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Izsludināts iepirkums “Meirānu stacijas jumta vienkāršota atjaunošana”. Pieteikumu iesniegšanas
termiņš – 28. jūnija plkst. 14.00.
Izsludināts iepirkums “Kluba
ēkas pārbūve”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 26. jūnija plkst.
15.00.
Informācija par iepirkumiem atrodama Elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/
Supplier
Lubānas PII “Rūķīši” aicina
darbā nekustamā īpašuma pārvaldnieku. Plašāku informāciju skatīt mājaslapā www.lubana.lv.
Izdoti jauni saistošie noteikumi Nr. 7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas
tīklu un decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”. Stājas spēkā 15.06.2019.
Noslēdzies projektu konkurss
“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības
un piederības veicināšanai”. Pašvaldībā iesniegti 6 projekti. Informācija interesentiem 10.lpp.
Izveidots pašvaldībai piekritīgo zemju saraksts (pieejams mājaslapā www.lubana.lv un laikraksta
11.lpp.). Pašvaldība vēlas noskaidrot, vai iedzīvotājiem ir interese par
šiem zemesgabaliem.
14. jūnijs – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Atceres brīdis pie piemiņas akmens
Lubānā, Aiviekstes krastā un turpinājums Br. Martuževas Dzejas klētī
“Dārziņos”.
Plogging skrējiena laikā savāktas vairāk nekā 1,5 tonnas atkritumu... lasiet 9.lpp.
Lubānas pilsētas centrā tiek
uzstādīta jauna tualete.

Pie Lubāna laba dzīve
Melnu dienu neredzēj
Bites gāja ozolā
Zuši līda murdiņā
Amatiermākslas kolektīvu festivāls
“AIVIEKSTES SVĒTKI – 2019”
“Pie Lubāna laba dzīve”
9.00 – 13.00 Lubānas centrā Aiviekstes svētku tirgus
10.00 Uz mazās skatuves pie pilsētas kluba – Degumnieku tautas nama
bērnu teātra “Mazais Modelītis” un bērnu deju kolektīva “Virpulītis” uzvedums
“Mūsu sētas Reksis”
10.00 Pie estrādes
Laivošanas sacensības ar šķēršļu
pārvarēšanu
Veselības profilaktiskās pārbaudes.
11.00 Lubānas vidusskolas stāvlaukumā
Extrēmais velo šovs ar programmu
“GREENTRIALS BIKE TOUR”
11.00 Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā

EF kulRīgas VEF
ora “Dzintūras pils kora
rts, diriģente
tars” koncerts,
Aira Birziņa
certa baznīcā labPēc koncerta
darības akcija “Aiviekstes svētku k ū k a ”
Vāksim ziedojumus baznīcas griestu
atjaunošanai
12.00 Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Medību trofeju izstādes atklāšana
13.00 Uz mazās skatuves pie pilsētas kluba
Koru, vokālo ansambļu, folkloras
kopu un kapelu koncerts “Lai sasaucamies, lai dziedam!”
15.00 Estrādē
Tautas deju kolektīvu koncerts “Lai
sasaucamies un danci griežam!”
Pēc koncerta lauku kapelas “Meldiņš” mūzika uz plosta Aiviekstē
19.00 Estrādē
Dziedošo aktieru grupas “Drama”
koncerts
22.00 Estrādē
Aiviekstes svētku Zaļumballe ar
grupu “Gints un ES”
24.00 Aiviekstes krastā pie estrādes
SALŪTS
PARALĒLI DARBOSIES:
• Orientēšanās dabas takā “Aiviekstes
ozoli” Starts pie estrādes
• Pie bērnu rotaļu laukuma vizināšanās ar poniju un zirgu, piedāvā Z./S.
“Volframs un pakavi”
• Atrakcija Mazais kapteinis”

Nākamais laikraksta
“Lubānas Ziņas” numurs
iznāks 28. jūnijā.
Informāciju iesniegt domē redaktorei
līdz 21. jūnijam.

• SIA “Pilsētvides serviss” organizē
Plogging skrējienu, starts pie estrādes
Ieeja uz “DRAMA” koncertu un
balli 3 EUR, tikai uz balli 3 EUR, ar
atšķirības zīmēm, kā arī pirmsskolas
vecuma bērniem ieeja brīva.
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Saistošie noteikumi Nr. 7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes,
kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
mu
sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi””
Apstiprināti Lubānas novada domes 2019.gada 30.aprīļa sēdē protokols Nr.4, 11.§
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu un piekto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384
“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)
nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā un brīvkrānu ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.5. ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos
noteikumos noteiktās prasības;
1.6. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai;
1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;
1.8. prasību minimumu asenizatoram;
1.9. administratīvo atbildību par šo noteikumu
pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Blakus patērētājs – persona, kas izmanto
Patērētāja īpašumā, valdījumā vai atbildībā esošo
ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanai.
3.2. Decentralizēto pakalpojumu sniedzējs –
persona, kas nodrošina notekūdeņu savākšanu no
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanu un novadīšanu centralizētajā kanalizācijas
sistēmā speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas
vietās.
3.3. Objekts – Patērētāja nekustamais īpašums
vai dzīvokļu īpašumu māja, kurai ir Pievads centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai.
3.4. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Patērētāju un
Pakalpojuma sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī abu pušu
tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām.
3.5. Pakalpojuma sniedzējs – komersants, kas
sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojums)

2

Lubānas novadā.
3.6. Pievads – Patērētāja atbildībā esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas atsevišķs ievads, kas nodrošina Patērētāja Objektu ar ūdensapgādi, un kanalizācijas ārējās sistēmas atsevišķs izvads, kas nodrošina
notekūdeņu novadīšanu no Patērētāja Objekta.
3.7. Patērētājs – nekustamā īpašuma īpašnieks
(dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai
valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz
noslēgtu Pakalpojuma līgumu.
3.8. Tīklu piederības shēma – Pakalpojuma sniedzēja sagatavota atbildības robežu shēma, kurā norādītas robežas, kurās par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un būvēm atbild Pakalpojuma sniedzējs un
Patērētājs. Atbildības robežu shēma ir Pakalpojuma
līguma neatņemama sastāvdaļa.
3.9. Ūdens patēriņa norma – ūdens patēriņa
norma vienam iedzīvotājam (m3 /mēnesī), ja ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaitei netiek izmantots
komercuzskaites mēraparāts.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojumi) un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
un nodrošinātu Patērētājus ar nepārtrauktiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju Lubānas novadā
un dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Lubānas novada teritorijā.
6. Noteikumu V. nodaļā “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība”
noteiktās prasības neattiecas uz Lubānas novada
pašvaldības Indrānu un Meirānu ciemu teritorijām.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas
tīkli vai būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie
noteikumi.
8.Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam aizpildītu tehnisko
noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, šajā pašā pieprasījumā
apstiprina piekrišanu to personas datu apstrādei un
pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā.
9. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai tā
pilnvarotā persona, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, pieprasa Pakalpojuma sniedzējam tehniskos noteikumus nekustamā īpašuma esošā Pievada
pārbūves, atjaunošanas un nojaukšanas gadījumā.
10. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2
gadi.
11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves
būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai restaurāci”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 14. jūnijs

jas gadījumā, ja piegulošajā ielā atrodas centralizētās
ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkli, un
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir
noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas.
12. Ja Patērētājs ūdensapgādei izmanto arī vietējo ūdens ieguves avotu, to aizliegts savienot ar Pakalpojuma sniedzēja centralizēto ūdensapgādes sistēmu.
Patērētājam, kuram ir vietējais ūdens ieguves avots
un kurš notekūdeņus novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, notekūdeņu uzskaite tiek veikta atbilstoši uz vietējā ūdens ieguves avota uzstādītā ūdens
komercuzskaites mēraparāta vai – pēc Pakalpojuma
sniedzēja pieprasījuma – uz kanalizācijas izvada uzstādītā notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem.
13. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps
grīdā, izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas
zemāk par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram
pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas,
izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās aizbīdni
vai vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens
tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
14. Ja Pievadu centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav
iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma
īpašniekam kā Blakus patērētājam pievadu pievienot
pie cita Patērētāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo
īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Patērētāju, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu citiem Patērētājiem. Šādā
gadījumā ir jābūt saskaņotai Tīklu piederības shēmai
un noslēgtam līgumam starp Blakus patērētāju un
Patērētāju.
15. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt citā
saskaņotā vietā, ar tiesībām Pakalpojuma sniedzējam
piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglam.
16. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla
izbūves, Pakalpojuma sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojuma
sniedzēja īpašums.
17. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības par saviem līdzekļiem aprīkot komercuzskaites mēraparātus
ar attālinātu datu nolasīšanu un šos rādījumus izmantot pakalpojuma apjoma uzskaitei.
18. Ja komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta ir Patērētāja atbildības robežās, Patērētājs atlīdzina Pakalpojuma sniedzējam izdevumus
komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas
gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, kas saistīti ar
jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu.
19. Pakalpojuma sniedzējs ūdens spiedienu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina atbilstoši
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normatīvo aktu prasībām. Ja Objekta ūdensapgādes
iekšējā sistēmā ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens, Patērētājs, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, par saviem līdzekļiem nodrošina vietējo ūdens
spiediena paaugstināšanas iekārtu izbūvi.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
20. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
20.1. maģistrālie un sadalošie ūdensvada tīkli;
20.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas
iekārtas, ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
20.3. maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli;
20.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces
kanalizācijas tīkli;
20.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un
hidrantu plāksnītes;
20.6. komercuzskaites mēraparāti.
21. Pakalpojuma sniedzēja apkalpes zonā var
būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas,
kuras nav Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā, bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas Patērētāja un Pakalpojuma sniedzēja
noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs infrastruktūras
apkalpošanu, nav uzskatāmi par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir
jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.
22. Pēc saskaņošanas ar Patērētāju Pakalpojuma sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs
jebkurā laikā apsekot Patērētāja nekustamo īpašumu,
lai pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas
inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību
ekspluatācijas noteikumiem.
23. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs konstatē
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma
riskus, tas var nekavējoties atslēgt Patērētāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā
24. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts
novadīt notekūdeņus:
24.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
24.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas
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sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
24.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var
attīrīt Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās, ievērojot Pakalpojuma sniedzējam izsniegtās
piesārņojošās darbības atļaujas prasības un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu
tehnoloģiskos parametrus;
24.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un
vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
24.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas
skataku sienām (piemēram – tauki);
24.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr.1 noteiktās maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas.
25. Ja Patērētāja novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr.1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, tad:
25.1. Patērētāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt
attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē,
ka netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikumā
Nr.1;
25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojuma sniedzējs var atļaut Patērētājam novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā
notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji
attīrītus notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa
noteikta Pakalpojuma līgumā, un ja ar piesārņojuma
koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts
kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
26. Patērētāja pienākums ir nekavējoties ziņot
Pakalpojuma sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā.
27. Gadījumos, ja noteikumu 26.punktā minētais
piesārņojums tiek konstatēts centralizētajā kanalizācijas sistēmā iepludinātajos notekūdeņos un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar
Pakalpojuma sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa
avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad
Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
28. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu apsekošanu Patērētāja nekustamajā īpašumā, ja
Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
ieplūdē vai kanalizācijas tīklos tiek konstatēts paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Patērētājam nav
tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
29.1. vielas, kuras atzītas par ūdens videi īpaši
bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams
novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
29.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas
gāzveida vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
29.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
29.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt
cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa
oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 14. jūnijs

29.5. radioaktīvas vielas;
29.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus,
smiltis, grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var
veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
29.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus
un tml.;
29.8. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā radušos notekūdeņu dūņu kvalitāti un
nelabvēlīgi ietekmē to apsaimniekošanu;
29.9. izlietotos ķīmiskos reaģentus un bīstamu
bakteriālo piesārņojumu;
29.10. naftas produktus un to savienojumus.
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
30. Jebkurai personai ir aizliegts:
30.1. patvaļīgi, neievērojot šo noteikumu prasības, pievienoties centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem;
30.2. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
30.3. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās
izliet decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, asenizācijas un citus notekūdeņus, kā arī izmest
cietos atkritumus vai citus priekšmetus, bez saskaņošanas ar Pakalpojuma sniedzēju novadīt nokrišņu
un gruntsūdeņus;
30.4. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt jebkādas darbības Pakalpojuma sniedzēja
īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmās;
30.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus,
izņemot Pakalpojuma sniedzēja darbiniekus;
30.6. bojāt centralizētās ūdensapgādes sistēmas
un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūru
un aprīkojumu;
30.7. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
31. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
nedrīkst kavēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
apstiprinātas formas plāksnīšu ar hidrantu, armatūras
un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
32. Ja Patērētāja ūdensapgādes sistēmā trūkst
noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas
tīklus u.c.), ir bojāti Patērētāja ēkas iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai netiek ievērotas šo
noteikumu un būvnormatīvu prasības, Patērētājs ir
atbildīgs par iespējamām sekām.
33. Jebkura persona, atklājot bojājumus centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās
kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, tiek aicināta par
to nekavējoties ziņot Pakalpojuma sniedzējam uz tā
mājaslapā norādītajiem tālruņiem.
3.4. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
34. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā
īpašumā, Patērētājam ir jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojuma sniedzēju.
35. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem
pievienot caurules ūdens ņemšanai.
36. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojuma snie-
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dzējam uz tā mājaslapā norādītajiem tālruņiem.
m
37. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs likvidēt
ūdens brīvkrānus vietās, kur nekustamā īpašuma
īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada Pievadu un saņemt centralizētus ūdensapgādes
pakalpojumus.
IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana un tajā ietveramie noteikumi
38. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojuma sniedzēju slēdz:
38.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs
vai pilnvarotā persona;
38.2. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
38.3. persona, kura centralizētajā kanalizācijas
sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus.
39. Pakalpojuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz sekojošu informāciju un dokumentus:
39.1. Aizpildītu noteiktas formas iesniegumu līguma noslēgšanai
39.2. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību (zemesgrāmatas apliecība, pirkšanas
un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma
līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma
tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā
stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
39.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu
vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
39.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota
fiziska persona – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
39.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai
shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir.
40. Pakalpojuma sniedzējs, ja tas nepieciešams
līguma noslēgšanai, ir tiesīgs:
40.1. pieprasīt iesniegt papildu dokumentus vai
informāciju, tai skaitā nekustamā īpašuma ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu tīklu
shēmas, lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas,
ziņas par Objektā veicamās darbības profilu, par ražošanā pielietojamām vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem;
40.2. apsekot līguma slēdzēja nekustamajā īpašumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas ārējās
un iekšējās sistēmas, lai pārliecinātos, ka iesniegtā
informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskajai situācijai
un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai;
40.3. noteikt notekūdeņu paraugu noņemšanas
vietas (kontrolakas), veidu, periodiskumu un apmaksas kārtību;
40.4. pieprasīt iesniegt līguma par tauku un
naftas produktu uztvērēju apkalpošanu un izvešanu
kopiju vai citus par apkalpošanu un izvešanu apliecinošus dokumentus.
41. Patērētājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojuma sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas
tehnoloģiskajā procesā rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai bīstamās vielas vai to grupas,
par kurām sniegta detalizēta informācija iesniegumā,
lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai,
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un kuras var tik
tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.
42. Līguma slēdzējam norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumu jāsāk ar Pakalpojuma
sniedzēja pēdējo fiksēto ūdens uzskaites mēraparāta
rādījumu, ja līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo
īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojuma sniedzēju
ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai
nevar uzrādīt ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu
fiksēšanas dokumentu (piem., nodošanas-pieņemšanas aktu).
43. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzsākt
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līguma
slēdzējam pirms līguma noslēgšanas procedūras
pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no līguma
slēdzēja par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un līguma slēgšanu.
44. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot
Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
44.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojuma
sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos
dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām un
nav parakstījis Pakalpojuma sniedzēja sagatavoto
līgumu;
44.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojuma sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
44.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes un
kanalizācijas Pievada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
45. Ja līguma noslēgšanas procedūra ir pārtraukta, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs līguma
slēdzēja nekustamajam īpašumam nekavējoties
pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu.
Pakalpojuma sniedzējs paziņojumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu pievieno aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegto
ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas jāsamaksā
rēķinā noteiktajā termiņā.
46. Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma
slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
47. Pakalpojuma līgumā, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, iekļaujamas vismaz šādas
ziņas un nosacījumi:
47.1. informācija par līdzējiem;
47.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma
veids un izmantošanas mērķis;
47.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
47.4. Pakalpojuma līguma un pakalpojuma
sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
47.5. atsauce uz to, ka norēķini par ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem notiek saskaņā ar pašvaldības domes lēmumu par apstiprinātajiem ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifiem;
47.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
47.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
48. Pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojuma sniedzēja sagatavota Tīklu piederības shēma,
kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūdeņu
paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Shēma ir
neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
49. Patērētāja kopējā novadīto notekūdeņu dau“LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 14. jūnijs

dzumā tiek ietverts arī lietus notekūdeņu daudzums,
kas tiek ievadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā no Patērētāja teritorijas. Tā apjomu (kubikmetri
gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību
regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Patērētāja
iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo gada apjomu, vai saskaņā ar
notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem, ko uzstādījis pakalpojuma lietotājs pēc Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma uz kanalizācijas izvada.
50. Iebildumi par Pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu Patērētājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10
dienu laikā pēc rēķina izsūtīšanas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojuma sniedzējs veic korekcijas,
izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
51. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes
kontrolei Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt
Patērētāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību. Pakalpojuma sniedzējs par to informē Patērētāju, kurš
nav tiesīgs aizliegt Pakalpojuma sniedzējam veikt
inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi Pakalpojuma
līguma noteikumos, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs
pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad
Patērētājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai
vienojies ar Pakalpojuma sniedzēju par pārkāpumu
novēršanas kārtību un termiņiem.
52. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt Patērētāja iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot
faktiskos ūdens uzskaites mēraparāta rādījumus par
Patērētājam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu
daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Patērētāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojuma sniedzējs veic
pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem
rādījumiem.
53. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs sagatavot
ikmēneša rēķinu pēc Objekta vidējā patēriņa pēdējo
12 mēnešu periodā, ja tehnisku iemeslu dēļ, pielietojot attālinātu komercuzskaites mēraparātu nolasīšanas sistēmu, nav iespējams saņemt ikmēneša patēriņa rādījumus. Iegūstot faktiskos komercuzskaites
mēraparāta rādījumus, Pakalpojuma sniedzējs veic
pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem
rādījumiem.
54. Ja daudzdzīvokļu mājai tiek pielietota tiešo
norēķinu sistēma un līgumā noteiktajā termiņā netiek iesniegti ūdens mērītāju rādījumi, Pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs sagatavot ikmēneša rēķinu pēc
dzīvokļa vidējā ūdens patēriņa pēdējo 12 mēnešu
periodā.
55. Ja Patērētājs ir izlēmis uz laiku pārtraukt
lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet saglabāt
līguma spēkā esamību, Patērētāja pienākums ir par
to informēt Pakalpojuma sniedzēju un segt Pakalpojuma sniedzēja izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.
56. Ja Pakalpojuma sniedzējs normatīvajos aktos, šajos noteikumos vai līguma ietvaros noteikto
iemeslu dēļ ir pārtraucis ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu, Patērētājam nav tiesību patvaļīgi
pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Patērētājam ir
pienākums segt Pakalpojuma sniedzēja izdevumus,
kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu, pakalpojuma atjaunošana
tiek nodrošināta trīs darba dienu laikā no minētās apmaksas veikšanas.
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4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
57. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm
par to rakstiski vienojoties.
58. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski
groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma
līguma noteikumi tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl
tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
59. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina
Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu piederības shēmu,
Pakalpojuma sniedzējs sagatavo aktuālo Tīklu piederības shēmu un tā oriģināleksemplāru nosūta Patērētājam. Aktuālā Tīklu piederības shēma stājas spēkā
1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas
dienas Patērētājam.
60. Pakalpojuma sniedzējs, slēdzot līguma grozījumus ar Patērētāju, kuram ir parādi par saņemto
ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs atlikt slēgt
līguma grozījumus ar Patērētāju, tai skaitā par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu citos Patērētāja
Objektos, ja tas nav izpildījis spēkā esošas saistības
ar Pakalpojuma sniedzēju.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
61. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim,
kad:
61.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
61.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienas iepriekš
rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Patērētāja pieprasījuma;
61.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 62.punktā
paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojuma sniedzējs;
61.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
61.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā
īpašuma atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna
Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
62. Pakalpojuma sniedzējs var vienpusēji izbeigt
Pakalpojuma līgumu:
62.1. ja, mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs
iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis, bet Patērētājs paziņojumu par Pakalpojuma
līguma izbeigšanu nav iesniedzis;
62.2. Patērētājam izbeidzas valdījuma tiesības
(piemēram, no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības
noteiktajā datumā);
62.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
62.4. ja Patērētājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
62.5. ja Patērētājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus
Pakalpojuma sniedzējam nav iesniedzis informāciju
par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par
ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un nav
atbildējis uz Pakalpojuma sniedzēja rakstisko brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu.
63. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojuma
sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
64. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, pakalpojuma lietotāja pienākums ir veikt galīgo norēķinu
Pakalpojuma sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
V. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtība
65. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus
sniedz persona, kurai ir:
65.1. noslēgts līgums ar Lubānas novada pašvaldību;
65.2 specializētais transportlīdzeklis pakalpoju-

ma nodrošināšanai;
65.3. reģistrējies Lubānas novada pašvaldības
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju
reģistrā.
66. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniedzēju reģistru izveido, uztur un aktualizē Lubānas
novada pašvaldība, nodrošinot reģistra publisku pieejamību Lubānas novada pašvaldības tīmekļa vietnē;
67. Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar Pakalpojumu sniedzēju izveido un uztur decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistru.
68. Neattīrītus sadzīves notekūdeņus aizliegts
infiltrēt gruntī.
69. Lubānas novada teritorijā decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām ir atļauts izmantot:
69.1. septiķus, kas tiek izmantoti normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā;
69.2. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē,
un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3 diennaktī;
69.3. hermētiskus krājrezervuārus.
70. Pakalpojumu sniedzējs veic izbūvēto decentralizētās kanalizācijas krājrezervuāru vienreizēju (sākotnējo) apsekošanu un reģistrēšanu decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistrā.
71. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks/valdītājs ir atbildīgs par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju atbilstoši būvniecības,
vides aizsardzības un šo noteikumu prasībām un par
saviem līdzekļiem veic attiecīgās sistēmas apkopi un
remontu.
72. Lai attiecīgā decentralizētā kanalizācijas sistēma neradītu draudus cilvēku veselībai un videi, šo
Noteikumu 71.punktā minētais decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks/valdītājs nodrošina decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu/nosēdumu regulāru nodošanu decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam. Notekūdeņu
nodošanas regularitāte atkarīga no ūdens patēriņa un
iekārtas tilpuma un tiek nodrošināta pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka/valdītāja pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.
73. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniedzēja pienākumi ir:
73.1. vienoties ar decentralizētās kanalizācijas
sistēmas īpašnieku/valdītāju par notekūdeņu izvešanu un katrā izvešanas reizē izdot dublētu maksājuma
čeku vai stingrās uzskaites kvīti, kurā uzrādīts izvesto
notekūdeņu apjoms;
73.2. savāktos notekūdeņus pārvadāt ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportu;
73.3. sniegt informāciju decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam, no kurām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām veikta notekūdeņu
izvešana, norādot izvesto notekūdeņu apjomu.
74. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojuma sniedzēja
noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par šiem
pakalpojumiem.
VI. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu
75. Par noteikumu 12., 29., 30., 35., 56., 68.,
72. punktos minēto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām
līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz 1400
euro.
76. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir
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tiesīgas attiecīgi pilnvarotas Pakalpojuma sniedzēja
amatpersonas.
77. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
78. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
VII. Noslēguma jautājumi
79. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas
ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas
tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti
tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 1 (viena) gada laikā no
noteikumu spēkā stāšanās dienas.
80. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto
Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl
tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas
gadījumā, Patērētājam un Pakalpojuma sniedzējam
ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma
pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir
piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un
šie noteikumi.
81. Noteikumu pielikums Nr.2, kurā noteikta
ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī,
stājas spēkā ar 2019.gada 1.jūliju.
Lubānas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietniece
Iveta Peilāne

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošie noteikumi Nr. 7 „Lubānas novada
pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas,
uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”
Projekta nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu un
piekto daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu.
Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi
nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā un brīvkrānu ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.4. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu
pārkāpšanu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu. Nav būtiskas ietekmes.
Turpinājums 8.lpp.
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Interesanti. Aktu li

Meirānu Kalpaka pamatskolas avīzīte
2019. gada jūnijs
Visi vārti vaļā vērti,
Atnākusi vasariņa!
Saule silda, vēji glāsta,
Atvēsina ūdens peldes.
Raibu vasaru jums vēlu,
Atmiņās lai acis kvēlo!

Notikumu
virpulis
23.maijs – Madonas pilsētas vidusskolā notika Madonas reģiona skolu avīžu
skate. Šogad skatē piedalījās četru skolu
avīzes: Avīzīte “Kaktuss” saņēma nomināciju “Daudzpusīgākais skolas dzīves
atainojums” un “Informācijas pieejamības
nodrošināšana pašvaldības avīzē “Lubānas Ziņas””. Paldies visiem, kuri piedalās
skolas avīzes veidošanā!
29.maijs – pirmsskolas grupiņu “Kāpēcīši” šogad absolvēja Gabriela Lūcija
Šķendere.
30.maijs – Sporta diena. Šogad sporta
dienā skolēniem bija ekskluzīvs piedāvājums – laivu brauciens. Uzskatu, ka iesākumam bija liela atsaucība un brauciens
bija aizraujošs un atmiņā paliekošs. Lielākā daļa skolēnu tik lielu posmu (Lubāna
– Meirāni) ar laivu brauca pirmo reizi. Šis
pasākums varētu kļūt par tradīciju katra
mācību gada noslēgumā. Paldies skolotājai Lindai Kāpostei par pasākuma organizēšanu un Mārim Valainim par laivām!
Skolēni, kuri nelaivoja, devās uz piemājas saimniecību “Rozas” apskatīt putnus.
Atgriežoties skolā, notika dažādas sporta
aktivitātes gan individuāli, gan komandās.
31.maijs – gada noslēguma pasākums
“Ar vienu kāju vasarā”, kurā atskatījāmies
uz paveikto darbu visa gada garumā.
Pateicības saņēma skolēni par labām un
teicamām sekmēm mācībās, kā arī piedalīšanos olimpiādēs un aktīvu sabiedrisko darbu skolā. Īpašs pārsteigums bija
modes skate, kurā sākumskolas skolēni
demonstrēja pašu gatavotas cepures,
5.-9. klašu meitenes – apgleznotus kreklus. Tika reklamēti darbi, kurus gatavoja
skolēni vizuālās mākslas stundās: somas,
maciņi, vestes (no vecas lietas jauns pielietojums). Pasākuma noslēgumā skolēni
saņēma sava mācību darba novērtējumu
– liecības. Lai visiem jauka vasara! Uz tikšanos rudenī!
Neparasts vasaras piedzīvojums būs
grupai skolēnu un skolotāju, kuri jūlijā dosies uz vasaras nometni Zviedrijā Ēlandes
salā, Sandbijā. Kā pagāja laiks nometnē,
varēsiet lasīt rudens “Kaktusiņā”.

6

Mācies dabā
Mācību gada noslēgumā 7.-9.klašu skolēni projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros 27.maijā devās mācību ekskursijā uz
Cēsīm. Tur apmeklējām vairākus objektus.
Kā pirmais bija Zinoo centrs.
Zinoo centrā skolēniem bija iespēja apskatīt dažādas interaktīvas ekspozīcijas,
izmēģināt tehnoloģijas sasniegumus un izpētīt dabas likumus: mācīties matemātiku
lēkājot, izjust gravitāciju šūpojoties un izprast berzes principus, braucot ar speciāli
aprīkotiem kartingiem, saredzēt skaņu,
veidot zobratu pārnesumus, izprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt
īstus robotus un iepazīt zobens spēku.
Skolēni piedalījās arī muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Inženiera izaicinājums” torņu celtniecība. Paši, aktīvi līdzdarbojoties,
mēģināja uzbūvēt visaugstāko un izturīgāko māju. Noskaidroja, kādas zināšanas
nepieciešamas arhitektam, pētīja, kāpēc
dažas celtnes ir kultūrvēstures pieminekļi,
bet citas nav. Skolēni lekcijā pilnveidoja zināšanas par matemātikas, ģeometrijas un
fizikas pamatlikumiem. Uzzināja par to, kas
ir jāņem vērā debesskrāpju celšanā, ka arhitektam viens no sarežģītākajiem uzdevumiem ir uzbūvēt ēkai stabilus pamatus, jo
uz pamatiem balstās visa ēka. Skolēni darbu veica grupās, mācījās sadarboties. Katrai grupai bija jāizdomā savs nosaukums.
Visaugstāko torni 2,01 m uzbūvēja “Koko
05”, kurā strādāja Reinis Novakšanovs,
Dagnis Mikals, Ivars Āboliņš, Rihards Lāže.
Jaunieši atzīst, ka tagad viņi labāk saprot,
ka jebkurš darbs sākas ar ideju, bet, lai īstenotu ideju, nepieciešams arī citu atbalsts
un sapratne. Darbs ir jāveic pacietīgi, svarīgi ir nesasteigt un nebaidīties prasīt padomu. Cilvēks ir atklājis daudzas dabas
likumsakarības, taču, lai tās spētu mums
palīdzēt, ir vajadzīgs prāts.
Tālāk devāmies uz Jāņa Pilābera uzņēmumu «Duck Woodworks», kurā pārsvarā
ražo līdzsvara dēli bērniem un pieaugušajiem «Džo». Daudzpusīgā attīstošā rotaļlieta no liekta saplākšņa kalpo arī kā rehabilitācijas un fitnesa instruments. Īpašnieks
pastāstīja dažādus interesantus faktus par
uzņēmuma darbību. Uzņēmumā strādā trīs
cilvēki, saražotā produkcija tiek sūtīta uz
44 valstīm, tālākā no tām ir Jaunkaledonija. Interesants stāsts bija arī par gaļas dēlīšiem – to veidolos varēja atpazīt slavenus
cilvēkus. Jānis Pilābers uzsver: lai uzsāktu
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biznesu, nevajag naudu, bet vispirms vajag ideju un tās īstenotājus. Jauniešiem
iesaka nebaidīties realizēt savas idejas un
sapņus.
Nemanot pienāca pusdienu laiks. Nelielais lietutiņš netraucēja doties pastaigā pa
Cīrulīšu dabas takām, kas ved gar Gauju.
Teritorijā ir divi labiekārtoti vieglas pieejamības maršruti – 2,7 km un 4,6 km gari.
Mēs izvēlējāmies īsāko maršrutu. Pastaigas laikā apskatījām dažādus dabas objektus: iespaidīgās Spoguļklintis (Cīrulīšu
klintis), nogaršojām Dzidravota ūdeni, Līgavas alas teika pārliecina par mīlestības
spēku, bet no skatu laukuma vērojām Gaujas līkločus. Taku sākums meklējams Žagarkalna kempinga teritorijā. Ja esat Cēsu
pusē, noteikti izbaudiet šīs takas burvību,
klusumu un mieru.
Ekskursijas vadītājas Aiva Caunīte un
Maruta Putāne-Ērgle
22.maijā 1.-6.klašu skolēni, pateicoties
“Latvijas skolas somas” projektam, devās
uz Latgales sirdi – Rēzekni, kur apmeklēja
leļļu teātra izrādi “Brālītis un Karlsons, kas
dzīvo uz jumta” pēc A.Lindgrēnes darba
motīviem Latgales vēstniecībā “Gors”.
Īpašs bija jau pats koncertzāles apmeklējums, kur neviens no skolēniem līdz šim
nebija bijis. Šī izrāde ir domāta dažāda vecuma skolēniem, kā arī to var noskatīties
visa ģimene, jo tā māca, cik svarīgi uzturēt
ģimenē pozitīvas savstarpējās attiecības,
kā arī saprast un mīlēt vienam otru, lai darītu pasauli labāku.
Skolēniem ļoti patika izrāde – aizraujoša, smieklīga un arī ar dažādiem pārsteigumiem pilna. Smieklīga šķita Bokas
jaunkundze, mīļš Brālītis un asprātīgs un
draiskulīgs Karlsons. Visiem iepatikās arī
izrādē izpildītā Karlsona dziesma, kura tika
dziedāta vēl mājās braucot. Teātra izrāde
skolēnus pozitīvi pārsteidza – tajā tika izmantota interesanta valoda, pirotehnika,
gaismas efekti, kā arī – izrādē bija apvienots gan leļļu, gan aktieru sniegums. Tas
bija emocionāls piedzīvojums just līdzi
jaukajiem varoņiem. Skolēni labprāt apmeklētu vēl kādu izrādi arī kopā ar saviem
vecākiem. Vairākus bērnus teātris mudināja izlasīt ne tikai mācību grāmatās lasītos
fragmentus, bet visu grāmatu kopumā.
Skolotāja
Vita Sniķere

MEIRĀNU KALPAKA PAMATSKOLAS AVĪZĪTE
M

Aicinājumi
i i j
un izaicinājumi…
Maija beigās Kasseboelle brīvajā
skolā (Dānijā) notika Nordplus Jauniešu
mobilitāšu projekta Nr. NPJP-2018/10344
„Creative activities leading to the best
choice in future” noslēguma tikšanās.
Šis brauciens pavisam noteikti bija
visīpašākais un neparastākais no visiem
mūsu pieredzē, kura, jāteic, nav maza –
piektais Nordplus projekts.
Pirmkārt, stundu pirms izbraukšanas
saņēmu zvanu no vienas meitenes, kas
nevarēja atrast savu ID karti. Diennakti ilgi
meklējumi visai ģimenei nebija izrādījušies
veiksmīgi. Par laimi, dokuments atradās
piecas minūtes pirms paredzētās došanās
ceļā.
Otrkārt, lidojām ar lidmašīnu, 27 cilvēku grupa, skolēni no Latvijas un Lietuvas.
Latvijas jauniešiem, kas visi lidoja pirmo
reizi, radās simts visdažādāko jautājumu:
ko drīkst pārvadāt somās, ko darīt, ja, ejot
cauri kontrolei, “sāku pīkstēt”, kāda ir sajūta lidmašīnai paceļoties, kas jādara avārijas situācijā utt. Palēnām mēģinājām rast
atbildes vismaz uz daļu no tiem gan pirms
pacelšanās gaisā, gan lidinoties virs mākoņiem. Atgriežoties skolēni secināja, ka “nemaz jau tik traki, kā viņi bija iedomājušies,
nav”. Arī man, kā grupas vadītājai, šis bija
pamatīgs izaicinājums. Nokļuvuši lidostā,
sastapāmies ar milzīgu cilvēku pūli, kas
reģistrējās lidojumam. Lai nodotu bagāžu,
nācās izstāvēt garās rindās. Kad daļa skolēnu jau bija to izdarījuši, viens puisis piepeši
zvana un paziņo, ka ir izgājis cauri kontroles
zonai un netiek vairs atpakaļ, ir apmaldījies.
Skolotāja Aiva ar bērniem devās uz iekāpšanas zonu, kamēr es paliku gaidīt lietuviešu skolēnu grupu. Dotajā situācijā vēlreiz
pārliecinājāmies par divu pedagogu nepieciešamību braucienos. Kad bija atlikusi
nepilna stunda līdz lidmašīnas izlidošanai,
ieradās arī Kelmes Kražantes proģimnāzijas grupa. Pie izejas uz lidmašīnu nonācām
piecas minūtes pirms iekāpšanas laika. Jāteic, ka arī atpakaļceļā neiztika bez stresa
momenta, jo, izrādās, ka Kopenhāgenā
nesen mainījusies piereģistrēšanās sistēma arī grupu braucieniem. Tāpēc sirsnīgu,
jo sirsnīgu paldies gribam pateikt savam
“AirBaltic” sargeņģelim – Dacei Feldmanei!
Viņa mums ir bijusi viens no svarīgākajiem
cilvēkiem šajā projektā dažādās ar ceļošanu saistītās situācijās. Paldies par sapratni,
iecietību, atbalstu, spēju atbildēt uz visiem
mūsu jautājumiem un atrisināt visas mūsu
problēmas!
Piedzīvojumu netrūka arī vilcienā. Kad
veiksmīgi atradām un sapratām, kur un kā
nopirkt biļetes, un nokļuvām uz īstā perona,
atskārtām, ka neviens vilciens uz tādu pilsētu, kā norādīts mūsu biļetēs, nekursē. Labi,
ka mūsdienās ir iespēja sazināties telefoniski visā Eiropā, un pēc zvana mūsu dāņu

kolēģim Pīteram, radās skaidrība, ka no lidostas mums vēl jānokļūst centrālajā dzelzceļa stacijā. Nokļuvuši tur, atraduši nākamo
nepieciešamo peronu, “ielekuši” nākamajā
vilcienā, devāmies meklēt savu 12.vagonu,
kur mums bija rezervētas apmaksātas sēdvietas. Pajautājām kādam pasažierim, kur
ir 12.vagons un devāmies viņa norādītajā
virzienā. Pēc laba laiciņa sākām nojaust,
ka kaut kas nav kārtībā, un jautājām kādam citam pasažierim, kurš apgalvoja, ka
12.vagons atrodoties gluži pretējā virzienā.
Tad nu iedomājaties to skatu, kad 27 cilvēku grupa, velkot čemodānus, griežas riņķī
un dodas pretējā virzienā cauri visam vilcienam līdz uzrakstam “Lūdzu, netraucējiet lokomotīves vadītāju!” Kad beidzot sastapām
biļešu kontrolieri, atklājās, ka 12.vagons ir
atvienots Kopenhāgenā un mēs skraidām
pa visu vilcienu, meklēdami neesošu vagonu. Par laimi, vīrietis atļāva mums apsēsties,
kur vēlamies, apsolīdams, ka neviens mūs
neizdzīs no vietām. Un mēs apmetāmies
tukšā... biznesa klases vagonā.
Tā kā uz Dāniju braucām ar lidmašīnu,
tikšanās finansējums bija vēl viens būtisks
izaicinājums. Liels paldies arī mūsu prasīgajiem, pacietīgajiem un saprotošajiem
grāmatvežiem, ka saliekat visu “pa plauktiņiem”, palīdzat “labot mūsu kļūdas”, meklējat risinājumus! Finansiālā ziņā savdabīgu
artavu piedāvāja dāņu skolēni, kas visa mācību gada garumā bija strādājuši dažādus
nelielus darbiņus, piemēram, mazgājuši
mašīnas vai ravējuši puķu dobes, lai nedaudz papildinātu mūsu kopējo budžetu
un piedāvātu mums pilnvērtīgu aktivitāšu
programmu.
Neatsverams atbalsts bija Kasseboelles
brīvās skolas audzēkņu vecāki. Skolēni dzīvoja ģimenēs, kas parūpējās gan par viesu ēdināšanu, jo skolā nav ēdnīcas un ēst
restorānā ir “mūsu maciņiem nepaceļams
prieks”, gan par skolēnu pārvadāšanu, gan
izmitināšanu un iespēju iepazīt Langeland
un Stryno salas, sadzīvi un tradīcijas.
Dāņu jaunieši, protams, arī lielu savas
dzīves daļu pavada “komunikāciju gūstā”,
taču ir daudzas citas iespējas. Lai nokļūtu
līdz Langeland salai, uz kuras dzīvo apmēram 5000 iedzīvotāju, šķērsojām četrus
dažāda garuma tiltus. Bet Stryno sala, kur
uz dažām dienām bija apmetušies vairāki
mūsu skolēni, ir sasniedzama tikai ar prāmi.
Liela daļa cilvēku, kā pārvietošanās līdzekli
izmanto velosipēdu, kas ir gan videi draudzīgi, gan ekonomiski, gan praktiski. Svenborgā izmēģinājām braucienus ar kartingiem.
Ja futbols, karaoke, “just dance” lielākajai
daļai skolēnu ir ierasta un saprotama nodarbe, kur bez vilcināšanās iesaistās visi,
tad ne mazāku prieku sagādāja arī lāzerpeintbola apmeklējums, medūzu un garneļu “zveja” plostnieku zābakos, brauciens ar
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 14.jūnijs

laivu vērot bailīgos, bet tajā pašā laikā ziņkārīgos roņus. Īpaši sportiskām aktivitātēm
piesātināta bija viesošanās Ollerup sporta
skolā. Pēc sirds patikas varējām izlēkāties
batutos, kur trenējas jaunie vingrotāji, peldēt baseinā un demonstrēt savas prasmes
un iemaņas parkūra (parkūrs ir treniņu disciplīna, kas izstrādāta pēc militāro treniņu
un šķēršļu joslu principiem) treniņu hallē.
Dāņu skolēni mūs uzaicināja arī uz kopīgu
maltīti Āzijas restorānā, kur nogaršojām gan
suši, gan astoņkājus, gan čili mērcē pagatavotu vistiņu. Iepazinām piemīlīgo ostas
pilsētiņu Rudkobingu, kur dzimis dāņu fiziķis Ersteds, kurš atklājis elektriskās strāvas
iedarbību uz magnētu, ar tās senatnīgajām,
krāsainajām mājiņām un šaurajām ieliņām,
pa kurām agrāk brīvi pārvietojušās govis,
zosis un cūkas. Apmeklējām bronzas lietuves, kur gatavo pat Oskara balvas pasniegšanai paredzētas statuetes.
Vēl nedaudz par pašu Kasseboelles brīvo skolu. Ar ko tad tā atšķiras no privātajām vai valsts skolām? Brīvās skolas daļēji
finansē valsts, daļēji – skolēnu vecāki. Skolotāji mācību procesā strikti nepieturas pie
valsts standartiem, programmām, bet darbojas pēc skolas izstrādāta plāna. 9.klases
eksāmeni (3 rakstiski, ko labo centralizēti,
un 3 mutiski) jākārto tāpat, kā visās skolās.
Rīts sākas ar kopīgu sanākšanu. Klavieru
vai kāda cita mūzikas instrumenta pavadībā tiek dziedātas 3 dziesmas (gan tautasdziesmas, gan populāras, gan reliģiskas),
kas iekļautas īpašās 400 dziesmu grāmatās, kopīgi noskaitīta tēvreize un izrunāti šīs
dienas aktuālākie jautājumi. Skolā ir daudz
projektu darbu un skolēni paši rūpējas par
visu – tīrību un kārtību klašu telpās, pasākumu plānošanu un organizēšanu, arī iegādājas, piemēram, autobusa biļetes, kas skolas
vecuma bērniem uz salas ir par velti, visai
projekta grupai. Skolēni daudz darbojas
patstāvīgi, izsaka savus spriedumus, brīvi
un draudzīgi komunicējas. Ne par velti dāņi
tiek uzskatīti par “vislaimīgāko” nāciju. Viņu
ikdienā jaušams miers un harmonija.
Tāds jau arī bija mūsu projekta mērķisparādīt iespējas, ļauties piedzīvojumiem,
“izgaršot” pasauli. “Ierakties” moderno
tehnoloģiju piedāvātajos kārdinājumos, ieklausīties dabas maģijā, pievērsties aktīvam
un sportiskam dzīves veidam vai kā citādi
piepildīt savu ikdienu? Izvēle ir katra paša
ziņā!
Paldies vēlreiz visiem, kas darbojās un
juta līdzi, atbalstīja, lai mēs varētu doties
šajā vienreizējajā piedzīvojumā! Projekts ir
noslēdzies, ar pamatīgu pieredzes un izaicinājumu bagāžu daudzās jomās. Ne viegli,
nenoliedzami, bet vērtīgi – visādā ziņā!
Foto un video no tikšanās – www.meiranukalpakapsk.lv (sadaļā ”Projekti”).
Projekta koordiantore Ilze Stiprā
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PAŠVALDĪBĀ
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā. Saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji,
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji, decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji un decentralizētās kanalizācijas sistēmu lietotāji Lubānas
novada teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu izpildes ievērošanu kontrolēs Lubānas nov. pašvaldība un attiecīgi pilnvarotas
ūdenssaimniecības pakalpojumu un decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju amatpersonas.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma
raksts ievietots Lubānas novada pašvaldības mājas
lapā www.lubana.lv, kā arī ir pieejams Lubānas novada pašvaldības ēkā.
Lubānas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Iveta Peilāne

Ārkārtas domes
sēde 04.06.2019.
Sēdē piedalās deputāti: Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Guntis Klikučs,
Laila Ozoliņa. Sēdē nepiedalās deputāti:
Lana Kunce – aizņemta pamatdarbā, Iveta Peilāne – aizņemta pamatdarbā, Rudīte
Kolāte – aizņemta pamatdarbā.
Darba kārtībā jautājums: Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas
ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ1463 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lubānas novada pašvaldības dome
2019. gada 30. aprīļa sēdē (protokols Nr.4,
12.§) pieņēma lēmumu “Par pašvaldības
kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā
izsolē”. 2019. gada 31. maijā notika pašvaldības kustamās mantas – automašīnas
ŠKODA, valsts reģ. Nr.FZ-1463 atkārtota
izsole, kurā kustamo mantu nosolīja par
augstāko piedāvāto cenu. Izsoles rezultātā tika iegūti 2000,00 EUR, kas ieskaitīti Lubānas novada pašvaldības norēķinu rēķinā. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.
punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu,
31.05.2019. automašīnas ŠKODA OCTAVIA FZ-1463 izsoles protokolu, nolēma
1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas –
automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ.
Nr. FZ-1463 izsoles rezultātus.
2. Slēgt Pirkuma līgumu ar fizisku
personu par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA,
valsts reģ. Nr. FZ-1463 pārdošanu par līguma summu 2000,00 EUR (divi tūkstoši
euro un 00 centi).
3. Pēc pirkuma līguma parakstīšanas
kustamo mantu – automašīnu ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463 izslēgt no
Lubānas novada pašvaldības bilances.

Pielikums Nr.1
Lubānas novada pašvaldības 2019. gada ______________
Saistošajiem noteikumiem Nr.

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
Nr.p.k.

Piesārņojošā viela

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kopējās suspendētās vielas
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis
Tauki mg/l
pH līmenis
Temperatūra 0C
Naftas produkti

Pielikums Nr.2
Lubānas novada pašvaldības 2019. gada ______________
Saistošajiem noteikumiem Nr.

Ūdens patēriņa norma, ja norēķiniem neizmanto komercuzskaites mēraparātus
Nr.p.k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

1.

Jebkura labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš
mēnesī (m3/mēn.)
6

Nodod makulatūru un
saudzē dabu!
Klāt jaunā makulatūras vākšanas akcija!
Aicinām ikvienu laika periodā no 3. jūnija līdz 27. decembrim vest uz Lubānas pilsētas bibliotēku jebkāda
veida nevajadzīgus papīra izstrādājumus: grāmatas, žurnālus, avīzes,
bukletus un cita veida
papīru.
Iepriekšējā
akcijā
mūsu bibliotēka ieguva
3. vietu, nododot 8600
kg makulatūras.
Liels paldies lubāniešiem un apkārtnes iedzīvotājiem par atbalstu!
Bez jūsu vestās makulatūras tas nebūtu izdevies!
Ja atvedat makulatūru ārpus bibliotēkas darba laika, to varat atstāt
pie bibliotēkas durvīm!
Neskaidrību
gadījumā
piezvaniet – 64894281.
Bibliotēkas vadītāja
Inguna Kaņepone

Informāciju sagatvoja Sandra Līcīte
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Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija (mg/l)
450
740
350
23
80
30
8,5
<40
Nav pieļaujams
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AKTUĀLI

Plogging skrējiena laikā tika savāktas
āktas
vairāk nekā 1,5 tonnas atkritumu
Šī gada 9. jūnijā ar lielu
Plogging skrējienu tika palaista SIA “Pilsētvides serviss”
kampaņa “Plogging: Esi
varonis”. Pasākuma laikā,
kurā piedalījās ap 40 Rēzeknes, Madonas un Lubānas
novadu iedzīvotāji, divu stundu laikā tika savāktas vairāk
nekā 1,5 tonnas atkritumu.
Plogging skrējiens
pie Lubāna ezera notika 4 maršrutos, kas
ļāva aptvert un sakopt plašāku teritoriju.
No atkritumiem bija veiksmīgi atbrīvota
Aiviekstes upes piekraste, Lubāna ezera
pludmale, atpūtas zona un meža teritorijas. Skrējienā devās 4 plogotāju grupas
gidu pavadībā, kuriem kopīgiem spēkiem
izdevās savākt apbrīnojami lielu atkritumu
apjomu.
Kopējā atkritumu kaudzē tika pārstāvētas dažādas atkritumu frakcijas, sākot
ar stikla un plastmasas pudelēm, kuras
tika atrastas ļoti kuplā skaitā, beidzot ar
tādiem bīstamiem atkritumiem, kā riepas,
makšķerēšanas auklas un āķi, sarūsējuši
metāllūžņi.
“Atziņas no lielā Plogging skrējiena ir divējādas. No vienas puses, ir patiess prieks
un lepnums, ka pasākumam atsaucās tik
daudz dalībnieku, kuri pārstāvēja visus trīs
apkārtējos novadus. Tas liecina, ka cilvēki
nav vienaldzīgi pret vides piesārņojuma
problēmu, viņiem rūp kārtība dzimtajā pusē
un viņi ir gatavi sniegt savu ieguldījumu, lai
uzturētu tīrību tajā. Tas ir apsveicami, ka
dalībnieku vidū bija arī bērni – cieņa pret
dabu, vides saudzēšanas pamatprincipi ir
jāaudzina no bērnības, lai nākamās paaudzes gūtu lielākus panākumus, veidojot vidi

bez atkritumiem. Taču atkritumu
apjoms, kuru 40 cilvēki 2 stundu
laikā savāca no aptuveni 25 km
plašās teritorijas, ir biedējošs!
Tāda bezatbildīga, netālredzīga un vieglprātīga cilvēku attieksme pret dabu ir skumīga.
Daba dod mums tik daudz, bet
ar ko mēs viņai atbildam? Mums
katram ir jāuzņemas atbildība par personīgo ietekmi uz vidi un jāpieliek
visi spēki, lai to mazinātu
jau šodien, lai mūsu pēcnācējiem nenāktos saskarties ar šausminošām sekām,” pauž SIA “Pilsētvides serviss”
valdes loceklis Jurģis Ugors.
Pulcējot 40 cilvēku lielu plogeru grupu
un aptverot 25 km plašu teritoriju, Lubāna
ezera skrējiens paceļ Plogging pasākumus
pavisam jaunā līmenī, kas līdz šim vēl nebija praktizēts citās valstīs. Lai turpinātu popularizēt Plogging kustību Latvijā, šovasar
“Pilsētvides serviss” organizēs vēl dažus
skrējienus Alūksnes, Lubānas, Balvu un
Gulbenes novadu pilsētas svētku ietvaros.
Kā jau bija vēstīts iepriekš, Ploggings
ir zviedru izcelsmes videi draudzīgs fitnesa
trends, kas apvieno lēno treniņa skriešanu
ar atkritumu vākšanu. Šobrīd Plogginga
kustībai pievienojušās jau vairāk nekā 40
valstis, tostarp arī Latvija, kur par šīs kustības vēstnesi ir kļuvis uzņēmums “Pilsētvides serviss”. “Pilsētvides serviss” mājaslapā (www.pilsetvide.lv) ir izveidota speciāli
ploggingam veltīta sadaļa “Par Plogging”,
kurā cilvēki var atrast detalizētāku informāciju par šo kustību, kā arī sekot līdzi un pieteikties plogginga skrējieniem.
Projektu atbalsta: VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, biedrība “Aborieši” un Rēzeknes novada pašvaldība.

Aktualitātes
Ak
8. jūnijā Madonā notika VI Latvijas
Tūrisma informācijas tirgus, kurā visus
interesentus aicināja apmeklēt un iepazīt
Lubānas novadu putnu dārza “Rozas”
saimnieks Jānis Solzemnieks, pirts paklāju audēja Katrīna Valaine, biedrības “Aborieši” pārstāvji Māra Valaiņa vadībā, Broņislavas Martuževas Dzejas klēts bagātību
glabātāja Anna Egliena un Lubānas novada kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle.
Interese par mūsu piedāvātajiem tūrisma
apskates objektiem un aktīvās atpūtas iespējām Lubānas novadā bija liela. Ļoti ceram, ka mūsu personiskie iedvesmojošie
stāsti un informatīvie izdales materiāli interesentus pārvērtīs tūristos, kuri būs mūsu
novada viesi.
11. jūnijā notika Lubāna ezera apkārtnes tūrisma pakalpojumu sniedzēju
informācijas diena – izbraukums “Lubāna
ezera apkārtnes jaunumi 2019”. Tā dalībnieki – Lubāna ezera apkārtnes tūrisma pakalpojumu sniedzēji no Madonas,
Rēzeknes, Varakļānu, Balvu, Rugāju un
Lubānas novadiem. Pasākuma laikā braucām iepazīt koku vilnas meistaru Ritvaru
Toču Stalīdzānos, Lubānas vīnotavas jauno degustāciju zāli, Broņislavas Martuževas dzejas klēti, kokaudzētavu “Podiņi” un
iepazinām diskgolfu “Lettēs”.
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā vēl līdz 29.
jūnijam aicinām apskatīt Valda Kļaviņa
fotoizstādi “Pie Aiviekstes Ļaudonā” (fotogrāfijas iespējams arī iegādāties). Iespējams apskatīt arī Lubānas mākslas skolas
absolventu diplomdarbus.
14. jūnijā plkst. 15.00 notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
veltīts atceres brīdis Aiviekstes krastā pie
piemiņas akmens. Pēc atceres brīža visi
tika aicināti doties uz Broņislavas Martuževas Dzejas klēti “Dārziņos”, lai uzklausītu
stāstu par dzejnieces izsūtīšanas gaitām.
Piemiņas pasākuma dalībniekiem uz dzejas klēti tika nodrošināts transports.
Lubānas kultūras nama amatierteātris “Priekšspēle” 23. jūnijā plkst. 19.00 Lubānas pilsētas estrādē ielūdz visus uz Vilsa
Evansa & Valentaina komēdijas pirmizrādi
“Kaudzēm naudas”. Režisore Ilze Kraukle, kostīmu māksliniece – Velga Puzule,
skatuves kustību konsultante – Laila Ozoliņa, gaismu un skaņu operators – Andris
Stoļers. Ieeja uz izrādi – bez maksas.
7. jūnijā noslēdzās Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes organizētie
ALFA kursi un 9. jūnijā pēc dievkalpojuma
Mācītājmuižā tika svinīgi nosvinēts ALFA
kursa izlaidums.
Kultūras darba speciāliste
Ilze Kraukle

”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 14. jūnijs
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Par projektu konkursu
ursu
“Iedzīvotāju iniciatīvas
līdzdalības un piederības
veicināšanai”
Novada iedzīvotāji tika aicināti iesaistīties projektu konkursā “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”. Projektu iesniegšanas termiņš bija – 3 jūnijs. Pavisam
kopā pašvaldībā tika iesniegti 6 projekti.
Biedrība “Motoklubs Lubāna” iesniedza projektu “BMX
velotrase”. Projekta mērķis – pabeigt BMX velotrases izbūvi,
lai trase var pilnvērtīgi darboties tai paredzētajam mērķim.
Uzlabot, paplašināt, pabeigt BMX velotrasi Lubānas novada
bērniem, jauniešiem. Organizēt sacensības lokālā mērogā un
pāris reizes gadā pieaicināt BMX treneri uz bērnu pamatapmācībām. Popularizēt BMX sportu Lubānas novadā.
Nodibinājums “Broņislavas Martuževas fonds “Rakstītāja”
ieniedza projektu “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos”.
Godinot pulkveža Oskara Kalpaka piederību Lubānas novadam un atzīstot Lubānas novada pašvaldības ieguldījumu O.
Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa uzturēšanā, BMFR vēlas
izrādīt iniciatīvu un organizēt pieminekļa ansambļa ainavas
labiekārtošanu, piesaistot profesionālus kokkopjus no SIA
“Koku Krusttēvs”.
B-bas “Lubānas Puse” piedāvātais projekts – “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI.DARI.VIDI Lubānas novadā”
izveidošana”. Ar jēdzienu vide varam saprast ne tikai materiālo apkārtni, bet arī apkārtējo cilvēku eksistences apstākļu
kopumu – sabiedrību, sociālo vidi, virtuālo vidi. Biedrība plāno
sadarbībā ar profesionālu videooperatoru radīt trīs apmēram
3 minūtes garas īsfilmas jeb virtuālās vides video vizītkartes
par Lubānas novadu, iekļaujoties tēmās “Vide”, “Radīšana”,
“Darīšana”.
B-ba “Aborieši”iesniedza projektu “Drošā taka”. Projekta
ietvaros tiek plānots renovēt četras laipas dabas takā “Aiviekstes ozoli”, kuru kopējais garums ir 50 metri. Pirms astoņiem
gadiem izgatavoto laipu virsējais dēļu segums ir novecojis
un sāk kļūt bīstams apmeklētājiem. Projekta apstiprināšanas
gadījumā tik iegādāti kokmateriāli- dēļi un attiecīgā furnitūra
nepieciešamajiem laipu renovācijas darbiem. Visi darbi tiks
veikti pēc brīvprātīgā darba principa.
B-bas “Vecais Ceplis” projekts “Estrādes vietas sakopšana pie J. Zābera muzeja “Vecais Ceplis””. Vecā estrāde pie
muzeja ir demontēta, līdz ar to arī estrādes vieta palika neizmantota. Attīstoties lauku tūrismam, kā arī veidojot muzeja
apkaimi sakoptāku un patīkamāku apmeklētājiem un novada
cilvēkiem, pamazām estrādes vieta pašu spēkiem tika kopta.
Projekta ietvaros plānots atjaunot zālienu, to paplašināt, nozāģējot kokus, kas izauguši, jāizrauj arī gar malām esošie celmi.
Šī platība ir vienīgā iespēja nonākt pie Zābera ozola, kurš atrodas pļavas tālākajā stūrī. Ozols ir atzīmēts kā dižkoks un ir
aprakstīts Gunta Eniņa grāmatā “Koki mājas nepamet”.
B-ba “Vienā solī” iesniegusi projektu “Lai zaļāk”. Projekts
paredzēts Meirānu ciema vizuālā tēla uzlabošanai. Pēc iedzīvotāju iniciatīvas gada laikā sakoptas (atbrīvotas no krūmiem,
kritušiem kokiem, zāles) vairākas teritorijas. Lai turpmāk būtu
iespējams šīs teritorijas uzturēt, regulāri pļaujot zāli, atvases,
nepieciešams tehniskais nodrošinājums. Projekta laikā paredzēts rīkot talku, lai izkoptu ceļa posmu no Meirānu tilta līdz
Meirānu skolai (vecais ceļš), izkopt ceļa malas, izgriežot krūmus un regulāri izpļaujot ceļa malas un grāvjus. Iegādāties
krūmgriezi/trimmeri, teleskopisko zāģi, cirvjus.
Lai veicas konkursa komisijai projektu pieteikumu izvērtēšanā! Ligita Pētersone
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Domes sēde 30.05.2019.
D
Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone,
Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa, Tālis Salenieks. Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce
1. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un ievietošanu atsavināmo zemju sarakstā
Apstiprināt pašvaldībai piekritīgo zemju sarakstu un ievietot to pašvaldības
mājaslapā.
2. Par dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā
ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu
- Ierakstīt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu dzīvokļa īpašumu Lubānas ielā 10-1, Lubāna, Lubānas
novads.
- Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama tautas deju
kolektīva “Lubāna” braucienam uz 19. starptautisko tautas deju festivālu
“Leron” Horvātijā
Piešķirt 2000 EUR aviobiļešu iegādei TDA “Lubāna” 20 dalībnieku nokļūšanai uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā.
4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu
deju kolektīva “Žuburi” braucienam uz starptautisko tautas deju festivālu
Nīderlandē
Piešķirt 2000 EUR transporta izdevumu segšanai jauniešu deju kolektīva
“Žuburi” 20 dalībnieku nokļūšanai uz starptautisko tautas deju festivālu Šāgenā (Schagen) Nīderlandē no 2019.gada 7. līdz 14. jūlijam.
5. Par ārzemju komandējuma izdevumiem
Piešķirt finanšu līdzekļus Lubānas vidusskolai septiņu pedagogu komandējuma dienas naudas izdevumu segšanai ārzemju komandējumam uz deju
festivālu Pižicē (Pyrzyce) Polijā no 2019.gada 26.jūnija līdz 1.jūlijam 508 EUR
apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot grozījumus
2019.gada pašvaldības budžetā.
6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un lietošanas
mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā “Upenes” Indrānu pag.,
Lubānas nov.
1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Upenes”, Indrānu pagastā
Lubānas novadā ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 zemes vienības daļai
0,8124 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).
2. Mainīt īpašuma „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).
7. Par 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto finanšu
pārskatu.
Lubānas novada pašvaldības 2018.gada konsolidētais finanšu pārskats
pieejams Valsts kases mājaslapā, sadaļā Publiskie gada pārskati.
8. Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances
Sakarā ar komercsabiedrību likvidāciju, izslēgt no pašvaldības bilances
prasības pret SIA „JUSMA” (reģ. Nr.40103165063) 7,11 euro, SIA “LIBANONS
Ltd” (reģ. Nr.40103422809) 56,91 euro un SIA “ELBAS” 1 108,81 euro.
9. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības
2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada
31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.
2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:
2.1 Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.
gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;
2.2 Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības
2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.
gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.
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Informāciju sagatavoja Lita Žeiere

PAŠVALDĪBĀ

Pašvaldība aicina
i i
iedzīvotājus
i d ī
izteikt viedokli
par vēlmi iegādāties īpašumā zemi
Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “šā
panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes
dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav
izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā.
Pašvaldība, veicot izvērtējumu, sagatavoja divus sarakstus ar zemes vienībām, kuras nav nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un ir iespējams atsavināt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, tas ir izsolē.
Lai pieņemtu lēmumu par šo zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatās un tālāko atsavināšanas procedūru, vēlams saprast, vai vispār ir interese par šo zemes vienību iegādi.
Tāpēc lūdzu interesentus sūtīt paziņojumu uz e-pastu pasts@lubana.lv vai zvanot uz t.64894941 par interesi iegādāties to vai citu
zemes vienību, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu. Noskaidrot zemes vienības atrašanās vietu un citas ziņas var iegūt portālā www.kadastrs.lv.
Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs

Atsavināmās zemes vienības
Administratīvā teritorija; z.v. kadatsra apzīmējums; zemes vienības statuss; kopplatība ha; nekust. īpašuma lietošanas mērķis; mežs ha
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580010127, 44 rez. zemes fonds, 5,5 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580010129, 44 rez. zemes fonds, 2,13 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580040024, 44 rez. zemes fonds, 1,1 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580040093, 44 rez. zemes fonds, 3,1 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580040157, 44 rez. zemes fonds, 2,1 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580040176, 44 rez. zemes fonds, 6,95 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580050032, 44 rez. zemes fonds, 3 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580050053, 44 rez. zemes fonds, 5,3 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn., 0,3 ha mežs
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580060079, 44 rez. zemes fonds, 2,5 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580100056, 44 rez. zemes fonds, 2,4 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580100058, 44 rez. zemes fonds, 2,4 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580130040, 44 rez. zemes fonds, 6,8 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580130062, 44 rez. zemes fonds, 8,4 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580160258, 44 rez. zemes fonds, 3,2 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn.,
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580170014, 44 rez. zemes fonds, 3,5 ha, 0101, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimn., 0,3 ha mežs

Starpgabali
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580040159; 41 zeme zemes reformas pabeigšanai; kopplatība 0,7 ha; grafiskā platība 0,7001 ha; 0101
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kadastrālā vērtība 398 EUR;
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580050059; 44 rezerves zemes fonds; kopplatība 0,1 ha; grafiskā platība 0,112 ha; 0101 zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kadastrālā vērtība 9 EUR.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580090030; 44 rezerves zemes fonds; kopplatība 0,04 ha; grafiskā platība 0,0434 ha; 1201 ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto
būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve; kadastrālā vērtība 28 EUR.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580160223; 44 rezerves zemes fonds; kopplatība 0,6 ha; grafiskā platība 0,6413 ha; 0101 zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; kadastrālā vērtība 498 EUR.
Lubānas nov. Indrānu pag. – 70580160226; 44 rezerves zemes fonds; kopplatība 0,51 ha; grafiskā platība 0,5068 ha; 0101 zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība; zeme zem ēkām. pagalmiem 0,2 ha; kadastrālā vērtība 423 EUR.

Medību trofeju izstāde
Lubāna “Aiviekstes svētki” 2019
Sākot no 6. jūlija plkst. 12.00 līdz 19. jūlijam Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā būs iespēja skatīt medību trofeju izstādi
Lubāna „Aiviekstes svētki” 2019. Visi laipni aicināti! Izstādes nolikumu skatīt
mājaslapā www.lubana.lv
Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle
”LUBĀNAS ZIŅAS” 2019. gada 14. jūnijs
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Līgo! Līgo...
21. jūnijā plkst. 19.30

Meirānu tautas namā
Amatierteātris “Zeltrači”
ielūdz uz PIRMIZRĀDI
Iveta Salgrāve “Līču vilinājums”
režisore Ilona Malahovska
Ieeja: bez maksas

21. jūnijā no plkst. 22.00
Meirānu tautas namā
Līgo svētku ieskaņu BALLE
Ielūdz grupa “Kamēr jauni”
Ieejas maksa: 3 EUR

22. jūnijā plkst. 22.00
Lubānas pilsētas estrādē
Līgo nakst ZAĻUMBALLE
Līgosim kopā ar grupu “Ceļavējš”
Ieeja: 3 EUR

23. jūnijā plkst. 19.00

Lubānas pilsētas estrādē
Lubānas kultūras nama amatierteātris
“Priekšspēle”
ielūdz uz Vilsa Evansa & Valentaina
komēdijas pirmizrādi
“KAUDZĒM NAUDAS”
Režisore: Ilze Kraukle
Ieeja brīva

Mēs kl
klusējot
ēj t paliekam
li k
atmiņu
t i k
krastā,
tā
Vēji šalko un mierina mūs.
Bet tava vieta, kas šai dzīvē
bija, ir un vienmēr tava būs.
Izsakām līdzjūtību piederīgajiem,
Jāni Ķauni
pēdējā gaismas ceļā pavadot.
Biedrības “Cerība” kolektīvs
Mēs velti skumstam, velti minam
Šo mūža mīklu grūtāko.
Cik labi, ka tik vien mēs zinām,
Cik jāzin, - vairāk it neko.
(J.Osmanis)
Kad noslēdzies Kārļa Sondara dzīves
gājums, izsakām līdzjūtību
Inesei, Egitai, Signei un Reinim.

Maijs
Šķita, ka maijs šogad ar savu dzestrumu mēneša sākumā gribēja, lai ievas
zied ilgāk, cik ilgi vien var! Sūrā smarža reibina un liek domāt, cik ļoti šogad
ievziedi smeldz sirdī. Ievas nozied, un
gribas cerēt, ka tomēr dots papildus
laiks, laiks brīnumam, kas spēj dziedēt
visas rētas. Mēnesis iesilst, zāli darot
dzeltenu, jo pieneņu daudzums sāk
aizēnot sauli. Nav laika, nav laika pieķerties visu zeltaino ziedu pļaušanai,
un šogad tie paliek, lai veidotu simtiem
baltu un trauslu mākoņu pūku tepat uz
zemes. Maija pēdējā diena ar vēju aiznes pieneņpūkas debesīs. Liegi aiznes
arī Ievas Kunces dvēseli. Bet neaiznes
jau visu – paliek darbi, rakstītais vārds,
saknes, mājas, pēcteči, atmiņas. Runā,
ka cilvēka dvēsele sver 21 gramu, bet
mēs gribam ticēt, ka Ievas dvēsele
pieneņpūkas vieglumā devās debesīs,
kas zina, lai atkal reiz šai zemē sētos.
Paldies par atbalstu šajā skumju
laikā! Ievas ģimene
Aiz tevis paliks mājvieta
Un druvās satikts rīts,
Aiz tevis paliks mazbērnu
Un bērnu līksmā balss,
Aiz tevis paliks atmiņas,
Kas mīlestībā degs,
Ar asarām un klusumu,
Kad dzimtā zeme segs.
(K. Apškrūma)
Klusus līdzjūtības vārdus sakām visiem
mīļajiem tuviniekiem, mūžības ceļā
pavadot Ievu Kunci.
SIA “Lubānas patērētāju biedrības”
darbinieku kolektīvs
Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.
(M. Ķempe)
Skumju brīdī esam kopā ar
Kētu Jutu, Ludvigu, Alfrēdu, Tiju,
Artūru, Lanu un viņu mīļajiem,
atvadoties no
vecmammas, mammas,
vīramātes Ievas Kunces.
JDK “Žuburi”, VPDK “TDA Lubāna”
dejotāji un Laila

Lubānas vidusskolas kolektīvs

Skumju brīdī esam kopā ar
Kristapu, Leldi, Elīnu un viņu mīļajiem,
no vecmāmiņas atvadoties.

Kaut nekad vairs neatnāksi
Savā sētā ciemoties,
Tiem, kas tevi mīlējuši,
Tava gaisma līdzi ies.
( Z.Purvs)
Kad pārtrūcis
Zanes Evas vecmāmiņas
dzīves pavediens, izsakām patiesu
līdzjūtību Žvaginu ģimenei.

JDK “Žuburi” un TDA “Lubāna”
dejotāji un Laila

“Kāpēcīši”, vecāki un audzinātājas
Iveta, Lidija un Sandra

Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm. (Latv.t.dz.)
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Pasaule tik bezgalīgi liela,
Mēs tikai smilšu graudiņš tajā.
Dzīve tajā bezgalīgi skaista
Un arī nežēlīga ļoti.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Kunču ģimenei un pārējiem
tuviniekiem,
aizvadot Ievu Kunci mūžības ceļā.
Lubānas vsk. 1960. gada absolventi
un audzinātāja
Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti.
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
(Latv. tdz.)
Izsakām līdzjūtību
Katei Rasai, Elzai Martai, Kētai Jutai,
Ludvigam un viņu ģimenēm,
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
2., 4., 8. kl. skolēni, viņu vecāki
un audzinātājas
Klauvē mana dvēselīte
Pie Dieviņa namdurvīm,
Celies, Dieviņ, aun kājiņas,
Laid iekšā dveselīti.
Lai mūsu klusa un patiesa līdzjūtība
dod spēku un atbalstu
Kunču ģimenēm,
Ievu mūžībā pavadot.
Veikala “Parks” kolektīvs
Ir zaudējumi, pie kuriem nepierod,
Kurus nekad neaizmirst,
Lai gudrais prāts saka ko sacīdams,
Sirdij ir savi iemesli,
kas prātam nepieejami.
(Z. Mauriņa)
Jūtam līdzi
Miķelim Gruzītim, māsu Ievu
zemes klēpī guldot.
Kolēģi domē
Skaudrā liesma neapdzisīs,
Degs un degs un naktis gaismos,
Un nav tādas aizmirstības,
Kura spētu Tevi aiznest.
(E.Vēveris)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jānim Kuncim, ģimenei un tuviniekiem
Ievu Kunci mūžības ceļā pavadot.
Lubānas vidusskolas kolektīvs

Pieminam aizsaulē
aizgājušos...
Mēs turam svētas atmiņas.
Kārlis Sondars – 53 g. (Lubāna)
Miris 29.05.2019.
Jānis Ķaune – 88 g. (Lubāna)
Miris 30.05.2019.
Ieva Kunce – 76 g. (Indrānu pag.)
Mirusi 31.05.2019.

