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Labiekārtošanas darbi pie VUGD posteņa ēkas Lubānā
ar Lubānas apvienības pārvaldes darba ikdienu iepazīstina pārvaldes
vadītājs Tālis Salenieks
aktuālākā informācija no pārvaldes iestādēm
Par atkritumu apsaimniekošanu
Par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu
aicinājums apmeklēt klientu apkalpošanas centru Meirānos
Dažādu jomu aktuāli un iedzīvotājus interesējoši jautājumi
aktuālākie novada pašvaldības domes sēžu 19.10. un 28.10. lēmumi
Par Madonas novada attīstības stratēģijas un attīstības programmas
1. redakcijas publisko apspriešanu
Svarīga informācija senioriem par ikmēneša 20 eiro pabalstu
Plānotie Valsts svētku pasākumi Lubānā un Meirānos

Par Latviju es domāju šo brīdi,
Par to, kas bijis labs, kas bijis slikts,
Par ceļu noieto, par laika sprīdi,
Par Latviju es domāju šo brīdi,
Kur vēl tāds skaistums, rudens lapu
zelts?
Iet cilvēks galvu pacēlis, kaut pelts,
Par Latviju es domāju šo brīdi...
(Gina Viegliņa-Valliete)
Mana mazā mīļā Latvija, pelta un
mīlēta, bet sirdī vienmēr mana. Tu un
es – kopā esam spēks.
Jaunizveidoto Madonas novadu
un Latviju veidojam visi kopā. Ja
jūti piederību novadam, līdz 30. novembrim piedalies aptaujā par jaunā
novada ģerboņa izstrādi un līdz 5.
decembrim piedalies novada attīstības plānošanā un sabiedriskajā apspriešanā.
A.Lebeda
foto

A. Lebeda foto

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
agris Lungevičs savā novembra svētku uzrunā iedzīvotājiem uzsver piederību vietai, kurā dzīvojam: ...šis ir tas
īstais brīdis, kad kļūt saliedētākiem kā jebkad, novērtēt to,
kas mums ir dots un cerēt uz to, pēc kā tiecamies. Brīdis,
kad vienoties kopīgās domās un sapņos. Brīdis, kad rīkoties, ne tikai par rīcību spriest. šis ir brīdis, kad nepalikt
vienaldzīgiem, bet gan paust savu viedokli mūsu kopīgās
nākotnes veidošanā. esi aktīvs un iesaisties arī Tu, izsaki
savas idejas – veidosim kopā Madonas novadu, veidosim
kopā Latviju!

Skaistu, sirsnīgu un svinīgu
Latvijas valsts svētku mēnesi!

Labiekārtošanas darbi pie VUGD ēkas Lubānā

Lubānā notikuši vērienīgi labiekārtošanas darbi pie Lubānas VUGD posteņa ēkas. Posteņa komandieris Gatis Gutāns pastāsta, ka veikt uzlabojumus ēkai ir bijis paredzēts jau labu laiku atpakaļ, bet darbi iekavējušies. Tā kā boksā,
kur atradās VUGD automašīna, ielūza grīda, bija iemesls to atjaunot un līdz ar to arī turpināt visus citus ieplānotos
darbus. Boksā ir ieklāts jauns grīdas segums. Ticis nobruģēts piebraucamais ceļš pie ēkas fasādes, tiks bruģēts laukums arī ēkas pagalma pusē. Izrauti vecie krūmi, jo tur nereti ielu tirgotāji atstājuši dažādus atkritumus, nākotnē tiks
domāts par kādas puķu dobes izveidošanu. Gar ēku uzstādītas ietves apmales, lai nevarētu iebraukt ar automašīnām
VUGD ēkas zaļajā zonā.
Prieks par vēl vienu sakoptu stūrīti mūsu mazajā Lubānā! Ligita Pētersone

Gaismas ceļš

Lubāna valsts svētkiem par
godu rotājusies ar jauniem vides
objektiem. Pilsētas centrā izvietota Latvijas kontūra, kam apkārt
ir latvju rakstu zīmes, visi objekti
ir izgaismoti. Jauns vides objekts
izvietots arī zaļajā laukumā pretī
Lubānas vidusskolai. Izgaismots
ir Lubānas kultūras nams – sarkanbaltsarkanos toņos. Valsts
svētku toņos izgaismota arī Meirānu tautas nama teritorija. 11.
novembrī tika izgaismots ceļš līdz
Svētās uguns altārim Lubānas vecajos kapos.
Gaismas ceļs Lubānas apvienības teritorijā ir sācies!
Lai skaists un gaišām domām
pildīts valsts svētku mēneša laiks
ir visiem Lubānas apvienības pārvaldes iedzīvotājiem!

Ligita Pētersone
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Lubānas apvienības pārvaldes ikdiena
Kā norit darbi Lubānas apvienības pārvaldē? Kas jauns noticis oktobra, novembra
mēnešos, ņemot vērā
to, ka dzīvojam Covid19 pandēmijas mājsēdes laikā? Stāsta pārvaldes vadītājs Tālis
Salenieks.
Darbs pārvaldē, neskatoties uz mājsēdi,
rit uz priekšu. Dzīve jau
nav apstājusies. Vienīgi,
ja agrāk visus jautājumus skatījām uz vietas,
tad tagad pārsvarā visi jautājumi tiek izskatīti Madonā. Mēs, pārvalde, sagatavojam lēmumprojektus par jautājumiem,
kurus vēlamies, lai tiek izskatīti domes
sēdē. Citādi nekas kardināli nav mainījies – strādājam. Iedzīvotāji tāpat kā līdz
šim savus jautājumus, iesniegumus var
iesniegt tepat uz vietas, pārvaldē, mēs
tos pāradresējam pēc piederības attiecīgajām novada nodaļām, var arī iesniegt
Madonas novada domē personīgi vai
nosūtīt pašvaldībai elektroniski.
Būtiskākais, kas tagad mainās, ir
jaunas pašvaldības institūciju struktūras
izveidošana. Izmaiņas pārsvarā notiks ar
jauno gadu.
Mums novadā līdz šim nav bijusi
tāda uzturēšanas nodaļa. Tagad
tiek veidota šī jaunā nodaļa. Notiek “Lubānas KP” reorganizācija. Uz uzturēšanas nodaļu tiek pārvirzīti sētnieki, kapsētu uzraugi. Uzturēšanas nodaļu vada
Andris Stoļers. Viņa pakļautībā pāriet arī
iestāžu tehniskie darbinieki. Šie darbinieki turpmāk nebūs pakļauti tikai vienai
iestādei, bet viņus varēs novirzīt darbā
arī uz citām iestādēm, ja tas būs nepieciešams.
Tiek pārstrādāti visi saistošie noteikumi. Katram novadam tie bija nedaudz
atšķirīgi, tagad būs visiem vienādi. Šis
patreiz arī ir vislielākais darbs, ar ko lielais novads nodarbojas. Kamēr nav apstiprināti visi jaunie saistošie noteikumi,
vēl darbojamies pēc saviem vecajiem
noteikumiem.
Notiek sociālā dienesta reorganizācija. Process jau ir uzsākts. Ir ievēlēts
jauns sociālā dienesta vadītājs, kas
pārņems visu sociālās jomas darbību
novadā. Līdz ar to mūsu pārvaldes sociālais dienests, kas sastāvēja no 4
vienībām: veselības un sociālās aprūpes
centrs (pansionāts), sociālais dienests,
ambulatorā nodaļa un dienas centrs
“Eglāji”, tiks reorganizēts. Madonas

sociālajam dienestam tiks pievienots
mūsu
sociālais
dienests un dienas
centrs. Pārvaldes
pakļautībā paliks
pansionāts un ambulatorā nodaļa.
Visi šie darbi prasa daudz
enerģijas un laika,
lai tos sakārtotu.
Domāju, ka paies
gads, kamēr visi
šie procesi tiks saregulēti. Viens no
piemēriem – kaut vai pirmsskolas izglītības iestādes. Kad vajadzēja apstiprināt
tarifikācijas, katram novadam atšķirīgas
pieejas par pašvaldības finansējumu.
Mūsu novada pašvaldībai bija noteikts,
ka logopēda finansējums 0,7 slodzes,
mums bija arī mūzikas un sporta skolotājs uz pilnu slodzi. Madonā attiecīgi tās
slodzes bija stipri mazākas. Tagad, veidojot budžetu vienotā novadā, nonākam
pretrunās. Notiek debates un līdz kopsaucējam kaut kad jau nonāksim. Tas
tikai vēlreiz parāda, ka par katru šādu
jautājumu ir nepieciešama diskusija un
nopietna izvērtēšana. Domāju, ka katrā
novadā ir daudz labu piemēru ko pārņemt.
Notiek darbs arī pie grāmatvedības
centralizācijas. Lai arī cik mums pašiem
to negribētos, process iet uz priekšu.
Tiks izveidota jauna bāriņtiesa.
Runājam arī par bibliotēku tīkla optimizāciju. Šeit gan jāsaka, ka mēs šim
sāpīgajam jautājumam jau izgājām cauri
vēl 2020.gadā, slēdzot Indrānu bibliotēku.
Tiek pārrunāts arī dzimtsarakstu nodaļas liktenis. Pārvaldē gribam pastāvēt
uz to, ka mūsu teritorijā ir nepieciešams
šis pakalpojums, lai iedzīvotājiem nebūtu kaut vai pēc dzimšanas vai miršanas
apliecībām jābrauc uz Madonu.
Meirānos esam atvēruši klientu apkalpošanas centra punktu, lai mūsu
lauku iedzīvotājiem būtu pieejamāki visi
pakalpojumi.
Notiek darbs pie Meirānu Kalpaka
pamatskolas atsavināšanas procesa.
Kamēr deputāti strādā ar saistošo
noteikumu un citu dokumentu izstrādi,
kas attiecas uz iedzīvotājiem, tad viņiem
jau viss norit tāpat kā līdz šim. Protams,
ka visus darbus apgrūtina šie Covid
apstākļi – dažādie ierobežojumi, arī pašvaldības darbā redzam, ka cilvēkiem
nevajadzētu nākt uz pārvaldi bez īpašas
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nepieciešamības, lai gan var teikt, ka
tiek pieņemti visi klienti, neviens netiek
atraidīts.
Aicinu iedzīvotājus cītīgi lasīt Madonas novada attīstības programmu, jo
pavisam drīz notiks 1. sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Lubāna salīdzinoši ar Madonu šinī jautājumā ir nedaudz
priviliģētāka, jo mums jau bija sava vēl
spēkā esoša attīstības programma. Daļa
pasākumu jau ir ieviesti, realizēti dzīvē,
tāpēc aicinu iedzīvotājus pasekot līdzi
programmai, investīcijām un vēl izteikt
savus priekšlikumus.
Izmantojot iespēju, ka mūsu vietējā
avīzīte iznāk novembra svētku laikā, vēlos Lubānas apvienības pārvaldes vārdā
sveikt visus iedzīvotājus valsts svētkos.
Šis mums visiem nav viegls un vienkāršs
laiks pandēmijas un valstī noteikto ierobežojumu dēļ, brīžiem ir trauksmes un
neziņas pilns. Novēlu visiem rast spēkus
ticēt labajam, gaišajam, pārvarēt visas
grūtības. Būsim vienoti domās, sirdīs!
	Ar Tāli Salenieku sarunājās
Ligita Pētersone

Nākamo numuru plānots izdot
2021.g. 17. decembrī.
Sekojiet jaunākajai informācijai
sociālajos tīklos.

Aktuāli
pasažieriem
13. novembrī, kā arī Latvijas Republikas valsts svētku brīvdienās, no 2021.
gada 18. līdz 21. novembrim, gaidāmas
izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Daļā maršrutu
tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks slēgti. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt
aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188!

Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...
Dzidra Rulle (88 g.) Lubāna
Mirusi 20.10.2021.
Māris Andersons (79 g.) Lubāna
Miris 22.10.2021.

3

Sociālais
dienests
informē
Lūgums ievērot
• Apmeklējot Gulbja laboratoriju Lubānā, foajē drīkst
atrasties 3 pacienti. Vēlams uz
laboratoriju izmantot tikai centrālo ieeju;
• Apmeklējot Veltas Igaunes ģimenes ārsta praksi un
S.Ābolas zobārsta praksi, garajā gaitenī drīkst atrasties tikai 3
pacienti.
Lūgums ieejai izmantot durvis no ēkas gala jeb no NMP
dienesta puses, lai nebūtu saskares ar pacientiem, kuri gaida
rindu uz laboratoriju!
Pārējie pacienti gaida ārpusē.
Būsim savstarpēji saprotoši
un iecietīgi!
Informējam, ka ar 2021.
gada 16. novembri Madonas
novada Lubānas apvienības
pārvaldes “Lubānas novada sociālais dienests” sociālo darbinieci Andru PLIČU aizstās sociālā darbiniece Irina MĀLNIECE.
I. Mālniece klientus klātienē pieņems katru trešdienu no plkst.
8:30 līdz plkst. 17:00 ar pusdienas pārtraukums no plkst.
12:30 līdz plkst. 13:00, iepriekš
sazinoties telefoniski 26474839
vai 64894881.
Iesniegumus sūtīt uz e-pastu: lubsocpabalsti@madona.lv
vai lubana.socdienests@madona.lv, vai aizpildot iesniegumu
dienesta telpās (Oskara Kalpaka ielā 12) pie sociālā darbinieka kabineta, to iemetot pastkastītē jebkurā darba dienā.

PALDIES
DONORIEM!
Valsts asinsdonoru centra
vārdā pateicos visiem donoriem, kas ziedoja savas asinis Latvijas iedzīvotājiem šajā
Covid-19 pandēmijas laikā, lai
glābtu smagi slimo pacientu
dzīvības!
Lai visiem stipra veselība!
Lubānas novada sociālā
dienesta direktore
Inese Lībere
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Lubānas vidusskolas informācija
Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne: “Grāmata “Lubānas vidusskola laika lokos” šobrīd ir izpārdota! Interese par grāmatu vēl joprojām ir ļoti liela. Apsolām, ka grāmatu
varēs iegādāties nākamajā gadā!”
Par mācību darbu. Skolā, kā valstī noteikts, klātienē mācās 1.-3.klašu audzēkņi, 4.-12.
klašu audzēkņiem mācības notiek attālināti. Sekosim informācijai, kas notiks pēc 15. novembra, kad tiek plānots atcet mājsēdi.

Lubānas pilsētas bibliotēka
Daudziem lubāniešiem tradicionālā grāmatu lasīšana ir kā zāles pret tumšo laiku un
vientulību. Šajā mājsēdes laikā bibliotēkā tika veikta pilna krājuma inventarizācija un tagad atsākam apkalpot savus lasītājus. Šobrīd vēl ārpus bibliotēkas telpām. Zvaniet mums
– 64894281 vai 28382717 un vienosimies par grāmatu apmaiņas veidu un laiku! Veicot
inventarizāciju, nejauši tiek uziets dzejolis “Tu vienīgā – Latvija”, kuru piedāvājam izlasīt.
Ar sveicieniem no bibliotēkas kolektīva Latvijai dzimšanas dienā!
Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone

Lubānas
jauniešu centrā
Darbu Lubānas jauniešu centrā uzsākusi
jauna vadītāja – Ilva Krauja. Iepazīsimies!
Ilva vairāk nekā
10 gadus ir darbojusies izglītības
sfērā. Strādājusi ar
bērniem, sākot no
pirmsskolas vecuma līdz pat pusaudžiem vidusskolā.
Studējusi Latvijas
Universitātē,
kur
ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā un papildus tam trīs skolotāja kvalifikācijas: mājturības
un mājsaimniecības skolotāja kvalifikācija, kultūras vēstures skolotāja kvalifikācija un pirmsskolas
izglītības pedagoga kvalifikācija.
Papildus esošajai izglītībai Ilva ziemā pabeigusi Rīgas Stradiņa Universitātes Rehabilitācijas
fakultāti, kur ieguvusi profesionālo maģistra grādu
veselības aprūpē un papildus tam mākslas terapeita profesionālo kvalifikāciju.
Par darbu. Lai arī jauniešu centrs līdz 15. novembrim strādā attālināti, darbi turpinās. Latvijai
par godu, jauniešu centrs aicina sagaidīt Latvijas
dzimšanas dienu ar skaistu foto galeriju. Aicinājumā skan: Tev telefona atmiņā noteikti ir foto, kurā
iemūžināts mirklis, kas liek Tev justies lepnam un
pateicīgam par vietu, kurā dzīvojam! Aicinām ikvienu līdz 17. novembrim iesūtīt fotogrāfiju Ilvai (+371
27860066). Izveidosim kopīgu sveicienu Latvijai
dzimšanas dienā. Tev noteikti ir ko parādīt!
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Tu vienīgā –
Latvija
Tavs vārds ir Latvija.
Uz pasaules Tu vienīgā, kas
siltajām jūtām
Manu sirdi saista.
Te manas mājas, dzimtas šūpulis,
It viss, kas te,
Tas manī prieku raisa.
Aust dienas
Saules staru zeltā,
Putnu dziesmās virmo gaiss.
Stāv baltie bērzi
Zaļā lapu rotā,
Kūp uzarts tīrums
Pelēkais.
Plūst dzidrs strauts
Pa meža gravu,
Kur ievu ziedos
Mīlestība dej’.
Vēl cienīgs stārķis brien pa pļavu,
Kur viegli biklā stirna skrej’.
Kā mātes klēpī – sargāta un
auklēta.
No Tevis spēku guvu,
Kad man gura sirds.
Tev ziedoju visdārgāko,
Kas man šai pasaulē –
tā mana sirds,
Kas trīs zvaigznēs
Nu Tavās rokās mirdz.
(Daiga Akmentiņa)

Lauku atbalsta Par atkritumu apsaimniekošanu
dienests (LAD) Lubānas apvienības pārvaldes
informē
teritorijā

Platību maksājumu Provizorisko iesniegumu var aizpildīt no 5.
novembra
No 2021.gada 5.novembra lauksaimnieki var sākt aizpildīt informāciju
Vienotajā platību maksājumu iesniegumā nākošajai saimniekošanas sezonai
– Provizorisko iesniegumu.
Ja nepieciešams, Provizoriskā iesnieguma sadaļā vai Lauku bloku precizēšanas sadaļā LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var veikt lauku bloku
precizēšanu.
Pabeigt platību maksājumu iesnieguma iesniegšanas procesu varēs 2022.
gada aprīlī un maijā.

Lubānas
veselības un
sociālās
aprūpes centra
aktualitātes
“Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” sociālās aprūpes nodaļas klientu un darbinieku vakcinācija uz
01.11.2021.
Sociālās aprūpes nodaļā ir 36 klienti.
Pilnībā vakcinēti – 31 jeb 86%;
Daļēji vakcinēti – 2 jeb 6%;
Nav vakcinēti (atsakās) – 3 jeb 8%
Tātad kopā būs vakcinēti 92%.
Sociālās aprūpes nodaļā ir 21 darbinieki, no kuriem:
Pilnībā vakcinēti 15 darbinieki jeb
72%;
Daļēji vakcinēti - 4 jeb 19;
Nav uzsākuši vakcināciju – 2 darbinieki jeb 9%.
Tātad kopā būs vakcinēti 91% darbinieku.
Inese Lībere
“Lubānas novada sociālais dienests”
direktore
Tālr. 64894581; mob. 28374760

Oktobrī Lubānas apvienības pārvaldes teritorijas iedzīvotāji tika aicināti noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “Madonas namsaimnieks”.
Jāpiebilst, ka aktivitāte bija ievērojama.
Ar jauno atkritumu apsaimniekotāju ir
noslēgti 410 līgumi. Uzņēmums lēš, ka
vēl nav noslēgti kādi 90 līgumi. Iemesli
– vai nu nepaspēja iekļauties noteiktajos
datumos vai nebija izlasījuši informāciju.
Kā noslēgt līgumus tiem, kas to vēl
nav paspējuši izdarīt? Viens no veidiem –
doties uz SIA “Madonas namsaimnieks”
biroju Madonā, Augu ielā 29, iepriekš
savu vizīti saskaņojot pa t. 29641552
vai 27095245. Var arī aizpildīt zemāk
redzamo anketu “informācija līguma noslēgšanai” un to nodot atkritumu vedēja
šoferim. Reizi nedēļā arī uz Lubānas apvienības pārvaldi dodas šoferis, kuram
var nodot aizpildīto anketu (savus datus

nodot pa iepriekšpieminētajiem telefoniem). Anketas dati tiks apstrādāti un
nodoti parakstīšanai klientam.
Kas jāievēro klientiem?
Atkritumu konteineros nedrīkst izbērt:
– Karstus pelnus;
– Akmeņus, celtniecības būvgružus,
izdedžus;
– Kokmateriālu zāģēšanas atkritumus,
koku zarus, lapas lapkritī, autotransporta
riepas;
– Lielgabarīta priekšmetus;
– Šķidros atkritumus;
– Medicīniska un veterināra rakstura
atkritumus;
– Radioaktīvas vielas, toksiskas vielas, dzīvsudraba lampas;
– Sprāgstošus un pašaizdegošus savienojumus.
Ligita Pētersone

INFORMĀCIJA LĪGUMA NOSLĒGŠANAI
VĀRDS
UZVĀRDS
PERSONAS KODS
UZŅĒMUMA VAI ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAS
NOSAUKUMS
REĢISTRĀCIJAS NR.
ADRESE
JA IR JURIDISKA PERSONA
PARAKSTTIESĪGĀ PERSONA
VALDES LOCEKLIS VAI PILNVAROTĀ PERSONA
TĀLRUŅA NR.
E-PASTS
KONTEINERA TILPUMS
KAM PIEDER KONTEINERS
KONTEINERA TEHNISKAIS STĀVOKLIS
CIK REIZES KONTEINERA IZVEŠANA
NEPIECIEŠAMA
ELEKTRONISKAIS PARAKSTS IR /NAV

SIA “MADONAS NAMSAIMNIEKS”
Augu iela 29, Madona, Madonas nov., LV-4801
64807077 info@madonams.lv
29641552 vineta@madonams.lv
27095245 lana@madonams.lv
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 12. novembris
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Trūcīgas vai
maznodrošinātas
mājsaimniecības
statuss tiks
pagarināts
automātiski
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā
mājsaimniecībām, kurām trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss beigsies
periodā līdz 2022. gada 31. janvārim, piešķirtais statuss automātiski tiks pagarināts bez
klienta klātbūtnes un jauna iesnieguma līdz
2022. gada 28. februārim, pamatojoties uz iepriekš iesniegto iesniegumu un dokumentiem.
Tāpat šajā laikā mājsaimniecībai saglabājas
visi piešķirtie pabalsti un pakalpojumi, līdz
ar to klientiem NAV JĀIERODAS MADONAS
SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ, PIE SOCIĀLAJIEM
DARBINIEKIEM SAVĀS ADMINISTRATĪVAJĀS
TERITORIJĀS, KĀ ARĪ ĒRGĻU, CESVAINES
UN LUBĀNAS SOCIĀLAJOS DIENESTOS! Ja
kādam nepieciešams no jauna izvērtēt materiālos resursus atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam noteikšanai, vai kāds ir nonācis krīzes situācijā,
tad sociālajos dienestos jāvēršas attālināti vai
pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties ar savai
dzīvesvietai tuvāko sociālo darbinieku. Atgādinām, ka pie Madonas novada Sociālā dienesta (Blaumaņa ielā 3, Madonā), pie pagastu
pārvaldēm un pie Ērgļu, Cesvaines un Lubānas sociālajiem dienestiem ir izvietotas pasta
kastes, kurās var atstāt dienestam adresētos
dokumentus.

Saistošie noteikumi Nr. 12
“Par nekustamā īpašuma
nodokļa paziņojumu
piespiedu izpildes termiņa
noteikšanu Madonas
novadā”
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts,
ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2022.
gada 1.janvārī.
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Par pašvaldības iestādes “Madonas
novada bāriņtiesa” izveidošanu
Saskaņā ar 02.07.2021. Madonas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 13.3.1. punktu Madonas novada pašvaldībā darbojas aizgādnības un aizbildnības
institūcija “Madonas novada bāriņtiesa”. Saskaņā ar saistošo noteikumu
Nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums” pārejas noteikumiem, līdz
Madonas novada bāriņtiesas izveidošanai darbojas līdzšinējās bāriņtiesas – Madonas novada bāriņtiesa, Cesvaines novada bāriņtiesa, Ērgļu
novada bāriņtiesa, Lubānas novada bāriņtiesa.
Domes sēdē 28.10. nolēma apvienot Madonas novada bāriņtiesu, reģ.
Nr.40900000332, Cesvaines novada bāriņtiesu, reģ.Nr. 40900017748, Ērgļu novada bāriņtiesu, Lubānas novada bāriņtiesu, reģ.Nr.40900015639,
un uz reorganizējamo institūciju bāzes izveidot Madonas novada pašvaldības iestādi “Madonas novada bāriņtiesa” ar darbības teritoriju – Madonas novada administratīvā teritorija. Noteikt, ka Madonas novada
bāriņtiesa darbību uzsāk 2022. gada 1. janvārī. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt atklātu pretendentu konkursu uz Madonas novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu amatiem; izslēgt Madonas novada bāriņtiesu, Cesvaines novada
bāriņtiesu, Lubānas novada bāriņtiesu no Uzņēmumu reģistra Publisko
personu un iestāžu saraksta ar 2021.gada 31.decembri.

Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai
attālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā
Izdarītas izmaiņas Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 14 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos noteikumos Nr. 6 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā
mācību procesa vai karantīnas laikā””.
Ar grozījumiem paredzēts noteikt, ka gadījumos, kad normatīvajos aktos
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšana klātienē ir noteikta kā izņēmuma gadījums, proti, bērna likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti un
nevar nodrošināt bērna uzraudzību, tad arī bērnam ir tiesības saņemt pārtikas paku, kuras vērtība atbilst neapmeklēto dienu skaitam.
Tas nozīmē, ka Lubānas PII “Rūķīši” vecāki, kuri nodrošināja bērndārznieka uzraudzību mājās laika periodā no 21. oktobra līdz 13. novembrim,
būs tiesīgi saņemt pārtikas paku (1 euro vērtībā dienā) par tām dienām, kurās neapmeklēja iestādi. Vecāki par paku saņemšanu tiks informēti vecāku
WhatsApp grupā.

Par jaunizveidojamās pašvaldības iestādes
“Madonas novada Sociālais
dienests” vadītāja iecelšanu amatā
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 02.07.2021. saistošo noteikumu Nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 157. punktu, līdz
2021. gada 31. decembrim dome izveido jaunu pašvaldības iestādi “Madonas novada Sociālais dienests”.
Jaunizveidojamās Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas
novada Sociālais dienests” vadītāja amatam pieteicās divi darbinieki.
Domes sēdē 28.10. nolēma ar 2021. gada 1.novembri iecelt Ilzi Fārnesti
jaunizveidojamās Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Sociālais dienests” vadītāja amatā.
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 12. novembris

No Madonas novada domes sēžu 19.10 un 28.10. lēmumiem
Par grozījumiem Madonas
novada
pašvaldības
20.04.2021. lēmumā Nr. 156
“Par lauksaimniecības zemes
nomas pakalpojuma maksas
cenrāža apstiprināšanu”

Nolēma veikt grozījumus Madonas
novada pašvaldības domes 20.04.2021. lēmumā Nr.156 (protokols Nr.9., 16.p.) “Par
lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”, papildinot
1.punktu ar ierakstu:
1. Apstiprināt lauksaimniecības zemes
nomas pakalpojuma maksas cenrādi: vidējā nosacītā lauksaimniecībā izmantojamās
zemes 1 ha cena, vērtējuma ietvaros tiek
saprasts – Madonas novada pašvaldībai
piederošs vai pašvaldības pārvaldībā esošs
lauksaimniecībā izmantojams zemes gabals,
bez apgrūtinājumiem, ar ērtas piebraukšanas iespējām, kuram ir regulāras konfigurācijas forma, lauksaimniecībai piemērots reljefs, kas tiek uzturēts labā lauksaimniecības
stāvoklī.
1. Cesvaines pagasts – 35 balles
– EUR 68,00.
2. Indrānu pagasts – 36 balles –
EUR 105,00.
3. Ērgļu pagasts – 28 balles – EUR
65,00.
4. Jumurdas pagasts – 28 balles –
EUR 65,00.
5. Sausnējas pagasts – 31 balles
– EUR 66,00.
2. Grozījumi piemērojami līgumiem,
kuri tiek slēgti vai pārslēgti pēc 2021.gada
1.novembra.
Pašvaldība tika pasūtījusi neatkarīga
sertificēta vērtētāja atzinumu par lauksaimniecības zemes vērtību. 2021.gada 6.oktobrī
saņemts neatkarīga sertificēta vērtētāja SIA
“Interbaltija” vērtējums lauksaimniecības zemei Madonas novada administratīvā teritorijā
esošajiem pagastiem – Cesvaines, Indrānu,
Ērgļu, Jumurdas, Sausnējas pagasts. Kāpēc
tomēr tik liela atšķirība lauksaimniecības
zemes nomas pakalpojuma maksās (no
65-105 EUR) pagastos? Skaidrs ir viens, ka
noteicošais faktors nav tikai zemes auglība
vien, bet gan vēl vidējais daudzu citu faktoru kopums. Kādu? Par to nepieciešams
plašāks kompetentu speciālistu skaidrojums kādā no mūsu izdevuma nākamajiem
numuriem.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas,
maiņas un precizēšanas kārtību Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Nolēma
Noteikt, ka lēmumus par nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu

un maiņu un tiem piekritīgajām platībām
pieņem Madonas novada Centrālās administrācijas struktūrvienība – Madonas
novada būvvalde. Lēmums stājas spēkā
2021.gada 1.novembrī.

Par pašvaldības telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Madonas novadā, nomu

Nolēma
Nodot nomā telpas Nr. 3 un Nr. 4 ēkā
– Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads, ar kadastra apzīmējumu Nr.
70130020098001, kopējā platība 36,6 m2
SIA “Dr. Martas zobārstniecība” ar nomas
objekta nomas maksu – EUR 2,50 mēnesī
par vienu telpas kvadrātmetru, papildus aprēķinot PVN.
Lubānas apvienības pārvaldē tika saņemts SIA “Dr. Martas zobārstniecība” valdes priekšsēdētājas Martas Jakušas iesniegums ar lūgumu piešķirt nomāšanai Lubānā,
Oskara Kalpaka ielā 12 telpas SIA “Dr. Martas zobārstniecībai” – zobārstniecības pakalpojumu sniegšanai.
SIA “Dr. Martas zobārstniecība” sniedz
zobārstniecības pakalpojumus kā pieaugušajiem, tā bērniem. Pakalpojuma sniedzējam
ir noslēgts līgums ar Nacionālo Veselības
dienestu, pamatojoties uz ko tiks nodrošināti
valsts apmaksāti zobārstniecības pakalpojumi bērniem.
Plānots, ka SIA “Dr. Martas zobārstniecība” sniegs zobārstniecības, zobu higiēnista
pakalpojumus, 1 reizi mēnesī varēs saņemt
arī zobu ķirurga pakalpojumu. Uz doto brīdi
var teikt, ka ir uzstādīta zobārstniecības iekārta. Ir pasūtītas mēbeles, bet to piegāde
vēl nedaudz aizkavējusies. Vēl arī būs nepieciešami saskaņošanas darbi ar dažādām
institūcijām. Darbu sākotnēji bija plānots
uzsākt oktobra beigās, bet valstī noteikto ierobežojumu dēļ daudzi procesi iekavējušies.
Varētu būt, ka zobārstniecības kabinets tiks
atvērts decembrī. Sekojiet informācijai.

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016
0125, Meirānos, Indrānu pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu

Pamatojoties uz Lubānas apvienības
pārvaldes ierosinājumu, ir nepieciešams
sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0125, kas atrodas Meirānos,
Indrānu pagastā, Madonas novadā, lai daļu
zemes vienības, uz kuras atrodas Madonas
novada pašvaldības funkciju veikšanai nepieciešams objekts (dziļurbums) atdalītu no
pārējās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0125.
Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmā pieejamo informāciju, nekustamais īpašums ar kadastra numuru 7058 016 0125
nav ierakstīts zemesgrāmatā.
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 12. novembris

Nolēma
1. Sadalīt pašvaldībai piekrītošo zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 016
0125, 1,66 ha platībā, divās zemes vienībās.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0245 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – vienstāva un divstāvu
daudzdzīvokļu māju apbūve (NĪLM kods
0701), 12 161 m2 platībā un saglabāt adrePasākuma
–
si “Vītoli”, Meirāni,
Indrānusaimnieces
pag., Madonas
sieviešu deju grupa
nov., LV-4826.
“Magones”
un vadītāja
3. Zemes vienībai
ar kadastra
apzīmēIlze Purpļeviča.
jumu 7058 016 0244
noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu,
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (NĪLM
kods 1201), 3000 m2 platībā un piešķirt adresi “Meirānu dziļurbums”, Meirāni, Indrānu
pag., Madonas nov., LV-4826.

Par Madonas novada pašvaldības SIA “Lubānas KP” reorganizācijas sadalīšanas ceļā
uzsākšanu

Lai nodrošinātu ūdensapgādes un
siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas
efektivitāti Madonas novada teritorijā, ir
nepieciešams veikt pašvaldības SIA “Lubānas KP” reorganizāciju sadalīšanas
ceļā.
Nolēma
Uzsākt Madonas novada pašvaldības
SIA “Lubānas KP” reorganizācijas procesu
sadalīšanas ceļā, nosakot, ka SIA “Lubānas
KP” sadalīšanas rezultātā iegūstošās kapitālsabiedrības ir:
– Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas Siltums” (Iegūstošā sabiedrība Nr.1);
– Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas ūdens” (Iegūstošā sabiedrība Nr.2).
Noteikt, ka Iegūstošā sabiedrība Nr.1 un
Nr.2 palielinās pamatkapitālu, ieguldot Iegūstošo sabiedrību Nr.1 un Nr.2 pamatkapitālā
mantisko ieguldījumu – Sadalāmās sabiedrības pamatkapitālā esošo mantu, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
Noteikt, ka reorganizācijas rezultātā
Sadalāmās sabiedrības manta, kas netiek
ieguldīta Iegūstošās kapitālsabiedrības Nr.1
un Nr.2 pamatkapitālā, tiek nodota publiskai
personai – Madonas novada pašvaldībai.
Noteikt, ka reorganizācijas rezultātā Sadalāmā sabiedrība beidz pastāvēt.
Noteikt, ka iegūstošo sabiedrību - Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas Siltums” un Madonas novada pašvaldības SIA
“Madonas ūdens” kapitāla daļu turētājs ir
Madonas novada pašvaldība un pašvaldības
kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Madonas novada pašvaldības izpilddirektors.

Informāciju 6. un 7.lpp. apkopoja
Ligita Pētersone
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Lai rosinātu sabiedrību līdzdarboties
plānošanas procesā, notika iedzīvotāju
aptauja. Tās mērķis bija noskaidrot Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novada iedzīvotāju viedokli par pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti, par ikdienas paradumiem, par vidi, kurā dzīvo, kā arī par
vispārējām attīstības tendencēm un būtiskākajiem izaicinājumiem jaunajā Madonas
novadā. Aptauja tika īstenota 2020. gada
novembrī/decembrī un tajā piedalījās 440
dalībnieki.
No 2021. gada 5.novembra līdz
5.decembrim notiek publiskā apspriešana
Madonas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijai līdz 2035.gadam un Attīstības
programmai līdz 2027. gadam.
INFORMĀCIJA PAR PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS NORISI
Teritorijas attīstības plānošanas likums
paredz, ka vietējā pašvaldība izstrādā un
apstiprina vietējās pašvaldības attīstības
stratēģiju un attīstības programmu visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais
novada teritorijas attīstības plānošanas
dokuments un tajā noteikts Madonas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības

perspektīva. Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas
dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa
prioritātes un pasākumu kopums vietējās
pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Elektroniskā formātā ar Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un
attīstības programmas 1. redakciju var
iepazīties gan Madonas novada mājas
lapā, gan Lubānas apvienības mājaslapā.
Izdrukas būs pieejamas vairākās iestādēs
to darba laikā, pēc stingro ierobežojumu
atcelšanas, t.i. tiklīdz būs atļauta iestāžu
apmeklēšana klātienē: Madonas novada
centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva foajē), Lubānas
apvienības pārvaldes ēkā, iepriekš sazinoties ar pārvaldi telefoniski.
Priekšlikumus var iesniegt, nosūtot:
– elektroniski uz e-pastiem: pasts@madona.lv vai ramona.vucane@madona.lv;
– pa pastu: Madonas novada pašvaldībai - Saieta laukumā 1, Madonā, LV-4801.
Aicināti izmantot PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPU (skatāma www.madona.lv).
Lai vienotos par attālinātu vai klātienes
konsultāciju par Jums interesējošiem jautājumiem saistībā ar dokumentu, aicinām
vērsties Madonas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritorijas

plānošanas
nodaļā, zvanot pa tālruni
+37120228813.
Publiskās apspriešanas sanāksme novada iedzīvotājiem notiks 2021.gada 24.novembrī
plkst. 15.00 tiešsaistē “ZOOM” platformā,
pieslēgšanās saite:
https://us02web.zoom.us/j/8166701
0550?pwd=REova2NoS1h1U2w0NU1F
bklMTDB3Zz09. Tikšanās ID: 816 6701
0550. Pieejas kods: 680835. Pieslēgšanās
sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties, vai
jūsu datorā vai viedierīcē ir lejupielādēta
“ZOOM” lietotne.
Pieteikties iespējams arī uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi tiešsaistē Lubānas novada apvienības pārvaldē, kas
notiks 15.11. plkst. 15.00. Reģistrācijas
anketa:
https://forms.gle/ZM7aRJxV8Xn24EcYA.
Piedāvājam interesentiem QR kodu ar informāciju par sanāksmi
un reģistrācijas anketu.

Klientu apkalpošanas centrā Meirānos
Jau esam iedzīvotājus informējuši,
ka no 16. septembra Meirānos darbojas Valsts un Pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Laipni aicināti izmantot klientu
apkalpošanas centra piedāvātos pakalpojumus.
Klientu apkalpošanas centrs atrodas Meirānu bibliotēkas telpās. Tas
apmeklētājiem atvērts otrdienās un ceturtdienās. Darba laiks – no plkst. 9.00
līdz plkst. 16.00. Jūs pieņem klientu
apkalpošanas speciāliste Lita Žeiere.
VPVKAC sniegtie pakalpojumi:
“Klienta darba vietas” nodrošināšana - iekļauj VPVKAC darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas pieejamu
darba vietu, kas tehniski aprīkota ar
datoru un interneta pieslēgumu.
Ir nodrošināta iespēja kopēt, drukāt
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un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kas attiecināma uz valsts pārvaldes pakalpojumiem, ir arī brīvpieejas
internetu darbam ar personālo datoru;
Informēšana par pieprasītākajiem
valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem;
Palīdzība valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://www.latvija.lv pieejamo e-pakalpojumu pieteikšanā;
Apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu https://www.latvija.lv;
Atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana ar VPVKAC personāla palīdzību pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā;
VSAA un VID pakalpojumu pieteikšana papīra formā (saraksts);
Valsts pārvaldes pakalpojumu por”Lubānas Ziņas” 2021. gada 12. novembris

tāla https://www.latvija.lv lietotāju telefonisku konsultāciju sniegšana;
Atbilžu sniegšana iedzīvotājiem
epastā un sociālajos tīklos;
Sadarbspējīga COVID-19 vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas
sertifi kāta pieprasīšana klienta vārdā
un izsniegšana papīra formā.
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments – pase vai identifikācijas
karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā
paraksta viedkarti.
T. 64829640 (Meirānu bibliotēka).
T: 66954828, 64894091 (Lubānas
KAC).

Vakcinēti seniori saņems ikmēneša 20 eiro pabalstu
Lai Covid-19 izplatības laikā valstī
veicinātu vakcinēšanos pret saslimšanu
ar šīs infekcijas izraisītu slimību, Latvijā
dzīvojošiem un vakcinētajiem iedzīvotājiem virs 60 gadu vecuma no šī gada
novembra līdz 2022. gada marta beigām
maksās ikmēneša pabalstu 20 eiro mēnesī.
Labklājības ministrija ir apkopojusi
būtiskākos sabiedrības jautājumus par
šo pabalstu un kopā ar Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūru (VSAA) ir sagatavojusi uz tiem atbildes.
1. Esmu vakcinēts pensionārs, kas
man jādara, lai saņemtu pabalstu 20
eiro mēnesī? Jums nav jādara nekas,
ja dzīvojat Latvijā un esat Latvijā piešķirtās pensijas saņēmējs, jo šādā gadījumā
VSAA izmaksās pabalstu 20 eiro mēnesī
automātiski. Informāciju par to, ka esat
pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu, VSAA
saņems no Nacionālā veselības dienesta. Pabalstu izmaksās līdzīgi kā pensiju
un tā izmaksu uzsāks decembrī, kad Jūs
saņemsit 20 eiro par novembri un 20 eiro
par decembri, tātad kopā 40 eiro.
2. Ko nozīmē - pabeigts pilns vakcinācijas kurss pret Covid-19? Vai jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas sertifikātam? Ja vakcinācija veikta nesen, ir
svarīgi, lai ir ievadīts pilnam vakcinācijas
kursam, kas noteikts konkrētai vakcīnai,
atbilstošs vakcīnu devu skaits vai nepieciešamais jaukto vakcīnu devu skaits.
Vai arī ar RNS testu ir bijusi apstiprināta
inficēšanās (saslimšana) ar Covid-19 un
pēc tam ir ievadīta viena vakcīnas deva.
Sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts
var arī nebūt.
3. Vai pabalstu varēs saņemt, ja
cilvēks dažādu iemeslu dēļ tikai novembra baigās var doties vakcinēties
un līdz ar to otrā pote būs decembrī?
Jā, ja vakcinācijas kurss būs pabeigts,
piemēram, 2021.gada 16.decembrī, tad
pabalstu maksās par 2021.gada decembri un par 2022.gada janvāri, februāri un
martu. Par novembri 20 eiro neizmaksās.
4. Vai pabalstu izmaksās attiecīgo
vecumu sasniegušajiem Latvijas pilsoņiem, kas pašlaik dzīvo un strādā
ārzemēs? Nē, pabalstu varēs saņemt
tikai tie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā. Ar to ir
saprotama tāda persona, kura reāli dzīvo
Latvijā. Ja personas deklarētā dzīvesvietas adrese ir Latvijā, bet Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras rīcībā ir informācija, ka tās dzīvesvieta ir citā valstī,
tad tiek uzskatīts, ka šī persona nedzīvo
Latvijā.
5. Kā rīkoties, ja vakcinācija nav
veikta Latvijā? Ja sadarbspējīgs Covid19 vakcinācijas sertifikāts (ES digitālais

Covid-19 sertifikāts) saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī, tad ir jāraksta
iesniegums VSAA un tam jāpievieno ES
digitālo Covid-19 sertifikātu, kas saņemts
citā ES/EEZ dalībvalstī, vai tā kopiju.
Ja persona, kura atbilst 20 eiro pabalsta piešķiršanas kritērijiem, vakcināciju ir veikusi valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts, kādēļ nav izsniegts ES digitālais
Covid-19 sertifikāts, tad viņai ir jāvēršas
NVD ar iesniegumu par ārvalstī veiktās
vakcinācijas pret Covid-19 fakta atzīšanu.
6. Vai pabalsts 20 eiro mēnesī
pienākas cilvēkam, kurš vakcinējies
jau vasarā, bet 60 gadi apritēs tikai
30.decembrī? Ja cilvēks ir pabeidzis
pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19
2021.gada vasarā un 60 gadu vecumu
sasniedz 2021.gada 30.decembrī, tad
tiesības uz pabalstu viņam ir no 2021.
gada 1.decembra. Novembrī viņam vēl
nebija 60 gadu un līdz ar to cilvēks par
novembri pabalstu nesaņems.
7. Kas jādara vakcinētajiem cilvēkiem, kuriem jau ir noteiktie 60 gadi,
bet pensiju vai citu pakalpojumu no
VSAA, nesaņem? Šiem cilvēkiem ir jāiesniedz iesniegums VSAA. Iesniegumu
pabalsta 20 eiro mēnesī piešķiršanai
VSAA var iesniegt:
1. elektroniski oficiālajā e-adresē (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
2. elektroniski e-pastā Latgale@
vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar
drošu elektronisko parakstu, kas satur
laika zīmogu);
3. nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai
vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas
centros izvietotajās pasta kastītēs darba
laikā.
1. Iesniegumā jānorāda:
1. vārds, uzvārds, personas
kods,
2. tālruņa numurs vai elektroniskā
pasta adrese saziņai,
3. Latvijas kredītiestādes vai pasta
norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.
8. Vai pašvaldības sociālais dienests var atņemt maznodrošinātā statusu, ja pēc pabalsta 20 eiro mēnesī
saņemšanas cilvēka ienākumi būs
lielāki, nekā nepieciešams maznodrošinātajam? Nē, pašvaldības sociālais
dienests, novērtējot mājsaimniecības
materiālo situāciju sociālās palīdzības
piešķiršanai, neņems vērā Jums izmaksāto pabalstu 20 eiro mēnesī. No šī pabalsta netiks ieturēts arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
9. Kas notiks, ja vakcinēts 60 vai
vairāk gadus sasniedzis cilvēks šo
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pabalstu VSAA pieprasīs tikai pavasarī, jo vēlas 100 eiro saņemt uzreiz? Ja
šis cilvēks būs kvalificējies pabalstam
20 eiro mēnesī jau no novembra, tad,
situācijā, kad viņš nesaņem nevienu no
VSAA pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību
vai pabalstu), šo pabalstu var pieprasīt
arī vēlāk, piemēram, pavasarī, kad, pēc
iesnieguma izskatīšanas, cilvēkam tiks
izmaksāti 100 eiro vienā maksājumā.
Tomēr, jāņem vērā, ka iesniegums cilvēkam jāiesniedz sešu mēnešu laikā
no 2021.gada 27.oktobra, kad stājās
spēkā normatīvais regulējums par pabalsta 20 eiro mēnesī izmaksu, vai no
dienas, kad pabeigts pilns vakcinācijas kurss, ja tas ir veikts laikposmā no
2021.gada 27.oktobra līdz 2021.gada
31.decembrim.
10. Vai 20 eiro pabalsts pienākas
arī tiem vakcinētajiem, kas ir Krievijas pensijas saņēmēji? Šiem cilvēkiem
arī pienākas pabalsts 20 eiro mēnesī .
Jo, saskaņā ar likumu, to maksās Latvijā dzīvojošām personām (neatkarīgi
no pilsonības), kuras līdz 2021.gada
31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu
vecumu un pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19.
Pabalstu VSAA izmaksās bez personas iesnieguma, ja Krievijas vai citas
valsts pensiju cilvēks saņem ar VSAA
starpniecību. Ja Krievijas pensiju cilvēks
saņem tieši no Krievijas, tad VSAA rīcībā
nav personas konta numura. Šādā gadījumā būs jāraksta iesniegums pabalsta
piešķiršanai. Līdzīgi kā tiem, kuri no
VSAA nesaņem nevienu no pakalpojumiem (pensiju, atlīdzību, pabalstu).
11. Vai pabalstu 20 eiro mēnesī var
saņemt arī cilvēki, kas izslimojuši ar
Covid-19 un ieguvuši pārslimošanas
sertifikātu? Nē, pabalsts 20 eiro mēnesī
tiek piešķirts tikai tiem cilvēkiem, kuri pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu, līdz ar
to Covid-19 tests un pārslimošanas sertifikāts nav derīgs pabalsta piešķiršanai.
Tomēr, ja cilvēks veselības dēļ ir saņēmis
klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinumu par
nepieciešamību atlikt vakcināciju pret
Covid-19 līdz 2022. gada 31.martam,
tad šādā gadījumā persona var iesniegt
iesniegumu VSAA pabalsta piešķiršanai,
tam klāt pievienojot atzinumu.
12. Vai šo pabalstu maksās arī tiem
vakcinētajiem, kas sasnieguši noteikto
gadu skaitu, bet atrodas ieslodzījuma
vietā? Jā. Situācijā, ja cilvēks, kurš ir sasniedzis 60 gadu vecumu un pabeidzis
pilnu vakcinācijas kursu, atrodas cietumā, bet nesaņem nevienu maksājumu
no VSAA, tad viņam ir jāiesniedz VSAA
iesniegums par pabalsta 20 eiro mēnesī
piešķiršanu.
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18. novembrī plkst. 18.00
Lubānas pilsētas klubā
Svētku noskaņu Jums radīs
Santa un Kaspars Kasparsoni
koncertā

“Ticot, cerot un mīlot”

MEIRĀN
OS

Gaismas
raksti
Latvijai!
18. novembrī
no plkst. 10.00 līdz
plkst. 18.00
Laipni aicināti,
svētku noskaņas baudot,
apmeklēt
Meirānu tautas namā

Jolantas Kočānes krustdūrienā izšūto ziedu gleznu
izstādi “Kamēr vien var...”
guntas Sanderes austo
darbu izstādi “Latvijas daba
paklājos”
Izstādes iespējams aplūkot līdz
4. decembrim

Koncertu aicinām apmeklēt tikai ar derīgiem
Covid-19 sertifikātiem,
līdzi ņemot personu apliecinošus dokumentus
Ieeja 3 eUr
Biļetes iepriekšpārdošanā 16., 17. novembrī
Lubānas kultūras nama administrācijas telpās
no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00
Vietu skaits ierobežots

Koncerts notiks, ja to ļaus valstī noteiktie Covid-19
ierobežojumi
Par koncerta norisi vai izmaiņām norisē sekot:
vietnē Facebook,
Madonas un Lubānas mājaslapās
un uz afišām
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apmeklētājiem jāuzrāda Covid-19 sertifikātu, kas apliecina
vakcinācijas vai pārslimošanas
faktu, kā arī jāuzrāda personu
apliecinošu dokumentu.
No plkst. 16.00 pie Meirānu tautas nama izgaismosies gaismas
raksti Latvijai, kurus papildināt ar
savu sveces gaismiņu tiek aicināts ikviens sev vēlamā laikā.
vietnē www.facebook.com,
www.lubana.lv, www.madona.
lv Meirānu tautas nama amatiermākslas kolektīvu virtuālais
svētku sveiciens

“Degsim gaismas ceļu
Latvijai”

