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ŠAJĀ
NUMURĀ

 Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijas, kuras var 
saņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumus un šo atvieglo-
jumu apmērs. 

 Lubānas apvienības pārvaldē 
atkal varēs saņemt dzimtsarakstu 
pakalpojumus.

 Par Lubānas apvienības pār-
valdes iestādes Sociālās aprūpes 
centrs darbību. 

 Par Lubānas pilsētas bibliotē-
kas darbību 2021. gadā.

 Par vakancēm Lubānas ap-
vienības pārvaldē.

 Informācija par atskurbināša-
nas un naktspatversmes pakalpo-
jumiem.

 Par Lubānas apvienības pār-
valdes pakļautībā esošām iestā-
dēm un struktūrvienībām.

 Biznesa ideju konkursa “Sāc 
Lubānā 2021” ietvaros realizējusies 
vēl viena biznesa ideja.

 Aktuāla informācija par to, kā-
das prāta vētras notiek Lubānas 
Multifunkcionālajā centrā. Ko vēlas 
iedzīvotāji?

  Veltījums Lubānas pilsētai 30 
gadu dzimšanas dienā – atmiņu 
stāsts.

 Lubānā atkal notiks “Prāta 
spēles”. 

 Lielformāta papīra ziedu ra-
došā darbnīca Meirānos.

 Skaists koncerts Meirānos.

26. februārī 
plkst. 12.00 

Lubānas 
Multifunkcionālais centrs 
Lubānas pilsētas kluba 

telpās 
organizē 

NOVUSA 
TURNĪRU

Sīkāka informācija sekos uz 
afi šām un centra 
Facebook lapā.

Vēlams iepriekš pieteikties uz 
e-pastu: 

lubana.mfcentrs@madona.lv

Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
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Svarīgākais no Madonas nova-
da pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem Nr. 13 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu no-
teikšanu Madonas novada pašval-
dībā.

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

  Madonas novada iedzīvotājiem 
– nestrādājošām personām ar invali-
ditāti – 50% no aprēķinātās nodokļa 
summas par to periodu, kurā nodok-
ļa maksātājs atbilst nestrādājošas 
personas ar invaliditāti statusam, 
attiecībā uz vienģimenes un divģi-
meņu dzīvojamām mājām un to uz-
turēšanai piesaistīto zemes platību, 
kas noteikta zemes lietošanas mērķu 
sadalījumā; daudzdzīvokļu mājām 
(to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir 
vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
un tām piesaistīto zemes domājamo 
daļu; nedzīvojamo ēku daļām, kuru 
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana 
un tām piesaistīto zemes domājamo 
daļu. Atvieglojums tiek piešķirts, ja 
minētie īpašuma objekti ir šo personu 
valdījumā vai īpašumā un tie ir perso-
nas deklarētā dzīvesvieta. Ja nekus-
tamais īpašums tiek izīrēts vai izman-
tots saimnieciskajā darbībā, nodokļa 
samazinājums netiek piemērots.

 Zemes īpašniekiem 70 % apmē-
rā no aprēķinātās nodokļu summas 
par zemesgabalu vai tā daļu, kas pēc 
vienošanās ar īpašnieku regulāri tiek 
izmantots pašvaldības organizētu 
sporta pasākumu vajadzībām. Pasā-

kumiem izmantotās zemesgabala da-
ļas platība un robežas tiek noteiktas, 
noslēdzot vienošanos starp pašvaldī-
bu un zemesgabala īpašnieku.

 Ar nekustamā īpašuma nodokli 
neapliek arī tās dzīvojamo māju pa-
līgēkas, kuru platība pārsniedz 25 
kvadrātmetrus (izņemot garāžas) un 
kas netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai.

 Madonas novadā reģistrēta fi-
ziska vai juridiska persona par īpa-
šumā esošām vai nomātām ēkām 
(telpu grupām), ja tās tiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai un 
noslēgtajā nomas līgumā ir atrunāts, 
ka nomnieks sedz nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksājumus, un izpildās 
viens no zemāk minētajiem nosacī-
jumiem – 50 % apmērā no ēkas (vai 
daļas) nodokļa summas: ja juridiska 
persona veic komercdarbību un re-
ģistrēta Komercreģistrā mazāk par 3 
gadiem, un izveidotas ne mazāk kā 
3 pastāvīgās darbavietas, (t.i. darba 
līgumi uz šīm darbavietām noslēgti 
uz nenoteiktu laiku, turpmāk tekstā 
– pastāvīgās darbavietas); ja fiziska 
persona Valsts ieņēmumu dienestā 
reģistrējusies kā nodokļu maksātājs 
– saimnieciskās darbības veicējs ma-
zāk par 3 gadiem, un izveidotas ne 
mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas.

 Madonas novadā reģistrēta fizis-
ka vai juridiska persona, kuras īpašu-
mā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja 
tajās notiek pamatražošana un izpil-
dās zemāk minētie nosacījumi – 50 
% apmērā no ēkas nodokļa summas: 
Madonas novadā reģistrēta fiziska vai 
juridiska persona vai tās struktūrvie-
nība, kura darbojas Madonas novadā 
un kuras darbības veids saskaņā ar 
Eiropas Savienības saimniecisko dar-
bību statistiskās klasifikācijas NACE 
2. redakciju ir “Apstrādes rūpniecība” 
(C sadaļa); investēti līdzekļi ražošanā 
iepriekšējā taksācijas gadā tādā ap-
mērā, kas nav mazāks par uzņēmu-

ma grāmatvedības politikā noteikto.

  Madonas novadā reģistrēta fizis-
ka vai juridiska persona, kuras īpašu-
mā ir ēkas, kuru statuss ir viesnīcas 
un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, ja 
izpildās zemāk minētie nosacījumi – 
25 % apmērā no ēkas nodokļa sum-
mas: tiek sniegti izmitināšanas vai sa-
biedriskās ēdināšanas pakalpojumi; 
persona vai uzņēmums ir reģistrēts 
vismaz 2 informācijas nesējos kā tū-
risma pakalpojumu sniedzējs (t.sk. 
pašvaldības).

 Madonas novadā reģistrēta fizis-
ka vai juridiska persona par jaunuz-
celtu vai rekonstruētu ēku, kas tiek 
izmantota saimnieciskās darbības 
veikšanai (izņemot azartspēļu orga-
nizēšanu, vairumtirdzniecību, ma-
zumtirdzniecību, telpu iznomāšanu) 
– 90% apmērā no ēkas nodokļa sum-
mas pirmajā gadā pēc ēkas nodoša-
nas ekspluatācijā.

 Madonas novadā reģistrēta fi-
ziska vai juridiska persona par ēkām, 
kas tiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai, ja tiek uzlabota 
ēku energoefektivitāte – 50% apmē-
rā no ēkas nodokļa summas pirmajā 
gadā pēc būvdarbu pabeigšanas.

  Madonas novadā reģistrēta ju-
ridiska persona, kura iepriekšējā tak-
sācijas gadā nodrošinājusi:  20–49 
pastāvīgas darbavietas – 25% apmē-
rā no ēkas nodokļa summas; 50 un 
vairāk pastāvīgas darbavietas – 50% 
apmērā no ēkas nodokļa summas.

 Madonas novadā reģistrēta fi-
ziska vai juridiska persona par īpašu-
mā esošām vai nomātām ēkām (tel-
pu grupām) – 50% apmērā no ēkas 
nodokļa summas, ja izpildās zemāk 
minētie nosacījumi: uzņēmums dar-
bojas Informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju nozarē; izveidotas ne ma-
zāk kā 3 pastāvīgās darbavietas.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju  
kategorijas, kuras var saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus un šo atvieglojumu apmērs
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Par ceļu uzturēšanu ziemas 
periodā
Madonas novada pašvaldības pagastu 
un apvienību pārvaldēm uzdots Madonas 
novada pagastu teritorijās nodrošināt ceļu 
tīrīšanu no sniega 2022. gadā līdz visām 
lauku viensētām, kuras ziemas periodā ir 
apdzīvotas, uzņēmumiem un sabiedriskas 
nozīmes objektiem, kuru īpašnieki nav at-
teikušies no sniega tīrīšanas.

Piekrīt izsolei
Nodod atsavināšanai nekustamo īpašu-
mu “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Indrā-
nu pagasts, Madonas novads, ar kadastra 
numuru 7058 016 0228  2,24 ha platībā, 
rīkojot izsoli.

Apstiprināts biznesa ideju 
konkurss
Apstiprināts biznesa ideju konkursa “Ma-
dona var labāk!” nolikums 2022.gadam. 
Biznesa ideju konkursa “Madona var la-
bāk!” nolikumā ietverti biznesa ideju kon-
kursa “Sāc Lubānā” nosacījumi un mērķ-
auditorija.

Izveidota jauna amata vienība 
“skolēnu pavadonis”
No 01.02.2022. Lubānas apvienības pār-
valdes Īpašuma uzturēšanas nodaļā izvei-
dota jauna amata vienība (0,5) “skolēnu 
pavadonis”. Pārvadājot bērnu grupas, kas 
dodas ekskursijās, uz sporta pasākumiem, 

Īsziņas skolu u. tml., autobusā jāatrodas vismaz 
vienam pieaugušajam pavadonim. 

Lubānas apvienības pārvaldē 
sniegs dzimtsarakstu pakal-
pojumus
Lai nodrošinātu Madonas novada Dzimt-
sarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu 
pieejamību Lubānā, ir izveidota jauna 
amata vienība – dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas vietniece. Lubānā šos pienāku-
mus veiks bāriņtiesas locekle Anda Vas-
ka – Lubānā, Tilta ielā 11 – tālr. uzziņām 
25442415, e-pasts: anda.vaska@mado-
na.lv. Anda Vaska jaunos pienākumus 
sāks pildīt, līdzko tiks veikti visi nepiecie-
šamie saskaņojumi un notiks apmācība. 
Par dzimtsarakstu pakalpojumu uzsākša-
nu Lubānā sekot informācijai mājaslapā 
www.lubana.lv.

Pienākumu sadalījums sociā-
lajiem darbiniekiem Lubānā
• Sociālās darbinieces Vēsmas Masas 
darbības joma: darbs ar ģimenēm un bēr-
niem, darbs ar pieaugušām personām, 
asistenti, darbs ar jauniešiem pēc ārpus-
ģimenes aprūpes, pabalstu piešķiršana, 
darbs ar audžuģimenēm, pabalsti audžu-
ģimenēm, policijas ziņojumi par ģimenēm 
ar bērniem, policijas ziņojumi par ģime-
nēm bez bērniem, pārtikas paku izdale.
• Sociālās darbinieces Irinas Mālnieces 
(pieņem trešdienās) darbības joma:  so-
ciālās palīdzības un materiālās palīdzības 
pabalsti, aprūpes mājās pakalpojums, 
ievietošana SAC, izvērtējums transporta 

nepieciešamībai, izvērtējums VDEĀVK, at-
bildes vēstules projektam Pumpurs.

Par pabalstu nozīmīgās dzī-
ves jubilejās
Iepriekšējā “Lubānas Ziņu” numurā jau la-
sījāt, ka Madonas novadā deklarēti  iedzī-
votāji saņem pabalstu nozīmīgās dzīves 
jubilejās – 75, 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk 
gadu jubilejās. Pabalsta apmērs 100 EUR.  
No 100 un vairāk gadu – pabalsts 200 
EUR. Lūgums iedzīvotājiem nesatraukties, 
ja pabalstu nesaņem tieši dzimšanas die-
nas datumā. Pabalstu izsniedz Madonas 
novada Sociālā dienesta sociālais darbi-
nieks un Lubānas apvienības pārvaldes 
pārstāvis.

Tehnisko palīglīdzekļu noma 
bez maksas
No 2022.g. 1. janvāra saskaņā ar Mado-
nas novada pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem Nr. 19 “Par sociālajiem pakal-
pojumiem Madonas novadā”, iedzīvotāji, 
kam tas nepieciešams, pie sociālās darbi-
nieces Vēsmas Masas Lubānā var saņemt 
tehnisko palīglīdzekli bez maksas. T. sazi-
ņai – 20275661.

Saziņai par nekustamā īpašu-
ma nodokļiem
Visu nepieciešamo informāciju par nekus-
tamā īpašuma nodokļiem (NĪN) Lubānas 
apvienības pārvaldes teritorijā deklarēta-
jiem iedzīvotājiem var saņemt pie  Nekus-
tamā īpašuma nodokļa administratores 
Gunitas Alksnes – 27015181.

Par zemestrīci,  
12 vīnogām un 

pašizaugsmi Kiprā
19. februārī Lubānas Multifunkcionā-

lajā centrā tikšanās ar Latvijas Kultūras 
koledžas studentu Kasparu Kraukli, kurš 
Erasmus+ programmas ietvaros 4 mē-
nešus studēja Kiprā. Skan emocionāls 
piedzīvojumu stāsts par pirmo piedzīvoto 
zemestrīci savā mūžā, par pirmo Ziemas-
svētku un Jaungada sagaidīšanu ārpus 
mājām. Jaungads arī sagaidīts īpatnēji 
– spāņu stilā, kad pēdējās 12 sekundēs 
pirms jaungada jāapēd 12 vīnogas...  

Kaspars atzīst, ka Kipra ir skaista, bet 
Latvija skaistāka un nav nekā jaukāka, 
kā atgriezties mājās un saņemt mīlestību 
no visām pusēm. Kipras piedzīvojumu 
stāsts tiek papildināts ar dziesmām un 
ģitārspēli. Kasparam palīdz Matīss Mati-
gars Ezeriņš. 

Ligita Pētersone
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Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28. panta pirmajā daļā norādīts, ka ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas nodrošina klientam mājokli, nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Bijušajā Lu-
bānas novadā līdz šim šo funkciju pildīja Lubānas novada sociālā dienesta struktūrvienība Lubānas veselības un sociālās aprū-
pes centrs. Bijušo novada Sociālo dienestu reorganizējot, izveidota jauna pašvaldības iestāde – Sociālās aprūpes centrs Lubānā. 
Lubānas novada Sociālā dienesta reorganizācijas rezultātā ambulatorais dienests un dienas stacionārs ir jaunizveidotās iestādes 
“Lubānas Sociālās aprūpes centrs” daļa, bet  struktūrvienības Lubānas dienas aprūpes centrs “Eglāji” sniegtos pakalpojumus 
pārņem Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs, jo Madonas novada pašvaldībai ir noslēgts deleģējuma līgums 
ar Diakonijs centru par pārvaldes uzdevuma – nodrošināt sociālās aprūpes, sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojuma 
sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas aprūpes centrā. 

Par pakalpojumu – ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām. Tiesības saņemt 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām pakalpojumu ir pašvaldības administratī-
vajā teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem, un, ja ir apmierināts Madonas novada iedzīvotāju pieprasījums pēc šī pakalpojuma, tad 
to par pilnu maksu ir tiesības saņemt ikvienam pastāvīgajam Latvijas Republikas iedzīvotājam. Klientam vai viņa apgādniekam ir 
pienākums samaksāt par saņemto pakalpojumu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, un tikai gadījumā, ja klients 
vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

Ar 2022. gada 1. martu  Madonas novada pašvaldībā ir noteikta maksa vienai personai par sociālo pakalpojumu – ilgstoša so-
ciālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām – pašvaldības pansionātos vai sociālās aprūpes centros:

Mārcienas pansionāts   600,00  700,00  19,73  23,01  
IV aprūpes līmenis    650,00  750,00  21,37  24,66  
Barkavas pansionāts   520,00  620,00  17,10  20,38  
IV aprūpes līmenis    570,00  670,00  18,74  22,03  
Ļaudonas pansionāts   550,00  650,00  18,08  21,37  
IV aprūpes līmenis    600,00  700,00  19,73  23,01  
Cesvaines un Dzelzavas Sociālās aprūpes centra 
Dzelzavas struktūrvienība   600,00  700,00  19,73  23,01  
IV aprūpes līmenis    650,00  750,00  21,37  24,66  
Cesvaines un Dzelzavas Sociālās aprūpes centra 
Cesvaines struktūrvienība   600,00  700,00  19,73  23,01  
IV aprūpes līmenis    650,00  750,00  21,37  24,66  
Lubānas Sociālās aprūpes centrs  600,00  700,00  19,73  23,01  
IV aprūpes līmenis    650,00  750,00  21,37  24,66  
Ērgļu Sociālās aprūpes centrs  520,00  620,00  17,10  20,38  
IV aprūpes līmenis    570,00  670,00  18,74  22,03 

Sociālā aprūpes centra 
nosaukums

Maksa Madonas 
nov. iedzīvotājiem

Maksa citu nov. 
iedzīvotājiem

Diennakts 
maksa Madonas 

nov.  
iedzīvotājiem

Diennakts maksa 
citu novadu  

iedzīvotājiem

Lubānas sociālās aprūpes centrs

Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 
9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profi-
lakses un kontroles centra organizēti vietēja 
mēroga pasākumi sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” 
(Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) 2.kārtas 
īstenošana.

Projekta mērķis ir nodrošināt veselības 
veicināšanas un slimību profilakses pasāku-
mu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo 
īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās at-
stumtības riskam pakļautajiem, īstenojot pa-
sākumus veselīga uztura, fizisko aktivitāšu, 
atkarību mazināšanas, garīgās (psihiskās) 
veselības, seksuālās un reproduktīvās vese-
lības jomā, sekmējot iedzīvotāju veselības 
saglabāšanu un uzlabošanu.

Projekta 2.kārtas pasākumi:
1. Izglītojošas un praktiskas fizisko aktivi-

tāšu nodarbības pieaugušajiem.

2. Izglītojošas un praktiskas nodarbības 
bērniem fiziskās sagatavotības stiprināšanai.

3. Praktiskas fiziskās aktivitātes brīvā 
dabā.

4. Izglītojošs un praktisks pasākums „Er-
gonomika darba vietā”.

5. Praktiskās nodarbības „Apgūsti veselī-
ga uztura paradumus”.

6. Izglītojošs pasākums „Veselīga uztura 
olimpiāde” vispārējo izglītības iestāžu 2. – 
4.klašu skolēniem par veselīga un sabalan-
sēta uztura jautājumiem.

7. Izglītojošās nodarbības „Izzini sevi un 
atbalsti citus!” vecākiem, pedagogiem, soci-
ālo iestāžu darbiniekiem u.c. interesentiem 
par cilvēka emocijām un to pārvaldīšanu, 
cieņpilnu komunikāciju, vērīgumu (apzinātī-
bu).

8. Izglītojošo nodarbību cikls „Izzini sevi 
– saproti citus!” bērniem un pusaudžiem (7. 

– 9.klase) par pozitīvas savstarpējās komuni-
kācijas veidošanu, konfliktu risināšanu, emo-
cionālo un verbālo agresiju.

9. Izglītojošas praktiskas nodarbības 
„Kā būt harmonijā ar sevi?” iekšējo resursu 
atbalstam un psihoemocionālās labizjūtas 
atjaunošanai.

Programma, fonds: Eiropas Savienības 
fondu darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mēr-
ķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo 
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības ris-
kam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pa-
sākums „Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai un slimību profilaksei”. 
Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs 
85% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Pirmās projekta aktivitātes Lubānas vi-
dusskolā sākās jau janvārī. 

slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās
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2021. gads Lubānas pilsētas bib-
liotēkai nav bijis no vieglajiem. Mazā 
apmeklējuma dēļ februārī nācās slēgt 
Ārējo apkalpošanas punktu “Baloži” 
Indrānos. Tam sekoja saspringts bib-
liotekāru darbs, sapludinot krājumus 
un izvērtējot vienas vai otras grāmatas 
lietderību atrasties bibliotēkas plauktos. 
Paralēli tam notika gatavošanās rudenī 
plānotajai grāmatu krājuma inventarizā-
cijai. Šobrīd varu teikt – katru bibliotēkas 
grāmatu (kopumā 14726)  savās rokās 
aizvadītajā gadā esmu turējusi vismaz 3 
reizes.

Arī  Covid-19 pagājušajā gadā ļoti 
ietekmēja bibliotēkas darbu. Krasi kri-
tās reģistrēto lietotāju un apmeklējumu 
skaits. It sevišķi maz bibliotēku apmek-
lēja bērni un jaunieši, kurus papildus 
ietekmēja mainīgie ierobežojumi biblio-
tēkas apmeklējumiem ārkārtas situācijā 
gan pavasarī, gan rudenī, kad ar MK lē-
mumu bērniem līdz 12 gadu vecumam 
tika atļauts bibliotēku apmeklēt tikai 
pieaugušā ar sadarbspējīgu sertifikātu 
pavadībā. 

Tomēr priecē, ka arī šajos sarežģī-
tajos apstākļos drukātās grāmatas lu-
bānieši lasa ļoti cītīgi. Tāpēc vismaz 1x 
mēnesī iepērkam jaunākās iznākušās 
grāmatas. Pašvaldība 2021. gadā šim 
mērķim atvēlēja 4200 euro, par kuriem 
iegādājām 390 grāmatas. Tomēr ir ne-
pieciešamība finansējumu palielināt, jo 
grāmatu cenu pieaugums ir ļoti jūtams 
(2020. g. par tādu pašu summu iegādā-
jām 433 grāmatas). Jāatzīst – lasītāji vē-
las lasīt jaunāko literatūru, ja nespēsim 
to piedāvāt – pamazām kļūsim konkurēt 
nespējīgi. 

Liels paldies jāsaka arī mūsu apmek-
lētājiem, kuri bez atlīdzības bibliotēkai 
dāvina grāmatas. Šajā pārskata periodā 
– 242. Tās galvenokārt ir iepriekšējos ga-
dos izdotas, bet mūsu krājumā neeso-
šas vai aizstājamas nolietoto vietā.

Šajā pārskata periodā saņēmām vai-
rākus apjomīgus novadpētniecības ma-
teriālu dāvinājumus no privātpersonām, 
kurus var apskatīt Lubānas pilsētas bib-
liotēkā:

 Valda Bukeļa apkopotu materiā-
lu “Lubānas apkārtnes vēstures mirkļi”, 
kuros ir materiāli par Lubānu, Rupsalu, 
Smaudžiem;

 Kristīnes Sproģes apkopotos ma-
teriālus par Lubāna ezeru, Rēzeknes 
Augstskolas Inženieru fakultātē veidojot 
diplomdarbu “Lubāna ezera ūdens līme-
ņa prognozēšana izmantojot mākslīgo 

neironu tīklu”;
 2021. gadā iznāca lubānieša Iman-

ta Zemberga piektā grāmata –  romāns 
“Kur sapņiem nav vietas...”, kuru Imanta 
kungs uzdāvināja arī Lubānas pilsētas 
bibliotēkai;

 2021. gada rudenī dienas gaismu 
ieraudzīja arī Lubānas vidusskolas izdo-
tā grāmata “Lubānas vidusskola laika 
lokos”. Bibliotēka saņēma 2 grāmatas 
eksemplārus, kuri ļoti aktīvi tiek lasīti.

Pašvaldībai sadarbībā ar Nodarbinā-
tības Valsts aģentūru skolēnu vasaras 
pasākumu ietvaros, Lubānas pilsētas 
bibliotēkā 2021. gadā jūlija un augusta 
mēnešos jau piekto  gadu praktizējās 
skolēni, šajā gadā Lubānas vidussko-
las 9. klases skolēni Eduards Cimiņš un 
Alekss Purbērziņš. Paldies puišiem par 
kopā darīto darbu, kuru  veica apzinīgi, 
un ceram, ka neliela daļiņa no šīs piere-
dzes noderēs turpmākajā dzīvē. 

 Bibliotēka lepojas arī ar saviem čak-
lajiem makulatūras vācējiem. Bez  jums, 
lubānieši un iestāžu darbinieki, mums 
neizdotos nodot 9710 kg makulatūras 
un iegūt makulatūras vākšanas konkur-
sā 2. vietu republikā. 

Gada nogalē, sadarbībā ar vietējām 
rokdarbniecēm izveidojām rokdarbu 
izstādi “Dzijas pavedienu krāsu spēles 
Guntas Sanderes austajos paklājos un 
Velgas un Aigas Bērziņu adītajos cimdos 
un zeķēs”. Izstāde tika plaši apmeklēta, 
raisīja lielu interesi un saņēmām daudz 
meistarēm veltītu komplimentu.

Gribu teikt paldies visiem Lubānas 
pilsētas bibliotēkas apmeklētājiem, kas 
ir bijuši saprotoši, atsaucīgi, atbalstoši 
un ir pieņēmuši visus grāmatu izsnieg-
šanas un bibliotēkas apmeklēšanas ie-
robežojumus. Solām arī 2022. gadā jūs 
priecēt ar jaunāko izdoto literatūru. Par 
to informēsim jūs bibliotēkas Facebook 
kontā un Lubānas apvienības pārval-
des mājas lapā www.lubana.lv (sadaļā 
bibliotēka). Un, protams, gaidīsim jūsu 
jautājumus, ierosinājumus, vēlmes pa 
telefonu 64894281 vai uz e-pastu luba-
na.biblio@madona.lv.

Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja 
Inguna Kaņepone

Bērnu literatūras nodaļā
 No 16. februāra ir atcelti ierobe-

žojumi bērniem, apmeklējot bibliotēkas. 
Bērni drīkst nākt vieni paši, neuzrādot 
sertifikātus vai testēšanas rezultātus. 
Ienākot bibliotēkā, jālieto sejas maska. 
Laipni gaidīsim mazos lasītājus bibliotē-
kā!

 21. februāris ir Starptautiskā dzim-
tās valodas diena. Līdz februāra beigām 
Bērnu literatūras nodaļā apskatāma da-
žādu ābeču izstāde.

 Jaunākās grāmatas Bērnu literatū-
ras nodaļā gaida savus lasītājus! Piedāvā-
jumā gan populāru grāmatu turpinājumi, 
gan jaunas iemīļotu autoru grāmatas.

Biruta Ēķe

“Izmanto grāmatas, lai piepildītu dvēseli ar 
cerību un iedvesmu.” /Robins Šarma/

   2019 2020 2021 % salīdzinot ar iepr. g.

Lietotāju skaits 788 781 597  -0,9%; -23,5%

t. sk. bērni  215 181 112  -15,8%; -38,1%

Bibl. apmeklējums 11469 9205 7610  -19,7%; -17,3%

t. sk. bērni  4127 2701 1113  -34%; -58,7 %

Izsniegums kopā 16406 16305 16304  -0,6%; - 0,01 %

t. sk. grāmatas  10155 11270 11410 +11%; +1,24 %

t. sk. period. izdev. 6251 5034 4894  -11%; - 2,78 %

t. sk. bērniem  2224 2446 2217 +10%; - 9,36 %

Bibliotēkas pamatrādītāji
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Par atskurbināšanas un  
naktspatversmes  
pakalpojumiem

Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantā noteikts, ka pašvaldības attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas 
iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministri-
ju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai 
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Madonas novada Sociālais dienests informē, ka:

Madonas novada pašvaldība 2022. gada 18. janvārī ar domes lēmumu 
Nr. 41 (protokols Nr. 1, 41. p.) ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Balvu no-
vada pašvaldību par atskurbināšanas pakalpojumu. Madonas novada 
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras atrodas 
alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ir iespējams nogādāt Balvu no-
vada atskurbtuvē.

Krīzes situācijā, kad personai ir nepieciešams naktspatversmes pakal-
pojums (īslaicīgas uzturēšanās iespējas Madonā), ja persona nav alkohola 
vai apreibinošo vielu ietekmē, lūgums zvanīt 26136243. Naktspatversmes 
pakalpojumu ir iespējams nodrošināt arī Jēkabpils naktspatversmē Zaļā ielā 
9, Jēkabpilī, iepriekš zvanot 65236440.

Lubānas  
apvienības 
pārvalde  

aicina darbā
 Madonas novada Lubānas 

apvienības pārvalde (reģ. Nr. 
40900036734), Tilta iela 11, Lubāna, 
Madonas novads, ATKĀRTOTI ai-
cina darbā īpašuma uzturēšanas 
nodaļā SANTehNIķI, ReMONT-
STRĀDNIeKu (profesiju klasifikato-
ra kods 7126 01).

Prasības pretendentam:
– Vismaz vidējā vai vidējā profe-

sionālā izglītība;
– Amata kompetencei atbilstoša 

darba pieredze;
– Pieredze vispārceltnieciskajos 

un sanitārtehniskajos darbos;
– B kategorijas autovadītāja aplie-

cība (vēlams).
Galvenie pienākumi:
– Ūdensapgādes un kanalizācijas 

sistēmu apkalpošana un remonts;
– WC podu, skalojamo tvertņu, 

krānu, izlietņu utt. remonts un no-
maiņa;

– Ēku un iekštelpu vienkāršu re-
montdarbu 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 ne-

dēļā);
– Sociālās garantijas.
Pieteikumu, kam jāsatur visi ie-

sniedzamie un prasībām atbilstošie 
dokumenti, var iesūtīt pa pastu, ie-
sniegt personīgi Lubānas apvienī-
bas pārvaldē, Tilta ielā 11, Lubānā, 
Madonas novadā, LV-4830 vai iesūtīt 
e-pastā lubana@madona.lv.

Pieteikums jāiesniedz vai jānod-
rošina tā iesūtīšana līdz 2022. gada 
4. marta  plkst. 16.00. Pēc šī termiņa 
iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pie-
teikumi netiek izvērtēti.

Par iestādēm un 
struktūrvienībām Lubānas 

apvienības pārvaldē
Iekļaujoties lielajā Madonas novadā Lubānas apvienības 
pārvaldes pakļautībā ir sekojošas iestādes

– Lubānas vidusskola;
– Lubānas Mākslas skola;
– Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”;
– Lubānas Sociālās aprūpes centrs ar struktūrvienību – Lubānas 

ambulatorais dienests un dienas stacionārs;

Pārvaldei ir šādas struktūrvienības: 
– Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs;
– Lubānas kultūras nams;
– Lubānas pilsētas bibliotēka;
– Meirānu bibliotēka;
– Meirānu Tautas nams;
– Lubānas multifunkcionālais centrs;
– Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs;
– Īpašuma uzturēšanas nodaļa.
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Pasākuma saimnieces – 
sieviešu deju grupa  

“Magones” un vadītāja 
Ilze Purpļeviča.

Lubāna no apdzīvotas vietas, miesta, 
ciema, pilsētciemata 1992.gadā kļuva par 
pilsētu. Tur lieli nopelni kādreizējam Lu-
bānas pilsētas domes priekšsēdētājam 
Miķelim Gruzītim (1940-2019). 30. janvārī 
Lubānas pilsētai apritēja 30. gadskārta. 
Plašākas dzimšanas dienas svinības Co-
vid-19 ierobežojumu dēļ izpalika. 

Jūsu uzmanībai 7.klases skolnieces 
Elzas Martas Žvaginas skolas program-
mas ietvaros veidota intervija ar Miķeļa 
Gruzīša meitu Lailu Ozoliņu. Intervija izde-
vusies sirsnīga un jauka, varētu teikt – oda 
tēvam. Lasām...

Kādas ir pirmās spilgtākās atmiņas 
par tēti?

Pirmā atmiņa ir motocikls – es sēžu 
uz motocikla bākas (zilā krāsā) un tētis ir 
man aiz muguras – tā ir drošība un kustī-
ba. Man ļoti patika ar tēti kopā braukt gan 
ar motociklu, gan ar mašīnu, gan ar mo-
torlaivu, arī ar traktoru, ja vajadzēja. Mazu 
tētis mani ņēma līdzi uz darbu, kad strādā-
ja Kusā. Viņš mani 13 gados piesēdināja 
pie auto stūres. Man ļoti patīk braukt ar 
mašīnu. Vidusskolas gados patika braukt 
ar tēta sporta velosipēdu. Priecājos, ka 
viņš to ļāva. 

Dziedāšana – visspilgtāk man palicis 
atmiņā radu ballītēs, dzimšanas dienās, 
ka tētis pie galda dziedāja. Mana mīļākā 
dziesma toreiz bija Raimonda Paula dzies-
ma “Pastaliņu ģimene” ar Jāņa Petera vār-
diem. Neatceros, ka citi dziedātu, bet tikai 
tētis. Viņš bija solists. Mani sauc Laila, pa-
teicoties tētim, jo, kad piedzimu, viņš visu 
Lubānu esot piedziedājis ar Toma Džona 
dziesmu Di Laila. 

Bieži es tētim sēdēju klēpī. Māsa Jo-
lanta saka, ka es ļoti daudz atceroties tieši 
no bērnības. Man šķiet – tētis daudz mani 
ņēma klēpī. Skatījos hokeju tētim klēpī, 
jo hokeja starplaikos rādīja multenes (Nu 
pagaidi tikai). Ballītēs, kad tētis dziedāja, 
biju klēpī. Kad mamma ar tēti dejoja, es 
biju tētim uz rokas klēpī. Es to atceros. Tās 
sajūtas – drošība un spēks. 

Tētis visu prata. Man šķiet, ka viņam 
padevās visi darbi – krāsnis pat pats pār-
mūrēja. Ja kaut ko pagrabā laboja vai 
meistaroja, man bija jāpadod nagliņas 
vai skrūvītes. Tētis bija mednieks. Kādreiz 
mednieki paši patronas lādēja ar skrotīm 
vai renkuļiem, man ļāva tētis to palīdzēt 
darīt.

Vai tētis mēdza kādus darba jautā-
jumus pārrunāt mājās, prasīja kādu pa-
domu?

Jā, tētis mēdza pārrunāt ar mammu 
darba jautājumus. Mamma bija tā, kura 
bieži vien lika tētim paskatīties uz lietām 
vai jautājumiem no citas puses. Nezinu, 
vai tas ietekmēja viņa lēmumus, bet rei-
zēm tas noteikti noderēja.

Kas tētim viņa darbā pašvaldībā šķi-
ta visgrūtāk?

Cīņa ar “stulbumu”. Viņam bija ļoti grūti 
strādāt ar šauri domājošiem cilvēkiem. Ar 
tādiem, kurus var nosaukt par pašlabuma 
meklētājiem. Tētis strādāja, domājot par 
cilvēkiem, viņu labklājību. Tā kā viņš prata 
visus darbus, tad bieži pats laboja ūdens-
vadus, līda kanalizācijas akās. Viņš bija 
labs virpotājs jaunībā, tāpēc visās cauruļu 
lietās labi orientējās. Viņam vieglāk bija 
pašam izdarīt, nekā kādam skaidrot, kā 
jādara. Visiem viedokļiem bija jābūt pa-
matotiem. Ja kāds bija pret tēta viedokli, 
bija jābūt labākam pamatotam priekšliku-
mam. 

Kāds bija tēta vislielākais hobijs, 
varbūt bija kāds kopā ar ģimeni?

Medības bija hobijs numur viens. Jau-
nībā viņam patika makšķerēt un nodarbo-
ties ar vieglatlētiku – atceros, kā gājām uz 
smilšainu laukumu, kur tētis meta šķēpu, 
grūda lodi. Viņam patika slēpot. Mednieku 
biatlons bija neatņemama ziemas aizrau-
šanās. Man patika tie “veči”, kuri slēpo kā 
traki un šauj pa kustīgo mērķi. Vienmēr uz 
šīm sacensībām mani ņēma līdzi.

Vienu brīdi tētim patika filmēt. Ir sa-
glabājušās 8 mm filmas. Viņam patika arī 
fotografēt. 

Lielākais viņa hobijs pēdējos gados 
bija saimniekošana Lettēs. Galvenais, lai 
lauki sakopti, tas nekas, ka tur nekas ne-

izaug, bet …
Dziesmošana – tas nav īsts vārds, bet 

tā īsti nebija komponēšana vai dzejas 
rakstīšana. Gan melodija, gan vārdi at-
nāca pie viņa. Vai tas ir hobijs, vai kas no 
Dieva dots?

Vai bija kāds paveiktais darbs, ar 
kuru viņš īpaši lepojās?

Viņš lepojās ar Lubānu – asfaltētajām 
ielām, savilktajiem ūdensvadiem, kana-
lizācijas tīkliem, uzcelto bērnudārzu, at-
jaunoto tiltu, ar pašdarbības kolektīviem 
– piedalījās visos Dziesmu un deju svētku 
gājienos Rīgā. Neatceros, ka tētis būtu 
lepojies ar maniem vai māsas sasniegu-
miem, bet par brāli Rolandu viņš vienmēr 
bija lepns – visvairāk man šķita LLU izlai-
dumā.

Vai tētim bija kāds dzīves teiciens, 
kuru ļoti bieži lietoja vai kāds novēlē-
jums, ko teica citiem?

Man atmiņā palikuši spilgtākie:
Kamēr dziedu – dzīvoju! Tas bija pēdē-

jo gadu moto.
Glupam putnam glupa dziesma.
Nekustini sūdu – smirdēs.
Kurš ģimenē ir rakstura ziņā vis-

līdzīgākais tētim un pārmantojis viņa 
īpašības?

Katram no mums ir kas ticis. Es esmu 
mantojusi ziedošanos cilvēkiem, sabiedrī-
bai, mazliet varbūt arī loģisko prātu, līderī-
bas iezīmes. 

Brālis Rolands mantojis precizitāti, 
zemes, darba mīlestību, mazliet ietiepību, 
loģiku.

Māsa Jolanta – gudro galvu, loģisko 
domāšanu, runas spējas.

Oda tēvam septiņās atbildēs

Miķelis Gruzītis  
kopā ar sievu Viju  
pasākumā Lubānā.
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2021. gadā vēl līdz teritoriālajai 
reformai Lubānas novada pašvaldība 
aicināja iedzīvotājus iesaistīties bizne-
sa ideju konkursā “Sāc Lubānā 2021”. 
Savu biznesa ideju pieteica arī Mārtiņš 
Petrovs. Viņa idejai tika dota zaļā gais-
ma. Covdlaika ierobežojumi Mārtiņam 
liedza saņemt pasūtīto iekārtu laicīgi, 
tomēr gada beigās tā bija klāt. un Mār-
tiņš varēja sākt realizēt dzīvē savu ie-
cerēto projektu.

Pastāsti par iekārtu, kuru tu tik ļoti 
ilgi gaidīji.

– Iekārta ir no Ķīnas. Saucas Tīģeļpre-
se. Solīja, ka atnāks 2 mēnešu laikā. Sa-
ņēmu jauno iekārtu tikai pagājušā gada 
decembra beigās. Ar šo presi ražo da-
žāda lieluma kartona (mikrogofras) kas-
tītes. Bija jāpasūta arī formas. Pasūtīju 5 
dažāda lieluma kastīšu formas. Ar jauno 
iekārtu iecērtu kartonā kastīšu formu.

Vai tev patreiz jau notiek ražošanas 
process?

– Nu jau apmēram nedēļu nopietni 
strādāju. Beidzot! Man bija tāds mērķis 
– gribu uz Lubānu. Esmu tagad pats sev 
priekšnieks. 

Mērķis – Lubāna? 
– Jau 3 gadus sapņoju, ka gribu at-

griezties Lubānā. Tikai šeit nebija darba 
iespēju. Strādāju Rīgā. Darbs man pati-
ka, bet sirds vilka uz mājām. Izdomāju, 
ka es Lubānā pats varētu attīstīt iepako-
juma kastīšu ražošanu. Šāds iepakojums 
noder daudzās nozarēs, tirdzniecībā, pa-
komātos utt. 

Lubāna – dzimtās mājas, draugi, 
visi savējie… Patīkami šeit atrasties. 
Tāpat nevaru aizmirst visas nodarbes, 
kas man šeit bijušas – gan dejas, gan 
basketbols… Klusa, mierīga vietiņa, kur 
var apvienot lietderīgo ar patīkamo. Ļoti 
vēlos, lai Lubāna attīstās, lai šeit ir vie-
ta jauniem ražotājiem, uzņēmējiem. Es 
zinu daudzus cilvēkus, kas gribētu nākt 
atpakaļ uz Lubānu, ja vien šeit būtu ko 
darīt. Viss atkarīgs no pašiem, ja vien ir 
domāšana, gribasspēks... Svarīgi arī just 
līdzcilvēku atbalstu. 

Kāda ir tava attieksme pret biznesa 
ideju konkursu “Sāc Lubānā”?

– Man tas bija tāds labs startiņš, at-
balsts, grūdiens uzsākt kaut ko savu. 
Četri tūkstoši EUR ir laba nauda šādam 
startiņam. Labs konkurss kādas idejas 
attīstīšanai.

Strādāsi viens vai tev būs kāds pa-
līgs?

– Pagaidām strādāšu viens. Tiklīdz 
attīstīsies ražošana, ņemšu palīgu. 

Svarīgs moments ir preču noieta 
tirgus. Vai ir jau iestrādes?

Nepietiek tikai ar ideju

– Ir. Saņēmu pirmo pasūtījumu. Tika 
pārdotas pirmās kastītes. Man par to bija 
liels prieks. Mazliet dīkstāve sanāca ar ie-
kārtas aizkavēšanos un formu izgatavo-
šanu. Formas izgatavošana aizņēma vis-
maz nedēļu. Un man ir 5 tādas formas. 
Aizkavēšanās dēļ tika pazaudēti arī daži 
pasūtījumi. Tagad, kad viss ir sakārtots, 
gaidīšu jaunus pasūtījumus. 

Vai vietējie iedzīvotāji arī varēs 
veikt kādu nestandarta kastītes (vei-
dojuma) pasūtījumu?

– Var izgatavot jebkura izmēra kas-
tītes, iekļaujoties iekārtas maksimālajos 
izmēros. Protams, ja ir mazs pasūtījums, 
varbūt var pielāgoties esošajiem izmē-
riem. Bet vislabāk ir izrunāt vēlmes, vien-
mēr var vienoties par vislabāko variantu, 
kas apmierina klientu. Man var zvanīt uz 
telefonu 23272118 vai rakstīt papiramai-
si@gmail.com, priecāšos atbildēt uz jeb-
kuru jautājumu par kastītēm.

Vai nav prātā ienākusi doma, ka 
pats varētu šādas formas uztaisīt?

– Jā, es par to domāju. Tas man nā-
kotnē būs jauns izaicinājums. Ceru, ka 
sanāks. 

Skatos, ka paliek pāri daudz labas 
makulatūras, arī daudz labu materiālu 
kādu radošu darbiņu veidošanai. Ko 
ar to darīsi?

– Lielākos atgriezumus varēšu piedā-
vāt bērnudārzam, vidusskolai un māks-
las skolai, lai bērni kaut ko veido no kar-
tona. Lubānā ir ļoti daudz radošu cilvēku, 
kam varētu noderēt kartona atgriezumi. 
Zinu, ka Lubānas bibliotēka čakli pieda-
lās makulatūras vākšanā, varbūt kaut ko 
arī viņiem varētu piedāvāt. Visus pārējos 
nevajadzīgos atgriezumus nodošu atkri-
tumu pārstrādei.

Kam tu gribētu pateikt paldies, ka 

tev ir sanācis piepildīt savu sapni – būt 
Lubānā un šeit arī strādāt?

– Es gribu teikt lielu paldies par at-
balstu manai draudzenei Ilvai, viņa mani 
daudz motivēja. Paldies Lailai Ozoliņai 
par atbalstu – gan par palīdzību uzņē-
mējdarbības uzsākšanā, gan par grā-
matvedības lietu kārtošanu, kā arī par 
ikdienas sarunām, kuru laikā ļauj paska-
tīties uz lietām un procesiem no cita ska-
tu punkta. Paldies Kasparam Kaņepem 
par piedāvātajām telpām. Tas arī bija liels 
izaicinājums – atrast piemērotu telpu. 
Un, protams, paldies Lubānas novada 
pašvaldībai (tagad Madonas novada Lu-
bānas apvienības pārvalde) par sniegto 
materiālo atbalstu.

Kādi ir tavi nākotnes plāni?
– Plānoju pieteikties nākamajā biz-

nesa ideju projektā “Madona var labāk”. 
Tīģeļprese ir, bet vajadzētu labiekārtot 
telpu, iegādāties plauktus utt.

Prieks par Mārtiņu, kuram piepildījies 
sapnis par atgriešanos Lubānā. Par dzī-
vesvietu šobrīd izvēlējies vecvecāku mā-
jas Meirānos. Mārtiņa acīs spīd prieks, 
valodā jaušams siltums, kad runā par 
savu Lubānu. 

Lai izdodas, Mārtiņ, veiksmīgs turpi-
nājums tavam stāstam par idejām, par 
gribasspēku savas idejas attīstot un pār-
vēršot par kaut ko nozīmīgu.

Ar Mārtiņu Petrovu sarunājās  
Ligita Pētersone
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Kas notiek Lubānas Multifunkcionālajā centrā?
Lubānas apvienības pārvaldes 

struktūrvienība – Lubānas Multifunk-
cionālais centrs. To vada Ilva Krauja. 
Ko tad piedāvās Multifunkcionālais 
centrs (bijušais jauniešu centrs)? Kva-
litatīvas, informatīvas, izglītojošas un 
daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas visām paaudzēm. Vietējiem 
iedzīvotājiem šeit būs iespēja izglītojo-
ši un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku 
– socializēties, ģenerēt idejas un kopī-
gi realizēt tās.

Februārī centra vadītāja Ilva Krauja ai-
cināja iedzīvotājus iesaistīties aptaujā, lai 
izzinātu iedzīvotāju grupu vēlmes, kādas 
aktivitātes gribētu šeit, centrā, redzēt.

Ilva Krauja pastāsta, ka lielākā daļa 
aptaujas dalībnieku ir tā saucamie strādā-
jošie (26-50). Šai vecuma grupai atbildes 
vispusīgākas. Vēlas lekcijas un seminā-
rus, gan sportiskas aktivitātes, mācīties 
spēlēt mūzikas instrumentus, liela in-
terese ir par kokli. Mums centrā kokles 
nav... Varbūt šāda instrumenta iegāde 
nākotnē ir jāapsver. Radošās darbnīcas 
– floristika, veselīgs uzturs un gatavoša-
na, mentālā veselība, dekoru, keramikas 
izstrādājumu gatavošana, gleznošana, 
zīmēšana.

Visās vecuma grupās priekšroku vai-
rāk dod klātienes pasākumiem. 

Interesantākie ierosinājumi no iedzī-
votājiem: Lubānā vajadzētu pārtikas le-
dusskapi (citās pilsētās tādi ir) un zupas 
virtuvi. Vēl viena tēma, ko vēlētos iedzī-
votāji, ir dažādās aptaujas, lai noskaid-
rotu iedzīvotāju viedokli, piemēram, par 
salūtiem un nodokļu izšķiešanu. Gribētu 
iknedēļas mājražotāju tirdziņus. 

Seniori vairāk dod priekšroku rado-
šajām darbnīcām un dažādām lekcijām, 
viņiem sportiskas aktivitātes un mūzikas 

instrumentu apguves iespē-
jas nav aktuālas. Vairāk 
interesē vēsture (vēstu-
riskas celtnes, aktīvi 
cilvēki Lubānā, kas 
varētu dalīties ar 
savu pieredzi)...

Seniori vēlētos, 
ka viņi tiktu iesaistī-
ti kaut kādā novada 
dzīvē, vairāk tiktu 
pamanīti, vairāk ko-
munikācijas ar jaunie-
šiem kopīgu pasākumu 
un citu aktivitāšu veidā – 
sadarbība ar jauniešiem. Lab-
prāt vairāk skatītos kinoseansus. Seniori 
labprāt skatās dažādus video, paticis 
videosveiciens Lubānai 30 gadu jubile-
jā. Labprāt skatītos vēl šādus dažādus 
videomateriālus par vietējo dzīvi. 

Jauniešiem interesē mūzikas instru-
mentu apmācības (bungas, ģitāra...), 
sportiskās aktivitātes, ēst gatavošana, 
lekcijas, spēļu vakari, ballītes un koncerti, 
kā arī radošās darbnīcas. 

Kādu Multifunkcionālā centra va-
dītāja vēlētos redzēt dzīvi Lubānā, 
balstoties uz savu pieredzi, novēroju-
miem?

I.K.: – Ņemot vērā aptaujāto ieteiku-
mus, es gribētu piedāvāt arī strādājo-
šajiem pasākumus, kas ir pēc viņu dar-
ba laika beigām. Tuvojas marts, varētu 
piedāvāt radošo darbnīcu par floristikas 
tēmu. Jāpavēro, cik liela interese varētu 
būt. Negribētos, ka piedāvā kaut ko, bet 
nav apmeklētāju. Jāpavēro arī, kas vairāk 
apmeklē pasākumus – jaunieši, pieaugu-
šie vai seniori, tad arī attiecīgi jāpielāgo 
darbs, pasākumi interesēm pēc apmek-
lētāju skaita. 

Ar senioriem mums jau ir 
plānā martā skolēnu brīv-

dienās radošās darbnī-
cas kopā ar bērniem 

un jauniešiem. Ap-
ciemoju pensionā-
ru biedrību “Ce-
rība”, uzaicināju 
sadarboties. Viņi 
arī labprāt piekrita.

19. februārī bija 
tā diena, kad pasā-

kumu kopā ar Kaspa-
ru Kraukli varēja apmek-

lēt visu paaudžu cilvēki.
Par informācijas pieeja-

mību. Dažādām paaudzēm atšķiras 
informācijas gūšanas avoti. Man pašai 
personīgi ērtākais komunikācijas veids, 
lai iedzīvotājiem nodotu informāciju šo-
brīd ir Facebook un Instagram, jo darbu 
ir daudz, līdz ar to nav lieku laika resur-
su, lai sekotu informācijas avotiem, kuri 
ir jauniešu pārziņā, kā Tik-Tok u.c. (tas 
prasa ļoti daudz laika). Tā informācija, 
kura tiek ievietota Facebook, nonāk arī 
Lubānas pārvaldes mājaslapā. Kad vē-
los pasākumā iesaistīt skolas jauniešus, 
tad sūtu informāciju uz skolu skolotājām, 
viņas tālāk nodod informāciju skolēnu 
čatu grupās. Uz Valentīndienas pasāku-
mu bija atsaucība. Cik zinu, tad daudzi 
vidējā vecuma cilvēki un pat seniori arī ir 
Facebook lietotāji. Daudzi seko līdzi in-
formācijai pārvaldes mājaslapā, citi lasa 
informāciju papīra formātā (kā vietējais 
izdevums “Lubānas Ziņas”, Madonas 
novada Vēstnesis, reģionālais laikraksts 
“Stars”). 

Ņemot vērā to, ka ir Covidlaiks, iero-
bežojumi, jaunieši interesi par centru nav 
pazaudējuši. Nāk! Citu dienu 6-7, citu - 2, 
katru dienu šis cipars ir mainīgs. Nevar 
pat prognozēt apmeklējuma plūsmu. 
Galvenās intereses – mūzikas instrumen-
ti un dažādas spēles. Interesantākais ir 
tas, ka viņi paši viens otru māca, kā va-
jag spēlēt, jo daudzi jau māk to darīt. Ir 
zinošāki jaunieši, kas māk bungas spē-
lēt, sintezatoru, ģitāru. Bērni savā starpā 
sadarbojas. Centrā visi sadzīvo draudzīgi 
un palīdz viens otram. 

Esmu Lubānā ienācēja, bet redzu, ka 
šeit ir ļoti radoši, darboties griboši cilvēki. 
Vienīgi šajā Covidlaikā ir grūtāk iepazīt 
cilvēkus – mazāk saskarsmes. Bet situā-
cijai stabilizējoties noteikti viss mainīsies. 

Ar Ilvu Krauju sarunājās  
Ligita Pētersone

Aptauja pieejama šeit: https://www.visidati.lv/aptauja/1826103544/

Vēl vari  
izteikt 
savu  

viedokli!
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Nākamo numuru plānots izdot 
2022.g. 25. martā. 

Informāciju iesniegt līdz 
18. martam.  

Jaunākajai informācijai sekojiet 
sociālajos tīklos.

Otrdien, 8. martā, Madonas novada Sociālais 
dienests LUBĀNĀ organizē Rīgas Bērnu klīniskās 
slimnīcas ārstu speciālistu konsultācijas bērniem 
līdz 18 gadu vecumam. Iespējams saņemt acu ārs-
ta un alergologa konsultācijas. Pieteikties pie soci-
ālās darbinieces Vēsmas Masas pa t. 20275661.

Vecāki, izmantojiet iespēju, piesakiet savlaicīgi 
savus bērnus pie ārstiem speciālistiem!

ārstu 
speciālistu 

konsultācijas 
bērniem

Sīkākai informācijai sekot 
afi šās, www.madona.lv, 
www.lubana.lv un vietnē 

Facebook – 
Meirānu tautas nams

 Ainara Bumbiera
 koncerts

19. martā 
plkst.14.00

Meirānu
 tautas 
namā

Sīkākai informācijai sekot 


