
Sveicināti  
Madonas novadā!

 Ar 1. jūliju jau esam iekļāvušies Mado-
nas novada pašvaldības sastāvā. 

 1. jūlijā notiek jaunizveidotā Madonas 
novada domes pirmā sēde, kurā par domes 
priekšsēdētāju tiek ievēlēts Agris Lungevičs.

 2. jūlijā notiek domes ārkārtas sēde, 
kurā apstiprina Madonas novada pašvaldī-
bas nolikumu, kā arī ievēlē domes priekšsē-
dētāja vietniekus. Tiek apstiprināti arī nosau-
kumi jaunpienācējiem novadiem. Turpmāk 
sauksimies  – Madonas novada Lubānas 
apvienības pārvalde.

 6. jūlijā Tālis Salenieks tiek iecelts par 
Lubānas apvienības pārvaldes vadītāju (tel. 
29165733, e-pasts: talis.salenieks@mado-
na.lv). 

 9. jūlija domes sēdē Tālis Salenieks no-
liek savas deputāta pilnvaras pirms termiņa. 
Viņa vietā deputāte būs Iveta Peilāne.

 Lubānā esošās institūcijas turpina dar-
bu ierastajā kārtībā arī pēc 1.jūlija. Līdz gada 
beigām ir paredzēta atsevišķu institūciju re-
organizācija un visu pašvaldību saistošo no-
teikumu pielīdzināšana.

Pārejas posmā spēkā ir visi pašreizējo 
novadu saistošie noteikumi, tas attiecas arī 
uz maksas pakalpojumiem un pabalstiem, 
kā arī pašlaik apstiprinātie normatīvie akti, 
kuros noteikti pabalstu apmēri.

Šajā numurā:
 Pēdējā Lubānas novada domes sēde 

30.06.2021. (2.lpp.)
 Madonas novada Lubānas apvienības 

pārvaldes nolikums (5.lpp.)
 Pašvaldības iestāžu darbība jaunizvei-

dotajā Madonas novadā (4.lpp.)
 Karstākajā laikā Lubānā veikta 3 ielu se-

guma atjaunošana (4.lpp.)
 Kur saņemt Covid-19 potēšanas serti-

fikātu, ja nelieto internetu un nav moderna 
mobilā tālruņa? (7.lpp.)

 Saruna ar Lubānas jaunieti, kura vē-
las savu dzīvi saistīt tikai ar dzimto Lubānu 
(8.lpp.)

 Uzsākam atskatu uz dzīvi Lubānas no-
vadā 10 gadu griezumā (2010.-2020.).  Lielā-
kās investīcijas šajā laika periodā infrastruk-
tūrā un kultūrā (9.lpp.)

Arī šie ir mūsu novada jaunie iemītnieki. Piedzima Lubānas novadā, au-
gustā aizlidos prom no Madonas novada. Četri vienā ligzdā, centīgi aprū-
pēti no vecāku puses. Grūti vecākiem tikt galā ar stārķēniem. Regulāri tiek 
apstaigāti ligzdai tuvākie dārzi, kaut ko meklē, kaut ko uzknābj un aizlido 
uz ligzdu. Un tad nosēžas uz mājas skursteņa, jo ligzdā visiem nav vietas. 
Jaunie brīžiem pārgalvīgi nostājas uz ligzdas malas un sāk vicināt spārnus. 
Gatavojas savai lielajai misijai – lidot.

Nē, tie nav Lubānā slavenā pārziemotāja ar iesauku Čavis pēcnācēji. 
Čavis (viņa) netika atzīts savējo vidū, ar visu izdēto olu tika izmests no ligz-
das, tāpēc šodien skaitās Brīvības ielas 9 iemītnieks. Čavim joprojām patīk, 
ka viņu pacienā. Biežs viesis arī Latgales ielā. Ligita Pētersone

Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
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Sēdē piedalās deputāti: Iveta Pei-
lāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, 
Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila 
Ozoliņa, Lana Kunce, Tālis Salenieks, 
nepiedalās – Ainārs Spridzēns.

Par medību tiesību nomas līguma 
slēgšanu ar AS “Latvijas valsts meži”

Nolēma
1. Slēgt medību tiesību nomas 

līgumu ar AS “Latvijas valsts meži”, 
reģ. Nr. 40003466281, uz pašvaldības 
valdījumā esošām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumiem 70580010046; 
70580010122; 70580040023; 
70580040038; 70580040089; 
70580100145; 70580100146; 
70580130033; 70580110062 ar platību 
47,56 ha uz laiku līdz 2033. gada 1. 
jūlijam.

2. Noteikt medību tiesību nomas 
maksu gadā – 0,10 EUR par 1 ha.

Par Lubānas novada pašvaldības 
2020. gada publiskā pārskata apstip-
rināšanu

Nolēma apstiprināt Lubānas nova-
da pašvaldības 2020. gada publisko 
pārskatu.

Par zemes nomas līguma grozīša-
nu

Nolēma pagarināt 2016. gada 8. 
jūnija zemes nomas līguma (reģ. Nr. 
LUB/4.02.2/16/4) ar biedrību “Motoklubs 
Lubāna” (reģ. Nr. 50008251511) par ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumiem 
70130040088 (12,74 ha platībā) un 
70130040118 (1,25 ha platībā) darbības 
termiņu līdz 2046. gada 31. maijam.

 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Lubānas Mākslas skolai lapenes ie-
gādei

Nolēma piešķirt 5324 EUR finansē-
jumu no Lubānas novada pašvaldības 
budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) lī-
dzekļiem Lubānas Mākslas skolai lape-
nes iegādei, izdarot attiecīgus grozīju-
mus 2021. gada pašvaldības budžetā.

Par finansējuma piešķiršanu bied-
rībai “Motoklubs Lubāna”

Nolēma piešķirt biedrībai “Mo-
toklubs Lubāna” (reģ. Nr. 50008251511) 
līdz 10 000 euro finansiālu atbalstu pro-
jekta “Elektrotīkla pieslēgums mototra-
sei Lubānā” realizācijai no pašvaldības 
budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) lī-
dzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 
2021. gada pašvaldības budžetā.

Par līdzfinansējumu motokrosa 
sacensību organizēšanai

Nolēma piešķirt 2650 EUR finansē-
jumu neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas un trases sagatavošanas izdevumu 

segšanai no Lubānas novada pašvaldī-
bas budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) 
līdzekļiem motokrosa sacensību “Latvi-
jas junioru čempionāts motokrosā” or-
ganizēšanai, sadarbībā ar biedrību “Mo-
toklubs Lubāna” (reģ. Nr. 50008251511) 
un veikt attiecīgus grozījumus 2020. 
gada pašvaldības budžetā.

Par nekustamā īpašuma Peldu ielā 
4, Lubānā, Lubānas novadā, izsoles 
rezultātu apstiprināšanu un pirkuma 
līguma noslēgšanu

Nolēma apstiprināt nekustamā īpa-
šuma Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas no-
vadā, kadastra numurs 70130010115, 
sastāvoša no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 70130010113, 
0,2627 ha platībā izsoles rezultātus un 
pārdot nekustamo īpašumu elektronis-
kās izsoles uzvarētājai S.B. par pirkuma 
maksu 5700 EUR.

Par nekustamā īpašuma Stirnas, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu un 
pirkuma līguma noslēgšanu

Nolēma apstiprināt nekustamā 
īpašuma Stirnas, Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, kadastra numurs 
70580050053, sastāvoša no vienas ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu 
70580050053, 5,69 ha platībā izsoles 
rezultātus un pārdot nekustamo īpašu-
mu elektroniskās izsoles uzvarētājam 
SIA “RKS plus” (reģ.Nr. 45403029494) 
par pirkuma maksu 13 500 EUR.

Par Lubānas vidusskolas grāmat-
vedības kārtošanas nodošanu pašval-
dības centralizētajai grāmatvedībai

Nolēma noteikt, ka Lubānas vi-
dusskolas grāmatvedības kārtošanu 
nodrošina pašvaldības finanšu un grā-
matvedības daļa, veicot centralizētu 
grāmatvedības uzskaiti visām Lubānas 
novada pašvaldības izveidotajām iestā-
dēm.

Par telpu nomas maksas pārska-
tīšanu

Nolēma apstiprināt pašvaldības ne-
dzīvojamo telpu nomas maksas mēne-
sī:

1. Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, 
telpu grupas Nr. 002 (55,4 m2) – 58 
EUR;

2. Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, 
telpu grupas Nr. 003 (75,9 m2) – 77 
EUR;

3. Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, 
telpa Nr. 7 (20,3 m2) – 19 EUR;

4. Oskara Kalpaka iela 3, Lubāna, 
telpas Nr.1, 2 un 3 (60,1 m2) – 63 EUR;

5. Oskara Kalpaka iela 4-1, Lubāna, 
telpa (42 m2) – 39 EUR;

6. Oskara Kalpaka iela 6, Lubāna, 
telpa Nr. 24 (29,7 m2) – 18 EUR.

Par grozījumiem Lubānas novada 
domes, pašvaldības administrācijas 
un iestāžu darbinieku amatu un amat-
algu likmju sarakstā

Nolēma izdarīt grozījumus Lubānas 
novada domes, pašvaldības adminis-
trācijas un iestāžu darbinieku amatu un 
amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 
30.01.2020., prot.Nr.2, 15.§):

1. Izveidojot jaunu štata vietu - Paš-
valdības administrācija, Attīstības daļa 
Ēkas uzraugs, profesijas kods 9629 04, 
amata algas likme 530 EUR, amata lik-
me – 1;

2. Izslēgt no saraksta – Lubānas vi-
dusskola Vecākais grāmatvedis, profe-
sijas kods 2411 01;

3. Sadaļā – Pašvaldības adminis-
trācija Finanšu un grāmatvedības daļa 
– grāmatvedis, profesijas kods 3313 01, 
amata likme – aizstāt skaitli “3” ar skaitli 
“4”.

Par atlaišanas pabalsta un ikgadē-
jā atvaļinājuma kompensācijas naudā 
izmaksu

Nolēma 
Izmaksāt Lubānas novada pašval-

dības domes priekšsēdētājam Tālim 
Saleniekam atlaišanas pabalstu vienas 
mēnešalgas apmērā – 1529 EUR un 
kompensāciju naudā – 1181,25 EUR 
par neizmantoto atvaļinājumu 16 darba 
dienām par nostrādāto laika periodu no 
15.09.2020. līdz 30.06.2021.

Par nekustamā īpašuma Zīlītes  
zemes vienības platības precizēšanu

Nolēma precizēt nekustamā īpašu-
ma Zīlītes, Indrānu pagastā, Lubānas 
novadā zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 7058 006 0029 kadastrālajā 
uzmērīšanā precizēto zemes platību no 
6 ha uz 7,26 ha. 

Par finanšu līdzekļu pārdali satik-
smes infrastruktūras objektiem

Nolēma izdarīt grozījumus 2021. 
gada pašvaldības budžetā, piešķirot 
7316,87 EUR Parka ielas Lubānā vien-
kārtas virsmas atjaunošanai un 8147,66 
EUR grants seguma ielu iesēdumu un 
virskārtas seguma atjaunošanai – Spor-
ta ielā, Peldu ielā, Rūpniecības ielā, 
Oskara Kalpaka ielā, Jaunā ielā, Dzelz-
ceļa ielā Lubānā un pašvaldības auto-
ceļā Līčagals-Pededzes laipas.

Par izglītojamo skaitu Lubānas vi-
dusskolas 10. klasē 2021./2022. mā-
cību gadā

Nolēma 2021./2022. mācību gadā 
Lubānas vidusskolā atvērt 10. klasi ar 
nepilnu skolēnu skaitu – 7 izglītojamie.

Par atļaujas publiska pasākuma 
rīkošanai izsniegšanu biedrībai “Mo-

Domes sēde 30.06.2021.
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toklubs Lubāna”
Nolēma izsniegt atļauju publiska 

pasākuma – sacensību “Latvijas junio-
ru čempionāts motokrosā” rīkošanai 
biedrībai “Motoklubs Lubāna” (reģ. Nr. 
50008251511), 2021. gada 3. jūlijā no 
plkst. 9.00 līdz plkst. 19.00 Lubānas 
mototrasē, Lubānā, Lubānas novadā.

Par Saistošo noteikumu Nr. 8 
“Grozījumi Lubānas novada pašval-
dības 2021. gada 28. janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 “Par Lubānas 
novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam” apstiprināšanu

Nolēma
1. Veikt grozījumus pašvaldības 

2021. gada budžetā un apstiprināt sais-
tošos noteikumus Nr. 8 “Grozījumi Lu-
bānas novada pašvaldības 2021.gada 
28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
2 “Par Lubānas novada pašvaldības 
budžetu 2021. gadam””  saskaņā ar 
pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldī-
bām” 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 8 
“Grozījumi Lubānas novada pašvaldī-
bas 2021. gada 28. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Par Lubānas nova-
da pašvaldības budžetu 2021. gadam” 
triju darba dienu laikā pēc to parakstī-
šanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 8 “Gro-
zījumi Lubānas novada pašvaldības 
2021. gada 28. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Par Lubānas nova-
da pašvaldības budžetu 2021. gadam” 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas un tie publicējami paš-
valdības mājaslapā internetā.

Par ceļa servitūta izbeigšanu
Nolēma
1. Atteikties no lietu tiesības – ceļa 

servitūta 0,2 km garumā, nodibinātam 
par labu Indrānu pagasta pašvaldībai, 
kas apgrūtina nekustamo īpašumu 
“Mazkalniņi”, Indrānu pagasts, Lubā-
nas novads, kadastra numurs 7058 
010 0003, reģistrēts Madonas rajona 
tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu 
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 
165.

2. Noslēgt līgumu ar nekustamā 
īpašuma “Mazkalniņi”, Indrānu pa-
gasts, Lubānas novads īpašnieku, par 
atteikšanos no nodibinātās lietu tiesī-
bas – ceļa servitūta.

Informāciju sagatavoja  
Sandra Līcīte                               

Tiek organizētas  
“Mājas kafejnīcu dienas”

“Mājas kafejnīcu dienās” novadi, pagasti, pilsētas un ciemi aicina apmeklē-
tājus izbaudīt vietējo kulināro piedāvājumu, iepazīstot arī to tradīcijas un kultū-
ru. Šajās dienās savas durvis ikvienam apmeklētājam ver gan esoši ēdināšanas 
uzņēmumi – kafejnīcas, restorāni, krodziņi, viesu mājas -, gan saimniecības un 
vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai viesu uzņemša-
nu, bet šajā dienā pārvēršas par kafejnīcām – atver savas mājas un sētas, lai 
cienātu viesus ar sava novada vai ģimenes īpašajiem ēdieniem. 

“Mājas kafejnīcu dienu” ietvaros notiek arī dažādas kultūras program-
mas: rokdarbi, spēles, mūzikas instrumentu spēlēšana, nelieli koncerti, danči, 
priekšnesumi u.c.

Lubānā un Cesvainē “Mājas kafejnīcu dienas” notiks 14., 15. augustā. 14. 
jūlijā plkst. 19.00 Lubānā uz tikšanos pie strūklakas tika aicināti tie, kuriem būtu 
interese piedalīties “Mājas kafejnīcu dienās”. Tiem, kas nevarēja ierasties uz šo 
tikšanos, pieteikties pa. t. 26374962.

AICINĀM DARBĀ uz noteiktu laiku Madonas novada Lubānas apvie-
nības pārvaldes “Lubānas novada sociālais dienests” struktūrvienības 
“Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes no-
daļā vecāko māsu/medmāsu.

Darba pienākumi: nodrošināt medicīnisko aprūpi senioriem saskaņā ar 
medicīnas māsas profesijas standartu

Prasības: Reģistrācija Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta per-
sonu reģistrā. Vēlams Sertifikāts medicīnas māsas specialitātē

Vecākās māsas amatalga – EUR 855.

Pieteikties līdz 18.07.2021., sūtot pieteikumu uz e-pastu:  
lubanasvsac@lubana.lv

Sīkāka informācija:  
64894581 vai mob. 28374760.

Darba piedāvājums
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 Līdz 2021.gada 1.augustam Dome 
izveido pašvaldības iestādi “Madonas 
novada Centrālā administrācija”, uz paš-
valdības iestādes “Madonas novada paš-
valdība”, pašvaldības iestādes “Lubānas 
novada pašvaldība”, Ērgļu novada paš-
valdības administrācijas, Cesvaines no-
vada domes administrācijas bāzes.

 Līdz 2021.gada 15.jūlijam Dome iz-
veido pašvaldības iestādes: 

Madonas novada Cesvaines apvienī-
bas pārvalde;

Madonas novada Ērgļu apvienības 
pārvalde;

Madonas novada Lubānas apvienī-
bas pārvalde;

 Līdz 2021.gada 1.oktobrim Dome 
izveido iestādi “Madonas novada bāriņ-
tiesa” saskaņā ar “Bāriņtiesu likuma” tie-
sisko regulējumu. Līdz Madonas novada 
bāriņtiesas izveidošanai darbojas Ces-
vaines novada bāriņtiesa, Lubānas nova-
da bāriņtiesa, Ērgļu novada bāriņtiesa. 

 Līdz 2021.gada 31.decembrim 
Dome izveido pašvaldības iestādi “Ma-
donas novada Sociālais dienests”:

uz pašvaldības iestādes “Cesvaines 
sociālais dienests” daļas bāzes;

uz pašvaldības iestādes “Lubānas 
novada sociālais dienests” daļas bāzes;

uz pašvaldības iestādes “Ērgļu no-

vada pašvaldības sociālais dienests” 
bāzes;

uz pašvaldības iestādes “Madonas 
novada Sociālais dienests” bāzes.  

 Līdz 2021.gada 31.decembrim 
Dome izveido pašvaldības iestādi “Lubā-
nas sociālās aprūpes centrs” uz  pašval-
dības iestādes “Lubānas sociālais die-
nests” daļas bāzes.

 Līdz 2021.gada 1.novembrim paš-
valdības iestādes “Lubānas kultūras 
nams”, “Lubānas pilsētas bibliotēka”, 
“Meirānu bibliotēka” un “Meirānu Tautas 
nams” pievieno Madonas novada paš-
valdības iestādei “Lubānas apvienības 
pārvalde” kā iestādes struktūrvienības.

 Līdz 2021.gada 1.novembrim tiek 
izveidota Madonas novada Dzimtsaraks-
tu nodaļa, apvienojot Cesvaines nova-
da dzimtsarakstu nodaļu, Ērgļu novada 
dzimtsarakstu nodaļu, Lubānas novada 
dzimtsarakstu nodaļu. 

 Ar 2021.gada 2.jūliju Madonas no-
vada pašvaldības iestāde “Madonas no-
vada būvvalde”  uzsāk veikt būvvaldes 
pārvaldes uzdevumu visā jaunizveidotā 
Madonas novada administratīvajā te-
ritorijā. Līdz 2021.gada 1.septembrim 
tiek likvidēta pašvaldību kopīgā iestāde 
“Cesvaines, Lubānas un Varakļānu no-

vada apvienotā būvvalde”. 

 Līdz 2021.gada 31.decembrim tiek 
izveidota pašvaldības iestāde “ Īpašuma 
uzturēšanas dienests” uz pašvaldības 
iestādes “Madonas novada centrālā ad-
ministrācija” Īpašuma uzturēšanas no-
daļas bāzes. Līdz pašvaldības iestādes 
“Īpašuma uzturēšanas dienests” izvei-
došanai darbojas pašvaldības iestādes 
“Madonas novada centrālā administrā-
cija” Īpašuma uzturēšanas nodaļa, kas 
atrodas Madonas pilsētas pārvaldnieka 
pakļautībā. 

 Uz 2021.gada 1.jūliju pastāvošās 
Cesvaines, Ērgļu, Madonas, Lubānas 
pašvaldību domju dibinātās pašvaldības 
iestādes un institūcijas darbojas līdz Do-
mes lēmumam par to reorganizēšanu, 
pievienošanu, apvienošanu, vai likvidē-
šanu.  

 Madonas novada pašvaldības 
mājas lapas internetā domēnu www.
madonasnovads.lv Madonas novada 
pašvaldība uzsāk lietot līdz 2021.gada 
31.decembrim. Līdz tam tiek lietots do-
mēns www.madona.lv. 

 Spēku zaudējuši Lubānas novada 
pašvaldības 2013.gada 27.jūnija sais-
tošie noteikumi Nr.8 “Lubānas novada 
pašvaldības nolikums”.

Par pašvaldības iestāžu darbību
(no Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums”)

Lubānā laika posmā līdz 11. jūlijam tika veikta 
ielu seguma atjaunošana. Segums tika atjaunots 
Parka, Cesvaines un Oskara Kalpaka ielās ar 
vienkārtas apstrādi ar bitumena un šķembu pār-
klājumu. Darbus veica SIA “Valkas ceļi”. Parka 
ielai tika veikti darbi 7316,87 EUR apjomā, Ces-
vaines un Kalpaka ielām – 40332 EUR apjomā.

Darbi tika uzsākti ar iesēduma un bedrīšu 
remontu ar karsto asfaltbetonu. Pēc tam tika uz-
klāts segums. Darbi vēl nav pabeigti – tiks veikta 
gājēju pāreju marķēšana (krāsošana)  un noslau-
cītas liekās šķembas. 

Drīzumā tiks uzsākti gājēju ietves seguma uz 
tilta pār Aivieksti Lubānā atjaunošanas darbi. Par 
darbu veikšanu noslēgts līgums ar  SIA “Ceļinieks 
2010”. Darbu izpildes termiņš – 31. augusts. 

Ligita Pētersone

Lubānā veikta 
ielu seguma 
atjaunošana
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APSTIPRINĀTS
Ar Madonas novada pašvaldības 

02.07.2021.domes lēmumu Nr. 14
(Prot.Nr.2, 12.p.)

Izdots  saskaņā ar likuma
 “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 2.punktu
un 69.1  69.²pantu

I.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Madonas novada Lubānas apvie-

nības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir 
Madonas novada pašvaldības Domes 
(turpmāk – Dome) dibināta iestāde ar 
mērķi nodrošināt Madonas novada paš-
valdības sniegto pakalpojumu pieejamī-
bu, doto valsts pārvaldes uzdevumu un 
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi 
Madonas novada Lubānas pilsētas un In-
drānu pagasta administratīvi teritoriālajās 
vienībās.

2. Pārvalde ir pastarpinātās pārvaldes 
iestāde. Dome kā dibinātājs Pārvaldes 
institucionālo un funkcionālo padotību 
īsteno pakļautības formā ar Madonas no-
vada pašvaldības iestādes “Madonas no-
vada Centrālā administrācija” (turpmāk – 
Centrālā administrācija) starpniecību. 

3. Pārvaldes administratīvo teritoriju 
veido Lubānas pilsēta un Indrānu pa-
gasts ar pakalpojumu sniegšanas vietu 
Tilta ielā 11, Lubānā, Madonas novadā.

4. Pārvaldes darbības tiesiskais pa-
mats ir likums „Par pašvaldībām”, Valsts 
pārvaldes iekārtas likums un valstī spē-
kā esošie normatīvie akti, Domes izdo-
tie normatīvie akti un lēmumi, Centrālās 
administrācijas izdotie iekšējie normatī-
vie akti, šis nolikums. Pārvalde darbojas 
arī saskaņā ar Domes priekšsēdētāja, 
Domes priekšsēdētaja vietnieku, paš-
valdības izpilddirektora, izpilddirektora 
vietnieka, turpmāk tekstā – arī Vadības, 
rīkojumiem un norādījumiem.  

5. Pārvaldi izveido, likvidē vai reorga-
nizē un tās nolikumu apstiprina Dome.

6.  Pārvalde savā darbā izmanto no-
teikta parauga veidlapu ar Madonas no-
vada ģerboņa attēlu ar pilnu Pārvaldes 
nosaukumu „Madonas novada Lubānas 
apvienības pārvalde”, un zīmogu ar MA-
donas novada ģerboņa attēlu un pilnu 
Pārvaldes nosaukumu, un to lieto saska-
ņā ar valsts normatīvo aktu prasībām un 
Madonas novada pašvaldības (turpmāk 
– pašvaldība) darba organizāciju regulē-
jošiem dokumentiem. 

7. Pārvalde tiek finansēta no Pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem. Pārvaldei ir norē-
ķinu konts kredītiestādē un Valsts Kasē. 
Pārvalde rīkojas ar Domes piešķirtajiem 

finanšu līdzekļiem atbilstoši budžeta 
tāmē apstiprinātajam finansējumam. 

8. Pārvaldes rekvizīti: 
8.1. Nosaukums: Madonas novada  

Lubānas apvienība pārvalde;
8.2. juridiskā adrese: Tilta iela 11, Lu-

bāna, Madonas novads, LV-4830; 
8.3. Pārvaldei ir savs uzņēmumu re-

ģistra vienotais reģistrācijas numurs un 
vienotais nodokļu maksātāja reģistrācijas 
numurs Valsts ieņēmumu dienestā.

9. Pārvaldes darbības tiesiskuma un 
lietderības kontroli īsteno pašvaldības iz-
pilddirektors. 

10. Grāmatvedības uzskaite tiek or-
ganizēta Pārvaldē.

11. Pārvaldes amata vienību saraks-
tus un mēnešalgu likmes apstiprina 
Dome.

12. Pārvaldes pakļautībā ir šādas 
pašvaldības iestādes: 

12.1. Lubānas vidusskola;
12.2. Lubānas Mākslas skola;
12.3. Lubānas PII „Rūķīši”.
13. Pārvaldei ir šādas struktūrvienī-

bas: 
13.1. Valsts un pašvaldības vienotais 

klientu apkalpošanas centrs ;
13.2. Lubānas kultūras nams;
13.3. Lubānas pilsētas bibliotēka;
13.4. Meirānu bibliotēka;
13.5. Meirānu Tautas nams;
13.6. Lubānas jauniešu centrs;
13.7. Lubānas tūrisma un kultūrvēstu-

riskā mantojuma centrs;
13.8. Lubānas ambulatorais dienests 

un dienas stacionārs;
13.9. Lubānas dienas aprūpes centrs 

“Eglāji”’;
13.10. Īpašuma uzturēšanas nodaļa.
II.PĀRVALDES KOMPETENCE UN 

ATBILDĪBA
14. Atbilstoši likumam “Par pašvaldī-

bām” Pārvalde: 
14.1. nodrošina pašvaldības kompe-

tencē esošo izziņu izsniegšanu un sniedz 
informāciju par pašvaldības kompetencē 
esošajiem jautājumiem;

14.2. pieņem valsts noteikto nodokļu 
un nodevu maksājumus, kuru iekasēša-
na ir uzdota pašvaldībai, kā arī Domes 
noteikto nodevu maksājumus un mak-
sājumus par pašvaldības sniegtajiem pa-
kalpojumiem;

14.3. pieņem iesniegumus, sūdzības 
un priekšlikumus no iedzīvotājiem un 
juridiskām personām, organizē atbildes 
sagatavošanu iesniedzējiem;

14.4. sadarbojas ar Sociālo dienestu 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-

bas sniegšanā, t.sk. pašvaldības sociālo 
pabalstu izmaksāšanā Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likumā no-
teiktajā kārtībā; 

14.5. sadarbojas ar Madonas novada 
bāriņtiesu bāriņtiesas pakalpojumu pie-
ejamības nodrošināšanā Pārvaldē;

14.6. veic iedzīvotāju dzīvesvietas 
deklarāciju;

14.7. nodrošina pieejamību informā-
cijai par Domes pieņemtajiem lēmumiem 
un citu vispārpieejamu informāciju.

15. Domes lēmumos noteiktajā kārtī-
bā Pārvalde: 

15.1. sniedz informāciju un izziņas 
par pašvaldības un Pārvaldes kompeten-
cē esošajiem jautājumiem;

15.2. nodrošina informācijas apriti 
starp pašvaldības institūcijām;

15.3. nodrošina Pārvaldes pārziņā 
nodotās kustamās mantas un nekustamā 
īpašuma (tai skaitā Pārvaldes pagasta 
teritorijā esošo pašvaldības iestāžu ēku, 
būvju, pašvaldības dzīvojamā fonda, ceļu 
u.c. objektu) apsaimniekošanu, uzturē-
šanu; gādā par Pārvaldes teritorijas lab-
iekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu 
un laukumu uzturēšanu; ielu, laukumu un 
citu publiskai lietošanai paredzētu terito-
riju apgaismošanu; parku, skvēru un zaļo 
zonu ierīkošanu; kapsētu uzturēšanu); 

15.4. organizē kultūras/sporta pasā-
kumus Pārvaldes teritorijā un sadarbojas 
ar Centrālās administrācijas Attīstības 
nodaļu jautājumos par novada kultūras 
un novada sporta pasākumiem, tradicio-
nālās kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību, par tūrisma at-
tīstību, par sporta un iedzīvotāju veselīga 
dzīvesveida attīstību;

15.5. nodrošina bibliotēkas pakalpo-
jumu pieejamību;

15.6. nodrošina primārās ambulatorās 
veselības aprūpes un dienas stacionāra  
darbību, kā arī sadarbojas ar ārstniecī-
bas iestādēm, veselības centriem, ārstu 
privātpraksēm, lai nodrošinātu iedzīvotā-
jiem veselības aprūpes pieejamību; 

15.7. sadarbojas ar Centrālās admi-
nistrācijas Izglītības nodaļu par izglītības 
un jaunatnes lietu jautājumiem, realizējot 
pakļautību pār Pārvaldes teritorijā esoša-
jām izglītības iestādēm, organizē izglīto-
jamo pārvadājumus Pārvaldes teritorijā; 

15.8. sadarbojas ar Madonas novada 
pašvaldības kārtībniekiem  sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanā un uzturēšanā;

15.9. piedalās civilās aizsardzības 
pasākumu nodrošināšanā un katastrofu 
pasākumu novēršanā; 

MADONAS NOVADA 
LUBĀNAS APVIENĪBAS PĀRVALDES NOLIKUMS
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15.10. piedalās teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentu, nozaru attīstības 
programmu un stratēģiju dokumentu 
izstrādē un pilnveidošanā par Pārvaldes 
teritoriju; 

15.11.  sagatavo investīciju plānu par 
Pārvaldes administratīvo teritoriju; 

15.12. atbilstoši likuma “Par arhī-
viem” prasībām uzkrāj un saglabā Pār-
valdes dokumentus līdz to nodošanai 
valsts arhīvā;

15.13. veic tādus iepirkumus Pārval-
des un tās pārraudzībā esošo iestāžu 
vajadzībām, kuru līgumcena ir zemāka 
par summu, kuru sasniedzot ir jāpiemē-
ro Publisko iepirkumu likumā regulētie 
iepirkumi vai iepirkuma procedūras.  Pār-
valde ir atbildīga par Pārvaldes kā pasū-
tītāja iepirkumu plānošanu, priekšizpēti, 
tehnisko specifikāciju sagatavošanu un 
iepirkuma ierosināšanu iepirkumu komi-
sijā;

15.14. nepieciešamības gadījumā 
nodrošina darba vietu Centrālās admi-
nistrācijas darbiniekiem; 

15.15. atbilstoši Pārvaldes uzdevu-
miem pieņem un izskata iesniegumus, 
sūdzības, priekšlikumus un sniedz uz 
tiem atbildes vai sagatavo attiecīgo jau-
tājumu izskatīšanai Domes komisijās, 
komitejās, Domes sēdēs; 

15.16.  nodrošina Dzimtsarakstu no-
daļas sniegtā pakalpojuma pieejamību 
iedzīvotājiem;

15.17. pašvaldības autonomo funk-
ciju izpildei un jautājumu risināšanai no-
drošina vietējo iedzīvotāju (sabiedrības) 
iesaistīšanos vietējās pārvaldes proce-
sos;

15.18. nodrošina iedzīvotāju pieņem-
šanu pie Pārvaldes amatpersonām/dar-
biniekiem, ja nepieciešams, palīdz noor-
ganizēt tikšanos ar Domes deputātiem, 
Domes institūciju un Pašvaldības amat-
personām/darbiniekiem;

15.19. izdod Lubānas apvienības in-
formatīvo izdevumu;

15.20. rūpējas par uzņēmējdarbības 
attīstību Pārvaldes teritorijā sadarbībā ar 
Centrālās administrācijas Attīstības no-
daļu;

15.21. sadarbojas ar Madonas nova-
da Sociālo dienestu, realizējot pakļautī-
bu pār Pārvaldes teritorijā esošajām so-
ciālās aprūpes iestādēm. 

16. Lai nodrošinātu uzdoto funkciju 
izpildi, Pārvaldei ir tiesības:

16.1. pieprasīt un saņemt no pašval-
dības institūcijām un amatpersonām Pār-
valdes funkciju izpildei nepieciešamās 
ziņas, statistisko un citu informāciju;

16.2. izstrādāt un iesniegt Vadībai lē-
muma projektus par Pārvaldes darbības 
jautājumiem, sniegt atzinumus par Do-
mes lēmuma projektiem, kas attiecas uz 

Pārvaldes darbību;
16.3. iesniegt Vadībai ierosinājumus 

Pārvaldes darba uzlabošanai un pakal-
pojumu kvalitātes paaugstināšanai;

16.4. slēgt darījumus, iegūt tiesības 
un uzņemties pienākumus Pārvaldes 
kompetences robežās.

III. PĀRVALDES VADĪTĀJA PILNVA-
RAS

17. Pārvaldes darbu organizē un 
vada Pārvaldes vadītājs, kuru ieceļ ama-
tā un atbrīvo no amata ar Domes lēmu-
mu. Darba līgumu ar Pārvaldes vadītāju 
pašvaldības vārdā slēdz un paraksta 
pašvaldības izpilddirektors. Pārvaldes 
vadītāja amata pienākumus, kompeten-
ces, atbildības līmeni un tiesības nosaka 
pašvaldības izpilddirektora apstiprināts 
amata apraksts un šis nolikums.

18. Pārvaldes vadītājs:
18.1.  vada, plāno, organizē un no-

drošina Pārvaldes darbu, ir personīgi 
atbildīgs par Pārvaldes likumīgu darbību 
un kompetences jautājumu izpildi, kā arī 
atbild par Pārvaldes pakļautībā esošo 
pašvaldības iestāžu darba organizēša-
nu;

18.2. apstiprina Pārvaldes struktūr-
vienību nolikumus;

18.3. ar pirmā paraksta tiesībām rīko-
jas ar naudas līdzekļiem Pārvaldes ban-
ku kontos un ar rīkojumu nosaka otrā pa-
raksta tiesības Pārvaldes darbiniekiem;  

18.4. nodrošina likuma “Par grāmat-
vedību”, kases operāciju uzskaites notei-
kumu un citu normatīvo aktu, kas regulē 
materiālo vērtību uzskaiti, apriti un sagla-
bāšanu, ievērošanu;

18.5. Domes noteiktajā kārtībā pie-
ņem darbā un atbrīvo no darba Pārvaldes 
darbiniekus, nosaka darbinieku amata 
(darba) pienākumus un nodrošina darbi-
nieku amata (darba) aprakstu izstrādi un 
aktualizāciju; 

18.6. pamatojoties uz Domes lēmu-
mu, pieņem darbā un atbrīvo no darba 
Pārvaldes pakļautībā  esošo pašvaldības 
iestāžu vadītājus;

18.7. atbild par Pārvaldē sniegto Paš-
valdības pakalpojumu un informācijas 
pieejamību, kā arī organizē iedzīvotāju 
pieņemšanu un atbilstoši savai kompe-
tencei izskata iesniegumus un sūdzības, 
kā arī atbild par informācijas apriti starp 
Pārvaldi un citām pašvaldības institūci-
jām; 

18.8. nepieciešamības gadījumā iz-
veido komisijas, darba grupas Pārvaldes 
kompetencē esošo jautājumu izskatīša-
nai;

18.9. nodrošina lēmumu projektu 
par Pārvaldes teritorijā esošajiem īpa-
šumiem, Pārvaldes organizatoriskajiem 
jautājumiem un citiem jautājumiem, par 
kuriem ir nepieciešams Domes lēmums, 

sagatavošanu un iesniegšanu; 
18.10. Vadības noteiktajā kārtībā un 

termiņos iesniedz Centrālās administrā-
cijas Finanšu un grāmatvedības nodaļā 
ikgadējo Pārvaldes darbībai nepiecieša-
mo finanšu līdzekļu pieprasījumu;

18.11. Pašvaldības izpilddirektora 
noteiktajā kārtībā un termiņos iesniedz 
Pašvaldības izpilddirektoram informāci-
ju, kas nepieciešama Pašvaldības gada 
publiskā pārskata sagatavošanai;

18.12. Domes noteiktajā kārtībā rī-
kojas ar Pārvaldes rīcībā esošajiem ma-
teriālajiem resursiem un piešķirtajiem 
finanšu līdzekļiem apstiprinātā budžeta 
ietvaros; nodrošina Pārvaldei nodoto 
pašvaldības īpašuma objektu saglabā-
šanu un apsaimniekošanu;

18.13.  slēdz līgumus Pārvaldes 
pārvaldes uzdevuma ietvaros darbības 
nodrošināšanai apstiprinātā budžeta ie-
tvaros, tai skaitā nodrošina  līgumu slēg-
šanu un  izpildi, ievērojot Publisko iepir-
kumu likuma regulējumu;

18.14. pēc Vadības vai deputātu pie-
prasījuma sniedz ziņojumus Domei par 
Pārvaldes darbu;

18.15. bez speciāla pilnvarojuma 
pārstāv Pārvaldi valsts pārvaldes institū-
cijās, attiecībās ar fiziskām un juridiskām 
personām šajā nolikumā noteiktās kom-
petences ietvaros;

18.16. organizē un atbild par Domes 
lēmumu izpildi Pārvaldē un tās pakļautī-
bā esošajās pašvaldības iestādēs.

19. Pārvaldes vadītāja atvaļinājuma 
vai ilgstošas prombūtnes laikā Pārvaldes 
darbu vada un organizē ar Pašvaldības 
izpilddirektora rīkojumu noteikts citas 
Pārvaldes vadītājs vai Pārvaldes darbi-
nieks. 

IV. PĀRVALDES DARBĪBAS TIE-
SISKUMA NODROŠINĀŠANAS MEHĀ-
NISMS UN PĀRSKATI PAR DARBĪBU

20. Pārvaldes darbības tiesiskumu 
nodrošina Pārvaldes vadītājs.

21. Pārvaldes vadītājam ir tiesības 
atcelt Pārvaldes darbinieku un amatper-
sonu prettiesiskus lēmumus un iekšējos 
normatīvos aktus. 

22. Pašvaldības izpilddirektoram ir 
tiesības jebkurā laikā pieprasīt informā-
ciju par Pārvaldes darbību. 

23. Pašvaldības izpilddirektoram ir 
tiesības atcelt Pārvaldes vadītāja prettie-
siskus lēmumus un iekšējos normatīvos 
aktus.   

24. Pārvaldes pieņemtos adminis-
tratīvos aktus vai faktisko rīcību var ap-
strīdēt pašvaldības Administratīvo aktu 
strīdu komisijā, ja ārējā normatīvajā aktā 
nav noteikts citādi. 
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Kā iedzīvotāji var saņemt 
Covid-19 testa sertifikātu, ja 
nelieto internetu? 

No 1. jūlija Latvijā uzsākta digitālo 
Covid-19 sertifikātu izmantošana. Ser-
tifikāts ir dokumentāls apliecinājums, 
ar kuru pakalpojumu sniedzēji var pār-
liecināties par saņemtu Covid-19 vak-
cīnu, slimības pārslimošanu vai veikta 
testa faktu. Sertifikātus var saņemt gan 
elektroniski, gan kā izdruku.

Pieejami trīs veidu digitālie sertifi-
kāti:

- par veiktu vakcināciju pret Covid-
19;

- par Covid-19 laboratorisko analī-
žu rezultātiem

- par Covid-19 izslimošanas faktu, 
ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19.

Sertifikātu var saņemt elektroniski 
tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, 
drukātā formā (var izmantot, dodoties 
uz pasākumiem vai braucienā ārpus 
Latvijas).

Iedzīvotāji, kuri nelieto interne-
tu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē 
ww.covid19sertifikats.lv ar internet-
banku vai citu piekļuves līdzekli, savus 
digitālos Covid-19 sertifikātus var sa-
ņemt Lubānā, Tilta ielā 11, klientu ap-
kalpošanas centrā. Pirms došanās uz 
klientu apkalpošanas centru vēlams 
sazināties ar apkalpošanas speciālis-
tu, lai uzzinātu klientu apkalpošanas 
kārtību Covid-19 epidēmijas apstāk-
ļos. Līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments (pase vai personas aplie-
cība). 

Par Covid-19 sertifikāta de-
rīguma termiņu.

Nacionālais veselības dienests 
(NVD) aicina iedzīvotājus, kuri jau ir 
izveidojuši un izmanto savu digitālo 
Covid-19 sertifikātu par vakcināciju, 
laboratoriskā testa rezultātu vai Covid-
19 pārslimošanu, sekot līdzi tā derīgu-
ma termiņam. Tas palīdzēs izvairīties 
no situācijas, kad, apmeklējot pasā-
kumu, saņemot pakalpojumu vai citā 
sertifikāta uzrādīšanas gadījumā, tas 
tiks atzīts par nederīgu.

Vakcinācijas sertifikāts

Vakcinācijas sertifikātam ir jāņem 

vērā diena, no kura tas tiek atzīts par 
derīgu. Ja sertifikātu plānots izmantot 
Latvijas Republikas teritorijā, tas būs 
derīgs 16. dienā pēc vakcinācijas, ja 
saņemta Jannsen 1. pote vai Comir-
naty (Pfizer), Spikevax (Moderna) 2. 
pote. Savukārt Vaxzevria (AstraZe-
neca) gadījumā sertifikāts būs derīgs 
pēc 1. potes saņemšanas – no 22. līdz 
90. dienai – vai uzreiz pēc 2. potes sa-
ņemšanas.

Ieceļojot Latvijas Republikā no ār-
valstīm, vakcinācijas sertifikāts būs 
derīgs tikai tādā gadījumā, ja ir sa-
ņemta Jannsen 1. pote vai Comirnaty, 
Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra-
Zeneca) 2. pote un pēc vakcinācijas ir 
pagājušas vismaz 15 dienas, t.i. serti-
fikāts būs derīgs 16. dienā pēc vakci-
nācijas.

Pārslimošanas sertifikāts

Atbilstoši Eiropas Komisijas pie-
ņemtajam lēmumam pārslimošanas 
sertifikāts turpmāk ir pieejams izveidei 
ne ātrāk kā 11. dienā pēc pozitīva labo-
ratoriskā testa rezultāta (SARS-Cov2 
RNS). Iepriekš Latvijas Republikā 
šādu sertifikātu tīmekļvietnē www.co-
vid19sertifikats.lv varēja izveidot ātrāk, 
bet par derīgu tas kļuva 11. dienā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, NVD 
aicina iedzīvotājus, kuriem jau ir izvei-
doti pārslimošanas sertifikāti, pieslēg-
ties tīmekļvietnē www.covid19sertifi-
kats.lv un izveidot tos no jauna. 

Pārslimošanas sertifikāta derīguma 
termiņš ir 180 dienas no pozitīva testa 
rezultāta noteikšanas. 

Laboratoriskā testa rezultāta serti-
fikāts

Covid-19 laboratoriskā testa rezul-
tāta sertifikāts ir derīgs sākot no testa 
parauga paņemšanas brīža. Testa pa-
rauga ņemšanas laiks sertifikātā ir no-
rādīts pēc GMT/UTC +0 laika joslas. 
Derīguma termiņš ir atkarīgs no testa 
veida un valstī noteiktajām prasībām 
testa uzrādīšanai noteiktos gadīju-
mos (piemēram, kultūras pasākuma 
apmeklēšanai, pakalpojuma saņem-
šanai u.c.). Ātrais antigēna tests var 
būt derīgs 6 vai 24 stundas, savukārt 
SARS CoV-2 RNS (NAAT) tests var būt 
derīgs 48 vai 72 stundas.

Sava digitālā Covid-19 sertifikāta 
derīgumu var pārbaudīt, izmantojot tī-
mekļvietnes www.covid19sertifikats.lv 
pogu “Verificēt sertifikātus” (izvēloties 
vēlamo pielietošanas gadījumu). Pret 
datora vai viedierīces kameru ir jāvērš 
sertifikāta QR kods un tas tiks noske-
nēts. Pēc skenēšanas tiks atspoguļots 
paziņojums par to, vai sertifikāts ir de-
rīgs. 

Sertifikāta QR koda skenēšanu var 
veikt arī izmantojot mobilo lietotni Co-
vid19Verify, kas ir pieejama App Store 
un Google Play Store.

Sertifikātu atsaukšana

Vienlaikus NVD vērš uzmanību, ka 
noteiktos gadījumos digitālais Covid-
19 sertifikāts var tikt atsaukts. Piemē-
ram, ja iedzīvotājam ir divi vārdi vai 
uzvārdi – šādi sertifikāti ir uzlaboti, 
lai šī teksta laukums sertifikātā tiktu 
atspoguļots atbilstoši vienotajam Ei-
ropas Savienības paraugam. Vai ga-
dījumā, ja ārstniecības iestāde, kurā 
veikta vakcinācija, vai laboratorija, 
kurā veikta testēšana, ir veikusi labo-
jumu kļūdainā ierakstā un sertifikāta 
informācija ir mainījusies. Piemēram, 
ja informācija par veikto poti nejauši 
ievadīta vairākas reizes.

Tādā gadījumā sertifikāta QR koda 
skenēšanas brīdī tas var uzrādīties kā 
nederīgs, un, iedzīvotājam pieslēdzo-
ties tīmekļvietnē www.covid19sertifi-
kats.lv, sertifikāts uzrādīsies sadaļā 
“Atsauktie sertifikāti”. 

Ja iedzīvotājam būs saglabājušās 
tiesības izmantot digitālo Covid-19 
sertifikātu, jauns sertifikāts būs izvei-
dots automātiski, ņemot vērā aktuālo 
ārstniecības iestādes vai laboratorijas 
ievadīto informāciju. Iedzīvotājs jauno 
sertifikātu varēs saglabāt viedierīcē vai 
drukāt.

Cita informācija

Līdz šim tīmekļvietnē www.co-
vid19sertifikats.lv ir izveidots jau vairāk 
nekā 713 tūkst. digitālo Covid-19 serti-
fikātu. Visbiežāk iedzīvotāji izveidojuši 
sertifikātu par veikto vakcināciju pret 
Covid-19 – kopumā 599 tūkst. sertifi-
kātu. Izveidoti arī vairāk nekā 81 tūkst. 
laboratoriskā testa rezultāta sertifikātu 
un vairāk nekā 32 tūkst. sertifikātu par 
Covid-19 pārslimošanu.

Par Covid-19 sertifikāta saņemšanu, ja nelieto 
internetu, un tā derīguma termiņu
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16. jūnijā (šobrīd jau var teikt 
bijušajā Lubānas novadā) ir atvērta 
jauna atpūtas (naktsmītnes) vieta 
“Mana daba”, kurā saimnieko Ildze 
Markova (t.26275158). Viņa ir arī 
atbildīgā par komunikāciju ar sa-
biedrību (Facebook/Mana daba), 
mārketingu u.c. jautājumiem. Ildzei 
būvniecības darbos palīdz tētis Nau-
ris Reiters. Ir uzcelts atpūtas namiņš, 
top laivu piestātnīte un tiek veikti vēl 
daudzi citi labiekārtošanas darbi. 

“Mana daba” piedāvā:
• Divvietīgu namiņu;
• koka airu laivu;
• divus jūras kajakus;
• peldvietu 200 m attālumā no 

namiņa;
19. jūnijā tika uzņemti pirmie vie-

si… 
Saruna ar namiņa “Mana daba” 

saimnieci Ildzi Markovu
Pastāsti īsi par savām gaitām pēc 

Lubānas vidusskolas absolvēšanas...
– Pēc Lubānas vidusskolas absolvēša-

nas iestājos Latvijas Universitātē un sāku 
studēt Vides zinātnes. Paralēli studijām 
iesaistījos studentu programmā “Sou-
thwestern advantage”, kas ir viena no vis-
vairāk izaicinājumiem un ieguvumiem pie-
pildītākā programma pasaulē. Trīs vasaras 
pavadīju ASV, ejot no durvīm uz durvīm un 
pārdodot izglītojošas grāmatas ģimenēm 
ar bērniem. Šo vasaru laikā es aprunājos 
aptuveni ar 9000 cilvēkiem – tik, cik vidē-
ji cilvēks sastop savas dzīves laikā. Katru 
dienu, izkāpjot no savas komforta zonas, 
es iemācījos risināt problēmas, disciplinēt 
sevi, motivēt sevi, komunicēt ar cilvēkiem, 
vadīt komandu un pārdot. Arī labi nopel-
nīju, paceļoju pa Ameriku. Šī noteikti ir 
labākā pieredze manā dzīvē, jo prasmes, 
kuras apguvu vasarās ASV, es izmantoju ik 
dienu. Pabeidzot Vides zinātnes studijas, 
vēlējos atgriezties Lubānā, tomēr ar dar-
ba meklējumiem neveicās tik labi. Lielākā 
daļa ar Vides zinātnēm saistītie darbi bija 
Rīgā vai citās lielajās pilsētās, kur nevēlē-
jos dzīvot. Uzsākot “Mana daba” projektu, 
šopavasar gandrīz vienlaicīgi sāku vadīt 
labdarības organizāciju “Atbalstu Latviju”. 
Paralēli darbiem man ļoti patīk vasarā un 
rudenī lasīt ogas, darināt Jāņu vainagus un 
šovasar dekorēšu arī vairākas kāzas.

Kā radās ideja par atpūtas stūrīša 
(naktsmītnes) veidošanu mūsu nova-
dā – ir taču vairākas atpūtas vietas pie 
mums jau…

– Manuprāt, mums nemaz tik daudz 
naktsmītņu nav. Cilvēkiem arvien vairāk 
patīk doties dabā un brīvdienas pavadīt 
ārpus pilsētas. Ideja radās pagājušā gada 

rudenī, domājot par iespējām, ko varētu 
darīt, jo vēlējos dzīvot Lubānā. 

Kas tas ir par veidojumu “Mana 
daba”?

– “Mana daba” nosaukums radās pa-
visam nejauši – lasot dzērvenes purvā.  
Manam tētim, filmēšanas kursus beidzot, 
bija jāveido video, kurā viņš nolēma filmēt, 
kā es lasu ogas un tās pēc tam pārdodu 
Lubānas gadatirgū. Video nosaukums bija 
“Mana daba”. Šim nosaukumam ir vairā-
kas nozīmes. Mana cilvēciskā daba,  kurai 
patīk neskartā vide. Mana daba – to var 
teikt jebkurš, kuram patīk būt dabā, mazliet 
mežonīgā, pļavas smaržīgā un Aiviekstes 
klātesošā. 

“Mana daba” ir namiņš, kas atrodas Ēr-
galā pašā Aiviekstes upes krastā, kur, guļot 
gultā, var vērot Aiviekstes upes plūdumu. 
Pieejama dabiskā koka laiva, ko darinājis 
Latgales laivu meistars, divi jūras kajaki. 
Kā arī mēs piedāvājam gida pakalpojumus 
pa neskartajām un skaistajām Lubānas ap-
kārtnes vietām.

Kas tevi formēja kā dabas draugu/
fanu? 

– Pirmkārt, vecāki, jau no bērnības 
gājām pārgājienos, braucām ar velosipē-
diem, devāmies kāpt kalnos. Otrkārt, mani 
draugi, jo vienmēr atrodi sev līdzīgos. Jau 
no 6. klases ar draudzenēm veicām 50-60 
km garus pārbraucienus ar velosipēdiem 
un nakšņojām teltīs. Protams, arī studijas 
un izglītība. Kā arī šobrīd lielākā daļa ma-
nas ikdienas ir saistīta ar dabu.

Ko tev nozīmē Lubāna un daba/Lu-
bānas daba?

– Ģimene un draugi ir mana lielākā 
vērtība un daba ir mana otrā lielākā vērtī-
ba. Dzīvot Lubānā un būt dabā man rada 

prieku ik dienu. Katru rītu sāku ar pel-
di Aiviekstē un katru rītu, izbraucot ar 
velosipēdu caur Lubānu, priecājos 
par mūsu skaisto mazpilsētu. Es šeit 
jūtos piederīga un laimīga. Draudzīgie 
cilvēki, skaistās ainavas, mazpilsētas 
miers un šarms manī rada vislabākās 
sajūtas.

Kas vēl tavuprāt ir aktuālais Lu-
bānas ainavā?

– Noteikti tie ir ozoli. Braucot uz 
“Mana daba” namiņu, ir vairākas pļa-
vas ar vareniem ozoliem, kuri šķiet 
īpaši un ievērojami arī mūsu viesiem. 
Man pašai aktuālas ir Lubāna mitrāja 
ainavas. Tas ir liels, aizsargājams un 
skaists dabas kopums, kas ir unikāls 
pasaules mērogā. Ceru, ka ar laiku 
tādas vietas kā Seldžu ozolu audze, 
nomaļākais Latvijas punkts un citas 
vietas, tiks novērtētas un ikkatram cil-
vēkam būs pieejama informācija par 

šīm vietām un norādes, kā tur nokļūt.
Tu esi kā gide viesiem… ko tu stāsti 

par Lubānu? 
– Tā kā vide ir mans lauciņš, vispirms 

stāstu par neskartās dabas skaistumu, kas 
pie mums jāapskata un ar ko Lubānas no-
vads var lepoties – plašas neskartas terito-
rijas, mitrājs, purvi. Tad atkarībā no cilvēku 
interesēm pastāstu par apkārtnē esoša-
jiem tūrisma objektiem un izklaides iespē-
jām... Es lepojos ar Lubānu un domāju, ka 
mums ir daudz foršu vietu, ko apskatīt un 
kur aizdoties.

Vai cilvēkiem ir interese par atpūtu 
Lubānā? Kas viņus šeit piesaista?

– Pirmie “Manas dabas” viesi bija ļoti 
patīkami pārsteigti par skaisto Lubānas 
pilsētas apbūvi, centru un sakoptajiem 
pagalmiem. Cilvēkiem patīk miers, kas 
pie mums ir, kā arī piedāvātās atpūtas ie-
spējas. Pasaulē arvien sarūk to tūrisma 
vietu skaits, kas ir dabiskas un neskartas, 
Lubānas apkārtnē tādu vietu vēl ir daudz, 
tāpēc, manuprāt, tās jāsargā un jāsaglabā. 
Jāatzīst, ka pie mums vēl daudz ko attīstīt, 
bet Lubānā ir daudz aktīvu un darboties 
gribošu cilvēku, tāpēc ticu, ka šeit viss at-
tīstīsies!

Paldies Ildzei par sarunu! 
Lai izdodas arī turpmāk attīstīt un sa-

glabāt sapni par dzīvi mūsu klusajā mazpil-
sētā Lubānā! Var piekrist Ildzei, ka Lubānā 
ir daudz ko apskatīt un var aktīvi pavadīt 
laiku. Un pēc aktīvas darbošanās var pār-
nakšņot Ildzes sapņu namiņā, kurš vairāk 
ir domāts dabas mīļiem nevis luksusa nu-
muru cienītājiem. 

Ildzi uz sarunu aicināja  
Ligita Pētersone

Ja vēlies brīvdienas pavadīt, baudot Aiviekstes 
rāmo plūdumu un neskartu dabu, brauc uz Lubānu
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Kultūra 2010 - 2020 
(lielākās investīcijas)

Lubānas novads
Lubānas pilsētas kluba rekonstrukcija
Projekts īstenots 2009.-2010.
Izmaksas 191531 EUR, ES finansē-
jums – 97 609 EUR

Meirānu tautas nama rekonstrukcija
Projekts īstenots 2009.-2010.
Izmaksas – 231405 EUR,  
ES finansējums – 114 649 EUR

Lubānas estrādes labiekārtošana
Nomainīta deju grīda – ieklāts bruģis, 
nobruģēts celiņš gar estrādi
Izmaksas – 24264 EUR

Parketa grīdas ieklāšana Lubānas 
pilsētas klubā
Izmaksas – 6800 EUR

Multivides iekārtas piegāde Lubānas 
pilsētas klubam
Izmaksas – 14 828 EUR

Tautas tērpu iegāde Lubānas novada 
amatiermākslas kolektīviem
Izmaksas 19602 EUR

2010

2010

2014

2014

2016

2016

Labie darbi
 Biznesa ideju konkurss “Sāc Lubānā”; 
 Lubānas novada pašvaldības apbalvojums 

“Gada cilvēks”;
 Projektu konkurss „Iedzīvotāju iniciatīvas 

līdzdalības un piederības veicināšanai”;
 Izveidots Jauniešu centrs; 
 Izveidots Tūrisma un kultūrvēsturiskā man-

tojuma centrs;
 Ar Lubānas novada pašvaldības atbalstu 

izveidots Amatnieku centrs;
 Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes 

baznīcas jumta seguma maiņa
 Uzbūvēta kapliča Lubānas Jaunajos kapos
 Atbalsts biedrībām un pašdarbības 

kolektīviem;
 Dažādi sociālie pabalsti;
 Izdotas divas grāmatas par Lubānu.

Informāciju apkopoja  
Renāte Čačka

Informācija par citām jomām sekos nākamajā numurā
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Nākamo numuru plānots izdot 2021.g. 20. augustā.
Sekojiet jaunākajai informācijai sociālajos tīklos.

Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...

Dzintars Pličs (60 g.) Lubāna
Miris 05.07.2021. 

Emma Aspāzija Bedeice (88 g.) Lubāna 
Mirusi 05.07.2021.

Viktors Ņevodčikovs (64 g.) Lubāna 
Miris 06.07.2021. 

Evalds Paklons (69 g.) Lubāna
Miris 10.07.2021.

Kapusvētki Lubānā 
31. jūlijā 

Plkst. 13.00 Lubānas vecajos kapos
Plkst. 14.00 Lubānas jaunajos kapos 

Plkst. 18.00
Lubānas pilsētas estrādē

Nopietni – nenopietnā KONCERTPROGRAMMA 

 “UPĒ NAKTĪ PĪLES KLIEDZ!”
Radošās apvienības “Termoss” –  

Andris Badūns un Dainis Platacis – izpildījumā

Lūgums uz koncertu nākt savlaicīgi, lai nedrūzmētos  
pie pasākuma ieejām. Ārtelpās maskas nav jālieto. 

Ieeja uz koncertu 3 EUR

Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, pasākumu drīkst apmeklēt:
– Uzrādot Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu;
– Pēdējo 48 stundu laikā veiktu Covid-19 testu un tā rezultāts ir 
negatīvs un personu apliecinošu dokumentu;
– Pēdējo 6 stundu laikā veiktu Covid-19 ātro antigēna testu 
un tā rezultāts ir negatīvs un personu apliecinošu dokumentu;
– bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt koncertu, 
neveicot testu, bet uzrādot personu apliecinošu dokumentu – 
dzimšanas apliecība vai skolēna apliecība vai identifikācijas karte;
– Seniori, kuri ir vakcinēti, var izprintēt savus Covid-19 sertifikātus 
Lubānā, Tilta ielā 11, klientu apkalpošanas centrā darba dienās. 

Interesēties pa tālruni 64894091

Lai nodrošinātu iespēju apmeklēt pasākumus 31. jūlijā Lubānā,  
30. jūlijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 10.30  

Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14  
būs iespēja veikt Covid-19 (siekalu) testus.

Testu rezultātus varēs saņemt 31. jūlijā līdz plkst. 15.00 savos e-pastos. 
Tie izprintēti (papīra formātā) vai ielādēti telefonā  

jāuzrāda pie pasākumu ieejas kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

Kapusvētki 
Meirānos
Visagala kapsētā

7. augustā plkst. 12.00

7. augustā  plkst. 20.00
Meirānu tautas nama pļaviņā

Amatierteātra “Zeltrači”  
vadītāja Ilona Malahovska
  ielūdz uz 30 darba gadu  

jubilejas pasākumu

“Teātris kā dzīve”
Ieeja bez maksas

Ierodoties uz koncertu, pie norobežotās 
teritorijas ieejas jāuzrāda:

  Covid-19 sertifikāts un personu  
apliecinošs dokuments;

  vai pēdējo 48 stundu laikā veikts Covid-19 
tests, tā rezultāts ir negatīvs, 

un personu apliecinošs dokuments;
 bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt 

koncertu, neveicot testu, bet uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu – dzimšanas apliecību 

vai skolēna apliecību vai identifikācijas karti.

25. jūlijā plkst. 20.00
Meirānu tautas nama pļaviņā
Grupa “Divi krasti” aicina uz 

Koncertu  
“Vasaras ceļojums”

Ieeja bez maksas
Ierodoties uz koncertu, pie norobežotās 

teritorijas ieejas jāuzrāda:
 Covid-19 sertifikāts un personu  

apliecinošs dokuments;
 vai pēdējo 48 stundu laikā veikts Covid-19 

tests, tā rezultāts ir negatīvs,  
un personu apliecinošs dokuments;

 bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt 
koncertu, neveicot testu, bet uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu – dzimšanas apliecību 

vai skolēna apliecību vai identifikācijas karti.


