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Nosaukums Forma Juridiskā adrese Nozare, produkti un pakalpojumi Telefons e-pasts mājas lapa 

Rūėīši, pirmsskolas izglītības 
iestāde

Pašvaldība Lubānas nov., Lubāna, 
Brīvības iela 17

Izglītojamo sagatavošana pamatizglītības apguvei, 
arizglītojamiem strādā : logopēds, sporta skolotāja, mūzikas 
skolotāja, interešu izglītība: dejas, sports, dziedāšana.

64807532 
25619384

rukisi@lubana.lv www.lubana.lv/izglitiba

Lubānas vidusskola Pašvaldība Lubānas nov., Lubāna, 
Krasta iela 6

Izglītojamo sagatvošana saskaĦā ar pamatizglītības 
programmu (kods 21011111), vispārējās vidējās izglītības 
vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011), 
speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). Tiek 
nodrošināti logopēda un speciālā skolotāja pakalpojumi. 
Tiek nodrošinātas interešu un fakultatīvās nodarbības- 
sports (baksketbols, volejbols futbols, vieglatlētika), 
kokasptrāde, ansamblis, koris, tautiskās dejas, teātris, 
informātika, vides izglītība, gidi, mazpulki, vizuāli lietišėā 
māksla, jaunsargi, e-Twinning.

64860862 lubana.skola@lubana.lv lubanasvidusskola.anazana.com

Meirānu Kalpaka pamatskola Pašvaldība Lubānas nov., Indrānu 
pag., Meirāni, "Skola"

Izglītojamo sagatvošana saskaĦā ar pamatizglītības 
programmu (kods 21011111), speciālās pamatizglītības 
programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
A un B līmenis (kods 21015811),       pirmsskolas izglītības 
programmu ( kods 01011111). Tiek nodrošināti logopēda un 
speciālā skolotāja pakalpojumi, internāts, 4-reizēja skolēnu 
ēdināšana. Tiek nodrošinātas interešu un fakultatīvās 
nodarbības- angĜu valoda, tautiskās dejas, izteiksmīgās 
runa, mazpulki, sports, kokapstrāde, ansamblis, informātika, 
korespondenti un teātris.

64829636 meirani1@inbox.lv www.meiranukalpakapsk.lv

Lubānas Mākslas skola Pašvaldība Lubānas nov., Lubāna, 
Tilta iela 5

AudzēkĦu apmācība 5- gadīgajā programmā- Vizuāli 
plastiskā māksla 20V21100. Pieaugušo tālākizglītība.

26633770 makslasskola@lubana.lv www.lubana.lv

J. NorviĜa Madonas mūzikas 
skolas Lubānas apmācības 
punkts

Madonas 
novada 
pašvaldība

Lubānas nov., Lubāna, 
Krasta iela 6

4 izglītības programmas: Klavierspēle, Akordeona spēle, 
Flautas spēle un Saksofona spēle.

madmuzskola@apollo.lv http://www.madmuzskola.lv/

No sirds uz sirdi, pedagogu 
un vecāku biedrība

Biedrība Lubānas nov., Lubāna, 
Brīvības iela 17

Mūžizglītības veicināšana, pašapziĦas celšana, kultūras 
mantojuma saglabāšana, popularizēšana, mazināt sociālo 
atstumtību, veselīga dzīvesveida veicināšana, līdzekĜu 
piesaiste no dažādiem fondiem.

26184023 nosirdsuzsirdi13@inbox.lv

Meirānieši Biedrība Lubānas nov., Indrānu 
pag., Meirāni, "Skola"

Novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
popularizēšana. Visu paaudžu sadarbības veicināšana
Lubānas novadā. Izglītības vides veidošanu izglītības
iestādēs, īstenojot izglītības atbalsta sistēmas funkciju divos
aspektos - individuālu atbalstu un institucionālu atbalstu
izglītojamajiem Lubānas novadā. Daudzveidīgas izglītības,
kas veicina personības attīstību un konkurētspēju darba
tirgū cilvēka mūža garumā, nodrošināšana. Cilvēku ar
īpašām vajadzībām, sociālā riska grupu sociālās atstumtības
mazināšana un integrācijas sabiedrībā veicināšana. trūcīgo
un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības
celšana. Novada jauniešu iesaistīšana sabiedriskajā
līdzdalībā.

26482449 meiraniesi@inbox.lv www.lubana.lv

KRASC-LUBĀNA Biedrība Lubānas nov., Lubāna, 
Miera iela 5

Kultūras pasākumi, pieaugušo izglītība. 29477942 lailaozolina@inbox.lv

Lasītāju klubs Lubānieši Biedrība Lubānas nov., Lubāna, 
Oskara Kalpaka iela 2

Lasīšanas popularizēšanas pasākumi, tikšanās ar autoriem, 
tematiski pasākumi, izglītojušas ekskursijas, kursi un 
nodarbības pieaugušajiem.

26113418 biblio.lubana@inbox.lv 

Lubānas pilsētas bibliotēka Pašvaldība Lubānas nov., Lubāna, 
O.Kalpaka iela 2

nozaru literatūra, daiĜliteratūra, bērnu literatūra, bezmaksas 
interneta resursu izmantošana, SBA (starpbibliotēku 
abonements), uzziĦu sniegšana. Izglītojoši kultūras 
pasākumi.

64894281 biblio.lubana@lubana.lv www.lubana.lv

Meirānu bibliotēka Pašvaldība Lubānas nov., Indrānu 
pag., Meirāni, "Meirānu 
Stacija"

nozaru literatūra, daiĜliteratūra, bērnu literatūra, bezmaksas 
interneta resursu izmantošana, SBA (starpbibliotēku 
abonements), uzziĦu sniegšana. Izglītojoši kultūras 
pasākumi.

64829640 meiranubibl@inbox.lv www.lubana.lv

Lubānas pilsētas bibliotēkas 
punkts "Baloži"

Pašvaldība Lubānas nov., Indrānu 
pag., Indrānu ciems, 
"Baloži"

nozaru literatūra, daiĜliteratūra, bērnu literatūra, bezmaksas 
interneta resursu izmantošana, SBA (starpbibliotēku 
abonements), uzziĦu sniegšana. Izglītojoši kultūras 
pasākumi.

64800436 ijaezerina@inbox.lv www.lubana.lv

Lubānas novada tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs

Pašvaldība Lubānas nov., Lubāna, 
O.Kalpaka iela 4

Tūrisma informācija, kultūrvēsturiskā mantojuma un 
vēsturisko liecību saglabāšana, eksponēšana, izstādes, 
izglītojoši kultūras pasākumi.

26643624 aigars.noviks@lubana.lv www.lubana.lv

Lubānas novada jauniešu 
centrs

Pašvaldība Lubānas nov., Lubāna, 
O.Kalpaka iela 4

Pasākumu organizēšana, konkursu koordinēšana, 
apmācības un semināri, koncerti, projekti, jaunatnes forumi, 
starptautiskā sadarbība un brīvprātīgais darbs.

27860066 jc@lubana.lv www.lubana.lv

Avots: Subjektu sniegtā informācija, www.lubana.lv, www.firmas.lv, lubanasvidusskola.anazana.com, www.meiranukalpakapsk.lv, www.madmuzskola.lv, www.kulturaskarte.lv


