
Gaismu saucam, gaismu saucam!
Lai nāk gaisma, lai viss mirdz! 
Lielu vezumu spēj apgāzt,
Viena maza, maza sirds! 
Gaismu saucam, gaismu saucam, 
Lai nāk gaisma, lai tā nāk! 
Saules gaismā arī dziesma,
Simtreiz gaišāk skanēt sāk!

Šogad, ievērojot valstī noteik-
tos ierobežojumus, Ziemassvētku 
laiks tiek ievadīts citādi – nav lielās 
pulcēšanās un koncertu, bet svēt-
ku gaidīšana tiek padarīta priecī-
gāka ar GAISMU.

4. decembrī pie Lubānas pil-
sētas kluba tika iedegts SVĒTKU 
APGAISMOJUMS. Un katru dienu 
dienu nāk klāt jauni apgaismo-
juma elementi. Namu logos arī 
parādās mirdzošas elektriskās 
virtenes.

6. decembrī plkst. 17.00 Mei-
rānos, lai svētku gaidīšana izdo-
tos īpašāk, vienlaicīgi iedegās 
daudzas uguntiņas un iemirdzējās 
eglītes. Šogad Meirāni iemirdzēju-
šies īpaši koši – Meirānu stacijā, 
pie Meirānu tautas nama, pie dau-
dzām privātmājām. Īpaši gribas 
pieminēt Bērziņu, kā arī Bidiņu, 
Ķeveru un Ukriju ģimenes mājas 
un vēl daudzas citas... Tur jau ir jā-
brauc ekskursijā un jāskatās! Pal-
dies meirāniešiem par GAISMU!

Savu mirdzošo svētku rotu 
sagaidīja arī Lubānas pilsētas lielā 
egle. 10. decembrī tā koši iemir-
dzējās pie Lubānas pilsētas kluba. 
Kamēr pilsētas egle nebija iedeg-
ta, mūsu acis un sirdis priecēja 
z./s. Vilces skaisti sapostā egle.

No 21. decembra līdz 25. de-
cembrim lubānieši tiek aicināti ie-
saistīties konkursā “NO TUMSAS 
UZ GAISMU”. Ikviens tiek aicināts 
izgaismot savās mājās logu laikā 
no plkst. 17.00 līdz 22.00.

Tos, kas vēlas piedalīties kon-
kursā, lūdzam zvanīt pa tālruni 
26594314 un nosaukt savu adre-
si. Vērtētāji aplūkos jūsu radītos 
brīnumus.

Trīs skaistāk noformēto logu 
īpašniekus gaida pārsteiguma 
balvas!

Par izdevuma 
“Lubānas 
Ziņas” 
turpmāko 
darbību

Šā gada novembrī stājās 
spēkā grozījumi likumā “Par 
pašvaldībām” un “Par presi 
un citiem masu informāci-
jas līdzekļiem”, kas nosaka 
stingrāku kārtību pašvaldību 
informatīvo izdevumu izdo-
šanai.

Turpmāk pašvaldību informatīvie izdevumi varēs iznākt ne biežāk kā 1 reizi mēnesī un tie 
būs pieejami bez maksas.

Cienījamie lasītāji, jau būsiet ievērojuši, ka labu laiku izdevumā “Lubānas Ziņas” netika 
publicētas reklāmas un sludinājumi, kas skar komercdarbību. Ievērojot personu datu aiz-
sardzību, netika publicēti arī jums ierastie apsveikumi skaistās dzīves jubilejās, nebija arī 
apsveikumu ar bērniņu piedzimšanu un stāšanos laulībā, tika publicētas tikai līdzjūtības. No 
2021. gada arī līdzjūtības vairāk netiks publicētas un neiznāks novada skolu avīzīšu pielikumi 
“Kaktuss” un “Saldskābmaize”. 

Pildot likuma “Par pašvaldībām” 14.1., 6. pantā un citos normatīvajos aktos noteiktās 
funkcijas, izdevumā tiks apkopota pašvaldības, tās iestāžu informācija. 

Izdevums būs pieejams veikalos Lubānā un Meirānos tāpat kā līdz šim. 
Ligita Pētersone

Lai skaists visiem 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks! 

Klusus, mierīgus un saticības pilnus 
Ziemassvētkus! 

Lai visiem novada iedzīvotājiem 
veselīgs 2021. gads! 

Uz tikšanos janvārī! 

Izdod Lubānas novada pašvaldība  
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26. novembrī notika kārtējā domes sēde, 
kurā tika izskatīti 10 jautājumi. 8. jautājums 
“Par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palie-
lināšanu” no domas sēdes darba kārtības 
tika izslēgts. Pamatkapitāla palielināšana, 
palielinot pašvaldībai piederošo kapitāla 
daļu skaitu, veicot ieguldījumu naudā 70 000 
EUR apmērā, bija paredzēta ar mērķi – jau-
nas traktortehnikas un aprīkojuma iegāde. 
Traktortehnika un aprīkojums nepieciešams 
SIA “Lubānas KP” tehniskās kapacitātes 
stiprināšanai teritorijas un pašvaldības au-
toceļu uzturēšanas darbu veikšanai. Par šo 
jautājumu plaši tika debatēts Finanšu un at-
tīstības komitejas sēdē. Ņemot vērā pašrei-
zējo situāciju valstī, kad izsludināta ārkārtējā 
situācija, ka tiek noteikts arvien vairāk papil-
dus drošības pasākumu Covid-19 slimības 
ierobežošanai, kuru izpildei, iespējams, būs 
nepieciešami papildus līdzekļi no pašvaldī-
bas budžeta, tik lielu fi nanšu līdzekļu iegul-
dīšana būtu pārsteidzīga. 

1. Par Lubānas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Magones, Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu 

Izskatot jautājumu par pašvaldības ne-
kustamā īpašuma Magones atsavināšanu, 
tiek konstatēts: 

Nekustamais īpašums Magones, In-
drānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs 70580010127, nostiprināts zemes-
grāmatā uz Lubānas novada pašvaldības 
vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu 
nodalījuma Nr. 100000605852), sastāv no 
vienas zemes vienības 6,78 ha platībā, ka-
dastra apzīmējums 70580010141. Īpašums 
nav nepieciešams pašvaldības funkciju no-
drošināšanai.

Zemesgabals iznomāts juridiskai perso-
nai, nomas līguma darbības termiņš – 2023. 
gada 31. marts. Līgums paredz iespēju paš-
valdībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mai-
nās zemesgabala statuss. Nomniekam ir 
pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publis-
kas personas mantas atsavināšanas likuma 
14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas 
personas mantu par izsolē nosolīto augstā-
ko cenu.

Īpašuma atlikusī bilances vērtība 5370 
EUR, kadastrālā vērtība 4869 EUR.

Ievērojot Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta no-
sacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekusta-

mā īpašuma vērtētāja – SIA “Eiroeksperts” 
novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā 
īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 12300 
EUR.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma 
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. 
punktu, Publiskas personas mantas atsavi-
nāšanas likuma 9. panta otro punktu, ņemot 
vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes 
(23.11.2020., protokols Nr. 11, 2.§) pozitīvo 
atzinumu, nolēma

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu Magones, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs 70580010127, pārdodot to izsolē.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma no-
sacīto cenu 12300 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram 
organizēt  īpašuma atsavināšanu. 

2. Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu nekustamā īpašuma Vijas, 
Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosau-
kumu piešķiršanu un zemes lietošanas 
mērķu noteikšanu 

Lubānas novada pašvaldības dome 
izskata SIA „NOVADMĒRNIEKS” zemes 
ierīkotājas Māras Marheles 2020. gada 9. 
novembra iesniegumu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu nekustamā īpašu-
ma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, 
nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas 
mērķu noteikšanu un konstatē, ka nav ne-
pieciešama nekustamā īpašuma zemes 
ierīcības projekta pilnveidošana vai norai-
dīšana. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 
02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierī-
cības projekta izstrādes noteikumi” 26.pun-
ktu, 28.punktu, Teritorijas attīstības plāno-
šanas likuma 12.panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu 
Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifi kācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 
kārtība” 16.1.punktu un Lubānas novada 
pašvaldības domes sēdes 2020. gada 30. 
septembra lēmumu “Par zemes ierīcības 
projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu 
nekustamā īpašuma Vijas, sadalei”, ņemot 
vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes 
(23.11.2020., protokols Nr. 11, 1.§) pozitīvo 
atzinumu, nolēma

1. Apstiprināt SIA “NOVADMĒRNIEKS” 
izstrādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
mā īpašuma sadalei Vijas, Lubāna, Lubānas 
nov. 

2. Jaunveidotajai zemes vienībai ar 
plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 005 
0199, platība – 0,4690 ha, saglabāt esošo 
nosaukumu: “Vijas”, Lubāna, Lubānas nov., 
noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība.

3. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plā-

noto kadastra apzīmējumu: 7013 005 0200,  
ar platību – 0,7896 ha, piešķirt nosaukumu: 
“Birzītes”, Lubāna, Lubānas nov., noteikt ze-
mes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

3. Par nedzīvojamo telpu “Meirānu 
stacija” Meirānos nomas līguma grozīša-
nu 

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk 
– Pašvaldība) 2020. gada 19. novembrī 
saņemta pašnodarbinātas personas, re-
ģistrācijas kods 11116611705, 2020. gada 
17. novembra vēstule “Par telpu nomas lī-
guma termiņa pagarināšanu” (Pašvaldības 
reģistrācijas Nr. LUB/2.09/20/71), kurā lūgts 
pagarināt 2019. gada 17. decembra nomas 
līgumu par telpu 63,7 m2 platībā “Meirānu 
Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts nomu 
līdz 2027. gada 31. decembrim, lai varētu 
iesniegt projekta pieteikumu nodibināju-
ma „Madonas novada fonds” izsludinātā 
atklātā konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 16.kārtas Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020. gadam 
apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vie-
tas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” 
ietvaros. 2015. gada MK noteikumu Nr. 
590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakš-
pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” 43.3. punktā noteikts, ja nekustamo 
īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu 
un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, at-
balsta pretendents nomā vai patapina, tad 
pieteikumam jāpievieno nomas vai patapi-
nājuma līguma kopija (nomas vai patapinā-
juma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem 
gadiem no projekta iesnieguma iesniegša-
nas dienas). 

Starp Pašvaldību un pašnodarbināto 
personu, pamatojoties uz Lubānas novada 
pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu 
“Par telpu “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrā-
nu pagasts, Lubānas novads nomas tiesību 
izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols 
Nr. 12, 7.§), 2019. gada 17. decembrī no-
slēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums par 
nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 63,7 
m2, kura atrodas ēkā ar kadastra apzīmē-
jumu 70580160165001 “Meirānu Stacija”, 
Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads 
nodošanu nomas lietošanā šūšanas darbnī-
cu izveidei līdz 2025. gada 31. decembrim. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 
20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas 
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 
18. punktam, iznomātājam, ievērojot sa-
biedrības intereses un lietderības apsvēru-
mus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecī-
gā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) 
vai iznomāt nomas objektu citam nomnie-
kam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 
Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot no-
sacījumu, ka nomas līguma kopējais ter-

Domes sēde 26.11.2020.
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Savukārt 2020. gada 8. oktobrī Saeima 

pieņēma grozījumus likumā “Par pašvaldī-
bām”, kas stājās spēkā 2020. gada 2. no-
vembrī un likuma 14.1 pantā tiek noteikts, 
ka pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu iz-
devumu – periodisku iespiedtehnikā izdotu 
izdevumu, kurā tā informē vietējos iedzīvo-
tājus par šā likuma 6. pantā noteikto funkci-
ju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos 
normatīvajos aktos noteikto informāciju. Šā 
panta noteikumi attiecas arī uz informatīvā 
izdevuma pārpublicēšanu elektroniski.

Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā 
pantā minēto informāciju un tas ir pieejams 
bez maksas. Informatīvo izdevumu izdod ne 
biežāk kā vienu reizi mēnesī. Šis ierobežo-
jums neattiecas uz informatīvajiem izdevu-
miem, kuros publicē tikai pašvaldības un 
tās institūciju pieņemtos tiesību aktus un to 
skaidrojumus. 

Pašvaldības kopējie ieņēmumi gadā par 
izdevuma “Lubānas Ziņas” tirdzniecību ir 
1380 EUR.

Lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekār-
tas likuma 10. panta septītajā daļā noteikto,  
valsts pārvaldes pienākums ir informēt sa-
biedrību par savu darbību, ievērojot likuma 
“Par pašvaldībām 141. panta regulējumu, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot 
vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu  komitejas 20.11.2020. atzinumu 
(protokols Nr.10, 3.§), nolēma

1. Izdot informatīvo izdevumu “Lubānas 
Ziņas” reizi mēnesī bez maksas.

2. Izdevuma pieejamību nodrošināt paš-
valdības iestādēs / veikalos /aptiekās.

5. Par pašvaldības apbalvojuma “Lu-
bānas novada Gada cilvēks 2020” pa-
sniegšanas ceremoniju 

Atsaucoties uz 2009. gada 9. decembra 
nolikuma Nr. 12 “Pašvaldības apbalvojums 
„Lubānas novada GADA cilvēks”” 5. pun-
ktu, kurā noteikts, ka apbalvojums tiek pa-
sniegts Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienas svētku pasākumā, ņemot valstī iz-
sludināto ārkārtējo situāciju, kurā ir aizliegti 
visi publiski pasākumi līdz 2020. gada 6. de-
cembrim, pamatojoties uz likuma “Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 27. pun-
ktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu  komitejas 20.11.2020. 
atzinumu (protokols Nr.10, 4.§), nolēma

Organizēt apbalvojumu „Lubānas nova-
da Gada cilvēks” apbalvošanas ceremoniju 
2021. gada pirmajā pusē. 

6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 3D 
printera iegādei 

Izskatot Lubānas vidusskolas direkto-
res I. Peilānes 20.11.2020. iesniegumu par 
fi nanšu līdzekļu piešķiršanu EUR 850.00 
apmērā 3D printera iegādei, kas nepiecie-
šams kompetencēs balstīta mācību satura 
apgūšanai mācību priekšmetā “Dizains un 
tehnoloģijas” 4. un 7. klasē, kurā skolēniem 
jāapgūst digitālu 3D priekšmetu modelēša-
na, 3D modelēšanas lietojumprogrammu 
lietošana, jāiepazīst 3D printera drukāšanas 

miņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas 
fi nanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likumā noteikto nomas līguma 
termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas 
objektu iznomā publiskas funkcijas vai de-
leģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikša-
nai, savukārt Publiskas personas fi nanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērša-
nas likuma 61.panta pirmajā daļā noteikts, 
ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos 
nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma 
nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks 
par 30 gadiem. 

Nomnieks labticīgi pilda 2019. gada 17. 
decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumā 
noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā 
tai nav maksājumu kavējumu, kas kopā pār-
sniedz divu maksājumu periodu. Ievērojot 
minēto, 2019. gada 17. decembra nedzīvo-
jamo telpu nomas līgums būtu pagarināms 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) 
apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas per-
sonas fi nanšu līdzekļu un mantas izšķērdē-
šanas novēršanas likuma 61.panta pirmo 
daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20. 
februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas per-
sonas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 
21. un 119.punktu, ņemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu 
(protokols Nr.11, 6.§), nolēma

Pagarināt nedzīvojamo telpu Nr. 604 ar 
kopējo platību 63,7 m2, kas izvietotas ēkā 
“Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, 
Lubānas novads (būves kadastra apzīmē-
jums 7058 016 0165 001) nomas līguma Nr. 
LUB/4.08/19/1 ar saimnieciskās darbības 
veicēju, reģistrācijas kods 11116611705, 
darbības termiņu līdz 2027. gada 31. de-
cembrim.

4. Par informatīvo izdevumu “Lubā-
nas Ziņas” 

2020. gada 5. oktobrī Saeima galīgajā 
lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par 
presi un citiem masu informācijas līdzek-
ļiem”, pašvaldībām un to iestādēm liedzot 
dibināt un izdot masu informācijas līdzek-
ļus. Šādi grozījumi veikti, jo politiķu ieskatā 
pašvaldību tiesības dibināt un izdot masu 
informācijas līdzekļus kropļo mediju tirgu. 
Likums paredz, ka pašvaldībām un to ies-
tādēm līdz 2020. gada 31. decembrim būs 
jāiesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikums 
par to īpašumā esošo masu informācijas lī-
dzekļu izslēgšanu no reģistra. Savukārt, ja 
minētajā termiņā paziņojums par izslēgša-
nu no reģistra nebūs saņemts, Uzņēmumu 
reģistra valsts notāram būs šādi masu in-
formācijas līdzekļi no reģistra jāizslēdz līdz 
2021. gada 31. decembrim. Grozījumu mēr-
ķis ir sakārtot mediju vidi atbilstoši preses 
brīvības tiesiskajai izpratnei, nodalot paš-
valdību informatīvās un sabiedrisko attiecī-
bu aktivitātes no mediju darbības, norādīts 
likumprojekta anotācijā. Laikraksts “Lubā-
nas Ziņas” izslēgts no Uzņēmumu reģistra 
2018. gada 1. oktobrī.

3

iespējas, tā daudzveidīgā izmantošana ra-
žošanā, pamatojoties uz likuma “Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, 
ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 
23.11.2020. atzinumu Nr.11, 3.§), nolēma

Piešķirt 850 EUR fi nansējumu no Lu-
bānas novada pašvaldības budžeta nesa-
dalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem Lubānas 
vidusskolai 3D printera iegādei, izdarot at-
tiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības 
budžetā. 

7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Krasta un Sporta ielu Lubānā segumu at-
jaunošanas projektēšanas darbiem 

Lubānas novada Attīstības programmas 
2019.-2025. gadam investīciju plānā ir ie-
kļauti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā, 
tai skaitā ielu segumu atjaunošanai Lubā-
nas pilsētā, tai skaitā Sporta un Krasta ielā 
(kārtas skaitlis Nr. 23).

Plānots uzklāt asfalta segumu Krasta ie-
lai no 0,710 km līdz 1,100 km un Sporta ielai 
visā garumā 500 m. Segumu atjaunošanas 
tehniskās dokumentācijas izstrādei, tai skai-
tā inženierģeotehniskajai izpētei, tehnisko 
noteikumu pieprasīšanai no inženierkomu-
nikāciju turētājiem, tehnisko risinājumu se-
guma atjaunošanai un grafi sko dokumentu 
sagatavošanai nepieciešami 8470 EUR.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojo-
ties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un 
attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu 
(protokols Nr.11, 4.§), nolēma

Piešķirt 8470 EUR fi nansējumu Krasta 
un Sporta ielu seguma atjaunošanas darbu 
tehniskās dokumentācijas izstrādei, fi nan-
sējumu paredzot 2021. gada pašvaldības 
budžetā.  

8. Par SIA “Lubānas KP” pamatkapitā-
la palielināšanu 

IZSLĒGTS no sēdes darba kārtības.  
9. Par Cesvaines, Lubānas un Va-

rakļānu novadu apvienotās būvvaldes 
19.10.2020. Nr. BIS-BV-5.1-2020-476 lē-
muma “Par atteikumu izdot būvatļauju 
dzīvojamās mājas pārbūvei Sporta ielā 
10, Lubānā, Lubānas novadā” apstrīdē-
šanu 

Noklausījusies I.Bodža sniegto informā-
ciju, pamatojoties uz Lubānas novada paš-
valdības 2013. gada 25. aprīļa saistošajiem 
noteikumiem Nr. 5 “Lubānas novada terito-
rijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafi skā 
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” – Lubānas novada teritorijas plā-
nojuma 2013.-2024. gada Teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumu 2.29.pun-
ktu, Administratīvā procesa likuma 76.panta 
otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 81.panta 
pirmo daļu, otrās daļas 3.punktu, nolēma

1. Atcelt Būvvaldes lēmumu daļā (lēmu-
ma pirmā rindkopa), kur Cesvaines, Lubā-
nas un Varakļānu novadu apvienotā būv-
valde konstatējusi, ka Būvprojektā (lietas 
Nr. BIS-BL-150114-884) dzīvojamās mājas 
Sporta ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā, 

turpinājums 4. lpp.
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2020. gada 29. oktobrī                                                                             
1. Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 

2019. gada 28. marta saistošajos noteiku-
mos Nr. 4 “Par sociālajiem pakalpojumiem 
Lubānas novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“Lubānas novada pašvaldība sniedz 

Pakalpojumus vai organizē to sniegšanu 
dzīvesvietā, dienas aprūpes centrā, ilgstošās 
sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas 
institūcijās, vai pērk no cita pakalpojuma 
sniedzēja.”

1.2. papildināt ar 8.8. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“8.8. dienas centra pakalpojums pilnga-
dīgām personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem”.

1.3. papildināt ar 4.7. apakšnodaļu šādā 
redakcijā:

“4.7. Dienas aprūppes centra pakalpo-
jums pilngadīgām personām ar garīga rak-
stura  traucējumiem.

37.1 Dienas aprūpes centra pakalpoju-
mu pilngadīgām personām ar garīga rakstu-
ra traucējumiem (turpmāk tekstā – Dienas 
centra pakalpojums) piešķir pilngadīgām 
personām, kurām noteikta I vai II grupas 
invaliditāte ar garīga rakstura traucējumiem 
(turpmāk tekstā – persona ar GRT) un kurām 
veikts individuālo vajadzību izvērtējums un 
izstrādāts individuāls atbalsta plāns.

37.2 Atbilstoši personas ar GRT vaja-
dzību izvērtējumam, dienas aprūpes centrs 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem nodrošina sociālā darba, so-
ciālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus, sociālo prasmju (iemaņu) 
saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, iz-
glītošanu, lietderīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, psihosociālu atbalstu.

37.3 Lai saņemtu Dienas centra pakal-
pojumu, papildus noteikumu 11.punktā no-
teiktajam iesniegumam iesniedz:

37.31. ģimenes ārsta atzinumu par per-
sonas veselības stāvokli ar norādi par medi-
cīnisko kontrindikāciju neesamību; 

37.32. psihiatra atzinums par speciālo 
(psihisko) kontrindikāciju neesamību;

37.33. invaliditāti apliecinoša dokumen-
ta kopiju;

37.3 4. nepieciešamības gadījumā, pār-
stāvību apliecinoša dokumenta kopiju.

37.4  Pakalpojums tiek nodrošināts bez 
maksas.”

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

pārbūve iecerēta, pārkāpjot iedibināto būvlaidi.
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas 

brīdi.
3. Lēmumu nosūtīt Cesvaines, Lubānas un Va-

rakļānu novadu apvienotajai būvvaldei izdotā Būv-
valdes lēmuma pārskatīšanai.  

10. Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozīju-
mi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubā-
nas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” 
apstiprināšanu 

Sakarā ar saņemto ilgtermiņa aizņēmumu no 
Valsts kases investīciju projektam “Latgales ielas 
atjaunošana Lubānā” un fi nansējumu no Vidzemes 
plānošanas reģiona pašvaldībā īstenotajiem dein-
stitucionalizācijas pasākumiem, nepieciešamību 
palielināt izdevumu plānu vides aizsardzības, ielu 
apgaismošanas un ūdenssaimniecības pasāku-
miem, 3-D printera iegādei Lubānas vidusskolas 
vajadzībām, Lubānas Mākslas skolas pedagogu 
darba samaksai un pašvaldības aizņēmumu pro-
centu maksājumiem, kā arī veicamajām izmaiņām 
atsevišķu iestāžu un pasākumu 2020.gada ieņēmu-
mu/izdevumu tāmēs atbilstoši izdevumu ekonomis-
kās klasifi kācijas kodiem un pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un paš-
valdībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatī-
šanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot 
vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2020. 
atzinumu (protokols Nr.11, 7.§), nolēma 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada 
budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 
12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par 
Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. ga-
dam””.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 
46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi Lu-
bānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas nova-
da pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 12 „Grozījumi Lu-
bānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada 
pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publi-
cējami pašvaldības mājaslapā internetā.  

11. Par Tāļa Salenieka ievēlēšanu dalībai da-
bas lieguma “Lubāna Mitrājs” dabas aizsardzī-
bas plāna izstrādes uzraudzības grupā 

Sakarā ar dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” da-
bas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, atbil-
stoši Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra notei-
kumu Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu 
un izstrādes kārtību” 18. punktam, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
24. punktu, nolēma 

Izvirzīt darbam dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” 
dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības 
grupā Lubānas novada pašvaldības domes priekš-
sēdētāju Tāli Salenieku. 

Informāciju sagatavoja Sandra Līcīte

Saistošie noteikumi Nr. 11 
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 

28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā””

APSTIPRINĀTI ar Lubānas novada pašvaldības 
29.10.2020. domes lēmumu (protokols Nr.14, 25.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma
 3.panta  trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 25.maija noteikumu  Nr.275 „Soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, 

kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteiku-

miem Nr. 11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 
2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā””

1. Saistošo noteikumu projekta nepiecieša-
mības pamatojums. Likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka “paš-
valdības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvo-
tājiem sociālo palīdzību”. Sociālo pakalpojumu un 
sociālās  palīdzības likuma  3.panta  trešās daļas 
nosaka, ka  “Kārtību, kādā saņemami pašvaldību 
sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību 
saistošajos noteikumos”. 

Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības Soci-
ālā dienesta ierosinājumu par sociālā pakalpojuma 
“Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem” (turp-
māk – Sociālais pakalpojumus) ieviešanu Lubānas 
novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu 
klāstā, nepieciešams veikt grozījumus Lubānas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā” pa-
pildinot ar apakšnodaļu, kas regulē augstākminētā 
pakalpojuma saņemšanas kārtību.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka personu loku 
(pilngadīgas personas, kurām noteikta I vai II gru-
pas invaliditāte ar garīga rakstura traucējumiem), 
kuras ir tiesīgas saņemt Sociālo pakalpojumu, kā 
arī pakalpojumu klāstu, kādu Sociālais pakalpo-
jums ietver. Saistošie noteikumi nosaka nepiecie-
šamo dokumentu uzskaitījumu, kas personai, kura 
vēlas saņemt Sociālo pakalpojumu, ir jāiesniedz, 
kā arī nosaka samaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu. Pakalpojumu plānots 
nodrošināt par projekta “Vidzeme iekļauj” (pro-
jekta identifi kācijas Nr. 9.2.2.1./15/I/003) fi nanšu 
līdzekļiem

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
Nav ietekmes

5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām. Saistošo noteikumu grozījumi neietekmē 
administratīvo procesa veikšanai pilnvaroto per-
sonu loku. 

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas. Saistošo noteikumu projekts un pa-
skaidrojuma raksts ievietots Lubānas novada paš-
valdības mājaslapā www.lubana.lv, kā arī ir pieej-
ams Lubānas novada pašvaldības domes  ēkā.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
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2020. gadā sniegto pakalpojumu 
skaita ziņā Viduslatvijā esošajos VPV-
KAC līderpozīcijās ir Aizkraukles novada 
VPVKAC (3. vieta starp reģionālās nozī-
mes un arī visiem VPVKAC), bet starp 
pirmajiem 40 VPVKAC ir arī Varakļānu, 
Lubānas, Viesītes, Cesvaines un Pļaviņu 
novada VPVKAC. 

Kopumā visbūtiskākās izmaiņas 
sniegto pakalpojumu veidos 2020. gadā 
salīdzinājumā ar visu pakalpojumu snieg-
šanas laiku ir bijis Salas un Viesītes nova-
da VPVKAC, kā arī Varakļānu un Lubānas 
novada VPVKAC. Ja Salas, Viesītes un 
Varakļānu novada VPVKAC 2020.gadā 
pat puse vai vairāk pakalpojumu bijušas 
konsultācijas par VSAA un VID pakalpo-
jumiem, tad Lubānas novada VPVKAC 
klātienes VID konsultācijas aizstāj VID 
pakalpojumu pieteikumus.

Pakalpojumu kopskaitā jāizceļ reģio-
nālās nozīmes Aizkraukles novada VPV-
KAC, kur 2020.gada pirmajos deviņos 
mēnešos sniegti vairāk kā puse (!) no vi-
siem pakalpojumiem teritorijā – 5 385 pa-
kalpojumi un Varakļānu novada VPVKAC 
ar 730 pakalpojumiem un Lubānas – 524, 
nākamajiem sekotājiem sniedzot mazāk 
par 500 pakalpojumiem.

Ja Lubānas, Cesvaines, Varakļānu, 
Pļaviņu un Aknīstes novada VPVKAC 
visbiežāk (>52%) VSAA pakalpojumu 
bijuši nodarbinātības situācijā (slimības 
pabalsti, bezdarbnieku pabalsti), tad 
Viesītes, Salas, Neretas un Jēkabpils no-
vada VPVKAC – arī dzimšanas situācijās 
(>20%) un miršanas situācijās (>21%). 
Varakļānu, Salas un Cesvaines novada 
VPVKAC 2020. gadā bijušas arī vispā-
rējas konsultācijas par VSAA pakalpoju-
miem (>18%).

Virzība uz e-pakalpojumiem vērstu pa-
kalpojumu sniegšanu īpaši izteikta bijusi 
Lubānas, Cesvaines un Varakļānu nova-
da VPVKAC. Savukārt, Pļaviņu, Jaunjel-
gavas novada VPVKAC lielākā daļa VID 
pakalpojumi bijuši pieteikumi – gada 
ienākumu deklarācijas pieņemšana, IIN 
atvieglojumu pieteikumi un elektroniskā 
algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana.

Aizkraukles un atsevišķos mēnešos 
arī Varakļānu un Lubānas novada VPV-
KAC sniegti vairāk pakalpojumu kā vidēji 
tīklā, bet kopumā līdz ar iepriekš minē-
tajiem VPVKAC arī Cesvaines, Viesītes 
un Pļaviņu novada VPVKAC ir starp 50% 

labākajiem VPVKAC. Neretas, Aknīstes, 
Salas, Ērgļu, Jaunjelgavas un Jēkabpils 
novada VPVKAC varētu būt vairāk pakal-
pojumu.

2019. gada pakalpojumu indeksā, at-
tiecinot uz visu tīklu, 12 novadu VPVKAC 
ieņem augstākās pozīcijas ar indeksa 
vērtībām 128 vai vairāk, kas nozīmē, ka 
gadā tiek sniegti 128 pakalpojumi (pie-
teikumu un konsultācijas) katriem 1000 
iedzīvotājiem novadā, kas ir darbspējas 
vai virs darbspējas vecuma.

Līderu pozīcijās ir Ikšķiles, Raunas, 
Dagdas un Lubānas novada VPVKAC 
(kopumā >246 pakalpojumu uz 1000 
iedzīvotājiem, kas ir darbspējas vai virs 
darbspējas vecuma), kā arī Viļānu un 
Mālpils novada VPVKAC (kopumā >184 
pakalpojumu uz 1000 iedzīvotājiem, kas 
ir darbspējas vai virs darbspējas vecu-
ma). Šiem sešiem VPVKAC seko vēl seši 
novada VPVKAC ar līdzīgiem rādītājiem 
(no 128 līdz 155 pakalpojumiem uz 1000 
darbspējas iedzīvotājiem), tie ir Priekules 
un Vaiņodes novada VPVKAC Kurzemes 
plānošanas reģionā, Ilūkstes novada 
VPVKAC Latgales plānošanas reģionā, 
Strenču novada VPVKAC Vidzemes plā-
nošanas reģionā, kā arī Cesvaines nova-
da VPVKAC un Auces novada VPVKAC. 
Vēl astoņi VPVKAC ir ar rādītājiem, kas 
ir robežās no 101 līdz 110 pakalpojumi 
uz 1000 iedzīvotājiem. Virs vidējā rādītāja 
(44,7) visā tīklā ir 47 no 80 VPVKAC.

Viduslatvijā esošo VPVKAC indekss ir 
46, kas ir līdzīgi kā tīklā kopumā. Lubānas 
un Cesvaines VPVKAC ir līderu grupā, 
apkalpojot >135 uz 1000 iedzīvotājiem, 
kas ir darbspējas vai virs darbspējas ve-
cumā un arī Varakļānu novada VPVKAC 
pakalpojumu indeksā ir augstās pozīcijās 
ar rādītāju 109 no 1000.

Viduslatvijā attiecīgi 2020. gadā līder-
pozīcijās ir Lubānas, Varakļānu un Ces-
vaines novada VPVKAC.

2020. gadā sniegto pakalpojumu 
skaita ziņā Viduslatvijā esošajos VPVKAC 
līderpozīcijās ir Aizkraukles novada VPV-
KAC (3. vieta starp reģionālās nozīmes un 
arī visiem VPVKAC), bet starp pirmajiem 
40 VPVKAC ir arī Varakļānu, Lubānas, 
Viesītes, Cesvaines un Pļaviņu novada 
VPVKAC. Viesītes, Salas un Ērgļu novada 
VPVKAC pakalpojumu skaits pieaug, bet 
tikai Pļaviņu un Neretas novada VPVKAC 
pakalpojumu skaits ir samazinājies.Citos 

novada VPVKAC pakalpojuma skaits nav 
būtiski mainījies.

Viduslatvijā esošajos VPVKAC ko-
pumā sniegti 35 324 pakalpojumi, bet 
2020. gada 9 mēnešos – 8 753 jeb 11% 
no visiem pakalpojumiem VPVKAC tīk-
lā. Visos gados tas ir 10% no visā tīklā 
sniegtajiem pakalpojumiem. 2019. gada 
valsts iestāžu pakalpojumu indeksā, kas 
nozīmē pakalpojumu skaitu pret iedzīvo-
tājiem novadā, ir vidēji kā tīklā, bet Lu-
bānas, Cesvaines un Varakļānu novada 
VPVKAC ir līderu grupā, apkalpojot >100 
uz 1000 iedzīvotājiem, kas ir darbspējas 
vai virs darbspējas vecumā.

Iestāžu un pakalpojumu iedalīju-
mā kopumā un laika gaitā (2.nodaļa - 
4.nodaļa) noteiktās pakalpojumu grupās 
uzteicami šādi VPVKAC, balstoties uz 
vienas pieturas aģentūras principa ievē-
rošanu un/vai virzību uz e-pakalpojumu 
izmantošanu:

– Laba pieredze daudzveidīgu pakal-
pojumu sniegšanā: Aizkraukles, Varakļā-
nu, Lubānas novada VPVKAC;

– VSAA pakalpojumi – daudz un 
daudzveidīgās dzīves situācijās: Varakļā-
nu un Viesītes VPVKAC;

– VID pakalpojumi – virzība uz e-pa-
kalpojumiem: Aizkraukles, Cesvaines un 
Varakļānu VPVKAC;

– 2018. gada pakalpojumu indeksā 
– Lubānas, Cesvaines un Varakļānu no-
vada VPVKAC, bet 2020. gada indeksā 
– Lubānas, Varakļānu un Cesvaines no-
vada VPVKAC.

Viduslatvijā sekmīgākie VPVKAC ir 
Aizkraukles, Varakļānu un Cesvaines 
novada VPVKAC, ņemot vērā kopējo 
pakalpojumu skaitu, sniegto pakal-
pojumu daudzveidību, pakalpojumu 
skaita izmaiņu noturību laika gaitā un 
virzību uz e-pakalpojumiem, sniedzot 
atbalstu klientiem.

VARAM informācija 
no VPVKAC darbības atskaites

Par Lubānas VPVKAC (Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs) darbību 2020.gadā

PAŠVALDĪBĀ

Lasot atskaiti par Viduslatvijā 
esošajiem VPVKAC, rodas gandarī-
juma sajūta, ka Lubānas vārds šajā 
atskaitē izskan vienās no labāka-
jām pozīcijām. Tas liecina par to, ka 
mūsu novada iedzīvotāji plaši izman-
to konsultāciju centra pakalpojumus 
un konsultācijas centrs attaisno sa-
vas darbības funkcijas.
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AKTUĀLI

Informējam, ka Ministru kabinets ir iesniedzis Saeimai 
likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa liku-
mā”. Saskaņā ar likumprojektu, kas pieņemts Saeimā ot-
rajā (galīgajā) lasījumā šā gada 23. novembrī, bet vēl nav 
izsludināts, ir plānots veikt izmaiņas nodokļa likmēs par 
atkritumu apglabāšanu nosakot, ka no 2021. gada 1. jan-
vāra līdz 2021. gada 31. decembrim nodokļa likme par 
sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu apglabāšanu 
poligonā būs 65,00 EUR par tonnu līdzšinējās likmes - 
EUR 50,00 par tonnu - vietā1.

Mainoties dabas resursu nodokļa (turpmāk arī DRN) 
likmei, tā, ietekmēs arī tarifa par sadzīves atkritumu ap-
glabāšanu atkritumu poligonos apmēru (Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 39. panta 12 daļa, noteic, ka, ja 
līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtī-
bā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs 
iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas 
maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.), kas faktiski pa-
redz to, ka izmaiņas tarifā par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likumprojekta izsludināšanas un spēkā stāšanās ga-
dījumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
izskatīs un apstiprinās jaunu Poligona tarifu, kā rezultātā, 
no jaunā tarifa spēkā stāšanās dienas, proporcionāli tari-
fa pieaugumam palielināsies arī nešķirotu sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas maksas apmērs. Izmaiņas būs 
saistošas visā SIA “Pilsētvides serviss” apsaimniekotajā 
teritorijā Lubānas novadā, jo saskaņā ar Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktu 
katram sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai val-
dītājam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas 
ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ievērojot augstāk minēto, SIA “Pilsētvides serviss” pa-
ziņo, ka, sākot no 2020. gada 1. janvāra nešķiroto sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas maksa tās apsaimnie-
kotajā teritorijā Lubānas novadā būs: 

• Fiziskām personām: 21.28 EUR/m3 (tajā skaitā 
PVN 21%); 

• Juridiskām personām: 17.59 EUR/m3 (plus PVN 
21%).

SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors 
un valdes locekle 

Baiba Muhina
1Atbilstoši likumprojekta “Grozījumi Dabas resursu nodokļa 

likumā” anotācijai, paredzēts pakāpeniski paaugstināt DRN 
likmi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos. 
Vides un reģionālās attīstības ministrija ir atkārtoti izvērtējusi 
DRN likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, ie-
vērojot Eiropas Savienības direktīvās izvirzītos mērķus atkritu-
mu apsaimniekošanas jomā. Lai veicinātu Latvijas Republikas 
saistību izpildi attiecībā uz atkritumu pārstrādi un reģenerāciju, 
kā arī samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu apjomu, 
DRN likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu nepiecie-
šams turpināt paaugstināt. Likumprojekts paredz pakāpeniski 
no 50 uz 95 euro par tonnu (2021. gadā 65 euro, 2022. gadā 
80 euro un 2023. gadā 95 euro) paaugstināt DRN likmi par sa-
dzīves atkritumu apglabāšanu, paredzot vietējās pašvaldības 
pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta atkritumu apglabāša-
na, ieskaitāmo procentu daļu no 0% uz 10% 2022. gadā un 
15% 2023. gadā.

SIA “Pilsētvides 
serviss” informē

Vēlreiz par šķirotajiem 
atkritumiem

Atgādinām, ka pareiza atkritumu šķirošana:
* Samazina Jūsu rēķinu par sadzīves atkritumiem
* Samazina noglabāto atkritumu daudzumu poligonos
* Ietaupa dabas resursus, iegūstot otrreizējās izejvielas, un saglabā 

vides ilgtspēju

KARTONS:
Konteinerā atļauts mest: avīzes, žurnālus, kartonus, rakstāmpapīru, 

grāmatas, izjauktas kartona un papīra kastes
Konteinerā aizliegts mest: kartonu, papīru, kas ir slapjš, netīrs vai sa-

tur metāla skavas, tetrapakas un citus izstrādājumus, kas satur foliju
STIKLS:
Konteinerā atļauts mest: tīras stikla pudeles un burkas
Konteinerā aizliegts mest: spoguļu stiklu, spuldzes, logu stiklu, kera-

mikas un porcelāna traukus, netīru stiklu ar pārtikas atliekām
PET:
Konteinerā atļauts mest: PET dzērienu pudeles, polietilēna maisiņus, 

plēves, metāla kārbas, bundžas un vāciņus. Atkritumiem jābūt tīriem un 
iespēju robežās saplacinātiem

Konteinerā aizliegts mest: eļļas pudeles, jogurta, krējuma un mar-
garīna trauciņus, rotaļlietas, saimniecības preces, sadzīves priekšmetus, 
plastmasas lentas, vienreizējās lietošanas traukus un putuplastu

ATCERIETIES, ka gan šķiroto, gan sadzīves atkritumu konteineros 
AIZLIEGTS MEST MEDICĪNISKOS ATKRITUMUS, jo IR AIZLIEGTS 
jebkādā daudzumā sajaukt sadzīves atkritumus un bīstamos atkritumus, 
it īpaši adatas, šļirces, infekciozus atkritumus, bīstamas ķīmiskās vielas 
saturošus atkritumus u.tml.

Bīstamos atkritumus AIZLIEGTS ievietot gan nešķiroto sadzīves atkri-
tumu konteineros, gan arī šķiroto atkritumu konteineros. It īpaši pēdējā 
gadījumā tiek radīts reāls apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai, jo 
atkritumu pāršķirošana uz līnijām ir roku darbs un neatbilstošu atkritumu 
klātbūtne tiešā veidā apdraud šķirošanas stacijas darbiniekus.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta pirmā daļa noteic, ka 
bīstamo atkritumu vai sākotnējam radītājam vai valdītājam ir pienākums 
atdalīt bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem, uzglabāt bīstamos 
atkritumus tā, lai tie neradītu apdraudējumu videi, cilvēku dzīvībai un 
veselībai, kā arī personu mantai, nogādāt bīstamos atkritumus speciāli 
aprīkotās bīstamo atkritumu vai ražošanas atkritumu savākšanas vietās 
vai noslēgt līgumu ar attiecīgo atkritumu apsaimniekotāju par bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu, kā arī segt bīstamo atkritumu apsaimnieko-
šanas izmaksas.

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu paredzēta 
administratīvās atbildības iestāšanās saskaņā ar Atkritumu apsaimnieko-
šanas likuma 43.panta noteikumiem.

Lubānas novada pašvaldība atgādina
Par atkritumu novietošanu novada kapsētu teritorijā

Atkritumus, kas sadalās (lapas, zarus, puķes, vainagus), novietot 
tiem paredzētajā vietā – aiz norobežojošās svītrotās lentas vai infor-
matīvā paziņojuma plakāta.

Pārējos atkritumus, kā sveču trauciņus, plastmasas un keramikas 
puķu podus, papīru, vainagu stiprinājumus, plastmasas pudeles u.c. 
izstrādājumus, kas nesadalās, novietot konteineros. 

Kategoriski aizliegts atkritumu konteineros novietot sadzīves at-
kritumus, kas ievesti no mājām. 

Cienījamie novada iedzīvotāji, esiet atsaucīgi un apzinīgi!
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Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai 
no 2021. gada 1. janvāra zemes vienību ar kadas-
tra Nr. 70580040073, platība – 0,6166 ha.

Zemes gada nomas maksa noteikta 5% apmērā 
no iznomātās zemes vienības kadastrālās vērtības. 
Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. 
Zemes nomas termiņš – 6 gadi.

Pieteikumu zemes vienības nomai var iesniegt 
līdz 2020. gada 22. decembrim.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā: 
Tiek publicēts informatīvais paziņojums par ze-

mes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta 
vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 
2020. gada 22. decembrim.  

Ja šajā paziņojumā noteiktajā laikā pieteikumu 
zemes vienības nomai iesniedz viena persona, tad 
ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot 
nomas maksu 5% apmērā no zemes vienības ka-
dastrālās vērtības gadā.

Ja pieteikumu zemes vienības nomai iesniedz 
vairākas personas, tad par šīs zemes vienības no-
mas tiesībām tiek rīkota atklāta mutiska izsole. 

Iznomājamās zemes vienības grafi skais attēls 
apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.
lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra ap-
zīmējumu un pieprasot telpiskos datus.

Paziņojums par 
zemes nomu

Par pašvaldības 
apbalvojuma 

“Lubānas novada 
Gada cilvēks 2020” 

pasniegšanas 
ceremoniju

Katru gadu Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienas svētku pasākumā tika godināti pašvaldības 
apbalvojuma “ Lubānas novada GADA cilvēks” no-
minanti. Šogad visi dzīvojam ne tā, kā esam piera-
duši - kopā svinot svētkus.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāci-
ju, kurā ir aizliegti visi publiski pasākumi līdz 2020. 
gada 6. decembrim, pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 
ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitejas 20.11.2020. atzinumu (proto-
kols Nr.10, 4.§), Lubānas novada pašvaldības dome 
sēdē 26.11.2020. nolēma organizēt apbalvojumu 
„Lubānas novada Gada cilvēks” apbalvošanas ce-
remoniju 2021. gada pirmajā pusē.

Šobrīd jau ārkārtējā situācija ir pagarināta līdz 
2021. gada 11. janvārim. 

Godināsim savus labākos darba darītājus, kad 
nostabilizēsies situācija valstī – tiks atcelta ārkārtējā 
situācija – un atkal drīkstēsim pulcēties visi kopā, kā 
tagad populāri teikt – vairākas mājsaimniecības!

Meirānu Kalpaka pamatskolas 
avīzītes “Kaktuss” sleja

1. lappusē jau tikāt informēti, ka turpmāk izdevumā netiks publicētas arī skolas avīzītes, 
tomēr decembrī vēl sekosim iemītajā taciņā – ļausim Meirānu Kalpaka pamatskolas audzēkņiem 
publiski izpausties. Paldies Meirānu Kalpaka pamatskolas un arī Lubānas vidusskolas čaklajiem 
rakstītājiem un skolotājiem-konsultantiem, ka daudzus gadus kuplinājāt “Lubānas Ziņas” izde-
vumus ar savu redzējumu par novada skolu dzīvi. Ja arī neviens no jums nekļūs par žurnālistu, 
kādreiz ar lepnumu varēsiet teikt, ka piedalījāties skolas avīzītes veidošanā. Ligita Pētersone

Matīsa Dailīdena REDAKTORA SLEJA...
Sveicināti, lasītāji! Novembris ir pelēks mēnesis – koki paliek kaili, debesis ap-

mācas, krāsainās lapas sabrūnē un novīst, tomēr drīz mēs to iekrāsojam sarkan-
balt-sarkanajās krāsās, svinot Latvijas mēnesi.

Vīrusa laiks mums skolā nemaz netraucēja būt vienotiem, jo paudām savas 
domas attālināti, sacerot prezidenta runas Latvijas dzimšanas dienai un pieminot 
tautas varoņus, kas ļāvuši latviešiem dzīvot neatkarīgā valstī. Lai Latviju uzturētu, ir 
svarīgi saglabāt tās kultūru, ziedot darbus valstij, ticēt tās spējām un būt vienotai 
tautai. Latviešu stāsts ir jānodod nākamajām paaudzēm, jo nākotnes tautieši ir vie-
nīgie, kas spēs saglabāt valsti, tādēļ jāmāca viņiem, kā to izdarīt.

Nu esam sasnieguši Adventes jeb gaidīšanas laiku, kas jāpavada mierā, klusu-
mā un pārdomās. Katram cilvēkam šis laiks ir svarīgs, jo, skatoties svecītes liesmā, 
var padomāt, kādus labus darbus esam paveikuši pa gadu un ko darīsim tālāk.

Gaidot Ziemassvētkus, novēlu jums pārvarēt savas negatīvās īpašības, darīt la-
bus darbus un ievērot saticību, lai Adventes miers sildītu sirdi aukstā ziemas laikā.

MANA KĀ VALSTS PREZIDENTA RUNA
Ir atkal novembris. Šis ir laiks, kad vēl izteiktāk paužam savu piederību un mīlestī-

bu mūsu dzimtenei – Latvijai. Mēs paši esam tie, kas rada savu valsti – sākot ar sevi, 
savām ģimenēm, līdzcilvēkiem un sabiedrību kopumā.

Mūsu valsts otrā simtgade nav iesākusies viegli. Mūs ir sagaidījuši daudz pār-
baudījumi un, iespējams, daudz vēl priekšā. Bet mums jābūt stipriem, vienotiem un 
mērķtiecīgiem. Mums ir jāturpina augt un tiekties uz saviem sapņiem. Tikai kopā mēs 
varam izveidot stipru un drošu valsti, – ko saukt par savām mājām un būt laimīgiem.

Šodien mēs godinām Latviju un godinām tos, tik daudzos cilvēkus, kas cīnījās 
par brīvu, neatkarīgu, demokrātisku valsti – mūsu Latviju! Paldies arī tiem, kuri sade-
vās rokās, apvienojās, ticēja un izveidoja Baltijas ceļu, izcīnija Latvijas neatkarības 
atjaunošanu.

Es lepojos ar savu tautu! Lepojos gan šķirot vēstures lappuses, gan tagadnē. 
Mēs nedrīkstam padoties pie grūtībām, mums jāturpina augt gaišai un laimīgai nā-
kotnei! Nelaidīsim negatīvo mūsu ikdienas solī. Liela valsts sākas ar mazu cilvēku. 
Es turpināšu rūpēties, lai mūsu valsts būtu droša, pilnveidotos un ikkatrs Latvijas 
iedzīvotājs justos piederīgs un saprasts.

Daudz laimes, Latvija! Markuss Grahoļskis, 4. klase

NOTIKUMU APSKATS
No 26. oktobra līdz 4. decembrim pirmsskolas grupiņas bērni, speciālās klases 

skolēni, kā arī 1.-6. klašu skolēni individuāli apmeklēja kanisterapijas nodarbības. 
Skolēni ar prieku darbojās un nepacietīgi gaida atkalredzēšanos.

10. novembris – Mārtiņdiena. Mārtiņdiena tiek uzskatīta par ziemas sākumu. 
Tas ir laiks, kad zeme dodas atpūtā  un vairs nav apstrādājama. Mārtiņos sākas 
jautrie masku gājieni, kas šogad izpaliks. Šajā dienā galdā ceļ ceptu gaili vai vistu ar 
piedevām – sautētiem burkāniem un zirņiem, ēd kāļus, ar mizu ceptus kartupeļus, 
zirņus, biezpienu, sviestu, raušus. Šajā dienā iet jautrās rotaļās un min dažādas 
mīklas (Ieva Dailīdena, 4. klase).

11. novembris – par godu Lāčplēša dienai tika noliktas svecītes Visagala kapos 
pie O.Kalpaka pieminekļa. Pēcpusdienā aktivitātes sporta laukumā „2x2”, ievērojot 
visus drošības pasākumus.

17. novembris – Latvijas dzimšanas diena. Skolēniem bija iespēja uzrakstīt savu 
kā valsts prezidenta runu.

Sākoties Adventes laikam, katras klases skolēni radoši darbojas Rūķu darbnī-
cās, radot pārsteigumu sev un citiem.

Sekojot līdzi situācijai valstī, uz pašreizējo brīdi skolā mācās 1.-4. klases un 
speciālās klases skolēni, kā arī pirmsskolas grupiņa “Kāpēcīši”. No 7. – 18. decem-
brim mācības attālināti uzsāka 5.-6. klašu skolēni, bet 7.-9. klašu skolēni attālināti 
mācās jau no 26. oktobra. Mācības attālināti disciplinē skolēnu un radina pareizi 
plānot savu laiku. 

No 21. decembra līdz 4. janvārim – skolēnu ziemas brīvlaiks.
Skola piedalās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanas konkursā.

SKOLAS ZIŅAS
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Aktualitātes
 Atcelta izsole. Līdz ārkārtas situācijas 

pasludināšanas beigām valstī pašvaldība at-
cēlusi izsoli 6 zemes vienību nomai Latgales 
ielā. Izsoles pretendenti par izsoles norisies 
vietu un laiku tiks informēti individuāli. 

 Nodos atsavināšanai. Pašvaldība no-
lēmusi nodot atsavināšanai Lubānas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu Magones, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs 70580010127, pārdodot to izsolē. Ar 
izsoles nosacījumiem, norises vietu un laiku 
varēs iepazīties www.lubana.lv. Sekojiet infor-
mācijai.

 Lubānas novada pašvaldība, ņemot 
vērā epidemioloģisko situāciju valstī, kas liedz 
pulcēšanos klātienē, plāno izsoles veikt plat-
formā izsoļu organizēšanai – ELEKTRONISKĀ 
IZSOĻU VIETNE.

Vietnes iespējas:
– publicēt un organizēt nekustamā īpašu-

ma un kustamās mantas izsoles;
– veikt izsoļu dalībnieku atbilstības pār-

baudi, apstiprināšanu konkrētā izsolē;
– noturēt izsoli, veikt paziņojumu nosūtīša-

nu tās dalībniekiem;
– saņemt izsoles aktu; 
– drošības pārkāpumu pārbaude 24 stun-

dās un automātiska izsoles laika pagarināša-
na, ja konstatēti traucējumi; 

– iespēja publikācijas nosūtīt uz Latvijas 
Vēstnesi.

Vietnes mērķis ir SAMAZINĀT izsoļu da-
lībnieku negodprātīgu vai prettiesisku rīcību; 
PADARĪT ērtāku un ekonomiskāku izsoles 
norisi, kā arī nodrošināt pārdošanu par ie-
spējami augstāko cenu; ORGANIZĒT izsoles 
elektroniski neatkarīgi no dalībnieku faktiskās 
atrašanās vietas.

Ja prakse rīkot izsoles elektroniski izrādī-
sies veiksmīga un saistoša, tad arī turpmāk, 
pēc ārkārtas situācijas beigām, izsoles tiks 
rīkotas elektroniski.

Tā kā izdevums “Lubānas Ziņas” turpmāk 
iznāks 1 reizi mēnesī, tad lūgums interesen-
tiem sekot līdzi aktuālai informācijai gan par 
izsolēm, gan par citiem jautājumiem novada 
mājaslapā www.lubana.lv.

 Atgādinām, ka līdz 2020. gada 16. no-
vembrim bija veicams kārtējais nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Saskaņā 
ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi vei-
cami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. mar-
tā, 15. maijā, 17. augustā un 16. novembrī vai 
kā katra pašvaldība lēmusi saistībā ar Saeimā 
pieņemto likumprojektu “Par valsts apdrau-
dējuma un tā seku novēršanas un pārvarēša-
nas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatī-
bu” 4.punktā paredzēto tiesību pašvaldībām 
2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no 
likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” no-
teiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. 
gada ietvaros. Aicinām nodokli samaksāt lai-
cīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu 
maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nau-

da 0,05% apmērā no nesamaksātās 
summas.

8

Lubānas vidusskolā
Stapnovadu bioloģijas olimpiādē 

10.klases skolēns Valdemārs Lācis izcīnīja 
1. vietu un ir uzaicināts uz bioloģijas valsts 
olimpiādi, kā arī 3. vietu izcīnīja 9. klases 
skolēns Renārs Minkevičs.

No 7. decembra attālināti mācās  arī 
5.-6. klašu skolēni, bet 7.-12. klašu skolēni 
attālināti mācās jau no 26. oktobra.

1. decembrī programmas “Skolas 
Soma” ietvaros 1.-6. klašu skolēniem no-
tika Namdaru darbnīcas. Nodarbību laikā 
skolēni varēja pielikt roku koka zāģēšanā 
ar divroci, nomizot baļķi ar slīmestu, salikt 
pirmo “vainagu” savai pirmajai guļbūvei, 
koku un kokamatniecības iepazīšana caur 
interaktīvām sarunām.

10. decembrī skolas pagalmā iededza 
Ziemassvētku egli.

“Skolas somas” ietvaros 1.-6. klašu 
skolēni skatījās multiplikācijas fi lmu izlasi 
“Zelta Ziemassvētki.”

“Skolas somas” ietvaros tiešsaistē te-
ātra izrādi  “Misija Zeme” skatījās 4. klase.

10. un 11. decembrī 1.-4. klašu skolē-
niem notika Piparkūku cepšanas darbnī-
ca.

1. stāva foajē ir apskatāmi 7.-9. klašu 
skolēnu radošie darbi “Katram savu rūķi,” 
kā arī 5.-6. klašu skolēnu radošie darbi 
“Ziemas noskaņās”.

6. klases skolniece Marta Grigule pie-
dalījās literārajā konkursā “Doma izgaismo 
vārdu” ar saviem sacerētajiem dzejoļiem.

18. decembrī pie eglītes skolas pagal-
mā (pēc individuāla grafi ka) notiks skolē-
nu apbalvošana par labām un teicamām 
sekmēm. 

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

PII “Rūķīši”
Šinī neziņas un neskaidrību laikā PII 

“Rūķīši” mācību process notiek klātienē, 
katru dienu. Interešu izglītība notika līdz 
7. decembrim, bet līdz 11. janvārim tā ir 
pārtraukta. No 6. novembra vecākiem, ie-
nākot iestādē, obligāti ir jālieto mutes un 
deguna aizsegi, darbinieki no 3. decembra 
visas dienas garumā lieto mutes un degu-
na aizsegus. Grupiņu garderobēs nedrīkst 
uzturēties vairāk kā trīs vecāki. Mācāmies 
to darīt, viegli nav.

Lielākais decembra notikums bērniem: 
notiek Ziemassvētku vecīša gaidīšana. 
Katrai grupai (šoreiz bez vecākiem) notiks 
jautrie  rīti, kur bērni ceps piparkūkas, dzie-
dās, dejos, skaitīs dzejoļus un darīs citas 
interesantas lietas. Svētku nedēļa iestādē 
no 15. decembra līdz 18. decembrim.

Lūdzu, Lubānas novada iedzīvotāji, ie-
lūkojieties Lubānas novada mājaslapā pēc 
15. decembra, lai noskatītos video sveicie-
nu no PII “Rūķīši” kolektīva.

Lubānas pilsētas 
bibliotēkā

Arī šajā saspringtajā Covid laikā Lubānas 
pilsētas bibliotēka turpina strādāt! Tomēr, lai 
lieki neuzkavētos bibliotēkā un neveidotu 
rindas, lūdzam ievērot:

• iespēju robežās aicinām iepriekš sa-
zināties ar mums pa tālruni 64894281  vai 
rakstīt uz e-pastu biblio.lubana@lubana.lv, 
lai jau laikus atlasām interesējošo literatūru;

• lietojiet sejas aizsegus, ienākot biblio-
tēkā;

• atnestās grāmatas ievietojiet tam pare-
dzētās kastēs bibliotēkas priekštelpā; 

• veiciet roku dezinfekciju;
• uzturēšanās laiks bibliotēkā – 15 mi-

nūtes;
• vienlaicīgi bibliotēkā var uzturēties 3 

apmeklētāji.
Ar jaunāko bibliotēkas iegādāto literatūru 

varat iepazīties Lubānas novada mājaslapā 
www.lubana.lv sadaļā Bibliotēkas un Lubā-
nas pilsētas bibliotēkas www.facebook.com  
kontā, kā  arī elektroniskajā katalogā https://
madona.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.

Sargāsim paši savu un apkārtējo ve-
selību! Lai visiem kopā jauks Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laiks!

Meirānu bibliotēkā
Meirānu bibliotēka strādā, ievērojot val-

stī noteiktos sanitārā protokola noteikumus 
– dezinfi cēt rokas, iekštelpās lietot sejas 
maskas un grāmatas nododot, tās ievietot 
grāmatu kastē, vēlāk saņemtās grāmatas 
tiek novietotas atsevišķā telpā karantīnā. 

Notiek grāmatu un periodikas izsniegša-
na lasītājiem tikai līdzņemšanai. 

Apmeklētājiem ir iespējams izmantot 
datoru neatliekamo maksājumu veikšanai 
u.tml., arī izdrukāt dokumentu vai nokopēt.

Tiek sniegtas telefoniskas un mutiskas 
uzziņas.  Šogad nenotiks  ierastais biblio-
tēkas gada noslēguma pasākums,  bet uz 
Ziemassvētkiem krājumu papildinās 42 jau-
nas grāmatas. 

Tāpat arī par to, kas notiek Meirānu bib-
liotēkā, iespējams redzēt un lasīt bibliotēkas 
profi lā www.facebook.com. Ar jaunāko grā-
matu sarakstu var iepazīties www.lubana.lv.

Lai nāk sirsnīgi un mierpilni Ziemas-
svētki mums visiem!

Lubānas novada sociālā dienesta 
direktore Inese Lībere saka paldies

visiem sociālā aprūpes centra (Lubānas 
VSAC) darbiniekiem par lielo ieguldīto 
darbu, spējot nosargāt savus klientus 
no saslimšanas. Labu veselību, izturību 

un darbotiesprieku darbiniekiem, 
VSAC klientiem un viņu piederīgajiem! 
Paldies visam Sociālā dienesta kolek-
tīvam par izturību šajā pandēmijas lai-
kā, sekmīgi risinot ikdienas problēmas. 
Spēku un izturību visiem arī turpmāk!
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Nacionālais veselības 
dienests informē

Pacientu un ārstu drošībai – 
pirms dodies, zvani!

Gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība - vispirms sazinies ar 
ģimenes ārstu vai ārstniecības iestādi telefoniski vai elektroniski. Bez iepriekšē-
ja pieraksta doties nedrīkst!

Sazinoties ar ārstniecības iestādi, norādi nepieciešamo pakalpojumu, pie-
ejamo nosūtījumu (papīra formātā vai E-veselības portālā) un informē par savām 
sūdzībām. Ārstniecības iestāde, izvērtējot pacienta stāvokli, pieņems lēmumu 
vai sniegt pakalpojumu klātienē, vai nodrošināt attālinātu konsultāciju.

Ja tiek noteikta klātienes vizīte – precīzi ierodies norādītajā laikā, lai izvairī-
tos no saskarsmes ar citiem pacientiem, lieto sejas aizsargmasku un ievēro 2 
m distanci, dezinfi cē rokas.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, Nacionālais veselības dienests 
(NVD) atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vis-
pirms jāsazinās ar ģimenes ārstu vai nepieciešamo ārstniecības pakalpojumu 
sniedzēju telefoniski vai elektroniski. Bez iepriekšēja pieraksta doties nedrīkst, 
tostarp arī gadījumos, ja ir ģimenes ārsta nosūtījums pie ārsta speciālista vai 
nepieciešama konsultācija akūtas saslimšanas vai hroniskas vainas paasinā-
juma gadījumā.

Sazinoties ar ārstniecības iestādi, jānorāda nepieciešamais pakalpojums, 
pieejamais nosūtījumus (papīra formātā vai E-veselības portālā) un jāinformē 
par savām sūdzībām. Ārstniecības iestāde, izvērtējot pacienta stāvokli, pieņems 
lēmumu vai sniegt pakalpojumu klātienē, vai nodrošināt attālinātu konsultāciju. 
Par attālinātām konsultācijām pacienta līdzmaksājums nav jāveic. Lēmumu par 
attālinātas konsultāciju sniegšanu pieņem speciālists. Ja pacientam tiek noteik-
ta klātienes vizīte, tad precīzi jāierodas norādītajā laikā, lai izvairītos  no saskars-
mes ar citiem pacientiem, jālieto sejas aizsargmaska un jāievēro 2 m distance.

Neatliekamos gadījumos, kad palīdzība nepieciešama nekavējoties, NVD 
aicina vērsties slimnīcu uzņemšanas nodaļās vai dzīvības apdraudējuma ga-
dījumā (bezsamaņa, elpas trūkums, aizdomas par insultu vai infarktu, smaga 
trauma vai dzīvību apdraudoša asiņošana u.c. situācijas, kad izšķirošas ir mi-
nūtes) zvanīt 113.

Jau vēstīts, ka no 3. decembra uz laiku visās slimnīcās ierobežoti plānveida 
pakalpojumi stacionārā un dienas stacionārā. Tajā pašā laikā netiek ierobežoti 
ambulatorie veselības aprūpes pakalpojumi. NVD vērš uzmanību, ka gadīju-
mos, ja tiek mainīts esošais pieraksts, ārstniecības iestāde ar ikvienu pacientu 
sazināsies individuāli.

Vienlaikus NVD informē, ka sākot ar šā gada novembri Covid-19 pozitīviem 
pacientiem un kontaktpersonām, kuru veselības stāvoklis  neļauj gaidīt nepie-
ciešamā pakalpojuma saņemšanu pēc atveseļošanās, ir iespēja saņemt ambu-
latoros veselības aprūpes pakalpojumus konkrētās ārstniecības iestādēs (pie-
mēram, rentgens, ginekologs, ķirurgs, kardiologs, laboratoriskie izmeklējumi 
u.c.). Ārstniecības iestāžu un pakalpojumu saraksts pieejams NVD mājas lapā 
vai nepieciešamo informāciju iespējams noskaidrot, zvanot uz NVD bezmaksas 
konsultatīvo tālruni 8000 1234.

Svarīgi! Noteikumi, kas jāievēro Covid-19 pozitīvam pacientam un kontakt-
personām, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu konkrētajā ārstniecības 
iestādē:

Jābūt ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumam, izņemot tiešas pieejamī-
bas speciālistu pakalpojumiem;

Telefoniski vai elektroniski jāsazinās ar ārstniecības iestādi un jāveic pie-
raksts – ārstniecības iestāde izvērtēs vai pakalpojumu nevar sniegt attālināti;

Ierasties uz izmeklējumu stingri noteiktajā laikā;
Uz ārstniecības iestādi nedrīkst doties ar sabiedrisko transportu;
Gan dodoties uz ārstniecības iestādi, gan ārstniecības iestādē obligāti jālie-

to sejas maska, jāievēro 2m distance, kā arī jādezinfi cē rokas.
Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ir pieejama 

vietnē www.rindapiearsta.lv. Informāciju par valsts apmaksātiem veselības ap-
rūpes pakalpojumiem var noskaidrot, zvanot uz NVD bezmaksas informatīvo 
tālruni 8000 1234 vai mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.

Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi, ievēro-
jot veselības nozares speciālistu un Slimības un profi lakses kontroles centra 
norādījumus.

AKTUĀLI
Lūgums padalīties ar 

informāciju 
Lubānas Jaunajos kapos ir piemiņas vieta krituša-

jiem latviešu leģiona karavīriem un nacionālajiem par-
tizāniem, ko atklāja 1992. gada 25. jūlijā. Šeit ir pārap-
bedīti 26 leģionāri un nacionālie partizāni. Pieminekli 
uzstādīja un piemiņas vietu izveidoja Latvijas Nacio-
nālo karavīru biedrības Lubānas nodaļa. Piemiņas ak-
meni veidojis Andris Briezis. Ir daudz informācijas par 
piemiņas vietas atklāšanas pasākumu, bet es lūdzu, 
ja kāds var pastāstīt par šo 26 karavīru pārapbedīša-
nu (no kurienes pārapbedīti), zvanīt, rakstīt. Tajā laikā, 
lai pārapbedītu, bija vajadzīga pašvaldības un zemes 
īpašnieka atļauja. 

Informāciju sūtīt Ilzei Krauklei, e-pasts: ilze.krauk-
le@lubana.lv, vai pa telefonu 26374962. 

Adrese: Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturis-
kā mantojuma centrs, O.Kalpaka 4-2, Lubāna, Lubā-
nas novads, LV 4830.

Kurš spēlēja 
vijoli, cītaru?

Ziemas un ārkārtējās situācijas laiks ir itin piemē-
rots, lai varētu ieskatīties un pārlūkot vecos foto albu-
mus un atcerētos par lauku muzikantiem, kas muzicēja 
mājās un kuplināja dažādu svinību un pasākumu no-
risi.  

Madonas muzejā esam pievērsušies tautas mu-
zicēšanas tēmas izpētei un plānojam arī izstādi. Vis-
pirms, apjautājot kolēģus, atklājās, ka lauku muzikanti 
nemaz tik tālu nav jāmeklē – kādam tēvs, kādam vec-
tēvs, kādam vēl cits radinieks senāk muzicējuši. Dažs 
tikai mājās spēlēja, piemēram, vijoli, cits spēlējis vijoli, 
cītaru vai uzsita pa bungām kulšanas talku noslēgumā, 
zaļumballēs, dažādās svinību reizēs, piemēram, kāzās. 
Arī muzejā laika gaitā nonākušās fotogrāfi jas liecina par 
muzikantiem un mūzikas instrumentu gatavotājiem. 

Savulaik ir apjautāti Lubānas puses cilvēki un 
publicēta informācija par zaļumballēm. Tajā izdevu-
mā minēta, piemēram, Mūrmaņu kapella Lubānā 20. 
gadsimta 20. gados. (Eduards, Roberts Mūrmaņi), ko 
fotografējis Alfreds Grāvers. Karāļi no Stūrmeža muzi-
cējuši gan mājās, gan kāzās, kristībās un ballēs. Savu-
kārt jaunajā stāstu krājumā “Lubāna. Nākamie simts” 
lasām par Meirānu puses muzikantiem – Nikolajs Vin-
dačs spēlēja ermoņikas kolhoznieku jubilejās, bet Pē-
teris Bodnieks bija akordeonists, kura pārziņā bijušas 
Jāņu lustes “Zaļāmuižā”. Droši vien kādā albumā ir arī 
šo muzikantu fotogrāfi jas. Tāpat zināma Jāņa Gavara 
kapella. Viņam vijoli spēlēt iemācījis brālēns, un laika 
gaitā tika apgūti arī citi mūzikas instrumenti. Un tā pa 
solītim vien atklājas lauku muzikantu vēsture. Lūgums 
arī “Lubānas Ziņu” lasītājiem palīdzēt izstādes tapša-
nā, daloties atmiņās, ieskatoties foto albumos. 

Lūgums zvanīt šo rindu autorei – t. 20012079. 
Ja ir ērtāk un pieejamāk, piemēram, iedot foto-grāfi jas 
ieskenēšanai un saņemt atpakaļ, var sazināties ar Ilzi 
Kraukli (t. 26374962) Lubānas novada tūrisma un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma centrā. Laimdota Ivanova
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Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas...

Leons Liumans (84 g.) Lubāna
Miris 15.11.2020.

Mihails Veršickis (73 g.) Lubāna
Miris 28.11.2020. 

Rūta Āboliņa (61 g.) Lubāna
Mirusi 03.12.2020.

Kārlis Kampe (87 g.) Indrānu pag.
Miris 03.12.2020.

AKTUĀLI

Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,

Kur saule nekad vairs nenoriet.
                   (B.Senkēviča)

     Skumju dienās mūsu patiesa līdzjūtība
Lidijai Mičulei ar ģimeni, tēvu un vectēvu

Leonu Liumanu mūžības ceļā pavadot.
             Dace, Sandra, Katrīna, Māris 

Iznāk pretī rudens diena
Aizlijusi, pelēkruda.

Kā ar rudens lietus lāsēm
Sirds ar skumjām sarunājas.

(Sk. Kaldupe) 

Jūtam līdzi lielajās bēdās 
audzinātājai Lidijai, 

tēvu Leonu Liumanu aizsaulē aizvadot.

Kāpēcīšu vecāki

Cik grūti noticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,

Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī paglabāt.

(I. Mežnora)
Izsakām līdzjūtību Skaidrītei, Inesei, 

vīru, tēti Mihailu Veršicki 
pēdējā ceļā pavadot.

Iedzīvotāji Parka ielā 7

Cilvēka dzīvei ir zvaigznes gājums –
     Tā iemirdzas un nodziest,

Paliek klusums un neizteiktie vārdi...
(I. Auziņš)

Izsakām patiesu līdzjūtību Lidijai Mičulei, 
tēvu mūžībā pavadot.

Lubānas vidusskolas 1. klases bērni, 
audzinātāja un vecāki

Es tev domās, tēt, stāstīšu vēl ilgi,
Kā dārzā ziedi sazied,

Kā pīlādzis kvēl,
Kā dzērves aizlido,

Kā sniegi snieg,
Kā dienas man aizskrien

bez tevis, tēt...
(S. Āre)

Kad tēva dzīves gājums ierit mūžības ceļā, 
patiesa līdzjūtība Lidijai Mičulei 
un viņas tuvajiem un mīļajiem, 

pavadot mīļu cilvēku smilšu kalniņā.

Vita, Daiga, Igors

Interešu izglītības praktiskās 
daļas var notikt klātienē tikai indi-
viduāli. Klātienē nav atļauti koru un 

pūšaminstrumentu kolektīvu mēģinājumi.
Augstākās izglītības, profesionālās izglītības 

un pieaugušo profesionālās tālākizglītības un ne-
formālās izglītības process drīkst notikt tikai attā-
lināti. Savukārt praktiskās iemaņas, kuras nav ie-
spējams apgūt attālināti, drīkst klātienē apgūt tikai 
individuāli – viens pasniedzējs ar vienu audzēkni.

Sports
Klātienē telpās sporta treniņi drīkst notikt tikai 

Latvijas pieaugušo izlases, Olimpiskās vienības 
un Paraolimpiskās vienības sportistu un komandu 
sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu ko-
mandu pilngadīgu profesionālo sportistu treniņi.

Pārējie sporta treniņi telpās drīkst notikt tikai 
individuāli vai divatā ar treneri, savukārt grupu 
treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt tikai ārpus 
telpām.

Jāņem vērā, ka teltis vai citas pagaidu būves, 
ja tām ir sienas, arī tiek uztvertas kā telpas, taču 
apjumti laukumi bez sienām tiek uzskatīti par āru.

Veikali un pakalpojumi
Veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās 

vienam apmeklētājam jānodrošina 15 m² platība. 
Informācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt 
skaidri redzamai pie ieejas. Mazās telpās apmeklē-
tāji drīkst iet pa vienam. 

Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, vei-
kaliem un pasākumu organizatoriem jānodrošina, 
ka cilvēki, kuri nelieto sejas masku vai to dara ne-
pareizi (neaizsedzot gan muti, gan degunu), netiek 
ielaisti telpās un pakalpojums netiek sniegts tiem, 
kuri neievēro epidemioloģiskās drošības prasības.

Sestdienās, svētdienās un svētku dienās drīkst 
strādāt tikai aptiekas un veterinārās aptiekas, sa-
vukārt veikalos drīkst tirgot tikai pārtikas preces 
(izņemot alkoholu un cigaretes), higiēnas preces, 
dzīvnieku barību, preses izdevumus un sabiedriskā 
transporta biļetes, kā arī atļauta degvielas tirdznie-
cība. Preču tirdzniecības ierobežojums brīvdienās 
un svētku dienās attiecas arī uz ielu tirdzniecību un 
tirdzniecību atklātā tirgus teritorijā, pilnībā aizliegta 
ir gadatirgu organizēšana. Savukārt netiek ierobe-
žota distances tirdzniecība un e-komercija – arī 
brīvdienās un svētku dienās atļauta preču iegāde 
ar distances līgumu, piegāde uz mājām un pako-
mātiem, kā arī preču izsniegšana un saņemšana 
veikalos.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasāku-
mus, drīkst darboties friziera un manikīra pakalpo-
jumu sniedzēji.

Sabiedriskais transports
Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā transpor-

tā, kopš 7. decembra pasažieru skaits tajā nedrīkst 
pārsniegt 50% no transportlīdzekļa ietilpības. Ja 
nav iespējams kontrolēt pasažieru iekāpšanu un 
izkāpšanu, tad transporta līdzeklī jābūt norādēm 
par sēdvietu izmantošanu, nodrošinot fi zisko dis-
tancēšanos.

Sabiedriskajā transportā sejas maskas jālieto 
gan transportlīdzekļa vadītājam, gan pasažieriem, 
tajā skaitā bērniem no 7 gadu vecuma. Sejas mas-
kas sabiedriskajā transportā varēs nelietot bērni, 
kas nav sasnieguši 7 gadu vecumu, un personas 
ar kustību vai psihiskās veselības traucējumiem. 
Sejas maskas obligāti ir jālieto arī taksometros.

Sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot ie-
dzīvotāji, kuriem ir pozitīvs Covid-19 tests vai kuri 
atzīti par kontaktpersonām.
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Pieņemts ārkārtējās situāci-
jas pagarinājums līdz 11. janvā-
rim, ieviešot stingrākas drošības 
prasības un ierobežojumus. 

1. decembrī valdība pieņēma lēmumu par 
ārkārtējās situācijas pagarinājumu (rīkojums par 
ārkārtējās situācijas izsludināšanu ir atrodams Mi-
nistru kabineta mājaslapā).

Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobežošanai un 
cīņai pret vīrusa radīto apdraudējumu Latvijas 
iedzīvotāju veselībai un dzīvībai ieviesti stingrāki 
un precīzāki drošības pasākumi ar mērķi visai sa-
biedrībai kopīgi radīt apstākļus, kuros vīruss nevar 
izplatīties. Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē jā-
sasparojas svētku laiku veltīt kopīgai, bet savrupai 
cīņai pret vīrusu. Papildus drošības pasākumiem 
būs pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, gan strā-
dājošajiem. Vienlaikus valdība konsekventi strādā 
pie vakcīnas pieejamības.

Masku nēsāšana
Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām tel-

pās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, visiem jānēsā 
sejas maska, tajā skaitā darba kolektīvos. Sejas 
maskas var nenēsāt bērni līdz septiņu gadu ve-
cumam un cilvēki, kuri acīm redzamu funkcionālu 
traucējumu dēļ tās nevar lietot.

Pulcēšanās
Visā Latvijā ikvienam ikdienas gaitās jāievēro 

2 + 2 princips – divi metri, divi cilvēki. Tātad jā-
ievēro divu metru distance un tikšanās jāierobežo 
līdz diviem cilvēkiem.

Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūrvie-
tu, izstāžu, kinoteātru, kā arī gadatirgu, tajā skaitā 
Ziemassvētku tirdziņu darbība. Bibliotēkas drīkst 
klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai. Strādāt, 
strikti ievērojot epidemioloģiskās drošības notei-
kumus, var muzeji un tiem radniecīgas mākslas un 
vēstures eksponēšanas vietas.

Līdz 11. janvārim saglabāts ierobežojums 
amatierkolektīvu darbībai klātienē – nodarbības 
grupām īstenojamas attālināti, bet klātienē – tikai 
individuāli (izņemot vienas mājsaimniecības lo-
cekļus).

Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot vie-
nas mājsaimniecības ietvaros. Drīkst apciemot 
cilvēkus, kuri dzīvo vieni un viņiem nepieciešama 
aprūpe, ievērojot 2+2 principu.

Bērēs un kristībās neatliekamos gadījumos 
drīkst pulcēties ārpus telpām ne vairāk kā 10 cil-
vēki (neskaitot ar to norisi tieši saistītos cilvēkus, 
piemēram, garīdznieku) no ne vairāk kā divām 
mājsaimniecībām, lietojot mutes un deguna aiz-
segus.

Reliģiskās darbības vietās vienlaikus drīkst at-
rasties ne vairāk kā 20% no maksimāli pieļaujamā 
cilvēku skaita.

Ievērojot epidemioloģiskās un citas organi-
zatora noteiktās prasības, var organizēt sapulces, 
piketus un gājienus, tajos pulcējot ne vairāk kā 25 
cilvēkus.

Izglītība
Klātienē mācību process drīkst notikt tikai 

bērnudārzos un 1.–4. klasēs. Kopš 7. decembra 
mācības attālināti notiek arī 5.–6. klasēm.

Skolās jānodrošina 3 m² platība vienam sko-
lēnam.

Bērnudārzos strādājošajiem visu laiku jānēsā 
maskas.

No 4. janvāra skolās maskas būs jānēsā gan 
stundu laikā, gan ārpus mācību procesa kā skolo-

tājiem, tā skolēniem.


