
Aktuāli
šajā 

numurā

 Aiviekstē pie Lubānas smok zivis, Aivieks-
tes tuvumā jūtama nelaba smaka. Pļavu 
un palieņu applūšana, karstais laiks un citi 
faktori izraisījuši skābekļa badu Aiviekstes 
ūdeņos, kā rezultātā bojā iet zivis. VVD no-
rāda, ka nav pamatota iemesla šaubīties par 
dzeramā ūdens kvalitāti akās, jo skābekļa 
nelielais līmenis Aiviekstes upē ir lokāls.
 Pēc telpu remonta Lubānā darbu atsācis 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības die-
nests (NMPD).
  Aktīvās atpūtas faniem. 2. jūlijā plkst. 10:00 

Cesvaines kultūras namā notiks Madonas 

novada atklātais čempionāts novusā.
 Makšķerniekiem. 2. jūlijā plkst. 6:00 Odzie-

nas ezerā notiks Madonas novada atklātais 
čempionāts pludiņmakšķerēšanā.
 Līdz 2. jūlijam Lubānas tūrisma un kultūr-

vēsturiskā mantojuma centrā vēl apskatā-
ma ceļojošā izstāde “Lauku muzikanti. Mū-
zikas instrumenti. 20.gadsimts”.
 2. jūlijā no plkst. 14:00 – 16:00 Indrānu 

“Baložos” notiks “Ļapas maizes” ceptuvī-
tes atvēršanas svētki.
 Lubānas Sociālās aprūpes centrs uz no-

teiktu laiku (jūlijs, augusts) aicina darbā 
pavāru. Stundas likme – 3,65 EUR (bru-
to). Interesentiem zvanīt – 28374760 vai 
64894381.
 Visās Lubānas apvienības pārvaldes un ci-

tās vietējās iestādēs iedzīvotājiem ir pieejami 
bukleti “Kā rīkoties krīzes gadījumā”.
 Sākot ar 2023. gadu obligāts personu ap-

liecinošs dokuments būs eID karte.

 Saudzēsim un mīlēsim vidi sev apkārt! 
Ievērosim atkritumu apsaimniekošanas no-
teikumus. 
 Noslēgts pirkuma līgums ar SIA “OŠI V” 

par pašvaldības kustamās mantas – apau-
guma ar stumbra krāju 555,09 m3, 8,77 ha 
kopplatībā ciršanu, izvešanu un apaugu-
ma novākšanas vietas satīrīšanu īpašumā 
“Dzelzceļš” līdz 2022.gada 30. decembrim.
 PII “Rūķīši” neuzņems iestādē audzēk-

ņus no 25.08. – 31.08. sakarā ar iestādes 
sagatavošanas darbiem jaunajam mācību 
gadam.
 Par garantijas remontdarbiem. 

SIA “Valkas ceļi” apņēmušies veikt garan-
tijas laika defektu remontdarbus objektos 
“Cesvaines un Oskara Kalpaka ielu segu-
mu atjaunošana Lubānā” un “Parka ielas 
seguma atjaunošana Lubānā” līdz 2022. 
gada 31. jūlijam.

Ar burvīgiem smaidiem sejās 
Lubānā top Līgosvētku vainadziņi

Kad visiem pasākumiem beidzot ir vērti vārti vaļā, skolās jau notikuši izlaidumi, Lubānas apvienībā Līgosvētkos uz balli Meirānos ielūdza 
GREGS, Lubānā notika pirmā zaļumballe kopā ar Aldi Kisi un Co, koncertu Lubānā sniedza burvīgā Ilze Laila Purmaliete, bet meirānieši parādīja 

pirmizrādi “Padomi pirmajam randiņam”, un priekšā vēl tradicionālie Aiviekstes svētki’ 2022.

Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
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1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Lubānas multifunkcionālais centrs  

(turpmāk tekstā  - CENTRS)  ir  Madonas nova-
da pašvaldības Lubānas apvienības  pārvaldes 
(turpmāk tekstā PĀRVALDE) struktūrvienība, 
kura izveidota, lai īstenotu  „Jaunatnes likumā 
” norādītās pašvaldības funkcijas - nodrošinot 
institucionālo sistēmu darbā ar jaunatni, kā arī 
veicinātu vietējās kopienas iesaistīšanu lietde-
rīgās brīvā laika aktivitātēs. 

1.2. CENTRS ir viens no pašvaldības dar-
ba ar jaunatni un vietējo kopienu  īstenošanas 
instrumentiem un institucionālās sistēmas dar-
bam ar jaunatni un vietējo kopienu  sastāvda-
ļām.

1.3. CENTRS ir pašvaldības Attīstības 
nodaļas vecākā speciālista jaunatnes un ģi-
menes politikas jomā metodiskā pakļautībā 
esoša iestāde.

1.4. CENTRA juridiskā adrese: Oskara 
Kalpaka  iela 4-4, Lubāna, Madonas novads, 
LV-4830.

1.5. CENTRA  darbības tiesiskais pamats ir 
likums “Par pašvaldībām”, Jaunatnes likums, 
Bērnu tiesību aizsardzības likums, Izglītības 
likums, citi tiesību akti, kā arī šis nolikums.

2. CENTRA darbības mērķis un uzdevumi
2.1. CENTRA mērķis ir uzlabot dzīves kva-

litāti vietējās kopienas iedzīvotājiem, dodot 
iespēju apmeklēt centru, kurā tiem nodroši-
nāta paaudžu savstarpējā sadarbošanās, pil-
soniskā līdzdalība sabiedriskajās aktivitātēs, 
pašapziņas veidošana un lietderīga brīvā laika 
pavadīšana visām paaudzēm.

2.2. CENTRA darbības uzdevumi ir:
2.2.1. nodrošināt lietderīga brīvā laika iz-

mantošanas iespējas vietējās kopienas iedzī-
votājiem;

2.2.2. sekmēt jauniešiem nepieciešamo 
zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formā-
lās un interešu izglītības, īstenojot dažādus 
neformālās izglītības pasākumus, projektus 
un programmas;

2.2.3. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu 
intelektuālai un radošai attīstībai;

2.2.4. nodrošināt nepieciešamo atbalstu 
vietējās kopienas  iniciatīvām;

2.2.5. sekmēt vietējās kopienas  līdzdalību 
organizācijās,  iniciatīvu grupās un brīvprātīga-
jā darbā;

2.2.6. sekmēt paaudžu savstarpējo sadar-
bošanos; 

2.2.7. sekmēt kopienas iedzīvotāju iesais-
tīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptau-
tiska mēroga pasākumos, projektos un prog-
rammās;

2.3. CENTRS savu darbu organizē no-
teiktā mērķa un uzdevumu ietvaros saskaņā 
ar valsts jaunatnes politikas attīstības plāno-
šanas dokumentos noteiktajiem mērķiem un 
nostādnēm, pašvaldības attīstības plānošanas 
dokumentiem, piešķirtā budžeta, noslēgto 
līgumu un savas saimnieciskās darbības ie-
tvaros saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību 
aktiem.

2.4. CENTRA apmeklētājiem CENTRA pa-
kalpojumi un apmeklēšana ir nodrošināta bez 
maksas.

3. CENTRA  apmeklētāji

3.1. Centra apmeklētāji ir vietējās kopie-
nas iedzīvotāji. 

3.2. Apmeklētāju tiesības:
3.2.1. piedalīties CENTRA organizētajos 

pasākumos, projektos un programmās.
3.2.2. ierosināt un īstenot pasākumus, 

projektus un programmas CENTRĀ;
3.2.3. saņemt nepieciešamo informāciju 

par Centra darbību, jaunatnes politikas aktua-
litātēm, kā arī neformālās izglītības pasāku-
miem, projektiem un programmām.

3.3. Apmeklētāju pienākumi:
3.3.1. saudzēt CENTRA telpas un materiāli 

tehnisko bāzi;
3.3.2. apmeklējot CENTRU, jāiepazīstas ar 

CENTRA nolikumu un citiem CENTRA darbību 
reglamentējošajiem dokumentiem, apliecinot 
to turpmāko ievērošanu ar savu parakstu.

3.4. Pret apmeklētājiem, kas sistemā-
tiski pārkāpj CENTRA iekšējas kārtības no-
teikumus, var tikt piemērotas sankcijas, kas 
ierobežo CENTRA turpmāko apmeklējumu uz 
noteiktu laiku (ne vairāk kā viens mēnesis).

4. CENTRA vadītājs 
4.1. CENTRA darbību  nodrošina  CEN-

TRA vadītājs. 
4.2. CENTRA vadītāju  pieņem   un atbrīvo 

no amata PĀRVALDES vadītājs.
4.3. CENTRA vadītāja  pienākumi:
4.3.1. plānot, organizēt CENTRA darbu, 

nodrošināt kvalitatīvas, informatīvas, izglītojo-
šas un daudzveidīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas dažādu paaudžu iedzīvotājiem; 

4.3.2. veidot CENTRA gada darbības un 
pasākumu plānu. Aktivitātes tiek organizētas, 
ņemot vērā vietējās kopienas intereses un pie-
prasījumu;

4.3.3. sagatavot un koordinēt vietējā un 
starptautiskā mēroga projektus, līdzdarboties 
projektu īstenošanā;

4.3.4. organizēt un vadīt individuālas un in-
terešu grupu nodarbības, kvalificētu speciālistu 
konsultācijas, lekcijas, seminārus, nodarbības 
u.tml., radot iespēju CENTRA  apmeklētājiem  
regulāri tikties un savstarpēji komunicēt, piln-
veidoties un paplašināt interešu loku;

4.3.5. plānot, vadīt un koordinēt centra 
darbību paaudžu sadarbības jomā; 

4.3.6. motivēt vietējās kopienas  iedzīvo-
tājus pilsoniskai līdzdalībai un sabiedriskai 
darbībai;

4.3.7. atbalstīt un veicināt jauniešu  un citu 
iedzīvotāju grupu iniciatīvas; 

4.3.8. īstenot darbu ar jaunatni saskaņā ar 
pašvaldības izvirzītajām prioritātēm jaunatnes 
politikas jomā, nodrošinot jauniešu dzīves kva-
litātes uzlabošanos;

4.3.9. nodrošināt jauniešu līdzdalību dar-
ba ar jaunatni aktivitāšu plānošanā, īstenoša-
nā un izvērtēšanā vietējā, nacionālā un starp-
tautiskā līmenī;

4.3.10. nodrošināt jauniešiem iespēju ie-
gūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas 
un kompetences neformālās izglītības ceļā;

4.3.11. konsultēt jauniešus par viņiem ak-
tuālajām tēmām;

4.3.12. radīt nosacījumus jauniešu per-
sonības attīstībai tādās jomās kā atbildība 

un patstāvība, pilsoniskā līdzdalība un pat-
riotisms, karjeras izaugsme un mūžizglītība, 
komunikācijas un saskarsmes prasmes, starp-
kultūru dialogs, uzvedības kultūra, sociālā ie-
kļaušana;

4.3.13. nodrošināt dažādām mērķgrupām 
atbilstošas informācijas pieejamību;

4.3.14. motivēt un iesaistīt CENTRA ap-
meklētājus brīvprātīgajā darbā un  Madonas 
novada sabiedriskās dzīves aktivitātēs;

4.3.15. veikt  iedzīvotāju aptaujas un ana-
lizēt iegūto informāciju, izstrādājot priekšli-
kumus praktisku pasākumu kopumam, kas 
nodrošina vietējās kopienas dzīves kvalitātes 
uzlabošanos;

4.3.16. identificēt problēmas vietējā kopie-
nā, piedāvāt tām atbilstošus risinājumus;

4.3.17. informēt sabiedrību par CENTRA 
darbu.  Izveidot un uzturēt sociālo tīklu kontus  
un regulāri publicēt aktuālo informāciju; 

4.3.18. noteikt vajadzīgos resursus CEN-
TRA pasākumu un darba procesa īstenošanai 
un nodrošināt piešķirto resursu racionālu iz-
mantošanu;

4.3.19. sekot līdzi jomas aktualitātēm un 
jaunākajām tendencēm, pilnveidot profesio-
nālajai darbībai nepieciešamās zināšanas;

4.3.20. sadarboties ar jaunatnes darbi-
niekiem, multifunkcionālo centru vadītājiem, 
izglītības un kultūras iestādēm, pašvaldību, 
nevalstiskajām organizācijām u.c. sadarbības 
partneriem;

4.3.21. ievērot darba aizsardzības, datu 
aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošī-
bas normatīvo aktu prasības;

4.3.22. Savas kompetences ietvaros veikt 
citus darbus saskaņā ar PĀRVALDES  vadītā-
ja, vecākā speciālista jaunatnes un ģimenes 
politikas jomā  dotajiem uzdevumiem vai rīko-
jumiem.

5. CENTRA finansiālā un saimnieciskā 
darbība

5.1. CENTRA darbība tiek finansēta no 
PĀRVALDEI apstiprinātajiem Madonas novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

5.2. CENTRAM var būt arī citi ieņēmumi, 
kas iegūti no maksas pakalpojumu sniegša-
nas, sadarbības programmām un projektiem, 
kā arī juridisko un fizisko personu ziedoju-
miem un dāvinājumiem. Par ziedojumiem, kas 
saņemti mantas veidā, sastāda pieņemšanas 
aktu.

5.3. CENTRA līdzekļi tiek izlietoti darbības 
mērķu un uzdevumu īstenošanai.

5.4. CENTRA tiesības – sniegt maksas pa-
kalpojumus, kuru veidus un izcenojumus ap-
stiprina Madonas  novada pašvaldības dome.

6. CENTRA nolikuma grozījumu pieņem-
šanas kārtība

6.1 Nolikums stājas spēkā ar tā apstipri-
nāšanas brīdi.

6.2 Ierosināt veikt grozījumus šajā noli-
kumā ir tiesīgs CENTRA vadītājs, PĀRVAL-
DES vadītājs, Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas Centrālās administrācijas 
vecākais speciālists jaunatnes un ģimenes 
politikas jomā, Madonas novada pašvaldī-
bas Izglītības un jaunatnes lietu komiteja. 

Lubānas multifunkcionālā centra nolikums
Projektā “Nodarbinā-

tības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras 
iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesio-
nālās izglītības iestādēs” 
visu jūnija mēnesi nodar-
bināti 5 jaunieši: Marika 
Anna Caune (aukle PII 
“Rūķīši” “Zīļuku” grupiņā); 
Kristofers Šmits (reģistra-
tors Lubānas pilsētas bib-
liotēkā); Helēna Gerševica 
(muzeja izstāžu un ekspo-
zīciju zāļu uzraugs); Elīna 
Garā un Artūrs Pelšs (lab-
iekārtošanas strādnieki).

► Marika Anna Caune (11.kl.) ir aukle bēr-
nudārza grupiņā “Zīļuki”. Meitene Ēnu dienā 
arī ir ēnojusi “Zīļuku” grupiņā. Kāpēc? Patīk 
darboties ar bērniem. Patīk, kā viņi smaida. 
Bērniem interesē viss, viņi uzdod jautājumus: 
Kur tu dzīvo? Kas tas par koku? Kā sauc šo 
puķi? Jācenšas atbildēt uz visiem bērnu jau-
tājumiem. Marika Anna vēlas uzzināt, vai savu 
nākotnes profesiju gribētu saistīt ar bērniem 
(bērnudārzu vai skolu), tāpēc arī šeit strādā, 
lai pārbaudītu savas spējas.

► Lubānas pilsētas bibliotēkā klientus sa-
gaida smaidīgais un laipnais reģistrators Kris-
tofers Šmits (12. kl). Viņš pastāsta, ka bibliotē-
kā darba netrūkst. Kristofera darbu grafikā ietilpst 
apmeklētāju pieņemšana, grāmatu, laikrakstu un 
žurnālu skenēšana, ievadīšana sistēmā, zīmogu 
un svītrkodu uzlikšana visām vienībām, kopēšana, 
printēšana, laminēšana, grāmatu numurēšana (lai 
klientam vieglāk atrast grāmatas). Kristofers savu 
nākotni plāno saistīt ar informācijas tehnoloģijām 
(arī bibliotekāram ir daudz darba ar IT).

► Helēna  Gerševica pēc 12. klases absolvē-
šanas 1 mēnesi nolēmusi pastrādāt Lubānas tū-
risma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā. Viņa 
datorrakstā pārraksta Lubānas iedzīvotāju rokrak-
stā iesniegtos stāstus trešajai grāmatai par Lubānu. Palīdz izkārtot bukletus, sagaidīt 

ekskursantus, pastāsta par Lubānas tūrisma 
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā iz-
vietotajām pastāvīgajām ekspozīcijām, par 
esošo izstādi. Helēna plāno studēt Latvijas 
Universitātē komunikāciju zinātni, tāpēc tik-
šanās centrā ar tūristiem viņai sagādā prieku 
un ir laba komunikācijas prasmes ar nepa-
zīstamiem cilvēkiem pārbaude. 

► Elīna Garā (10.kl.) un Artūrs Pelšs (12. 
kl.) ir labiekārtošanas strādnieki Īpašumu uz-
turēšanas nodaļā un veic visus Lubānā ne-
pieciešamos aktuālos darbus. Elīna pārsvarā 
ir puķu dobju pavēlniece (ravē), bet Artūrs 
pļauj, krāso, labo utt. Abi skolnieki atzīst, ka 
strādā šeit, lai vasara neliekas tik garlaicīga. 
Ar draugiem var satikties arī pēc darbu pa-
veikšanas. 

Ligita Pētersone                                                                                                                                        
                                            

”Lubānas Ziņas” 2022. gada 30. jūnijs 3

Piešķirti papildus  
finanšu līdzekļi  

skolēnu nodarbinātības 
pasākumiem  

vasaras brīvlaikā
2022. gada pašvaldības budžetā Lubānas 

apvienības pārvaldei tika paredzēti līdzekļi 10 
skolēnu nodarbinātības pasākumam vasaras 
brīvlaikā. Nodarbinātības valsts aģentūra ar 
2022. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 31.1-5.3.1./22 
atbalstīja Lubānas apvienības pārvaldes pie-
teiktās 18 darba vietas aktīvā nodarbinātības 
pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vis-
pārējās, speciālās vai profesionālās izglītības 
iestādēs”  īstenošanā, kas tiek finansēts no 
valsts speciālā budžeta finanšu līdzekļiem. 

Īstenojot NVA skolēnu vasaras nodarbinā-
tības pasākumu, pašvaldība saņems dotāciju 
skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša darba al-
gas. Ja darba devējs nodarbinās skolēnu ar 
invaliditāti, NVA dotācija būs valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas apmērā. NVA 
apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to 
paredz normatīvie akti par obligātajām vese-
lības pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu 
pret nelaimes gadījumiem darba vietā. NVA 
maksās arī dotāciju skolēna darba vadītāja 
atalgojumam vienu desmito daļu no valstī no-
teiktās minimālās mēneša darba algas par 1 
skolēna darba vadīšanu.  Savukārt pašvaldībai 
būs jānodrošina līdzfinansējums darba algai, 
nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam 
par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēne-
ša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba 
laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās 
algas apmērā – EUR 500,00 pirms nodokļu 
nomaksas.

Pasākuma realizācijai papildus 8 darba vie-
tu nodrošināšanai nepieciešami EUR 3662,00, 
no tiem EUR 2506,00 finansējums skolēnu un 
darba vadītāja darba algai un EUR 1156,00 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto ie-
maksu veikšanai.

24. maija domes sēdē pašvaldība piešķīra 
EUR 3662,00 finansējumu aktīvā nodarbinā-
tības pasākuma “Nodarbinātības pasākumi 
vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst iz-
glītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs”  īstenošanai Lubānas ap-
vienības pārvaldē.

► 21.jūnijā NVA veica pārbaudi pasākuma 
“Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 
vietā – Lubānas administratīvajā teritorijā. Tika 
pārbaudīta pasākuma īstenošanas dokumen-
tācijas atbilstība, notika pārrunas ar skolēniem. 
Pārkāpumi netika konstatēti. 

Kā sokas darbi vasarā?
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Par pašvaldības 
investīciju projekta 

“Ielu seguma virsmas 
apstrāde Madonas 

novadā” īstenošanu un 
aizņēmuma ņemšanu

Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijā 
veikts iepirkums ID Nr. MNP2022/22  “Ielu seguma 
virsmas apstrāde Madonas novadā”. Investīciju pro-
jekta ietvaros plānots ielu seguma virsmas apstrādi 
veikt Madonas pilsētas 6 ielās, Barkavas ciema 2 
ielās, kā arī Lubānas pilsētas Dzelzceļa un Meža 
ielās.
Domes sēdē 31.05. nolēma
1. Apstiprināt projekta “Ielu seguma virsmas apstrā-
de Madonas novadā” īstenošanu par kopējo summu 
EUR  349429,76.
2. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kon-
troles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma 
ņemšanu EUR 297015,30 apmērā projekta “Ielu se-
guma virsmas apstrāde Madonas novadā”” īsteno-
šanai,  Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu 
likmi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem.
3. Aizņēmumu izņemt un apgūt 2022. gadā.
4. Saskaņot lēmuma 2.punktā noteiktā aizņēmuma 
atmaksas garantēšanu ar Madonas novada pašval-
dības  pamatbudžeta līdzekļiem.
5. Piešķirt fi nansējumu investīciju projekta “Ielu se-
guma virsmas apstrāde Madonas novadā” īstenoša-
nai EUR 52414,46 apmērā no Madonas novada paš-
valdības 2022. gada pamatbudžeta  nesadalītajiem 
līdzekļiem.

Par sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību “Lubānas KP” prasījuma 

tiesību pret parādniekiem 
pārņemšanu

Ar 2021.gada 28.oktobra Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.351 
“Par Madonas novada pašvaldības SIA “Lubānas KP” reorganizāciju sadalī-
šanas ceļā uzsākšanu” ir nolemts uzsākt sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
“Lubānas KP” reorganizācijas procesu sadalīšanas ceļā, kurā iegūstošās sa-
biedrības ir pašvaldības kapitālsabiedrības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Madonas Siltums” un SIA “Madonas ūdens”.
Apzinot SIA “Lubānas KP” šī brīža fi nanšu stāvokli, ir zināms, ka tai ir prasījuma 
tiesības pret tās klientiem, kas nav veikuši samaksu par no SIA “Lubānas KP” 
saņemtajiem pakalpojumiem. Šīs prasījuma tiesību pret parādniekiem pirms SIA 
“Lubānas KP” reorganizācijas uzsākšanas var pārņemt pašvaldība. Līdz admi-
nistratīvi teritoriālajai reformai, kas noslēdzās 2021.gadā, ieguldījumus SIA “Lu-
bānas KP” pamatkapitālā veica Lubānas novada pašvaldība, kuras institūciju, 
fi nanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja ir Madonas novada pašvaldība. 
Pašvaldībai, pārņemot SIA “Lubānas KP” prasījuma tiesības pret parādniekiem 
un tās izmantojot, pastāv iespēja atgūt daļu no Lubānas novada pašvaldības 
(bijušā Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju) ieguldījuma SIA “Lubānas KP” 
pamatkapitālā un novirzīt to Lubānas apvienības pārvaldei tās funkciju īstenoša-
nai (bijušā Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām). Pašvaldībai, 
pārņemot SIA “Lubānas KP” prasījuma tiesību pret parādniekiem, arī sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” un SIA “Madonas ūdens” tiktu nodro-
šināts labāks fi nanšu stāvoklis pēc SIA “Lubānas KP” reorganizācijas. 

Par klienta līdzdalības maksājumu 
par higiēnas pakalpojumu

Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošo no-
teikumu Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā” 5. pun-
ktā noteikti sociālie pakalpojumi, ko sniedz  Madonas novada pašvaldība, 
tajā skaitā 5.1.11. apakšpunktā noteiktais pakalpojums  “Higiēnas pakalpo-
jums”. Saistošo noteikumu 66. punktā paredzēts, ka līdzdalības maksājums 
tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu. 

Saistošo noteikumu 3.1.11. apakšnodaļā noteikts, ka pašvaldības snieg-
tais sociālais pakalpojums – Higiēnas pakalpojums – ietver pirti, mazgāša-
nos dušā, veļas mazgāšanu un veļas žāvēšanu, kā arī paredzēts, ka tiesī-
bas sociālo pakalpojumu saņemt ir ģimenēm (personām), kurām ir grūtības 
veikt personisko aprūpi un/vai kurām dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas un 
mazgāšanās iespēju.

Pašvaldība domes sēdē 24.05. noteica
1. klienta līdzdalības maksājumu par sociālo pakalpojumu – higiēnas pa-

kalpojumu, kas ietver:
1.1. pirts un dušas pakalpojumu  – viena stunda vienai personai –  5 

euro;
1.2. dušas pakalpojumu pieaugušajam – viena persona, viena mazgā-

šanās reize – 1 euro;
1.3. dušas pakalpojumu bērnam no 10 gadu vecuma – viena persona, 

viena mazgāšanās reize – 0,50 euro;
1.4. veļas mazgāšanu un žāvēšanu – viena veļas mazgāšanas reize  – 1 

euro;
2. Noteikt, ka no lēmuma 1.punktā noteiktā līdzdalības maksājuma ir at-

brīvoti Madonas novada pašvaldības  iedzīvotāji:
2.1. bērni līdz 10 gadu vecumam;
2.2. trūcīgas vai maznodrošinātas personas, kurām Madonas novada 

Sociālais dienests izsniedzis izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinā-
tas personas statusam;

2.3. daudzbērnu ģimenēm, uzrādot Goda ģimenes karti.
3. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā.

Peldlīdzekļu parāde 
“Dod elpu Aiviekstei”
Pasākumu organizē: Lubānas apvienības pārvalde 
sadarbībā ar biedrību “Aborieši”
Norises laiks – 9.07.2022.
Dalībnieku pulcēšanās vieta un laiks: Krasta ielas 
peldētavā plkst. 14:00
Skatītāju pulcēšanās vieta: tilts pāri Aiviekstei, Lu-
bānas pilsētā, labais un kreisais upes krasts, 200 m 
zonā augšpus tilta
Parādes sākums plkst. 15:00  
Mērķi: Sakult Aiviekstes upē ūdeni, lai palielinātu 
skābekļa daudzumu tajā. Apliecināt savu piederību 
upei, pie kuras dzīvojam. Pārspēt iepriekšējo Ai-
viekstes svētku parādes peldlīdzekļu skaitu 40 
Peldlīdzekļi: Kanoe, kajaki, smailes, supi, zvejas lai-
vas, motorlaivas, plosti, katamarāni, kuģi, pašizga-
tavoti peldlīdzekļi. 
Drošība: Visiem dalībniekiem jāievēro peldlīdzekļu  
parādes secība, kuru noteiks organizators. Par per-
sonīgo drošību uz ūdens atbildīgi ir paši dalībnieki! 
Dalībniekiem, kuriem nav sava peldlīdzekļa, bet ir 
vēlme piedalīties, zvanīt pa zemāk norādīto tālruni:

Pieteikšanās: marisvalainis@inbox.lv
mob.26649344
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Piešķirts 
fi nansējums iekšējās 
ūdensapgādes un 

kanalizācijas 
sistēmas remontam 
Lubānas vidusskolas 

ēkā
Lubānas vidusskolas ēkai nepieciešams 
fi nansējums iekšējās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas daļējam remon-
tam. Remonta nepieciešamību vidus-
skola pamato ar to, ka sporta zāles dušu 
telpas laika gaitā ir nolietojušās, kā arī 
saņemts Veselības inspekcijas aizrādī-
jums. Vidusskola ir veikusi potenciālo 
piegādātāju apzināšanu un tirgus izpēti.
Pašvaldība piešķīra fi nansējumu Lubā-
nas vidusskolas iekšējās ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmas remontam 
EUR 21199,99 apmērā no 2022.gada 
Madonas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem, kas ņemti no 
Lubānas apvienības pārvaldes 2021.
gada atlikuma.

Jauna nekustamā 
īpašuma izveidošana 

un nostiprināšana 
zemesgrāmatā

Ar Madonas novada pašvaldības 2021.
gada 28.oktobra domes lēmumu Nr.358 
nolemts, sadalīt zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 7058 016 0125, Meirā-
nos, Indrānu pagastā, kā rezultātā tika 
izveidotas divas zemes vienības.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 
ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0244, 
uz kuras atrodas dziļurbums un kurai 
piešķirta adrese “Meirānu dziļurbums”, 
Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas no-
vads, ir nepieciešama pašvaldības funk-
ciju nodrošināšanai un tāpēc īpašums 
jānostiprina zemesgrāmatā uz Madonas 
novada pašvaldības vārda.
31. maija domes sēdē nolēma izveidot 
jaunu zemes īpašumu ar adresi “Mei-
rānu dziļurbums”, Meirāni, Indrānu pa-
gasts, Madonas novads, ar kadastra 
apzīmējumu 7058 016 0244 0,3091 ha 
platībā, atdalot to no nekustamā īpašu-
ma ar kadastra numuru 7058 016 0125. 
Nostiprināt zemesgrāmatā uz Madonas 
novada pašvaldības vārda zemes īpa-
šumu “Meirānu dziļurbums”, Meirāni, 
Indrānu pagasts, Madonas novads.

Kas notiek 
Aiviekstē?

Aiviekstes upē pie Lubānas pilsētas 
konstatētas bojāgājušas zivis, plūdi 
Vidzemē un spēcīgā svelme vietām ra-
dījusi zivīm nelabvēlīgus apstākļus.
27.jūnijā Valsts vides dienests (VVD) rī-
cībā nonāca informācija par beigtām 
zivīm Aiviekstes upē pie Lubānas. Starp 
bojāgājušām zivīm bija asari, raudas, vē-
dzeles, brekši, līdakas, zuši, līņi, karpas, 
vīķes un citas zivis.
VVD nekavējoties veica upes apseko-
šanu un konstatēja, ka ūdenī izšķīdušā 
skābekļa koncentrācija Aiviekstē pie Lu-
bāna slūžām ir 8 mg/l, kas atbilst normai, 
savukārt pie Kalnupes ietekas Aiviekstē 
tā samazinās (3,9 mg/l), pie Ičas ietekas 
tā ir vēl mazāka (1,3 mg/l), taču lejpus 
Ičas ietekas, pirms Lubānas pilsētas iz-
mērītais skābekļa daudzums jau ir katas-
trofāli zems – tikai 0,3 mg/l. 
Ūdens, kur izšķīdušā skābekļa līmenis 
ir zemāks par 5 mg/l ir nelabvēlīga vide 
zivīm, bet skābekļa koncentrācija, kas 
mazāka par 2 mg/l, izraisa to nāvi (asa-
ru dzimtas zivīm tas iespējams jau pie 3 
mg/l).
“Neseno intensīvo lietusgāžu rezultātā 
Vidzemes upēs strauji cēlās ūdens lī-
menis, kas izraisīja pļavu un palieņu ap-
plūšanu. Tādējādi upē no applūdušajām 
teritorijām nokļuva liels organisko vielu 
daudzums, kas karstā laikā sāka strau-
ji sadalīties, intensīvi patērējot skābekli. 
Noteiktā upes posmā skābekļa defi cīts 
izrādījies zivīm letāls. VVD paņemto 
ūdens paraugu analīzes sniegs vairāk in-
formācijas,” skaidro VVD Zvejas kontro-
les departamenta direktore Evija Šmite.
Saskaņā ar plūdu riska informācijas sis-
tēmas datiem ūdens līmenis Vidzemes 
upēs jau vairākas dienas turpina samazi-
nāties. Paredzams, ka tuvāko dienu laikā 
situācija normalizēsies. VVD inspektori 
turpina sekot līdzi situācijai.

Pastāvīgās 
atkritumu 

izvešanas daļas 
maksas izmaiņas

SIA “Mado-
nas namsaim-
nieks” norāda, ka 
ir palielinājies ne 
tikai autotrans-
porta izmaksu 
īpatsvars, bet arī 
administratīvās 
izmaksas, kas 
saistītas ar ener-
goresursu pie-
augumu, elek-
trības cenu kāpumu un programmas 
uzturēšanas izmaksām. Pamatojoties 
uz augstākminēto Sabiedrība lūdz 
Madonas novada pašvaldību pieņemt 
lēmumu un apstiprināt sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas tarifa daļu - 
maksa par atkritumu viena kubikmet-
ra savākšanu 13.75 EUR/m3 bez PVN. 

Madonas novada pirmajā atkritu-
mu apsaimniekošanas zonā, (ko ap-
kalpo SIA Madonas namsaimnieks), 
ar 01.07.2022. noteikta šāda sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksas 
aprēķināšanas kārtība. Maksa par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
tiek aprēķināta summējot maksu par 
sadzīves atkritumu savākšanu (pastā-
vīgā daļa) un to noglabāšanu (mainī-
gā daļa).

Pastāvīgā daļa:

Maksa par atkritumu viena kubik-
metra savākšanu noteikta saskaņā ar 
Madonas novada pašvaldības pirma-
jai atkritumu apsaimniekošanas zonai 
apstiprināto tarifu – 13.75 EUR/m3, 
papildus aprēķinot PVN.

Mainīgā daļa:

Maksa par atkritumu viena kubik-
metra noglabāšanu noteikta atbilstoši 
spēkā esošajam atkritumu noglabāša-
nas tarifam, ko apstiprinājis Sabiedris-
ko pakalpojumu regulators konkrētā 
norēķinu periodā, nemainot sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas aprē-
ķināšanas kārtības pamatprincipus, 
kādi tie tika apstiprināti pamatojoties 
uz 25.02.2016. Madonas novada paš-
valdības lēmumu Nr. 90.

Ilustratīvs foto
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Ir divu veidi personu apliecinoši dokumenti 
– pase un personas apliecība jeb elektro-
niskā identifi kācijas karte (eID karte). Per-
sonai no 15 gadu vecuma obligāts ir viens, 
lietošanai derīgs personu apliecinošs do-
kuments. Ja persona vēlas, viņa var sa-
ņemt gan pasi, gan personas apliecību. 
Bērniem līdz 15 gadu vecumam personu 
apliecinošu dokumentu izsniedz ceļoša-
nai. Personas apliecībā ir iekļauti sertifi kāti, 
kas ļauj autentifi cēties elektroniskā vidē un 
elektroniski parakstīt dokumentus. Sīkā-
ka informācija https://www.pmlp.gov.lv/lv/
sakums/pakalpojumi/personu-apliecino-
si-dokumenti/pases/personas-apliecibas.
html
Konsultācijas par personu apliecinošiem 
dokumentiem: pases@pmlp.gov.lv
Konsultācijas par eID kartē iekļautiem serti-
fi kātiem: eid@pmlp.gov.lv
Personas apliecinošu dokumentu izsniedz 
10 darbadienu laikā vai paātrinātā kārtībā 2 
darbadienu laikā
Sākot ar 2023. gadu, obligāts personu 
apliecinošs dokuments gan Latvijā dzī-
vojošajiem pilsoņiem, gan nepilsoņiem 
būs personas apliecība jeb elektronis-
kās identifikācijas (eID) karte.
Pēc tam, kad eID karte kļūs par obligātu 
personu apliecinošu dokumentu, Latvijas 
pilsoņa vai nepilsoņa pase paliks kā izvēles 
personu apliecinošais dokuments vai kā 
ceļošanas dokuments, ko varēs izmantot, 
dodoties uz valstīm, kurās eID karte netiek 
atzīta par personu apliecinošu vai ceļoša-
nas dokumentu.
Personas apliecība ir dokuments, kas pri-
māri paredzēts lietošanai iekšzemē, Ei-
ropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās 
zonas valstu un Šveices Konfederācijas 
teritorijā, kā arī dokuments, kas izmanto-
jams identitātes apliecināšanai elektronis-
kā vidē (autentifi kācijai) un elektroniskā 
paraksta lietošanai. Personas apliecība 
nav izmantojama ceļošanai uz valstīm, ar 
kurām ir vīzu režīms vai īpaši ieceļošanas 
noteikumi. Personas apliecība tās izmēru 
dēļ (bankas kartes formāta dokuments) ir 
ērtāka ikdienas lietošanai.
1. Vai arī pensionāriem jānoformē eID karte 
līdz 2023. gada 1. janvārim?
Nē, pensionāriem pārejas periods, līdz ku-
ram jānoformē eID karte noteikts līdz 2030. 
gada 31. decembrim.
2. Kāda ir pamata valsts nodeva par perso-
nas apliecību jeb eID karti?
10 darbdienu laikā - 15 eiro, 2 darbdienu 
laikā - 30 eiro.
Valsts nodevas atvieglojumi:
Ja eID karti izsniedz:
bērnam vai jaunietim, kurš nav sasniedzis 
20 gadu vecumu;
pensijas vecumu sasniegušai personai;
personai, kura uzrāda pensionāra apliecī-

bu;
personai ar I vai II grupas invaliditāti (uzrā-
dot invaliditāti apliecinošu dokumentu).
Šajos gadījumos valsts nodeva par eID 
karti ir: 10 darbdienu laikā - 5 eiro
2 darbdienu laikā - 15 eiro
Ja personu apliecinošu dokumentu iz-
sniedz divu darbdienu laikā:
personai, kas noslēdzot laulību, mainījusi 
uzvārdu un 30 dienu laikā pēc laulības no-
slēgšanas iesniegusi dokumentus personu 
apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
personai, kas 30 dienu laikā pēc Latvijas 
pilsonības iegūšanas naturalizācijas kārtī-
bā iesniegusi dokumentus personu aplie-
cinoša dokumenta izsniegšanai;
personai, kurai nepieciešama ārstēšanās 
ārvalstī;
personai, kurai nepieciešams izbraukt uz 
ārvalsti tuvinieka slimības vai nāves gadī-
jumā;
personai, kura nav sasniegusi 20 gadu ve-
cumu, vai izglītības iestādes audzēknim, 
kurš nav sasniedzis 24 gadu vecumu, un 
dodas izglītības iestādes vai jaunatnes or-
ganizācijas rīkotā braucienā uz ārvalstīm.
Šajos gadījumos valsts nodevas apmērs ir 
vienāds ar pamata valsts nodevas apmēru, 
kāds ir noteikts par personu apliecinošu 
dokumentu izsniegšanu 10 darbdienās.
6. Vai mana pase pēc 2023. gada 1. janvā-
ra vairs nebūs derīga?
Nē, izmaiņas Personu apliecinošu doku-
mentu likumā neietekmēs pašreizējās pa-
ses derīguma termiņu. Tā būs derīga līdz 
pasē ierakstītā derīguma termiņa beigām.
7. Kādas lietas darīt ar personas apliecību 
ir aizliegts?
dokumentu bojāt, izdarīt tajā tiesību aktos 
neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura 
izmaiņas;
dokumentu nodot vai pieņemt ķīlā;
dokumentu nodot lietošanā citai personai;
lietot citu personu apliecinošu vai citas per-
sonas pagaidu dokumentu;
dokumentu izsniegt citai personai, izņemot 
šajā likumā noteiktos gadījumus;
lietot dokumentu, kas kļuvis lietošanai ne-
derīgs;
iznīcināt, kad beidzies derīguma termiņš
8. Vai eID karte maiņas gadījumā paliks 
manā rīcībā līdz jaunā dokumenta izgata-
vošanai?
Jā, eID karti varēs turpināt lietot līdz jaunās 
eID kartes saņemšanai.
9. Vai ir kādas priekšrocības, noformējot 
pasi un eID karti vienlaicīgi?
Lielākā priekšrocība, noformējot gan pasi, 
gan eID karti vienlaicīgi, ir valsts nodevas 
atvieglojums pasei - 10 darbdienu laikā - 
20 eiro; 2 darbdienu laikā - 40 eiro.
10. Vai eID karti drīkst mainīt pirms tās ter-
miņa beigām?
Jā, personu apliecinošus dokumentus 

drīkst mainīt arī pirms to termiņa beigām.
11. Vai pastāvēs iespēja izvēlēties, kuru do-
kumentu izgatavot – pasi vai eID karti?
Sākot no 2023. gada 1. janvāra, eID karte 
būs obligāts personu apliecinošs doku-
ments Latvijā, kas būs nepieciešama kat-
ram Latvijas pilsonim un nepilsonim, kurš 
sasniedzis 15 gadu vecumu.
Pasi varēs izgatavot pēc savas izvēles.
12. Ja personai ir gan pase, gan eID karte, 
bet eID karte nav paņemta līdzi, vai bankas 
darījumiem vai pie notāra drīkst izmantot 
pasi?
Arī pēc 2023. gada 1. janvāra pase būs 
personu apliecinošs dokuments, ar kuru 
būs iespējams apstiprināt savu identitāti 
klātienē.
13. Kāpēc kopš 2023. gada eID karte būs 
obligāts personu apliecinošs dokuments, 
nevis pase?
eID karte kā obligāts personu apliecinošs 
dokuments noteikta sakarā ar Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas 
izstrādātajiem grozījumiem Personu aplie-
cinošu dokumentu likumā, kas stājās spē-
kā no 01.01.2022
Plašāk: Stājusies spēkā Eiropas Parlamen-
ta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula 
(ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifi -
kāciju un uzticamības pakalpojumiem elek-
tronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un 
ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (turpmāk 
– Regula), kas attiecas gan uz elektronis-
kajiem dokumentiem, gan elektronisko pa-
rakstu, gan arī uz elektronisko identifi kāciju. 
Regulas mērķis ir stiprināt elektronisko da-
rījumu uzticamību iekšējā tirgū, nodrošinot 
vienotu pamatu drošai elektroniskai mijie-
darbībai starp  iedzīvotājiem, uzņēmumiem 
un publiskām iestādēm, tādējādi palielinot 
publisko un privāto tiešsaistes pakalpoju-
mu, elektronisko darījumu un elektroniskās 
komercijas efektivitāti.
14. Vai drīkst apmaksāt Valsts nodevu par 
citas personas apliecinošu dokumentu ar 
pārskaitījumu ?
Jā, to drīkst darīt. Šādā gadījumā maksāju-
ma uzdevumā obligāti jānorāda personas 
vārds, uzvārds, personas kods un īpašais 
identifi katora numurs, kurš atrodams uz 
izziņas, kuru izsniedz personu apliecinoša 
dokumenta noformēšanas brīdī.

Tuvākā Pilsonības un migrācijas lietu 
pāvalde – Madonas nodaļa – atrodas Rī-
gas ielā 2, Madonā. Nodaļas darba laiks 
no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 
8.00 līdz plkst. 16:00. Sestdienas, svēt-
dienas – brīvs. 
T. uzziņām – 67209489. Nodaļā klientus 
pieņem rindas kārtībā.

Par eID karti
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Pieminam...
Mēs turam svētas atmiņas...

Vija Sarkane (68 g.) Lubāna
Mirusi 29.04.2022.

Tālivaldis Grāvers (90 g.) Lubāna
Miris 09.05.2022.

Gustas Jonas (85 g.) Lubāna
Miris 13.06.2022.

Oļģerts Mednis (69 g.) Lubāna
Miris 25.06.2022.

Rasma Stepāne (88 g.) Lubāna
Mirusi 26.06.2022.

Aleksandra Urtāne (90 g.) Lubāna
Mirusi 26.06.2022.

Līvija Stulpiņa (80) Lubāna
Mirusi 28.06.2022.

Nākamo numuru plānots izdot 
2022.g. 29. jūlijā

Informāciju iesniegt līdz 22. jūlijam.

Jaunākajai informācijai sekojiet sociālajos tīklos.

Kapusvētki
Lubānas Jaunajos kapos 
30. jūlijā plkst. 14:00

Visagala kapos
6. augustā plkst. 12:00

Velo draugus aicinām izzinošā braucienā gar 
Aiviekstes krastiem. Maršruta garums - 24 km, 
reljefs – līdzens, braukšanas temps - nestei-
dzīgs.
Programma:
No 9.45 Tikšanās Meirānos. Adrese: Tautas 
nams, Meirāni, Indrānu pagasts, Madonas 
novads.
10.00 Braucam! Vietējās gides lomā - lubānie-
te Ilze Kraukle.
* Meirānu stāsti: muiža, tautas nams, baroni 
Volfi , 10 km garā ozolu aleja, tūrisma vietas 
Aiviekstes krastos.
* Vecais ceplis. Operdziedātāja Jāņa Zābera 
(1935-1973) dzimtās mājas, eksursija muzejā, 
atpūtas pauze pie Aiviekstes.
* Mazkalniņi. “Lubānas vīnotavas” vīna augļu 
un ogu dārzs, tikšanās ar saimniekiem.
* Lubānas stāsti: sapnis par dzelzceļu, Lubā-
nas muiža, divas baznīcas zem viena jumta, 
Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantoju-
ma centrs, amatnieku darinājumi.
* Pusdienu pauze Lubānas estrāde. Tuvumā 
ir 2 pārtikas veikali, būs brīvais laiks pusdienu 
iegādei.
* Lubānas mototrase: moto, enduro un BMX 
trases, ūdens prieki Aiviekstē (kuģītis, laivas, 
ūdens motocikli), atpūtas vieta, brīvdienu 
māja.
* Dzejas klēts. Rakstnieces un dziesminieces 
Broņislavas Martuževas (1924 – 2012) dzīves 
vieta. Ekskursija, dzejas apcirkņi, audio un vi-
deo ieraksti, vides objekti.
* Vaidavas. Akmeņu parks, krūzīšu un darba-
rīku kolekcijas, dabas veidojumu Spoku na-
miņš un 100 deputāti.
17.00 Noslēgums. Šoferīšu vešana uz Meirā-
niem pēc automašīnām. Velo transports uz: 
Barkavu, Slalīdzāniem, Praulienu, Madonu.

Visu dienu līdzi brauks tehniskās palīdzī-
bas transports. Piedāvājam arī velosipēdu 
transportēšanu no Lubānas (9.30), Madonas 
(8.45), Praulienas (9.00), Barkavas (9.20) vai 
no šajos ceļa posmos esošajām autobusa 
pieturām (velo vietu skaits ierobežots).

Organizatoriskās lietas:
* Dalība bez maksas, vietu skaits ierobežots.
* Mugurā košs apģērbu, lai esam pamanāmi 
uz ceļa.
* Bērni līdz 12 gadu vecumam var piedalīties 
tikai vecāku pavadībā, vēlama velo ķivere.
* Līdzi jāņem dzēriens, pusdienu maizītes va-
rēs nopirkt Lubānā.
* Pieteikšanās, sūtot īsziņu vai pa tel. 
29130437.

Autore: Sanita Soma, Madonas novada Cen-
trālās administrācijas, Attīstības nodaļas tūris-
ma darba organizatore, tel. 29130437.

Velo ekskursija “Aiviekstes ozoli – Meirāni, Lubāna”

KapusvētkiKapusvētki

Meirānos Līgo svētku priekšvakarā notika 
pirmizrāde – R. Missūne “Padomi pirmajam 
randiņam”. Paldies aktieriem un režisorei Ilonai 
Malahovskai par jaukajiem mirkļiem 
Meirānu tautas namā!

Pirmizrāde
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Beāte Aizpurve “Pincese mežā” Līva Bārbale “Eleja” 

Reinis Birziņš “Tējas trauki”

Evelīna Cakule “Brīvais pļavas zieds”

Monta Mālniece “Ceļš uz nekurieni” Armands Dzenis “Saulriets” 
(fi lcēta glezna)

Elfa Bormane “Māla puķu podi” 
Kitija Līga Petrovska “Liede čukst                                                                                                                                           

lūgšanu” (animācijas fi lmiņa) 

Lubānas Mākslas skolas absolventu diplomdarbi

Saite uz animācijas fi lmu: 
https://www.youtube.com/

watch?v=wYjDrNAot3c

Animācijas fi lmas QR kods:
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Atkritumu apsaimniekošanas noza-
re ir viena no svarīgākajām nozarēm 
valstī un atkritumu apsaimniekoša-
nas sistēma viens no būtiskākajiem 
virzieniem ES un Latvijas likumdo-
šanā vides aizsardzības un resursu 
labas pārvaldības un apsaimnieko-
šanas jomā.
Pašvaldība organizē un kontrolē sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu nova-
da administratīvajā teritorijā saskaņā 
ar atkritumu apsaimniekošanas valsts 
plānu un normatīvo aktu prasībām. Ma-
donas novadā ir 3 atkritumu apsaim-
niekošanas zonas. Lubānas pilsēta un 
Indrānu pagasts ietilpst pirmajā atkritu-
mu apsaimniekošanas zonā. 
Bijušajā Lubānas novadā sadzīves ne-
šķiroto un dalīto atkritumu savākšanu 
nodrošina SIA “Madonas namsaim-
nieks”, medicīniskos atkritumus izved 
SIA “Lautus”. Pavisam kopā gadā atkri-
tumu izvešanai no Lubānas pilsētas un 
Indrānu pagasta līdzekļiem tiek tērēti 
apmēram 21 000 eiro. 
Mēs esam lieli atkritumu ražotāji, tiek 
ieguldīti lieli līdzekļi atkritumu savāk-
šanai. Lubānas apvienības pārvalde 
kārtējo reizi saka paldies visiem iedzī-
votājiem, kas apzinīgi veic atkritumu 
šķirošanu un arī ir noslēguši līgumus 
ar SIA “Madonas namsaimnieks” par 
atkritumu savākšanu. Ikviena pašvaldī-
bas iedzīvotāja pienākums ir piedalīties 
un iekļauties pašvaldības izveidotajā 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, 
ievērojot normatīvos aktus par atkritu-
mu apsaimniekošanu (arī pašvaldības 
saistošos noteikumus) un noslēdzot 
līgumu par sadzīves atkritumu savāk-
šanu un pārvadāšanu ar atkritumu ap-
saimniekotāju. 
Vēl joprojām ir novērota slikta tenden-
ce – savas saimniecības sadzīves at-
kritumus novietot pie konteineriem vai 
konteineros, kas atrodas pie Lubānas 
jaunajiem kapiem. Tāpat arī tiek novē-
rots, ka netiek ievērots lūgums kapsē-
tas teritorijā pie bioloģiski noārdāma-
jiem atkritumiem (lapas, zari, puķes) 
nenovietot citus atkritumus kā sveces, 
stikla un plastmasas izstrādājumus utt. 
Lūgums iedzīvotājiem, ja novēro kāda 
līdzcilvēka nepareizu, nepiemērotu at-
kritumu novietošanas rīcību, aizrādīt 
pārkāpējam vai arī ziņot pārkāpēja vār-
du Īpašumu apsaimniekošanas nodaļai 
(22409640 – Andris Stoļers). Zvanītā-
jam anonimitāte garantēta.
Arī būvgruži un citi nenoārdāmie atkri-

tumi vēl joprojām tiek izmesti tiem ne-
piemērotās vietās kā mežos, grāvmalās 
utt. Lielās talkas laikā novada entuziasti 
savāca daudz atkritumu, to aizvešanai 
tika izlietoti aptuveni 300 eiro. Bet tā-
pēc jau nevar teikt, ka talkas laikā tika 
savākti visi nepiemērotās vietās novie-
totie atkritumi. Tā ir tikai neliela daļa 
no milzīgā aisberga redzamās daļas, 
aisbergam vēl ir arī milzīga neredzamā 
daļa. Kamēr sabiedrībai nebūs apzi-
ņas, ka jāsakārto vide sev apkārt, ka 
visu mūsu veselībai, dzīvotnei ir nepie-
ciešama sakārtota, tīra ekosistēma, tik-
mēr atradīsimies vidē, kur vieni dzīvos 
bezrūpīgi, atstājot aiz sevis netīrību, bet 
kādam būs pēc citiem viss jāsavāc. Un 
tad gaisā atkal virmos retoriskais jau-
tājums: Kāpēc man tas jādara?” Tā ir 
cilvēka apziņa, godaprāts vai arī neti-
kums, kas vieniem liek “cūkot”, citiem 
– aiz sevis sakopt. Saprotams, ka viss 
ir atkarīgs no tā, cik par ko ir jāmaksā. 
Iespējams, ja visu atkritumu izvešana 
būtu bezmaksas pakalpojums, tad vie-
nas otras nelegālās izgāztuves nebūtu. 
Interesanti zināt, kas savāks tos visus 
atkritumus, kas atrodas Ozolu ielas 
nepabeigtajā daudzdzīvokļu mājā Lu-
bānā, tā sauktajā stroikā? Izskatās, ka 
atkal parādās pudeļu kalni.  
Atnākot karstajam laikam, pēc nepatī-
kamajām smakām to īpaši jūt, kur atro-
das nelegālas izgāztuves. 
Lubānas apvienības pārvalde vēlreiz 
atgādina, ka saistošajos noteikumos 
Nr. 4 “Par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Madonas novadā” teikts: 
sadzīves atkritumu uzkrāšanai pie ne-
kustamā īpašuma izmantot tikai no-
teiktajam atkritumu veidam paredzētos 
atkritumu konteinerus vai trafarētos 
maisus. Par saistošo noteikumu pār-
kāpumu tiek piemērots administratīvais 
sods Atkritumu apsaimniekošanas liku-
mā noteiktajā kārtībā.
IX nodaļa Administratīvie pārkāpumi 
atkritumu apsaimniekošanas jomā 
un kompetence administratīvo pār-
kāpumu procesā
43. pants. (1) Par sadzīves atkritumu 
radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanā piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu fi ziskajai 
personai no desmit līdz simt piecdesmit 
naudas soda vienībām, bet juridiskajai 
personai — no piecdesmit līdz trīssimt 
naudas soda vienībām.
(2) Par atkritumu apsaimniekošanas 

noteikumu pārkāpšanu piemēro brī-
dinājumu vai naudas sodu atkritumu 
radītājam vai valdītājam — fi ziskajai 
personai — no četrpadsmit līdz divsimt 
naudas soda vienībām, bet juridiskajai 
personai — no piecdesmit līdz piecsimt 
sešdesmit naudas soda vienībām.
(3) Par atkritumu uzskaites noteikumu 
pārkāpšanu piemēro naudas sodu ju-
ridiskajai personai no piecdesmit līdz 
divsimt piecdesmit naudas soda vienī-
bām.
(4) Par normatīvajos aktos noteikta 
speciālā marķējuma, kurā norādīta pra-
sība savākt elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumus atsevišķi no citiem 
atkritumiem, nelietošanu elektriskajām 
vai elektroniskajām iekārtām vai spe-
ciālā marķējuma, kurā norādīta prasība 
savākt bateriju un akumulatoru atkritu-
mus atsevišķi no citiem atkritumiem, 
nelietošanu baterijām un akumulato-
riem piemēro naudas sodu juridiskajai 
personai no piecdesmit līdz trīssimt 
piecdesmit naudas soda vienībām.
(5) Par normatīvajos aktos elektrisko un 
elektronisko iekārtu, bateriju vai aku-
mulatoru ražotājam noteiktās prasības 
reģistrēties nepildīšanu piemēro nau-
das sodu juridiskajai personai no piec-
desmit līdz trīssimt piecdesmit naudas 
soda vienībām.
(6) Par atkritumu savākšanu, pārva-
dāšanu, pārkraušanu, šķirošanu vai 
uzglabāšanu vai par slēgtas vai rekul-
tivētas atkritumu izgāztuves atrakšanu 
un atkritumu pāršķirošanu bez atļaujas 
piemēro naudas sodu fi ziskajai perso-
nai no četrpadsmit līdz divsimt naudas 
soda vienībām, bet juridiskajai perso-
nai — no piecdesmit līdz piecsimt seš-
desmit naudas soda vienībām.

Informāciju apkopoja 
Ligita Pētersone

Par atkritumu apsaimniekošanu
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