
Kā viesis mīļš nāk Ziemassvētki ciemos
Un palīdz tumsas ēnas projām dzīt,
Būt cilvēkiem ar labestību draugos, 
Lai prieks un laime katrā mīt.
 (Ārija Āre)

KĀDS BIJIS 2022.GADS LUBĀNAS 
APVIENĪBAS PĀRVALDĒ?

Nenoliedzami 2022. gads bija nepare-
dzams un izaicinošs mums visiem. 

Ja 2021.gadā cīnījāmies ar “Covid 19”, 
tad šogad, protams, karš Ukrainā, kas iz-
mainīja visu mūsu dzīvi – nemitīgs cenu 
kāpums visās jomās un neziņa par nākotni. 
Tas viss ir atstājis ietekmi uz katra cilvēka 
dzīvi, uz Madonas pašvaldības un Lubānas 
apvienības pārvaldes dzīvi un darbību.

Šis gads ieies vēsturē ar kara bēgļu 
plūsmu, ar prasmi darboties šādos apstāk-
ļos, sniegt palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. 
Pašvaldības vārdā gribu pateikties visiem 
par ziedojumiem, par ieguldīto darbu Ukrai-
nas iedzīvotāju izmitināšanā, ēdināšanā.

Pašvaldības fi nanšu rosība ir ierobežota, 
jo neparedzēti lieli līdzekļi aiziet iestāžu un 
teritorijas uzturēšanā. Cenu kāpumi elektrī-
bai, degvielai, apkurei, ūdenim un faktiski 
jebkuram pakalpojumam ir tik lieli, ka citiem 
darbiem faktiski līdzekļu vairs nav.

Tomēr, neskatoties uz visu, 2022.gadā 
esam šo to arī paveikuši:

– tika veikti Lubānas vidusskolas iek-
šējās ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmas remontdarbi par summu 21199,99 
eUR;

– telpu remonts O.Kalpaka ielā 12 ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības dienes-
tam par nepilniem 12000 eUR;

– uzstādīta gaisa kondicionēšanas ie-
kārta Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā par 4828 eUR un sniega 
barjeras uz ēkas Oskara Kalpaka ielā 4 par 
summu 3447,99 eUR;

– sakārtota Peldu iela Lubānā un veik-
ti remontdarbi lauku ceļos par vairāk kā 
24000 eUR;

– par garantiju tika atjaunots virskārtas 
segums O.Kalpaka, Parka un Cesvaines ie-
lās, par ko iepriekšējā gadā bija tik daudz 
negāciju;

– asfalta bedrīšu remontiem tika izlietoti 
vairāk kā 15000 eUR;

– tika labiekārtota autobusu pietura Lu-
bānas centrā un paveikti citi darbi.

Šajā gadā tika likvidēta Lubānas KP. 
Tika pārdalītas funkcijas, izveidota Īpašu-
ma uzturēšanas nodaļa, kas, manuprāt, ļoti 
veiksmīgi tiek galā ar saviem pienākumiem. 
Īpašs paldies nodaļas vadītājam andrim 
Stoļeram un viņa komandai.

Paldies pašvaldībai, kas mūs atbalstīja 
un atļāva iegādāties jaunu traktoru un au-
tobusu.

Pašlaik notiek  projekta “energoefektivi-

tātes paaugstināšanas pasākumi Lubānas 
vidusskolā” vērtēšana. Ja projektu apstipri-
nās, tad 2023. gada tiks uzsākti būvdarbi.

Ir izstrādāts būvprojekts Lubānas kul-
tūras nama rekonstrukcijai. Nākamā gada 
sākumā tiks izsludināts iepirkums un droši 
vien būs lēmums par būvdarbiem.

Nenoliedzami – mēs visi mācāmies strā-
dāt jaunos apstākļos lielajā novadā. Mainās 
saistošie noteikumi, nolikumi, darba organi-
zācija. Pie visa tā ir jāpierod un jāpārorien-
tējas, kas arī prasa zināmu laiku.

Svētku laiks katram no mums sniedz 
iespēju uz mirkli apstāties, atskatīties uz 
aizvadīto gadu un paust pateicību cilvē-
kiem, kas palīdzējuši augt, sasniegt mēr-
ķus un vairot labo un pateikt paldies. arī es 
Lubānas apvienības pārvaldes vārdā saku 
paldies visiem iedzīvotājiem, iestādēm un 
kolektīviem par paveikto 2022. gadā

Dzīvosim un cerēsim, ka beigsies karš 
Ukrainā, ka mūsu dzīve atgriezīsies ieras-
tajās sliedēs. Lai miers un saticība valda 
pasaulē. Lai nepietrūktu gaišu domu, siltu 
smaidu, labas omas, lai veselība, dzīves-
prieks, Jaunā gadā dzīvojot.

Lubānas apvienības pārvaldes vadītājs 
Tālis Salenieks

Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
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Dieva dāvana 
viņa dēls Jēzus Kristus

KRISTUS PIeDZIMŠaNaS SVĒTKI ir noslēgums gaidīšanas laikam – adventes 
laikam. adventes laiks sākas četras nedēļas pirms Kristus dzimšanas svētkiem. 
adventes nosaukums cēlies no latīņu valodas vārda “adventus” un tulkojumā tas 
nozīmē “nākšana” jeb “atnākšana”. Šajā laikā, kas ir četras nedēļas pirms Kristus 
dzimšanas svētkiem, ik svētdienu tiek aizdegta svece adventes vainagā. ar pir-
mo adventes svētdienu, ar pirmo aizdegto svecīti sākas kristīgās baznīcas litur-
ģiskais jaunais gads. Pirmā adventes svētdiena ir laika posmā no 27.novembra 
līdz 3.decembrim; atkarībā no tā, kurā dienā iekrīt Ziemassvētki. Šogad ceturtā 
svecīte adventes vainagā tiks aizdegta tieši dienu pirms Ziemassvētkiem jeb Zie-
massvētku vakarā – 24.decembrī.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus 490. žēlastības gadā bīskaps Tūras Perpētijs ofi ciāli 
atzina adventu par grēku nožēlas laiku Rietumeiropas Franku Baznīcā, uzliekot 3 
dienu gavēni nedēļā no 11. novembra līdz Ziemassvētkiem. Šis 40 dienu gavēnis, 
kurš ir līdzīgs Lielā Gavēņa laikam, pēc izcelsmes tika saukts par svētā Mārtiņa 
40 dienu gavēni.

adventā tiek pīts vainags, kas simbolizē mūžīgo dzīvību Kristū. aplis – mūžību, 
vainags no egles vai priedes, kuri ziemu un vasaru zaļi, – dzīvību. Liturģijā četras 
sveces simbolizēja četrus evaņģēlistus kā mūžīgo gaismu visām tautām.

Kristieši adventes gavēņa laikā izmeklē savu sirdsapziņu, izsūdz grēkus, dau-
dzi saliek svētsolījumus gavēņa laikam (vienkāršā valodā – gavēņa laika apņem-
šanās).

Jūsu gans 
Guntars Agate Paeglis

Lubānas ev. lut. draudzē

Solu iegāde 
Jāņa Zābera 

muzejam 
“Vecais 
ceplis”

NVO INICIATĪVU PROJEKTU 
KONKURSA projekts SOLU IEGĀDE 
JĀŅA ZĀBERA MUZEJAM VECAIS 
CEPLIS

Pavasarī izsludinātajā Madonas no-
vada pašvaldības iniciatīvu konkursā 
piedalījās arī biedrība “Vecais Ceplis” 
ar projektu “Solu iegāde Jāņa Zābera 
muzejam Vecais Ceplis ”. 

Pēdējos gados tiek atjaunoti Jāņa 
Zābera piemiņai veltītie svētki, par ko 
jāpasakās producentam Jānim Kļavi-
ņam un “Forte Production”. Pulcējo-
ties plašam klausītāju lokam no dažā-
dām Latvijas vietām, saskārāmies ar 
solu trūkumu. Konkursa rezultātā tika 
iegūts fi nansējums un, sadarbojoties 
ar vietējo uzņēmumu SIa “UGO”, tika 
izgatavoti 25 koka soli. 

Laikā, kad soli nebūs nepieciešami 
muzeja vajadzībām, tos būs iespējams 
patapināt citām organizācijām pasāku-
mu rīkošanai Madonas novadā.

Sīkākai informācijai par muzeja ap-
meklējumiem, pasākumiem un citiem 
tūrisma jautājumiem sazināties: Gunta 
29355123; Lauma 26862047

Biedrība “Vecais Ceplis” darbojas 
Jāņa Zābera muzeja “Vecais Ceplis” 
attīstībai.

Lauma BriezeLubānas Klientu 
apkalpošanas centrs

Lubānas klientu apkalpošanas centra darbinieces, pildot savus tiešos ikdie-
nas amata pienākumus, sniedz arī kases pakalpojumus tiem klientiem, kas mak-
sājumus neveic internetbankā. Lubānas KaC var samakstāt rēķinus gan par SIa 
“Madonas ūdens” un SIa “Madonas siltums” sniegtajiem pakalpojumiem, gan 
samaksāt rēķinus par nekustamā īpašuma nodokli, nomas maksām 
un samaksāt citus pašvaldības izrakstītos rēķinus. Tuvākajā laikā 
varēs arī nomaksāt rēķinus par “Madonas namsaimnieks” snieg-
tajiem pakalpojumiem. Sekojiet informācijai sociālajos tīklos.

Lubānas KaC darbinieces novēl saviem klientiem: “Lai Zie-
massvētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība  jau-
niem sapņiem, iecerēm un darbiem! Lai veiksmīgs Jaunais 
gads!”

Pensionāru biedrībā “Cerība”
Šai mīlestības, pārdomu un piedošanas laikā Lubānas pensionāru biedrības “Ce-

rība” saime sveic visus Lubānas apvienības pārvaldes pensionārus un iedzīvotājus 
Ziemassvētkos. 

Mēs esam viena no vecākajām biedrībām Lubānā. esam piedzīvojuši gan uzplau-
kumu, gan laiku, kad mūsu biedri aiziet mūžības ceļos. arī “kovida” ierobežojumu 
pārcietām veiksmīgi. Nepārtraucām savu darbību un tikāmies, ievērojot valstī noteik-
tos ierobežojumus.  

Šajā gadā jau esam pie sevis biedrībā tikušies sadraudzībā ar 
Madonas pensionāru biedrību un piedalījušies Madonā pensio-
nāru biedrību tikšanās pasākumā. Mūsu biedrībā iesaistījušies 
jauni biedri, un aicinām vēl ieinteresētos pievienoties. Vēlamies arī  
turpināt sadarbību ar Lubānas multifunkcionālo centru.

Vēlam veselību, dzīvesprieku arī Jaunajā 2023. gadā!

Ticības cīņu bagātu 
Mūsu Kunga Jēzus Kristus 
2023. žēlastības gadu!
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Pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķīši”

aktualitātes
• Madonas novada pašvaldības dome 2022. gada 20. septembrī 

pieņēma lēmumu Nr. 592 “Par Lubānas pirmsskolas izglītības iestā-
des “Rūķīši” vadītājas astrīdas Somas atbrīvošanu no amata”. Līdz 
jauna iestādes vadītāja iecelšanai konkursa kārtībā, iestādes adminis-
trēšanas procesa nodrošināšanai nepieciešams uz laiku apstiprināt 
amatā personu, kura pildīs vadītāja pienākumus. Madonas novada 
pašvaldības Izglītības nodaļa sadarbībā ar Lubānas apvienības pār-
valdi, izvērtējot kandidātus, par iestādes vadītāja amata pienākumu 
izpildītāju virzīja pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” mūzikas pe-
dagogu, metodiķi Inu Gutāni. 27. oktobdra domes sēdē par Lubānas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja amata pienākumu 
izpildītāju iecēla Inu Gutāni.

• Ņemot vērā izglītojamo faktisko apmeklējumu, kā arī plānojot 
racionālu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanu 
(energoresursu patēriņš laikā, kad izglītības iestādē praktiski neat-
rodas izglītojamie vai to ir ļoti maz), Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļa rosināja pārskatīt izglītības iestāžu darba laiku. 

Domes sēdē 30.11.2022. noteica, ka pirmsskolas izglītības iestā-
dēm un pirmsskolu grupām vispārizglītojošajās 
skolās darba laiks mainīsies no 2023. 
gada 1. janvāra. Lubānas pirms-
skolas izglītības iestādē “Rūķī-
ši” darba laiks no  1. janvāra 
būs no plkst. 7:00 līdz plkst. 
18:00.

Ina Gutāne svētkos 
novēl: Lai visiem gaiši, 
mierpilni, mīlestības apvī-
ti Ziemassvētki, lai jaunais 
Zaķa – Kaķa gads ir piepil-
dīts ar priecīgiem mirkļiem, 
labu veselību un izdodas viss 
iecerētais!

Izdots jauns 
dzejas krājuma 

faksimilizdevums
Ir izdots Broņislavas Martuževas dzejas krājuma 

“Rakstītāja” faksimilizdevums,  izdevniecība “Latvi-
jas Mediji”. 

Dzejas krājuma rokraksta oriģināls glabājas 
Rakstniecības un mūzikas muzejā.

Faksimilizdevuma sagatavošanas posmā milzu 
darbu katras lapas, katra mitrumā izplūdušā dzejo-
ļa rokraksta digitālajā apstrādē veica Ivars Noviks. 
Pēcvārdu uzrakstīja profesore Janīna Kursīte.

Šo krājumu Broņislava Martuževa sakārto-
ja laikā no 1946.gada novembra līdz 1951.gada 
14.februārim, kad slēpās pagrīdē savās mājās 
“Lazdiņas”. Šis krājums ir unikāls gan kā jaunās 
dzejnieces literārās tapšanas apliecinājums, gan 
arī kā laikmeta kultūrvēsturiskā liecība. Tajā ierak-
stītas arī to gadu tautas likteņgaitas, tas ir veltījums 
tiem, kuri nepadevās. Šodien tas sasaucas arī ar 
ukraiņiem un viņu titānisko cīņu pret barbariskajiem 
krievu okupantiem – ienaidnieks toreiz un tagad ir 
viens un tas pats. 

Vairums šo dzejoļu ir publicēti dažādos krāju-
mos, bet tur tie zaudē laikmeta kontūras. Daudzus 
ir izmantojuši komponisti – Mārtiņš Brauns, Jānis 
Lūsēns, arī pati Martuževa. Sigvards Kļava ar Radio 
kori 2014.gadā izveidoja koncertuzvedumu “Raks-
tītāja”.

Krājuma atvēršanu svinēsim Lubānā dzejnieces 
99.dzimšanas dienā 2023.gada aprīlī, tad arī varēs 
šo krājumu iegādāties. Pašlaik ir izdoti 200 eksem-
plāri, tāpēc grāmatnīcās tas nebūs nopērkams.

Krājums izdots ar Latvijas valsts mežu un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras 
programmas 2022 atbalstu, projekta fi nansēšanas 
līgums Nr. LKP2022/44

Anna Egliena

Faksimilizdevums – Iespieddarba publikācija fo-
tomehāniskā iespiedumā jeb izdevums, kurā pamat-
teksts ir tieši reproducēts no agrākā izdevuma.

Dzejas krājumu var iegādāties Lubānas pil-
sētas bibliotēkā. Cena – 10 EUR.

Dienas aprūpes 
centrā “Eglāji”

Rosīgi, ražīgi, lustīgi un draudzīgi 2022.gads aizritējis Dienas aprū-
pes centrā “eglāji”. Lielākos un mazākos, skaļākos un klusākos pasā-
kumos “eglājos” un ārpus centriņa esam veicinājuši klientu izaugsmi 
un iekļaušanos sabiedrībā.

ar prieku un sirsnību pie mums tiek sagaidīts katrs cilvēks, kurš 
atnāk kaut ko pamācīt, palīdzēt vai vienkārši pavērot, ko darām, kā 
dzīvojam. Gribētu iedrošināt cilvēkus apmeklēt dienas centru, ja arī 
neesat saņēmuši personīgu ielūgumu, bet afi ša vēsta par iespēju iz-
baudīt atpūtas brīdi dienas centrā.

Paldies Lubānas apvienības pārvaldei, kopienai “Baltā ūdensroze” 
un visiem labvēļiem, palīgiem, draugiem, klientu un darbinieku ģime-
nēm, klientiem par sniegto atbalstu ikdienā un svētkos, lai centriņā 
ritētu mierīga dzīve.

Visiem lubāniešiem sirsnīgus, baltus Ziemassvētkus!
Lai miers uz zemes un visiem veselība Jaunajā gadā!

Dace Valaine

skolās darba laiks mainīsies no 2023. 
Lubānas pirms-

skolas izglītības iestādē “Rūķī-
ši” darba laiks no  1. janvāra 

dīts ar priecīgiem mirkļiem, 
labu veselību un izdodas viss 
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Aktuālais 
Lubānas 
pilsētas 

bibliotēkā
Tik ātri ir aizsteidzies laiks… un klāt brīdis, 

kad jāizvērtē paveiktais. Lubānas pilsētas bib-
liotēkai šis gads ir bijis darbīgs. Pēc Covid ie-
robežojošajiem attālinātajiem apmeklējumiem 
bibliotēkā pamazām cilvēki sāk atgriezties klā-
tienē. Šobrīd ir reģistrēti 640 bibliotēkas lieto-
tāji, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir +43.  
Šajā gadā bibliotēku viņi ir apmeklējuši 6042 
reizes. Jāatzīst, ka čaklākie lasītāji ir pieaugu-
šie, kuri vairāk lasa tieši grāmatas. 

Lasītākās grāmatas Pieaugušo literatūras 
nodaļā 2022. gadā:

1. Burels endrū “48 stundas līdz slepkavī-
bai” (18 lasītāji);

2. Troalika Iveta “Tūlīt paliks labāk” (17 la-
sītāji);

3. Lubāniņa Kristīne “Karma atlikumu neiz-
dod” (16 lasītāji).

Prieku šogad sagādāja arī tikšanās klātie-
nē ar Madonas novada domes kultūrkomite-
jas deputātiem un ar dziesminieku Kārli Kazā-
ku. Patiesi sirnīga izvērtās arī mūsu lubānieša 
Ēvalda Leona jaunākās grāmatas “Vēl kādu 
dien…” atvēršanas svētki.

Šogad arī bibliotēka iesaistījās dažādās 
aktivitātēs Ukrainas cilvēku atbalstam. aicinā-
jām cilvēkus dāvināt siltas zeķes, cimdus, kā 
arī vācām neizdegušās un nevajadzīgās sve-
ces, no kurām pēc tam taps gatavotas ieraku-
mu sveces.

Kā katru gadu – gribam teikt lielu paldies 
čaklajiem makulatūras vācējiem. To ar kat-
ru gadu kļūst vairāk. Šogad uz Līgatni esam 
aizveduši 3 pilnus busus ar makulatūru. Ir vēl, 
tikai to šobrīd nevaram izvest, jo lielais sniega 
valnis ir aizsprostojis pieeju makulatūras gla-
bātuvei. Bet nekas! To nākamgad aizvedīsim!

Bet decembrī sadarbībā ar Lubānas māj-
ražotājiem tika izveidota izstāde-pārdošana 
“Ideja tavai Ziemassvētku dāvanai”. To aplū-
kot un iegādāties kādu lubāniešu darinājumu 
varat līdz 30. decembrim.

Uz tikšanos bibliotēkā! Novēlam – lai Zie-
masvētkos sveču gaisma priecē acis, Ziemas-
svētku dziesmas – ausis un gaišas domas 
mājo Jūsu sirdīs! Veselību, mīlestību un veik-
smi Jaunajā 2023.gadā!  

Lubānas pilsētas bibliotēkas 
kolektīvs

2022. gads MFC bijis izaicinājumiem un pārmaiņām ba-
gāts – valstī noteiktie ierobežojumi, pauze darbībā, vadītāju 
maiņa.

Priecājos par ikvienu, kurš ver centra durvis – lai pava-
dītu laiku kopā ar draugiem, gaidot autobusu vai nāka-
mo nodarbību, ļautu savam radošumam vaļu, uzspēlētu 
kādu spēli, mācītos spēlēt bungas, uzceptu ābolmaizi...

Pašam jāgrib. Pašam jātic. Pašam jādara. Tad arī 
būs skaisti Ziemsassvētki – tik daudz, cik paši tos ra-
dījuši.

Lai katrā sirdī mājo svētku prieks, lai sirsnīgi un silti 
Ziemassvētki katrā mājā!

Lai Jaunais 2023. gads bagāts ar pozitīvām emocijām, aizraujošiem pie-
dzīvojumiem, foršiem cilvēkiem un interesantiem pasākumiem! Lai veselīgs 
un panākumiem bagāts gads!

Sabīne Medne

Lubānas tūrisma un 
kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrā
Atskats uz 2022. gadu Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantoju-

ma centrā. 
Gada sākumā Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā bija 

apskatāma tēlnieka Ģirta Burvja darbu izstāde ”Domakmeņi ‘22”, tad sekoja 
Beātes Ozoliņas un Daiņa Ozoliņa gleznu izstāde, Madonas mākslas un no-
vadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde “Muzikanti Madonas novadā”, ko no-
mainīja plenēru darbu izstāde un Daiņa Bērziņa akvareļu darbu izstāde “Ķirbji 
un to draugi”. Šī gada nogalē un nākošā gada janvāra mēnesī visiem ir iespēja 
apskatīt izstādi “Hobiji un kolekcijas”. 

Šis gads iezīmējās ar to, ka esam Madonas novadā un manos darba pie-
nākumos ir aktualizēt tūrisma informāciju mājas lapā visitmadona.lv, regulāri 
ievietot informāciju facebook portālā VisitLubana.

Šajā gadā tika izdots Madonas novada tūrisma ceļvedis, latviešu, angļu un 
krievu valodās. Par Lubānu tika sagatavota informācija un piedalījos raidījuma 
Re TV “Vērtīgi zināt” fi lmēšanā. Lubānas vīnotavai tika uzfi lmēts reklāmas vi-
deo, kas aicina iepazīt Madonas novada muižas. Izstāžu zālē patstāvīgajām 
ekspozīcijām tika izveidots jauns vizuāls ietērps. 

17. jūlijā visiem bija iespēja doties velo ekskursijā “aiviekstes ozoli – Meirāni 
– Lubāna.” Jau otro gadu tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem bija iespēja pie-
dalīties Māju kafejnīcu dienās. Šajā vasarā Lubānu apmeklēja vairākas tūrisma 
grupas, izteikti aktīvi brauca senioru grupas, kā arī ģimenes ar bērniem. 

No pavasara līdz oktobrim par lielākajiem pasākumiem tika sagatavota in-
formācija un izvietota Madonas novada ēdināšanas iestādēs, to varēja redzēt 
arī uz Lubānas patērētāju biedrības ēdnīcas galdiņiem Lubānā. Šajā gadā arī 
turpinājās darbs pie Lubānas trešās stāstu grāmatas veidošanas.

Lai skaisti mums visiem šie Ziemassvētki un lai veiksmīgs 
Jaunais 2023. gads! 

Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma
 centra vadītāja  Ilze Kraukle
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18. decembrī Lubānā notika Zoles turnīrs. Kopā turnīrā piedalījās 15 dalībnieki.
Pirmās četras vietas dalīja:
    1.vieta Jānis Garlo,
    2.vieta anatols Voļskis,
    3.vieta Jānis Kalve,
    4.vieta Ēriks Kočāns. 
Zole – Rolands Trizna.
Lielu prieku uzvarētājiem sagādāja Vitas Kalniņas gatavotās brīnišķīgās piemi-

ņas balvas.
Sveicam uzvarētājus!

Meirānu tautas nams
23.decembrī plkst.18.00
aicina uz iedzīvotāju vaļasprieku 

un mājražotāju darbu

Zoles ziņas

Par bāriņtiesas 
darbu decembrī

Bāriņtiesas priekšsēdētāja anda 
Vaska atvaļinājumā 19. – 29. decem-
brim.

apliecinājumus steidzamības gadī-
jumā var veikt pie jebkura bāriņtiesas 
locekļa Madonas novada teritorijā.

Madonas novada bāriņtiesas 
kontakti: Blaumaņa iela 3, Madona, 
e-pasts: barintiesa.novads@madona.
lv, cita informācija atrodama Madonas 
novada pašvaldības mājaslapā sadaļā 
– bāriņtiesa.

Dzimtsarakstu pakalpojumi būs 
pieejami, iepriekš piesakoties – zvanot 
uz t. 25442415.

Būs iespēja, ja vēl nav paspēts iegādāties 
dāvaniņas, kā arī papildinājumu svētku 
galdam.
“Ļapas sētas” saimniece Lāsma jūs sa-
gaidīs ar karsto Ziemassvētku īpašo dzē-
rienu, savu cepto saldskābmaizīti, jautrām 
rotaļām un Ļapas saimes dejas meistar-
klasi.
Nāc, iejūties Ziemassvētku burvībā, un arī 
tev būs iespēja ielūkoties Ziemassvētku 
vecīša dāvanu maisā!
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Lubānas kultūras 
nama atskats uz 

2022. gadu
Ja gribam īsi pateikt to, kas uztrauca mūs 2022. gadā, protams, ne uz mirkli 

neaizmirsām par Covida un kara tuvumu. Par 2022. gada gaisotni Lubānas kultūras 
namā es teiktu: Covid – Gada sākums ar virtuālajām norisēm pa Lubānu; Covid bei-
gas un piesardzīga atmoda – Spēka vārdi Ukrainai, piesardzīgi kino apmeklējumi. 

Milzīgs prieks par atkal satikšanos, redzēšanos – Lieldienu koncerti un pasāku-
mi, tautas tērpu parāde.

Pilnā sparā pasākumos – Bērnības svētki, Izlaiduma balle, Līgo norises.
Īpašs pacēlums un pozitīvas emocijas – “aiviekstes svētki” ar mūsu kuplo paš-

darbnieku pulku, viesiem, “Lauku muzikantu” koncertu un jestrajiem Brāļiem Pun-
cuļiem Zaļumballē.

Vasaras darbs – ar kapusvētkiem, Baltinavas teātri “Palādas” un Zaļumballi. au-
gusts ar jauna festivāla “Rotā, saulīt, rietēdama” rašanos, dzejas dienām Broņisla-
vās. 

Rudens raža – gadatirgus, “Žuburiem” – 15, koru koncerts “ar smaidošu dzies-
mu”, mazās skatuves deju festivālu 6x6.

Svētku laiks Latvijai – Lāpu gājiens, amatiermākslas kolektīvu koncerts “Savu 
skaistāko zemi Dievs ir atdevis mums”.

Ziemassvētku gaidās – eGLĪTeS iedegšana, dāvanas bērniem, kas neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādes, ziemassvētku koncerts dziedošo aktieru apvienības 
“Žerāri” izpildījumā. 

Tā lūk paskrējis gads. Nevienam nav noslēpums, ka kolektīvu darbību ik pa 
laikam no sliedēm izsita kāda pašdarbnieka slimība un tāpēc šo gadu varam vērtēt 
kā izdzīvošanas gadu mūsu pašdarbniekiem. Kā gadu, lai neiekristu bezcerībā, bet 
turpinātu iesāktos darbus un radītu ko jaunu un skaistu. Saku milzīgu paldies visiem 
pašdarbniekiem. Paldies kolektīvu vadītājiem par lielo darbu un pacietību savu ko-
lektīvu omas un darbības uzturēšanā.

Šajos Ziemassvētkos un jaunajā gadā ļaujiet piepildīties visdrosmīgākajiem 
sapņiem. 

Lai nākamgad jūsu dzīvē parādās viss, kā pietrūkst laimei. Lai apkārtējie kļūst 
draudzīgāki, pasaule gaišāka, beidzas karš, lietas kļūst vieglāk uztveramas, drau-
dzība un mīlestība kļūst stiprākas. Lai ir prieks dzīvot, strādāt, dejot, dziedāt, spēlēt 
teātri, muzicēt. Lai ir spēks radīt, mīlēt un sapņot!

Lai pilnas skatuves brīnišķīgiem māksliniekiem un pilnas zāles apmierinātiem 
un pozitīviem apmeklētājiem.

Tiksimies  23. decembrī no plkst. 22.00 Lubānas pilsētas klubā Ziemassvēt-
ku ballē. Jums spēlēs grupa “Kamēr jauni”. Ieeja bez maksas.

Lubānas kultūras nama vadītāja  Velga Puzule

Lubānas 
Mākslas 

skolas ziņas
Lubānas Mākslas skolā šajā mācību 

gadā cītīgi gatavojas valsts konkursam, kura 
ietvaros katrs audzēknis veido savu indivi-
duālo apģērbu kolekciju no 3 T-krekliem ar 
vēstījumu par sev aktuālu un saistošu tēmu. 
T-krekli tiek apgleznoti, batikoti, pārveidoti 
un papildināti ar dažādiem aksesuāriem, 
līdz iegūst vēlamo un oriģinālo izskatu. Pal-
dies par radošumu un idejām skolotājām 
Dacei Rudzītei un Sandrai Valainei! Konkur-
sa I kārta noslēgsies ar izstrādāto apģērbu 
kolekciju modes skati janvāra mēnesī. Labā-
ko autoru darbi pārstāvēs Lubānas Mākslas 
skolu valsts konkursa II kārtā februārī.

Ko gaidām no Ziemassvētkiem? Pēc kā 
mēs sniedzam savu roku? Patiesībā Ziemas-
svētku vēsts grib dot kaut ko nevis mūsu ro-
kai, bet sirdij – to, kas mums visvairāk vaja-
dzīgs: mīlestību. Ja šķiet, ka jums nav ko dot 
Jēzus Bērniņam, lieciet Ziemassvētku dāva-
nā paši sevi. Satieciet savus bērnus, brāļus, 
māsas, draugus. Ziemassvētki ir tikšanās 
laiks. Dosim viens otram labestību, saticību, 
draudzību, iecietību un sapratni Ziemas-
svētkos un katru dienu! Vēlēsim viens otram 
labu veselību un siltu sirdi! 

Lai Lubānas Mākslas skolas audzēkņiem 
nākamais gads ir radošu ideju īstenots, ve-
cākiem – piepildīts ar prieku par bērnu sa-
sniegumiem, un skolotājiem – veiksmīgs un 
patīkamiem pārsteigumiem pilns! Paldies 
audzēkņiem un vecākiem par atsaucību un 
sapratni, kolēģītēm par atbalstu un Marijai 
par vienmēr tīru un spodru skolu! Mīļus svēt-
kus un laimīgu Jauno gadu! Lai miers virs 
zemes – to lūdzam no sirds!

Lubānas Mākslas skolas direktore 
Rudīte Kolāte

Lubānas 
vidusskola 

sveic svētkos
Ziemassvētki ir laiks, kad var sadzir-

dēt nesaklausāmo, saredzēt nemanāmo 
un sajust neapjaušamo....

Lai mums visiem dzirdīgas ausis, re-
dzīgas acis un jūtīga sirds!

Gaišas domas un ticību labajam 
šajos Ziemassvētkos un jaunajā 2023.
gadā!

Lubānas vidusskolas kolektīva vārdā
Iveta Peilāne
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No 27. decembra Lubānas tūrisma un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma centrā apskatāma 
brīnisķīga izstāde “Hobiji un kolekcijas”. Izstā-
de jūs pārsteigs, jo ko gan tik nekolekcionē, 
neizgatavo mūsu novadnieki. Kādas gleznas ir 
tapušas, un mēs pat neesam nojautuši, ka te-
pat līdzās ir tādi talantīgi cilvēki. Par visiem šiem 
cilvēkiem var teikt, ka ilgi gan turējuši sveci zem 
pūra, nepadaloties, neiepazīstinot citus ar sa-
viem talantiem un interesantajām kolekcijām. 

Izstāde noteikti jāapmeklē – būs ko skatīt un 
apbrīnot! 

Ligita Pētersone

Izstāde “Hobiji un kolekcijas”

Janvāris. Virtuāls  foto konkurss.
Februāris. Sirsniņu fotostūrītis. Mei-

rānu zolītes turnīrs.
Marts. atbalsta mītiņš Ukrainai pie 

Meirānu stacijas. Lielformāta papīra zie-
du izgatavošana. Koncerts “Tev no jauna 
jāuzplaukst” – ainars Bumbieris.

aprīlis. amatierteātru salidojums hu-
mora vakarā “Radi, rādi skeču Meirānos 
2022”.

Lieldienu lustes un pašdarbības ko-
lektīvu koncerts. Lieldienas kopā ar gru-
pu “Tranzīts” un iesildošo grupu “100 
debija”.

Maijs. Koncerts un balle – saksofona 
virtuozs arnis Graps. 

Teātra izrāde “Kaimiņu būšana”. 
Čempionāts 64 lauciņu dambretē.
Ģimenes diena – deju kolektīvu kon-

certs “es esmu laimīgs”.
Jūnijs. amatierteātra “Zeltrači” pirm-

izrāde “Padomi pirmajam randiņam”. 
Līgo svētku balle – Gregs.

 augusts. Kapusvētki. Izrāde “Pado-
mi pirmajam randiņam”, kapusvētku bal-
le – grupa “Rolise”. 

Balle “atvadas vasarai” kopā ar gru-

pu “Bruģis”. 
Septembris. Tēvu diena – “Mazais 

stiprinieks”.
Pašdarbības kolektīvu koncerts 

“Viss, ko vēlies, ir iespējams”.
Oktobris. Izrāde – komēdija “Vīns nu 

myusim ir troks” (Gaigalava).
Novembris – Guntas Sanderes dar-

bu izstāde.
 Lāčplēša dienā Lāpu gājiens un pie-

miņas brīdis Visagala kapos.
Latvijas valsts svētku koncerts “ai, 

tēvu zeme stūru stūriem” un svētku balle 
kopā ar Gunāru Medni.

Dzelzavas pagasta amatierteātra iz-
rāde “Rēgu rotaļas”.

Decembris. Ziemassvētku eglītes 
iedegšana Meirānos. Ziemassvētku iz-
stāde-tirdziņš un noslēguma pasākums 
Ziemassvētku noskaņās – grupas “Bari-
toni” koncerts un grupas “Tranzīts” kon-
certballe.

atskatoties uz 2022.gada darbību 
Meirānu tautas namā, jāsaka – tas bija 
darbīgs. 

aktīvi darbojās pašdarbības kolektī-
vi, priecējot ar saviem priekšnesumiem 

vietējos un novada pasākumus, pulcējot 
tuvākus un tālākus viesus. Patiess at-
kalredzēšanās prieks Valsts svētku kon-
certā ar senioru deju kolektīva “Meirāni” 
sadraudzības deju kolektīvu no Igaunijas 
“KaaReKe”. 

No maija līdz septembrim uzņēmām 
Ukrainas kara bēgļu ģimeni.

Izsaku vislielāko pateicību kolektīvu 
vadītājiem un katram pašdarbniekam 
par izturību un ieguldīto darbu kultūras 
darbības norisē. Sirsnīgs  paldies skatī-
tājiem un apmeklētājiem par atbalstu un 
pozitīvajām emocijām. Paldies Lubānas 
apvienības pārvaldei par atbalstu saim-
niecisko problēmu risināšanā un darbī-
bas atbalstā.

Katra gada beigas iezīmē kā jauna 
sākumu. Novēlu saglabāt nesatricināmu 
apņēmību, drosmi, radošas ieceres, gai-
šas domas un izdošanos Jaunajā gadā!

No sirds PaLDIeS visiem, kas bija 
kopā ar mums Meirānu tautas namā 
2022.gadā!

Meirānu tautas nama vadītāja   
Inga Aizsilniece

Meirānu tautas nama 
2022.gada 

darbības apkopojums
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Meirānu  
bibliotēkas gads

Visapkārt dabā iestājies ziemas miers. Meži, pļavas un lauki klāti ar 
sniega segu, kas apkārtējo pasauli un īsās un tumšās dienas padara ne-
daudz gaišākās nokrāsās, bet gaismu un sauli mums visiem gribas redzēt 
vairāk. Visiem,  maziem un lieliem, neatkarīgi no vecuma, Ziemassvētki ir 
un paliek pārdomu, cerību un gaidīšanas svētki. Šajā klusajā laikā mēs 
pārdomājam aizvadāmā gada veiksmes un neveiksmes, priecīgos brīžus, 
skumjos, tikšanās reizes un gada sākumā ieplānotos darbus, kurus ir vai 
nav izdevies īstenot. Ir labi, ja pozitīvās lietas ir vairāk. Tad ir gandarījuma 
sajūta par ieguldīto darbu un spēks cerību piepildījumam nākamajā gadā 
īstenot to, kas palicis nepaveikts šajā.

Meirānu bibliotēkas gads, kā visiem, sākās ar Covid-19 ierobežojumu 
ievērošanu, kad līdz ar 1.aprīli aizliegumi tika atcelti un bibliotēka varēja 
uzsākt normāli strādāt, pieņemot apmeklētājus klātienē. Prieks, ka pa šo 
laiku bibliotēka nav zaudējusi savus uzticamos lasītājus, apmeklētājus, 
draugus, ka bibliotēkas nozīme nav mazinājusies, lai gan tas nedaudz 
ietemēja apmeklējuma un izsnieguma rādītājus. 

Gada laikā bibliotēkas plaukti ir papildinājušies ar jaunajām grāmatām 
un preses izdevumiem, kas ir ļoti iecienīta lasāmviela, jo dārdzības dēļ 
ne vairs katrās mājās abonē žurnālus un laikrakstus, bet tos var izņemt 
vai jaunākos izlasīt uz vietas bibliotēkā. Ziemā bibliotēkas telpās ikviens 
var ienākt pasildīties, kamēr gaida atvedam maizīti veikalā vai pienākam 
autobusu. 

No vietējiem iedzīvotājiem dzirdētas labas atsauksmes par to, ka Mei-
rānos ir klientu apkalpošanas centrs, ka iespējams noskaidrot sev inte-
resējošos jautājumus, nokārtot dažādus iesniegumus un nav jābrauc uz 
Lubānu. 

Kopš Meirānos vairs nav skolas, bibliotēkā pietrūkst jautrās čalošanas, 
pa retam ienāk kāds vietējais skolēns, kam vajag ko lasīšanai mācībām. 

Šā gada lielākā pārmaiņa Meirānu bibliotēkas dzīvē, droši vien ir jau 
lasīts laikrakstā  “Stars” vai kur dzirdēts, citēju: “Madonas novada paš-
valdība ir secinājusi – lai pašvaldības teritoriālajās vienībās nodrošinātu 
kvalitatīva bibliotēkas pakalpojuma pieejamību, optimizētu bibliotēku dar-
bību un efektīvi izmantotu tam paredzētos līdzekļus, ir nepieciešams veikt 
izmaiņas pašvaldības teritorijā esošajā bibliotēku tīklā. Bibliotēku tīkla re-
organizācijas process uzsākts  1. decembrī, 19 struktūrvienībām novadā 
mainot nosaukumu”. Tajā skaitā arī Meirānu bibliotēka, kas no saviem 
pirmsākumiem ir bijusi tikai Meirānu bibliotēka, tagad ir Indrānu pagasta 
bibliotēka… Izbrīns bija gan man, gan vietējiem iedzīvotājiem, sakot: kā-
dēļ tā, kur atrodas Indrāni un kur – Meirāni… Ir bijuši jautājumi, vai Indrā-
nos atkal būs atvērta bibliotēka?

Pārdzīvojot dažādos dzīves brīžus, esam laimīgi nonākuši pie 2022.
gada beigām un  jauna darba perioda sākuma, kad gribas 
savus sapņus un mērķus realizēt, lai mēs ietu attīstības 
virzienā. Ticēsim, ka viss, kas notiek, notiek uz labu un, 
kā teica Rainis: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” 

Neskatoties uz to, ka vakaros agri paliek tumšs, 
šie svētki tik un tā paliek paši gaišākie, jo Zie-
massvētku gaidīšanas laikā viss kļūst pasakaini 
skaists – izrotātas eglītes, dekorācijas logos, 
gaišas uguntiņas pilsētās, piparkūku smarža-, 
liek aizmirst ikdienas rūpes un iegrimt svētku 
atmosfērā.

Lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība 
un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem!

 Indrānu pagasta bibliotēkas vadītāja  
Dina Sestule

Sociālais 
darbs Lubānā
… Lai mums katram šis Ziemassvētku 

gaidīšanas laiks ir īpašs – ar gaišām do-
mām un labestību sirdī, ar vēlēšanos kādu 
iepriecināt, kādam pateikt labu vārdu, pie-
dot, aizmirst, negaidot neko pretī – dot! 

Šajā laikā mēs atskatāmies 
arī uz aizvadīto gadu. Kāds 
mums tas bijis lielajā no-
vadā? Katram noteikti ir 
savas pārdomas. Katrā 
ziņā, mēs esam paliku-
si tie paši. Dzīvojam, 
strādājam, atbalstām 
viens otru, cenšamies 
palīdzēt. Šajā Zie-
massvētku laikā gri-
bas pateikt daudzus 
PaLDIeS par kopā 
būšanu, par sadarbī-
bu! PaLDIeS mūsu Lubānas un 
Indrānu pagasta cilvēkiem, mūsu klientiem, 
kuri, meklējot palīdzību sociālajā dienestā,  ir 
vērsti uz sadarbību, nāk ar smaidu un saprat-
ni! Paldies visiem (un to ir daudz), kuri ziedo! 
Ziedo drēbes, apavus, mēbeles, sadzīves teh-
niku, bērnu rotaļlietas, lai palīdzētu kādam!

Īpašu PaLDIeS gribas aizsūtīt Rīgas bērnu 
klīniskās slimnīcas ārstiem, viņu koordinatorei 
Diānai un šoferītim, kuri šajā gadā, izbrauku-
ma Mobilās brigādes pakalpojuma ietvaros, ir 
snieguši konsultācijas 135 bērniem. Sadarbī-
ba turpināsies arī nākamajā gadā. 7. februārī 
pie mums atkal būs lielais Mobilās brigādes 
busiņš, un bērni varēs saņemt acu ārsta un 
mikrologopēda konsultācijas.

PaLDIeS gribas pateikt ļoti jaukam, atsau-
cīgam  cilvēkam – optometristam Sergejam 
Petručeņam, kurš ir sarūpējis brilles ne vie-
nam vien mūsu bērnam. Lielu un mazu PaL-
DIeS ir milzīgi daudz. Ja arī Tu esi uzsmaidījis 
noskumušajam, kādu iepriecinājis, kādam 
palīdzējis, kādu sasildījis, kādu pabarojis, 
kādu uzmundrinājis, kādam bijis blakus grūtā 
brīdī, tad arī Tev – PaLDIeS!

atver plaukstas – ļauj, lai baltas, tīras pārs-
las tajās krīt!

Paņem Ziemassvētku laikam,
Paņem visam Jaunam gadam – baltu, tīru 

domu segu līdz! 
Sirdsmīļus, ģimeniskus Ziemassvētkus! 
 Jaunajā gadā labu veselību un mierīgas 

debesis pāri pasaulei! 

Madonas novada Sociālā dienesta  
sociālās darbinieces Lubānā
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Nākamo numuru plānots izdot  
2023.g. 27. janvārī.

Informāciju iesniegt līdz 20. janvārim.

Jaunākajai informācijai sekojiet sociālajos 
tīklos.

Pieminam...

Mēs turam svētas atmiņas...

Lorencs Egons 
05.12.2022. (94 g.) Lubāna

Izslēgts pašvaldības 
pirmpirkuma tiesību  

institūts no 2023. gada  
1. janvāra

Informatīvā ziņojuma “Par pašvaldību likuma izstrādi” izstrādes 
gaitā tika saņemts Tieslietu ministrijas ierosinājums jaunajā pašval-
dību darbības regulējumā neiekļaut pašvaldību pirmpirkuma tiesību 
institūtu. Tieslietu ministrija vērsa VaRaM uzmanību, ka 25 gadu lai-
kā pašvaldību pirmpirkuma tiesību institūts nav attīstījies. Saskaņā 
ar Tiesu administrācijas sniegto informāciju 2017. gadā 14 gadīju-
mos pašvaldības informējušas zemesgrāmatu nodaļu par pieņemto 
lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, 2018. gadā attiecīgi 
– 18 gadījumos, savukārt uz 2019. gada 15. jūliju – vien piecos ga-
dījumos. Tieslietu ministrijas ieskatā gan nekustamā īpašuma īpaš-
nieka, gan pašvaldības patērētie resursi atteikuma no pirmpirkuma 
tiesībām pieņemšanā un izsniegšanā būtu vērtējami kā nesamērīgi 
pret ieguvumiem, ko šāda kārtība dod.

Piemēram, 2018. gadā zemesgrāmatā kopumā tika iesniegti 
11 887 pašvaldības atteikumi no pirmpirkuma tiesību izmantoša-
nas. Pieņemot, ka ceļā uz pašvaldību un dokumentu iesniegšanai/
saņemšanai jāpavada viena stunda, ņemot vērā ceļā patērējamos 
finanšu līdzekļus, 2018. gadā administratīvās izmaksas nekustamā 
īpašuma īpašniekam vien sastādīja 351 976 euro (175 987,82*2). 
Papildus jārēķinās ar izmaksām, kuras rodas pašvaldībai attiecībā 
uz nekustamā īpašuma īpašnieka pieņemšanu, pašvaldības lēmu-
ma par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības pieņemšanu un tā 
izsniegšanu. Turklāt jāņem vērā, ka Ministru kabineta 2010. gada 
28. septembra noteikumos Nr. 919 “Noteikumi par vietējo pašvaldī-
bu pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteik-
tajos gadījumos lēmumu par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām 
jāpieņem pašvaldības domei). Līdz ar to Tieslietu ministrija izteikusi 
aicinājumu no minētā institūta atteikties.

Vienlaikus pašvaldības funkciju izpildei nepieciešama nekusta-
mā īpašuma atsavināšana ir iespējama Sabiedrības vajadzībām ne-
pieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma regulējuma 
ietvaros. Kā viens no argumentiem pašvaldības pirmpirkuma tiesī-
bu institūta saglabāšanai pašvaldību darbības tiesiskajā regulējumā 
no pašvaldību pārstāvju puses norādīta iespēja ierobežot nepatiesu 
pirkuma summu norādīšanu atsavināšanas darījumos. Šajā jautāju-
mā gan norādāms, ka pašvaldības funkcijās neietilpst uzraudzīt, lai 
nekustamo īpašumu darījumos tiktu norādītas to patiesās atsavinā-
šanas vērtības. Pēc būtības pašvaldības pirmpirkuma tiesība ir ne-
efektīva un viegli apejama, kā arī nesniedz praktisku labumu pašām 
pašvaldībām. Pašvaldību pirmpirkuma tiesības tiek izmantotas ār-
kārtīgi reti, pastāv augsts to apiešanas risks, bet pati procedūra līdz 
lēmuma pieņemšanas brīdim par pirmpirkuma tiesību izmantošanu 
var aizņemt nesamērīgi ilgu laiku. atsakoties no minētā institūta, 
daļai nekustamā īpašuma īpašnieku tiks vienkāršotas nekustamā 
īpašuma tiesību nostiprināšanas procedūras (samazināsies reģis-
trējamo domājamo daļu skaits, kas pašreiz ir ļoti augsts, jo īpašuma 
pārdošana pa domājamām daļām ir izplatīts pašvaldības pirmpir-
kuma tiesību apiešanas veids; tādējādi samazināsies iesniedzamo 
nostiprinājuma lūgumu skaits). Papildus atteikšanās no minētā tie-
sību institūta ievērojami uzlabos arī Latvijas novērtējumu Pasaules 
bankas pētījumā “Doing Business”. 

evita Zāle
Juridiskās un personāla nodaļas vadītāja

 Lubānas Sociālās 
aprūpes centrs 

Tuvojas gada baltākie svētki – gan dabā, gan cilvēku 
sirdīs. Domāju, ka katrs no mums gribētu, ka to, kas ir 
svarīgs Ziemassvētkos- mīlestība, vēlme dot un palīdzēt 

citiem, lai nebūtu tikai vienu dienu, bet sa-
glabātos arī ikdienā. Lai Ziemassvētku 

miers un siltums ienāk katrā mājā, iet 
no durvīm uz durvīm, no sirds uz sir-

di!
Lai Jaunais gads nāk ar tei-

camu veselību, možu garastā-
vokli, darba prieku un sav-

starpēju sapratni! 
Tomēr vairāk par visu 

novēlu – lai nākamais 
gads nes mieru, drošī-
bas sajūtu un ticību la-
bajam!

2022.gadā Lubā-
nas Sociālās aprūpes 

centrs tāpat kā citas biju-
šā Lubānas novada iestā-

des, turpinājušas darbu jau-
najā Madonas novadā. Šis gads mums pagājis apzinoties 
jaunā novada darba kārtību, noteikumus, prasības. Tā kā 
aprūpes centrā šogad nomainījusies vadība, lielāki darbi 
vēl tikai plānos. Tomēr kaut nedaudz, pieejamā budžeta 
ievaros, esam centušies uzlabot mūsu klientu sadzīves 
apstākļus – iegādātas jaunas funkcionālās gultas, logi 
aprīkoti ar žalūzijām, iegādāti ventilatori vasaras svelmes 
mazināšanai. esam sagatavojuši dokumentāciju klientu 
vannas istabas pārbūvei, un sanitārā mezgla izbūvei ēkas 
1.stāvā. Šos darbus plānojam paveikt 2023.gadā. ar Lu-
bānas apvienības pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas 
darbinieku spēkiem esam izremontējuši 1.stāva  vestibilu. 
Plašāks remonts veikts neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta telpās.

Tomēr pats galvenais Lubānas Sociālā aprūpes cen-
tra darbā ir nodrošināt labu aprūpi mūsu klientiem – se-
nioriem. Pēc iespējas veicināt un saglabāt viņiem dzīves-
prieku, vēlmi būt aktīviem un galvenais – noderīgiem. Šeit 
ļoti noderētu arī sabiedrības un līdzcilvēku atbalsts un 
idejas. Uz sadarbību Jaunajā gadā!

Lubānas Sociālās aprūpes centra vadītāja 
Jolanta Kočāne



2022. gada 

Ziemassvētku 
dievkalpojumi

Lubānas ev.lut.draudzes baznīcā
24.decembrī plkst. 16:00

Lubānas Romas katoļu 
draudzes baznīcā

24. decembrī plkst. 16:00
25. decembrī plkst. 15:00
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Meirānu tautas namā 
Ziemassvētku noskaņās ielūdz grupa 

“TRANZĪTS”
un DJ Ralfs

Ieejas maksa: pirmās 50 biļetes – 5 EUR, pēc – 7 EUR
Biļešu iepriekšpārdošana no 20.decembra – Meirānu tau-

tas namā darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.17.00

Galdiņu rezervēšana, zvanot m.t.28307998.

Meirānu tautas namā

“Šajā svētku sajūtā”

Svētku akustiskā koncertprogramma veidota no 
Tavām mīļākajām Ziemassvētku dziesmām, intere-
santām aranžijām, oriģināldziesmām, Latvijas un 
pasaules hitiem!

Grupas sastāvs – Mārtiņš Strods (ģitāra), artūrs 
Puncuļs (kahons), Ingars Puncuļs un Normunds 
Litovnieks.

“Vēlamies, lai katrs klausītājs noķertu patiesu 
svētku sajūtu, varētu dziedāt un priecāties līdz ar 
mums!” – tā Ingars.

Uzbur patiesu svētku sajūtu kopā ar grupu 
“BARITONI”

Ieejas maksa: – pirmās 50 biļetes – 5 eUR, – 
pēc – 7 eUR

Biļešu iepriekšpārdošana no 20.decembra – 
Meirānu tautas namā darba dienās no plkst.10.00 
līdz plkst. 17.00

Grupa BaritoniGadumijas balle
2023. gada 1. janvārī

no plkst. 00:30

Lubānas pilsētas klubā
Jaunā gadā ar jauniem ritmiem

jūs sveiks grupa “eNNe”

Ieeja: 5 EUR


