
Meirānu Tautas nama organizētajā sniega fi gūru konkursā, kas veiksmīgi norisinājās līdz 
26. februārim, tika pieteikti daudzi ļoti radoši darbi. Konkursa dalībnieki paspēja sniega fi -
gūras saveidot līdz ar pēdējo sniegu, jo sākās atkusnis. Ar rezultātiem varat iepazīties www.
lubana.lv sadaļā Atpūta un visus radošos darbus apskatīt mājaslapas Fotogalerijā. 

Žūrija par radošākajiem darbiem atzina:
1. vieta – “Bruņurupucis Bruno”. Autori: Dāvis Caunītis, Alekss Ukrijs, Aiva Caunīte, Mār-

tiņš Ukrijs.
2. vieta – “ Mūsu mājas sargs”. Autors: Aigars Evelons.
Dalīta 3.vieta – Madara un Elīna Mālnieces un Nikola un Marina Puškas.

Un nu marta otrajā nedēļā ziemas prieki atkal var turpināties. Var veidot sniega fi gūras uz 
nebēdu. Lai izdodas! Ligita Pētersone

Tā izskatās “Mūsu mājas sargs” Aigara Evelona izpildījumā. 

“Sāc 
Lubānā 
2021”

Līdz 25. martam vēl var pie-
teikties Lubānas novada paš-
valdības biznesa ideju konkur-
sam “Sāc Lubānā 2021”.

Projekta pieteikums jāsagata-
vo, izmantojot projekta pieteiku-
ma veidlapu (skatīt www.lubana.
lv)

Aizpildītajai projekta pietei-
kuma veidlapai ir jāpievieno šādi 
pielikumi:

– dokumentācija par izmaksu 
pamatotību (tai skaitā par iegādā-
jamo preču, pakalpojumu vai vei-
camo būvdarbu tirgus vērtību); 

– izziņa no Valsts Ieņēmu-
mu dienesta (VID) Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas (EDS), ka 
nodokļu parāds uz pieteikuma 
iesniegšanas dienu nepārsniedz 
EUR 150 (simts piecdesmit  
euro);

– projekta vadītāja CV; 
– Atbalsta pretendenta raks-

tisks apliecinājums par 1.16.
punktā līdzfi nansējuma pieejamī-
bu projekta realizācijas procesā 
(Projekta iesniedzēja nepiecie-
šamais līdzfi nansējums projekta 
realizēšanai ir vismaz 30% no 
kopējām izmaksām).

– cita informācija, kas sniedz 
priekšstatu par komercsabied-
rības saimniecisko darbību un 
plānotā projekta īstenošanas ne-
pieciešamību. 

Projekta pieteikuma veidlapai 
un tās pielikumiem jābūt aizpildī-
tiem datorrakstā, latviešu valodā, 
jābūt aizpildītiem visiem informā-
cijas laukiem. 

Sūtot pa pastu vai iesniedzot 
personīgi projekta pieteikums 
(projekta pieteikuma veidlapa un 
visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā 
cauršūtā oriģināleksemplārā.

Pilnu informāciju skatīt www.
lubana.lv sadaļā Nolikumi.

Ligita Pētersone

Ziemas prieki turpinās...
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Izdod Lubānas novada pašvaldība

Redaktore Ligita Pētersone

Tālr. 64820919; m.t. 28331185

e-pasts: ligita.petersone@lubana.lv 

Iespiests SIA "Erante" tipogrāfi jā
Tālr./fakss 64860983. Metiens – 500 eks.

Mājaslapas adrese: www.lubana.lv

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 
2010. gada 26. augusta saistošajos no-
teikumos Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubā-
nas novadā” šādus grozījumus:

1. Aizstāt  apakšpunktā 3.2.1. skaitli 
„12” ar skaitli „16”;

Aizstāt  apakšpunktā 3.2.2. skaitli 
„20” ar skaitli „24”;

Aizstāt apakšpunktā 3.2.3. skaitli „28” 
ar skaitli „36”;

Aizstāt apakšpunktā 3.2.4. skaitli „36” 
ar skaitli „50”;

Aizstāt apakšpunktā 3.2.5. skaitli „50” 
ar skaitli „64”;

2. Aizstāt apakšpunktā 4.1.4. skaitli 
„265” ar skaitli „350”;

3. Papildināt saistošo noteikumu 
4.2.apakšpunktu ar 4.2.6. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“Psihiatra atzinumu par personas psi-
hisko veselību un speciālajām (psihiska-
jām) kontrindikācijām sociālo pakalpoju-
mu saņemšanai un piemērotāko sociālā 
pakalpojuma veidu, ja pakalpojumu vē-
las saņemt persona ar garīga rakstura 
traucējumiem”.

4. Svītrot 4.4. punktu.

Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks

Saistošie noteikumi Nr. 1
„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 

2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā””

APSTIPRINĀTI
Lubānas novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdē protokols Nr. 2, 7.§

Izdoti saskaņā ar “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3.panta trešo daļu 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Lai uzlabotu sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” ietverto pakalpojumu kvalitāti, ne-

pieciešamību pamatojot ar ikdienā veicamo pakalpojuma (katrā līmenī ietilpstošo) reālu 
darba stundu pieaugumu, nepieciešams palielināt saistošajos noteikumos ietverto mak-
simālo stundu skaitu pakalpojuma sniegšanai. Lubānas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu „Par aprūpi mājās Lubānas novadā” 4.1.4. apakšpunkts nosaka, ka „Tiesības 
saņemt no pašvaldības budžeta fi nansētu savām vajadzībām atbilstošu aprūpi mājās Lu-
bānas novada administratīvajā teritorijā ir personai, kurai visu ienākumu apmērs mēne-
sī nepārsniedz euro 265”. Ņemot vērā 01.01.2021. grozījumus Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā un 30.12.2020. Lubānas pašvaldības saistošajos noteikumos 
“Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”, ņemot vērā infl ācijas paaugstināšanos 
valstī, kā arī patēriņa preču cenu pieaugumu ir nepieciešams paaugstināt maksimālo ie-
nākumu slieksni, lai iespējami vairāk personas ar nelieliem ienākumiem varētu saņemt 
sev nepieciešamo bezmaksas aprūpi mājās, tādējādi netiktu ierobežots to nepieciešamo 
preču pakalpojumu klāsts(medikamenti, veselības aprūpe), ko persona sev nevarētu at-
ļauties. Ņemot vērā, ka tiek paplašināts pakalpojumu saņemt tiesīgo loks, attiecīgi, pare-
dzot pakalpojuma saņemšanu nepilngadīgām personām un personām ar garīga rakstura 
traucējumiem, kā arī pakalpojuma sniegšanas atteikšanas gadījumu regulējumu nosakot 
atbilstoši augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams veikt atbilsto-
šas izmaiņas saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts
Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.10 „Par Lubānas aprūpi mājās Lubānas novadā” šādus grozījumus:
1. Aizstāt apakšpunktā 3.2.1. skaitli „12” ar skaitli „16”;
Aizstāt apakšpunktā 3.2.2. skaitli „20” ar skaitli „24”;
Aizstāt apakšpunktā 3.2.3. skaitli „28” ar skaitli „36”;
Aizstāt apakšpunktā 3.2.4. skaitli „36” ar skaitli „50”;
Aizstāt apakšpunktā 3.2.5. skaitli „50” ar skaitli „64”;
2. Aizstāt apakšpunktā 4.1.4. skaitli „265” ar skaitli „350”;
3. Papildināt ar 4.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā: “Psihiatra atzinumu par personas 

psihisko veselību un speciālajām (psihiskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu 
saņemšanai un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu, ja pakalpojumu vēlas saņemt 
persona ar garīga rakstura traucējumiem”.

4. Svītrot 4.4.punktu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Ietekmē kār-

tējā pašvaldības budžeta ietvaros. Paredzamie nepieciešamie papildus līdzekļi no Lubā-
nas novada pašvaldības budžeta – 4500 EUR

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošajos noteikumos pare-
dzētā kārtība būtiski nemaina administratīvās procedūras, kas attiecināmas uz dažāda 
veida sociālo pakalpojumu sniegšanu Lubānas novada pašvaldībā. Administratīvo proce-
dūru skaidrojums pieejams Lubānas novada sociālajā dienestā. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas ar privātperso-
nām nav notikušas. Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbojoties ar Lubānas novada so-
ciālo dienestu. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Lubānas 
novada pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv, kā arī ir pieejams Lubānas novada paš-
valdības administrācijas ēkā. 

Domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks
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I. Vispārējā daļa
1.1. Aprūpe mājās ir sociālo pakalpo-

jumu sistēmas sastāvdaļa, kas nodrošina 
praktisku mājās aprūpes kompleksu pa-
kalpojumu klāstu personām, kuras nevar 
pašas sevi aprūpēt.

1.2. Aprūpi mājās fi nansē un tās dar-
bības uzraudzību fi nansiālajos jautājumos 
veic pašvaldība.

II. Aprūpes mājās darbības mērķis 
un galvenais uzdevums

2.1. Aprūpes mājās darbības mērķis ir 
nodrošināt dzīves kvalitātes nepazeminā-
šanos personai dzīvesvietā, kura vecuma 
vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar        
nodrošināt pati saviem spēkiem.

2.2. Aprūpes mājās galvenais uzde-
vums ir sniegt praktisku pakalpojumu 
kompleksu vai atsevišķus pakalpojumus 
dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināša-
nai  personām, kuras objektīvu apstākļu 
dēļ nevar sevi aprūpēt.

III. Sociālā pakalpojuma – aprūpe 
mājās veidi un formas

3.1. Aprūpe mājās var būt pastāvīga 
un pagaidu:

3.1.1. pastāvīgu aprūpi mājās piešķir 
personām, kuras vecuma vai fi ziska rak-
stura traucējumu, kam piešķirta invaliditā-
te, dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus 
un savu personīgo aprūpi pašu spēkiem;

3.1.2. pagaidu aprūpi mājās ikdienas 
mājas darbu veikšanai un personiskās                 
aprūpes nodrošināšanai personai piešķir 
slimošanas vai atveseļošanās perioda laikā.

3.2. Aprūpējamā persona var saņemt 
Aprūpe mājās pakalpojumus atbilstoši 5 
(pieciem)  aprūpes pakalpojumu līmeņiem 
(katrs līmenis ietver noteiktu pakalpojumu 
kompleksu un pakalpojumu cenu), kuru 
nodrošina darba dienās:

3.2.1.  1.līmenis - 1 (vienu) reizi nedēļā, 
nepārsniedzot 16 stundas mēnesī:

3.2.1.1. pārrunas par nepieciešamo 
aprūpi, sabiedrībā notiekošiem proce-
siem;

3.2.1.2.  ārsta vai cita medicīnas darbi-
nieka izsaukšana;

3.2.1.3.  Medikamentu iegāde un palī-
dzība tā lietošanā;

3.2.1.4.  Pārtikas produktu, rūpniecī-
bas un saimniecības preču iegāde;

3.2.1.5.  Telpu uzkošana 1 reizi nedēļā 
(vēdināšana, putekļu slaucīšana, grīdas      
mitrā uzkopšana istabā, virtuvē, vannas 
istabā, tualetē, atkritumu iznešana);

3.2.1.6. Logu mazgāšana  2 reizes 
gadā, aizkaru nomaiņa, mazgāšana;

3.2.1.7. Gultas veļas nodošana maz-
gāšanai un atgriešana klientam;

3.2.1.8. Pavadoņa pakalpojumi 1 reizi 
mēnesī;

3.2.1.9. Palīdzība dokumentu kārto-
šanā; (grozījumi ar domes 30.11.2017. 

lēmumu, protokols Nr.14, 1.§); (grozījumi 
ar domes 28.01.2021. lēmumu, protokols 
Nr.2, 7.§)

3.2.2.  2.līmenis – 2 (divas) reizes ne-
dēļā (darba dienās), nepārsniedzot 24 
stundas mēnesī:

3.2.2.1. 1.līmeņa aprūpi un pēc vaja-
dzības šādus pakalpojumus:

3.2.2.2. Ūdens ienešana un iznešana;
3.2.2.3. Malkas piegāde telpās (krāsns 

kurināšana);
3.2.2.4. Personiskā aprūpe-nagu grie-

šana, skūšana;
3.2.2.5. Vannošana,  matu griešana; 
3.2.2.6. Palīdzība ēdiena gatavoša-

nā, galda klāšana. (grozījumi ar domes 
30.11.2017. lēmumu, protokols Nr.14, 1.§); 
(grozījumi ar domes 28.01.2021. lēmumu, 
protokols Nr.2, 7.§)

3.2.3. 3.līmenis – 3 (trīs) reizes nedēļā 
(darba dienās), nepārsniedzot 36 stundas 
mēnesī:

3.2.3.1.  1. un 2.līmeņa aprūpi un pēc 
vajadzības šādus pakalpojumus:

3.2.3.2. Ēdienu gatavošana vai piegā-
de no ēdnīcas un ēdienreižu nodrošināša-
na;

3.2.3.3. Trauku mazgāšana; 
3.2.3.4. Pastaigu nodrošināšana;
3.2.3.5. Palīdzība sīkās veļas mazgā-

šanā. (grozījumi ar domes 30.11.2017. 
lēmumu, protokols Nr.14, 1.§); (grozījumi 
ar domes 28.01.2021. lēmumu, protokols 
Nr.2, 7.§)

3.2.4. 4.līmenis – 5 (piecas) reizes 
nedēļā(darba dienās), nepārsniedzot 36 
stundas mēnesī:

3.2.4.1. 1., 2. un 3.līmeņa aprūpi un 
pēc vajadzības šādus pakalpojumus:

 3.2.4.2. Ēdiena pagatavošana vai uz-
sildīšana un klienta barošana;

 3.2.4.3. Iekļūšana un izkļūšana no 
gultas;

3.2.4.4.  Podkrēsla izmantošana;
3.2.4.5.  Autiņbiksīšu nomaiņa;
3.2.4.6. Apģērbšana un noģērbšana; 

(grozījumi ar domes 30.11.2017. lēmumu, 
protokols Nr.14, 1.§)

3.2.5. 5.līmenis – 5 reizes nedēļā ar ap-
meklējumu 2 reizes dienā (darba dienās), 
nepārsniedzot 65 stundas mēnesī:

3.2.5.1. Visu iepriekšējo līmeņu aprūpi 
un pēc vajadzības šādus pakalpojumus:

3.2.5.2. Palīdzība medikamentu lieto-
šanā 2 reizes dienā;

3.2.5.3. Autiņbiksīšu nomaiņa 2 reizes 
dienā;

3.2.5.4. Barošanas nodrošināšana 2 
reizes dienā;

3.2.5.5. Guloša klienta apmazgāšana 
2 reizes dienā;

 3.2.5.6. Sadzīves lietu pielāgošana 
aprūpējamā vajadzībām atkarībā no   ve-
selības stāvokļa.

 3.2.5.7. Personīgās higiēnas nodroši-
nāšana (mutes dobuma, protēžu tīrīšana,           
kāju kopšana, aprīvēšana, apmazgāšana 
utt.); 

3.2.5.8.  Klienta pozicionēšana un palī-
dzība piecelties no gultas;

3.2.5.9. Pārsiešana, izgulējumu profi -
lakse un apkopšana. (grozījumi ar domes 
30.11.2017. lēmumu, protokols Nr.14, 1.§); 
(grozījumi ar domes 28.01.2021. lēmumu, 
protokols Nr.2, 7.§)

3.3. Aprūpe mājās nodrošina aprūpē-
jamai personai autotransporta pakalpoju-
mus 1 (vienu) reizi mēnesī medicīniskās 
palīdzības saņemšanas nodrošināšanai 
pie ģimenes ārsta. 

3.4. Aprūpējamā persona var saņemt 
papildus pakalpojumus par papildu sa-
maksu, savstarpēji par to vienojoties ar 
aprūpētāju:

3.4.1. dārza ravēšana, nokopšana;
3.4.2. malkas sagatave un sanešana 

šķūnī;
3.4.3. ietvju slaucīšana, sniega tīrīša-

na;
3.4.4. kāpņu telpu uzkopšana; 
3.4.5. zālāja appļaušana;
3.4.6. sīki remonti;
3.4.7. meistara izsaukšana uz aprū-

pējamās personas dzīvesvietu sadzīves 
remontdarbu veikšanai;

IV. Aprūpes mājās piešķiršanas kār-
tība

4.1. Tiesības saņemt no pašvaldības 
budžeta fi nansētu savām vajadzībām at-
bilstošu aprūpi mājās Lubānas novada 
administratīvajā teritorijā ir: 

4.1.1. personai, kurai piešķirts perso-
nas kods;

4.1.2. personai, kuras deklarēta dzī-
vesvieta ir Lubānas novada administratī-
vajā teritorijā;

4.1.3. personai, kurai nav Civillikumā 
noteikto likumīgo apgādnieku vai kura ir 
invalīds; 

4.1.4. personai, kurai visu ienākumu 
apmērs mēnesī nepārsniedz 350 EUR,  
(grozījumi ar domes 30.01.2014. lēmumu, 
protokols Nr.1, 12.§; grozījumi ar domes 
30.11.2017. lēmumu, protokols Nr.14, 1.§); 
(grozījumi ar domes 28.01.2021. lēmumu, 
protokols Nr.2, 7.§)

4.1.5. personai, kuras apgādnieks ir in-
valīds vai apgādniekam nav iespējas veikt 
ikdienas aprūpi un uzraudzību;  (grozījumi 
ar 28.04.2011. domes lēmumu, protokols 
Nr.5.,7.§)

4.2. Piesakot aprūpi mājās, aprūpēja-
mā persona vai tā pilnvarotā persona ies-
tādē iesniedz šādus dokumentus:

4.2.1. iesniegumu, norādot nepiecieša-
mās palīdzības apjomu un biežumu; (gro-
zījumi 29.09.2016., protokols Nr.13,11.§)

Saistošie noteikumi  Nr. 10 
„Par aprūpi mājās Lubānas novadā”. Konsolidēti
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Paziņojums 
par 

nekustamā 
īpašuma 

izsoli
Lubānas novada pašvaldība 

elektroniskā izsolē ar augšupejo-
šu soli pārdod nekustamo īpašu-
mu Mazbrodiņi Indrānu pagastā, 
Lubānas novadā, kadastra Nr. 
70580050006, kas sastāv no neap-
būvētas lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 70580050032, 2,99 ha 
platībā.

 Uz Nekustamo īpašumu pastāv 
pirmpirkuma tiesības saskaņā ar li-
kuma “Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma 
tiesības uz lauksaimniecības zemi) 
noteikto.

Izsoles pretendentu reģistrācija 
notiek no 12.03.2021. plkst. 13.00 
līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elek-
tronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku 
reģistrā. 

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 
13.00, noslēdzas – 12.04.2021. plkst. 
13.00.

Izsoles sākumcena – 6400 EUR. 
Izsoles solis – 200 EUR.

Drošības nauda 640 EUR jāie-
maksā Lubānas novada pašvaldības 
kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HA-
BA0551033331460, AS “SEB banka”, 
konts: LV43UNLA0050019786428, 
vai AS “Citadele banka”, konts: 
LV90PARX0012454500001 ar atzīmi 
“Nekustamā īpašuma Mazbrodiņi, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā 
izsoles drošības nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 
EUR jāiemaksā atbilstoši elektronisko 
izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 
norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms 
dabā.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties www.lubana.lv sadaļā Pašvaldī-
ba-Izsoles. 

Tālr. uzziņām 64894941, 
26482016.

4.2.2. ģimenes ārsta izziņu par aprū-
pes mājās nepieciešamību;

4.2.3. invalīda apliecības kopiju, ja 
personai ir noteikta invaliditāte;

4.2.4. pensijas apliecības kopiju, ja 
personai ir piešķirta vecuma pensija;

4.2.5. uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu (grozījumi 29.09.2016., proto-
kols Nr.13,11.§);

4.2.6.psihiatra atzinumu par personas 
psihisko veselību un speciālajām (psihis-
kajām) kontrindikācijām sociālo pakalpo-
jumu saņemšanai un piemērotāko soci-
ālā pakalpojuma veidu, ja pakalpojumu 
vēlas saņemt persona ar garīga rakstura 
traucējumiem”. .§); (grozījumi ar domes 
28.01.2021. lēmumu, protokols Nr.2, 7.§)

4.3. Lubānas novada sociālais die-
nests pakalpojumu Aprūpe mājās piešķir 
sekojošā kārtībā: (grozījumi 29.09.2016., 
protokols Nr.13,11.§).

4.3.1. veic personas apsekošanu dzī-
vesvietā;

4.3.2. novērtē  personas individuālās 
vajadzības un funkcionālās spējas;

4.3.3. pieņem lēmumu par nepiecie-
šamo pakalpojuma veidu un apjomu;

4.3.4. atbilstoši pieņemtajam lēmu-
mam, saskaņojot ar klientu, sastāda per-
sonas individuālo aprūpes plānu, kurā 
ievērojot noteikumu 3.2.punktu, tiek no-
teikts aprūpes līmenis;

 4.3.5. noslēdz pakalpojuma Aprūpes 
mājās līgumu. 

4.4. Svītrots (grozījumi ar domes 
28.01.2021. lēmumu, protokols Nr.2, 7.§)

4.5. Aprūpi mājās piešķir 10 dienu 
laikā pēc personas iesnieguma saņem-
šanas, ārkārtas gadījumos 3 darba dienu 
laikā. Lēmumu par aprūpes mājās piešķir-
šanu vai atteikumu pieņem iestādes di-
rektors. (Grozījumi 29.09.2016., protokols 
Nr.13,11.§.).

4.6. Aprūpes mājās sniegšanas nepie-
ciešamību periodiski pārskata Aprūpes 
mājās vadītājs:

4.6.1. patstāvīgas aprūpes gadījumos 
ne retāk kā vienu reizi 6 (sešos) mēne-
šos. (Grozījumi 29.09.2016., protokols 
Nr.13,11.§).

4.6.2. pagaidu aprūpes gadījumā ne 
retāk kā reizi mēnesī.

4.7. Svītrots (grozījumi ar 28.04.2011. 
domes lēmumu, protokols Nr.5.,7.§)

4.8. Ar aprūpes mājās piešķiršanu 
saistītas pretenzijas izskata iestādes  di-
rektors. 

V. Aprūpes mājās pakalpojumu sa-
maksas kārtība

5.1. Aprūpe mājās ir maksas pakal-
pojums, ko sedz pašvaldība, klients vai 
klienta piederīgie saskaņā ar noslēgto lī-
gumu.

5.2. Svītrots (grozījumi ar domes 
30.11.2017. lēmumu, protokols Nr.14, 
1.§).

5.2.1 Personas ienākumiem pārsnie-
dzot noteikumu 4.1.4. apakšpunktā no-
teikto ienākumu līmeni, persona par ap-

rūpi mājās maksā summu, kas pārsniedz 
4.1.4.apakšpunktā noteikto ienākumu 
līmeni, nepārsniedzot pakalpojuma mak-
su. (grozījumi ar 30.01.2014. domes lēmu-
mu, protokols Nr.1.,12.§)

5.3. Gadījumos, kad persona aprūpes 
periodā ir atradusies prombūtnē (ārstē-
jusies stacionārā, izbraukusi), un par šo 
periodu nav saņēmusi aprūpes mājās pa-
kalpojumus, personai iesniedzot attaisno-
jošus dokumentus, aprūpētājam maksa 
par aprūpes mājās pakalpojumiem var 
tikt samazināta.

5.4. Aprūpējamai personai ir pienā-
kums savu prombūtni pieteikt rakstveidā 
aprūpes mājās vadītājam.

5.5. Par aprūpi mājās noteiktā līmeņa 
piemērošanu lēmumu pieņem iestādes  
direktors.

5.6. Svītrots (grozījumi ar 28.04.2011. 
domes lēmumu, protokols Nr.5.,7.§)

VI. Aprūpes mājās pakalpojumu 
pārtraukšana

6.1. Aprūpi mājās pārtrauc ar „Lubā-
nas novada sociālais dienests” direktora 
rīkojumu, ja aprūpējamā persona:

 6.1.1. ir mirusi;
 6.1.2. ievietota valsts vai pašvaldības 

aprūpes institūcijā;
 6.1.3. atteikusies no aprūpes pakal-

pojumiem, iesniedzot rakstveida iesnie-
gumu;

 6.1.4. izbraukusi uz patstāvīgu dzīvi 
citās pašvaldībās vai ārzemēs;

 6.1.5. ja abas puses – aprūpējamā 
persona un Sociālais dienests, viena mē-
neša laikā nevar atrisināt jautājumu par 
aprūpes mājās pakalpojumu apmēru, 
kvalitāti un samaksu;

 6.1.6. nav veikusi maksājumus par 
saņemtajiem pakalpojumiem vairāk par 
trim mēnešiem.

VII. Aprūpes mājās darba organizē-
šana

7.1. Aprūpes mājās darbu vada un 
organizē Aprūpes mājās vadītājs, kuru 
pieņem darbā, slēdzot darba līgumu, un 
atbrīvo no darba „Lubānas novada sociā-
lais dienests” direktors.

7.2. Aprūpes mājās pakalpojumus 
sniedz aprūpētāji saskaņā ar noslēgto 
darba līgumu un individuālo aprūpes plā-
nu.

7.3. Aprūpētājus pieņem darbā, slē-
dzot darba līgumu, un atbrīvo no darba 
direktors.

7.4. Samaksa aprūpētājiem tiek no-
teikta atbilstoši klientu aprūpes līmeņiem, 
kas noteikta    šo noteikumu 5.2 punktā. 

7.5. Aprūpētāja darba grafi ku izstrādā 
Aprūpes mājās vadītājs. 

7.6. Aprūpētājs sistemātiski aizpil-
da darba atskaiti - grafi ku, kur norāda 
veikto pakalpojumu apjomu un darba il-
gumu (grozījumi 29.09.2016., protokols 
Nr.13,11.§).

7.7. Svītrots (grozījumi ar 28.04.2011. 
domes lēmumu, protokols Nr.5.,7.§)

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks
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Paziņojums 
par 

nekustamā 
īpašuma 

izsoli
Lubānas novada pašvaldība 

elektroniskā izsolē ar augšupejo-
šu soli pārdod nekustamo īpašu-
mu Neaizmirstules Indrānu pagas-
tā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 
70580130001, kas sastāv no neap-
būvētas lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 70580130062, 7,92 ha 
platībā.

 Uz Nekustamo īpašumu pastāv 
pirmpirkuma tiesības saskaņā ar li-
kuma “Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos” 30². pantā (Pirmpirkuma 
tiesības uz lauksaimniecības zemi) 
noteikto.

Izsoles pretendentu reģistrācija 
notiek no 12.03.2021. plkst. 13.00 
līdz 01.04.2021. plkst. 23.59 elek-
tronisko izsoļu vietnē https://izsoles.
ta.gov.lv uzturētā Izsoļu dalībnieku 
reģistrā. 

Izsole sākas 12.03.2021. plkst. 
13.00, noslēdzas – 12.04.2021. 
plkst. 13.00.

Izsoles sākumcena – 17400 
EUR. Izsoles solis – 200 EUR.

Drošības nauda 1740,00 EUR jā-
iemaksā Lubānas n o v a d a 
pašvaldības kontā AS “Swedbank”, 
konts: LV64HABA0551033331460, 
AS “SEB banka”, konts: 
LV43UNLA0050019786428, vai 
AS “Citadele banka”, konts: 
LV90PARX0012454500001 ar atzīmi 
“Nekustamā īpašuma Neaizmirstu-
les, Indrānu pagastā, Lubānas nova-
dā izsoles drošības nauda”.

Izsoles reģistrācijas maksa 20,00 
EUR jāiemaksā atbilstoši elektronis-
ko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.
lv norādītajiem nosacījumiem.

Izsoles objekts ir brīvi apskatāms 
dabā.

Ar izsoles noteikumiem var iepa-
zīties www.lubana.lv sadaļā Pašval-
dība-Izsoles. 

Tālr. uzziņām 64894941, 
26482016.

Sēde notiek videokonferences veidā 
ZOOM platformā, tiek izmantota elektroniskā 
balsošana. Sēdi vada domes priekšsēdētājs 
Tālis Salenieks. Sēdē piedalās deputāti: Iveta 
Peilāne, Inguna Kaņepone (līdz plkst.15.00), 
Lana Kunce, Rudīte Kolāte (līdz plkst.15.00), 
Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa. 
Nepiedalās: Ainārs Spridzēns. 

Par Lubānas novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma Neaizmirstules,  Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu. 
Nolēma 

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu Neaizmirs-
tules, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ka-
dastra numurs 7058 013 0001, pārdodot to 
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacī-
to cenu 17400 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram or-
ganizēt  īpašuma atsavināšanu.

 Par Lubānas novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma Mazbrodiņi,  Indrānu 
pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu. 
Nolēma 

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu Mazbrodiņi, 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra 
numurs 7058 005 0006, pārdodot to elektro-
niskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacī-
to cenu  6400 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram or-
ganizēt  īpašuma atsavināšanu.

 Par pašvaldībai piešķirtā finansējuma 
Covid – 19 izraisītās krīzes pārvarēšanai 
un seku novēršanas pasākumu īstenoša-
nai izlietojumu. Nolēma 

Novirzīt speciālā valsts budžeta dotācijas 
COVID 19 krīzes pārvarēšanai pašvaldībām 
fi nanšu līdzekļus 8909 euro Lubānas nova-
da sociālā dienesta struktūrvienības “Veselī-
bas un sociālās aprūpes centrs” darbinieku 
atalgojuma piemaksu segšanai, izdarot at-
tiecīgus grozījumus 2021. gada pašvaldības 
budžetā.

Par nomas maksas atbrīvojuma piemē-
rošanu P. Čaikovskim. Nolēma 

Atbrīvot saimnieciskās darbības veicē-
ju P.Č., reģistrācijas numurs 11116611705, 
no nomas maksas 100 EUR, kas noteik-
ta 2019.g. 17. decembra nomas līgumā 
Nr.LUB/4.08/19/1 par telpu “Meirānu Stacija”, 
Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, 
nomu, neveicot grozījumus līgumā, par laiku 
no 2021.g. 1. janvāra līdz 2021.g. 31. janvā-
rim.

 Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozīju-
mi Lubānas novada pašvaldības 2021.gada 
28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam”” apstiprināšanu. Nolēma 

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2021. 
gada budžetā un apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada paš-
valdības 2021. gada 28. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada paš-

valdības budžetu 2021. gadam””.
2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 

46.pantam:
2.1. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozīju-

mi Lubānas novada pašvaldības 2021.g. 28. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lu-
bānas novada pašvaldības budžetu 2021.g.” 
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi 
Lubānas novada pašvaldības 2021.g. 28. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par 
Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.
gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas un tie publicējami pašvaldī-
bas mājaslapā internetā.

Par zemes vienības Miera iela 14A pie-
kritību pašvaldībai un tās nostiprināšanu 
zemesgrāmatā uz Lubānas novada paš-
valdības vārda. Nolēma 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 70130040112 piekrīt Lubānas 
novada pašvaldībai un ir ierakstāma zemes-
grāmatā uz Lubānas novada pašvaldības 
vārda.

2. Veikt zemes vienības kadastrālo uz-
mērīšanu saskaņā ar grafi sko pielikumu un 
sagatavot visus nepieciešamos dokumentus 
īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

Par reorganizācijas plāna konstatēju-
mu/lēmumu daļas apstiprināšanu. Nolē-
ma 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldī-
bas reorganizācijas plāna konstatējošo/lem-
jošo daļu (skatīt www.lubana.lv).

2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto 
lēmumu informēt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju un Madonas no-
vada pašvaldību, kā arī publicēt informāciju 
pašvaldības tīmekļvietnē.

Par mācību procesa īstenošanu klātie-
nē Lubānas novada pašvaldības vispārē-
jās izglītības iestādēs. Nolēma 

Atsaucoties uz Slimību profi lakses un 
kontroles centra ofi ciālajā izdevumā “Latvi-
jas Vēstnesis”  (laidiens: 25.02.2021., Nr. 39, 
ofi ciālās publikācijas Nr.: 2021/39.16) publi-
cēto informāciju par novadiem, kuros epide-
mioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa 
īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.- 4. 
klasēm, pamatojoties uz 06.11.2020. MK 
rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” 5.13.2.3 , kur, teikts, ja ir izpil-
dīti šā rīkojuma 5.13.2.1 apakšpunktā minē-
tie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs 
pieņem lēmumu par mācību procesa īste-
nošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē 
attiecīgajā kalendāra nedēļā un likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. 
punktu, nolēma īstenot mācību procesu klā-
tienē Lubānas novada pašvaldības izglītības 
iestāžu – Lubānas vidusskolas un Meirānu 
Kalpaka pamatskolas 1.-4. klasēs no 2021. 
gada 1. marta.

Informāciju sagatavoja 
Sandra Līcīte

Domes sēde 25.02.2021.
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Gada ienākumu deklarācijas ies-
niegšana

Gada ienākumu deklarāciju var ie-
sniegt no katra kārtējā gada 1. marta par 
iepriekšējiem trim gadiem. Personām, ku-
rām gada ienākumu deklarācija jāsniedz 
obligāti, tas jāizdara laika periodā no 1. 
marta līdz 1. jūnijam. Ja gada ienākumi 
pārsniedz 55 000,00 EUR, tad deklarācija 
jāiesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Gan brīvprātīgās, gan obligātās ienā-
kumu deklarācijas iesniegšanas gadīju-
mā, par katru gadu jāiesniedz atsevišķa 
gada ienākumu deklarācija.

Gada ienākumu deklarāciju var ie-
sniegt:

elektroniski, izmantojot Valsts ieņē-
mumu dienesta Elektroniskās deklarēša-
nas sistēmu (VID EDS);

klātienē VID Klientu apkalpošanas 
centros (neatkarīgi no deklarētās dzīves-
vietas);

Valsts un pašvaldības vienotajos klien-
tu apkalpošanas centros (VPVKAC) visā 
Latvijā. (VPVKAC adreses un darba laiki 
pieejami portāla lv sadaļā Vienotie Klientu 
apkalpošanas centri).

Deklarācijas iesniegšana, izmantojot 
VID EDS, ļauj ietaupīt laiku, jo deklarācijā 
automātiski tiks atspoguļoti Jūsu gūtie ie-
nākumi, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 
(IIN) neapliekamie ienākumi, informācija 
no kredītiestādēm par veiktajām iemak-
sām pensiju fondos, informācija no ap-
drošināšanas sabiedrībām par veiktajām 
iemaksām par dzīvības apdrošināšanas 
pakalpojumiem, kā arī pārnestie attais-
notie izdevumi par izglītību un ārstniecis-
kajiem pakalpojumiem no iepriekšējiem 
gadiem. Automātiski no datu bāzēm dek-
larācijā tiek ielasīta informācija par augst-
skolām veiktajiem maksājumiem, iemak-
sām privātajos pensiju fondos, veselības 
un dzīvības apdrošināšanu.

Ar 2016. un 2017. gadu deklarāciju 
iesniegšanas kārtību un prasībām, kas at-
šķiras no 2018. gada, varat iepazīties  VID  
tīmekļa vietnē.

Lai elektroniski iesniegtu brīvprātīgo 
gada ienākumu deklarāciju:

pieslēdzieties VID EDS  un sākumlapā • 
atveriet sadaļu Gada ienākumu dekla-
rācija;
izvēlieties deklarācijas sagatavošanu • 
un norādiet gadu, par kuru iesniegsiet 
deklarāciju;
atzīmējiet sadaļas, kuras iesniegsiet • 
deklarācijā;
ja vēlaties pievienot papildus attaisno-• 
tos izdevumus apliecinošus maksāju-
mu dokumentus, nospiediet “Pievie-

not maksājuma dokumentu”;
norādiet aktuālo kontaktinformāciju • 
un pārbaudiet datu pareizību;
atzīmējiet, vai deklarācija ir pirmrei-• 
zēja vai precizēta (labojums iepriekš 
sūtītai).
iesniedziet deklarāciju, noklikšķinot • 
uz pogas Iesniegt.
Lubānas novada iedzīvotāji, kas 

nav nodrošināti ar elektroniskajiem 
saziņas līdzekļiem vai, iesniedzot dek-
larāciju, pārliecinošāk jūtas speciālista 
klātbūtnē, aicināti sazināties ar klien-
tu apkalpošanas speciālisti Litu Žeieri 
(64894091) jebkurā jums izdevīgā laikā 
un saņemt pakalpojumu klātienē, ievē-
rojot valstī noteiktos ierobežojumus.

Kā informē VID, sākot no 2021. gada 
1. marta, tiem iedzīvotājiem, kuriem par 
iepriekšējo gadu veidosies iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa starpība, kas jāpiemak-
sā budžetā, tā tiks aprēķināta automātiski 
saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju 
neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir iesniedzis 
gada ienākumu deklarāciju.

Tātad, aizpildot 2020. gada deklarā-
ciju, lai par attaisnotajiem izdevumiem 
atgūtu pārmaksāto nodokli, jārēķinās, ka 
deklarācijā rezumējošā kārtībā pārrēķinās 
maksājamo un faktiski samaksāto nodok-
li.

Visiem iedzīvotājiem, kuri nebūs ie-
snieguši gada ienākumu deklarāciju par 
2018. un/vai 2019. gadu un kuriem pēc 
VID rīcībā esošās informācijas veidojas 
budžetā maksājamais nodoklis, VID līdz 
2021. gada 1. martam automātiski veiks 
nodokļa aprēķinu par attiecīgo gadu at-
bilstoši VID rīcībā esošajai informācijai un 
paziņos to personai.

Ar šo paziņošanu tiek uzskatīts, ka 
gada ienākumu deklarācija ir iesniegta un 
personai ir pienākums aprēķināto maksā-
jamo IIN summu iemaksāt budžetā. Iedzī-
votājiem tiek saglabāta iespēja iesniegt 
gada ienākumu deklarāciju precizējumu, 
pievienojot papildus attaisnotos izdevu-
mus apliecinošos dokumentus, tādējādi 
samazinot IIN aprēķinu.

Automātisku piemaksājamā nodokļa 
aprēķināšanu (sākot ar 2018. gadu) no-
saka 2020. gada 27. novembrī pieņemtie 
grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienāku-
ma nodokli”, kas stājās spēkā šī gada 1. 
janvārī.

Iedzīvotāji tiek 
aicināti 

pieteikties 
vakcinācijai 
pret Covid-19
Vakcinācija pret Covid-19 tiks no-

drošināta visām personām, kurām Lat-
vijā ir tiesības uz valsts apmaksātiem 
veselības aprūpes pakalpojumiem. 

Iedzīvotāji vakcināciju var veikt pie 
saviem ģimenes ārstiem, tāpēc ģime-
nes ārstes Zenta Stradiņa un Velta 
Igaune aicina pacientus, kas izvēlēsies 
vakcinēties (vakcinācija ir brīvprātīga), 
pieteikties vakcinācijai savās ģimenes 
ārstu praksēs, zvanot:

 Zentas Stradiņas ģimenes ārs-
ta prakse – 64820024;

 Veltas Igaunes ģimenes ārsta 
prakse – 64894115.

No 1. marta var iesniegt gada 
ienākumu deklarācijas

Īsziņas
 Lubānas novada pašvaldības kultūras 

darba speciāliste Ilze Kraukle aicina pieda-
līties kārtējā viktorīnā “Tradīcijas un svētki”. 
Saite uz viktorīnu: https://ej.uz/x16e. Viktorī-
nā var piedalīties līdz 14. marta plkst. 21.00

 6. martā piemiņas brīdī Visagala kapos 
Meirānos, godinot pulkvedi Oskaru Kalpa-
ku, piedalījās Aizsardzības ministrijas parla-
mentārā sekretāre Baiba Bļodniece, Zemes-
sardzes 2. Vidzemes brigādes 25. kājnieku 
bataljona karavīri, zemessargi un jaunsargi, 
Lubānas novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Tālis Salenieks un Madonas nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris 
Lungevičs. 

 No 1 marta Klientu apkalpošanas cen-
trā novada iedzīvotāji sākuši iesniegt valsts 
amatpersonas deklarācijas attaisnoto izde-
vumu saņemšanai. Atgādinājums – pirms 
doties uz klientu apkalpošanas centru, ie-
priekš jāsazinās ar KAC speciālisti Litu Žeieri 
un jāierodas uz vizīti stingri noteiktajā laikā. 

 Pašvaldība 2 nomniekiem piemērojusi 
nomas maksas atbrīvojumu Ministru Kabi-
neta noteikto epidemioloģiskās drošības 
pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai.

 Lubānas novada sievietes 8. martā sa-
ņēmušas skaistu dāvanu – Meirānos, izman-
tojot iespēju iemūžināt svētku mirkli glīti no-
formētā fotostūrītī, un tad Lubānā, dodoties 
pastaigā un uz brīdi piestājot pilsētas centrā, 
paklausīties muzikālu sveicienu Grega un 
draugu izpildījumā.

Kļūdas labojums 12. februāra Nr.2 
(553) raksta “Par 2021. gada budžetu” 
6.lpp. Pareizi jābūt: Ceļu fondam no 
valsts budžeta līdzekļi nav palielināti 
(91,4 tūkst. euro). Ligita Pētersone
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Aizvadītā gada nogalē ie-
dzīvotāji tika aicināti iesais-
tīties aptaujā par 2021. gada 
investīcijām Lubānas novada 
pašvaldībā. 

Iespējams, ka Covid-19 ie-
robežojumu vai arī kādu citu sev 
zināmu iemeslu pēc, atsaucība 
anketām nebija pārāk liela. Un 
vēl par visu var piebilst – cik cil-
vēku, tik viedokļu. Bija konstruk-
tīvi viedokļi, kas sakrita ar paš-
valdības viedokli, kas iestrādāts 
novada Attīstības programmā. 
Lubānas novada attīstības prog-
ramma 2019. – 2025. gadam 
izstrādāta, ņemot vērā esošo 
situāciju, analizējot pašvaldības 
rīcībā esošos resursus, tā ir vēr-
sta uz novada līdzsvarotu attīs-
tību – ekonomiskās izaugsmes 
veicināšanu, sociālās stabilitā-
tes nodrošināšanu un drošas 
dzīves vides veidošanu. Katru 
gadu par pamatu budžeta vei-
došanā tiek ņemts novada attīs-
tības programmā plānotais, un, 
kā zinām, liela daļa novada ie-
dzīvotāju iesaistījušies attīstības 
programmas veidošanā. Aptauja šoreiz 
bija kā līdzeklis, ar kura palīdzību pārlie-
cināties, vai nospraustie mērķi sasniegti.

Viens no jautājumiem bija:  Kādas 
jomas tika attīstītas 2020.gadā?

Infrastruktūra(ceļi), kultūra, labiekār-
tota vidusskolas ēdamzāle, labiekārtots 
krīzes centrs “Eglāji”, sports, pilsēta, so-
ciālie pakalpojumi, Latgales un Barkavas 
ielas seguma uzlabošana, Dienas centra 
izveide, mākslas skolas jumta nomaiņa, 
Meirānu stacijas jumta rekonstrukcija, 
eiksmīgi strādāja kultūras un izglītības 
darbinieki. Pilsēta sakopta. Pievērsta uz-
manība aktīvās atpūtas iespējām, kultūr-
vēsturei, tūrismam. 2 respondenti uzska-
tīja, ka nopietna attīstība nav vērojama 
nevienā jomā, Covid 19 dēļ neredz attīstī-
bu arī citos novados (ne tikai Lubānas).

Kādas jomas iedzīvotāji ieteica at-
tīstīt un investēt līdzekļus 2021. gadā... 
(Skatīt 1. diagrammu). 

Attīstību iedzīvotāji saskata 13 jomās, 
kā galveno minot infrastruktūras (ceļu un 
komunikāciju) sakārtošanu. Aiz iedzīvo-
tāju redzesloka paliek tādas jomas kā 
būvniecība, lauksaimniecība un trans-
ports (0 %). Otrajā vietā, lai cik tas dīvaini 
neliktos, ir ierindojusies tūrisma nozare 
un pavisam nedaudz atpaliek kultūras 
nozare. 

Bija vērā ņemamas idejas, kuras ik-
dienā pašvaldībā varbūt netiek saskatītas. 
Protams, tika gaidīti konkrēti priekšlikumi 
nevis tikai faktu konstatācija. Tika saņem-
ta arī konstruktīva kritika par pāris jomām, 

1. diagramma. Jomas, kuras novadā vajadzētu attīstīt un investēt līdzekļus 2021.g.

Iedzīvotāju viedoklis par novada attīstību

kuras pašvaldībā arī laika gaitā ir pārrunātas. 
Paldies tiem iedzīvotājiem, kas raudzījās ar 
pašvaldību vienā virzienā un izteica savu vie-
dokli.

Pēc Lubānas aptaujas datu analīzes bija 
arī neliela vilšanās, ka iedzīvotāji nav sapratu-
ši, kas ir pašvaldības un kas valsts īpašums. 
Runa iet par ceļa uz Lubāna ezeru (asfaltēt) 
un kokaudzētavu “Podiņi” sakārtošanu. Tas 
pats attiecas arī uz aprūpes centru “Vecu-
mi”, kas ir Labklājības ministrijas īpašums. 
Iedzīvotāji arī rosināja atjaunot Meža skolu 
un veco kultūras namu. Šajos īpašumos, lai 
atjaunotu, jāiegulda lielākā daļa pašvaldības 
līdzekļu un jāredz arī mērķis, kas tur varētu 
būt nākotnē. Jautājums – vai tas ir nepiecie-
šams, ja nav konkrēta mērķa?

Pašvaldībai un iedzīvotājiem sakrīt vie-
doklis, ka jāveic bērnudārza kosmētiskais 
remonts. Kolīdz atvērsies dalība ERAF silti-
nāšanas projektos, pašvaldība iesniegs kār-
tējo projektu pieteikumu. Līdz šim iesniegtie 
projekti nav guvuši atbalstu. Lauku ceļi un 
ielas noteikto prioritāšu kārtībā arī pama-
zām  tiek atjaunotas. Šobrīd var teikt, ka ir 
noslēdzies  iepirkums Cesvaines un Oskara 
Kalpaka ielu seguma atjaunošanai, drīz tiks 
izsludināts iepirkums Krasta un Sporta ielu 
seguma atjaunošanai. 

Lai sakārtotu vairākas lietas, pašvaldība 
izsludinājusi iepirkumus, bet nav atsaucies 
neviens pretendents, kas vēlētos veikt dar-
bus, kā, piemēram, tautā saukto tilta pum-
pu novēršana un ielu seguma atjaunošana 
Lubānā. Arī ceļa Lubāna – kokaudzētava 
“Podiņi” uzlabošanai pašvaldības vairākkārt 

iesniegtie pieteikumi nav guvuši atbalstu.
Kas attiecas uz lauku ceļiem, tad to greide-

rēšana vairs nenes gaidītos rezultātus, jo nepie-
ciešama šo ceļu grants seguma atjaunošana. Un 
tas prasa milzu līdzekļus. Pamazām pa nelieliem 
posmiem jau tiek veikta ceļu atjaunošana. Arī 
meliorācijas darbi pamazām tiek veikti (iztīrīts 
grāvis Latgales ielā, Meirānu ielā, Ziediņgrāvis 
utt.) Tikai tas viss nenotiek tik ātri kā iedzīvotāji 
un arī pašvaldība vēlētos.

2020.g. novembrī novada iedzīvotāji tika 
aicināti līdzdarboties jaunveidojamā Madonas 
novada Attīstības programmas 2021. – 2027.g. 
un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas 2021.– 2035.gadam izstrādē, sadarbojoties 
Cesvaines, Ērgļu, Madonas un Lubānas novada 
pašvaldībām. Iedzīvotājiem plānošanas doku-
mentu izstrādē bija jāpiedalās, aizpildot aptauju. 
Dzīve jaunajā novadā būs atkarīga no tā, kas 
iestrādāts jaunveidojamā Madonas novada At-
tīstības programmā, cik aktīvi esam iesaistījušies 
plānošanas dokumentu izstrādē. Kā dzīvosim 
lielajā novadā, kādas prioritātes tiks izvirzītas? 
Tāpēc interesanti uzzināt, cik iedzīvotāju pieda-
lījušies aptaujā. Pavisam kopā – 41 (33 Lubānas 
un 8 Indrānu pagasta iedzīvotāji).

Lubānas aptaujas anketā izskanējis arī šāds 
viedoklis: Kaut arī novads ir mazs, pieejams lielā-
koties viss nepieciešamais dzīvošanai un ģime-
nes veidošanai. Tomēr pastāv pilsētas un pagasta 
dalījums, kas vienmēr ir šķēlis novadu un kavējis 
tā attīstību. Pastāv arī bažas, ka, dzīvojot lielajā 
novadā, tiksim pamesti novārtā. 

Dzīvosim – redzēsim!
Ligita Pētersone
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Paldies ka cenšaties atbalstīt atraitnes pagastā, ziedojot durvis un citus 
celtniecības materiālus. Nākamreiz sazinieties un pievediet tuvāk mājām.

Ja nopietni, tas bija spļāviens sejā manai profesijai – ceļa malā uz ma-
nām mājām ieraudzīt šos celtniecības atkritumus.   

Mežzine Inesīte Skrauča

“Pateicība” anonīmajam 
Lubānas novada ziedotājam!

Šāda aina paveras ne tikai ceļa malā uz mežzines 
mājām, bet vairākās vietās pašvaldības mežos. Tiek 
tīrītas māju pažobeles, pagrabi, saimniecības ēkas 
un nevienam nevajadzīgās lietas tiek vestas tālāk 
prom no mājām, uz mežu, ka tikai māja tīra. Tīrība ir 
laba lieta, ja tas nav uz mūsu vides piesārņošanas un 
arī līdzcilvēku labklājības rēķina. 

Būvniecības atkritumu apsaimniekošanu var 
veikt tikai komersanti, kas ir saņēmuši nepieciešamo 
VVD atļauju. Patvaļīga būvniecības atkritumu uzgla-
bāšana un apglabāšana vai pārvadāšana bez vides 
atļaujas ir administratīvi sodāms pārkāpums – fi zis-
kajai personai līdz 1000 eiro, bet juridiskajai personai 
līdz 2800 eiro.. 

Savukārt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpšanu regulē Atkritumu apsaimnie-
košanas likums, kura 43. pantā paredzēta adminis-
tratīvā atbildība par likuma pārkāpšanu. Ielūkosimies 
43. pantā noteiktajā: 

43. pants. (1) Par sadzīves atkritumu radītāja vai 
valdītāja nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanā piemēro brīdi-
nājumu vai naudas sodu fi ziskajai personai no des-
mit līdz simt piecdesmit naudas soda vienībām, bet 
juridiskajai personai — no piecdesmit līdz trīssimt 
naudas soda vienībām.

(2) Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu 
pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
atkritumu radītājam vai valdītājam — fi ziskajai perso-
nai — no četrpadsmit līdz divsimt naudas soda vienī-
bām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz 
piecsimt sešdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par atkritumu uzskaites noteikumu pārkāp-
šanu piemēro naudas sodu juridiskajai personai no 
piecdesmit līdz divsimt piecdesmit naudas soda vie-
nībām.

(4) Par normatīvajos aktos noteikta speciālā mar-
ķējuma, kurā norādīta prasība savākt elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumus atsevišķi no citiem 
atkritumiem, nelietošanu elektriskajām vai elektro-
niskajām iekārtām vai speciālā marķējuma, kurā 
norādīta prasība savākt bateriju un akumulatoru at-
kritumus atsevišķi no citiem atkritumiem, nelietošanu 
baterijām un akumulatoriem piemēro naudas sodu 
juridiskajai personai no piecdesmit līdz trīssimt piec-
desmit naudas soda vienībām.

(5) Par normatīvajos aktos elektrisko un elek-
tronisko iekārtu, bateriju vai akumulatoru ražotājam 
noteiktās prasības reģistrēties nepildīšanu piemēro 
naudas sodu juridiskajai personai no piecdesmit līdz 
trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām.

(6) Par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu, šķirošanu vai uzglabāšanu vai par slēgtas 
vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanu un 
atkritumu pāršķirošanu bez atļaujas piemēro naudas 
sodu fi ziskajai personai no četrpadsmit līdz divsimt 
naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — 
no piecdesmit līdz piecsimt sešdesmit naudas soda 
vienībām.

(7) Par normatīvajos aktos atkritumu pārrobežu 
pārvadājumiem noteikto prasību pārkāpšanu pie-
mēro naudas sodu fi ziskajai personai no piecdesmit 
līdz divsimt divdesmit naudas soda vienībām, bet 
juridiskajai personai — no sešdesmit līdz astoņsimt 
naudas soda vienībām.

Ievērosim noteikumus un dzīvosim ar tīru sirds-
apziņu un sakoptā vidē!

Ligita Pētersone

Par deputātu kandidātu sarakstu 
pieņemšanu 2021.gada 5.jūnija Madonas 

novada pašvaldības domes vēlēšanām
Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana 2021. gada 5. jūnija Ma-

donas novada pašvaldības domes vēlēšanām notiks Madonas novada 
pašvaldības administrācijas ēkā (adrese: Saieta laukums 1, Madona, Ma-
donas novads, LV-4801), 3.stāva zālē.

Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana tiks organizēta Madonas no-
vada pašvaldības vēlēšanu komisijas noteiktos darba laikos, ievērojot valstī 
noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, iepriekš obligāti piesakoties (iz-
ņemot pēdējo deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanas dienu, kad saraks-
tus pieņem iesniedzēju ierašanās secībā).

Pieteikšanās deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai tiks uzsākta 2021. 
gada 15. martā plkst. 9.00.

Vairāk informācijas par kandidātu sarakstu iesniegšanu skatīt mājas-
lapā www.lubana.lv.

Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas kontakti:
• Komisijas priekšsēdētāja: Evita Zāle, tālr. 26486811, e-pasts: evita.

zale@madona.lv;
• Komisijas sekretāre: Ilze Pleša, tālr.20080871, e-pasts: ilze-plesa@in-

box.lv.
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2021. gada 5. jūnijā Latvijā 
norisināsies kārtējās pašval-
dību vēlēšanas. Administratīvi 
teritoriālā reforma, paredz, ka 
Latvijā būs 42 pašvaldības 
līdzšinējo 119 vietā, savukārt 
domēs ievēlējamo deputātu 
skaits samazināsies gandrīz 
uz pusi. Jaunveidojamajā Ma-
donas novadā tiks apvienotas 
četras līdz šim patstāvīgas 
pašvaldības – Madonas, Ces-
vaines, Lubānas un Ērgļu.

Madonas novada pašval-
dība ciešā sadarbībā ar kaimi-
ņu novadiem šobrīd izstrādā 
jaunā novada administratīvo 
struktūru un pārvaldes modeli. Administra-
tīvi teritoriālā reforma, līdzīgi kā 2008. gadā 
īstenotā, pašvaldībām radīs būtiskas pār-
maiņas, tāpēc gatavošanās pārmaiņu pro-
cesam četrās pašvaldībās notiek savlaicīgi 
– ciešā sadarbībā un ar mērķi rast visefek-
tīvāko modeli, kas stiprinātu pašvaldības 
darba kapacitāti, nodrošinātu iedzīvotājiem 
sniegto pakalpojumu pēctecību, un pada-
rītu pakalpojumus iedzīvotājiem vēl pieeja-
mākus un kvalitatīvākus. 

Kā skaidro Madonas novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Agris Lungevi-
čs, darbs pie jaunā novada administratīvās 
struktūras salāgošanas un izveides notiek 
vairākos līmeņos –  gan tiekoties visu četru 
novadu vadības grupai (apvienojamo paš-
valdību vadītāji un izpilddirektori), gan da-
žādu jomu speciālistiem (lietvedība, sociālā 
joma, teritorijas plānošana un attīstība u.c.). 
Darbs ārkārtējās situācijas apstākļos noris 
attālināti, izmantojot tiešsaistes rīkus.

“Vēlēšanas un jaunā novada izveide 
strauji tuvojas. Mums pēc iespējas ātrāk 
jāsniedz sabiedrībai skaidrs redzējums par 
to, kāda būs jaunā novada struktūra. Šī 
kopdarba mērķis ir salāgot katras pašval-
dības līdzšinējo praksi, pārņemot labākās 
iestrādnes, kas katrā no novadiem ir, un 
iedzīvinot tās jaunā novada modelī. Refor-
mas rezultātā pašvaldības sniedzamo pa-
kalpojumu kvalitāte nedrīkst pasliktināties”, 
uzsver Agris Lungevičs, piebilstot, ka darba 
gaitā netrūkst izaicinājumu, jo katrs novads 
ir atšķirīgs gan pēc teritorijas lieluma, gan 
iedzīvotāju skaita, gan citiem sociodemo-
grāfi skiem parametriem.

Domes priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds 
Gora savukārt akcentē, ka administratīvi te-
ritoriālā reforma jaunveidojamā Madonas 
novada kontekstā jāvērtē kā četru novadu 
apvienošanās, nevis triju novadu pievieno-

šana Madonas novadam.
“Darba process, izstrādājot jaunveidoja-

mā novada administratīvo struktūru balstās  
četru pašreizējo novadu ciešā sadarbībā un 
partnerībā. Tikai ar šādu pieeju iespējams 
izveidot stabilu novada struktūru, nodroši-
not iedzīvotājiem visā novadā vienādu paš-
valdības sniegto pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību”, norāda Zigfrīds Gora.

Vienlaikus norit darbs arī pie Madonas 
novada Attīstības programmas 2021.-2027. 
gadam un Madonas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam iz-
strādes, paredzot, ka līdz 2021.gada oktob-
rim jāizstrādā plānošanas dokumentu gala 
redakcija. Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Vogina min, 
ka plānošanas dokumenti tiek izstrādāti 
teritorijai, kurā šobrīd atrodas Madonas, 
Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novadi. Attīs-
tības programma noteiks konkrētus attīstī-
bas mērķus, rīcības virzienus un prioritāri 
risināmos jautājumus nākamajiem gadiem, 
lai sekmētu ilgtspējīgu novada attīstību un 
uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

“Ir veikta iedzīvotāju aptauja, norit aktīvs 
darbs pie teritorijas esošās situācijas un da-
žādu datu analīzes, kā arī notikušas pirmās 
darba grupu sanāksmes teritorijas plānoša-
nas, vides pārvaldības, izglītības, sporta un 
kultūras jomu darba grupās. Tuvākajā laikā 
ieplānotas arī ekonomiskās attīstības, vese-
lības aprūpes un sociālo jautājumu, trans-
porta un mobilitātes, kā arī tehnoloģiju un 
inovāciju darba grupu sanāksmes,” plašo 
darba lauku, kas nepieciešams kvalitatīvai 
plānošanas dokumentu izstrādei, iezīmē 
Ilze Vogina.

Informācijas avots: www.madona.lv
Raksta autors: Egils Kazakevičs, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciālists

Norit darbs pie 
jaunveidojamā Madonas 

novada struktūras izveides

Satīriet aiz 
saviem 

mīluļiem! 
Uznākot siltam laikam un pazūdot 

sniegam Lubānas ielās, atklājušies 
dažādi nedarbi. Tie ir dažādi plastma-
sas gabali, izsmēķi un... Šoreiz tas ir 
iemetiens suņu saimnieku dārziņā. 
Pašvaldībā saņemta kādas lubānietes 
sūdzība, ka nevar mierīgi pastaigāties, 
neiekāpjot suņu fekālijās.

Lai saglabātu tīrību, visās suņu pastai-
gu vietās četrkājaino mīluļu saimniekiem 
ir obligāts nosacījums – savākt sava suņa 
fekālijas. To Latvijā regulē arī Ministra ka-
bineta noteikumi Nr. 266 “Labturības pra-
sības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās 
izstādēs, kā arī suņa apmācībai”. Likuma 
52.3 punkts paredz, ka mājas (istabas) 
dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pie-
nākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt 
sava mājdzīvnieka ekskrementus.

Eiropā vērojama prakse, ka suņu eks-
krementiem tiek izvietotas speciālas ur-
nas, speciālās urnas suņu izkārnījumiem 
ir uzstādītas Liepājā, Jelgavā un vēl da-
žās Latvijas pilsētās, pie mums tā nav... 
Tas nekas, ka dzīvojam nelielā mazpilsētā 
–  mums patīk tīrība un kārtība. Un suņu 
mīļu kļūst arvien vairāk. Jā, uzpurņi tiek 
likti, bet vai tiek savākts aiz mīluļa atstā-
tais? 

Nebiju aizdomājusies, bet, palasot 
dažādu literatūru, izrādās, ka pamestie 
izkārnījumi ne tikai neglīti izskatās – bojā 
skatu un omu, bet arī piesārņo vidi un pat 
ir bīstami veselībai. Fekālijām, nokļūstot 
augsnē, ar tajās esošajiem helmintiem 
(tārpiem, piemēram, cērmēm, lenteņiem, 
spalīšiem, to oliņām) var invadēties (ap-
lipt) citi dzīvnieki un arī cilvēki. Neattār-
potā sunī mītošais apaļtārps spēj saražot 
desmitiem tūkstošu oliņu dienā, kas ar 
suņa izkārnījumiem nonāk apkārējā vidē. 
Ja izkārnījumi netiek savākti, oliņas paliek 
ārējā vidē un pastāv turpmākās invadēša-
nās risks. 

Helminti ar tā saukto zoonotisko po-
tenciālu spēj pāriet no dzīvniekiem uz cil-
vēkiem. Suņa cērme ir viena no tiem, un 
cilvēks pie tās var tikt, norijot parazīta mik-
roskopiskās oliņas. Vislielāko kaitējumu 
veselībai nodara cērmju kāpuri, no zarnu 
trakta migrējot organismā. Ja tie nonāk 
acīs, rodas neatgriezenisks kaitējums re-
dzei. Eksperti saka, ka ne tikai suņa, bet 
arī kaķa cērme var radīt nopietnas veselī-
bas problēmas cilvēkam.

Zinu arī, ka ne visi suņu saimnieki ir 
bezatbildīgi. Šoreiz raksts ir par tiem, kas 
neievēro nekādus noteikumus.

Ligita Pētersone
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Sekojiet jaunākajai informācijai 
pašvaldības mājaslapā 

www.lubana.lv, 
arī vietnes Facebook Lubānas 

novada pašvaldības lapā.

Pieminam aizsaulē 
aizgājušos...

Mēs turam svētas atmiņas...

Marija Valda Kalnīte (85 g.) Lubāna
Mirusi 15.02.2021.

Katru gadu marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena! 
Sociālais darbs ir viena no tām profesijām, kuras ikdienas pienākumi ir saistīti ar cil-
vēku savstarpējām attiecībām – attiecību izzināšanu, spēcināšanu un veidošanu, par 
resursu sabalansēšanu, dažādu sabiedrības locekļu vajadzību, savstarpējā atbalsta 
un palīdzības sistēmu attīstīšanu. Šis gads ir īpašs ar saviem ierobežojumiem un 
ārkārtas laiku valstī. 

PALDIES sociālā dienesta darbiniecēm par ieguldītajām pūlēm darbā ar dažā-
dām iedzīvotāju mērķa grupām. Paldies par klientiem sniegto atbalstu attālināti un 
klātienē šajā grūtajā periodā. Paldies par savstarpējo atbalstu!

Bet ir iestādes un darbi, kuri ir jāveic neatkarīgi no ārkārtas stāvokļa un kurām 
sociālās aprūpes pakalpojums ir jānodrošina 24 stundas diennaktī. Arī mūsu iestādē 
– Lubānas novada sociālā dienesta struktūrvienībā “Lubānas veselības un sociālās 
aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļā pagājušā gada nogale un šis gads iesākās 
ar izaicinājumu, kad ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā ie-
kļuva Covid-19 infekcija. Tas bija pārbaudījums gan klientiem, gan personālam. Liels 
paldies jāsaka visiem par izturību, iejūtību un sapratni! PALDIES klientiem un viņu 
piederīgajiem par sapratni! Liels PALDIES darbiniekiem un pieaicinātajiem palīgiem, 
kuri palīdzēja pārvarēt ārkārtas stāvokli sociālās aprūpes nodaļā. PALDIES atbalstītā-
jiem, kas atbalstīja morāli un arī ar vitamīnu devām klientiem! 

Tieši tādēļ šodienas ārkārtas situācijā sociālajiem darbiniekiem un visiem strā-
dājošajiem šai jomā ir būtiska loma sabiedrībā. Esošie resursi, īpaši – darbinieki, ir 
mūsu lielākā vērtība.

Kopā mēs esam spēks! PALDIES! 
Lai skaista šī 16. marta diena!
Laime jau nepazūd vējiem līdzi
Laime ir mūsos vai arī nekur
Laime ir mīlēt šo dzīvi un sevi
Laime – būt vajadzīgam citiem un sev!

Lubānas novada sociālā dienesta 
direktore Inese Lībere

Sveiciens 
sociālā darba 
svētkos!

Pateicoties Lubānas novada sociālā 
dienesta sociālajai darbiniecei darbam 
ar ģimenēm ar bērniem Vēsmai Masai, 
jau 7 gadu garumā 3-4 reizes gadā Lubā-
nas novada bērni saņem Bērnu klīniskās 
slimnīcas  ārstu speciālistu konsultācijas. 
Katrā izbraukumā pieņem 2 speciālisti. 
Vispieprasītākās ir okulista jeb acu ārsta 
konsultācijas, tās tiek nodrošinātas katrā 
izbraukuma reizē, bet otrais speciālists 
katru reizi ir cits. Bērni ir saņēmuši – aler-

gologa, neirologa,  gastroenterologa, fi -
zioterapeita un otolaringologa (LOR) kon-
sultācijas. Vidēji vienā izbraukuma reizē 
ārstu speciālistu konsultācijas saņem 45 
bērni. Tātad šo septiņu gadu laikā bērni ir 
saņēmuši 1035 medicīnas pakalpojumus 
dzīvesvietā. 

Pateicība VĒSMAI MASAI par ieguldī-
to darbu, palīdzot vecākiem nodrošināt 
viņu bērniem nepieciešamos medicīnas 
pakalpojumus Lubānā! 

Bērnu klīniskās slimnīcas Mobilās brigādes 
pakalpojums Lubānas novada bērniem

LIELDIENAS GAIDOT 
NOVADĀ

Lubānā
Ziema šogad ir bijusi bagāta ar snie-

gu, salu un ziemas priekiem, bet nu ar joni 
jāsāk gatavoties pavasarim, jo Lieldienas 
vairs nav aiz kalniem.

Lieldienas svinēsim droši – vienas māj-
saimniecības ietvaros. 

Lai piedalītos un interesanti pavadītu 
laiku, būs vajadzīga:

 Draudzīga, aktīva un darīt griboša 
komanda,

 Uzlādēts telefons ar iespēju fotogra-
fēt, 

 Šim pavasarim atbilstošs apģērbs, 
 Materiāli, vēlēšanās darboties,  
 Labs garastāvoklis

Nelielam ieskatam:
 Pa Lubānu meklēsim apslēptās olas,  
 Kopā veidosim izstādi,
 Klausīsimies putnu balsīs un celsim 

putniem mājas.

Meirānos
Arī Meirānos svētki tiek ļoti gaidīti, jau ir 

sākti gatavot  Lieldienu pārsteigumi. Ievē-
rojot šobrīd valstī noteiktos ierobežojumus, 
notiks dažādas jautras Lieldienu izdarības, 
kā Lieldienu zaķa paslēpto olu meklēšana, 
ripināšana utt.

Tuvākai informācijai par citām Lieldie-
nu aktivitātēm lūdzam sekot Lubānas mā-
jaslapā, Facebook un uz afi šām. 


