
Paldies!
Paldies par Lubānas notīrītajām, sakār-

totajām ietvēm. Paldies par iztīrītajām ielām, 
izvestajiem sniega vaļņiem.

Paldies Lubānas apvienības pārvaldes 
čaklajiem sētniekiem, aktīvajiem ielu uzturē-
tājiem un viņu vērīgajam, atbildīgajam virsva-
donim Andrim Stoļeram. Jūsu darbs ir paš-
aizliedzīgs, regulārs, tiek veikts ar atbildību!

Lubānieši arī ziemā var pārvietoties 
droši!

Paļāvīgā satiksmes dalībniece 
Ilva Markova

 2023. gadā Madonas novada paš-
valdība plāno saņemt EUR 1 976 539 lielu 
valsts mērķdotāciju dažādu ES fi nansētu 
projektu īstenošanai, tajā skaitā iekļauts arī 
projekts “Energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumi Lubānas vidusskolā”. Tiks 
veikti skolas siltināšanas darbi, kā logu, ra-
diatoru nomaiņa, fasādes darbi, jumta silti-
nāšana utt.

 No 15. februāra iedzīvotāji var pie-
teikties valsts energoatbalstam arī tad, ja 
mājsaimniecībā apkure tiek nodrošināta ar 
sašķidrinātās naftas gāzi un marķēto dīzeļ-
degvielu (kas apkures vajadzībām iegādā-
ta laika posmā no 2022. gada 1. maija līdz 
2023. gada 30. aprīlim) un kurināmā cena 
pārsniegusi noteiktos sliekšņus. Dodoties 
uz Lubānas KAC kompensācijas saņemša-
nai, līdzi jāņem un jāiesniedz maksājumu 
apliecinoši dokumenti.

 Pavisam drīz tiks izsludināts Lubānas 
pilsētas kluba pārbūves iepirkums. 

 Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepir-
kums arī Lubānas SAC vannasistabas pār-
būvei. 

 Pamatojoties uz nodibinājuma „Ma-
donas novada fonds” izsludināto atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pieņemša-
nas 19. kārtu  ir sagatavots projekta iesnie-
gums “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lu-
bānā”. Projekta ietvaros paredzēts izveidot 
aktīvās atpūtas laukumu, tajā uzstādot ro-
taļu un vingrošanas kompleksus, batutu, 
trīsi, atsperšūpoles un gumijas segumu. 
31. janvāra domes sēdē nolēma sagatavot 
un iesniegt projekta iesniegumu nodibinā-
juma “Madonas novada fonds” izsludinā-
tajā LEADER projektu konkursā.

 Biedrībai “Motoklubs Lubāna” ir 
sagatavots projekta iesniegums “Pamat-
līdzekļu iegāde Lubānas mototrases teri-
torijas uzturēšanai”. Realizējot projektu, 
plānots iegādāties zāle spļāvēju Lubānas 
mototrases  teritorijas uzturēšanai. Lai to 
īstenotu, biedrība piedalīsies nodibināju-
ma „Madonas novada fonds” izsludinātajā 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 19. kārtā. Projekta apstiprināša-
nas gadījumā, pašvaldība piešķirs biedrībai 
“Motoklubs Lubāna” līdzfi nansējumu 10% 
apmērā no attiecināmajām izmaksām – 
1400.00 EUR. 

Nākamo numuru plānots 
izdot 

2023.g. 31. martā.
Informāciju iesniegt līdz 

24. martam.
Jaunākā informācija – 

sociālajos tīklos.

 Arī “Broņislavas Martuževas 
fonds Rakstītāja” iesaistījies Mado-
nas novada fonda rīkotajā konkursā 
ar projektu “Saimniecības palīgēkas 
atjaunošana Broņislavas Martuže-
vas dzejas klēts teritorijā un dārza 
solu komplekta iegāde”. Projekta 
apstiprināšanas gadījumā pašval-
dība piešķirs Martuževas fondam 
1400 EUR (10% no attiecināmajām 
izmaksām) projekta īstenošanai. 

Darba autors: Inese Krēsliņa
Lasiet turpinājumā 2.lpp.

Jaunumi

Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
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Lubānas tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrā atklāta Ineses 
Krēsliņas gleznu izstāde 
“Noskaņas”, kuru varēs 
apskatīt līdz 1. aprīlim. Ne-
lielu Ineses darbu daļiņu 
jau varēja apskatīt Meirānu 
tautas namā aizvadītā gada 
decembrī meirāniešu amat-
nieku vaļasprieku izstādē – 
tirdziņā, bet tagad Lubānā 
apskatei ir izlikti visi viņas 
darbi. Ļoti krāsaini, intere-
santi darbi, kurus vērts ap-
skatīt klātienē. 4. februārī 
izstādes atklāšanas pasā-
kumā katrs apmeklētājs mā-
jās aiznesa arī atklātnīti, uz 
kuras attēlots kāds no Ine-
ses darbu fragmentiem. Bija 
sajūta, ka esi mājās devies 
ar mazu izstādes glezniņu... 

Un nu nedaudz vairāk par Inesi un 
viņas darbiem...

Pastāsti nedaudz par sevi...
– Es esmu Lubānas puses jauniete, 

kura pabeigusi Lubānas Mākslas skolu 
un papildinājusi zināšanas Rīgas Dizai-
na un mākslas vidusskolā.

Vai tu apjauti, ka labi sanāk zīmēt, 
jau agrā vecumā vai arī iemaņas guvi 
Lubānas Mākslas skolā?

– Zīmēt un gleznot man ir paticis jau 
no agras bērnības, taču savas prasmes 
attīstīju mākslas skolā. Protams, ir bijuši 
brīži, kad gribējies nomest darbu malā, 
bet Lubānas Mākslas skolas skolotājas 
vienmēr ir spējušas iedvesmot vai dot 
daudz vērtīgu padomu un atbalstu.

Ko tev vislabāk patika vai pade-
vās zīmēt (veidot) mākslas skolā?

– Gadiem ejot manas intereses mai-
nījās. Pašā sākumā man ļoti patika strā-
dāt ar mālu, vēlāk patika zīmēt ar tušas 
pildspalvu dažādus fantāzijas darbus. 
Pēdējos mākslas skolas kursos man 
ļoti sāka patikt gleznošana. Rīgas Dizai-
na un mākslas vidusskolā man mīļākās 
nodarbes bija zīmēšana un skicēšana. 
Izmēģinājusi esmu dažādas mākslas 
metodes, bet pagaidām visu laiku at-
griežos pie gleznošanas.

Pirmie tavu darbu vērtētāji droši 
vien bija draugi, radi, kuriem tika dā-
vinātas pirmās glezniņas? Uz kurieni 
aizceļojuši tavi darbi? 

– Gleznas ir aizceļojušas gan uz 
Ventspili, Talsiem, Rīgu, Cēsīm, gan pa-
likušas tepat – Madonas novadā.

Pirmā izstāde Lubānas tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. 
Kādas sajūtas? 

– Esmu priecīga redzēt savus dar-
bus kopā vienā telpā. Par izstādi šajā 
zālē es sapņoju jau sen. Dažkārt māks-
las skolas nodarbības notika šajā zālē 
un jau tajā laikā es sapņoju, ka kādu 
dienu arī mana izstāde būs šeit. 

Kādā tehnikā darināti tavi darbi? 
– Šī izstāde ir gleznu apkopojums. 

Dažas gleznas ir senākas – ar guaša 
krāsām gleznotas, bet visvairāk ir ar 
akrila un eļļas krāsām.

Nedaudz vairāk pastāsti par tavu 
darbu tematiku? 

– Izstādē ir apkopotas dažādas te-
matikas: gan Aiviekstes skati un Meirā-
nu puses ceļi, gan ceļojumu iespaidos 
radītas gleznas, dažādi ziedi un aina-
vas, kā arī fantāzijas darbi. Katrai glez-
nai ir savs stāsts, piedzīvojums un šo 
sajūtu apvienojums rada katras gleznas 
individuālo noskaņu. No saullēkta līdz 
saullēktam... Gleznās ir ietverti pirmie 
rīta saules stari, dienas rosīgais miers 
un zvaigžņotie, brīnumainie nakts sap-
ņi.

Cik apmeklētāju, tik viedokļu – 
vienam vairāk patīk viena glezna, ot-
ram – cita. Vai pašai izstādē ir tāda 

īpaša glezna, kuru gribētu 
paturēt sev, negribētu ne-
vienam atdāvināt? 

– Man ir vairākas glez-
nas, kuras vēlos paturēt 
sev. Jo ilgāku laiku atpakaļ 
glezna ir veidota, jo grūtāk 
no tās šķirties. Tomēr, ja 
esmu gleznojusi ar domu 
dāvināt, tad pat ja beigās 
ir vēlme paturēt šo gleznu 
sev, katru reizi, paskatoties 
uz darbu, pārņem sajūta, 
ka šai gleznai ir jādodas pie 
konkrētā cilvēka.

Ainavas, ziedi, arī kāda 
abstrakcija vai fantāzijas 
darbs – šobrīd šķiet tavas 
primārās tēmas… vai ir 
vēl kas, kam nevari sadū-
šoties pieķerties klāt? 

– Es gribētu iemācīties 
gleznot ar ūdens krāsām un 

veidot pasteļkrītiņu darbus. 

Man kā izstādes apmeklētājai vari 
atklāt, kas ir pats grūtākais, sarežģī-
tākais gleznas tapšanā? Un kāds ir 
ātrākais gleznas tapšanas laiks?

– Katrai gleznai ir savas grūtības un 
savi prieki. Visskaistākā sajūta ir tad, 
kad nejūtu, ka gleznoju. Pazūdu darbā 
un attopos, ka glezna jau gatava. Dažas 
gleznas es neesmu varējusi pabeigt 2 
gadus, bet dažas top nedēļas laikā vai 
pat ir bijušas reizes, kad vairākas glez-
nas top vienā dienā. Gleznas radīšanas 
laiks ir atkarīgs no gleznas sarežģītības 
pakāpes un izmēra.

Kā pie tevis atnāk idejas glez-
nām? 

– Iespaidojos no apkārtnes un da-
bas skaistuma, dažkārt no sapņiem, kā  
arī no citiem māksliniekiem.

Paldies, Inese, par nelielo stāstī-
jumu, ka ļāvi iedziļināties, kā top tavi 
skaistie darbi! Ģenerē jaunas idejas, un 
gaidīsim nākamo izstādi!

Izstādes darba laiks Lubānas tūris-
ma un kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
trā no otrdienas plkst. 9.00 līdz 12.00 
un no 13.00 līdz 18.00, sestdienās no 
plkst. 10.00 – 14.00.  Svētdienas, pirm-
dienas – slēgts. Ieeja – bez maksas.

Ligita Pētersone

No saullēkta līdz saullēktam...
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Vēl viens  
talants  
Lubānā

Esot pirmsskolas izglītības iestādē “Rū-
ķīši”, vestibilā droši vien būsiet ievērojuši 
mīkstos klubkrēslos atpūšamies lielus rū-
ķus. Cik daudz reizes, ejot garām, esmu no-
domājusi: interesanti, kurā veikalā tie pirkti.  
Izrādās, ka nav vis veikalā pirkti, bet gan lu-
bānietes Daces Almanes darināti.

Ja esat “Rūķīšos”, nepaejiet vienaldzīgi 
garām, pievērsiet  uzmanību šiem intere-
santajiem roku darinājumiem. Dace Almane 
pastāsta, ka ideju un to, kā darināt šīs lelles, 
smēlusies internetā. Pārējais jau tikai pašas 
izdomas, pacietības un nepieciešamo ma-
teriālu sagādes jautājums. 

Ligita Pētersone

 Dienas kļūst garākas, gaišākas, 
pamazām jūtama pavasara tuvošanās. 
Lubānas PII “Rūķīšos” ir izskanējuši 
Meteņdienas  pasākumi. Bērni, pārģēr-
bušies dažādās maskās, skandinot ska-
ņu rīkus, dzina projām ziemu, dziedāja 
dziesmas, gāja rotaļās, piedalījās da-
žādās sporta aktivitātēs. Arī draudzības 
nedēļa pavadīta. 

 Ar izglītojamo vecāku atļaujām 
esam kļuvuši sabiedrības acīm redza-
māki sociālajā tīklā Facebook, kurā pub-
licējam iestādes  aktuālos notikumus un 
pasākumus.

 Ar 2023. gada 1. februāri Lubānas 
PII “Rūķīši” kolektīvam pievienojās jauns 
pedagogs – Laila Anna Strode, kura trīs 
reizes nedēļā pasniedz sporta nodarbī-
bas. 

 Par bērnu profilaktiskās veselības 
aprūpes nodrošināšanu un pirmās me-
dicīniskās palīdzības sniegšanu no šī 
gada februāra rūpējas medmāsa Elga 
Voļska, kā arī  uzraudzīs izglītības iestā-
des sanitāri higiēnisko stāvokli. Elga Voļ-
ska Lubānas PII “Rūķīši” būs sastopama 
katru trešdienu no plkst. 9.00 – 14.00.

 Sekmējot izglītojamo saistošāku 
mācību procesu, Lubānas PII “Rūķīši” ir 
papildinājuši savu materiālo bāzi ar ek-
sperimentu komplektu “Anna un Leons 
eksperimentē ar gaismu un skaņu”.

 Lai mācību process kļūtu aizrau-
jošāks un tiktu paplašinātas izglītojamo 

zināšanas IT ( informācijas tehnoloģiju) 
jomā,   ir iegādāts izglītības robots “Bitī-
te” (Bee – Bot). Šis robots attīsta bērnu 
matemātikas un citu mācību priekšme-
tu, kā arī  pašizpausmes prasmes. Palīdz 
veidot cēloņu un seku sakarības, vadīt 
ierīci un programmēt. Bee-Bot robotam 
var uzdot līdz 40 komandām pēc kārtas, 
izmantojot 7 pogas. Bee-Bot ir bezvadu 
robots, tas darbojas no akumulatora. 
Tam var uzzīmēt dažādus interesantus 
pārvietošanās maršrutus un veidot labi-
rintus no dažādiem priekšmetiem.

 Veicinot iestādes sadarbību ar ve-
cākiem, 19. janvārī Lubānas PII “Rūķīši” 
tika izveidota izglītības iestādes padome. 
Padomi dibina kā sabiedrisku padom-
devēju, tās lēmumiem ir reko-
mendējošs raksturs. Padome 
sniedz priekšlikumus izglītības 
iestādes attīstībai, piedalās iz-
glītības procesa un tā rezultātu 
apspriešanā un sniedz priekš-
likumus izglītības kvalitātes 
uzlabošanai izglītības iestādē, 
sniedz izglītības iestādes vadī-
tājam priekšlikumus par iestā-
des darba organizāciju, veicina 
izglītības iestādes sadarbību ar 
sabiedrību,  informē par savu 
darbību un pieņemtajiem lēmu-
miem izglītojamo vecākus un 
izglītības iestādes darbiniekus.

 Lubānas PII “Rūķīši” tur-

Jaunumi Lubānas pirmsskolas 
izglītības iestādē “Rūķīši”

pina piedalīties Zaļās jostas rīkotajā 
konkursā “Tīrai Latvijai”. Rūpējoties par 
mūsu planētu Zemi, vācam izlietotās 
baterijas. Aicinām ikvienu līdz 13. mar-
tam izlietotās baterijas nodot pie mums 
“Rūķīšos” vai Lubānas universālveikalā, 
2. stāvā.

 Gadalaiki mainās, bet Lubānas 
PII ”Rūķīši” rosība neapsīkst.  Gaidot 
pavasari, tiek gatavoti pavasara dekori 
logiem, telpām un stādīti  sīpoli.  Bērnu-
dārza parkā putnu čalas vēsta, ka pava-
saris jau drīz būs klāt! 

PII “Rūķīši” vadītāja p.i. Ina Gutāne
metodiķe Evita Ikauniece
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11. martā plkst. 19.00
Sieviešu dienai veltīta

Koncertprogramma 
“Pretī pavasarim”

Ielūdz grupa “LIEPAVOTS”
Grupas sastāvs:

Māris Tālbergs – vokāls, ģitāra.
Sergejs Gurtiņš – vokāls, akustiskā ģitāra, solo un 

ritma ģitāra, basģitāra, taustiņinstrumenti, 
aranžējumi, studijas apstrāde 

Ieejas maksa: biļetes iepriekšpārdošanā: 3 EUR 
darba dienās no plkst.10.00-plkst.17.00  

Meirānu tautas namā
Koncerta dienā: 5 EUR

11. martā plkst. 22.00
BALLE

Par sirsnīgu, jauku noskaņu un 
raitu deju soli rūpēsies

Grupa “Liepavots”
Ieejas maksa: 7 EUR

Galdiņu rezervācija – m.t.28307998. 
Rezervācija darbosies līdz plkst 23.00.

3. martā plkst. 18.00
Režisora Matīsa Kažas Pirmais latviešu vesterns  “Wild East. 

Kur vedīs ceļš”. 
Darbība risinās 19. gadsimta otrajā pusē, kad no baltvācu ba-

rona muižas īsi pirms kāzām pazūd topošā līgava. Eva ir aristokrā-
te, jauniete, kura uzaugusi baltvācu barona aizbildnībā. Īsi pirms 
plānotajām laulībām ar kādu savdabīgu Vīnes grāfu Eva un viņas 
guvernante Magda nolemj pretoties barona iecerēm un iecer bēg-
šanas plānu. Taču notiekošajā negaidīti iesaistās latviešu zemnieks 
Mikus, kuru nu tur aizdomās par jaunās dāmas nolaupīšanu. Baro-
na rokaspuiši, valsts kriminālizmeklētājs, ungāru kovbojs un citi va-
roņi dodas ceļā, lai pazudušos jauniešus atrastu, jo Eva, kā izrādās, 
ir lielu bagātību mantiniece.

Ieeja: 3 EUR

17. martā plkst. 18.00
Režisora Jāņa Cimmermaņa animācijas brigādes leļļu fi lma 

“Lielais Indriķis”
Pēc ilgāka laika atgriezies dzimtenē, Baltaines speķa pīrāgs 

Lielais Indriķis atklāj, ka to ir pārņēmuši Austrumu pīrāgi cara 
Aivena Briesmīgā vadībā, un nekas cits neatliek, kā sākt cīņu 
par dzimtās zemes atbrīvošanu.

Ieeja: 3 EUR

24. martā plkst. 18.00
Režisores Elzas Gaujas  kinokomēdija “Mamma vēl smaida”
Trīs māsas, trīs valstis, viens busiņš, viens ceļabiedrs un 

mamma. Traģiskais un komiskais satiekas jaunās režisores Elzas 
Gaujas debijas fi lmā “Mamma vēl smaida”, bet īsts sniegs un sals 
pārbauda aktieru izturību un humora izjūtu.

Vai stāsts, kurā ir iekļauta arī nāve, var būt komēdija? Filmas 
stāsta pamatā ir patiesi notikumi. 

Pilnmetrāžas fi lma uzfi lmēta pandēmijas periodā, īstās snie-
gotās ainavās. Trīs māsas atveido trīs lieliskas aktrises: neatkarī-
gā Anta Aizupe, Jaunā Rīgas teātra spēks – Baiba Broka un Na-
cionālā teātra lepnums – Daiga Kažociņa. 

Viņas pa ceļam no Somijas savā vecajā busiņā “Mitsubishi”, 
kurš tiek uzskatīts par nopietnu aktieri ar kaprīzēm, pa ceļam pa-
ņēma  stopētāju, kuru atveido Matīss Budovskis. Mammu, kura 
smaida un ir pavisam dzīva, atveido  Dailes teātra aktrise Lidija 
Pupure. Filmas mākslinieks ir Jānis Bijubens, kurš atrada risinā-
jumus visām situācijām. Ieeja: 3 EUR

6. martā plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā 
Cirka izrāde visai ģimenei “Apkārt zemeslodei” 

25. martā plkst. 11.00 
Aiviekstes krastā pie piemiņas akmens
Piemiņas brīdis komunistiskā genocīda upuriem 
Sīkākai informācijai par pasākumiem, to norisi, 
sekot sociālajos tīklos.

KINO 
jaunumi 
Lubānas 
pilsētas klubā

Meirānu tautas namā

”Lubānas Ziņas” 2023 gada 24. februāris 5

 3. februārī skolā viesojās Lubānas 
vidusskolas absolvents Jānis Rusiņš, lai 
tiktos ar 10.-12.klašu skolēniem un ie-
pazīstinātu viņus ar mērnieka profesiju. 
Vairums no mums ir redzējuši mērnie-
ku uz ielas vai kaimiņa pagalmā, veicot 
zemes kadastra uzmērīšanu, taču mēr-
nieka pakalpojumu klāstā ir daudz kas 
vairāk, kā vienkārši zemes robežu no-
teikšana dabā. Kādus pakalpojumus vēl 
sniedz mērnieks un kāpēc viņa iesaiste 
nepieciešama ik uz katra soļa, atbildes 
sniedza Jānis Rusiņš. Jauniešus viņš ie-
pazīstināja ar Zemes ierīcības un mērnie-
cības programmu un ģeoinformātikas un 
tālizpētes programmu, ko var apgūt Lat-
vijas Biozinātņu un tehnoloģiju universi-
tātē Jelgavā. Jauniešiem tika uzsvērts, 
ka mērnieka profesijā ir jābūt rūpīgam 
un precīzam, jāprot strādāt komandā, 
jābūt vērstam uz sadarbību, jāpieņem 
lēmumi, jāanalizē informācija, jāprot 
strādāt ar speciālām datorprogrammām. 
Iepazīstinot ar mērnieka profesiju, Jānis 
uzsvēra, ka mūsdienu mērniecība piedā-
vā plašu pakalpojumu klāstu, kas sais-
tīti ar augstas precizitātes un ticamības 
datu iegūšanu, apstrādi un pārvaldīšanu. 
Mērniecība ietver ģeodēziju, topogrāfi ju, 
kartogrāfi ju, kadastrālo uzmērīšanu un 
lāzerskenēšanu. 

 17. februārī Madonas novada 
mazie un lielie dziedātāji pieskandināja 
Madonas mūzikas skolas zāli konkursā 
“Balsis”. Lubānas vidusskolu pārstāvē-
ja 1.-4. klašu ansamblis (vadītāja Astra 
Šķēle) un 5.-7. klašu ansamblis (vadītāja 
Teresija Pelša).

 10. februārī Lubānas vidusskolā 
notika O.Kalpaka piemiņas pasākumu 
cikla “Kalpaka kauss 2023”  Spēka die-
nas sacensības. Pasākumā piedalījās 19 
komandas no astoņām Madonas novada 
skolām: Barkavas pamatskola, Degum-
nieku pamatskola, Kalsnavas pamat-
skola, Ļaudonas pamatskola, Liezēres 
pamatskola, Ērgļu vidusskola, Madonas 
pilsētas vidusskola, Lubānas vidusskola. 
Kā jau saka nosaukums – visas sacen-
sības prasīja daudz spēka. Sacensības 
bija spraigas un saspringtas par visām 
vietām. Arī laika apstākļi īpaši nelutinā-
ja dalībniekus – brīžiem spoži spīdēja 
saule, tad skarbi vēja pūtieni sagrieza 
varenas puteņa vērpetes! Pasākuma da-
lībnieki starp sacensībām tuvāk iepazina 
arī Lubānas pusi un tās cilvēkus. Infor-
mācijas un tūrisma centrā viņiem bija 
iespēja apskatīt Ineses Krēsliņas gleznu 
izstādi “Noskaņas”, uzzināt par ievēroja-
miem Lubānas puses cilvēkiem un pie-
dalīties viktorīnā par Madonas novada 

Aktivitātes Lubānas vidusskolā
tūrisma apskates objektiem. Bibliotēkā 
jaunieši iepazina mūsu novadnieku Mi-
ķeli Gruzīti-klausījās stāstījumu par viņu, 
centās pareizi salikt dziesmas “Aiviekstes 
ozoli” tekstu, klausījās arī šo dziesmu un 
šķiroties katrs paņēma līdzi kādu Miķeļa 
teicienu. Mākslas skolā notika sarunas 
par gleznotāju Rūdolfu Pinni, kā arī tapa 
interesanti ekspresdarbiņi.

5.-6. klašu grupā:
1.vieta – Lubānas vsk. 6.klases ko-

manda;
2.vieta – Barkavas pamatsk. 5.klases 

komanda;
3.vieta – Barkavas pamatsk. 6. klases 

komanda.
7.-9. klašu grupā:
1.vieta – Lubānas vsk. 9. klases ko-

manda
2.vieta – Liezēres pamatsk. 7.-9.klašu 

komanda
3.vieta – Barkavas pamatsk. 7. klases 

komanda
10.-12.klašu grupā startēja tikai vie-

na komanda – Lubānas vsk. komanda! 
 Lubānas vidusskolas skolēni pie-

dalījās Madonas bērnu un jauniešu cen-
tra organizētajā konkursā “Vēstule dzim-
tajai vietai dzimtajā valodā”. Konkursa 
mērķis – sekmēt dzimtās valodas lietoju-
mu, uzsverot tās nozīmi ikdienas komu-
nikācijā, pašizpausmē un daudzpusīgas 
personības attīstībā. 21. februārī skolā 
notika lasījumi 1.-4.kl.; 22.februārī – lasī-
jumi 5.-12.kl. Labākie darbi tiks nosūtīti 
konkursam uz Madonas BJC.

Madonas novada Mājas kafejnīcu dienas šogad plānojas 11. – 13. augustam. 
Tā ir lieliska iespēja palepoties ar savas vietas stāstu, cilvēkiem un ēdieniem.

Kas var kļūt par “Mājas kafejnīcu”? 
 esošs tūrisma uzņēmums, kas ikdienā nepiedāvā ēdināšanas pakalpojumus 

(apskates saimniecības, muzeji, viesu mājas u.c.);
 esošs uzņēmums, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumus, izstrādājot kādu īpašu 

šīs dienas ēdienu un piedāvājumu, kā arī īpašu izklaidi;
 esošs uzņēmums jebkurā citā nozarē (zemnieku saimniecība, pārtikas ražotne, 

amatnieku darbnīca u.c.);
 vietējie iedzīvotāji savās mājās un sētās;
 pašvaldību organizācijas (skolas, kultūras iestādes) un sabiedriskas organizāci-

jas (biedrības, draudzes u.c.);
 sadarbības modelis, savstarpēji apvienojoties: ēdināšanas uzņēmums + apska-

tes saimniecība vai kultūrvieta, amatnieki + mājražotāji u.c.
Plašāku informāciju interesentiem skatīt www.madona.lv (https://ej.uz/3x2x)
Līdz 20. martam piesakies dalībai – 26172637.

 Lubānas vidusskola aktīvi iesais-
tās projektā “Latvijas skolas soma”. 21. 
februārī skolas konferenču zālē 5.-12. 
klašu skolēni programmas “Latvijas sko-
las soma” ietvaros profesionāla pasnie-
dzēja vadībā piedalījās darbnīcā “Mana 
runa pārliecina”. Kopā ar improvizatoru 
Krišjāni Berķi skolēni iepazinās ar aktuā-
lajām skatuves mākslas tendencēm un 
pilnveidoja prasmi uzstāties dažādām 
auditorijām ar atšķirīgu runas kultūru. 
Savukārt 28. februārī 1.-4. klases skolē-
ni dosies uz teātra izrādi “Lidojošo cūku 
bars” Latgales vēstniecībā GORS.

 20. februārī Lubānas vidusskolā 
sākusies akreditācija. Akreditācija ir pro-
cess, kura ietvaros vērtē izglītības iestā-
des un/vai izglītības programmas īsteno-
šanas kvalitāti.

 1. martā skolā pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņai un Kalpaka atceres pa-
sākumu 30. gadadienai veltītā pasāku-
mu cikla “Kalpaka kauss 2023” ietvaros 
notiks erudīcijas konkurss 1.-4. klasēm. 
Pieteikušies 42 dalībnieki no 7 Madonas 
novada skolām.

 1. martā pie 9.-12. klašu skolēniem 
karjeras izglītības ietvaros viesosies Ze-
messardzes 23. kājnieku bataljona pār-
stāvji.

 10. martā plkst. 17.00 Lubānas vi-
dusskolas bērnu deju kolektīvs “Raksti” 
aicina uz koncertu “Draugu pulkā de-
jotprieks”. Dejos dejotāji no Madonas, 
Alūksnes, Varakļāniem, Rīgas, Meirā-
niem un Lubānas. Pasākums notiks Lu-
bānas pilsētas klubā.

2023. gadā  
notiks augustā
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Ar pašvaldības nodevu apliekamie objekti un 
nodevas likmes

No Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 41 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas 
novadā”. Spēkā stājās 31.12.2022.

Ar pašvaldības nodevu apliekamie objekti un nodevas likmes (3.p.). Madonas novada pašvaldības, pašvaldības 
apvienību, pagastu un pilsētu pārvalžu un Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšana:

Nodevas objekts                                  Likme (euro/1 eks.)
 Domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti – Bez maksas
 atkārtoti izsniegti domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti – 1,40
 saistošo noteikumu apliecinātas kopijas – 0,14 (par 1 lapu)
 izziņa no domes un pagastu pārvaldes arhīva – 4,20
 izziņa par dzīves vietu, ģimenes sastāvu – 1,40
 izziņa par nekustamo īpašumu (piederību, apgrūtinājumiem, lietošanas mērķi) – 2,80
 izziņa ar plānu par zemes gabala platību – 4,20
 izziņa zemesgrāmatai par to, ka īpašumam nepastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds – 1,40
 izziņa par lauksaimniecībā izmantojamo zemi – 1,40
 Izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai civilstāvokļa akta reģistra ieraksta neesību – 6,00
 Izziņa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu – 5,00
 Daudzvalodu standarta veidlapa izziņai par civilstāvokļa akta reģistrāciju vai atkārtotai civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas apliecībai – 7,00
 Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta Daudzvalodu standarta veidlapa izziņai par civilstāvokļa aktu reģis-
trāciju – 6,00
 Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu, kas Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā glabājas papīra formā kopija 
– 5,00
 Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta datorizdruka – 5,00

No 3. punktā noteiktās nodevas maksāšanas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
 pašvaldības iestādes un uzņēmumus;
 personu ar I vai II invaliditātes grupu;
 personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
 personu, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
 bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasnieg-
šanai;
 daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un 
aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

No 1. marta stāsies spēkā samazinātais 
ūdenssaimniecības tarifs!

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un savā padomes sēdē izskatījusi pašnoteikto tarifu izmaiņas 
deviņiem komersantiem, tai skaitā arī SIA “Madonas ūdens”. SIA “Madonas ūdens” informē, ka ūdenssaimniecības tarifi Madonas 
novada apkalpes teritorijā samazināsies. Noteiktie tarifi laika posmam no 2023. gada 1.marta līdz 2023. gada 30.aprīlim stāsies 
spēkā 2023. gada 1. martā. Noteiktie tarifi no 2023.gada 1. maija stāsies spēkā 2023. gada 1. maijā. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar 
elektroenerģijas izmaksu samazināšanos.

Sabiedriskā 
pakalpojuma 
veids

Spēkā esošais
tarifs no 

01.11.2022 
(bez PVN)

Noteiktais tarifs 
no 01.03.2023. 
līdz 30.04.2023. 

(bez PVN)

Tarifa 
palielinājums/
samazinājums 

(%)

Noteiktais 
tarifs no 

01.05.2023. 
(bez PVN)

Tarifa 
palielinājums/
samazinājums 

(%)

Ūdensapgādes
 pakalpojums

1,45 1,22 -15,9 % 1,27 -12,4 %

Kanalizācijas 
pakalpojums

2,08 1,56 -25,0 % 1,67 -19,7 %
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Līdz 31. martam Lubānas pilsētas bib-
liotēkā vari apskatīt izstādi “Re-Lubānas 
puses muzikanti” – Andra Dzeņa apkopo-
tās fotogrāfijas par Lubānas puses muzi-
kantiem no 20. gadsimta vidus līdz mūs-
dienām.

Izstāde apskatāma bibliotēkas darba 
laikā darbdienās no 10.00-18.00 un sest-
dienās 10.00-14.00.

Lubānas pilsētas bibliotēka ieguvusi 
2.vietu makulatūras vākšanas konkursā. 
Uz Līgatni aizvesti 3 busi ar makulatūru

Aktīvākie makulatūras vācēji saņēmu-
ši balvas (salīdzināšanai):

1.vieta – 150.00 EUR naudas balva 
Jūrmalas Centrālajai bibliotēkai, no ku-
ras konkursa ietvaros tika saņemti 14002 
kg makulatūras;

2.vieta – 100.00 EUR naudas balva 
Lubānas pilsētas bibliotēkai, no kuras 
konkursa ietvaros tika saņemti 6770 kg 
makulatūras;

3.vieta – 50.00 EUR naudas balva 
Kraukļu bibliotēkai, no kuras konkursa 
ietvaros tika saņemti 6300 kg makulatū-
ras.

Bieži viesi Lubānas pilsētas bibliotēkā 
ir Lubānas PII “Rūķīši” audzēkņi, kas do-
das ceļojumā grāmatu pasaulē. 

10. februārī Lubānas pilsētas biblio-
tēka uzņēma ļoti daudz jauniešu, jo šeit 

Lubānas pilsētas bibliotēkā

notika viena no Spēka dienas aktivitātēm 
“Kalpaka kauss 2023” ietvaros. Bibliotē-
kā jaunieši iepazina mūsu novadnieku 
Miķeli Gruzīti – klausījās stāstījumu par 
viņu, centās pareizi salikt dziesmas “Ai-
viekstes ozoli” tekstu, klausījās arī šo 
dziesmu un šķiroties katrs paņēma līdzi 
kādu Miķeļa teicienu. 

Februārī pie lasītājiem Lubānas pilsē-
tas bibliotēkā dodas 31 jauna grāmata 
un bērnu literatūras nodaļā 24 jaunas 
grāmatas, Indrānu pagasta bibliotēkā 
Meirānos 10 jaunas grāmatas (grāmatu 
sarakstu var apskatīt www.lubana.lv, sa-
daļā Nozares/Bibliotēkas/Jaunākās grā-
matas bibliotēkās).

Aktualitātes
 17.02. izsludināts iepirkums Ap-

spriede ar piegādātājiem plānotajam 
iepirkumam “Ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana Madonas novada Lubānas 
apvienības izglītības iestādēs un Soci-
ālās aprūpes centrā”. Piedāvājumu ter-
miņš – 6. marts. 

 SIA Madonas siltums informē
No 01.06.2020. maksa par rēķinu 

papīra formātā ir EUR 1,45 (t.sk. PVN 
21%)

Par norēķiniem informāciju var sa-
ņemt pa tālr. 64807404.

Pieteikumi par iekšējo tīklu apkalpo-
šanu, sekretāre – tālr. 64807400

Maksājumus var veikt: 

* Lubānas apvienības norēķinu kasē 
(klientu apkalpošanas centrs, Lubāna, 
Tilta 11).

* Kasē Madonas novada pašvaldī-
bas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā (no 
katra mēneša 10. līdz 25. datumam)

* MAXIMA kasēs, uzrādot rēķinu ar 
svītrkodu

Norēķinu konti:
AS CITADELE BANKA
LV28PARX0007470910001 
AS SWEDBANK 
LV41HABA0551027874072

Ar 2023.gada 1.janvāri stājies spē-
kā SPRK siltumenerģijas tarifs 104.58 
EUR/MWh.

Ar 2022. g. 1. oktobri līdz 2023. g. 
30. aprīlim valsts nodrošina centralizē-
tajai siltumapgādei mājsaimniecībām 
apkures kompensāciju 50% no siltum-
apgādes tarifa robežās no 68 –150 EUR/
MWh.

 31. janvāra domes sēdē nolē-
ma rīkot telpu nekustamajā īpašumā ar 
adresi Oskara Kalpaka iela 3, Lubāna, 
Madonas novads (bijušās veikala “Dže-
nija” telpas), kadastra apzīmējums 7013 
002 0110 001 004, kopējo platību 60,1 
kv.m. trešo nomas tiesību mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Apstiprināja  no-
mas maksas sākumcenu – 0,90 EUR/m2 

mēnesī, papildus aprēķinot PVN. Apstip-
rināja arī nomas tiesību izsoles noteiku-
mus. Pašvaldības īpašumu iznomāša-
nas un atsavināšanas izsoļu komisijai 
veikt nomas objekta izsoli un apstiprināt 
izsoles rezultātus. 

Tāpat 31. janvāra domes sēdē lēma 
par nekustamā īpašuma “Meirānu Kal-
paka pamatskola”, Meirānos, Indrānu 
pagastā, Madonas novadā, ar kadastra 
numuru 7058 016 0228 1,87 ha platībā, 
atsavināšanu, pārdodot to mutiskā izso-
lē ar augšupejošu soli.

Noteica izsoles sākumcenu EUR 
76 000,00 (septiņdesmit seši  tūksto-
ši, 00 centi). Apstiprināja izsoles notei-
kumus. Uzdeva Pašvaldības īpašuma 
iznomāšanas un atsavināšanas izsoļu 
komisijai organizēt nekustamā īpašu-
ma izsoli. Kontroli par lēmuma izpildi 
uzdeva pašvaldības izpilddirektoram 
U.Fjodorovam.

Par to, kad tiks rīkotas abas izsoles, 
sekojiet informācijai sociālajos tīklos 
www.lubana.lv un www.madona.lv.
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1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 
dienas pasākumi 

Lubānas Mākslas skolas audzēkņi 2022./2023. m. g. I se-
mestrī gatavojās valsts konkursam par tēmu “Apģērbs ir vēstī-
jums”. Konkursa uzdevumi bija dot iespēju audzēkņiem iepa-
zīt apģērbu dizainera darbu, iepazīties ar mākslas un dizaina 
piemēriem, modes dizaineriem, aktualitātēm modes industrijā, 
prezentēt sava radošā darba ideju. Galvenais uzdevums bija 
katram pašam vai apvienojoties grupā, izveidot apģērbu ko-
lekciju, paužot konkrētu domu un  vēstījumu, par pamatu ņe-
mot T-kreklus. Kolekcijas audzēkņi veidoja dažādās tehnikās: 
batika, ekoprints, auduma apdruka un apgleznošana, grafika, 
gobelēnu tehnika un autortehnikas. Visi radītie audzēkņu dar-
bi ir oriģināli un unikāli. 

Bērnu radītās T- kreklu kolekcijas 25. janvārī modes skatē 
vēroja un novērtēja vecāki un žūrijas komisija. Uz valsts kon-
kursa II kārtu tika izvirzītas 2 kolekcijas: “Ekoprints izglābs pa-
sauli” (autores Alise Bārbale, Anna Reitere, Ieva Zviedre un 
Kate Rasa Žvagina, sk. D. Rudzīte) 
un “Domu mezgli” (Autore Elza 
Porniece, sk. S. Valaine). 

Rudīte Kolāte
Vairāk modeļu un tērpu kolekciju  var 
apskatīt www.lubana.lv/Fotogalerija.

Konkurss “Apģērbs ir vēstījums”

Ligitas Pētersones fotoreportāža.

”Lubānas Ziņas” 2023. gada 24. februāris 9

Madonas novada Lubānas Sociālās aprūpes centrs ai-
cina darbā sociālo darbinieku uz noteiktu laiku
Prasības pretendentam:

 otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā augstākā izglītī-
ba sociālajā darbā (var būt uzsāktas studijas);

 prasme pārzināt un pielietot sociālo jomu reglamentējo-
šos normatīvos aktus;

 prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus 
(arī nestandarta situācijās);

 spēja strādāt komandā;
 labas saskarsmes spējas un precizitāte;
 labas iemaņas darbā ar datorprogrammām (MS Office 

standartprogrammas)
 B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:
 sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšana 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 organizēt klientu uzņemšanu un visus ar to saistītos pro-

cesus;
 izstrādā individuālos sociālās aprūpes plānus;
 pārstāvēt klientu intereses un tiesības dažādos jautāju-

mos;
 sadarboties un uzturēt kontaktus ar klientu piederīgajiem 

un sadarbības partneriem;
 piedalīties dažādu kultūras, sporta pasākumu un ekskur-

siju organizēšanā klientiem;
 vadīt starpprofesionāļu komandu, nodrošinot tās vadību 

un funkcionēšanu;
 vadīt un kontrolēt sociālās aprūpes un sociālās rehabili-

tācijas komandas darbu.
 personu vajadzību un sociālo problēmu identificēšana, 

to risināšana;
 resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba procesā;

Piedāvājam:
 darba samaksu bruto 1020,00 EUR;
 normatīvajos aktos paredzētās sociālās garantijas.
 profesionālus un atsaucīgus kolēģus
 darbu sakārtotā darba vidē
 apmācības un seminārus. 

Pieteikšanās līdz 2023. gada 31.martam plkst. 15.00.
Pretendentiem CV un izglītību apliecinošu dokumentu  

jāiesniedz, nosūtot pa pastu uz adresi:  Lubānas Sociālās 
aprūpes centrs, Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas 
novads, LV-4830 vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: lubanas-
sac@madona.lv ar norādi “Sociālais darbinieks”

Kontakttālrunis: 28374760 (darba laikā)
Pateicamies par atsaucību, lūdzam ievērot, ka sazināsi-

mies ar tiem kandidātiem kuru  iesniegtie dokumenti atbilst 
izvirzītajām prasībām.

Par atteikumu ziņosim tikai tiem kandidātiem, kas tiks uz-
aicināti uz interviju. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, infor-
mējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks 
apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Pēc pre-
tendentu atlases personas dati tiks dzēsti.

Aicina darbā  
sociālo darbinieku

Lai motivētu zēnu interesi dziedāt solo un veicināt viņu ra-
došo pašizaugsmi klasiskās mūzikas vokālās mākslas jomā, 
Lubānas vidusskolā notiks zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes 
lakstīgalas”. Konkurss veltīts izcilā latviešu operdziedātāja Jāņa 
Zābera piemiņai. Šogad konkurss notiks 29. aprīlī.

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 

24.04.2022.: Lubānas vidusskola, Lubāna, Krasta iela 6, Madonas 
novads, LV – 4826, vai pa e – pastu: lubana.skola@madona.lv. 

Uzziņai tālrunis: 26482449 (Dace Mežsarga)
Konkursa nolikums un dalībnieka pieteikuma anketa pie-

ejami: www.lubana.lv/Nolikumi 

Izsludināta pieteikšanās 
zēnu vokālistu  

konkursam “Aiviekstes 
lakstīgalas”

Konkursa norise:
11.00 - 11.15 konkursa atklāšana

11.15 - 12.15  konkurss 6-8 gadu vecuma grupā

12.15 - 14.15 konkurss 9-11 gadu vecuma grupā

14.45 - 16.15 konkurss 12-15 gadu vecuma grupā

16.15 konkurss 16-18 gadu vecuma grupā

18.00 PREZIDIJU KONVENTA vīru kora (vad 
Lorija Cinkusa) koncerts un konkursa laureā-
tu apbalvošana Lubānas pilsētas klubā.

Prezidiju konventa vīru koris ir buršu koris, kurā dzied tikai 
dalībnieki no studentu korporācijām (burši). Koris tika dibināts 
1925. gadā un jau no pastāvēšanas pirmssākumiem bija viens 
no vadošajiem Latvijas vīru koriem.
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Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...

2018. gadā pie lubāniešiem nonāca grāmata “Simts stāstu par Lubānu”, 
2020. gadā tika izdota grāmata ”Lubāna. Nākamie simts”. Abas grāmatas ir pie-
ejamas Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā.

Šogad turpinās darbs pie trešās grāmatas “Lubāna. Vēlreiz pa simts”. Aicinu 
pārdomāt ikvienu par to, ko es varu uzrakstīt un iesūtīt šai grāmatai, vai tas ir 
stāsts vai fotogrāfi jas… Tāpat arī gaidīsim ieteikumus par fotogrāfi ju, kura varētu 
rotāt šīs grāmatas vāku. Stāstus līdz šī gada maija beigām var iesniegt personis-
ki Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, e-pasts: tic.lubana@
madona.lv t. 26374962. Ilze Kraukle

Purmale Olita (91 g.) Lubāna
mirusi 24.01.2023. 

Bulats Dainis (70 g.) Ošupes pag.
Miris 13.02.2023.

Kārkliņš Raimonds (75 g.) Lubāna
miris 17.02.2023. 


