktas dzīvesvietas un personām, kuru
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Madonas novada administratīvā teritorija. Pašvaldība
sniedz un nodrošina šādus sociālos pakalpojumus:
Sociālie pakalpojumi dzīvesvietā – sociālā darba pakalpojums, psihologa pakalpojums, speciālistu pakalpojumi, ģimenes asistenta pakalpojums, aprūpes mājās pakalpojums, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti, sociālā rehabilitācija bērniem, kuri cietuši
no prettiesiskām darbībām, dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar
garīga rakstura traucējumiem, dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām, higiēnas
pakalpojums, zupas virtuves pakalpojums, atbalsta centra pakalpojums, atbalsta un izglītojošās grupas, specializētā transporta pakalpojums, pašvaldības transporta un/vai mobilā
pacēlāja pakalpojums, tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana.
Sociālie pakalpojumi institūcijā – ilgstoša sociālā aprūpe un sociālās rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām, īslaicīga sociālā aprūpe (sociālās gultas) institūcijā pilngadīgām personām, ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem, atelpas
brīža pakalpojums. Turpinājumā daži no sociālo pakalpojumu veidiem...

Sociālie pakalpojumi ģimenēm
ar bērniem
Ja Tev ir problēmas ģimenē, tad Tev ir jāiet pie sociālā darbinieka savā pilsētā.
Viņi konsultē ģimenes un bērnus dažādos jautājumos. Sociālie darbinieki palīdz un sniedz atbalstu ģimenēm par dažādiem
jautājumiem:
Par konfliktiem un nopietnām nesaskaņām attiecībās;
Par aizbildņu, audžu vecāku un atbalsta ģimeņu problēmām;
Par dažādām atkarības problēmām ģimenēs (alkoholisms, datoratkarība);
Par dažādām aprūpes problēmām ģimenē.
Sociālie darbinieki konsultē ģimenes un bērnus ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās
attīstības traucējumiem.
Ja Tev ģimenē ir krīzes situācija, tad noteikti jāvēršas pēc palīdzības.
Krīzes situācijas var būt bīstamas cilvēku veselībai un dzīvībai.
Tās var būt saistītas ar agresīvu uzvedību un vardarbību ģimenē.
Ja tev ir problēmas skolā, mājās vai ar draugiem, Tu vari vērsties pie speciālistiem. Arī
tad, ja Tev kāds dara pāri, vari saņemt speciālistu konsultāciju.

Speciālistu pakalpojumi
Speciālistu pakalpojumi nodrošina bērniem konsultācijas un nodarbības, lai uzlabotu
dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu
atbalsta sistēmu un psihosociālu atbalstu.
Pakalpojums ietver: mūzikas terapeita nodarbības; smilšu spēles terapeita konsultācijas;
silto smilšu terapeita konsultācijas; montesori pedagoga nodarbības; kanisterapijas nodarbības; fizioterapijas nodarbības; logopēda nodarbības; ergoterapeita konsultācijas un nodarbības; psihologa/psihoterapeita konsultācijas; citu speciālistu konsultācijas/nodarbības pēc
sociālā darbinieka izvērtējuma.
Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu; ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli un par normatīvajos aktos noteikto medicīnisko kontrindikāciju neesamību; nepieciešamības gadījumā psihiatra atzinumu un citu speciālistu rekomendācijas; citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
Pakalpojums tiek piešķirts, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas vajadzību
izvērtējumu un norīkojumu. Sociālais darbinieks uz viena norīkojuma pamata var piešķirt 10
(desmit) nodarbību/konsultāciju reizes. Kalendārā gada laikā Pakalpojumu par pašvaldības
finansētiem līdzekļiem var saņemt par summu, kas nepārsniedz 400 euro. Pakalpojumu persona var saņemt saskaņā ar Pašvaldības noslēgto līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju. Pakalpojumi kalendārajā gadā netiek nodrošināti vienlaicīgi ar Deinstitucionalizācijas projekta un
citu institūciju finansētajiem sociālajiem pakalpojumiem.
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Specializētā
transporta
pakalpojums
Specializētā transporta pakalpojums
ir atbalsta pakalpojums personai nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm, valsts
vai pašvaldības institūcijā. Pakalpojums
nodrošina iespēju personai izmantot mobilo kāpurķēdes pacēlāju ar ratiņkrēslu.
Tiesības saņemt pakalpojumu ir personām ar funkcionāliem traucējumiem
vai invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu, izņemot gulošus
pacientus.
Pakalpojuma pieprasīšanai persona,
tās likumiskais pārstāvis vai ārstniecības
iestādes darbinieks Sociālajā dienestā
iesniedz iesniegumu vismaz 5 darba dienas pirms plānotā brauciena.
Personai ir tiesības izmantot Pakalpojumu līdz 10 reizēm kalendārajā gadā.

Psihologa
pakalpojums
Psihologa pakalpojums nodrošina
psiholoģisko palīdzību ģimenei vai personai, kurai nepieciešams uzlabot sociālās funkcionēšanas spējas vai sniegt
psiholoģisko palīdzību.
Psihologa pakalpojuma pieprasīšanai persona vai tās likumiskais pārstāvis
Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu.
Sociālā dienesta sociālais darbinieks izvērtē psihologa pakalpojuma
nepieciešamību un izsniedz nosūtījumu
psihologam, kā arī organizē psihologa
pakalpojuma saņemšanu.
Par šiem un citiem sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu jautājumiem
interesēties pie Madonas novada Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem,
kas strādā pie mums – Lubānas apvienības pārvaldes teritorijā:
Vēsma Masa – 20275661;
Irina Mālniece – 64894581,
26474839;
Linda Mičule – 64894581,
27843347 (no 8. marta).
Plašāka informācija par sociālajiem
pakalpojumiem, sociālo palīdzību un
pabalstiem apskatāma www.lubana.lv
Nozares/Sociālā joma/Madonas novada
Sociālais dienests/Saistošie noteikumi
Informāciju sagatavoja Ligita Pētersone

Par Madonas novada būvvaldes darba jautājumiem
9. martā stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 6 “Par pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības
ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē,
Madonas novada pašvaldībā”
Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības
nodevu par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē,
likmes, nodevas maksāšanas kārtību, nodevas maksātājus un piemērojamos atvieglojumus Madonas novada pašvaldības teritorijā.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 26. maija saistošie noteikumu Nr. 9 “Par pašvaldības noteiktajām
nodevām Lubānas novadā” III nodaļa “Nodevas par būvatļaujas saņemšanu un būvniecības ieceres akceptu”.
Nodevas maksāšanas kārtība, likmes
un atvieglojumi Madonas novadā
Nodeva maksājama par:
– būvatļaujas izdošanu – 50 % apmērā
pēc būvatļaujas saņemšanas maksāšanas
paziņojumā norādītajā termiņā, atlikušos 50
% no nodevas samaksā pirms dokumentu
iesniegšanas būvvaldē par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi. Nodevas maksātājs ir tiesīga nodevu par būvatļaujas izdošanu maksāt vienā maksājumā;
– būvniecības ieceres akceptu, izdarot
atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē – pirms dokumentu iesniegšanas
būvvaldē, lai uz paskaidrojuma raksta vai
apliecinājuma kartes saņemtu atzīmi par
būvniecības ieceres akceptu (būvvaldes
lēmumu). Ja būvvalde pieņem lēmumu par
atteikumu akceptēt ieceri par būvniecību,
nodeva par būvniecības ieceres akceptu
tiek atmaksāta.
Maksāšanas paziņojumus par nodevu par būvatļaujas saņemšanu Būvvalde
būvniecības ierosinātājam izsniedz reizē ar
būvatļauju.
Ja būvniecības iecerē tiek paredzēta
vairāku būvju būvniecība un būvēm atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta
noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” nosacījumiem ir dažādas būvju grupas,
nodevas apmērs piemērojams atbilstoši
augstākās būvju grupas nodevas likmei.
Ja būvatļaujas nosacījumi netiek izpildīti vai būvniecības iecere netiek realizēta,
iekasēto pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu neatmaksā.
Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu,
izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, ēkām tiek noteikta atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.
Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu vai būvniecības ieceres akceptu,

izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē, inženierbūvēm tiek noteikta atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam.
No nodevas samaksas tiek atbrīvots
būvniecības ieceres iesniedzējs, ja būvniecība
pilnībā tiek veikta par pašvaldības līdzekļiem,
kā arī personas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti, maznodrošinātas personas un represētās personas, ja tās veic būvprojektēšanu
un būvniecību savām vajadzībām (būvniecības
objekti – dzīvokļi, viendzīvokļa vai divdzīvokļu
dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, garāžas
individuālai lietošanai).
Iedzīvotājiem varētu būt saistoši pielikumi
Nr.1 un Nr.2, kur var aplūkot Būvniecības ieceres akceptu inženierbūvēm un ēkām (būvniecības veidi un nodevas likmes fiziskām un juridiskām personām). Noteikumi nosaka nodevas
likmi atbilstoši ēkas vai inženierbūves grupai un
būvdarbu veidam, nodevas samaksas kārtību
un atvieglojumus Madonas novada pašvaldībā.
Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu un pielikumiem Nr.1 un Nr.2 var iepazīties: https://
likumi.lv/ta/id/330579-par-pasvaldibas-nodevupar-buvatlaujas-sanemsanu-vai-buvniecibasieceres-akceptu-izdarot-atzimi-paskaidrojumaraksta-vai
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Madonas novada
būvvaldes kontakti:
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
Sabīne Kurmīte (prombūtnē)
25631112
imants.prieditis@madona.lv
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Lubānas apvienības pārvalde aicina darbā
Aicina darbā santehniķi,
remontstrādnieku

Aicina darbā
vecāko medicīnas māsu

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:
vismaz vidējā vai vidējā profesionālā
izglītība;
amata kompetencei atbilstoša darba
pieredze;
Pieredze vispārceltnieciskajos un sanitārtehniskajos darbos;
B kategorijas autovadītāja apliecība
(vēlams).
Galvenie pienākumi:
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošana un remonts;
WC podu, skalojamo tvertņu, krānu, izlietņu u.t.t. 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

Lubānas apvienības pārvalde aicina darbā Lubānas sociālās aprūpes centrā vecāko medicīnas māsu (prof. klasifikatora kods 222101).
Darba apraksts
nodrošināt kvalitatīvu klientu veselības stāvokļa uzraudzību, sniegt pirmo un
neatliekamo medicīnas palīdzību,
veikt nepieciešamās ģimenes ārsta nozīmētās medicīniskās manipulācijas,
organizēt medicīnisko materiālu un medikamentu sagādi, glabāšanu un izlietošanu, kontroli,
veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai,
veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas,
katra mēneša sākumā sagatavot un aizpildīt ordinācijas lapas tekošajam
mēnesim,
veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas
ar klientu,
izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas,
piedalīties pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā,
veikt darba dokumentācijas sagatavošanu un noformēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un iestādē noteiktajai kārtībai,
dokumentēt pacienta anamnēzes datus, pacienta vispārīgās un fizikālās izmeklēšanas rezultātus.
Prasmes
valsts valodas prasme – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1),
izglītība – profesionālā vidējā izglītība,
izglītības joma – veselības aprūpe un sociālā labklājība.
Papildus prasības:
prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās,
precizitāte darba pienākumu veikšanā,
praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā,
labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, klientorientēta darbība un
orientēšanās uz darba pozitīvu rezultātu,
zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas
noteikumiem,
labas iemaņas darbam ar datoru, prasmes darbā ar MS Office,
sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Darba laika veids – normālais darba laiks.
Slodzes tips – viena vesela slodze.
Mēnešalga – 875 EUR (bruto).
Nodarbinātības veids – amats uz nenoteiktu laiku.
Darba vietas adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas nov.
Pieteikties līdz 31.03.2022.
Darba uzsākšanas datums – 05.04.2022.
Kontaktpersonas vārds: Vija Bandere, informācija pa t. 28374760

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 30. marta
plkst. 16.00. Pēc šī termiņa iesniegtie,
iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

Lubānas sociālās aprūpes
centrā arī 2022.g.
pieņem ārsti speciālisti
Pieņemšanas laiki:
Ginekologs: Anita Prušakeviča
Pirmdien no plkst. 16.30 līdz plkst.
18.00
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.
64894115
Ķirurgs: Andrejs Baranovskis
Katra mēneša 3. trešdienā plkst.
15.00-19.00
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.
64894115
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Apmeklējot Gulbja laboratoriju, ārstu prakses Lubānā,
lūgums ievērot
• Apmeklējot Gulbja laboratoriju Lubānā, foajē drīkst atrasties 3 pacienti. Vēlams uz laboratoriju izmantot centrālo ieeju; lūgums ievērot Covid testēšanas pieņemšanas laikus. Pirmdien, trešdien, piektdien – no plkst. 11.00
līdz plkst. 13.00. Ir iespēja iepriekš pieteikt vairākas personas no ģimenes
uz noteiktu laiku, rakstot uz e-pastu: info@egl.lv vai zvanot 67801112.
• Apmeklējot Veltas Igaunes ģimenes ārsta praksi, Dr. Martas zobārstniecības praksi, S.Ābolas zobārsta praksi un frizētavu, garajā gaitenī lūgums ieejai izmantot durvis no ēkas gala jeb no NMP dienesta puses, lai
nebūtu saskares ar pacientiem, kuri gaida rindu uz laboratoriju Covid testu
nodošanai!
• Lūgums uz testu nodošanu un uz pieņemšanu pie dakteriem ierasties
noteiktajos laikos, lai neveidotos rindas.
”LuBānAs ZiņAs” 2022. gada 25. marts

Centrālā vēlēšanu komisija izsludinājusi
parakstu vākšanu tautas nobalsošanas
ierosināšanai par valsts prezidenta
apturētā likuma
“Grozījumi likumā par ostām” atcelšanu
Parakstu vākšana notiek no 2022.
gada 10. marta līdz 8. aprīlim.
SVARĪGI! Parakstu vākšana notiek,
lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī
likuma atcelšanu.
Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās.
Par apturētā likuma nodošanu tautas
nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē – parakstu vākšanas vietās Latvijā un
ārvalstīs.
Kāpēc notiek parakstu vākšana
Latvijas Republikas Satversmē noteikts, ka Valsts prezidentam likuma publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk
kā viena trešā daļa Saeimas locekļu, un
šādā kārtībā apturēts likums nododams
tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne
mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas
Satversmes 72. pantu un 36 Saeimas
deputātu prasību, Valsts prezidents Egils
Levits 2022. gada 18. februārī, apturēja
Saeimā 2022. gada 10. februārī pieņemtā likuma “Grozījumi Likumā par ostām”
publicēšanu uz diviem mēnešiem.
To, vai apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai atbalsta ne mazāk kā
viena desmitā daļa vēlētāju, noskaidro 30
dienu parakstu vākšanā, kas sarīkojama
divu mēnešu laikā no dienas, kad apturēta likuma publicēšana.
Kur, kad un kurš var parakstīties
Madonas novada pašvaldības dome
ir noteikusi 4 parakstu vākšanas vietas
novada teritorijā. Tās būs pieejamas apmeklētājiem 4 stundas dienā, arī brīvdienās.
Parakstu vākšanas vietu adreses Madonas novadā:
1. Madonas novada Centrālā administrācija, Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV 4801;
2. Cesvaines apvienības pārvalde,
Pils iela 1A, Cesvaine, Madonas novads,
LV 4871;
3. Ērgļu apvienības pārvalde, Rīgas
iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Madonas
novads, LV 4840;
4. Lubānas apvienības pārvalde,
Tilta iela 11, Lubāna, Madonas novads,
LV 4830.
Visās parakstu vākšanas vietās Ma-

donas novadā darba laiki:
Pirmdien, trešdien, piektdien, svētdien no plkst. 9.00 līdz 13.00
Otrdien, ceturtdien, sestdien no
plkst. 15.00 līdz 19.00.
Informācija par parakstu vākšanas
vietu adresi un darbu laiku visās Latvijas
pašvaldībās pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā.
https://www.cvk.lv/lv/parakstu-vaksanas/tautas-nobalsosanas-ierosinasanaipar-saeima-pienemta-likuma-atcelsanu/
parakstu-vaksana-tautas-nobalsosanasierosinasanai-par-aptureto-likumu-grozijumi-likuma-par-ostam-2022-gads/parakstu-vaksanas-vietas
Piedalīties parakstu vākšanā var
balsstiesīgie Latvijas iedzīvotāji, t.i., Latvijas pilsoņi no 18 gadu vecuma.
Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas
pilsoņa apliecība (eID karte).
Ko paredz grozījumi likumā
Grozījumi paredz mainīt Rīgas un
Ventspils ostu pārvaldības modeli.
Ja parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosinājumu būs parakstījusi ne
mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās
Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas
pilsoņu skaita (154 868 vēlētāji), Centrālajai vēlēšanu komisijai būs jāizsludina
tautas nobalsošana.
Satversme paredz, ka tautas nobalsošana par apturētu likumu tomēr nenotiek,
ja Saeima par to vēlreiz balso un ja par tā
pieņemšanu ir ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no visiem deputātiem.
Tāpat apturēts likums tiks publicēts un
stāsies spēkā, ja parakstu vākšanā tautas
nobalsošanas ierosinājumu atbalstīs mazāk nekā viena desmitā daļa vēlētāju.
Parakstu vākšana var notikt arī vēlētāja atrašanās vietā.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ
nevar ierasties parakstu vākšanas vietā,
bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā,
tiek nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā.
Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās
vietās notiks tikai pēdējā parakstu vākšanas dienā – 8. aprīlī.
Informācija: Evita Zāle – vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja
”LuBānAs ZiņAs” 2022. gada 25. marts

Par ielu
seguma
atjaunošanu
2021. gada jūlijā Lubānā tika veikta
ielu seguma atjaunošana Parka, Cesvaines un Oskara Kalpaka ielās ar vienkārtas
apstrādi ar bitumena un šķembu pārklājumu saskaņā ar SIA “KEM” izstrādāto
tehnisko shēmu. Darbus veica SIA “Valkas ceļi”. Lubānas apvienības pārvalde izteikusi pretenzijas, ka darbs nav paveikts
kvalitatīvi, lielākā daļa šķembu nonākusi
nost. Šogad martā SIA “Valkas ceļi” apsekoja ielu stāvokli un atzina, ka problēma
pastāv, solot segumu atjaunot.
Sekosim līdzi notikumu gaitai un gaidīsim labu rezultātu!

Veco elektroiekārtu,
lielgabarīta
atkritumu nodošana
Lubānā
Ikvienam vēl ir iespēja nodot savas vecās elektropreces (neizjauktā veidā), baterijas, akumulatorus, apgaismes iekārtas,
sadzīvē lietotos ķīmijas līdzekļu iepakojumus, azbesta būvniecības atkritumus Lubānā, Latgales ielā 40 (SIA “Lubānas KP”
darbnīcu teritorijā) darba dienās no plkst.
8.00 līdz plkst. 17.00, iepriekš sazinoties
pa t. 29400264 (Ilgvars Ivanovs).

Apsveicam!
Sveicam Lubānas kultūras nama
folkloras kopu “Lubāna” (kolektīva vadītāja Līga Grāvere) ar pirmo pakāpi
(42,6 punkti) folkloras un etnogrāfisko
ansambļu skatē “Baltica 2022”. “Baltica 2022” tēma ir “Spēle”, akcentējot
tradicionālās kultūras iespējas kalpot
par prieka avotu visiem iesaistītajiem,
ar mērķi pulcināt tos baltiešus, kuri vēlas un prot saspēlēties dziesmā, dejā,
mūzikā un citās lokāli raksturīgās tradicionālās kultūras izpausmēs. Kolektīvi, kuru sniegums pēc žūrijas vērtējuma atbilst I pakāpei, kā arī daļa II
pakāpes kolektīvu saskaņā ar režisora
ieceri, tiks aicināti piedalīties folkloras
festivāla “Baltica 2022” norisēs.
Informāciju sagatavoja Ligita Pētersone
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no 15. marta
Klientu apkalpošanas
centros būtiski
atvieglota Gada
ienākumu deklarāciju
iesniegšana iedzīvotājiem
No 15.marta Madonas novada Valsts un
pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) ir pieejams pilnvarotā e-pakalpojums Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Gada
ienākumu deklarācijas iesniegšanai. Pakalpojuma mērķis ir radīt vienlīdzīgu pieejamību valsts
un pašvaldību pakalpojumiem visām sociālajām grupām, dodot iespēju ikvienam saņemt
pakalpojumus elektroniski.
Lai e-pakalpojumus varētu saņemt arī tie
iedzīvotāji, kuri neizmanto eID karti ar elektronisko parakstu vai internetbanku, ir izstrādāts
īpašs risinājums – e-asistents jeb pilnvarotais
e-pakalpojums. E-asistents ir VPVKAC darbinieks, kuram klients savā vārdā uztic pieteikt
VID Gada ienākumu deklarācijas pakalpojumu.
Līdz ar to, tas ir lielisks palīgs tiem iedzīvotājiem,
kuriem nav pieejami jau minētie elektroniskās
identifikācijas līdzekļi un tāpēc nav bijis iespējams izmantot e-pakalpojumus. Jaunais pakalpojums ļaus maksimāli samazināt iedzīvotājiem
vajadzību iesniegt Gada ienākumu deklarācijas
VID papīra formā.
Viss, kas jādara – jāņem savs personu apliecinošais dokuments (pase vai personas apliecība), jādodas uz VPVKAC un jālūdz klientu
apkalpošanas centra darbinieka palīdzība nepieciešamās formalitātes – pilnvarojuma nokārtošanā. Šis pilnvarojums būs spēkā tikai konkrētā pakalpojuma saņemšanai. Pēc pilnvarojuma
parakstīšanas VPVKAC darbinieks klienta vārdā
pieteiks nepieciešamo e-pakalpojumu un informēs klientu par pakalpojuma plānoto izpildes
laiku un atbildes saņemšanas iespējām.
Nākotnē, izmantojot e-astistenta pakalpojumu, VID plāno papildināt pakalpojumu klāstu arī darbībām ar Elektronisko algas nodokļa
grāmatiņu.
Laipni aicinām iedzīvotājus izmantot šo lielisko iespēju!
Klientu apkalpošanas speciāliste
Kristīna Tropa
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Konkurss “Aiviekstes
lakstīgalas” notiks 30. aprīlī
Lai motivētu zēnu interesi dziedāt solo un veicināt viņu radošo pašizaugsmi
klasiskās mūzikas vokālās mākslas jomā, Meirānu Kalpaka pamatskolā katru
gadu notika zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas”. Konkurss veltīts
izcilā latviešu operdziedātāja Jāņa Zābera piemiņai. Uz konkursu sabrauca
dziedošie zēni vokālisti no visas Latvijas. Kopš 2021. gada 1. septembra skolā
vairs neskan bērnu čalas un tā vientuļi stāv Aiviekstes krastā.
Un nu pēc 2 gadu pārtraukuma atkal skanēs dziedošo zēnu balsis. Lubānas vidusskolā. 30. aprīlī.
Pēc Meirānu Kalpaka pamatskolas slēgšanas, Madonas novada domes
deputāti par konkursa norises vietu izvēlējušies Lubānas vidusskolu. Jānis
Zābers vismaz vienu gadu bijis saistīts ar Lubānas vidusskolu pirms uzsāka
mācības Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā.
Zēni vokālisti izpildīs 2 dziesmas. Vienai jābūt latviešu tautas dziesmai bez
pavadījuma (A cappella); otrai – latviešu autora vai jaunrades dziesmai ar vai
bez pavadījuma; vienāda vērtējuma gadījumā žūrija var pieprasīt trešās dziesmas izpildīšanu (pēc brīvas izvēles).
Konkursa dalībnieka dalības maksa – 5,00 euro.
Pieteikumus konkursam un dalībnieku anketas nosūtīt līdz 25.04.2022.:
Lubānas vidusskola, Lubāna, Krasta iela 6, Madonas novads, LV – 4826, vai
pa e – pastu: lubana.skola@madona.lv.
Uzziņai tālrunis: 26482449 (Dace Mežsarga)
Ar konkursa “Aiviekstes lakstīgalas” nolikumu var iepazīties Lubānas apvienības pārvaldes mājaslapas www.lubana.lv sadaļā Nolikumi.
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Kā rīkoties krīzes gadījumā?
Aizsardzības ministrija pēc Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta rekomendācijām izstrādājusi bukletu “Kā rīkoties krīzes gadījumā”. Bukletu var apskatīt bibliotēkās Meirānos un Lubānā, Lubānas apvienības
pārvaldē.
KĀPĒC TEV TO IR SVARĪGI ZINĀT? Jo
katastrofu, pandēmiju vai karadarbības rezultātā
var pazust elektrība, internets un mobilie sakari,
var nestrādāt veikali, degvielas uzpildes stacijas
un bankomāti.
Šī informācija palīdzēs Tev un Tavai ģimenei savlaicīgi sagatavoties, lai spētu noturēties
(izdzīvot) šādos apstākļos vismaz pirmās 72
stundas jeb 3 diennaktis līdz atbildīgie dienesti
būs spējīgi atjaunot kritiskos pakalpojumus un
sniegt nepieciešamo palīdzību. Labākais veids,
kā pasargāt sevi un savus tuviniekus, ir savlaicīgi
sagatavoties jebkādai ekstremālai situācijai.
Izrunā un vienojies ar saviem tuviniekiem
par rīcības plānu.
Sagatavo pārtikas, ūdens un pirmās nepieciešamības preču krājumus vismaz 3 – 7 dienām.
Saliec ārkārtas gadījumu somu.
Pieraksti blociņā vai iegaumē savu tuvinieku, kaimiņu, draugu un citu Tev svarīgu personu
mobilo tālruņu numurus
IEDZĪVOTĀJU BRĪDINĀŠANA UN INFORMĒŠANA PAR NOTIKUŠO UN TURPMĀKO
RĪCĪBU
Izdzirdot trauksmes sirēnas vai apziņošanu
ar skaļruņiem: ieslēdz TV vai ieslēdz RADIO!
Seko informācijai atbildīgo dienestu sociālajos tīklos un mājaslapās:
www.mod.gov.lv
www.mil.lv
www.sargs.lv
www.iem.gov.lv
www.vm.gov.lv
Facebook kontos:
@aizsardzibasministrija
@latvijasarmija
@latvianfirefighters
@Valsts.policija
@Iekslietas
@VeselibasMinistrija
@NMPdienests
Twitter kontos:
@aizsardzībasmin
@latvijas_armija
@ugunsdzeseji
@Valsts_policija
@IeM_gov_lv
@veselibasmin
@NMPdienests
112 - vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu
numurs.
KĀ RĪKOTIES KRĪZES
SITUĀCIJĀ?
Saglabā mieru.
Pildi atbildīgo dienestu
rīkojumus.
Palīdzi tuviniekiem.
Noskaidro, vai kaimiņiem un cilvēkiem blakus

nav nepieciešama palīdzība.
Iesaisties kā brīvprātīgais, sniedz atbalstu.
Arī Tu vari sniegt atbalstu pirmajās dienās
ar savām zināšanām un prasmēm, materiāli tehniskiem līdzekļiem un resursiem, psiholoģisko
atbalstu cietušajiem, atbalstu ģimenēm, kuru
locekļi iesaistīti apdraudējuma pārvarēšanā, vai
citādi palīdzēt.
Ja iespējams, turpini darbu, it īpaši tad, ja
strādā iestādē vai uzņēmumā, kas nodrošina
sabiedrību ar kritiskiem pakalpojumiem: elektrība, sakari, ārstniecība u.tml.
Krīzes laikā varētu nedarboties aptiekas vai
tikt apgrūtināts ārstniecības iestāžu darbs. Tādēļ
pārliecinies, ka Tavā mājas aptieciņā ir vismaz
viens ārstniecības līdzeklis no šādām medikamentu grupām un sekojoši līdzekļi, ko rekomendē Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienests:
KATRAS MĀJSAIMNIECĪBAS APTIECIŅĀ
JĀBŪT:
pretsāpju un temperatūru mazinošiem līdzekļiem
medikamentiem pret gremošanas traucējumiem
pretalerģijas medikamentiem
medikamentiem ar nomierinošu efektu
dezinfekcijas līdzekļiem
pārsienamiem materiāliem un šķērēm (plāksteru komplekts, marles saites, salvetes u.c.)
ikdienā tev nepieciešamie medikamenti
kā arī siltumu atstarojošai izdzīvošanas segai un termometram

Par
dzimtsarakstu
nodaļas
darbību
Jaunizveidotā Madonas novada
Dzimtsarakstu nodaļa savu darbību
uzsākusi 2022.gada 1.janvārī.
27.01.2022 domes sēdē, lai nodrošinātu Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu pieejamību Lubānā, nolemj
iecelt amatā dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas vietnieci amata pienākumu pildīšanai. Tā ir Anda Vaska, kas
Lubānā veic arī Bāriņtiesas locekles
pienākumus.
Visi darbam nepieciešamie saskaņojumi veikti, notikusi arī apmācība, tāpēc Lubānā atkal var reģistrēt bērna dzimšanas faktu, iesniegt
iesniegumus ar civilstāvokļa aktu
reģistrāciju saistītiem jautājumiem
un veikt miršanas fakta reģistrāciju.
Kontakttālrunis:
+371 25442415;
e-pasts:
anda.vaska@madona.lv
Anda Vaska, lai darbi ritētu raitāk
un neveidotos rindas, aicina savu
apmeklējumu iepriekš saskaņot,
zvanot uz augstākminēto tālruni.
Informācija: Ligita Pētersone

Bukleta
“Kā rīkoties krīzes gadījumā”
QR kods
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Kad darbs ir kā hobijs
4. martā Lubānas Sociālās
aprūpes centra ēkas pirmajā
stāvā Oskara Kalpaka ielā 12
uzsākusi darbu Dr. Martas zobārstniecība.
Zobārstniecības pakalpojumus sniedz sertificēta zobārste
Marta Jakuša un sertificēta higiēniste Alīna Mārtiņa.
Pakalpojumi tiek nodrošināti
gan pieaugušajiem, gan bērniem. Bērniem līdz 18 gadu vecumam tie ir valsts apmaksāti.
Valsts apmaksāta zobu higiēna
bērniem pienākas 1x gadā. 7, 11
un 12 gadu vecumā – 2x gadā.
Zobārstniecība piedāvā – terapiju, ķirurģiju, kanālu ārstēšanu, protezēšanu, zobu higiēnu,
zobu balināšanu. Piedāvā iegādāties speciālistu pārbaudītus
mutes kopšanas līdzekļus.
Iepriekš pieteikties, zvanot
pa tālruni 20174175.
Pirmajiem pacientiem jau radies iespaids par dakteri Martu –
laipna, smaidīga, uzmanīga.
Interesanti, kā likteņa līkloči iegrozās un kāds vajadzīgais
cilvēks nonāk pie mums – Lubānā. Bijušajā Lubānas novadā
dzīvi esam veidojuši (cik tas ir
bijis iespējams) tā, lai būtu pašpietiekami. Varam būt laimīgi,
ka mums uz vietas ir pieejama veselības
aprūpe – ģimenes ārstu prakses, esam
lepojušies ar to, ka mums Lubānā bijusi pieejama zobārstniecība, tāpēc šobrīd
lielas cerības tiek liktas uz Martu Jakušu,
jo pēdējos gados zobārstniecības pakalpojumi saņemti kur nu kuram – Madonā,
Cesvainē, Gulbenē, Rēzeknē, Jēkabpilī,
Dzelzavā, Barkavā, arī Lubānā pie dakteres Sarmītes Ābolas.
Arī Martai ir pirmie iespaidi par Lubānu – šeit dzīvo sirsnīgi un ļoti atsaucīgi
cilvēki. Tā kā Martai ar ģimeni patīk aktīvs
dzīvesveids, patīk ceļot, tad likteņu līkloči saveduši kopā ar Daci Feldmani, kuru
var saukt par cilvēku ar sirdi Lubānā, iepazīta arī lielā kūku cepēja Dace Taukule,
kura nekad neatsaka mājās ceptu maizīti.
Taču īstais vaininieks, kura dēļ pašu pirmo reizi Marta nonāca Lubānā, ir Lubānas patriots Mārtiņš Ezeriņš, kurš solīja
neaizmirstamu laivu braucienu Lubānas
pilsētas svētkos un tieši tāds tas arī bija!
Marta saka paldies Lubānas apvienības pārvaldes vadītājam Tālim Saleniekam par palīdzību telpu nodrošināšanā
gan dzīvošanai, gan strādāšanai.
Kā tas viss sākās? Kaut kā tā sanā-
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ca, ka Martai, kādā ceļojuma reizē esot
Lubānā, ienāca prātā doma, ka varētu
šeit atvērt kabinetu, arī no cilvēkiem ar
Lubānu sirdī saņemts ieteikums, rosinājums atvērt šeit privātpraksi.
Martai zobārstniecības privātprakse
ir arī Baldonē. Tur izveidojusies spēcīga
speciālistu komanda, tāpēc lubāniešiem
piedāvās arī laba zobu higiēnista pakalpojumus. Pie noteiktiem apstākļiem ir
doma reizi mēnesī iesaistīt darbā Lubānā
tādu speciālistu kā zobu ķirurgs.
Marta: – Šī ir MANA profesija – nevaru
iedomāties sevi ikdienā darbojamies citā
profilā. Tāpēc saku: man tas vairāk ir kā
dzīvesveids – hobijs. Katru dienu nāku
uz darbu ar prieku, motivēta un jauniem
izaicinājumiem gatava.
Es nešķiroju pacientus – cenšos palīdzēt visiem. Laboju zobus kā pieaugušajiem, tā bērniem. Bet, ja ir jānosauc
mīļākā manipulācija, tad tā noteikti ir
protezēšana. Apmeklēju kursus, daudz
lasu, skatos, pašmācības ceļā papildinu
zināšanas.
Esmu kārtīgs adrenalīna meklētājs,
kam nesēžas uz vietas. Agrāk strādāju
Rīgā, bet nē, es negribēju uz vietas, aiz”LuBānAs ZiņAs” 2022. gada 25. marts

gāju no vairākām darbavietām,
gribēju kaut ko savu, tāpēc esmu
vīra dzimtajā Baldonē un tagad
arī Lubānā. Kad jūti, ka viss ir tā
nostabilizējies kā Baldonē, jūti, ka
esi sakopojusi zinošu un spēcīgu
kolēģu komandu, gribas iet uz
priekšu, apgūt ko jaunu. Tāpēc
esmu šeit.
Lubānā un tās apkārtnē ar ģimeni vēl neesam paguvuši visu
izpētīt, taču to noteikti paspēsim.
Nevaru sagaidīt, kad beidzot varēsim atvest savus velosipēdus. Zinām, ka Lubānā aktīvas dzīves organizators ir Māris Valainis. Esam
bijuši paslēpot un paslidot, tagad
ceram baudīt pavasari kādā no
ierīkotajām velo takām. Ceru, ka
viņš bērniem noorganizēs kādu
skautu nometni vai ko tamlīdzīgu.
Gribētos vasarā bērnus iesaistīt
kādā ar sportu vai mākslu saistītā
nometnē.
Man patīk lielpilsētas, jo tur ir
tik daudz iespēju bērniem! Nevaru savu dzīvi iedomāties bez Rīgas, jo meita dejo tautu deju kolektīvā “Dzintariņš”, bet dēls spēlē
hokeju HS “MOGO”, vīram ir labs
darbs. Tai pat laikā nevaru mierīgi nodzīvot Rīgā, gribu izrauties,
kaut kur doties ar ģimeni. Brīvdienās mēs mūkam prom no pilsētas. Meklējām savu vietiņu, dziļi prom no
Rīgas, laukos...
Ar Martu Jakušu sarunājās
Ligita Pētersone

Aicinām pieteikties dalībai
Latvijas
mēroga
pasākumā MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS, kuras Madonas novadā
plānotas 13. un/vai 14.
augustā!
* Mājas kafejnīcu
dienas (MKD) rīko Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra sadarbībā ar lauku
tūrisma asociāciju Lauku Ceļotājs un reģionālajiem koordinatoriem.
Tas ir sevi pierādījis veids, kā popularizēt
reģionālā tūrisma galamērķus, iepazīt novadu tradīcijas un arī ēdienus.
* MKD pieredze ir aizgūta no Igaunijas
un kopš 2021. gada notiek arī visā Latvijā,
katrā reģionā vienu reizi gadā – 1 vai 2 dienas kādā no vasaras vai rudens nedēļas
nogalēm (no 10. jūnija līdz 2. oktobrim).
MKD ir īpaša pieredze, ko var izbaudīt
tikai reizi gadā:
VIESIEM – iespēja iepazīt vietējo kopienu, tradīcijas un kultūru caur ēdienu,
SAIMNIEKIEM – neparasta pieredze,
bagātīga komunikācija un veids, kā saprast, vai viesu uzņemšana un ēdināšana
ir “mana lieta”.
Kas VAR BŪT Mājas kafejnīca?
* Vietējie iedzīvotāji savās mājās un
sētās,
* Esošs ēdināšanas uzņēmums ar
īpašu šīs dienas ēdienu, ekskursiju, koncertu,
* Tūrisma uzņēmums, kas ikdienā
nepiedāvā ēdināšanu (muzejs, brīvdienu
māja, apskates saimniecība u.c.),
* Uzņēmums jebkurā citā ražošanas
nozarē (zemnieku saimniecība, pārtikas
ražotne, stādu audzētava u.c.),
* Sabiedriskas organizācijas (biedrības, draudzes u.c.),
* Pašvaldību organizācijas (skolas,
iestādes u.c.),
* Sadarbības modelis, savstarpēji
vienojoties: (ēdināšanas uzņēmums +
apskates saimniecība, uzņēmums + pašvaldība, u.c.).
Mājas kafejnīcu TIESĪBAS saņemt:
* Bezmaksas apmācības par mārketingu, pasākuma noformējumu, PVD prasībām u.c.,
* Vadlīnijas un ieteikumus viesu uzņemšanai,
* Informāciju par pasākumu kopīgā
mājaslapā, kurā būs atrodama informācija par katru no galamērķiem, to dalībniekiem,

* Vienotu vizuālo identitāti,
* Atbalstu un reklāmu no sava koordinatora un organizatoriem,
* Atļauju no PVD
un VID darboties tiem,
kas nav uzņēmēji vai
ēdināšanas uzņēmēji.
Mājas
kafejnīcu
PIENĀKUMI:
* Aizpildīt pieteikuma
ANKETU līdz 3. aprīlim,
* Sadarboties ar sava reģiona koordinatoru (Madonas novada koordinatora T. 26172637),
* Izstrādāt un iesniegt savas “kafejnīcas” piedāvājumu (ēdienkarte,
cenas, papildu iespējas, ekskursijas,
izklaides, meistarklases, u.c.) koordinatora norādītājā laikā,
* Piedalīties attālinātās (ZOOM) apmācībās (PVD lekcija – OBLIGĀTA),
* Pasākuma norises laikā OBLIGĀTI veikt apmeklētāju uzskaiti un pēc pasākuma iesniegt datus koordinatoram,
* Iesaistīties sava piedāvājuma un
kopējā MKD pasākuma reklamēšanā.
Pieteikumus izskatīsim līdz 3.
maijam.
Vairāk informācijas par MKD 2021
ŠEIT:
https://www.visitmadona.lv/lv/
jaunumi?fu=read&id=998
Labs ēdiens un vietas stāsts ir
piedzīvojuma un ceļojuma vērts!
Tiekamies Mājas kafejnīcu dienās
2022!
Laura Smudze,
Cesvaines Tūrisma centra vadītāja,
tel. 26172637

20. martā Lubānā notika Zoles
turnīrs, kas pulcēja 14 dalībniekus.
Šoreiz veiksmīgākie bija:
1. vieta Aigars Čudarkins
2. vieta Valdis Markovs
3. vieta Andris Sproģis
4. vieta Dairis Kalniņš
1. zole Jānis Garlo
Sveicam uzvarētājus!
Lubānas kultūras nama vadītāja
Velga Puzule
”LuBānAs ZiņAs” 2022. gada 25. marts

Par vienotību,
brīvības cenu
6. martā, Visagala kapsētā, kā katru gadu
notika pulkvedim Oskaram Kalpakam veltīts piemiņas pasākums.
Piemiņas pasākumu atklāja un vadīja vecākais
kapelāns, majors Raimonds Krasinskis ar lūgšanu,
atgādinājuma vārdiem par vienotību, dzimtenes mīlestību. Ar klusuma brīdi tiek godināti visi brīvības
cīņās kritušie.
Piemiņas pasākumā piedalījās LR aizsardzības
ministrs Artis Pabriks, Zemessardzes komandieris
brigādes ģenerālis Egils Leščinskis un zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis
Gunārs Kauliņš. Latvijas armijas komandieri – pulkvedis Dainis Turlais, viceadmirālis Gaidis Andrejs
Zeibots, pulkvedis Juris Dalbiņš, ģenerālleitnants
Raimonds Graube, Madonas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs, vietnieki
Aigars Šķēls un Zigfrīds Gora, Lubānas apvienības
pārvaldes vadītājs Tālis Salenieks, O. Kalpaka piemiņas fonda valdes locekle Edīte Zaube, jaunsargi,
zemessargi.
Šogad, saistībā ar traģiskajiem notikumiem Ukrainā, ikviens teiktais vārds piemiņas pasākumā ieguva emocionāli svarīgu nozīmi, kas iespiedās visu
klātesošo domās un sirdīs.
Atmiņā visspilgtāk palika aizsardzības ministra
Arta Pabrika vārdi: Šodien, Oskara Kalpaka piemiņas dienā, mēs no vienas puses esam šeit, lai atcerētos pulkvedi, no otras puses – lai apliecinātu
mūsu uzticību Latvijas valstij un ticību paši sev, saviem karogiem. Tas ir laiks, kad, fiziski esot šeit, mēs
ar domām un sirdi esam ar Ukrainu. Ukrainas tauta
pašlaik pārdzīvo uzbrukumu. Un, protams, mēs, katru rītu mostoties, jūtam viņiem līdzi – kā šajās cīņās
iet, vai Kijeva noturējusies, vai Mariupole noturējusies, vai frontes līnija turas, vai mūsu palīdzība pienāk, vai tā ir pietiekama un ko mēs vēl varētu darīt,
gan palīdzību sniedzot tur, gan šeit, Latvijā, paverot
durvis ukrainas bēgļiem, patvēruma meklētājiem.
Šis arī ir laiks ne tikai vienotībai, bet arī pārdomām
par mūsu pašu attieksmi un pozīciju gan pret sevi,
gan Latvijas valsti. Mēs bieži dzirdam sūkstīšanos,
ka pie mums jau viss ir slikti, aizbrauksim uz Angliju, Īriju, tur būs labi, tur kāds gaida, šeit neko darīt
nevaram. Bet, mīļie, mēs dzīvojam mierā, mums ir
iespēja dot mājas, telpas, gultasvietas, patvērumu
ukraiņu bēgļiem, kas to situāciju, kāda ir pie mums,
uztver kā sapni... Un tad, kad paskatāmies, kāda ir
situācija pie viņiem, mēs varam pateikt, ka Latvija ir
ļoti labā situācijā. Latvija ir pārtikusi valsts, Eiropas
valsts, droša valsts. Ja gribat šo Latviju padarīt drošāku, tad piesakieties jaunsargos vai zemessargos.
Nesaku to tāpēc, ka Latvija justos apdraudēta, bet
tāpēc ka ragavas taisām vasarā, un tāpat mums par
savu drošību un labklājīgu ir jārūpējas jau šodien,
neko neatliekot uz rītdienu...
Karš ir briesmīgs. Esmu pārliecināts, ka Ukraina
beigās būs uzvarētāja un mēs kopā palīdzēsim uzcelt jaunu valsti, atjaunot mājas, ceļus.
Fotoreportāžu no pasākuma skatīt www.lubana.
lv/Fotogalerija.
Ligita Pētersone
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Meirānu tautas namā
2. aprīlī plkst. 19.00
Amatierteātru salidojums
Humora vakars

“RADI, RĀDI
SKEČU MEIRĀNOS
2022”

Piedalās amatierteātri no
Meirāniem, Dzelzavas, Lubānas,
Degumniekiem, Varakļāniem,
Barkavas un Praulienas
Ieejas maksa: 2 EUR,
skolēniem 1 EUR,

RAIBĀS LIELDIENU
LUSTES MEIRĀNOS
pie Meirānu tautas nama
17. aprīlī plkst. 11.00

Meirānu tautas nama pašdarbības
kolektīvu koncerts
Turpinājumā
Jautrās Lieldienu izdarības:
– olu meklēšana pļaviņā,
– olu ripināšana,
– jautrās Lieldienu stafetes
Ņem līdzi savu Lieldienas olu, lai varam noskaidrot stiprāko un krāšņāko
Lieldienu olu Meirānos!

Meirānu tautas namā
17. aprīlī no plkst. 22.00
Lieldienas svinam kopā ar

GRUPU “TRANZĪTS”

Pirms un pēc grupas koncerta jūs

PRIECĒS DJ RALFS

LIELDIENU ROTĀJUMU
RADOŠĀ DARBNĪCA
12. aprīlī no plkst. 15.00

nāc uz Lubānas Multifunkcionālo
centru un izveido savu dekoru!
Pievienojies sev ērtā laikā,
darbosimies līdz plkst. 19.00.
Materiāli būs sagatavoti.
Pasākums notiks, ievērojot spēkā esošos noteikumus Covid-19 izplatīšanas
ierobežošanai.

Ieejas maksa: 5 EUR

RAIBĀS LIELDIENU
LUSTES LUBĀNĀ
Lubānas pilsētas klubā
16. aprīlī plkst. 22.00
LIELDIENU
BALLE
Jums spēlēs grupa “Kamēr jauni”
Ieeja: 5 EUR

Lubānas pilsētas klubā
17. aprīlī plkst. 11.00
LIELDIENU
AKTIVITĀTES

(Precīzai informācijai sekot afišās un
mājaslapā www.lubana.lv)
Pasākumu norises laikā ievērosim
spēkā esošos noteikumus Covid-19
izplatīšanās ierobežošanai.
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Lubānas pilsētas klubā
8. aprīlī plkst. 19.00
BROŅISLAVAS
MARTUŽEVAS
LIKTEŅGAITU
KLADES ATVĒRŠANA
kopā ar Bērzpils un Lubānas
vidusskolēniem, grupām “Baltie
lāči”, “Saivenis” un “Naktsputni”.
Ieeja pasākumā bez maksas.
Pasākums notiks atbilstoši valstī
noteiktajām epidemioloģiskajām
drošības prasībām.
Plašāka informācija sekos
uz afišām

Mēs turam svētas atmiņas...

Pieminam...
Līga Bāliņa (93 g.) Lubāna
Nākamo numuru plānots izdot
2022.g. 29. aprīlī.
Informāciju iesniegt līdz
22. aprīlim.
Jaunākajai informācijai sekojiet
sociālajos tīklos.
”LuBānAs ZiņAs” 2022. gada 25. marts

Mirusi 07.03.2022.
Jekaterina Medniece (91 g.) Lubāna
Mirusi 13.03.2022.
Vizma Kalniņa (92 g.) Lubāna
Mirusi 20.03.2022.

