Izdod Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde
Nr. 10 (561) 2021. gada 15. oktobris
Iznākusi jauna grāmata “Lubānas
vidusskola laika lokos”. Grāmata būs
nopērkama, bet nedaudz pacietības
– jāveic vēl dažas procedūras, kas
saistītas ar atsavināšanas procesu!
Kad būs pieejama visiem – informēsim!

Jauna
grāmata

Ievadvārdi
grāmatai...
Jau vairāk nekā 130 gadus Lubānas un tuvējās apkārtnes bērniem un
jauniešiem ir iespēja izglītību iegūt tieši
Lubānā. Daudzas paaudzes te smēlušās zinības lielajai dzīvei. Tie ir bijuši
gan vidusskolēni, gan ģimnāzisti, kā
arī pamatskolēni. Lubānas vidusskolas
pirmais izlaidums notika 1950. gadā.
Tātad, aizritējuši jau 70 gadi, kas ir liels
gadu skaits, salīdzinot ar cilvēka mūžu,
bet samērā niecīgs gadsimtu ritējumā.
Šajā laikā valstī un sabiedrībā ir notikuši svarīgi vēsturiski pagriezieni, mainījusies sabiedriskā iekārta, bet skolasbērni joprojām iziet tos pašus attīstības un
pilnveidošanās posmus, ko savā dzīvē
izgājis ikviens no mums. Ar lielāku vai
mazāku prieku un zinātkāri ticis mērots
tālāks vai tuvāks ceļš, lai nokļūtu savā
skolā. Te sastapti draugi, skolotāji, te
bija pirmās vilšanās un sāpes, pirmās
uzvaras un zaudējumi. Un nav svarīgi,
vai šajā skolā uzsāktas mācības pirmajā
klasē vai kādā citā klasē. Šī skola tapa
par savējo. Skola lielākus vai mazākus
nospiedumus tomēr ir atstājusi ikviena
skolēna, vēlāk, pieaugušā cilvēka, dvēselē. Tā devusi zināšanas, darba mīlestību, prasmi sadarboties, bet daudziem
labus draugus visam mūžam.
Skola ir īpaša pasaule, kur visi dzīvo
nākotnes gaidās, cenšas to prognozēt
un būt tai piederīgi. Ikvienam skolēnam, skolotājam, darbiniekam ar skolu
saistās savas atmiņas un emocijas. Šīs
emocijas un atmiņas gadu gaitā pamazām izbāl un izplēn. Tāpēc mums likās
svarīgi apkopot kaut daļu no tām, lai arī
pēc gadiem ar tām varētu iepazīties vai
atcerēties.
Divu gadu garumā tapa šis atmiņu stāsts “Lubānas vidusskola laika

lokos”. Mēs vēlējāmies to prezentēt
skolas jubilejas salidojumā 2020. gadā.
Diemžēl notikumi, kas saistīti ar vīrusa
COVID-19 izraisīto pandēmiju, tam visam pārvilka treknu svītru.
Mēs saprotam, ka tā ir tikai neliela
daļa no tā, kas pa šiem gadiem skolas
dzīvē ir noticis. Aiz kadra jeb ārpus stāstu krājuma noteikti ir palikuši daudzi notikumi, varbūt nav nosaukti visi vārdi un
uzvārdi, varbūt ir ieviesusies kāda faktu
kļūda. Tāpēc lūdzam būt saprotošiem,

jo šis atmiņu krājums nepretendē uz
pilnīgu vēsturisku monogrāfiju.
Paldies visiem, kuri atrada laiku un
vēlēšanos, lai ierakstītu kādu atmiņu
stāstu mūsu grāmatā. Svarīgākais ir saglabāt atmiņas par notikumiem skolā,
jo šodiena drīz būs vakardiena!
Iveta Peilāne,
Lubānas vidusskolas direktore,
1982. gada absolvente

domes sēdē
21.09.2021.

(no Madonas novada pašvaldības
domes sēžu lēmumiem)
Par nekustamā īpašuma Celtnieku ielā 2, Lubānā atsavināšanu
Nolēma
1. Atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu Celtnieku ielā 2, Lubānā,
Madonas novadā, kadastra numurs
7013 002 0104, pārdodot par nosacīto
cenu īpašuma nomniecei […].
2. Apstiprināt īpašuma nosacīto
cenu 800,00 EUR (astoņi simti eiro, 00
centi).
3. Noteikt, ka pirkuma maksa ir
veicama 100% apmērā pirms līguma
noslēgšanas vai veicams pirkums uz
nomaksu, paredzot avansa maksājumu ne mazāku par 10% no pirkuma
maksas un pirkuma maksas atliktā
maksājuma nomaksas termiņu līdz 5
gadiem.
4. Uzdot Nekustamā īpašuma pārvaldības un teritoriālās plānošanas nodaļai nosūtīt […] nekustamā īpašuma
Celtnieku ielā 2, Lubānā, Madonas novadā atsavināšanas paziņojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

domes sēdē 30.09.2021.
(no Madonas novada pašvaldības domes sēžu lēmumiem)

Par nekustamā īpašuma “magones”, Indrānu pagastā, madonas novadā,
atsavināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju
Nolēma
1. Lauzt īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Madonas novadā (īpašuma kadastra numurs 70580010127) 2021. gada 21. aprīļa pirkuma līgumu ar SIA “RKS
plus” reģ. Nr. 45403029494 un atgriezt darījuma partnerim finanšu līdzekļus EUR
11270,00 apmērā.
2. Noslēgt pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Madonas novadā (īpašuma kadastra numurs 70580010127), kas sastāv
no vienas zemes vienības 6,78 ha platībā (kadastra apzīmējums 70580010141)
atsavināšanu ar SIA “Hereford Agro” reģ. Nr. 40003810667, par pirkuma maksu
EUR 11270,00.
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Par atļauju Ivaram Bodžam savienot amatus
Nolēma atļaut IVARAM BODŽAM
savienot Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa amatu ar sabiedrības pārvaldes
speciālista amatu Madonas novada
Lubānas apvienības pārvaldē, jo abu
amatu savienošana nerada interešu
konﬂiktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām
un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
Par atļauju tālim Saleniekam savienot amatus
Nolēma atļaut TĀLIM SALENIEKAM
savienot Madonas novada pašvaldības Komisijas energoefektivitātes pasākumu veikšanas atbalstam locekļa
amatu ar Madonas novada Lubānas
apvienības pārvaldes vadītāja amatu,
jo abu amatu savienošana nerada interešu konﬂiktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas
tiešo pienākumu pildīšanai.
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Meirānu tautas namā 16.09.- 30.09. bija apskatāma Drosmas Legzdiņas lielformāta
papīra ziedu izstāde. Apmeklētāji sajūsmā par brīnišķīgajiem darbiem! Vairāki izstādes apmeklētāji izteica priekšlikumu – rīkot meistarklasi ziedu veidošanā.
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 15. oktobris

Problēmas ar siltuma padevi Aiviekstes labā
krasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem!
Cienījamie Aiviekstes labā krasta
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji!
Lubānas apvienības pārvalde aicina iedzīvotājiem būt apzinīgiem
un samaksāt parādus par iepriekšējo sezonu apkuri SIA “Granulu
mobilais siltums” (Reģistrācijas Nr.
44103065478; juridiskā adrese – Voleru iela 2, Rīga, LV-1007; PVN reģ. Nr.
LV 44103065478). 5.oktobrī apkure
tika pārtraukta (vakarā apkure tika atjaunota). Uzņēmums iedzīvotāju parādu dēļ ir nonācis grūtībās ar kurināmā
iegādi un līdz ar to arī nespēj norēķināties par dažādiem maksājumiem
par pakalpojumiem.
Ja Aiviekstes labā krasta daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji vēlas saņemt
kvalitatīvu un laicīgu pakalpojumu, tad
apkures parādniekiem steidzami veikt
apmaksu uz Paysera LT, UAB norēķinu
kontu LT133500010012786339.

Parādi par apkuri:
Parka iela 9 – 406,87 EUR;
Parka iela 11 – 2851,22 EUR;
Parka iela 18 – 5693,08 EUR;
Parka iela 20 – 4341,35 EUR;
Parka iela 22 – 4827,48 EUR
Parka iela 7 – 1945,93 EUR
Ozolu iela 14 – 7692,61;
Ozolu iela 7 – 1755,71;
Ozolu iela 5 – 148,04.
Apkures sezonu kopējā parādu
summa jau sasniegusi 29662,29 EUR.
Lubānas apvienības pārvalde saka
paldies tiem apzinīgajiem iedzīvotājiem, kas vienmēr savlaicīgi veikuši un
vēl joprojām veic norēķinus par sa-

ņemtajiem pakalpojumiem!
Ļoti iespējams, ka parādnieku
sarakstā ir iedzīvotāji, kuri nemaz
nenojauš, ka ir parādā par siltumu,
jo apkures sezonas beigās naudu ir
pārskaitījuši SIA “Granulu mobilais
siltums”. Lūgums ielūkoties savā internetbankas konta pārskatā jūnija
mēnesī, jo uzņēmumam mainījās norēķinu konta numurs un ieskaitītā nauda par apkuri tika atskaitīta atpakaļ
un varēja palikt nepamanīta. Ja nav
skaidrības šajā jautājumā, aicinājums
vecāka gadagājuma iedzīvotājiem
lūgt savus jaunākos radiniekus vai uzticamus kaimiņus palīdzēt apskatīties,

Par darbu Lubānas
apvienības pārvaldē
Lubānas vidusskolā mācības klātienē notiek 5 klasēm, pārējās mācās attālināti.
Lubānas PII “Rūķīši” mācības notiek attālināti 1 grupiņai.
Par speciālistu darbu Lubānas apvienības pārvaldē.
Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu, darbu pārvaldē vairāki speciālisti veiks attālināti. Klātienē iedzīvotājus pieņems bāriņtiesas priekšsēdētāja, klientu apkalpošanas centra speciālistes Lubānā
un Meirānos, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. Darbosies grāmatvedība.
Aicinājums iedzīvotājiem, pirms doties pie speciālista, rūpīgi izsvērt apmeklējuma nepieciešamību. Pirms došanās uz pārvaldi, sazināties ar speciālistu telefoniski un vienoties par pieņemšanas laiku.
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 15. oktobris

vai rēķini ir samaksāti. Jūnija rēķinā
bija informācija par jauno (izcelts ar
sarkaniem burtiem) kontu...
Par siltuma padevi Aiviekstes labā
krasta daudzdzīvokļu namiem atbildīgais ir pakalpojuma sniedzējs – SIA
“Granulu mobilais siltums”. Šobrīd par
apkuri parādā uzņēmumam 9 daudzdzīvokļu namos ir 86 iedzīvotāji. Daži
parādā ir mazas summas, domājams,
ka tuvākajā laikā arī tās nomaksās,
bet ir arī iedzīvotāji, kuriem parāds
mērāms tūkstošos... Apkure tika atjaunota 5.oktobra vakarā, jo tika atvests
kurināmais. Cik ilgam laikam pietiks
kurināmā? Kad lielie parādnieki par
apkuri sāks maksāt?
Par turpmākajiem risinājumiem
informēsim. Sekojiet informācijai pārvaldes mājaslapā www. lubana.lv un
internetvietnes Facebook Lubānas
apvienības pārvaldes lapā.
Ligita Pētersone

Nākamo numuru plānots izdot
2021. g. 12. novembrī.
Sekojiet jaunākajai informācijai
sociālajos tīklos.
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Sociālais
dienests
informē
Pamatojoties uz valstī izsludināto
ārkārtējo stāvokli un 28.09.2021. MK
noteikumu Nr. 662 prasībām “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai”
1) Sociālais dienests dara zināmu, ka,
sākot ar 12.10.2021.
• Sociālā dienesta darbinieku pieņemšanas laiki – otrdienās no 8:30 līdz 12:30
un no 13:00 līdz 17:30 un ceturtdienās no
8:30 līdz 12:30, iepriekš OBLIGĀTI saskaņojot laikus, zvanot sociālajai darbiniecei
Andrai PLIČAI – 64894581 un sociālajai
darbiniecei ar ģimenēm ar bērniem Vēsmai MASAI – 20275661;
• Klientu ievērībai – lūgums pēc iespējas veikt visu nepieciešamo dokumentu
iesniegšanu attālināti – iesniegumus un
nepieciešamos dokumentus ievietot “Lubānas sociālā dienesta” pastkastītē ārpusē
vai sūtīt uz zemāk norādītajiem e-pastiem:
– par pabalstiem un tehniskajiem pamatlīdzekļiem rakstīt sociālajai darbiniecei
Andrai PLIČAI uz e-pastu: andra.plica@
lubana.lv
– par ģimenes problēmām, Asistentu
pakalpojumu, “Aprūpi mājās” uz e-pastu:
vesma.masa@lubana.lv
– par citiem jautājumiem, saistībā ar
Covid-19 ierobežojumiem sociālā dienesta
direktorei Inesei Līberei uz e-pastu: inese.
libere@lubana.lv vai zvanīt uz 28374760.
2) Veselības aprūpe – pamatojoties uz
to, ka sabiedriskā vietā uz 15 kvadrātmetriem drīkst atrasties 1 cilvēks, tad darām
zināmu:
• Apmeklējot Gulbja laboratoriju, foajē
drīkst atrasties 3 pacienti. Dodoties uz laboratoriju, vēlams 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! Veselību Jums un mums!
Lubānas novada sociālā dienesta
direktore Inese Lībere
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Lubānas un Meirānu klientu
apkalpošanas centros pieejams
VSAA pakalpojums
vecuma pensijas pārrēķināšanai
Vecuma pensiju indeksācija katru gadu notiek automātiski, bet ja tu pēc vecuma pensijas piešķiršanas esi strādājis un par tevi ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, tev pašam personīgi VSAA ir jāpieprasa savas pensijas pārrēķins. Pensiju var pārrēķināt ne biežāk kā vienu reizi gadā.
Ja nepieciešama palīdzība iesnieguma sastādīšanā VSAA, dodies uz klientu
apkalpošanas centru.
• Lai saņemtu pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.
• Iespējams saņemt arī konsultāciju e-pakalpojuma portālā latvija.lv veikšanai. Tam nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.
Klientu apkalpošana notiek pēc iepriekšēja pieraksta, sazinoties pa tālruni
64894091, 66954828 Lubānā vai 64829640 Meirānos.

Lepojamies!
30. septembrī Japānas vēstniecībā Latvijā tika rīkota goda rakstu pasniegšanas ceremonija 3 izcilām personībām un vienai izglītības iestādei, lai
izteiktu pateicību par ilggadēju nozīmīgu ieguldījumu abu valstu sadarbības
un draudzības stiprināšanā. Apbalvojums mūzikas jomā tika pasniegts diriģentei Airai Birziņai, kuru mēs, lubānieši, uzskatām par savējo.
Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Jasuhiro Kavaguči pauž visdziļāko cieņu un izsaka atzinību Airai Birziņai par izcilo darbu,
veicinot Latvijas Republikas un Japānas savstarpējo sapratni un stiprinot
abu valstu draudzību.

Kam jābūt mājas aptieciņā?
Dzīvojot Covid-19 pandēmijas laikā, arvien biežāk medijos lasām informāciju, ka turpmāk NMPD (113) prioritāte būs tikai dzīvībai kritiskie izsaukumi. Tas
nozīmē, ka ārkārtas tālruņa 113 dispečeri atsevišķu traumu un veselības problēmu gadījumos brigādes nosūtīšanu atteiks, un cilvēkam pēc palīdzības būs
jāvēršas pie sava ģimenes ārsta, dežūrārsta vai tuvākajā ārstniecības iestādē.
Arī pašiem savās māju aptieciņās jābūt preparātiem dažādām dzīves situācijām, ar kurām paši var tikt galā. Ko iesaka ģimenes ārsti? Mājas aptieciņā ģimenēs ir jābūt pretsāpju un pretiekaisuma preparātiem, traumu un saindēšanās
gadījumos vajadzīgajam, preparātiem iesnu, klepus un kakla sāpju ārstēšanai,
alerģisku reakciju gadījumiem. Protams, mājās obligāti ir vajadzīgs termometrs
un ieteicami, ka zāļu skapītī ir pulsa oksimetrs, kā arī aparāts asinsspiediena
mērīšanai. Hronisko slimību pacientiem noteikti laikus ir jāpadomā, vai ir visi
nepieciešamie medikamenti, un nevajadzētu atstāt uz pēdējo brīdi sazināšanos
ar ārstu to izrakstīšanai, bet darīt to savlaicīgi.”
Tāpat mājas aptieciņā vajadzētu būt medikamentiem, kas varētu palīdzēt
pret vemšanu, caureju, gremošanas traucējumiem, steriliem pārsienamajiem
materiāliem, plāksteriem, līdzekļiem, lai spētu sniegt palīdzību sadzīves traumu
gadījumos.
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 15. oktobris

Ieskats saistošajos noteikumos Nr.4
“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā”
Madonas novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 4 APSTIPRINĀTI ar Madonas
novada pašvaldības 21.09.2021. domes lēmumu Nr. 215 (prot. Nr. 10, 31. p.). Izdoti
saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu.
Īss ieskats saistošo noteikumu Nr. 4
tekstā, kas būtiskākais Lubānas apvienības pārvaldes teritorijas (Lubāna, Indrānu
pagasts) iedzīvotājiem. Ar pilnu saistošo
noteikumu tekstu var iepazīties internetvietnē www.madona.lv/Saistošie noteikumi vai
https://likumi.lv/ta/id/326393-par-sadzivesatkritumu-apsaimniekosanu-madonas-novada.
Novada administratīvajā teritorijā ir 3
(trīs) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
zonas:
1. zona – Madonas pilsēta, Aronas
pagasts, Barkavas pagasts, Dzelzavas
pagasts, Lazdonas pagasts, Ļaudonas pagasts, Liezēres pagasts, Mētrienas pagasts,
Ošupes pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Lubānas pilsēta, Indrānu
pagasts. 2. zona – Bērzaunes pagasts,
Kalsnavas pagasts, Mārcienas pagasts,
Vestienas pagasts. 3. zona – Cesvaines
pilsēta, Cesvaines pagasts, Ērgļu pagasts,
Jumurdas pagasts, Sausnējas pagasts.
Atkritumu apsaimniekošanas zonā
pašvaldība organizē pasākumu kopumu,
kas nodrošina apsaimniekojamo sadzīves
atkritumu daudzuma samazināšanu.
Atkritumu savākšanai novada administratīvajā teritorijā tiek izmantoti atkritumu
konteineri vai šim nolūkam paredzēti trafarēti maisi. Sadzīves atkritumus saskaņā ar
sadzīves atkritumu izvešanas laika grafiku
izved ne retāk kā:
– individuālās dzīvojamās mājās – pilsētās un ciemos – 1 reizi mēnesī;
– pārējā Madonas novada teritorijā – 1
reizi ceturksnī;
– daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – 1
reizi mēnesī;
– nekustamie īpašumi (ēkas vai telpu
grupas) ar galveno lietošanas veidu – komercdarbība – 1 reizes mēnesī;
– ja nekustamā īpašuma lietošanai ir
sezonāls raksturs (vasarnīca, dārza māja)
– 2 (divas) reizes sezonā.
Atkritumu savākšana Madonas novada administratīvajā teritorijā tiek veikta,
izmantojot: atkritumu dalītās savākšanas
laukumus; atkritumu dalītās savākšanas
punktus; nešķiroto sadzīves atkritumu konteineru novietnes un trafarētos maisus, kas
izmantojami nešķirotajiem sadzīves atkritumiem Madonas novada teritorijās (izņemot
pilsētas un ciemus), kur ir apgrūtināta atkritumu konteinera nogādāšana līdz koplietošanas ceļam un iztukšošana.
Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi:
– piedalīties un iekļauties pašvaldības

izveidotajā atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, ievērojot normatīvos aktus par
atkritumu apsaimniekošanu (arī pašvaldības saistošos noteikumus) un noslēdzot
līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu
un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar
pašvaldību;
– savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja
vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā
saskaņā ar noslēgto līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu un ievietot tos atkritumu
konteinerā;
– iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu,
tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, bateriju un akumulatoru atkritumu,
savākšanas pasākumos un veikt atkritumu
šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri
dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu
dalītās savākšanas punktos vai nogādāt
atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas
laukumu.
Atkritumi konteineros jāievieto tā, lai
būtu iespējams aizvērt atkritumu konteinera vāku.
Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam ir pienākums ievērot
prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai un sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtību, kas noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā un citos normatīvajos aktos
atkritumu apsaimniekošanas jomā.
Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no
citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim
nolūkam paredzētus konteinerus vai citus
atkritumu savākšanas paņēmienus, kas
nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā
veidā.
Būvniecības
atkritumi
novietojami
teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai
apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.
Atkritumu radītājiem un valdītājiem
aizliegts:
– izvietot (izmest) sadzīves atkritumus
tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;
– ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu
izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai
aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts
iznest no nekustamā īpašuma pagalma un
novietot ceļa braucamās daļas malā visa
veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja tiek rīkotas ar Pašvaldību saskaņotas talkas;
– jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pieļaujama kaitēkļu bojātu zaru
un augu, nekompostējamo dārzu un parku
atkritumu sadedzināšana Pašvaldības noteiktā laikā divas nedēļas pavasarī un rude”Lubānas Ziņas” 2021. gada 15. oktobris

nī, kad notiek teritoriju sakopšanas darbi, ja
tas netraucē apkārtējos cilvēkus un nerada
draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi,
kā arī personas mantai;
– novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur
atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai
gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);
– ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un
eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības,
mājsaimniecībā radītos būvniecības un
būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas
atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie
atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritumus
vai videi kaitīgās preces, izņemot, ja sadzīvē radušies infekciozie atkritumi pirms
ievietošanas sadzīves atkritumu konteinerā
tiek attiecīgi iesaiņoti;
– ievietot atkritumus konteineros un
trafarētajos maisos, kas ir nodoti lietošanā
citiem atkritumu radītājiem, vai kas ir citu
personu īpašumā;
– cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt
atkritumus atkritumu konteineros un trafarētajos maisos;
– jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;
– ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;
– veikt darbības ar atkritumiem, kas jau
ir ievietoti atkritumu konteineros un trafarētajos maisos;
– veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos
ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu
apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.
Saistošajos noteikumos ir atrunāti nekustamā īpašuma īpašnieka un nekustamā
īpašuma pārvaldītāja pienākumi, publisko
pasākumu organizētāju pienākumi, kā arī
atkritumu apsaimniekotāja tiesības un pienākumi.
Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības
atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos sadzīves atkritumus, par to informējot klientu, ja:
– klients nav veicis samaksu par atkritumu apsaimniekotāja iepriekš sniegtajiem
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem un par samaksas kavējumu atkritumu radītājs ir brīdināts līgumā noteiktajā
kārtībā;
– atkritumu apsaimniekotājs konstatē,
ka vairāk kā divas reizes pēc kārtas sadzīves atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu
konteineriem vai pārsniedz atkritumu konteineru tilpumu. Šajā gadījumā atkritumu
apsaimniekotājam un klientam jāvienojas
par papildmaksas noteikšanu par papil-
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dus savācamajiem sadzīves atkritumiem un
turpmāk savācamo sadzīves atkritumu apjoma palielināšanu (papildu atkritumu konteineru uzstādīšana, vai izmaiņu veikšana
atkritumu konteineru iztukšošanas grafikā);
– nav nodrošināta piekļuve atkritumu
konteineriem atbilstoši šajos noteikumos
noteiktajām prasībām;
– ceļa seguma stāvokļa vai transporta
kustības ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamajā laikā,
par to iepriekš vienojoties ar klientu.
Sadzīves atkritumi pēc to nodošanas atkritumu apsaimniekotājam pāriet atkritumu
apsaimniekotāja īpašumā.
Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši
noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar Pašvaldību, nodrošina atkritumu radītājiem un valdītājiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītās vākšanas sistēmā un
izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu
dalītās savākšanas punktus, šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājām piemeklētus risinājumus (piemēram, dalīti savākto atkritumu
konteineri, citi atkritumu apsaimniekotāja
noteiktie paņēmieni dalīti savāktu atkritumu
uzkrāšanai) vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu
apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot
citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos
pakalpojumus.
Atkritumu dalīta savākšana tiek nodrošināta vismaz tiem atkritumu veidiem, kas
minēti normatīvajos aktos par atkritumu
dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai
izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju.
Par saistošo noteikumu pārkāpumu tiek
piemērots administratīvais sods Atkritumu
apsaimniekošanas likumā noteiktajā kārtībā.
Administratīvā pārkāpuma procesu par
saistošo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai tiesīgi
veikt Madonas novada pašvaldības kārtībnieki, Madonas novada pašvaldības Administratīvā komisija, pašvaldības izpilddirektors,
pagasta/apvienības pārvaldes vai Madonas
pilsētas pārvaldes vadītājs. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata Madonas novada
pašvaldības Administratīvā komisija.
Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas
un materiālās atbildības.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīti par spēku zaudējušiem Lubānas
novada pašvaldības 2009. gada 27. augusta saistošie noteikumi Nr. 15 “Sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Lubānas novadā”. Pilns saistošo noteikumu teksts,
izmantojot QR kodu,
pieejams šeit:
Informāciju apkopoja
Ligita Pētersone
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Par atkritumu apsaimniekošanu
Lubānas apvienības pārvaldes teritorijā
Iedzīvotāju ievērībai!

Madonas novada Lubānas apvienības
pārvalde informē, ka atbilstoši Madonas
novada pašvaldības domes 2021.gada
17.augusta lēmumam Nr. 101 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas
novada Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta teritorijā” no 2021.gada 1.novembra
Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu nodrošinās SIA “Madonas namsaimnieks”, reģistrācijas Nr.
47103000233, juridiskā adrese: Augu iela
29, Madona.
Atkritumu apsaimniekošanas pamatojums:
Atkritumi Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta administratīvajā teritorijā tiks
apsaimniekoti pamatojoties uz Madonas
novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Madonas novadā”, starp
Madonas novada pašvaldību un SIA “Madonas namsaimnieks” noslēgto līgumu
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
un līgumiem, kas tiks noslēgti starp SIA
“Madonas namsaimnieks” un Lubānas
pilsētas un Indrānu pagasta administratīvajā teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem,
nekustamo īpašumu īpašniekiem, juridiskām personām un citiem atkritumu radītājiem (turpmāk – atkritumu radītāji).
Līgumu noslēgšana
Lūgums jaunos līgumus ar SIA “Madonas namsaimnieks” par atkritumu apsaimniekošanu noslēgt līdz 2021.gada oktobra
beigām.
Līgumus par atkritumu apsaimniekošanu ir iespējams noslēgt gan elektroniski (izmantojot e-paraksta pakalpojumu),
gan klātienē saskaņā ar tālāk sniegto
informāciju (ierodoties Lubānā, Tilta ielā
14 (pilsētas klubs) un Meirānos - “Tautas
namā”. Klātienē līgumus atkritumu radītāji
var arī noslēgt, ierodoties SIA “Madonas
namsaimnieks” – Augu ielā 29, Madonā, iepriekš piesakoties zvanot uz tālruni
64807077.
Līgumi jānoslēdz visu nekustamo
īpašumu īpašniekiem, pilnvarotajām personām, īrniekiem, pārvaldniekiem un apsaimniekotājiem, kā arī juridiskajām personām!
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likuma 17.2 pantā
noteikto kārtību jāpilnvaro viena persona,
kura būs tiesīga dzīvokļu īpašnieku vārdā
noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.
Slēdzot līgumu par atkritumu apsaim”Lubānas Ziņas” 2021. gada 15. oktobris

niekošanu ar SIA “Madonas namsaimnieks”, Atkritumu radītājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Noslēdzot līgumu, Atkritumu radītājiem
būs iespēja saglabāt savu īpašumā vai lietošanā esošo atkritumu konteineru.

Aicinājums noslēgt
līgumus par sadzīves
atkritumu izvešanu!
Madonas novada pašvaldība 2021.
gada 17. augustā pieņēma lēmumu Madonas novada Lubānas pilsētā un Indrānu
pagasta teritorijā nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA “Madonas namsaimnieks”.
Pamatojoties uz augstākminēto, SIA
“Madonas namsaimnieks” aicina Madonas novada Lubānas pilsētas un Indrānu
pagasta iedzīvotājus un juridiskās persona noslēgt līgumus par sadzīves atkritumu
izvešanu!
Līgumus noslēgt varēja
Lubānā, Tilta ielā 14 (pilsētas klubs)
13.10.2021 un 14.10.2021 no plkst.
14:00 līdz plkst. 18:00;
Vēl līgumus Lubānā varēs noslēgt arī
19.10.2021. no plkst. 14:00 līdz
plkst. 18:00.
Līgumus noslēgt būs iespējams
arī Meirānos, tautas namā
19.10.2021. no plkst. 14:00 līdz
plkst. 18:00.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Ņemot vērā to, ka valstī ir izsludināta
ārkārtējā situācija, lūgums iedzīvotājiem
ievērot visus noteiktos ierobežojumus, dodoties uz līgumu slēgšanas vietu – ieturēt
2 m distanci, lietot sejas aizsargmasku,
nepulcēties.
Papildus informācija pieejama līguma slēgšanas brīdī vai zvanot:
27095245; 29641552; 64807077.
Citos laikos līgumus ir iespējams noslēgt: SIA “Madonas namsaimnieks”, Augu
ielā 29, Madonā, iepriekš piesakoties, zvanot uz augstākminētajiem telefona numuriem.
SIA „Madonas namsaimnieks”
administrācija
Atgādinām, ka LR normatīvie akti paredz atbildību fiziskai vai juridiskai personai par neiesaistīšanos pašvaldības organizētajos atkritumu apsaimniekošanas
pasākumos.

Lubānas novada
bāriņtiesa
Tilta ielā 11, Lubānā

Apmeklētāju pieņemšana, iepriekš saskaņojot ar bāriņtiesas
priekšsēdētāju, lai neveidotos rinda.
Lūgums ievērot epidemioloģiskās
drošības prasības. Obligāti lietot sejas aizmaskas.
Pieņemšana
Pirmdienās – 10.00-12.30 un
13.30-18.00;
Trešdienās – 14.00-17.30;
Piektdienās – 08.00-12.30.
Pārējā laikā steidzamas nepieciešamības gadījumos savu apmeklējumu lūgums arī saskaņot –
t.25442415.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Anda Vaska

Paziņojums par
kļūdu
SIA “Pilsētvides
serviss”
nosūtītajos rēķinos
Cienījamie iedzīvotāji!
Sistēmas kļūdas dēļ bijušā Lubānas
novada teritorijas iedzīvotāji ir saņēmuši
kļūdainus rēķinus par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem. Lūgums
šos rēķinus neņemt vērā, tiks sagatavoti
un izsūtīti jauni rēķini ar pareizu maksājuma informāciju nākamās nedēļas
laikā.
SIA “Pilsētvides serviss” atvainojas
par sagādātajām neērtībām.

Sports
Sporta pasākumu organizators Māris
Valainis aktīvās dzīves piekritējus aicina
uz nūjošanas nodarbībām
20. oktobrī plkst. 17.30;
23. oktobrī plkst. 16.00
(par iespējamām izmaiņām norises laikos sekot līdzi informācijai sociālajos tīklos: www.lubana.lv un Facebook.)
Pulcēšanās dabas takas sākumā pie
Krasta ielas peldētavas.
Ja nav savu nūju, neuztraukties, jo
Māris Valainis nodrošinās ar nūjām (bezmaksas pakalpojums).

Iekrāso SAVU pasauli
Liekas tikko (18. septembrī) kā “Magones” (Meirāni), “Reveranss” (Sēļu muiža), “Dzeldes” (Dzelzava), “Orhidejas” (Degumnieki), “Dardedze” (Varakļāni), “Kamenes” (Cesvaine) un Loreta Māliņa, atvērās mūzikas un dejot priekam pasākumā “Iekrāsosim savu
pasauli mūzikas un deju ritmos”. Pasākums notika, ievērojot noteiktos ierobežojumus. Un
nu atkal kultūras dzīvei mazajos lauku kultūras namos būs grūtības organizēt pasākumus,
ņemot vērā skatītāju skaita un citus ierobežojumus... Tomēr gan Meirānu tautas nama
vadītāja Inga Aizsilniece, gan Lubānas kultūras nama direktore Velga Puzule ir apņēmības
pilnas organizēt cita veida pasākumus, kā izstādes, konkursus u.c. aktivitātes.
Pasākuma saimnieces –
sieviešu deju grupa
“Magones” un vadītāja
Ilze Purpļeviča.

Lubānas pilsētas bibliotēkā
Sākot ar oktobri, Lubānas pilsētas bibliotēka savus apmeklētājus gaida arī sestdienās
no 10.00-14.00
Laikā no 25.-30. oktobrim Lubānas pilsētas bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta – notiks grāmatu krājuma inventarizācija! Lūdzam jau laicīgi izvēlēties sev grāmatas lasīšanai!
Bet tiem, kam grāmatiņas ilgu laiku aizkavējušās mājās, lūgums tās atgriezt bibliotēkā!
Pirms došanās uz bibliotēku, izvērtē savu veselības stāvokli un ievēro piesardzību.
Ja neesi vakcinējies, pirms bibliotēkas apmeklējuma piezvani t.64894281 un piesaki
savu apmeklējuma laiku!
PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA BIBLIOTĒKĀS
Individuāli apmeklējumi
• Pakalpojumu sniedzējiem bibliotēkās jābūt ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas
sadarbspējīgu sertifikātu. (Par darbiniekiem skat. 5. punktu https://likumi.lv/ta/id/326729par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu). Darba vietā darbiniekiem ir jālieto sejas maskas.
• Bibliotēkas reģistrētajiem lasītājiem nodrošina individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas
darbinieka nav citu cilvēku.
• Līdz ar to bibliotēkas nosaka, ka lietotāji bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīga sertifikāta bibliotēkas apmeklējumu piesaka, kā arī grāmatas iepriekš
rezervē. Bibliotēka nosaka arī konkrētu apmeklējuma laiku reģistrētiem lietotājiem bez
vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikāta un lietotājiem ar vakcinācijas/ Covid-19
pārslimošanas sertifikātu. Tas pats attiecas uz e-pakalpojumu izmantošanu pie datoriem.
Pakalpojumu sniegšana dažādām reģistrēto lietotāju grupām un Bibliotēkas noteikumi
(kārtība) par ierobežoto pakalpojumu sniegšanu ir rakstiski pieejami bibliotēkā, pie bibliotēkas ieejas, bibliotēkas un pašvaldības tīmekļa vietnēs, sociālajos tīklos.
• Bērni līdz 12 gadu vecumam bibliotēku apmeklē tikai tādas personas pavadībā, kurai ir vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikāts. Ja pavadošai personai nav minētā
sertifikāta, tiek nodrošināta grāmatu apmaiņa.
• Bērni no 12 gadu vecuma uzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par
pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
• Klātienē iekštelpās bibliotēka nodrošina vienai personai vismaz 15 m2 no publiski
pieejamās telpas platības. Apmeklētāji lieto sejas maskas, ievēro pārējās drošības prasības.
Ar cerību, ka visi spēsim adaptēties jaunajā režīmā, turpināsim iesāktos darbus,
kā arī saglabāsim optimismu un stipru veselību!
Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 15. oktobris

7

Kādi ierobežojumi spēkā ārkārtējās situācijas laikā
No 11. oktobra valstī tiek izsludināta
ārkārtējā situācija. Tas nozīmē, ka turpmākos trīs mēnešus, līdz 2022. gada 11.
janvārim, ikvienam iedzīvotājam ir jārēķinās ar īpašu tiesisko režīmu. Tā mērķis ir
pēc iespējas efektīvāk ierobežot Covid-19
infekcijas izplatību, lai nodrošinātu bērniem iespēju turpināt mācīties klātienē un
nosargātu veselības aprūpes sistēmas kapacitāti sniegt medicīnisko palīdzību tiem,
kam tā nepieciešama.
No 11. oktobra visiem iedzīvotājiem
saistoši epidemioloģiskās drošības noteikumi ir apkopoti Ministru kabineta rīkojumā Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un jaunajos Ministru kabineta
noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (tie aizstāj līdzšinējos MK noteikumus Nr. 360, kas attiecīgi
11. oktobrī zaudē spēku).
Der zināt, ka ārkārtējās situācijas laikā
netiek piemēroti vairāki MK noteikumu Nr.
662 punkti un apakšnodaļas.
Epidemioloģiskās drošības līmeņi –
“zaļais” un “sarkanais”
MK noteikumi Nr. 662 paredz, ka epidemioloģiskās drošības pasākumi tiek
noteikti, ievērojot trīs drošības līmeņus,
ņemot vērā apstākļus, vai attiecīgajā vietā
– telpā, teritorijā, publiska vai privāta pasākuma norises, pakalpojuma sniegšanas vai
darba vietā – atrodas vakcinēti, izslimojuši,
testēti cilvēki vai personas, kuru statuss šai
ziņā nav zināms.
Trīs epidemioloģiskās drošības līmeņu
definīcijas ir atrodamas MK noteikumu Nr.
662 2.23.–2.25. apakšpunktā.
Lai būtu vieglāk uztvert, šos līmeņus
var apzīmēt ar krāsām:
epidemioloģiski droša jeb “zaļā”
vide – ja tajā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas;
epidemioloģiski daļēji droša jeb
“dzeltenā” vide – ja tajā atrodas tikai pilnībā vakcinētas vai pārslimojušas personas
vai tādas personas, kuras var uzrādīt testēšanas sertifikātu par pēdējo 72 stundu laikā veiktu RNS testu vai pēdējo 24 stundu
laikā veiktu antigēna testu, ja šo testu rezultāti ir negatīvi, kā arī šīs personas pavadošie bērni līdz 12 gadu vecumam;
epidemioloģiski nedroša jeb “sarkanā” vide – ja tajā atrodošos personu vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas
fakts nav zināms vai kura neatbilst epidemioloģiski drošas vai daļēji drošas vides
prasībām.
Ārkārtējās situācijas laikā jārēķinās, ka
lielākā daļa pakalpojumu un pasākumu
tiek nodrošināti tikai drošajā – “zaļajā” režīmā ar dažiem izņēmumiem, piemēram,
attiecībā uz bērniem.
Arī “zaļajā” režīmā turpmāk ir jāievēro
papildu epidemioloģiskās drošības prasības.
Ārkārtējās situācijas laikā saimniecisko
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pakalpojumu sniegšana epidemioloģiski
daļēji drošā jeb “dzeltenajā” vidē netiek
paredzēta.
Pilnībā tiek aizliegts sniegt saimnieciskos pakalpojumus, kas saistīti ar izklaidi un
atrakcijām iekštelpās, tostarp akvaparkos,
izklaides un atrakciju centros, batutu parkos (5.11. apakšpunkts).
Kas atļauts nedrošajā jeb “sarkanajā” vidē
Nedrošajā jeb “sarkanajā” vidē netiek
ierobežoti tikai tādi pakalpojumi, kas ir vitāli nozīmīgi cilvēku sadzīvei, piemēram,
sabiedriskais transports, pirmās nepieciešamības veikalu pieejamība, remontdarbi,
bankas vai pasta nodaļas apmeklējums,
vai ir saistīti ar cilvēku pamattiesību īstenošanu (gājieni, sapulces, piketi), protams,
ievērojot epidemoloģiskās drošības prasības, skaidrots rīkojuma projekta anotācijā.
Valdības rīkojuma 5.13. apakšpunktā ir
uzskaitīti pasākumi un pakalpojumi, kādi ārkārtējās situācijas laikā ir atļauti, personām,
neuzrādot Covid-19 sertifikātu, tātad, “sarkanajā” vidē:
Piedalīties privātos pasākumos un miermīlīgas pulcēšanās brīvības izpausmēs (sapulcēs, gājienos un piketos) var, ievērojot
dalībnieku skaita ierobežojumu:
iekštelpās pulcējas ne vairāk kā 10 personas;
ārtelpās pulcējas ne vairāk kā 20 personas.
Saņemt pakalpojumus un kultūras pakalpojumus individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros klātienē, ja pakalpojuma
sniedzējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pakalpojuma sniegšanas
telpā neatrodas citas personas. Plašāk >>
Saimnieciskie pakalpojumi, skaistumkopšana
Saņemt pakalpojumus brīvā dabā klātienē un piedalīties pasākumos, kuros apmeklētāji atrodas vieglajā transportlīdzeklī
vai individuālajā peldlīdzeklī, ja pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizēšanā
iesaistītajām personām, kas nonāk saskarē
ar apmeklētājiem, ir sadarbspējīgs Covid-19
sertifikāts.
Piedalīties reliģiskās darbības norisēs
iekštelpās un ārtelpās, ja vienai personai
tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no telpu
platības un tiek lietotas sejas maskas.
Izmantot sabiedrisko transportu, lietojot
sejas maskas un ievērojot noteikto transportlīdzekļa ietilpības maksimālo robežu
(80%). Plašāk >> Sabiedriskais transports
Saņemt pasta pakalpojumus, ja vienai
personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2
no iekštelpu platības un tiek lietotas sejas
maskas.
Saņemt ēdienu līdzņemšanai, ja pakalpojuma sniedzējam, kas nonāk ciešā
kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, ir vak”Lubānas Ziņas” 2021. gada 15. oktobris

cinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Pakalpojuma saņemšanas vietā vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no
publiski pieejamo iekštelpu platības un tiek
lietotas sejas maskas. Plašāk >> Sabiedriskā ēdināšana
Viesnīcas (izmitināšanas) pakalpojumi
individuāli vai vienas mājsaimniecības locekļiem, ja pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Tāpat nedrošajā jeb “sarkanajā vidē”
tiek nodrošināti tirdzniecības pakalpojumi
pirmās nepieciešamības preču veikalos, kas
uzskaitīti 5.16. apakšpunktā.
Kas uzskatāma par pilnībā vakcinētu
personu
Pilnībā pret Covid-19 vakcinēta ir persona:
kurai ir ievadīts pilnam vakcinācijas kursam ar konkrēto vakcīnu atbilstošs vakcīnu
devu skaits un ir pagājušas 14 dienas pēc
pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas;
kurai ir ievadītas vakcīnu jauktas devas
(atbilstoši Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajai Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmatai) un kopš vakcinācijas kursa
pabeigšanas ir pagājušas 14 dienas;
kurai ar RNS testu ir iepriekš apstiprināta inficēšanās ar Covid-19 un ir pagājušas 14 dienas kopš ievadīta viena vakcīnas
deva.
Lai Latvijā persona tiktu atzīta par vakcinētu, tai jāsaņem Eiropas Zāļu aģentūras
vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrēta, vai Pasaules Veselības organizācijas atzīta vakcīna.
Pilnībā vakcinētas personas definīcija
ir pieejama MK noteikumu Nr. 662 2.16.
apakšpunktā.
Cik ilgi pēc inficēšanās persona uzskatāma par pārslimojušu
MK noteikumu Nr. 662 2.17. apakšpunkts paredz, ka pārslimojusi persona ir
persona, kurai ir apstiprināta Covid-19 diagnoze, veicot RNS testu un kopš parauga ņemšanas datuma pirmā pozitīvā testa
vienas saslimšanas epizodes ietvaros ir pagājušas vienpadsmit, bet ne vairāk kā 180
dienas.
Kādi veikali būs pieejami – epidemioloģiskās drošības prasības tirdzniecības vietās
Ārkārtējās situācijas laikā tiek ieviesti
pastiprināti drošības pasākumi tirdzniecības pakalpojumu sniegšanā ar mērķi mazināt cilvēku kontaktēšanos. Veikali atkarībā
no preču sortimenta darbojas nedrošajā
(“sarkanajā”) vai drošajā (“zaļajā”) režīmā,
ievērojot papildu epidemioloģiskās drošības prasības – ierobežots apmeklētāju
skaits, obligāta pircēju uzskaites līdzekļu
izmantošana, sejas masku lietošana.
Tirdzniecības vietas ārpus telpām darbojas nedrošajā “sarkanajā” vidē, lietojot
sejas maskas.
(Turpinājums 9. un 10.lpp.)

Tirdzniecības pakalpojumi telpās
nedrošajā “sarkanajā” vidē
Rīkojuma 5.16. apakšpunkts paredz,
– nodrošinot, ka tirdzniecības zālē telpās
atrodas ierobežots skaits apmeklētāju
(pieļaujamo apmeklētāju skaitu aprēķina,
ievērojot, ka vienai personai tiek paredzēti 25 m2 no publiski pieejamās iekštelpas
platības) un apmeklētāju plūsma ir pilnībā
nodalīta no citiem drošā “zaļajā” režīmā
sniegtajiem pakalpojumiem, nedrošajā
“sarkanajā” vidē darbojas:
pārtikas veikali (kur 70 % no sortimenta ir pārtikas preces, higiēnas preces,
dzīvnieku barība un preses izdevumi);
aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas);
optikas veikali;
dzīvnieku barības veikali;
preses tirdzniecības vietas;
higiēnas preču veikali (veikali, kur
70% no sortimenta ir higiēnas preces);
telekomunikācijas preču un pakalpojumu vietas;
degvielas uzpildes stacijas.
Pārējie tirdzniecības pakalpojumi
telpās – tikai drošajā “zaļajā” vidē
Pārējās tirdzniecības vietas, kas neietilpst augstāk minētajā sarakstā, iekštelpās klātienē darbojas tikai epidemioloģiski drošajā “zaļajā” vidē, nosakot tādu
pieļaujamo apmeklētāju skaitu, lai vienai
personai tiktu nodrošināti 15 m2 pieejamās telpas platības. Arī veikalos, kuri darbojas tikai “zaļajā” režīmā, apmeklētājiem
un pārdevējiem ir jāvelk sejas maskas (rīkojuma 5.15. apakšpunkts).
Papildu ierobežojumi tirdzniecības
centriem brīvdienās
Rīkojuma 5.20. apakšpunkts paredz
– ārkārtējās situācijas laikā līdz 11. janvārim brīvdienās un svētku dienās ir aizliegta tirdzniecības pakalpojumu sniegšana
tirdzniecības centros (telpu platība virs
1500 m2 un vairāk kā 5 tirdzniecības vietas), izņemot augstāk minētajās pirmās
nepieciešamības tirdzniecības un saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās
– pārtikas veikalos, aptiekās u. c.
Attālināta preču izsniegšana
Attālināti (distances tirdzniecībā) iegādāto preču izsniegšana iekštelpās
tirdzniecības vietās, kas strādā epidemioloģiski nedrošā vidē, jāorganizē, nodrošinot atsevišķu apmeklētāju plūsmu, kas
pilnībā tiek nodalīta no epidemioloģiski
drošā vidē sniegtajiem pakalpojumiem
un ar atsevišķu ieeju no ārtelpas, vai arī
izsniedzot preces ārpus telpām (rīkojuma
5.19. apakšpunkts).
Iepirkšanās līdzekļu (grozu, ratu)
skaits un citas prasības
Gan nedrošajā “sarkanajā”, gan drošajā “zaļajā” režīmā strādājošie veikali
apmeklētāju plūsmu var kontrolēt ar iepirkšanās līdzekļu, piemēram, grozu, ratu,
veikala nodrošinātu iepirkšanās somu vai
tml. palīdzību. To skaits nedrīkst pārsniegt
pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā, kur tiek nodrošināta iepirkšanās līdzekļu pieejamība

apmeklētājiem, atrašanās bez iepriekš
minētajiem iepirkšanās līdzekļiem ir aizliegta (rīkojuma 5.17. apakšpunkts).
Ja tirdzniecības centra kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir lielāka par 7
000 m2, nodrošina, ka tirdzniecības centrā ir uzstādīta elektroniska apmeklētāju
plūsmas uzskaites iekārta.
Sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts
Eiropas Savienības vienots derīgs
digitāls vai papīra formāta apliecinājums
par personas epidemioloģisko drošību
Covid-19 infekcijas gadījumā noteiktā laika periodā.
Ir trīs veidu sertifikāti:
vakcinācijas sertifikāts – lai apliecinātu, ka persona ir pilnībā vakcinēta;
pārslimošanas sertifikāts – lai apliecinātu, ka persona ir pārslimojusi Covid19;
testēšanas sertifikāts – lai apliecinātu,
ka personai ir veikts Covid-19 tests un tas
ir negatīvs.
Sertifikātu var saņemt izveidot, lejuplādēt vai izdrukāt no tīmekļvietnes www.
covid19sertifikats.lv vai saņemt klātienē
valsts pārvaldes vienoto klientu apkalpošanas centrā. Pārliecināties, ka personas
uzrādītais digitālais Covid-19 sertifikāts ir
derīgs, pakalpojumu sniedzējs var vietnē
www.Covid19sertifikats.lv, kā arī izmantojot speciālu mobilo lietotni.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi – tikai “zaļajā” vidē
Ārkārtējās situācijas laikā pastiprināti
piesardzības pasākumi noteikti arīdzan
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
jomā.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas darbu uzsāk ne
agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā
plkst. 21.00.
Lai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu padarītu pēc iespējas
epidemioloģiski drošāku, tos turpmāk
gan iekštelpās, gan arī ārtelpās var sniegt
tikai epidemioloģiski drošajā “zaļajā”
vidē, papildus nodrošināt šādus rīkojuma
5.22. apakšpunkta nosacījumus:
pie viena galdiņa atrodas ne vairāk kā
četras personas;
starp galdiņiem ir vismaz trīs metru
distance, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena.
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, izņemot ēdināšanu līdzņemšanai un starptautiskās lidostas “Rīga”
termināļos esošajās ēdināšanas vietās,
darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un
beidz ne vēlāk kā plkst. 21.00.
Ja apmeklētāju vidū ir bērni
Ekonomikas ministrija skaidro: “Ja
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma
sniegšanas vietā atrodas gan apmeklētāji
ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, gan arī vecāki ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu
kopā ar bērniem līdz 12 gadu vecumam
bez sertifikāta vai no 12 gadu vecuma
ar Covid-19 testa sertifikātu vai izglītības
iestādē veiktu testu, kas nav vecāks par
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 15. oktobris

72 stundām un ir negatīvs, plūsmām jābūt nodalītām laikā vai telpā: telpai ir jābūt norobežotai (piemēram, ar sienu vai
norobežojošu lentu un 2 metru distanci)
un šīs divas apmeklētāju plūsmas nepārklājas.”
Ēdiena izsniegšana līdzņemšanai
Izņēmums ir ēdiena izsniegšana
līdzņemšanai, ko var veikt, nepieprasot
uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu, ar nosacījumu, ka pakalpojuma sniedzējam, kas nonāk ciešā kontaktā ar klientu ir derīgs vakcinācijas vai
pārslimošanas sadarbspējīgs sertifikāts.
Šajā gadījumā pakalpojuma saņemšanas
vietā vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo iekštelpu platības. Visām personām ir jāievēro
distance un jālieto sejas maskas (5.13.7.
apakšpunkts).
Saimniecisko pakalpojumu sniegšana – tikai “zaļajā” vidē
Lai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanu padarītu pēc iespējas drošāku,
tādus pakalpojumus, kā, piemēram,
skaistumkopšanas pakalpojumus, tirdzniecības izstādes, remontdarbnīcas, ķīmiskās tīrītavas, fotopakalpojumus, ar atrakcijām saistītus pakalpojumus ārtelpās
u. c., turpmāk var sniegt tikai epidemioloģiski drošajā “zaļajā” vidē, ievērojot papildu nosacījumus, kas uzskaitīti rīkojuma
5.12. apakšpunktā:
vienai personai tiek nodrošināti ne
mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās
iekštelpas platības;
tiek nodrošināta 2 metru distances
ievērošana starp individuāliem apmeklētājiem vai dažādu mājsaimniecību locekļiem;
izstāžu norises vietās eju platums
starp izstāžu stendu rindām vai distance
starp vairākām vienā telpā esošām pakalpojuma sniegšanas vietām ir vismaz trīs
metri.
Individuāls pakalpojums, ja personai nav vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikāta
Ārkārtējās situācijas laikā ir atļauts saņemt pakalpojumus individuāli vai vienas
mājsaimniecības ietvaros, ar nosacījumu,
ka pakalpojuma sniedzējam ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts un pakalpojuma sniegšanas telpā neatrodas citas
personas (rīkojuma 5.13.2. apakšpunkts).
Pakalpojumu var saņemt brīvā dabā, taču
arī tādā gadījumā ir spēkā prasība, ka pakalpojuma sniedzējam, kas nonāk saskarē ar klientu, ir derīgs Covid-19 sertifikāts
(rīkojuma 5.13.3. apakšpunkts).
Ja pakalpojums nepieciešams bērnam
Ekonomikas ministrija skaidro: “Pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu vecāku
pavadībā pakalpojumus, tai skaitā, skaistumkopšanas pakalpojumus var saņemt
arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez Covid-19 sertifikāta un bērni no 12 gadu vecuma ar sertifikātu vai izglītības iestādē
veiktu Covid-19 testu, kas nav vecāks par
72 stundām.”
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Pulcēšanās ierobežojumi
Kultūras un sporta pasākumi – gan privāti, gan publiski – tikai drošajā jeb “zaļajā”
režīmā
Valdības rīkojuma 5.10. apakšpunkts paredz, ka organizēt un apmeklēt pasākumus
(tai skaitā privātos pasākumos publiskās
telpās vai vietās), piedalīties un apmeklēt
sporta norises, piedalīties un apmeklēt sporta sacensības var tikai epidemioloģiski drošā
jeb “zaļajā” vidē.
Turklāt arī drošajā vidē ir jāievēro vispārēji drošības principi:
tiek veikta vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pārbaude;
netiek pieļauta tādu personu klātbūtne,
kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē;
tiek lietotas sejas maskas (sejas masku
var nelietot fizisko aktivitāšu un sporta treniņu laikā, kā arī sportisti fizisko aktivitāšu laikā
sporta sacensībās).
Pasākumu norisei atvēlēts ierobežots
laiks – no plkst. 6.00 līdz 21.00 (šai prasībai
ir noteikts pārejas periods).
Papildu prasības publiskiem pasākumiem – fiksētas sēdvietas un FFP2 respiratori “stāvpasākumos”.
Papildus vispārējiem epidemioloģiskās
drošības principiem, publiskos pasākumos
tiek noteikts, ka jānodrošina virkne citu prasību.
Apmeklētāju izvietojums pasākuma
laikā:
apmeklētāji pasākuma norises laikā atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās (rīkojuma 5.24.1. apakšpunkts);
blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas. Starp katrām blakus esošajām
divām sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk
kā divu sēdvietu distance vai aizsargbarjera,
sēdvietas dažādās rindās tiek izkārtotas pamīšus (rīkojuma 5.24.3. apakšpunkts);
ja apmeklētāji atrodas stāvvietās, vienam
apmeklētājam tiek paredzēts ne mazāk kā 3
m2 no publiski pieejamās pasākuma norises
vietas un pasākuma laikā jālieto FFP2 respiratorus (rīkojuma 5.24.1. apakšpunkts).
Apmeklētāju skaits un plūsmas organizācija:
pasākuma vietā vienlaikus atrodas ne
vairāk kā 1000 apmeklētāji, ja apmeklētāju
skaits pārsniedz 500 cilvēkus, tad apmeklētāji atrodas nodalītos sektoros līdz 300 cilvēkiem katrā (rīkojuma 5.24.2. apakšpunkts);
apmeklētāji, kas atrodas dažādos norobežotos telpas sektoros, savstarpēji nesatiekas (rīkojuma 5.24.4. apakšpunkts);
pasākuma norises laikā apmeklētāju
plūsma tiek organizēta tā, lai novērstu cilvēku drūzmēšanos un nodrošinātu divu metru
distances ievērošanu ārpus sēdvietām (rīkojuma 5.24.5. apakšpunkts).
Pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu
personalizāciju vai pasākuma apmeklētāju
reģistrāciju. Pasākuma rīkotājs vienu mēnesi
uzglabā šādu informāciju par apmeklētāju:
vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrēta
sēdvieta pasākumā (rīkojuma 5.24.6. apakšpunkts). Informācija tiek sniegta Slimību un
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profilakses kontroles centram, ja nepieciešama epidemioloģiskā izmeklēšana.
Ja pasākumā piedalās bērni
Ņemot vērā, ka Latvijā netiek nodrošināta bērnu līdz 12 gadu vecumam vakcinācija
pret Covid-19, bērniem šajā vecumā netiek
izvirzīta prasība uzrādīt Covid-19 sertifikātu.
Rīkojuma 5.10.6. apakšpunkts arī pieļauj, ka
bērni no 12 gadu vecuma var uzrādit testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par
pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu
ar negatīvu rezultātu.
Rīkojuma projekta anotācijā paskaidrots:
“Pilnībā vakcinētu vai pārslimojušu vecāku
pavadībā pasākumus fiksētās sēdvietās vai
pakalpojumus, kas neparedz aktīvu pārvietošanos, var apmeklēt arī bērni līdz 12 gadu
vecumam bez sadarbspējīga sertifikāta un
bērni no 12 gadu vecuma ar sadarbspējīgu
sertifikātu vai izglītības iestādē veiktu Coivid19 testu, kas nav vecāks par 72 stundām.
Šādā gadījumā ģimenes ar bērniem ir jānodala no pārējās cilvēku plūsmas” (tas noteikts arī rīkojuma 5.10.5. apakšpunktā).
Pārejas periods publiskiem un privātiem pasākumiem
Uz pasākumiem, tirdzniecības izstādēm,
tai skaitā konferencēm, sporta pasākumiem
un sacensībām, kas izsludināti līdz 2021.
gada 8. oktobrim un kuri notiek epidemioloģiski drošā vidē, netiek attiecināti nosacījumi attiecībā uz cilvēku skaitu un pasākuma
norises laiku līdz 2021. gada 18. oktobrim
(5.25.1. apakšpunkts).
Cilvēku skaita ierobežojums privātiem
un publiskiem pasākumiem “sarkanajā”
jeb nedrošajā vidē
Valdības rīkojuma 5.13. apakšpunkts
paredz, ka nedrošajā jeb “sarkanā” vidē, neuzrādot Covid-19 sertifikātu, privātos pasākumos un miermīlīgas pulcēšanās brīvības
izpausmēs (sapulcēs, gājienos un piketos)
var, ievērojot dalībnieku skaita ierobežojumu:
iekštelpās pulcējas ne vairāk kā 10 personas;
ārtelpās pulcējas ne vairāk kā 20 personas.
Bērnudārzi un bērnu uzraudzības pakalpojums
Bērnudārzos (pirmsskolās) izglītības
process tiek organizēts klātienē, kā ierasts.
Tā nodrošināšanā piedalās personas, kurām
ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Bērnudārzu darbiniekiem, kuriem nav
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,
līdz 15. novembrim ir jāpabeidz pilns vakcinācijas kurss. Tikmēr darba pienākumus
veic ar Covid-19 testēšanas sertifikātu vai
izglītības iestādes skrīninga ietvaros veikto
Covid-19 testa negatīvu rezultātu.
Bērnudārza darbiniekiem izglītības procesā ir pareizi jālieto sejas maskas.
Bērni bērnudārzā netiek testēti un nelieto sejas maskas.
MK noteikumu Nr. 662. 103. punkts paredz, ka bērnu uzraudzības pakalpojumu
klātienē sniedz persona (aukle) ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru uzrāda
pēc pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma.
Interešu izglītība un darbs ar jaunatni
”Lubānas Ziņas” 2021. gada 15. oktobris

Valdības rīkojuma 5.33. apakšpunkts paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā interešu
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
programmās klātienē bez ierobežojumiem
var piedalīties tie skolēni, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.
Tiem, kuri nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, interešu izglītības un
profesionālās ievirzes programmas notiek
attālināti vai klātienē ar negatīvu Covid-19
testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītojamos):
• vienas grupas, klases vai kursa ietvaros (ja izglītojamie vienlaikus nav citu klašu
izglītojamie),
• individuāli (izņemot bērnus, kuri dzīvo
vienā mājsaimniecībā),
• ārpus telpām ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm, kursiem.
Darbā ar jaunatni klātienes aktivitātes,
uz kurām nav attiecināmi citi šo noteikumu
nosacījumi, īsteno epidemioloģiski drošajā
“zaļajā” vidē, taču, ja nepieciešams krīzes
atbalsts, aktivitātes var tikt organizētas epidemioloģiski nedrošā vidē. Tādā gadījumā
aktivitāšu organizācijā iesaistītajām personām, kas nonāk saskarē ar jauniešiem, ir
jābūt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam (rīkojuma 5.37. apakšpunkts).
Izglītība klātienē – ar sejas maskām un
regulāru testēšanu
Viens no valdības deklarētajiem mērķiem papildu ierobežojumu ieviešanai ir
mācību klātienē turpināšana. Tas nozīmē, ka
ārkārtējās situācijas laikā izglītības process
turpināsies klātienē, regulāri veicot skolēnu
testēšanu. Vienlaikus tiek pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – sejas
maskas skolā gan stundu laikā, gan ārpus
tām jālieto visiem skolēniem un pedagogiem.
Izglītības iestāžu darbinieki, kuriem nav
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,
savus darba pienākumus var veikt, uzrādot
testēšanas sertifikātu vai izglītības iestādes
skrīninga ietvaros veiktu Covid-19 testa rezultātu, kas ir negatīvs. Šiem darbiniekiem ir
noteikts pārejas periods līdz 15. novembrim,
līdz kuram ir jāiegūst vakcinācijas sertifikāts.
(Īss ieskats LV portālā. Skaidrojumi)
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