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Terminu skaidrojumi  
Attīstības programma – vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums 

vidēja termiņa prioritāšu īstenošanai1.  

 

Ekonomiski aktīvā statistikas vienība – juridiskas vai fiziskas personas, kas pārskata periodā ražoja 

produkciju, sniedza pakalpojumus vai nodarbināja cilvēkus atbilstošajā laika periodā neatkarīgi no tā, 

vai tie bija aktīvi visu pārskata periodu vai tikai daļu no tā. 

 

Integrēta pieeja – pieeja attīstības plānošanā, kas paredz koordinētu telpisko, tematisko un laika 

dimensiju, nodrošinot interešu saskaņotību starp visiem pārvaldes līmeņiem un ieinteresētajām 

pusēm.  

 

Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā 

salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.  

 

Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu 

sasniegšanai.  

 

Stratēģiskais mērķis – konkrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām 

noteiktā laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par 

pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.  

 

Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir 

skaidri definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.  

 

Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības.  

 

Demogrāfiskās slodzes līmenis – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits 

vidēji uz 1 000 personām darbspējas vecumā.  

 

Teritorijas attīstības indekss – vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem svara koeficientiem, 

summējot svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju (izmantojot gan gadā uzkrājušos 

statistikas rādītājus (IKP, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, nefinanšu investīcijas), gan momenta 

statistikas rādītājus (demogrāfiskie rādītāji) saskaņā ar stāvokli apskatāmā gada sākumā) 

standartizētās vērtības. Tas parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību no vidējā valsts 

sociālekonomiskās attīstības līmeņa attiecīgajā gadā. 

                                                                 
1
 LR likums „Attīstības plānošanas sistēmas likums”, spēkā no 01.01.2009. 
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Saīsinājumi  
AP Attīstības programma 

AS Akciju sabiedrība 

ATR Administratīvi teritoriālā reforma 

CSP LR Centrālā statistikas pārvalde 

CSS Centralizētās siltumapgādes sistēma 

EK Eiropas Komisija 

ELFLA Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ES Eiropas Savienība 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

ESFL Eiropas Savienības fondu līdzekļi 

EZF Eiropas Zivsaimniecības fonds 

GMI Garantētais minimālais ienākums 

ha Hektārs 

IAP Integrētās attīstības programma 

IIN Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 

IKP Iekšzemes kooprodukts 

IK Individuālais komersants 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

KF Kohēzijas fonds 

km Kilometrs 

km
2 

Kvadrātkilometrs 

KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

LAD Lauku atbalsta dienests 

LDDK Latvijas Darba devēju konfederācija 

LIZ Lauksaimniecībā izmantojamās zemes 

LEADER no franču valodas „saikne starp lauku attīstības darbībām” 

LR Latvijas Republika 

Ls Lats 

LVC Latvijas Valsts ceļi 

LVĢMC Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

LVL Latvijas Valsts lati 

LVM Latvijas Valsts meži 

MK Ministru kabinets 

NFI Norvēģijas finanšu instruments 

NĪN Nekustamā īpašuma nodoklis 

NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

PB Pašvaldības budžets 

PFIF Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds 

PII Pirmsskolas izglītības iestāde 

PPP Publiskā privātā partnerība 

PSIA Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

PRTL Plānošanas reģiona teritoriālplānojums 

PMLP Pilsonības migrācijas lietu pārvalde 

RAL 21.03.2002. LR likums „Reģionālās attīstības likums” 

RAPLM Latvijas Republikas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

RTP Reģiona teritoriālplānojums 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
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SVID Stiprās, vājās puses, iespējas, draudi 

TAI Teritorijas attīstības indekss 

TIC Tūrisma informācijas centrs 

TP Teritorijas plānojums 

UB Uzņēmumu budžets 

UR Uzņēmumu reģistrs 

VA Valsts aģentūra 

VAS Valsts akciju sabiedrība 

VARAM Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2
 

VB Valsts budžets 

VBMD Valsts budžeta mērķdotācija 

VID Valsts ieņēmumu dienests 

VIIS Valsts izglītības informācijas sistēma 

VIP Valsts investīciju programma 

VISC Valsts izglītības satura centrs 

VKKF Valsts Kultūrkapitāla fonds 

VKPAI Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 

VPIS Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma 

VRAA Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

VSAA Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra 

VSIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

VZD Valsts Zemes dienests 

ZMNĪ Zemkopības ministrijas  nekustamie īpašumi 

                                                                 
2
 Saskaņā ar Ministru kabineta 22.11.2010 rīkojumu Nr. 676 „Par Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 

ministrijas likvidācijas nodrošināšanu” ar 01.01.2011. Vides ministrijai tiek pievienota Reģionālās attīstības un 
pašvaldību lietu ministrija un tiek izveidota jauna iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
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Ievads  
Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas 

dokuments. 

Atbilstoši RAPLM metodiskajiem ieteikumiem, Lubānas novada AP ir ietvertas šādasnodaļas:  

1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze; 

2. Stratēģiskā daļa; 

3. Rīcības plāns; 

4. Programmas uzraudzības kārtība; 

5. Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem; 

Lubānas novada AP sagatavota saskaņā ar plānošanas dokumentiem.  

Eiropas līmeņa iniciatīvas: 
- Izglītība un apmācība 2020; 

- Lisabonas stratēģija; 

- Eiropas stratēģija 2020; 

- Konvencija par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu; 

- ANO Konvencija par bērna tiesībām. 

 

Valsts līmeņa plānošanas dokumenti:  

- Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013. gadam; 

- Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.–2013. gadam; 

- Ilgtermiņa konceptuālais dokuments „Latvijas izaugsmes modelis: Cilvēks pirmajā vietā”; 

- Valsts Kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.–2015. gadam; 

- Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam.  

 

Reģionāla līmeņa plānošanas dokumenti:  

- Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumenti un Vidzemes plānošanas 

reģiona attīstības programma 2007. –2013. gadam; 

- Vidzemes plānošanas reģiona ekonomiskais profils, 2010; 

- Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. –2017. 

gadam; 

- Pārskats par Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu 2008. 

gadā; 

- Vidzemes plānošanas reģiona Mūžizglītības attīstības rīcības plāns 2007. –2013. gadam; 

- Vidzemes reģiona attīstības scenāriji, 2010. 

Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti: 

-  Indrānu pagasta teritorijas plānojums 2007.–2019. gadam, apstiprināts ar Indrānu pagasta 

padomes 2007. gada 25. jūlija lēmumu un pārapstiprināts ar Lubānas novada domes 2009. 

gada 30. septembra lēmumu, Lubānas pilsētas teritorijas plānojums 2008. –2020. gadam, 

apstiprināts ar Lubānas novada domes 2008. gada 30. oktobra lēmumu, kā arī jau uzsāktie un 

ieplānotie infrastruktūras projekti Lubānas novadā; 

- Balvu novada attīstības programma 2012.–2018. gadam; 

- Gulbenes novada attīstības programma 2011.–2017. gadam. 

Nozaru plānošanas dokumenti:  

- Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.–2013. gadam; 
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- Lauku attīstības programma 2007.–2013. gadam; 

- Transporta attīstības pamatnostādnes 2007.–2013. gadam.  

Lubānas novada pašvaldības un tās institūciju sniegtie dati, LR CSP, VRAA, NVA, Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes, VID, Valsts zemes dienesta, LURSOFT, VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” u.c. institūciju apkopotie dati. 

 

IAP izstrādes sabiedriskajā apspriedē iegūtie viedokļi, iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti, 

intervijas. 
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Metodoloģija  
Lubānas novada attīstības programma 2012.–2018. gadam izstrādāta, izmantojot RAPLM Valsts 
stratēģiskās plānošanas departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas dokumentu 
„Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, aktualizētā 
redakcija (2010. gada 23. septembris), Nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām, VARAM, projekts 
10.10.2011. ieteikumus. AP izstrādē ir ņemta vērā integrētā pieeja un uzņēmējdarbības izvērtējuma 
skatījums attīstības plānošanā.  
 
AP paredz Lubānas novada attīstību balstīt uz vietējo resursu pilnīgāku izmantošanu. Dokumentā ir 
apzināts novada teritorijas attīstības potenciāls, unikālie resursi un vērtības. Ir noteikta Lubānas 
novada specializācija, izvirzot vadošos ekonomiskās darbības veidus, kas ļaus Lubānas novadam gūt 
ienākumus un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 
 
Dokumenta izstrādē izmantotas šādas metodes:  

- saistīto plānošanas dokumentu analīze (vietēja, reģionālā un valsts līmeņa, kā arī teritoriju, ar 
kurām Lubānas novads robežojas);  

- iedzīvotāju un uzņēmēju anketēšana, anketēšanas rezultātu apkopošana un analīze; 
salīdzinājums;  

- statistikas datu un pārskatu apkopošana un analīze;  
- attīstības tendenču novērtējums (pārsvarā izmantoti pieejamie dati par pēdējo 5 gadu 

periodu);  
- novada raksturojošo rādītāju salīdzināšana ar Vidzemes reģiona rādītājiem, valsts un dažos 

gadījumos ES 27 valstu vidējiem rādītājiem;  
- SVID analīze;  
- darba grupu semināri;  
- nozaru speciālistu iesaiste dokumenta izstrādes procesā. 

 
Lai nodrošinātu integrētas pieejas izmantošanu attīstības plānošanā, tika veikta vispusīga plānošanas 
dokumentu analīze, kā arī ņemtas vērā ne tikai Lubānas novada pašvaldības, kaimiņu pašvaldību, bet 
arī iedzīvotāju, uzņēmēju, dažādu nozaru profesionāļu intereses un izaugsmes perspektīvas. Pētīta 
jomu un teritoriju savstarpējā mijiedarbība, nodrošinot līdzsvarotu ekonomisko, sociālo un vides 
attīstību.  
 
Sagatavojot rīcības plānu, ievērots jau īstenoto projektu konteksts, tādējādi nodrošinot to pēctecību.  
 
Iespēju robežās izmantoti dati par laika periodu no 2007. līdz 2011. gadam, bet, kur jaunākie dati par 
atbilstošo 5 gadu periodu nav pieejami, izmantoti dati par periodu, par kuru tie ir pieejami. 
Pārskatāmības nolūkos dati pasniegti diagrammu, attēlu un tabulu formā, tādējādi norādot galvenās 
attīstības tendences un iespējamos risināmos problēmjautājumus.  
 

 



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija  

 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”      10 

1. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS UN 

ANALĪZE  
1.1. Vispārīga informācija 
 
Lubānas novads ir izveidots 2007. gada 30. oktobrī, apvienojot Lubānas pilsētu un Indrānu pagastu. 
Lubānas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Lubānas pilsēta.  
 
Attālums no Lubānas līdz Madonai – 42 km, līdz Gulbenei – 54 km, līdz Balviem – 60 km, līdz Rēzeknei 
– 94 km, līdz Jēkabpilij – 104 km, līdz valsts galvaspilsētai Rīgai – 208 km. 
 
Iedzīvotāju skaits – 2828 cilvēki (PMLP, 2011). 
 
Lubānas novads ir desmitais mazākais Latvijas novads pēc iedzīvotāju skaita, trešais mazākais 
Vidzemes reģionā.  
 
Lubānas novada teritorija ir 346,93 km2, no tiem Lubānas pilsēta – 4,39 km2, Indrānu pagasts –342,54 
km2. Salīdzinot Latvijas novadus pēc teritorijas platības, Lubānas novada teritorijai ir vidējais lielums. 
  
Iedzīvotāju blīvums – 8,15 cilv./km2. 
 
Lubānas novads sasniedzams pa valsts reģionālajiem autoceļiem P 82 Jaunkalsnava – Lubāna, P 83 
Lubāna – Dzelzava un vietējiem autoceļiem V842 Lubāna – Upatnieki. 
 
Cauri Lubānai tek Aiviekste – vienīgā upe, kas iztek no Latvijas lielākā ezera Lubāna. Tā ir garākā 
Daugavas pieteka Latvijas teritorijā.   
 
Lubānas novads robežojas ar šādām teritorijām – Gulbenes, Rugāju, Madonas un Balvu novadiem. 
 
Lubānas novada ievērojamie novadnieki – izcilais latviešu operdziedātājs Jānis Zābers (1935–1973), 
Latvijas ministru prezidents Hugo Celmiņš (1877–1941), folklorists, mācītājs Mārtiņš Celmiņš (1863–
1936), fotogrāfs Alfrēds Grāvers (1877–1954), dzejnieks Jānis Gavars (1924–1987), gleznotājs Rūdolfs 
Pinnis (1902–1992).  
 
Meirānu pamatskolā un Lubānas pamatskolā ir mācījies pirmais Latvijas bruņoto spēku virspavēlnieks 
Oskars Kalpaks (1882–1919).  
 
Lubānā dzīvo dzejniece Broņislava Martuževa (dz. 1924.), ilggadējais Lubānas pašvaldības vadītājs, 
kurš Lubānas pašvaldību vadījis 34 gadus, dziesminieks Miķelis Gruzītis (dz. 1940.). 
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1.1.1.attēls. Lubānas novada izvietojums Latvijā. 
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1.2. Vēsturiskā attīstība un apdzīvojuma struktūra 

 
Vēsturiski Lubānas pilsēta ir veidojusies kā apdzīvota vieta uz muižas apbūves pamata ar atbilstošu 

labiekārtojumu un sociālo pakalpojumu spektru. Neskatoties uz padomju laika saimniekošanas veidu, 

līdz pat mūsdienām Lubānā pilnībā ir saglabājusies vēsturiskā vide un telpiskā struktūra.  

Lubānas novadam ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums. No 1938. līdz 1999. gadam Lubāna 

līdzenumā ezera apkaimē veiktajos arheoloģiskajos izrakumos atklātas ap 30 mezolīta un neolīta, kā 

arī vēlā neolīta un agrā bronzas laikmeta apmetnes. Tas liecina, ka šis apvidus bijis apdzīvots jau 

mezolītā vairāk nekā 10 000 gadu pirms mūsu ēras. Lubāna ezera mitrāja arheoloģisko nozīmīgumu 

raksturo pirmo iedzīvotāju parādīšanās toreizējā Latvijas teritorijā pēc ledāju atkāpšanās uz 

ziemeļiem. Tas notika laikā, kad Rīga vēl bija zem Ledus ezera ūdeņiem. Tiek uzskatīts, ka Lubāna 

ezera mitrājā atradās viens no Eiropā lielākajiem neolīta dzintara apstrādes centriem, kas darbojies 

divu tūkstošu gadu garumā jau pirms 5300 – 3600 gadiem. 

 

19. gs. beigās Lubānā bijusi platības ziņā lielākā muiža Vidzemē – ap 28 000 km2. Šodienas Parka iela 

ir bijušās Lubānas muižas galvenais ceļš, kur ir saglabājušās vairākas bijušās muižas ēkas – muižas 

pagrabi, klēts un zirgu staļļi, kā arī sierotava, kurā ražoja Šveices sieru. 

 

Indrānu pagasta teritorijā bijušas vairākas Lubānas muižas un pusmuižas – Morozas pusmuiža, Zaļā 

muiža – tagad Kastaiņi, Baložu muiža Indrānu ciemā, Apogu muižiņa, Ērgalas muižiņa un Jaunlubānas 

muiža. Lubānas un Meirānu muiža bija baronu Volfu īpašums. 1895. gadā Meirānu muižas īpašnieks 

Heinrihs fon Volfs uzstādīja pieminekli savam mīļākajam medību sunim. Tas atrodas ceļā uz Mežsētu 

mājām, kas agrāk bija barona medību muižas ēka, kuru ieskāva Ozolsalas un Mežsētu parks ar dīķi. 

Agrārās reformas laikā 20. gs. 20. gados muižas zeme tika sadalīta. 

 

Lubānas apkaime bija izdevīga vieta koksnes pārstrādāšanai un kokmateriālu pludināšanai pa 

Aivieksti un Liedi. 1935. gadā izbūvēja Madonas – Lubānas dzelzceļa posmu. Pasažieru satiksme tika 

slēgta 1990. gada 31. maijā. Šajā laikā tagadējā Lubānas novada teritorijā darbojās Lubānas ezera 

regulēšanas darbu pārvalde, vairāk nekā 20 veikali, spēkstacija, divas kokapstrādes darbnīcas, drēbju 

veltuve un krāsotava, alus darītava, kaļķa ceplis un ķieģeļu ceplis. No 1958. līdz 1992. gadam Lubāna 

bija ciemats, ko šķērsoja Aiviekstes upe. Izmantojot rekonstruētos 1937. gada tilta balstus, 1964. 

gadā uzcēla tiltu pār Aiviekstes upi Lubānā. Tilta pēdējā rekonstrukcija notika 2002. gadā.  

 

Pēc Otrā pasaules kara Lubāna kļuva par ievērojamu sava apvidus mežrūpniecības un 

lauksaimniecības centru. Šeit atradās viens no lielākajiem mežrūpniecības uzņēmumiem Latvijā. 

Padomju varas gados, sākoties masveida kolektivizācijai, izveidojās nelieli kolhozi, kas vēlāk tika 

apvienoti padomju saimniecībā „Lubāna”, kuru 1995. gadā likvidēja.  

 

Lubānas novada iedzīvotāji glabā vēsturiskas liecības par 1905. gada revolūcijas aktivitātēm Lubānā, 

Pirmā un Otrā pasaules kara notikumiem, kā arī par deportācijām 1941. un 1949. gadā. 

 

Pilsētas statusu Lubāna iegūst 1992. gada 30. janvārī. 

 



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija  

 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”      13 

2002. gadā Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Latvijā „Industriālā mantojuma ” sarakstā tika 

iekļautas Lubānas un Meirānu dzelzceļa stacijas. 

 

Patlaban Lubāna ir novada nozīmes attīstības centrs, viena no 43 Latvijas mazpilsētām, kuras 

funkcionālās ietekmes apkārtne ir 15–30 km. Lubāna ir vietējo pakalpojumu sniegšanas centrs lauku 

iedzīvotājiem.  

 

1.3. Lubānas novada attīstībai nozīmīgie pieejamie resursi

  

1.3.1. Cilvēkresursi 
 
Cilvēkresursi ir Lubānas novada būtiskākais attīstības resurss. Vidzemes reģiona iedzīvotāju skaits 
pēdējo piecu gadu laikā ir pakāpeniski samazinājies par 9280 cilvēkiem, t.i. Par 3,86 %, līdzīgi arī 
Lubānas novadā ir samazinājies par 115 cilvēkiem, t.i. Par 3,87 %. 
Lubānas novada administratīvā centra – Lubānas pilsētā iedzīvotāju skaits tik strauji nemazinās. 
Pilsētu par savu dzīvesvietu izvēlas lauku iedzīvotāji. Daudzviet Eiropā, un arī Latvijā, notiek 
iedzīvotāju „apmaiņa” – mazāk turīgi lauku iedzīvotāji pārceļas dzīvot uz tuvējām pilsētām, bet 
turīgākie pilsētnieki ieņem viņu vietu laukos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Vidzemes reģionā un Lubānas novadā, 2006. –2011. gads. 

Datu avots: CSP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas pilsētā, 2006.–2011. gads. 

Datu avots: PMLP, 2011. 
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Augstākas prasības pret dzīves kvalitāti un lielāka maksātspēja piesaista labākus un  
dārgākus pakalpojumus, tādējādi ļaujot attīstīt esošo infrastruktūru un uzturēt vides kvalitāti. 
Nodarbinātība un cilvēkkapitāla bāzes vērtības saglabāšana laukos var būt saistīta ar darbu e-vidē, ar 
iespējamu tūristu skaita pieaugumu ilgākā laika perspektīvā.3  
Lubānas novadā ir viens no mazākajiem iedzīvotāju blīvumiem Vidzemes reģionā. Ja salīdzina ar ES 27 

vidējo valstu rādītājiem – 155 cilv./km2, tad Lubānas novada iedzīvotāju blīvums 8,15 cilv./km2 ir 19 

reizes mazāks nekā vidēji ES un 4 reizes mazāks nekā vidēji Latvijā – 34,9 cilv./km2.  

 
1.3.3.attēls. Vidzemes reģiona novadi pēc platības un iedzīvotāju skaita īpatsvara. 
Datu avots: Vidzemes reģiona ekonomiskais profils, 2010. 
 

Tā kā Lubānas novada apdzīvojuma blīvums ir salīdzinoši mazs, novads ir viens no “zaļākajām” un 
vismazāk urbanizētajām teritorijām Vidzemes reģionā.  
 
Vidzemes teritorijā iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir samērā viendabīgs. Lubānas novads ir 
vislatviskākais Vidzemē un Latvijā – 96,06 % latvieši, 2,13 % krievi, 1,81 % citas tautības (PMLP dati, 
2011.).  

 

1.3.4.attēls. Lubānas novada iedzīvotāju sadalījums pēc dzimuma un darbspējas vecuma. 
Datu avots: PMLP, 2011. 
 

Sieviešu un vīriešu procentuālā attiecība ir 51,96 % pret 48,04 %. 
 
Demogrāfiskā slodze Lubānas novadā ir 542, kas ir augstāka nekā valstī un reģionā kopumā. Reģiona 
plānošanas dokumentos un pētījumos tiek prognozēts, ka tuvākajos gados iedzīvotāju skaits Vidzemē 
turpinās sarukt, tas skars arī Lubānas novadu.  
                                                                 
3
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija  līdz 2030. gadam, Latvijas Republikas Saeima, 2010. 
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1.3.5.attēls. Demogrāfiskās slodzes līmenis Latvijā, Vidzemes reģionā un Lubānas novadā,  2010. gads. 
Datu avots: CSP. 
 

Tiek prognozēts, ka pēc pieciem gadiem darba spējīgo iedzīvotāju skaits ievērojami samazināsies, bet 
pieaugs gados vecāku iedzīvotāju skaits. Tas palielinās spiedienu sociālajā budžetā un paaugstinās 
pieprasījumu pēc veselības un veco ļaužu aprūpes pakalpojumiem. Dzimstības līmenis nebūs 
pietiekams, lai sabiedrība varētu atjaunoties, bet dzimstības veicināšanas pasākumu ietekme, ja tādi 
tiks īstenoti, 20 gadu perspektīvā vēl nebūs jūtama. Iedzīvotāju aizplūšanu no Lubāns novada un 
Vidzemes reģiona kopumā noteiks darba iespēju un augstāka darba samaksa valsts lielākajās pilsētās 
un citās Eiropas valstīs.  
 
 
Iedzīvotāju izglītības līmenis, salīdzinot ar 2000.gada tautas skaitīšanas datiem, ar augstāko izglītību 
(ieskaitot doktora grādu) īpatsvars visu iedzīvotāju 15 un vairāk gadu vecumā kopskaitā ir palielinājies 
no 13,9% līdz 23,0%, ar profesionālo vidējo izglītību – no 20,2% līdz 29,4%, vienlaicīgi samazinoties 
personu īpatsvaram ar vispārējo vidējo izglītību no 31,0% uz 22,9%, ar pamatizglītību no 26,5% uz 
18,0% un ar sākumskolas vai zemāku izglītību – no 8,4% uz 6,7%.  
 
Lubānas novada iedzīvotāju kompetences raksturo arī kopējā situācija reģionā. Vidzemes reģionā ir 
relatīvi augsts izglītības līmenis, kas ir viens no nosacījumiem reģiona zemajam bezdarba līmenim. 
Vidzemes reģiona iedzīvotāju izglītības līmenis būtiski neatšķiras no vidējā Latvijā un pārējiem 
reģioniem, taču ir ievērojami augstāks kā kaimiņu reģionā Latgalē. Vidzemes reģionā ir iespējas 
saņemt visu līmeņu izglītību. 55% no reģiona iedzīvotājiem ir ar augstāko, vidējo speciālo un / vai 
vidējo izglītību t.sk., 8,3% ir augstākā izglītība, bet 47% iedzīvotāju ir vidējā speciālā vai vidējā 
izglītība. 32% iedzīvotāju ir tikai pamatizglītība. 
 
Vidzemē nav vērojama liela atšķirība izglītības līmenī starp novadiem, kā tas vērojams citos reģionos. 
Tāpat kā citur Latvijā, arī Vidzemes plānošanas reģionā pilsētnieku izglītības līmenis vidēji ir augstāks 
kā lauku iedzīvotājiem. 
 
Lubānas novads nodrošina kvalitatīvas pamata un vidējās izglītības iegūšanas iespējas, kas ir būtiskas 
ne tikai pašiem skolēniem, bet arī reģiona attīstībai. Kvalitatīvu pamatizglītību ieguvušie cilvēki vai nu 
turpinās mācības vidusskolās un ģimnāzijās, lai pēc tam studētu augstākajās mācību iestādēs, vai arī 
orientēsies uz profesionālas izglītības iegūšanu, kuras plaši piedāvā Vidzemes reģiona profesionālās 
izglītības iespējas. Jebkurā no šiem gadījumiem pamatizglītības kvalitāte iespaido tālāko šo cilvēku 
konkurētspēju. Kvalitatīva izglītība reģiona attīstībai ne tikai nozīmē konkurētspējīgu iedzīvotāju 
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sagatavošanu nākotnē. Kvalitatīvas izglītības iespējas bērniem kalpo kā būtisks faktors arī vecāku 
dzīvesvietas izvēlei4. 
 
Iedzīvotāju dzimstību zināmā mērā nosaka jauno ģimeņu skaits. Salīdzinot ar 2009. gadu, 2010. gadā 
Lubānas novadā ir samazinājies noslēgto laulību skaits. Tomēr ir arī pozitīvs rādītājs – šķirto laulību 
skaita samazinājums par 47 % 2010. gadā attiecībā pret 2009. gadu. 

 

 

1.3.6.attēls. Noslēgtās un šķirtās laulības Vidzemes reģionā un Lubānas novadā. 
Datu avots: CSP. 
 

Līdzīgi kā visā Latvijā, arī Vidzemē un Lubānas novadā iedzīvotāju dabiskais pieaugums ir negatīvs. Ja 

iedzīvotāju dabiskā pieauguma rādītājus salīdzina ar ES 27 valstu vidējiem rādītājiem, pēc Eiropas 

Kopienu statistikas biroja Eurostat provizoriskajiem demogrāfisko situāciju raksturojošajiem datiem 

2009. gadā uz 1000 iedzīvotājiem Eiropas Savienībā dzimuši 10,8 bērni, Latvijā – 8,4, Lubānas novadā 

– 7,4 bērni.  

 
1.3.7.attēls. Iedzīvotāju dzimstība un mirstība Vidzemes reģionā un Lubānas novadā. 
Datu avots: CSP. 
 

Negatīvās iedzīvotāju skaita izmaiņas ietekmē gan negatīvā dzimstības un mirstības bilance, gan 
negatīvais iebraucēju un izbraucēju saldo Vidzemes reģionā. Lubānas novada situācija pozitīvi atšķiras 
– Lubānas novadā 2010. gadā ir pozitīvs migrācijas saldo, jo iebraukušo personu skaits ir par 34 
cilvēkiem lielāks nekā izbraukušo. 
 

                                                                 
4
 Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma, 2007. 



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija  

 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”      17 

 
1.3.8.attēls. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija Vidzemes reģionā un Lubānas novadā 2009. –2010. gads. 

Datu avots: CSP. 

 
Bezdarba līmenis Lubānas novadā ir 9,4 %, bezdarbnieku skaits – 174 (NVA, jūlijs, 2011). Bezdarba 
līmenis ir par 0,2% zemāks nekā vidējais valstī  – 9,6 %. Lielākais bezdarbnieku skaits ir Lubānas 
pilsētā – 106 cilvēki, Indrānu pagastā – 67 cilvēki. Salīdzinot ar 2010. gadu, ir pieaudzis ilgstošo 
bezdarbnieku skaits, bet ir samazinājies bezdarbs sieviešu grupā. 

 

 

1.3.9.attēls. Bezdarbnieku īpatsvara sadalījums pēc bezdarba ilguma 2011. gadā. 

Datu avots: NVA. 
 

Pēc bezdarba ilguma lielākais skaits ir bezdarbnieki 6 mēnešu un mazākā laika periodā. 

 
1.3.10.attēls. Bezdarbnieku īpatsvara sadalījums pēc bezdarba grupām 2011. gadā. 
Datu avots: NVA. 
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Būtiska problēma ir jauniešu bezdarbs. Intervijās ar uzņēmējiem tika uzsvērts motivācijas trūkums 

jauniešu bezdarbnieku grupā, jauniešiem nav izteikta vēlēšanās strādāt lauksaimniecības 

uzņēmumos, bet ilgstošajiem bezdarbniekiem ir zudušas darba prasmes un pašdisciplīna. 

 
1.3.11.attēls. Bezdarbnieku skaits un sadalījums pa dzimumiem Lubānas novadā, 2011. gadā. 
Datu avots: NVA. 
 

Aptaujās tika kritizēta valstī īstenotā darba praktizēšana ar 100 latu stipendiju, kas neveicina 
sociālekonomisko attīstību. Kā alternatīvas iespējas tika minēts atbalsts pašnodarbinātības un 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, apmācības, mājražošanas un amatniecības attīstība. Lai arī bezdarba 
līmenis novadā Latvijas mērogā nav no augstākajiem, tomēr katrs iedzīvotājs bez darba samazina gan 
savu un savas ģimenes labklājību, gan arī negatīvi ietekmē pašvaldības ieņēmumus un pašvaldības 
iespējas investēt attīstības projektos. Pašvaldības iestāžu noslogojumu negatīvi ietekmē iedzīvotāju 
migrācija uz ārvalstīm, kas rada būtisku bērnu skaita samazinājumu pašvaldības pirmsskolas un 
vispārizglītojošajās iestādēs. 
 

Iedzīvotāji kā nozīmīgu veicamo pasākumu aptaujās ir minējuši jaunu darba vietu izveidošanu 

novadā, kā arī bezdarbnieku iesaistīšana piemājas dārzu iekopšanā viņu nodrošināšanai ar pārtiku. 

 

 

1.3.2. Dabas resursi  
 

Īpaši aizsargājamās teritorijas 
Lubānas novadā atrodas šādas īpaši aizsargājamās teritorijas: 

- Kapu ezers; 
- Lubāna mitrājs.  
 

Lubānas novadā ir vairāki mikroliegumi – vismaz divas melno stārķu ligzdošanas vietas, medņu riesta 
vietas, mazā, vidējā ērgļa un jūras ērgļu ligzdošanas vietas.  
 

Putnu apdzīvotības un daudzveidības dinamikas indekss Lubānas novadā liecina par labu ekosistēmu 
stāvokli. Vairāku Eiropā un pat pasaulē apdraudēto putnu sugas Lubānas novadā veido būtisku daļu 
no globālās populācijas, piemēram, mazais ērglis, jūras ērglis, grieze. 
 
Kapu ezers 
Aizsardzības kategorija: dabas liegums, Natura 2000 teritorija. 
Administratīvais iedalījums: Lubānas novada Indrānu pagasts. 
Platība: 17 ha. 
Dibināšanas gads: 2004. 
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1.3.2.1.attēls. Dabas aizsargājamās teritorijas Vidzemes reģionā un Lubānas novadā. 
Datu avots: Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums  2007.-2027., Telpiskās struktūras  apraksts. 
 

Dabas vērtības – nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopa – oligotrofu līdz mezotrofu 
augu sabiedrībās barības vielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās – saglābšanā. Sastopami 3 
Latvijā aizsargājami biotopi – ezereņu audzes ezeros, ežgalvīšu audzes ezeros, sīkās lēpes audzes 
ezeros. Viens no retajiem dzidrūdens ezeriem valstī, kur nav izteikta rekreācijas ietekme.5  
 
Lubāna mitrājs  
Aizsardzības kategorija: dabas liegums,  Natura 2000 teritorija. 
Administratīvais iedalījums: Rēzeknes, Madonas, Rugāju novadi. Lubānas novada Indrānu pagasts. 
Platība: 51 632 ha. 
Dibināšanas gads: 2009. 
 
Dabas vērtības – dabas liegumā tiek apvienoti 12 jau esoši dabas liegumi (Bērzpils purvs, Īdiņu purvs, 
Īdeņas un Kvapānu dīķi, Lagažas – Šnitku purvs, Lubānas ieplakas, Lubānas un Sūļagala purvs, Lubānas 
novada – Pārabaine, arī Lubānas novadā ietilpstošā Pededzes lejtece, Salas purvs, Tīrumnieku purvs, 
Lubānas novada Seldžu ozolu audze un Audīles mežs), papildus iekļaujot Lubāna ezeru un bioloģiski 
vērtīgas ezeram pieguļošas teritorijas.  
 
Dabas liegums „Lubāna mitrājs” izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju 

                                                                 
5
Dabas lieguma “Kapu ezers” dabas aizsardzības plāns laika posmam no 2007. līdz 2017. gadam, izstrādātājs: 

SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, Rīga, 2006. 
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kompleksa vienotu aizsardzību. Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu 
nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai.  
 
Lubānas novads kā Lubānas ezera pieguļošā teritorija ir  viena no piecām labākajām ligzdošanas 
vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām – mazajam ērglim, jūras ērglim, griezei, ķikutam, 
tajā sastopamas vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas – ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis. 
Lai arī Lubānas novads nerobežojas ar Lubāna ezeru, novada teritorijā atrodas klānu pļavas, novadā ir  
īpaši aizsargājamo putnu ligzdošanas vietas. 
 
Lubānas novadā ietilpst arī Lubāna mitrāja kompleksa vairāki aizsargājamie biotopi – upju palieņu 
pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, neskarti augstie purvi, boreālie (ziemeļu) meži, 
melnalkšņu staignāji un parkveida pļavas. Lubānas novada klāni ir periodiski applūstošas Lubāna 
ezera apkaimes pļavas ar augstu veģetāciju, kas izveidojušās uz kaļķiem bagāta velēnu smilšmāla vai 
uz kūdras augsnēm. 
 
Tām raksturīgs neliels, taču specifisks augu sugu skaits un izteikta vienas vai divu augsto graudzāļu 
sugu (īpaši parastais miežubrālis Phalaroides arundinacea) vai augsto grīšļu sugu dominēšana 
(Kabucis 2004). Klānu pļavām ir izšķiroša nozīme īpaši aizsargājamo augu sugu – ūdeņu grīšļa Carex 
aquatilis un mānīgās knīdijas Cnidium dubium, kā arī globāli apdraudēto putnu sugu – ķikuta 
Gallinago media un griezes Crex crex saglabāšanā. Mānīgajai knīdijai un ķikutam Lubāna mitrājā ir 
konstatēta aptuveni puse no visām Latvijā zināmajām atradnēm6. 

                                                                 
6
Klānu pļavu hidroloģijas un veģetācijas atjaunošanas pieredze Lubāna mitrājā, Uģis Bergmanis, www.ldf.lv.  

http://www.ldf.lv/
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.  
 

Lubānas novada kultūrainavai nozīmīga un tikai 
novadam raksturīga ir  Indrānu pagastā 17 ha 
apjomā esošā Seldžu ozolu audze, kurā ietilpst arī 
gobu, ošu, ozolu meži upes krastā, kas ir Latvijā reti 
sastopams biotops. 
 
Lubānas mitrājam, iekļaujot visu novadu teritorijas, 
ir izstrādāti apsaimniekošanas noteikumi (MK 
noteikumi Nr. 135, 2009.02.10, „Dabas lieguma 
„Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”), tomēr nav izstrādāts 
apsaimniekošanas plāns. 
Aprobežojumi saimnieciskās darbības veikšanai daļā 
aizsargājamo teritoriju netraucē lauksaimnieciskās 
ražošanas attīstībai, taču kopumā ir šķērslis derīgo 
izrakteņu ieguvē un mežsaimniecības attīstībā. Tāpēc 
intervijās ar uzņēmējiem tiek uzsvērta arī liegumu 
negatīvā puse – ierobežojumi saimnieciskajai 
darbībai. Sadarbībā ar vides aizsardzības institūcijām, 
pašvaldībām ir jāatrod līdzsvars dabas resursu 
ilgtspējīgai un racionālai izmantošanai, saglabājot 
ekoloģisku un neskartu vidi, kā arī radot 
iedzīvotājiem nodarbinātības un ekonomiskās 
izaugsmes iespējas. 

1.3.2.2.attēls. Naudas ozols Indrānu pagastā.          
 

 Lubānas klānu pļavas ik gadus ir plūdu teritorijas, tāpēc tās ir apgrūtinoši izmantot dabas tūrismā. Kā 
viena no iespējām ir attīstīt gaļas lopkopību un tās noganīt, tomēr var rasties tehniski sarežģījumi 
uzlikt iežogojumus pļavām. Dabas un izziņas tūrisma infrastruktūras attīstībai piemērota ir Pededzes 
ieteka Aiviekstē, kur ir iespējams uzbūvēt putnu novērošanas metāla torņus. Pašvaldībai sadarbībā ar 
vides aizsardzības organizācijām, dabas aizsardzības pārvaldi un zemju īpašniekiem novada teritorijā 
ir jāattīsta tūrisma norādes, informācijas stendi, publiski pieejami noteikumi par īpaši 
aizsargājamajām teritorijām un to vērtību nozīmi sabiedrībā. 
 
Zeme 
Salīdzinot ar Vidzemes reģionu, Lubānas novadā lielākais zemju resursu īpatsvars ir pļavas un ganības.  

 
1.3.2.1.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījums. Datu avots: VZD, 2011. 
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1.3.2.1.tabula. Lubānas novada zemju sadalījums. 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupa Kopplatība, ha 

Lauksaimniecības zeme 12376,3 

Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā 
darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu 

20403,8 

Ūdens objektu zeme 237,3 

Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas 1126,7 

Dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 15,0 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 118,7 

Daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 16,8 

Komercdarbības objektu apbūves zeme 10,7 

Sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme 32,6 

Ražošanas objektu apbūves zeme 25,0 

Satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme 269,3 

Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme 2,7 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav norādīts 0,0 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2011. 

Vidējais zemes kvalitatīvais novērtējums Lubānas novada Indrānu pagastā ir 32 balles. Tas ir zemāks 

par Latvijas vidējo novērtējumu, tomēr 0,6 balles augstāks par Vidzemes reģionā lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes vidējo auglības novērtējumu – 31,4 balles. Latvijā vidējais svērtais zemes 

kvalitātes novērtējums ir 38 balles, kas, ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus, tiek uzskatīts par 

minimālo auglības līmeni attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi, lai varētu nodrošināt 

komerciāli dzīvotspējīgu lauksaimniecību.7  

Galvenie lauksaimniecībā izmantojamo zemju augšņu tipi novadā ir podzolētās un velēnu augsnes, 

kas potenciāli ir nabadzīgas augsnes. Tomēr augsnes ir pietiekami labi izmantojamas lopkopībai. LIZ 

izmantošanas intensitāti Lubānas novadā ir iespējams paaugstināt, palielinot piena un gaļas 

ražošanas apjomus, sējumu platības, kā arī dažādojot saimniecisko darbību laukos.8  

 

 

                                                                 
7
 Zemes politikas pamatnostādnes, 2008. 

8
 Vidzemes plānošanas reģiona ekonomiskais profils, 2010. 
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1.3.2.2.attēls. Lauksaimniecībā izmantojamo zemju LAD izvērtējums, 15.07.2011. 

Datu avots: http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/nov/lauksaimnieciba-

izmantojamas-zemes-apsekosanas-rezultati/.   

 
Lubānas novada Indrānu pagastā ir neapstrādāta LIZ, kuru var attīstīt un izmantot lauksaimnieciskajai 
ražošanai. Lubānas novada dome ir pieņēmusi lēmumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Lubānas novadā”, kas izstrādāts saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu 
aprites likuma 22. panta otro daļu. Tas nosaka, ka visā Lubānas novada administratīvajā teritorijā ir 
aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus. Aizliegums visā Lubānas novada 
administratīvajā teritorijā ir spēkā līdz 2015. gada 31. decembrim. 

Kopš 1993. gada jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība vairs nenotiek. Daļa meliorēto lauku 
meliorācijas sistēmu nepietiekošas apkopšanas dēļ darbojas neapmierinoši.  
 
1.3.2.2.tabula.Valsts ūdens notekas Lubānas novadā. 

Nr. Ūdens 
saimnieciskā 
iecirkņa kods 

Nosaukums Kopējais 
garums 
(km) 

t.sk. regulētais 
garums pārvaldes 
teritorijā (km) 

Ekspluatācijā 
pieņemšanas 
gads 

1.  42352 Rupsalas grāvis 
(Jaunlubānas) 

10,54 10,52 1951 

2.  4236 Morozas strauts 9,95 7,64 1952 

3.  4238 Liede 57,85 27,38 1938 

4.  42382 Mandaugu grāvis 10,83 8,01 1955 

5.  423822 Ārbiržu – Zolitūdes 
grāvis 

7,27 6,74 1973 

6.  423832 Krieviņgrāvis 7,76 7,76 1964 

7.  42384 Nidrīte (Driksnīte) 14,59 1,87 1966 

8.  424 Pededze (kanāls) 145,35 5,36 1963 

Datu avots:  Zemkopības ministrija, Nekustāmie īpašumi, meliorācijas pārvalde, 2011. 

 
Pēdējo piecu gadu laikā meliorācijas sistēmu atjaunošana, valsts ūdens noteku rekonstrukcijas darbi 
Lubānas novadā netiek veikti. 
 
Zemju īpašniekiem nepietiek līdzekļu meliorācijas sistēmu uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī – netiek 
tīrīti novadgrāvji, kontrolakas, novākts liekais apaugums. Rezultātā daļa meliorēto lauku degradējas, 
meliorēto zemju platībām ir tendence samazināties. Lubānas pilsētā novadgrāvji ik gadus ir 
pārplūduši, ir teritorijas, kuras atrodas zem ūdens un nav pieejamas. Ir jāparedz darbība pavasara 
plūdu mazināšanai novada teritorijā. 

http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/nov/lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-apsekosanas-rezultati/
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/nov/lauksaimnieciba-izmantojamas-zemes-apsekosanas-rezultati/
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Lubānas novada Indrānu pagastā lielas platības aizņem purvi – rietumu daļā atrodas Olgas purvs 
(3640 ha), kurš tiek rūpnieciski izstrādāts, pagasta austrumu daļā – zemie purvi Baltie klani, (4029 ha), 
Dzedziekstes (1862 ha) Drikšnu peisa (1560 ha).9 Pagasta dienvidrietumu daļā atrodas nelieli ezeri – 
Salas (8,1ha) un Kapu (5,4 ha) ezeri. 
 
Lubānas novadā krasi atšķiras zemes kadastrālās vērtības. Indrānu pagastā tā ir gandrīz 10 reizes 
zemāka nekā Lubānas pilsētā. 
 
 1.3.2.2.tabula. Zemes kadastrālās vērtības Lubānas novadā. 

Lubānas novadā Zemes vienību 
kadastrālo vērtību 

summa, Ls 

Zemes vienību platību 
summa, ha 

Zemes vidējā kadastrālā 
vērtība, Ls/ha 

Lubāna 606787 439,4405 1381 

Indrānu pagasts 4474143 34219,73 131 

Datu avots: VZD, 2011. 
 

Lielākā daļa novada lauku teritoriju ir maz apdzīvota, tāpēc tajā jāattīsta uzņēmējdarbība, kuras 
īstenošanai nav vajadzīgi lieli cilvēkresursi, bet pilnvērtīgi tiek izmantots esošais cilvēku potenciāls un 
dabas resursi. Ņemot vērā Lubānas novada atrašanās vietu ārpus lielajiem tranzītu ceļiem un ar to 
saistīto piesārņojumu, maz pārveidotās dabas ainavas novadam ir liels potenciāls lauksaimniecības 
produktu ražošanai ar bioloģiskām metodēm. 
 
Lubānas novadā ir saglabājusies Vidzemes reģionam raksturīgā mozaīkveida ainava ar būtiskiem 
elementiem – ceļiem gar Aivieksti, ozoliem, alejām, dižkokiem, viensētām un to grupām, 
novērojamas arī Vidzemes reģionam tradicionālās apbūves ainavas veidojošās tradīcijas. 
 
Derīgie izrakteņi 
Indrānu pagastā, saskaņā ar LVĢMC datiem, ir konstatētas triju veidu derīgo izrakteņu atradnes – 
smilts, kūdra un sapropelis.  
 
Kūdra ir sastopama Olgas purvā, kūdras krājumi – 8 729.58 (2010. gads). Pēc veiktajiem aprēķiniem, 
Vidzemes reģionā, tajā skaitā Lubānas novadā, kūdra ir pieejama vairāk nekā 100 gadiem. 
 

                                                                 
9
Madonas rajona Indrānu teritorijas plānojums. 2007.–2019., 4. sējums. Vides pārskats Madonas rajona 

Indrānu pagasta teritorijas plānojumam, 2007. 
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1.3.2.3.attēls. Derīgo izrakteņu valsts nozīmes un pārējās atradnes Lubānas novadā un Vidzemes reģionā 2010. 
gadā saskaņā ar LVĢMC derīgo izrakteņu krājumu bilanci par 2010.gadu. 
Datu avots: LVĢMC, 2010. 
 

Lubānas novada Indrānu pagastā ir izpētīta viena smilts atradne. Meirānu atradne atrodas pagasta 
dienvidrietumu daļā, derīgo izrakteni veido smalka smilts ar frakcijām. Saskaņā ar LVĢMC datiem, 
2010.gadā šī derīgā izrakteņa ieguve netika veikta. 
 
Indrānu pagasta pēdējie kūdras atradņu izpētes darbi veikti laika posmā no 1951. līdz 1996. gadam. 
1996. gada tika apzināta 21 kūdras atradne vai to daļas ar kopējo platību 12500 ha. Iegulas pārsvarā 
veido zema un augsta tipa kūdra, sastopama arī pārejas un jaukta tipa. Vairākās atradnēs zem kūdras 
ieguļ sapropelis. Latvijā kūdra ir neatjaunojamais dabas resurss, bet Somijā un Zviedrijā 
atjaunojamais. Šajās valstīs kūdra tiek izmantota arī enerģijas ražošanai. Veicot kūdras izpēti un 
ieviešot jaunākās tehnoloģijas, ir iespējams dažādot kūdras izmantošanu. 
 
Meži 
Vidzemes reģionā atrodas 26,8 % no visām meža zemju platībām valstī. Lubānas novadā meža zemju 
īpatsvars ir augstāks par 60 %. Šāds rādītājs ir augstāks arī par ES vidējiem rādītājiem. Meža resursi 
pieskaitāmi pie nozīmīgākajiem un reizē visdinamiskāk izmantojamiem novada dabas resursiem. Meža 
resursiem ir  ekoloģiska un sociālekonomiska nozīme, meži ir būtiska mozaīkveida ainavu veidojošā 
sastāvdaļa un nozīmīgs rekreācijas potenciāls. Saskaņā ar VAS LVM datiem, ja mežus cērt pašreizējos 
apjomos, tad mežu pieaugums ir straujāks nekā to izcirtums.  
 
Lubānas novada mežos dominējošās koku sugas – 64 % skuju koki, 26 % bērzs, apse 6 %, melnalksnis 2 
%. Lielāko daļu mežu veido vidēja vecuma audzes, kurās koncentrēts arī lielākais koksnes daudzums. 
Privātie meži ir 25 % no visiem mežiem. 
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Lubānas novada meži ir bagāti ar meža dzīvniekiem, kas ļauj attīstīt medību saimniecību un medību 
tūrismu. Pēc mednieku klubu un AS LVM aprēķiniem, novada mežos ir vismaz 20 vilki, vairāk nekā 
simts staltbriežu un vairāk nekā divi simti aļņu. Palielinoties vilku un ērgļu skaitam, ir samazinājies 
zaķu skaits.  
 
Novada mežos ir bagātīgas dabas veltes – ogas un sēnes, kas ir sezonāli nozīmīgs ienākuma avots 
Lubānas novada iedzīvotājiem. Pēc aptuvenām aplēsēm, sezonā tiek savākts ap 20 tonnu sēņu un 
vismaz 200 tonnu ogu (konsultantu aprēķini saskaņā ar interviju rezultātiem). Katrs trešais Lubānas 
iedzīvotājs izmanto iespējas papildināt budžeta ienākumus, vācot un pārdodot meža veltes.  
 
Novadā darbojas divi mednieku klubi. 
 
Kā problēma tiek minēta bebru izplatība – tiek bojātas meliorācijas sistēmas, appludinātas teritorijas, 
kas negatīvi ietekmē mežu pieaugumu. Pašvaldībai sadarbībā ar zemju īpašniekiem ir jāplāno 
pasākumi bebru populācijas samazināšanai, bebru izpostīto teritoriju sakopšanai, meliorācijas sistēmu 
un novadgrāvju atjaunošanai. 
 
Ūdeņi 
Lubānas novads, tāpat kā Vidzemes reģions kopumā, ir labi nodrošināts ar ūdens resursiem. Esošā 
centralizētā ūdensapgāde izmanto pazemes ūdeņus. Novada upes un ezeri ir ar augstu ekoloģisko 
vērtību, zivju resursi nav pētīti.  
 
Lubānas novada Visagala ezeram, Aiviekstes un Liedes upēm ir rekreācijas resursu vērtība – gleznaina 
ainava, daļai Aiviekstes upes Lubānas novadā (Meirānu ciems, Lubānas pilsēta) ir blakus esoša 
autoceļu infrastruktūra. Aiviekstes upe Vidzemes RTP tiek uzsvērta kā makšķerēšanas vieta. Saskaņā 
ar „Civillikuma” pielikumu,  Aiviekste ir publiskie ūdeņi. 

Aiviekste ir Daugavas labā krasta pieteka un tās sateces baseins ietilpst Daugavas sateces baseinā. 
Aiviekste ir vienīgā upe, kas iztek no Lubāna. Tā ir viena no sarežģītākajām un ūdens plūsmas ziņā 
interesantākajām upēm Latvijā. Augštecē upei ir neliels kritums. Upes gultnē sastopamais dolomīts 
veido slieksni, kas vienmēr traucējis gultnes padziļināšanos. Nelielais gultnes dziļums, platums un 
kritums stipri ierobežoja ūdens caurplūdumu. Pavasarī pieplūstošais ūdens daudzums Aiviekstes 
augštecē 2–4 reizes pārsniedz ūdens caurplūduma iespējas. Tā rezultātā pavasaros Aieviekstes 
augštecē pieplūstošie ūdeņi tecēja nevis uz Daugavu, bet atpakaļ uz Lubānu, kas radīja lielus plūdus. 
Ūdeņiem bagātajos pavasaros ezers un applūdušie klāni veidoja kopīgu ūdenstilpni 600 km² lielā 
platībā – vismaz 6 reizes lielāku par Lubānu tā dabiskajos krastos. Lai samazinātu applūšanu, 
pagājušajā gadsimtā Aiviekste tika padziļināta un iztaisnota, bet Lubāns iedambēts. Pēc Lubāna 
iedambēšanas liela daļa Lubānā ieplūstošo upju pa Meirānu kanālu, apejot Lubānu, tika ievadīti tieši 
Aiviekstē. Meirānu kanāls ir lielākais Baltijas valstīs. Tā dziļums pārsniedz 10 m, bet platums – 80 m. 
Aiviekstes iztekā ūdens pieplūdumu regulē ar slūžām.  

Aiviekste, līdzīgi kā Daugava, makšķernieku vidū ir pazīstama ar samu lomiem. Lielākās Aiviekstes 
pietekas ir Pededze un Balupe.10 

Visu virszemes ūdeņu piesārņojuma stāvoklis vērtējams kā ļoti vāji piesārņots un kā nepiesārņots. 
 
Dabas resursu izvērtējums 
Pasaulē pieaug pieprasījums pēc ekoloģiski sertificētiem un veselīgiem produktiem. Lubānas novada 
ģeogrāfiskais izvietojums tālāk no plaši apdzīvotām vietām un pilsētām nodrošina neskartu dabu un ir 

                                                                 
10

 www.latvijas.daba.lv  

http://www.latvijas.daba.lv/
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iespēja ekoloģiski tīru produktu izstrādei. Nākotnē tīra un dabiska vide kļūs arvien būtiskāka 
pilnvērtīgas dzīves kvalitātes uzturēšanai.  
 
Liela daļa Lubānas novada ir Natura 2000 dabas liegumi, kuros sastopami reti biotopi, putni un 
aizsargājami augi un koki. Lai arī tas ierobežo saimniecisko darbību, novadā tiek saglabātas dabas 
vērtības. Attīstot ekotūrisma infrastruktūru, pakalpojumus un produktus, to var izmantot arī novada 
sociālekonomiskajai attīstībai. 
  
Lubānas novada priekšrocības ir meža resursi, derīgo izrakteņu, meža dzīvnieku un meža ogu, sēņu 
pieejamība. Tā ir iespēja veicināt eksporta un daudzu ekonomikas un jaunrades nozaru attīstību – 
videi draudzīgs tūrisms, atpūta, rekreācija un ārstniecība, veselīgas ēdināšanas pakalpojumi, 
lauksaimniecībā – bioloģiskā lauksaimniecība, lauksaimniecības ražošanā – enerģijas ražošana. 
 
 

1.3.3. Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi 
 
Transporta infrastruktūra ir galvenais priekšnoteikums novada sasniedzamībai un ekonomiskai 
attīstībai. Līdz Lubānas novadam un pilsētai ir valsts reģionālie un vietējie autoceļi, tomēr to 
būtiskākais trūkums ir baltais segums (smiltis un grants), asfaltēts ir tikai virziens Lubāna – Madona. 
Vidzemes reģionā kopumā tikai 61 % valsts reģionālo autoceļu noklāts ar melno segumu, bet valsts 
vietējie autoceļi – tikai 19 %.  

 
Kopš 1990. gada Vidzemes reģionā ir slēgts dzelzceļa posms Madona – Lubāna, sliedes ir demontētas. 
Intervijās ar lubāniešiem kā viena no iespējām ir minēta veloceliņa izveide no Meirānu ciema uz 
Lubānas pilsētu gar dzelzceļa līniju.  
 
Ceļi, satiksme 
Saskaņā ar likumu "Par autoceļiem" reģionālie autoceļi ir autoceļi, kas savieno novadu 
administratīvos centrus savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, ar galvenajiem vai 
reģionālajiem autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas. Lubānas novadā reģionālie autoceļi ir: 

- P83 Lubāna – Dzelzava; 
- P82 Jaunkalsnava – Lubāna. 
 

P83 autoceļa posms 0,230 km garumā no 22,75 km līdz 22,980 km ir avārijas stāvoklī (LVC dati, 
augusts, 2011.) 
 
Vietējie autoceļi ir autoceļi, kas novada administratīvos centrus savieno ar novada pilsētām, novada 
apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai 
savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus. Lubānas novadu šķērso šādi vietējie autoceļi: 

- V842 Lubāna – Upatnieki; 
- V843 Barkava – Lubāna; 
- V560 Gaigalava – Kvāpāni  Degumnieki – Meirāni; 
- V865 Aizkuja – Meirāni; 
- V868 Meirāni – Degumnieki – Zvidziena. 
 

Avārijas stāvoklī ir autoceļa V865 Aizkuja – Meirāni ceļš 12,7 km garumā un V868 Meirāni – 
Degumnieki – Zvidziena ceļa posms 0,575 km garumā (LVC dati, augusts, 2011.). Ir nepieciešami 
remontdarbi ceļam posmā Indrāni – Liedeskrogs. 
  
Lubānas pilsētā autoceļu tīkls ir labi attīstīts. Kopējais ielu garums Lubānas pilsētas teritorijā ir 20 km, 
tajā skaitā ar asfaltbetona segumu 11 km, ar grants segumu 9 km, kopējais ceļu blīvums – 4,65 
km/km2 . 
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Lubānas novadu apkalpo dažādu novadu autobusu maršruti. Maršrutus nodrošina Madonas 
transporta uzņēmums SIA “Madonas CB”. Autobusu pieturas ir izvietotas atbilstoši apdzīvojumam. 
 
Valsts reģionālie autoceļi – P82, P83 nodrošina ērtu satiksmes iespēju uz Madonas pilsētu. 
Iedzīvotājus apmierina satiksme uz Rīgu un Balviem. Sabiedriskais transports nav pieejams uz 
Gulbeni, kā arī tuvākajā laikā tiks slēgts sabiedrisko pārvadājumu maršruts uz Balviem. 
 
Neapmierina ceļu segums Degumnieku, Balvu, Gulbenes, Ošupes – Lubānas ezera virzienā, kas būtiski 
mazina novada pievilcību un sasniedzamību. 2010. gadā VAS „Latvijas valsts meži” īstenoja tilta pār 
Liedes upi (Ls 35 774), Mieriņu ceļa rekonstrukciju (Ls 34 324). 
 
Lubānas pilsētā piebraukšana atsevišķiem sabiedriskās nozīmes objektiem nodrošināta pilnīgi. Pilsētā 
nepieciešams sakārtot satiksmi, paredzot apvedceļu labā krasta pilsētas teritorijai Lubāna – Upatnieki 
virzienā. 
 
Pilsētas teritorijā nav attīstīts veloceliņu tīkls. Veloceliņu maršrutus pēc iespējas nepieciešams atdalīt 
no autoceļiem. Perspektīvā nepieciešams paredzēt veloceliņu tīklu attīstību, sasaistot Lubānas pilsētu 
ar Meirāniem. Ceļu modernizācijas laikā nepieciešams paredzēt pasākumus ozolu aleju saglabāšanai. 
Kā iespējamais tūrisma objekts ir jāsakārto ainaviskie zemes ceļa posmi gar Aiviekstes upi. Valsts 
autoceļu asfaltēšana būtiska arī Lubānas novada uzņēmējiem, tai skaitā arī ”LVM sēklas un stādi” 
Podiņu kokaudzētavai. 
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Ūdenssaimniecība un kanalizācija 
SIA „Lubānas KP” nodrošina Lubānas pilsētas iedzīvotājus un infrastruktūras objektus ar 
nepieciešamo dzeramo ūdeni, kā arī veic notekūdeņu attīrīšanu. Centralizētajai ūdensapgādei 
izmanto tikai pazemes ūdeņus, to krājumi ir pietiekami pašreizējam vajadzību līmenim – 
lauksaimniecībai, mājsaimniecību ūdensapgādei, rūpniecībai. Ūdens pietiekamība globālā skatījumā ir 
liela priekšrocība reģiona un novada ekonomiskajai attīstībai. 
 
Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” ietvaros ir veikta jaunas artēziskās akas 
būvniecība, jaunas ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība un aprīkošana ar jaudu 450 m3 diennaktī, 
otrā pacēluma sūkņa stacijas būvniecība un aprīkošana, pazemes ūdens uzglabāšanas rezervuāra 
būvniecība. 2010. gadā ir uzbūvēta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, nomainīti 
aizbīdņi/hidranti ūdensapgādes tīklos, paplašināti kanalizācijas tīkli Tilta, Krasta, Sporta, Peldu ielās, 
uzbūvēta jauna notekūdeņu sūknētava Sporta ielā, daļēji atjaunoti dzeramā ūdens apgādes tīklu 
posmi.  
 
Ūdensvada kopgarums ir 13,6393 km, kopējā kanalizācijas sistēma ar kanalizācijas tīklu kopgarumu 
7,859 km. Projekta ietvaros ir veikta 1,9 km pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana, 0,5 km 
spiedvada rekonstrukcija. 
 
Novadā ir nepieciešama ūdensvada tīklu paplašināšana, lai pieslēgtu jaunus patērētājus visā Lubānas 
pilsētas teritorijā, nodrošinātu kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Nepieciešama ūdenssaimniecības attīstība 
Meirānu ciemā, kas ietvertu kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju. Būtiski ir meklēt 
risinājumus notekūdeņu, meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai, ņemot vērā, ka Lubānas pilsēta ir 10 % 
plūdu riska teritorijā. 
 
Elektroapgāde 
110-330 kilovoltu (kV) sprieguma pārvades elektrolīniju Lubānas novadā nav. 0,4-20 kV sadales 
elektrotīklus Lubānas novadā apkalpo AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģions. Lubānas novadā 0,4 
kV elektrolīniju garums ir 145 km un 20 kV elektrolīniju garums ir 74 km. Saskaņā ar AS 
”Latvenergo”datiem,  Lubānas novadā 0,4 - 20 kV elektrolīniju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
 
Lubānas novadā visiem  AS "Latvenergo" klientiem ir nodrošināta elektroapgāde.  

 

1.3.3.1.attēls. AS „Latvenergo”klientu skaita dinamika Lubānas novadā. 
Datu avots: Latvenergo, 2011. 
 

Klientu skaits zināmā mērā raksturo mājsaimniecību skaitu novadā, kas pēdējo gadu laikā samazinās.  
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   1.3.3.1.tabula. AS "Latvenergo" lielākie elektroenerģijas patērētāji Lubānas novadā. 

Elektroenerģijas patēriņš 2010. gadā, tūkst. kWh Klientu skaits 

500 – 1000 1 

100 – 500  3 

10 – 100 8 

2 – 10 5 

   Datu avots: AS ”Latvenergo”, 2011. 
 

Lubānas novadā ielu apgaismojumam 2010. gadā kopā ir patērēta elektroenerģija 64,6 tūkst. kWh 
apjomā. 2010. gadā ir veikta elektropārvades gaisvadu līniju nomaiņa pret kabeļu līnijām Baznīcas, 
Rūpniecības, Mazajā ielā. Pašvaldība vienlaicīgi rekonstruē minēto ielu apgaismojuma līnijas. AS 
„Latvenergo” ir veikusi līniju nomaiņu pret kabeļiem Klānu un Celtnieku ielā 0,55 km garumā un 
Ozolu un Parka ielā 1,1 km kopgarumā. 
 
Lubānas novadā nav AS "Latvenergo" elektrostaciju.  
 
Samazinoties ražošanai, pēdējo gadu laikā ir izveidojusies situācija, ka uzstādītās elektroietaišu jaudas 
ir ar zināmu rezervi, kas ļauj tuvāko gadu laikā attīstīt ražošanu bez jaunu elektroiekārtu izbūves. Kā 
problēmas tiek minētas augstās izmaksas pieslēgumu ierīkošanai, vienfāzu pārejai uz trīs fāzēm, kā arī 
elektropiegādes drošība un nepārtrauktība. Iedzīvotāju aptaujās izskan nepieciešamība ielu 
apgaismojuma uzlabošanai Lubānas pilsētā un Meirānu ciemā un energoefektīva apgaismojuma 
ieviešanai. 
 

Gāzes apgāde 
Lubānas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām tiek izmantota sašķidrinātā gāze. Pilsētā un lauku teritorijā 
nav pieejama gāzes piegāde no augstspiediena gāzes vada.  

 

Atkritumu apsaimniekošana 
Lubānas novadā atkritumu apsaimniekošanu veic atkritumu apsaimniekošanas organizācija „Alba”. 
Realizējot atkritumu apsaimniekošanas projektu "Maliena", rekultivēta un slēgta Lubānas pilsētas 
atkritumu izgāztuve „Zaķu vecainē”.  Kopš 2008. gada novadā ieviesta dalīto atkritumu vākšanu, 
Lubānas pilsētā izveidots laukums  šķiroto atkritumu savākšanai. 
 
Atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīti 35 % lauku iedzīvotāju un 83 % pilsētu iedzīvotāju. 
Tomēr nepieciešama lielākas iedzīvotāju daļas iesaistīšanas centralizētajā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, sevišķi lauku teritorijās. Reģionā atkritumi galvenokārt tiek savākti 
konteineros, kuru tilpums ir dažāds – no 0,1 m³ līdz 1,1 m³. Atkritumi tiek apglabāti poligonā 
„Kaudzītes” Gulbenes novada Litenes pagastā. Lubānas pilsētā ir paredzēta kompostēšanas laukumu 
ierīkošana. Kompostēšanas laukums ietvers: 

 5000 m2 lielu asfaltbetona laukumu atkritumu kompostēšanai; 

 lietus kanalizācijas sistēmu, ieskaitot smilšu ķērāju un eļļas atdalītāju; 

 žogu ap teritoriju un vārtus; 

 komposta smalcināšanas – sajaukšanas un sijāšanas iekārtas. 

Novadā ir apgrūtināta šķiroto atkritumu vākšana, ko sarežģīti īstenot tiem, kas dzīvo ārpus Lubānas 

pilsētas. Patlaban ir maz pieejami konteineri atkritumu šķirošanai, tāpēc kopējais savāktais šķiroto 

atkritumu apjoms ir vērtējams kā salīdzinoši neliels.  

Lauku teritoriju iedzīvotājus ir jāiesaista centralizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, jāsniedz 
informācija par sabiedrības ieguvumiem, ja ir videi draudzīga un saudzīga attieksme. 
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Sakari, pasts 
Lubānas pilsētas teritorija ir labi nodrošināta ar sakaru un komunikāciju iespējām. Telefonu sakarus 
pilsētā nodrošina SIA „Lattelecom”. Pilsētā darbojas 1 automātiskā telefonu centrāle. Pilsēta ir 
nodrošināta ar interneta pakalpojuma iespējām. Lubānas novadā darbojas visi Latvijā reģistrētie 
mobilie operatori. 2007. gadā pašvaldības teritorijā darbību uzsāk SIA ”Triatel”mobilo sakaru 
operators, 2009. gadā – SIA „Bite”. 
 
Visos Lubānas pašvaldības centros, skolās un bibliotēkās internets ir pieejams. Bibliotēkās ir izveidoti 
publiskie INTERNET pieslēguma punkti. Paralēli tiek izmantoti kabeļu tīkli un radio savienojumi.  
 

Tomēr sakaru kvalitāte kopumā ir neapmierinoša, jo mobilo sakaru pārklājums ir nepilnīgs, mobilie 
sakari ir pieejami fragmentāri un vispār nav pieejami ārpus Lubānas pilsētas – Lubānas mitrāja 
teritorijā, Balvu virzienā, starp Lubānu un Meirāniem, Meirānu ciemā (intervijas, konsultantu  
novērojumi, 2011. gads). 

Daudzos lauku uzņēmumos un mājsaimniecībās  iespējama tikai  iezvanpieejas izmantošana interneta 
un e-pasta lietošanai, to nosaka fiksēto tālruņu ierobežotā pieejamība lauku sētās un mobilo tālruņu 
izmantošanas salīdzinoši lielās izmaksas un nepietiekošās iespējas. Tas kavē arī Lubānas novada 
tirdzniecības vietu attīstību un iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm. Nepieciešams paplašināt 
vai uzlabot esošā tīkla kvalitāti.  

Plānošanas dokumentā „Eiropa 2020 – stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” ir 
uzsvērts, ka visā Eiropā ir raksturīgas problēmas ātrgaitas interneta ziņā, kas ietekmē teritorijas 
attīstības un inovācijas spējas, tostarp lauku reģionos, kā arī zināšanu, preču un pakalpojumu 
izplatīšanu tiešsaistē. 

Informācijas pieejamība un komunikācijas ir viens no virzītājspēkiem investīciju piesaistē un 
uzņēmējdarbības attīstībā novadā. IKT izmantošana un attīstība reģionā lielā mērā ir atkarīga no 
sakaru tīkla infrastruktūras. Interneta un mobilo sakaru pieejamība ir nepieciešama, lai, aktivizējot 
pilsētu un lauku sadarbības formas, attīstot pašvaldības e-pakalpojumus un radot kvalitatīvus dzīves 
apstākļus, piesaistītu ekonomiski neatkarīgos iedzīvotājus dzīvei novada lauku apvidos. 
 
Lubānas novadā ir 2 pasta pakalpojumu sniegšanas vietas – Lubānas pilsētā un Meirānu ciemā. 
 
1.3.3.2.tabula. Lubānas novada pasta indeksi. 

Novads Pilsēta Pagasts Ciems Pasta Indekss 

Lubānas novads 
 

Lubāna     LV–4830 

  
 

Indrānu pagasts 
 

Indrāni, Meirāni, Ozoli LV–4826 
LV–4830 

 Datu avots: Latvijas Pasts, 01.06.2011. 
 

Kapsētas 
Novada teritorija ir četras kapsētas: 

- Jaunie kapi; 
- Visagala kapsēta; 
- Vecie kapi; 
- Brāļu kapi. 

Novadā nav darbojošos dzīvnieku kapsētu.  
 
Kapsētu teritorijām ir nepieciešami labiekārtojumi pieejamības nodrošināšanai – stāvlaukumu izbūve, 
labierīcību iekārtošana, žogu ierīkošana, celiņu un pievedceļu iekārtošana. 
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Tehniskās infrastruktūras izvērtējums 
Ceļu tīkls Lubānas novadam ir pietiekošs, tomēr tikai mazākā daļā ir ar melno asfalta segumu. 
Vispārēja problēma ir informācijas zīmju – uzskatāmu ceļa virzienu norāžu trūkums. Ir jāattīsta 
veloceliņi, kur veiksmīgi var izmantot demontēto dzelzceļa līniju. 

 
Lubānas novada attīstību būtiski ietekmē transports un satiksmes iespējas, tāpēc to turpmāko 
attīstību var negatīvi ietekmēt sliktā autoceļu kvalitāte, jo tas mazina sasniedzamības iespējas. 
Apdzīvoto vietu struktūras attīstības politikai jābūt vērstai uz nepieciešamo pakalpojumu 
nodrošināšanu atbilstoša ranga apdzīvotajās vietās, ievērojot to lomu apkārtējās teritorijas 
apkalpošanā un iedzīvotāju piesaistē. 
 
Lubānas pilsētā iedzīvotāju aptaujās kā būtiskas problēmas tiek minētas lietus ūdens kanalizācijas 
ierīkošana, ielu apgaismojums un ietvju, ielu remontdarbu nepieciešamība, skolēnu pārvadājumu 
nodrošināšana, energoefektivitātes pasākumi pašvaldību ēkās.  
 
Vides un ainavas kvalitātes uzlabošanai nozīmīga ir veco graustu sakopšana – vecā slimnīca, 
pienotava, baltais krogs, graudu kaltes, nepabeigta daudzstāvu ēka, sagruvušās fermas, kas pieder 
privātajam sektoram. Svarīga ir pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, rekonstrukcija, ietverot arī 
energoefektivitātes pasākumus. Šo objektu apsaimniekošanai un rekonstrukcijai viena no iespējām ir 
PPP sadarbības modeļi, finansējuma piesaiste ES struktūrfondu ietvaros un pārrobežu sadarbībā. 
 

1.3.4. Pašvaldības pārvaldes resursi  
 

 
1.3.4.1.attēls. Lubānas novada dome. 
 

Lubānas novada domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas un 6 komisijas.  
  
Lubānas novada pašvaldības administrācijā ir attīstības daļa, kanceleja, grāmatvedība, administrācijā 
darbojas kultūras darba speciāliste, izglītības darba speciāliste, mājas lapas administrators un 
izdevuma „Lubānas Ziņas” redaktore. Lubānas novada pašvaldībā darbojas bāriņtiesa, ir izveidots 
Lubānas novada sociālais dienests, dzimtsarakstu nodaļa. 
 
Attīstības daļa veic nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu, organizē pašvaldības autoceļu uzturēšanu, 
pilda attīstības un plānošanas, investīciju piesaistes uzdevumus.  
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Lubānas novada teritorijā darbojas pašvaldības kārtībnieks, kurš veic pašvaldības saistošo noteikumu 
ievērošanas uzraudzību, nodrošina kārtību organizētajos pasākumos.  
 
Lai veicinātu un vadītu pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā, sadarbībā ar 
Varakļānu un Cesvaines pašvaldībām 2009. gadā ir izveidota novadu apvienotā Būvvalde. 
 
Lubānas novada pašvaldībai ir divi starptautiskie sadarbības līgumi. 2010. gadā pašvaldība noslēdz 
sadarbības līgumu ar Vaijes (Wayes) pašvaldību Vācijā. Notiek sadarbība ar Kulēnas 
(Coulaines)pašvaldību Francijā. Sadarbības jomas –  kultūra, ekonomika, sadarbība profesionālo 
grupu un iedzīvotāju starpā. 
 
Reģionālā mērogā turpinās sadarbība ar Madonas novada pašvaldību izglītības, kultūras, sporta un 
citās jomās.  
 
Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar novada nevalstiskajām organizācijām, notiek 
jauniešu iesaistīšana dažādās aktivitātēs, piedāvātas brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem un 
citas aktivitātēs. Novada pašvaldība uzsver nevalstisko organizāciju darbības perspektīvu, tādējādi 
atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas. 
 
Sabiedrības līdzdalība un iedzīvotāju informēšana notiek pašvaldības interneta mājas lapā 
www.lubana.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Lubānas Ziņas”, kurš tiek izdots 700 
eksemplāru tirāžā divas reizes mēnesī. Izdevumos ir ne tikai pašvaldības sniegtā oficiālā informācija, 
saistošie noteikumi, bet arī informācija par novada cilvēkiem, notikumiem un sasniegumiem. 
Pārskatāma un detalizēta informācija ir pieejama pašvaldības gada pārskatā, īpaši uzsverot 
pašvaldības īstenotos attīstības projektus. 
 
Pašvaldības mājaslapā iedzīvotajiem ir pieejams veselības aprūpes maksas pakalpojumu cenrādis un 
ārstu prakšu darba laiki. Sniegta informācija par dzimtsarakstu nodaļas, sociālā dienesta galvenajiem 
uzdevumiem, ir pieejams pašvaldības sociāla dienesta nolikums un saistošie noteikumi. Sniegti 
sociālo darbinieku kontakti. Sadaļā „Tūrisms un atpūta” ievietota informācija par apskates objektiem, 
aktīvās atpūtas iespējām, muzejiem, naktsmītnēm, maršrutiem, pirtīm un ēdināšanu. Sadaļā par 
izglītību ir ievietots izglītības iestāžu saraksts ar kontaktiem. 
 

Būvvalde novada mājaslapā sniedz īsu būvniecības procesa aprakstu un piedāvā veidlapas 
lejupielādei (būvniecības pieteikuma veidlapa, būvatļaujas pieprasījums, apliecinājums par būves 
gatavību ekspluatācijai). Ir ievietots kultūras pasākumu gada kalendārs. Sniegta informācija par 
kultūras iestādēm, bibliotēkām un vietējo baznīcas draudzi. SIA „Lubānas KP” sniedz informāciju par 
piedāvātajiem pakalpojumiem, izcenojumiem, iepirkumiem un darbības jomām.  

Sadāļā „Noderīga informācija” ir pieejams autobusu kustības saraksts, atkritumu izvešanas grafiks,  
informācija par policijas iecirkņa inspektora darbības funkcijām un kontakti,  informācija par karoga 
lietošanu un izskatu. Nekustamā īpašuma nodokļa samaksai ir iespēja pāriet uz banneri e-
pakalpojumi.lv. Tāpat ir iespējams pāriet uz www.vsaa.lv, www.vid.gov.lv u.c. valsts iestāžu 
pakalpojumu mājaslapām. 
 

2011. gada VRAA pakalpojumu elektronizācijas pašvaldībās mājaslapu apskatā Lubānas novadā tiek 
atzīmēts, ka ir pieejamas e-konsultācijas e-jautājuma formā. Mājaslapā nav sadaļas pakalpojumi, 
toties ir e-dokumenti, ir iespējams uzrakstīt iesniegumu, izziņas līdzekļu deklarēšanai. Lubānas 
novada pašvaldībai vēl ir nepieciešams veikt pašvaldības pakalpojumu aprakstu, to izvietošanu 
portālā www.latvija.lv, strukturēt pakalpojumu aprakstu.  
 
 

http://www.lubana.lv/
http://www.latvija.lv/
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Valsts iestāžu sniegtie pakalpojumi 
Lubānas novadā ir šādas valsts iestādes: 

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD); 
- Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi (ZMNĪ); 
- Latvijas valsts meži (LVM) un tūrisma centrs Ezernieki. 
-  

Ir pieejami šādu iestāžu pakalpojumi: 
- Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). 

 
Lubānas novadā darbojošās Zemkopības ministrijas struktūrvienības Nekustamie īpašumi, 
meliorācijas kadastra nodaļas  pamatfunkcijas ir: 

 maksimāli precīzi attēlot kartogrāfisko informāciju uz Lauku bloku kartēm; 

 lauku bloku karšu printēšana (marta beigās un aprīlī); 

 digitālā kontrole par zemnieku pieteiktajiem laukiem; 

 lauku bloku korekcija pēc zemnieku iesniegumiem (lauku bloku precizēšana) un fiziskās 
kontroles rezultātiem; 

 attālinātā kontrole izmantojot satelītattēlu; 

 lauku bloku aktualizācija pēc jaunākājiem ortofoto uzņēmumiem. 
 
Apkalpojošā teritorija ir 10 austrumu rajoni – Alūksne, Gulbene, Balvi, Rēzekne, Ludza, Madona, 
Jēkabpils, Preiļi, Krāslava un Daugavpils.  
Lai saņemtu iztrūkstošos valsts iestāžu pakalpojumus, iedzīvotājiem ir jābrauc uz Madonu. 

 

1.3.5. Finanšu resursi un investīcijas 
 
Pašvaldības budžets 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”, 2009. gada 30. jūlijā apstiprināto „Lubānas novada 
pašvaldības nolikumu”, novada teritorijā ietilpst Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts. Lubānas novada 
dome kā lēmējorgāns ar 13 deputātu sastāvu atbilstoši tās kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 
budžeta izstrādi un izpildi. 
   
Pašvaldības budžetu veido pamatbudžets un speciālais budžets. Pašvaldības ieņēmumus veido valsts 
budžeta dotācijas un mērķdotācijas, nodokļu, nenodokļu ieņēmumi, ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem, transferti. 
 
Ja pamatbudžeta ienākumi no nodokļiem 2009. gadā, salīdzinot ar 2008. gadu, būtiski samazinās – 
par 26 %, tad jau 2010. gadā faktiskā izpilde pamato rādītāju palielinājumu pret 2009. gadu par 9,6 %. 
Ievērojamu līdzekļu palielinājumu – 2,8 reizes – 2010. gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, pašvaldība 
saņem kā dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, kas papildus ar pašvaldības iepriekšējo 
gadu uzkrājumiem veicina visu tās iestāžu uzturēšanu, apmierinošus finanšu rādītājus. 
Lubānas novadā iedzīvotāju ienākuma ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir Ls 194,00 (VRAA, 2011.), 
nekustāmā īpašuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju – Ls 21,00. 

 
Pašvaldības speciālā budžeta, ko pamatā veido autoceļu fonds, samazinājums ir būtisks. Ja 2009. 
gadā tā samazinājums pret 2008. gadu ir 61 %, tad 2010. gada rādītājs pret iepriekšējo gadu sasniedz 
72 %. Līdzekļu nepietiek ceļu un ielu uzturēšanas izdevumu segšanai, neplānojot pašvaldības autoceļu 
rekonstrukciju.  
 
Lubānas novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi tiek novirzīti pašvaldības funkciju izpildes 
nodrošināšanai. Lielākais līdzekļu apjoms ir izglītības un sociālajiem pakalpojumiem saistīto izdevumu 
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segšanai, komunālo pakalpojumu apmaksai, administrācijas uzturēšanai un infrastruktūras attīstības 
projektu līdzfinansējumiem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.5.1.attēls. Lubānas novada pašvaldības pamatbudžeta dinamika. 
Datu avots: Valsts kase, pašvaldības novada gada pārskati. 

 
Attēls atspoguļo pašvaldības plānoto ieņēmumu un izdevumu dinamiku 2009.–2011. gadā. Tie 
pamato pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājumu, kas ietekmēs budžeta izdevumu 
samazinājumu turpmākajos gados. 
 
Investīciju projekti 
Lubānas novada attīstībai Lubānas novada pašvaldība ir īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus, 
piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, kā arī izmantojot pašvaldības un novadu apvienošanās 
finanšu līdzekļus.  
 
1.3.5.1.tabula. Lubānas novada nozīmīgākie pašvaldības īstenotie projekti. 

Projektu realizācijas joma 

Izglītības jomā: 

Lubānas novada izglītības iestāžu informatizācija, ES struktūrfondu finansējums. 

Skolu partnerības projekts, ES struktūrfondu finansējums. 

Infrastruktūras attīstība: 

Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā, ES struktūrfondu finansējums. 

Lubānas vidusskolas 
sporta kompleksa rekonstrukcija, novadu apvienošanās finansējums. 

Lubānas pilsētas kluba ēkas rekonstrukcija, novadu apvienošanās finansējums. 

Meirānu tautas nama rekonstrukcija, novadu apvienošanās finansējums. 

Komunistiskā terora upuru piemiņas vietas Lubānas novadā labiekārtošana, ES struktūrfondu finansējums. 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija, pašvaldības budžets. 

Ēkas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, atjaunošana, pašvaldības budžets. 

Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekts, ES struktūrfondu finansējums. 

Ūdenssaimniecības attīstības projekti 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā, ES struktūrfondu finansējums. 

Nodarbinātības joma: 

Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ES 
struktūrfondu finansējums. 

Pašvaldības darbības pilnveidošana 

Speciālistu piesaiste Lubānas novada pašvaldībai, ES struktūrfondu finansējums. 

Lubānas novada teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu izstrāde, ES struktūrfondu finansējums. 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldības 2010. gada saimnieciskās darbības pārskats www.lubana.lv 

http://www.lubana.lv/
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1.4. Uzņēmējdarbības vide 

1.4.1. Uzņēmējdarbības aktivitāte 
  
Viens no rādītājiem, kas raksturo uzņēmējdarbības aktivitāti, ir uzņēmumu reģistrēšanas un 
likvidēšanas dinamika, kas Lubānas novadā 2010. gadā ir palielinājusies 5 reizes, salīdzinot ar 2009. 
gadu, bet vēl nesasniedz 2006. gada līmeni, kad tika reģistrēti 8 uzņēmumi. 
Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskās vienības pēc lieluma tiek iedalītas četrās grupās, ņemot 
vērā strādājošo skaitu un uzņēmuma apgrozījumu. Lubānas novadā, tāpat kā vairākos  
Latvijas lauku reģionos un novados, dominē mikro ekonomiski aktīvās tirgus statistiskās vienības, kas 
aizņem 94 % no visiem uzņēmumiem. Lielās statistikas vienības Lubānas novadā nav, un valstī 
kopumā ir tikai 0,1 % lielo uzņēmumu.  
Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Rekomendāciju 2003/361/EK par mikro, mazo un 
vidējo uzņēmumu definīciju:  mikro uzņēmums (max nodarbināto skaits 9, gada apgrozījums un/vai 
gada bilances vērtība nepārsniedz 1,4 miljonus latu),  mazais uzņēmums (max nodarbināto skaits  49, 
gada apgrozījums un/vai gada bilances vērtība nepārsniedz 7 miljonus latu), vidējais uzņēmums (max 
nodarbināto skaits 249, gada apgrozījums nepārsniedz 35,1 miljonus  
latu un/vai gada bilances vērtība nepārsniedz 30,2 miljonus latu), lielais uzņēmums (nodarbināto 
skaits  250 un vairāk, gada apgrozījums pārsniedz 35,1 miljonus latu vai gada bilances vērtība 
pārsniedz 30,2 miljonus latu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1.1.attēls. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika Vidzemes reģionā un  Lubānas novadā 2005.-
2010.gads.Datu avots: Lursoft. 

 
Analizējot ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību īpatsvaru uz 1000 iedzīvotājiem, 
Lubānas novadā to rādītājs ir 44, kas ir par 25 % zemāks nekā Vidzemes reģionā kopumā.  
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1.4.1.2.attēls. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistisko vienību sadalījums pa lieluma grupām Lubānas 
novadā.  
Datu avots: CSP. 
 

 

1.4.1.3.attēls. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistiskās vienības pa lieluma grupām Lubānas novadā un 
Vidzemes reģionā, 2010. Datu avots: CSP. 
 

Salīdzinot ar Latvijas un Vidzemes reģiona rādītājiem, Lubānas novadā dominējošās ir 
pašnodarbinātās personas.  

 

1.4.1.4.attēls. Ekonomisko aktīvo tirgus sektora statistisko vienību īpatsvars un to skaits uz 1000 iedzīvotājiem 
Latvijā, Vidzemes reģionā un Lubānas novadā. 
Datu avots: CSP. 
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Nozaru griezumā visvairāk ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību ir lauksaimniecības, 

medniecības, mežsaimniecības un zvejniecības nozarēs. Lauksaimniecība, medniecība un 

mežsaimniecība ir darbības veids, kurā radītā pievienotā vērtība laika posmā no 2000. gada nav 

mazāka par 10 % no kopējās pievienotās vērtības Vidzemes reģionā, nozīmīga arī Lubānas novadā. 

Tajā ir vislielākais mikro un mazo uzņēmumu, kā arī ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko 

vienību skaits, t.sk. vairāk nekā 3000 saimnieciskās darbības veicēju Vidzemes reģionā kopumā, kas ir 

iespējamais potenciāls jaunu uzņēmumu radīšanā reģionā.11  

Par iedzīvotāju labklājību liecina strādājošo vidējā darba samaksa. Lubānas novadā strādājošo vidējā 
darba samaksa pašvaldību un sabiedriskajā sektorā strādājošajiem ir Ls 337 (Latvijā – Ls 426). 
 

 

1.4.1.5.attēls. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Lubānas novadā, 2009. –2010. gads. 

Datu avots: CSP. 

 
Lielākās investīcijas novadā ir no Vācijas. Investīcijas saistītas ar jau esošajiem Lubānas novada 
uzņēmumiem lauksaimnieciskās ražošanas un mežrūpniecības jomā. 

 

1.4.1.6.attēls. Investīciju sadalījums pa valstīm, tūkst.Ls, 2010. gads. 
Datu avots: CSP. 

 

  

                                                                 
11

 Vidzemes plānošanas reģiona ekonomiskais profils, 2010. 
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1.4.2. Uzņēmējdarbības nozares 
 
Novada lielākie uzņēmumi 
Lubānas novada lielākie uzņēmumi nodarbojas ar mežistrādi, kokapstrādi un tirdzniecības, 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu. 0,05 milj. latu apgrozījumu pārsniedz arī lauksaimnieciskās 
ražošanas uzņēmumi. 
 
1.4.2.1.tabula. Lubānas novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu. 

Nr. Uzņēmuma 
nosaukums 

Darbības veids pēc 
NACE 

Reģistrācijas 
gads 

Apgrozījums 
2010. gadā 

(LVL) 

Pret 
2009 

Pret 
2008 

Pret 
2007 

1. Latvijas – Vācijas 
kopuzņēmums SIA 
"Holzwerke Lubāna"  

Zāģēšana, ēvelēšana 
un impregnēšana koka 
celtniecības un 
galdniecības 
izstrādājumu ražošana  

28.11.1994 2,428,633.00 24% 12% 22% 

2. SIA,"Lubānas 
patērētāju biedrība" 

Mazumtirdzniecība  27.02.1992 1,767,074.00 29% 8% 26% 

3. SIA "Klāni A"  Mazumtirdzniecība  05.09.1995 820,908.00 94% 4.26 
reizes 

4.67 
reizes 

4. SIA "Tūjas-4" Mežizstrāde  06.10.1998 359,060.00 –13% –63%  

5. SIA "Lubānas 
aptieka" 

Farmaceitisko 
izstrādājumu 
mazumtirdzniecība  

10.07.1995 277,467.00 6% 2% 17% 

6. SIA "Lubānas KP" Notekūdeņu savākšana 
un attīrīšana  

10.01.1997 166,802.00 1% 3% 30% 

7. SIA "Hereford Agro"  Citu liellopu audzēšana  15.03.2006 95,776.00 -–3% 36% 3,69 
reizes 

8. ZS „Kalnastradi” Jauktā lauksaimniecība  10.05.1995 88,896.00 Nav 
datu 

Nav 
datu 

Nav 
datu 

9. ZS „Bļodāri” Graudaugu 
mežsaimniecība, 
kokmateriālu 
sagatavošana  

31.03.1992 65,512.00 22% –28% –17% 

10. SIA „Jikel” Mežizstrāde  27.10.2006 33,160.00 21% –25% nav 
datu 

11. P. Pomera ZS 
„Arklupe” 

Graudaugu audzēšana, 
piena lopkopība  

19.05.1993 15,257.00 Nav 
datu 

Nav 
datu 

Nav 
datu 

12. SIA „Ramani” Mežizstrāde  03.08.2000 15,185.00 –42% –77% –86% 

13. SIA „Adris & Ko” Individuālie kravu 
pārvadāšanas 
pakalpojumi  

27.10.2008 9,331.00 3,20 
reizes 

2,99 
reizes 

nav 
datu 

14. ZS „Ceriņi” Graudaugu audzēšana, 07.04.2005 7,642.00 Nav 
datu 

Nav 
datu 

Nav 
datu 

15. SIA „LOG Birojs” Grāmatvedības 
pakalpojumi  

29.08.2006 6,562.00 21% 10% 98% 

16. SIA „ZNG” Cauruļvadu, apkures 
un gaisa 
kondicionēšanas 
iekārtu uzstādīšana  

18.08.2009 4,416.00 3,63 
reizes 

Nav 
datu 

Nav 
datu 

17. SIA "Actīvs" Restorānu un mobilo 
ēdināšanas vietu 
pakalpojumi  

01.03.2010 3,640.00 Nav 
datu 

Nav 
datu 

Nav 
datu 

18. SIA „Madona Trees” Jauktā lauksaimniecība  14.06.2006 2,600.00 Nav Nav Nav 

http://holzwerke-lubana-sia.infolapa.zl.lv/
http://klani-a-sia-veikals-134052.infolapa.zl.lv/
http://tujas4-sia.infolapa.zl.lv/
http://lubanas-aptieka-sia.infolapa.zl.lv/
http://lubanas-aptieka-sia.infolapa.zl.lv/
http://hereford-agro-sia-240645.infolapa.zl.lv/
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Nr. Uzņēmuma 
nosaukums 

Darbības veids pēc 
NACE 

Reģistrācijas 
gads 

Apgrozījums 
2010. gadā 

(LVL) 

Pret 
2009 

Pret 
2008 

Pret 
2007 

datu datu datu 

19. SIA „Lubāna 94” Automobiļu rezerves 
daļu un piederumu 
mazumtirdzniecība  

10.08.1994 2,079.00 –19% –81% –89% 

Datu avots: Lursoft. 
 

Vairākiem uzņēmumiem ir raksturīga darbība dažādās nozarēs, piemēram, gan lauksaimniecība, gan 
mežistrāde. Vairāk nekā pusei uzņēmumu apgrozījums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir krities. 
Pozitīvi attīstības rādītāji ir mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos un Latvijas–Vācijas 
kopuzņēmumam. 
 
Būvniecība 
Par ekonomisko aktivitāti novadā liecina būvniecības tendences. Vidējais gadā izsniegto arhitektūras 
plānošanas uzdevumu skaits ir svārstīgs – no 10 līdz 20.  
 
Nozīmīgākie būvniecības ierosinātāji ir VAS „Latvijas Valsts meži” un Lubānas novada pašvaldība. 
Lielākais objekts ir stādu šķirošanas un uzglabāšanas kompleksa jaunbūve, siltumnīcas jaunbūve, 
stādu pieaudzēšanas poligona jaunbūve Indrānu pagasta kokaudzētavā “Podiņi”. No sabiedriskajām 
būvēm novadam nozīmīga ir Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija un satiksmes 
drošības uzlabošana Lubānas pilsētā, kas uzlabos dzīves vidi un pilsētas pieejamību. 
 
Privātajam sektoram raksturīgās darbības ir dzīvojamo ēku rekonstrukcija par saimniecības un 
ražošanas ēkām, ir pieteikums biogāzes stacijas jaunbūvei. Tiek rekonstruētas arī dzīvojamās mājas 
un labiekārtotas makšķernieku mītnes un laivu piestātnes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2.1.attēls.Būvniecības pieteikumu skaits Lubānas novadā 2010-2011.gads. 
Datu avots: Lubānas novada pašvaldības dati. 
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1.4.2.2.attēls. Būvobjektu skaita sadalījums pēc mērķiem Lubānas novadā, 2010. –2011. gads. 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldības dati. 

 
Lauksaimniecība 
Lubānas novada tradicionālās lauksaimniecības nozares ir graudkopība un lopkopība.  
 

Pēdējo gadu laikā sāk attīstīties gaļas lopkopība, kurā darbojas uzņēmums SIA „Hereford Agro” ar 200 
gaļas šķirnes liellopiem. Lai arī uzņēmums 90 % produkcijas eksportē, tā mērķis ir ieviest liellopu gaļas 
ēšanas tradīcijas Latvijā, piedāvājot vietējam tirgum pareizi nogatavinātu un izcirstu liellopu gaļu. 
Uzņēmumam pieder labākais Hereford šķirnes gaļas liellopu  ganāmpulks Latvijā.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.2.3.attēls. Hereford šķirnes gaļas liellopu  ganāmpulks. 
 

Gaļas lopkopības attīstībai Lubānas novadam ir priekšrocība – Lubāna mitrāja klāni, kuros nav 
pieļaujama saimnieciskā darbība, toties tos var noganīt. 
 
Lauksaimniecības ražošanu raksturo arī lauksaimniecības mājlopu skaits. Lubānas novadā (2011. gada 
jūlijs) ir reģistrētas 75 novietnes ar liellopiem, 8 aitu ganāmpulki. Aptaujās ir uzsvērts, ka aitkopība ir 
perspektīva lauksaimniecības nozare. 
 



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija 

 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”      44 

 

Individuālais komersants „Bestland-L" ir dibināts 2009. gadā. Pamatnodarbošanās ir zālāja 
hidrosēšana. Tā ir alternatīva parastajai zālāja sēšanas metodei. To var pielietot uz stāvām, 
nelīdzenām nogāzēm, smilšainās un mālainās augsnēs. No 2011. gada sākuma uzņēmums nodarbojas 
ar aitkopību un audzē arī gaļas kazas, nākotnē cer paplašināt esošo ganāmpulku un pievērsties 
smiltsērkšķu ogu audzēšanai. Būtiski, ka lauksaimniecības uzņēmumos darbojošies iedzīvotāji ir 
novada patrioti un vēlas saglabāt Latvijas laukus. 
 
1.4.2.2.tabula. Lauksaimniecības mājlopu skaits Lubānas novadā. 
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Indrānu 
pagasts 

597 75 265 20 4 64 150 75 8 6 3 287 

Lubāna 16 0 0 0 1 1 4 10 0 1 1 113 

Kopā: 613 75 265 22 5 65 154 85 8 7 4 383 

Datu avots: VA „Lauksaimniecības datu centrs”. 
 

Indrānu pagasta zemnieku saimniecības „Bļodāri” darbības pamatnozare  – graudu, rapša, cukurbiešu 
audzēšana. Pēc cukurfabriku slēgšanas saimniecība turpina cukurbiešu audzēšanu un savu produkciju 
piegādā  valsts akciju sabiedrībai „Latvijas valsts meži”  –  meža  dzīvnieku piebarošanai.  Saimniecība 
gūst peļņu, izstrādājot mežus un audzējot liellopus. Saimniecības kopplatība – 358,52 ha, tajā skaitā 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme –  280,25 ha. Darbus pamatā  veic ģimenes locekļi, sezonas 
darbos  nolīgstot 3-4 strādniekus. 
 
Zemnieku un piemājas saimniecībām Lubānas novadā pamatnodarbošanās ir piena un gaļas 
lopkopība, graudaugu audzēšana, aitkopība, biškopība, kartupeļu un upeņu audzēšana.  
 
Lauksaimniecība un mežsaimniecība ir viena no svarīgākajām tautsaimniecības nozarēm Vidzemes 
reģionā un Lubānas novadā, jo no tām ir atkarīga gan izejvielu ieguve pārtikas produktu ražošanai,  
gan lauku teritoriju attīstība, gan papildienākumi un pārtikas ieguve lauku iedzīvotājiem. Šo nozaru 
uzņēmumi ir lielākie lauku zemes izmantotāji, kā arī  galvenie darba nodrošinātāji laukos.   

 

Mežsaimniecība 
Nozīmīgākie mežistrādes un mežsaimniecības uzņēmumi Lubānas novadā ir kokaudzētava „Podiņi” 
un Latvijas–Vācijas kopuzņēmums SIA "Holzwerke Lubāna" . 
 

Kokaudzētava „Podiņi” ir Latvijas valstij piederošs uzņēmums, par kuru rūpējas akciju sabiedrība 
„Latvijas Valsts meži”.  Šobrīd tā ir viena no modernākajām Baltijā un viena no trim Latvijas lielākajām 
kokaudzētavām. 
 
Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados audzētavas uzdevums ir bijis nodrošināt Lubānas 
mežrūpniekiem mežu atjaunošanai nepieciešamo stādu daudzumu. Ražošanas apjoms ir apmēram 
800 tūkstoši stādu gadā.  
 
Kokaudzētavā  astoņas mūsdienu jaunākajām tehnoloģijām atbilstoši aprīkotas siltumnīcas nodrošina 
9 miljonus sējeņu sezonā. Tie tiek izstādīti uz lauka un audzēti 2 gadus līdz realizācijai pircējiem. Šai 
stādu audzēšanas tehnoloģijai (stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu) nepieciešamas lielas platības lauku 
ierīkošanai.  
 
 
 

http://holzwerke-lubana-sia.infolapa.zl.lv/
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1.4.2.4.attēls.Kokaudzētavas Podiņi siltumnīcas. 
 

Patlaban tie ir 70 ha. 2011. gadā kokaudzētava iztirgoja aptuveni 6,5 miljonus stādu. Stādi tiek 
eksportēti uz Zviedriju, Lietuvu, Igauniju. Kokaudzētava nodrošina darbavietas apmēram 60 Lubānas 
novada iedzīvotājiem. 
 
SIA „Holzwerke Lubāna”  dibināta 1994. gadā kā Latvijas–Vācijas kopuzņēmums. Uzņēmums gadu 
gaitā ir nepārtraukti attīstījies, investējot ražošanā, jaunas tehnikas iegādē, tādējādi kāpinot 
ražošanas apjomus. „Holzwerke Lubāna”  nodarbina 115 darbiniekus un ir lielākais uzņēmums 
Lubānas novadā. Galvenie darbības virzieni:  

- mežizstrāde – darbs tiek veikts gan valsts, gan privātajos mežos; 
- kokzāģēšana – lapu koku apaļkoksne tiek pārstrādāta visdažādākajos sortimentos; 
- kokmateriālu pārvadājumi – transportē uzņēmuma koksni un sniedz kokmateriālu 

pārvadājumu pakalpojumus; 
- mežsaimnieciskie darbi – mežaudžu kopšana un meža stādīšana. 

 
Zemnieku saimniecība „Vilces” dibināta 1999. gadā kā mežizstrādes uzņēmums, kas nodrošina 
pastāvīgu darbu 25 Lubānas novada iedzīvotājiem. Uzņēmums nodarbojas ar mežizstrādi, sniedz 
kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumus. Uzņēmums piedāvā arī ūdens atrakcijas ar laivām, 
motorlaivām un ūdens motocikliem.  
 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Tanebergi” ir  dibināta 2008. gadā. Tās darbības mērķis ir 
Ziemassvētku eglīšu audzēšana, to  kopšana, izstrāde un tirdzniecība, kā arī pakalpojumu sniegšana 
lauksaimniecībā. No oktobra vidus līdz pat Ziemassvētkiem uzņēmums darbu nodrošina 25-30 
Lubānas novada iedzīvotājiem, bet pavasarī un vasarā strādā 10-15 iedzīvotāji.  
 
Pārējā laikā uzņēmums sniedz dažādus pakalpojumus – pļavu un grāvju attīrīšanu no krūmiem, 
akmeņu vākšanu no lauka. 
 
Pakalpojumi un tirdzniecība 
Lubānas novadā pakalpojumi un tirdzniecība koncentrējas Lubānas pilsētā. Darbojas viena 
apdrošināšanas sabiedrības filiāle, viena aptieka, viena degvielas uzpildes stacija, viena banka un 
grāmatnīca. 
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1.4.2.5.attēls. SIA "Klāni A" ”veikals un kafejnīca, Lubānas aptieka. 
 

SIA „Klāni A” dibināts 1995. gadā un nodarbojas ar mazumtirdzniecību un mežizstrādi, nodarbināti 18 
cilvēki. Uzņēmumam ir divi veikali un divas kafejnīcas, kur tiek piedāvāta  galdu klāšana un telpu īre 
svinīgiem pasākumiem.  
 
Lubānas aptieku 1890. gadā dibinājis medicīnas doktors Teodors von Pahts. Daudzo gadu laikā 
mainījušies aptiekas īpašnieki un tās atrašanās vieta. Kopš 1995. gada SIA „Lubānas aptieka” ir 
farmaceites Gaidolitas Priednieces uzņēmums. 2003. gadā Lubānas aptieka ieguva atzinību akcijā 
„Labā zvaigzne” par ilglaicīgu Lubānas novada kultūras pasākumu atbalstu. 
 
Viens no lielākajiem Lubānas novada uzņēmumiem ir tirdzniecības uzņēmums SIA „Lubānas 
patērētāju biedrība”, piedāvājot pārtikas un rūpniecības preces Lubānas un Madonas novadā. Klientu 
atzinību ir izpelnījusies ēdnīca un bārs Lubānā, ēdināšanas pakalpojumi tiek sniegti arī Lubānas 
vidusskolas ēdnīcā un kafejnīcā.  
 
Lubānas novadā darbojas 6 pārtikas veikali, 5 saimniecības preču tirdzniecības vietas, 3 sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu uzņēmumi. Pakalpojumus piedāvā viens namdara uzņēmums un divi 
santehnikas pakalpojumu sniedzēji. Lubānas pilsētā ir reģistrēti  trīs auto apkopes uzņēmumi, divi 
uzņēmumi sniedz grāmatvedības pakalpojumus. 
 
Neskatoties uz tirdzniecības vietu pieejamību novadā, daudzi aptaujātie iedzīvotāji iepērkas Madonā, 
kur esot lielāks piedāvājumu klāsts un zemākas cenas. 
 
 
Tūrisms 
Lubānas novadā ir piecas tūrisma piedāvājuma vietas. Īpašu – medību tūrismu piedāvā VAS LVM 
viesu māja „Ezernieki”, kurai ir arī starptautiska sadarbība un pastāvīgie klienti. Izvērtējot Lubānas 
novada mežu un meža dzīvnieku resursus, šāds tūrisma virziens ir perspektīvs. 
 
Nozīmīgs tūrisma resurss ir Aiviekstes upe, kura arī Vidzemes reģiona teritorijas plānojumā tiek 
uzsvērta kā makšķerēšanas vieta. Tiek domāts arī par aktīvo ūdens tūrismu – Lubānā ir laivu nomas 
punkts, piesaistošs ikgadējs pasākums – Aiviekstes svētki. Aiviekstes upe tiek minēta arī kā novada 
vērtība. 
  

http://klani-a-sia-veikals-134052.infolapa.zl.lv/
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1.4.2.3.tabula. Viesu mājas un tūrisma piedāvājums Lubānas novadā. 

Atrašanās vieta, 
 

Viesu mājas vai atpūtas vietas 
nosaukums, adrese 

Vietu skaits Pakalpojumi 

Lubānas pilsēta 
 

Viesnīca Tilta iela 5 6 Naktsmītnes. 

 Laivu nomas punkts Lubānā. 
www.aivieksteslaivas.lv   

_ Laivu un inventāra noma, Laivu 
transportēšana. 

Indrānu pagasts Ezernieki 
Indrānu pagasts, Lubānas novads 
 
 

36 Naktsmītne, ēdināšana, svinību 
telpas, peldvieta, 
makšķerēšana, telšu vietas, 
sporta laukums, ugunskura 
vieta, auto novietne. 

 Z/S Ceriņi, bioloģiskā saimniecība,  
Indrānu pagasts, Lubānas novads 

12 Brīvdienu māja, naktsmītnes, 
bioloģiskā pārtika.                  

 Veiksmīgie lomi 
"Grīvas",  Indrānu pag.,  Meirāni, 
Lubānas novads 

Telts vietas  Makšķerēšanas vieta  lielajiem 
Aiviekstes samiem, ugunskura 
vieta, lapene, laukums teltīm. 

 ZS "Zvaigznītes" Viesu māja, Meirāni, 
"Zvaigznītes"  

Viesu nams Viesu nams. 

 Akmeņu parks „Vaidavas,  
„Vaidavas”, Indrānu pagasts, Lubānas 
novads 
 
 

Apskates 
objekts 

Latvijas lielākajām akmeņu 
kolekcijām – 4000 akmeņu, kas 
izvietota apmēram 2 ha platībā. 
Apskatei tiek piedāvāta arī seno 
sadzīves priekšmetu un 
darbarīku kolekcija, krūzīšu 
kolekcija –1100 krūzītes, „Spoku 
namiņš", kurā var sastapties ar 
dažādiem dabas veidojumiem. 

 Dabas taka „Pie Aiviekstes ozoliem” 
 

dabas taka Takas veidotāji – Māris Valainis 
un Lubānas jauniešu grupa – 
aicina izmēģināt šaušanu ar 
loku, šķēpa mešanu mērķī un 
piedalīties viduslaiku vīru cīņās. 
Tiek piedāvāta vieta 
ugunskuram un teltīm. 

 Ūdenstūristu atpūtas vieta „Lettes” 
 

Atpūtas 
vieta 

Kopā ar Miķeli Gruzīti „iebrist 
ziedošajos Aiviekstes klānos”. 

 Laivošana pa Aivieksti Laivu noma Aiviekstes laivas, mežmalas 
laivas un uzņēmums Laivas 
piedāvā maršrutus, kajaku un 
kanoe laivu nomu, laivu un 
dalībnieku transportēšanu.  

 Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu 
pagasts, Lubānas novads,  
 

Gultas 
vietas 

Jauniešu mītne, skolēnu 
brīvdienās piedāvā līdz 20 
gultas vietām. 

Datu avots: www.lubana.lv. 
 

Par potenciālu ar lielu iespēju piesaistīt tūristus no ārzemēm visos gada laikos tiek uzskatīts medību 
tūrisms. Būtisks tūrisma attīstību bremzējošs iemesls Vidzemes reģionā ir valstī zemākais autoceļu 
pārklājums ar asfaltbetona segumu, Lubānas novadu ar pārējo valsti saista tikai viens autoceļš ar 
asfaltbetona segumu. Šobrīd Lubāna atrodas tādā kā „aklās zarnas” situācijā, t.i., tūrists var piebraukt 
pa asfaltbetona segumu, bet pēc objekta apmeklējuma spiests pa to pašu ceļu braukt atpakaļ. Vēl 
tiek teikts, ka Lubāna ir astoņkājis – meža ceļš beidzas Lubānas mitrājā. 
 

http://www.aivieksteslaivas.lv/
http://zvaigznites-zs-viesu-maja-273891.infolapa.zl.lv/
http://www.lubana.lv/
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Tūrisma attīstībā ir svarīgs vietējo ražotāju, amatnieku, radošo darbnīcu piedāvājums.  
 

1.4.2.4.tabula. Lubānas novada amatnieki. 

Amatnieks Amata prasmes 

Velga Bērziņa Ada cimdus un zeķes 

Jāzeps Geiduks Pin no klūdziņām grozus un paplātes 

Inese un Viesturs 
Mežuļi 

Nodarbojas ar metālapstrādi, pēc pasūtījuma gatavoto metāla svečturus, 
vārtu žogus un citus dekoratīvus izstrādājumus no metāla 

Līga Ozola Veido lietišķās keramikas izstrādājumus 

Mirdza Ozoliņa Auž, ada un tamborē dažādus rokdarbus 

Didzis Pommers Izgatavo koka durvis, logus, mēbeles, veic dekoratīvos kokgriezumus 

Dace Rudzīte un 
Sandra Valaine 

Filcē auskarus, pirtscepures, somas, cimdus, čības, auž lakatus, apglezno zīdu 
un stiklu, gatavo lelles, pin skalu groziņus, veic auduma apdruku, gatavo 
svilpauniekus, organizē radošas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, veido 
māksliniecisko noformējumu 

Gunta Sandere Auž lupatu un dziju segas, paklājus, spilventiņus 

Vilnis Strautiņš Mūrē kamīnus, ceļ guļbūves un nodarbojas ar  kokgriešanu 

Andrejs Valainis Pin klūdziņu grozus, paplātes un citus izstrādājumus 

Māris Valainis Gatavo kokgriezumus un dažādas spēles bērniem, izgatavo lokus 

Marita Ikauniece Piedāvā kūpinātas saldūdens zivis no ezera un zivju audzētavām.  

Datu avots: Lubāna novada pašvaldība. 
 

Lubānā nav darbojošās lietišķās keramikas izstrādājumu darbnīcas. Tas ir nepieciešams gan skolēnu 
apmācībai plastikas darbos, gan tūristu piesaistei iepazīt tradicionālo Vidzemes sadzīves podniecību. 
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1.4.2.6.attēls. Tūrisma attīstības zonas Vidzemes reģionā. 
Datu avots: Vidzemes reģiona teritorijas plānojums II daļa Telpiskās attīstības perspektīva. 

 
Saskaņā ar Vidzemes reģiona teritorijas plānojuma telpisko perpektīvu, Lubānas novads iekļaujas 

ekotūrisma attīstības teritorijā. Nozīmīgākās rīcības saskaņā ar Vidzemes PRTL ir atbalstīt videi 

draudzīgu saimniecisko darbību, specifiska, ierobežojoša pieeja mitrāju un citu ekoloģiskās struktūras 

elementu izmantošanā, videi draudzīgas saimnieciskas darbības, kas nodrošina rekreācijas vajadzības, 

plānošana apdzīvoto centru tuvumā un speciālu atpūtas zonu izveidošana, ekotūrisma objektu un 

tūrisma infrastruktūras attīstība. Patlaban novadā ir vērojams kvalitatīvu putnu un dzīvnieku 

vērošanas infrastruktūras un piedāvājuma trūkums. 
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1.4.3. Uzņēmējdarbību veicinošie un bremzējošie faktori 
 
Atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 11. novembra noteikumu Nr. 637 "Ipaši atbalstāmas 
teritorijas statusa piešķiršanas un atcelšanas kārtība" 11. punktam Nacionālā reģionālās attīstības 
padome 2009. gada 22. decembra sēdē ir apstiprinājusi plānošanas reģionu īpaši atbalstāmo 
teritoriju sarakstu laika periodam no 2011. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. Lubānas 
novads ir viena no 11 īpaši atbalstāmajām teritorijām Vidzemes reģionā. Tas ir uzņēmējdarbību 
veicinošs faktors.  
 
Īpaši atbalstāmās teritorijas statuss var piesaistīt arī lielos lauku uzņēmējus, kas ieinteresēti uzsākt 
rūpniecisko lauksaimniecību gan atbalsta maksājumu, gan atbilstošas infrastruktūras dēļ. 
 
Uzņēmējdarbību bremzējošais faktors ir novada stratēģiskais izvietojums, novads neatrodas galveno 
valsts autoceļu tuvumā. Tas palielina produkcijas izmaksas. Toties novada izvietojums nomaļus no 
galvenajiem autoceļiem var sekmēt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību, neskartās dabas 
saglabāšanu ekotūrisma attīstībai. Būtiska nozīme jau esošo uzņēmumu attīstībai ir valsts nozīmes 
ceļu infrastruktūras sakārtošana – melnā seguma uzklāšana. 
 

 

1.4.4. Pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai 
 
Aptaujās un intervijās ir uzsvērta nepieciešamība pašvaldībā veidot sociālo dialogu ar uzņēmējiem un 

nevalstiskajām organizācijām. Kā viena no iespējām ir iesaistīties trīspusējās konsultatīvās padomes 

izveidē sadarbībā ar LDDK un arodbiedrībām, rosināt iedzīvotājus un uzņēmējus veidot konsultatīvo 

padomi. Būtiska ir pašu iedzīvotāju aktivitāte un vēlēšanās iesaistīties savas dzīves vides uzlabošanā 

un pašvaldības darba pilnveidošanā. Nozīmīgs pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības vides veidošanā 

ir īstenotie projekti dzīves vides sakārtošanai un kvalitātes uzlabošanai, kas uzņēmējdarbību ietekmē 

netieši, radot papildus iespējas biznesa uzsākšanai tieši Lubānas novadā. 

 

Nozīmīga joma ir jaunrade, kas sekmē novada sociālekonomiskās situācijas uzlabošanos. Sniedzot 

iedzīvotājiem radošo izpausmju iespējas, tādējādi netieši sekmējot vērtību inovāciju ieviešanu 

saimnieciskās dzīves organizēšanā. Pašvaldība var iesaistīties mūžizglītības pakalpojumu 

organizēšanā, veicināt pašnodarbinātību un jaunu prasmju, zināšanu apguvi iedzīvotājiem, tādejādi 

rosinot iedzīvotājus radoši izmantot iespējas savas labklājības uzlabošanai un attīstībai. 

 

1.4.5. Uzņēmējdarbības vides novērtējums 
 
Katru gadu VRAA aprēķina Latvijas administratīvo teritoriju attīstības indeksu (turpmāk tekstā –TAI), 
kas ļauj novērtēt šo teritoriju sociālekonomisko attīstību un salīdzināt to ar vidējo attīstības līmeni 
valstī. TAI ir integrāls rādītājs, kas tiek aprēķināts, ņemot vērā četrus faktorus (rādītājus)12: 

- bezdarba līmeni, % (reģistrēto bezdarbnieku skaits pret darbspējas vecuma iedzīvotāju 
skaitu); 

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru uz vienu iedzīvotāju, latos; 
- demogrāfiskās slodzes līmeni (bērnu un pensijas vecuma iedzīvotāju skaits pret darbspējas 

vecuma iedzīvotāju skaitu, reizināts ar 1000); 

                                                                 
12

 LR MK noteikumi Nr. 482 „Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām” 
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- pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas pēdējo piecu gadu laikā, % (starpība starp pastāvīgo 
iedzīvotāju skaitu perioda beigās un perioda sākumā pret iedzīvotāju skaitu perioda sākumā, 
reizināta ar 100). 

 
Pēc 2010. gada datiem Lubānas novada TAI ir –0,402. Negatīvs TAI nozīmē, ka novada attīstība ir 
notikusi lēnāk nekā vidēji Latvijā.  
 
1.4.5.1.tabula. Lubānas novada teritorijas attīstības indekss. 

Teritorija Attīstības indekss  
(2010. gads pret 2009. gadu) 

Rīga 0,912 

Vidzeme –0,768 

Lubānas novads –0,402 

Datu avots: “Reģionu attīstība Latvijā 2010”. 

Lubānas novadam 109 novadu starpā ir 72 teritorijas līmeņa izmaiņu attīstības indekss. Tas ir 
augstāks TAI nekā Vidzemes reģionā kopumā. 

 

1.5. Iedzīvotāju dzīves vide  
 

1.5.1. Izglītības iespējas un izglītības iestāžu pieejamība 
 
Pirmsskolas izglītība  
Lubānas novadā pirmsskolas izglītības programmu un sagatavošanu mācībām vispārizglītojošās 
iestādēs īsteno Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” un Meirānu Kalpaka pamatskola. 
Programmā ietilpst nodarbes, kas balstītas uz bērna interesi, izziņas funkcionēšanas līmeni, kā arī 
viņu sociālo un emocionālo briedumu. 
 
Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” izglītības programmu īsteno 5 grupas, kuras apmeklē 88 bērni 
no 1 līdz 7 gadu vecumam. Audzēkņi ir ne tikai no Lubānas novada, bet arī no novada funkcionālās 
ietekmes zonas – Madonas novada  Ošupes, Degumnieku pagasta un Gulbenes novada Līgo pagasta, 
mācās bērni arī no Rīgas, Vangažiem, Siguldas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1.1.attēls. Audzēkņu skaits Lubānas pirmsskolas izglītības iestādē  ,,Rūķīši’’, 2006. –2010. gads. 

Datu avots: Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķīši’’ 

 
Pēdējo piecu gadu skatījumā bērnu skaits īpaši nemainās, tomēr 2010. gadā un 2011. gadā tam ir 
tendence samazināties. Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Rūķīši’’ uzņem visus bērnus, rindas uz 
pirmsskolas izglītības iestādi neveidojas. 
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Pirmsskolas izglītības iestādes ,,„Rūķīši” mērķis ir sagatavot bērnus pamatizglītības programmas 
apgūšanai, attīstot katra bērna garīgo, fizisko un sociālo aktivitāti, ietverot katra bērna 
individualitātes veidošanu, spēju un talantu pilnveidošanu un veselības nostiprināšanu. Iestādē 
mācību un audzināšanas process tiek virzīts uz radošu darbību un bērnu pašattīstību. Ik dienas ar 
bērniem strādā pirmsskolas mūzikas un sporta skolotājas, sertificēta medmāsa, pirmsskolas skolotāja 
palīgi, kā arī skolotājs – logopēds. Kopumā iestādē strādā 12 pedagogi un 18 tehniskie darbinieki. 
Divas pirmsskolas skolotājas ir ieguvušas Starptautisko skolotāja meistarības sertifikātu. 
 

1998. gadā, piedaloties programmas „Pārmaiņas izglītībā” projekta „Soli pa solim” konkursā, 
pirmsskolas izglītības iestāde saņēma finansējumu un ieguva tiesības mācīt bērncentrēto apmācību. 
Darba kvalitātes uzlabošanai pedagogiem ir radusies interese par līdzdalību starptautiskajos 
projektos un svešvalodu apguvi. 
  
Lai iestāde sekmīgi turpinātu darbu, izglītības iestādes ēkai ir nepieciešami remontdarbi – logu un 
durvju nomaiņa, viena korpusa jumta nomaiņa, ēkas fasādes siltināšana un krāsošana, 
elektroinstalācija, ūdens stāvvada un apkures sistēmas nomaiņa, ventilācijas, zibens novedēja 
ierīkošana, iekštelpu remontdarbi, ēdināšanas bloka un sanitāro telpu rekonstrukcija, pieejamības 
nodrošināšana – laukumu izbīve, celiņu sakārtošana un bruģēšana, vides pieejamības nodrošināšana, 
kā arī energoefektivitātes pasākumi. 
  
 Arī Meirānu Kalpaka pamatskola īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Tajā tiek uzņemti bērni no 
3 gadu vecuma, kur darbojas 1 grupa ar 8 bērniem. 
   
1.5.1.1. tabula. Lubānas novada statistika bērnu vecuma un dzimuma 0-6 gadu vecumā. 

Gads 2006 2007 2008 2009 2010 2011. gada 
1. pusgads 

Zēni 67 60 58 58 63 61 

Meitenes 70 67 70 69 68 62 

Kopā 137 127 128 127 131 123 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādes. 
 

Abas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības programmu nodrošina visiem interesentiem. Līdz ar to 
nav reģistrēta rinda uz PII vietām. Tā netiek prognozēta arī tuvākajos gados, jo statistika apliecina, ka  
Lubānas novadā piecu gadu laikā ir samazinājies bērnu vecumā no 0-6 gadiem skaits.  
 

  
1.5.1.2. attēls. Bērnu skaits Lubānas novadā no 0-6 gadiem, 2006.–2010. gads. 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 
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Pamatizglītība un vidējā izglītība 
Pamatizglītību un vidējo izglītību Lubānas novadā nodrošina Lubānas vidusskola un pamatizglītību – 
Meirānu Kalpaka pamatskola. 
 
Lubānas vidusskola 
Lubānas vidusskola ir nozīmīga novada esošajai un perspektīvajai attīstībai, svarīga loma tai bijusi 
novada vēsturē un attīstībā, kā arī tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā. Skola darbību uzsākusi kā 
pilsētas skola 1910./1911. mācību gadā. No 1928. līdz 1931. gadam tā darbojās kā Lubānas ģimnāzija, 
bet no 1931. līdz 1938. gadam kā Lubānas valsts ģimnāzija. 1945./1946. mācību gadā sāk veidoties 
vidusskola. Savukārt 1965. gada februārī Lubānas vidusskola iegūst esošo skolas ēku, kas atrodas 
Krasta ielā 6, Lubānā. 
  
2010./2011. mācību gadā skola īsteno 3 izglītības programmas: 

- pamatizglītības programmu (kods 21011111, licences Nr. V–1542, izdota 12.03.2010.); 
- vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (kods3101 10 11, licences 

Nr. V–1587, izdota 12.03.2010.); 
- speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911, licences Nr. 
V–1586, izdota 09.06.2010.). 

 
2010./2011. mācību gadā Lubānas vidusskolā mācās 281 skolēns, 30 ir no citām pašvaldībām. 
Lubānas vidusskolas sagatavotā statistika liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā skolēnu skaits 
samazinās. Salīdzinot 2006. gadu ar 2010. gadu, bērnu skaits ir samazinājies par 23,85 %. 
 

 
1.5.1.3. attēls. Skolēnu skaits Lubānas vidusskolā, 2006./2007. –2010./2011.m.g. 

Datu avots: Lubānas vidusskola. 
 

Mazinoties dzimstībai un pieaugot migrācijai, arī nākamajos gados skolēnu skaits mazināsies, īpaši 5 –
9. klasēs. 
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1.5.1.4. attēls. Bērnu skaits dinamika Lubānas novadā no 0 -18 gadu vecumam ,2006.–2010. gads. 

Datu avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. 
 

Lubānas vidusskolā ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, īpašs uzsvars kultūrizglītības 
programmām un sporta izglītībai. 
 
Kultūrizglītības programmas: 

- 3 vokālie ansambļi; 
- 2. klašu koris; 
- 4. klašu koris; 
- 5.-9. klašu meiteņu koris; 
- teātra pulciņš; 
- 7 tautisko deju kolektīvi; 
- kokapstrādes pulciņš. 

 
Sporta izglītības programmas: 

- basketbols 3.-5. klašu zēniem; 
- basketbols 6.-8. klašu zēniem; 
-  basketbols 9.-12. klašu zēniem; 
- basketbols 3.-4. klašu meitenēm; 
- basketbols 5.-7. klašu meitenēm; 
- volejbols 4.-7. klašu meitenēm; 
- volejbols 8.-12. klašu meitenēm; 
- volejbols 7.-9. klašu zēniem; 
- volejbols 10.-12. klašu zēniem; 
- vieglatlētika 5.-12. klašu skolēniem. 
 

Jaunatnes darba programmas: 
- informatīvi literārais pulciņš (skolas avīze); 
- klubiņš “Mēs un laiks” (vanadzēni); 
- novadpētniecības pulciņš; 
- vācu valodas pulciņš; 
- pulciņš “Pirmie soļi pie datora”. 
 

Vides izglītības programma: 
- mazpulki. 

Tehniskās jaunrades programma: 
- tehniskās modelēšanas pulciņš. 
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2010./2011. mācību gadā skolā strādā 35 pedagogi, no kuriem 3 vīrieši (pamatdarbā 28 un 
blakusdarbā 7 skolotāji). Augstākā pedagoģiskā izglītība ir 34 skolotājiem, vienam cita augstākā 
izglītība, 6 ir maģistra grāds, 10  ir apguvuši vairākas augstākās izglītības. 
 
Pedagoģiskie darbinieki regulāri paaugstina kompetenci tālākizglītības un profesionālās pilnveides 
programmās. Skolas pedagogi darbojas 5 metodiskajās komisijās. 1 pedagogs ir starpnovadu 
metodiskās apvienības vadītājs. Notiek regulāra sadarbība ar Lubānas novada sociālo dienestu un 
psihologu. Lubānas vidusskola atrodas lauku sociāli ekonomiskajā vidē, kur veic ne tikai izglītības 
iestādes, bet arī kultūras un informācijas centra funkcijas. Vecāki ir apmierināti ar iespēju bērniem 
obligāto pamatizglītību un vidējo izglītību iegūt pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. 
 
Skolas telpas atbilst izglītības iestādes higiēnas prasībām. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 18 
tehniskie darbinieki. Izglītības iestādei ir nepieciešams internāts, jo skolā mācās bērni no attālākajiem 
lauku pagastiem. 
 
Meirānu Kalpaka pamatskola 
Meirānu Kalpaka pamatskolas vēsture aizsākās jau 1860. gadā. 1992. gadā skola atgūst tagadējo 
nosaukumu – Meirānu Kalpaka pamatskola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.5.1.5.attēls. Meirānu Kalpaka vidusskola. 
 

Meirānu Kalpaka pamatskola nodrošina: 

 pamatizglītības programmu (kods 21011111); 

 speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem 
A un B līmenis (kods 21015811); 

 piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu (kods 
00011111). 

Skolā ir pieejami logopēda un speciālā pedagoga pakalpojumi. 
 

Pēdējo piecu gadu laikā ir vērojams skolēnu skaita samazinājums. Salīdzinot 2010. gadu ar 2006. 
gadu, tas ir krities par gandrīz 30 %. 
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1.5.1.6. attēls Skolēnu skaits Meirānu Kalpaka pamatskolā , 2006. –2010. gads. 

Datu avots: Meirānu Kalpaka pamatskola.   
 

Izglītības iestāde nodrošina pietiekošu interešu izglītības programmu: 
- 1.-4. klašu ansamblis; 
- 5.-9.klašu ansamblis; 
- zēnu ansamblis; 
- dramatiskais pulciņš;   
- izteiksmīgās runas pulciņš;   
- kokapstrādes pulciņš; 
- modernās mūzikas studija.   

 
Meirānu Kalpaka pamatskolā no 2009. gada darbojas biedrība "Meirānieši", kurā ir iesaistīti skolēni, 
viņu vecāki un pedagogi. Biedrība veiksmīgi realizē vairākus projektus. Īstenots LEADER projekts 
"Modernas mūzikas studija bērnu un jauniešu  brīva laika pavadīšanai Meirānos" (2009., finansējums 
Ls 5000), projekts ,,Aiviekstes lakstīgalas 2010’’ (atbalsts no Vidzemes plānošana reģiona Ls 500), 
Latvijas Kopienu iniciatīvu fondā „Programma kopā ar ģimeni un skolu" apstiprināts projekts ,,Būsim 
kopā un radīsim pasauli krāsaināku’’ (finansējums Ls 1600), sagatavots  projekts "Bērnu un jauniešu 
brīvā laika centrs Meirānos" (finansējums Ls 6000). 
 
No 2010.  līdz 2012. gadam skola piedalās Comenius starptautiskajā skolu sadarbības projektā  
,,Māksla ir spogulis, kurā katrs  redz sevi ". 
 

Tā kā izglītības iestādei ir internāts, to nepieciešams labiekārtot, iegādāties jaunas mēbeles, tehnisko 
aprīkojumu. Saskaņā ar nacionālajiem plānošanas dokumentiem, izglītības iestādēs un sabiedrībā ir 
jāpiedāvā mūžizglītības iespējas mūža garumā, svarīga ir jaunrades un radošuma metode, alternatīvās 
un inovatīvās apmācības metodes. 
 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītība  
 
Lubānas Mākslas skola  
Novada teritorijā darbojas Lubānas mākslas skola. Tā atrodas Lubānas pilsētā.  
 
Lubānas Mākslas skola ir akreditēta Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāde, kurā audzēkņi 
vecumā no 7 līdz 15 gadiem mācās saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmu 20 V 21100 
„Vizuāli plastiskā māksla”. Skolu beidzot, audzēkņi pēc sekmīgi nokārtotiem noslēguma 
pārbaudījumiem saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību mākslā. Audzēkņi var turpināt 
mācības mākslas vidusskolās un iegūt vidējo speciālo izglītību.  
 
Skola darbojas kopš 1995. gada 1. septembra. Skolas misija – skola kā kultūras un izglītības centrs. 5 
gadu apmācības kursā audzēkņi no Lubānas pilsētas, Lubānas novada Indrāniem, kā arī Madonas 



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija 

 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”      58 

 

novada Ošupes pagasta apgūst prasmes un zināšanas zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, darbā ar 
materiālu, veidošanā un mākslas valodas pamatos. Mācību semestrus noslēdz audzēkņu darbu 
skates. Mācību un radošo procesu nodrošina 4 pedagogi, kuriem ir augstākā izglītība. 
 
2011. gadā mācības uzsāk 63 audzēkņi. Skolēnu skaits pēdējo gadu laikā ir pieaudzis, kas apliecina 
interesi par mākslas un dizaina jomu, jaunrades iespējām. 
 

Skolas kolektīvs un audzēkņi regulāri piedalās Lubānas sabiedriskajos pasākumos ar audzēkņu darbu 
izstādēm, noformē pilsētas pasākumus, apglezno ēkas  
un objektus. Skolā izveidojušās tradīcijas, kas padara skolas dzīvi interesantāku gan skolēniem, gan 
skolotājiem, gan viesiem – skolotāju dienas atzīmēšana, Ziemassvētku karnevāls, mākslas darbnīcas 
pilsētas iedzīvotājiem, Mākslas dienu pasākumi pavasarī un vasaras praksē, plenēri, ekskursijas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.1.7. attēls. Audzēkņu skaits Lubānas Mākslas skolā , 2006.–2010. gads. 

Datu avots: Lubānas Mākslas skola.   

 
Lubānas Mākslas skola ir guvusi atbalstu VKKF rīkotajos projektos. Ar fonda atbalstu iegādāta 
keramikas apdedzināmā krāsns un tiek rīkoti dažādi apmācības kursi bērniem un  pieaugušajiem. 
 
Sporta aktivitātes 
Lubānas novads ir sporta tradīcijām bagāts. Novadā tiek organizētas volejbola, basketbola, futbola un 
hokeja sacensības, ir iespēja apmeklēt trenažieru zāli Lubānas vidusskolā.  
 
2011. gadā Lubānā ir renovēts sporta komplekss. Lubānas novada sportisti ar labiem panākumiem 
piedalās starpnovadu organizētajās sporta sacensībās. Labi panākumi valsts mērogā ir jaunajiem 
vieglatlētiem. 
 
Sporta attīstībai ir nepietiekošs aktīvā sporta piedāvājums, nav hokeja un tenisa laukumu, nūjošanas 
un slēpošanas trašu, nepastāv ekstrēmā dabas sporta iespējas. 
 

Izglītības infrastruktūras un iespēju izvērtējums 
Izglītības iestāžu ēkas ir novecojušas, nav iespējams nodrošināt vajadzīgo siltumapgādi, kas norāda, 
ka celtnes un telpas ir jārenovē, jāpaaugstina ēku  energoefektivitāte.  
 
Izglītības iestādēs novecojusi arī ir materiāli tehniskā bāze, trūkst modernu tehnoloģiju uzskates 
materiāliem, kā arī jaunākās literatūras. Ir jāatjauno un jāpilnveido mācību telpu aprīkojums, 
jāpapildina bibliotēku krājumi, jāmodernizē un jāaprīko dabaszinību mācību kabineti. Lubānas novadā 
pie izglītības iestādēm jāveido un jāaprīko sporta laukumi, jo patlaban to trūkst. 
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Nevienā izglītības iestādē Lubānas novadā nav nodrošināta pieejamība cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, kas turpmāk, veicot izglītības iestāžu rekonstrukcijas darbus, ir jāparedz. 
 
Lai sekmētu kvalitatīvu un pieejamu izglītības pakalpojumu, jāturpina paaugstināt pedagogu 
kvalifikāciju, organizēt olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu norisi, nodrošināt metodisko palīdzību 
pirmskolas, vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēm. 
 
Izglītības iestādēs ir jāparedz ieviest arī alternatīvās apmācības metodes pilnvērtīgāka un saistošāka 
mācību procesa apguvei. Lielāku uzmanību jāpievērš mūžizglītībai un neformālajai izglītībai, kas ļautu 
jaunas zinības un prasmes gūt cilvēka visā dzīves laikā. Izglītības iestādēm aktīvi jāpiedalās 
mūžizglītības jautājumu risināšanā, piedāvājot pieaugušo izglītībai savu materiālo tehnisko bāzi un 
mācībspēkus. 
  
Sabiedrībai svarīgos procesos aktīvāk jāiesaista jauniešus, veidojot jauniešu centrus, kuru darbībai ir 
atbalsts no pašvaldības un valsts. Centriem, kas būtu veidojami Lubānas novada Lubānas pilsētā un 
Meirānu ciemā, jāsadarbojas ar novada nevalstiskām organizācijām, lai apzinātu problēmsituācijas un 
rastu risinājumus, kopīgi gatavotu projektus un organizētu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Meirānu 
ciemā jau darbojas jauniešu nevalstiskās organizācijas, tomēr to pilnvērtīgam un pastāvīgam darbam 
ir nepieciešams pašvaldības atbalsts. Tādējādi būtiska ir jauniešu un jaunatnes darba organizatoru 
štatu vietu izveide, lai nodrošinātu līdzdalību pieredzes apmaiņā un neformālās izglītības pasākumos 
jaunu zināšanu un iemaņu apguvei. 
 

1.5.2. Sociālā drošība un veselības aprūpe 
 
Lubānas novada pašvaldības sociālais dienestā darbojas sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 
bērniem, sociālais darbinieks darbam ar klientiem un  12 darbinieki „Aprūpē mājās".  
 
Sociālais darbinieks darbam ar klientiem (pabalsti) strādā ar 187 ģimenēm (399 personām), savukārt 
sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem – ar 26 ģimenēm. Tiek arī piedāvāti psihologa 
pakalpojumi pieaugušajiem un bērniem. 
 
Lubānas novadā tiek nodrošināta aprūpe mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai 
personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Pakalpojums ir pieejams vismazāk 
aizsargātajiem iedzīvotājiem – vientuļiem pensionāriem, invalīdiem vai citādi grūtībās nonākušiem 
cilvēkiem, lai nodrošinātu veselības un sociālo aprūpi mājas apstākļos.  
 
Darbojas arī atsevišķa struktūrvienība ,,Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs", kur ir 
medicīnas ambulatorā daļa un sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa. Ambulatorajā daļā ir 
laboratorija, rentgena kabinets, fizikālās terapijas kabinets, ginekologa un ķirurga pieņemšanas, ir 
dienas stacionārs. Sociālās aprūpes nodaļā ir 14 darbinieki, veselības aprūpes nodaļā – 8. Savukārt 
Meirānu FVP ir 1 darbinieks. Darbinieku apmācība ir regulāra, notiek pēc sastādīta plāna, paredzot 
līdzekļus neplānotiem kursiem vai semināriem. 
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1.5.2.1. attēls. Lubānas novada sociālā dienesta iestādes struktūra. 
Datu avots: Lubānas novada Sociālais dienests. 
 

  Lubānas novada Sociālā dienesta uzdevumi: 

- veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 
- sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna 

attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no 
ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura 
traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

- novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas 
un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus; 

- noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem, 
- sniegt sociālo palīdzību; 
- administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanai; 
- novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības kvalitāti; 
- veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības 

koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un 
piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē; 

- informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. 
 

Lubānas novads maksā sekojošus pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus: 

- GMI; 
- dzīvokļu pabalsti; 
- sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm; 
- ēdināšanas pabalsts; 
- pārējie pabalsti (neparedzētiem gadījumiem). 
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1.5.2.1. tabula. Izlietoto līdzekļu apjoms sociālo pabalstu sniegšanai Lubānas novada mērķa grupām. 

Izlietotie līdzekļi 
LVL LVL LVL LVL 

2008 2009 2010 2011. gada 9 mēn. 

Pabalsti veselības aprūpei 674 – – – 

Ēdināšanas pabalsts 4783 4476 2851 3999 

Sociālās garantijas bāreņiem un 
audžuģimenēm 

– 1132 1340 1422 

Pārējie pabalsti trūcīgiem iedzīvotājiem 5363 3288 543 305 

GMI naudā 1941 11188 16502 12611 

GMI natūrā 510 – 7208 11590 

Dzīvokļu pabalsti  3380 6243 4435 

Pabalsti natūrā  603  5 

Pārējie pabalsti 892    

Dzīvokļu pabalsti natūrā   140  

Citi pabalsti 2850    

KOPĀ 17013 24067 34827 34367 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība. 
 
Lubānas novada sociālā dienesta sniegtā informācija liecina, ka pēdējo gadu laikā pašvaldības  
sociālās palīdzības pabalstos izmaksātie līdzekļi ir palielinājušies. Salīdzinot 2008. gadu ar 2010. gadu, 
pieaugums ir par 50 %. 2011. gada deviņos mēnešos sociālās palīdzības pabalstu izmaksas jau veido 
2010. gada kopējo summu, kas rada bažas, ka pabalstu saņēmēju skaits vēl turpinās pieaugt. Tas ir 
vērojams GMI līmeņa, kā arī dzīvokļu un ēdināšanas pabalstos. 
 
Lubānas novadā pieaug trūcīgo un maznodrošināto personu skaits. Ja 2010. gada janvārī tās bija 160 
personas, tad 2011. gada janvārī gandrīz uz pusi vairāk – 307 personas. 2010. gadā vidēji tās bija 252 
personas, taču 2011. gadā (7 mēnešos) – jau 346.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2.2. attēls. Pabalstos izmaksātie līdzekļi Lubānas novadā, 2008. –2011. gads. 

Datu avots: Lubānas novada sociālais dienests.  
 
1.5.2.2. tabula. Pabalstu apjomi maznodrošinātajām personām Lubānas novadā. 

Trūcīgās un 
maznodroši-
nātās 
personas, pa 
mēnešiem 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vidēji 

2010. gads 160 220 193 249 220 25 279 318 323 270 250 275 252 

2011. gads 307 340 358 369 372 341 326 353     346 
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Trūcīgās un 
maznodroši-
nātās 
personas, pa 
mēnešiem 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vidēji 

Izmaksātie pabalsti , LVL Kopā 

2010. gads 4787 2431 2702 3432 3162 3021 2397 3063 2232 3752 3491 4156 38626 

2011. gads 3481 4439 5411 4528 5320 3575 1632 3497      

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība. 

 
2011.gadā trūcīgajām un maznodrošinātām personām ir valsts apmaksāta pacientu iemaksa un zāļu 
kompensācija. 
 
1.5.2.3. tabula. Pabalstu apjomi maznodrošinātajām personām Lubānas novadā. 

GMI 
saņēmēju 
skaits pa 
mēnešiem 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vidēji 

2010. 35 50 61 43 43 43 65 86 74 75 81 137 66 

2011. 105 120 106 119 133 118 106 97 113    113 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība. 
 

Lubānas novada sociālā dienestā projekta ietvaros 2009. gadā ir iegādāts un uzstādīts lifts (pacēlājs). 
Pašu spēkiem ir izremontētas 5 telpas 3. stāvā, ir uzcelta nojume – lapenīte klientu atpūtai, iežogota 
teritorija, ierīkots morgs. 
 
 Sadarbībā ar biedrību „Saulains rīts” notiek projekta „Par sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas 
izveidi Lubānas novada iedzīvotājiem” īstenošana. Tā rezultātā būs izveidota viena duškabīne un 
dušas telpa invalīdiem ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos), kā arī ierīkoti divi veļas mazgāšanas  un 
veļas žāvēšanas automāti. 
 
Oskara Kalpaka ielā 12 trešajā stāvā ir telpas, kur varētu sniegt alternatīvos sociālos pakalpojumus, 
bet nepieciešama telpu rekonstrukcija. Ēkai nepieciešams nomainīt logus, to nosiltināt un sakārtot 
apkures sistēmu. Sociālās aprūpes vajadzībām trūkst arī guļošo klientu pacēlāju 4 istabās, 
pārvietojamo vannu, funkcionālo gultu un galdiņu pie tām. 
 
Saskaņā ar Vidzemes reģiona alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programmu 2010. –2017. 
gadam, ir izstrādāts sociālo pakalpojumu vajadzību apkopojums Lubānas novadā: 

- jāizveido mobilās brigādes kā komandas darbs, pilnveidot aprūpi mājās; 
- jāizglīto apkalpojošais personāls; 
- jāizveido dienas centrs bērniem invalīdiem (bāze Meirānu pamatskolā); 
- dienas centru – invalīdiem, pensionāriem, bērniem invalīdiem; 
- jāizveido dienas centrs – jauno māmiņu apmācībai (bērna kopšanai un mājturības iemaņu 

apguvei), datorprasmju apmācībām trūcīgajām personām un nelabvēlīgajām ģimenēm; 
- nepieciešamas psihologa konsultācijas lielākā apjomā un atbalsta grupas; 
- vajadzīga cilvēku speciāla apmācība, lai varētu darboties alternatīvo sociālo pakalpojumu 

jomā. 
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1.5.2.3.attēls. Lubānas novada sociālā dienesta lifts (pacēlājs) un nojume – lapene. 

 
Svarīgs pakalpojums būtu ģimenes centrs, kur ievietot cietušo māti ar bērnu vai bērniem, vai kur 
izolēt tēvu – despotu. Nepieciešama krīzes centru izveide dažādām mērķa grupām. 
 
Veselības aprūpe 
Lubānas novadā ir divas ģimenes ārstu un viena zobārstniecības prakse.  
 
Lubānas ciemata slimnīcā 1970. gada 5. maijā sāka darbu ātrā medicīniskā palīdzība, vēlāk – 
neatliekamā medicīniskā palīdzība. Patlaban Lubānas novada iedzīvotājiem ir pieejama neatliekamā 
medicīniskā palīdzība, kuru nodrošina mediķu brigāde, kura pakļauta Vidzemes reģiona neatliekamās 
medicīniskās palīdzības centram. 
 
Sociālās veselības aprūpes nodrošināšanai ir nepieciešams sociālais rehabilitētājs, kurš varētu strādāt 
ar dažādu vecumu pacientiem, izrunājoties par problēmām, iemācot dažādus ikdienas darbus. Īpaši 
tas vajadzīgs jaunajām māmiņām. 
 
Joprojām aktuāla ir nepieciešamība pēc ārsta – rehabilitētāja gan vecāka gada gājuma cilvēkiem, gan 
pacientiem pēc traumām un operācijām, kurš palīdzētu viņiem fiziski atlabt un iekļautas ikdienas 
dzīvē. 
 
Lubānas novadā un apkaimē nav psihoterapeita. Šī speciālista palīdzība būtiska ir ģimenēm, kurās  
radušās problēmas ar bērniem, kā arī māmiņām, kuras nonākušas depresijā.  Iespējamais risinājums – 
piesaistīt speciālistu, kurš Lubānā pacientus pieņemtu divas reizes nedēļā. 
 
Pēdējo gadu laikā ir izjūtama nepieciešamība pēc narkologa, kurš ne tikai ārstētu atkarīgā nonākušos 
cilvēkus, bet arī veiktu veselības veicināšanas darbu izglītības iestādēs ar jauniešiem, preventatīvo 
darbu. 
 
Lubānā nav arī acu ārsta. Iedzīvotāji šo pakalpojumu var saņemt tikai Madonas slimnīcā.  
 
Ar rentgena aparāta palīdzību iespējams ātri un uz vietas veikt nepieciešamos izmeklējumus, lai laicīgi 
noteiktu diagnozi. Tā noslogotība nav liela, jo Lubānas novadā sarucis iedzīvotāju skaits. Taču bieži 
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vien būtiski ir saņemt citu speciālistu viedokli, tādējādi ir lietderīgi iegādāties digitālo rentgena 
aparātu, lai pacientu izmeklējumu veikšanā datus varētu izmantot konsultācijām ar  Madonas 
slimnīcas mediķiem. 
 
Sociālās un veselības infrastruktūras un pakalpojumu izvērtējums 
Lai personām ar kustību traucējumiem nodrošinātu rehabilitāciju, integrāciju sabiedrībā, daļēji vai 
pilnībā atjaunotu iemaņas un prasmes, sniegtu psiholoģisko atbalstu, viņiem ir nepieciešama sociālā 
rehabilitācija, palīglīdzekļi, psihologu un asistentu atbalsts. Svarīgs pakalpojums, kas patlaban nav 
pieejams Lubāna novadā, ir atbalsta nodrošināšana krīzes situācijās nonākušajiem. Būtiski tas ir 
ģimenēm ar bērniem, vardarbības upuriem, maznodrošinātajiem, trūcīgajiem iedzīvotājiem. 
 
Teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas nepieciešams mācīt jaunajām ģimenēm, izveidojot 
vecāku skolu, sniedzot psihologu un pedagogu konsultācijas, rīkojot nometnes. Tādējādi ir jāveido 
krīzes centrs un ģimenes centrs, kur iespējams saņemt psihologa un sociālo speciālistu konsultatīvo 
atbalstu. Dienas centri ir vajadzīgi bērniem invalīdiem, invalīdiem, pensionāriem, jauno māmiņu 
apmācībai, trūcīgām personām. Savukārt pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem jāsniedz 
sociālais atbalsts sociālajā dienestā. Bez darba palikušajiem cilvēkiem pirmspensijas vecumā 
jānodrošina rehabilitācijas pakalpojumi integrācijai darba tirgū. 
 
Personām ar garīga rakstura traucējumiem ir jāievieš alternatīvie sociālie pakalpojumi, nodrošinot 
medicīnisko un psiholoģisko aprūpi mājas apstākļos. 
 
Jāpilnveido aprūpe mājās personām ar kustību traucējumiem, ieviešot arī tādu pakalpojumu kā 
drošības pogas ierīkošana. 
 

1.5.3. Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu pieejamība 
 
Kultūrvide 
Lubānas novada teritorijā ir saglabāta latviskā kultūrvide un ainava, kuru raksturo vidzemnieku 
viensētu grupas, dižkoki, kultūrvēsturiskie pieminekļi. 
 
Lubānas novadā ir 17 kultūras pieminekļi, no kuriem divi ir vietējās nozīmes, pārējie valsts. Tūrismam 
nozīmīgākie ir Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas ērģeles un vitrāžas. 
 
1.5.3.1.tabula. Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu apkopojums Lubānas novadā. 

Nr. Atrašanās vieta, 
Pagasts, 

Pieminekļa nosaukums, veids, aizsardzības nr. Vērtības grupa 
 

1. Indrānu pagasts Kreklu purva senkapi, arheoloģija, 1705 Valsts nozīmes 

2. Indrānu pagasts Abaines apmetne, arheoloģija, 1706 Valsts nozīmes 

3. Indrānu pagasts Dzedziekstes apmetne, arheoloģija, 1707 Valsts nozīmes 

4. Indrānu pagasts Meirānu senkapi (kara kapi), arheoloģija, 1708 Valsts nozīmes 

5. Indrānu pagasts Aboras apmetne, arheoloģija, 1709 Valsts nozīmes 

6. Indrānu pagasts Līčagala apmetne un senkapi, arheoloģija, 1710 Valsts nozīmes 

7. Indrānu pagasts Aiviekstes apmetne, arheoloģija, 1711 Valsts nozīmes 

8. Indrānu pagasts Visagala (brākaļu) pilskalns, arheoloģija, 1714 Valsts nozīmes 

9. Indrānu pagasts Zaļmežnieku senkapi, arheoloģija, 1715 Valsts nozīmes 

10. Indrānu pagasts Abaines apmetne, arheoloģija, 1716 Valsts nozīmes 

11. Indrānu pagasts Aboras apmetne II, Arheoloģija, 1717 Valsts nozīmes 

12. Indrānu pagasts Dedziekstes apmetne II, Arheoloģija, 1718 Valsts nozīmes 

13. Indrānu pagasts Karātavu kalns – soda vieta, Arheoloģija, 1712 Vietējās nozīmes 

14. Indrānu pagasts Baznīcas kalniņš – kulta vieta, Arheoloģija, 1713 Vietējās nozīmes 
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Nr. Atrašanās vieta, 
Pagasts, 

Pieminekļa nosaukums, veids, aizsardzības nr. Vērtības grupa 
 

15. Lubāna, Baznīcas iela 1 Ērģeles, Māksla, 4054, 1871., 1931. gads Valsts nozīmes 

16. Lubāna, Baznīcas iela 1 Vitrāža „Kristus ar bērniem”, Māksla, 4056, 19. 
gadsimts 

Valsts nozīmes 

17. Lubāna, Baznīcas iela 1 Vitrāžas (2), Māksla, 4057, 19. gadsimts Valsts nozīmes 

 Datu avots: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 
 

Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca ir celta 1868. –
1872. gadā pēc J. Kampes būvprojekta neogotikas stilā. Tai ir 
neparasts plānojums, jo ēkā apvienotas divas baznīcas – lielā un 
mazā. Mazās baznīcas apsīdā – vitrāža.  
 
Dievnamā ir grezns neogotikas stilā veidots altāris ar altārgleznu 
„Kristus pie krusta". Baznīcā atrodas  Augusta Martina 1871. gadā 
būvētās ērģeles. Uzkāpjot baznīcas tornī, var apskatīt Lubānas 
pilsētas un apkārtnes panorāmu. Baznīcā atrodas trīs valsts 
nozīmes mākslas pieminekļi. 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3.1.attēls. Lubānas evaņģēliski luteriskā draudzes baznīca.  

 
Pašdarbības kolektīvi 
Krišjānis Barons (1835–1923) Lubānu dēvēja par dziesmoto novadu, jo Lubāna ir otrajā vietā 
Krišjānim Baronam nosūtīto tautasdziesmu skaita ziņā. Krišjānis Barons  mūžu ir veltījis folklorista 
darbībai, apkopojot latviešu tautas dziesmas Dainu skapī, kas kopš 2001. gada ir pasaules kultūras 
sastāvdaļa – tas ierakstīts UNESCO Pasaules atmiņas (Memory of the World) sarakstā.  Kopumā no 
Lubānas novada tika iesūtītas 13 093 tautas dziesmas, no kurām 10 617 apkopoja un iesūtīja 
folklorists Mārtiņš Celmiņš. 
   
Lubānas novadā ir senas pašdarbības un  kordziedāšanas tradīcijas – Lubānas vīru koris, ko vadīja 
Lubānas luteriskās draudzes ērģelnieks, draudzes skolas skolotājs Teodors Karlsons (1829–1901), 
piedalījās Pirmajos vispārīgajos latviešu dziesmu svētkos 1873. gadā Rīgā. 
 
Lubānas novadā pašdarbības kolektīvi darbojas gan Lubānas kultūras namā, gan Meirānu tautas 
namā. 
 
Lubānas kultūras nams 
Lubānas kultūras nams ir Lubānas novada pašvaldības iestāde, kas apsaimnieko divas ēkas – Lubānas 
kultūras namu un Lubānas pilsētas klubu. 
 
Lubānas kultūras nama galvenās vērtības ir tautas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, to radošie 
vadītāji, laba tautas tērpu kolekcija, kultūras nama un kluba telpas un vienīgā estrāde, kā arī 
kinoteātris novadā.  
 

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26509&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26509&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Lubānas kultūras namā darbojas gan koris, 
vokālais ansamblis, folkloras kopa, lauku 
kapela, gan amatierteātris, kā arī ir 4 deju 
kolektīvi.  
 
Ņemot vērā salīdzinoši nelielo iedzīvotāju 
skaitu, ir pārstāvēts samērā plašs tautas 
mākslas loks un iedzīvotājiem sniegtas 
daudzveidīgas iespējas. 
 
 
 
 
 

1.5.3.2. Lubānas pilsētas klubs.    
 
1.5.3.2.tabula. Pašdarbības kolektīvi Lubānas kultūras namā. 

Nr. Nosaukums 

 Deju kolektīvi 

1. Tautas deju ansamblis "Lubāna"  

2. Tautas deju ansambļa ,,Lubāna’’ jauniešu grupa "Žuburi"   

3. Eiropas senioru deju kolektīvs "Varavīksne" 

4. Līnijdejotāju grupa  

 Koris 

1. Senioru sieviešu koris „Noskaņa” 

 Vokālais ansamblis 

1. Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis "Naktsputni" 

 Folkloras kopa 

1. Lubānas kultūras nama folkloras kopa 

 Lauku kapela 

1. Lauku kapela „Meldiņš’’ 

 Amatierteātris 

1. Lubānas  amatierteātris "Priekšspēle" 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība. 
 

Lubāna ir viena no retajām mazpilsētām, kurā ir kinoteātris. Kinoteātris tiek apmeklēts, tomēr ir 
nepieciešama kinoteātra aprīkošana ar mūsdienīgām tehnoloģijām, jaunu aparatūru, telpu 
rekonstrukcija un paplašināšana, lai radītu pievilcīgu vidi un atjaunotu vēsturisko ēku. 
 
Tautas deju ansamblis "Lubāna"  
Deju kolektīvs Lubānā darbojas kopš 1949. gada. Jau sākotnēji tas gūst vērā ņemamus rezultātus. 
Lubānieši ir piedalījušies Gulbenes rajona Dziesmu svētkos, iegūstot godpilno otro vietu. Lubānai esot 
Cesvaines rajona sastāvā, ansamblis ir bijis visās rajona dziesmu dienās un svētkos, ieguvis pirmās 
vietas. 1955. gadā un 1965. gadā ansamblis piedalās Dziesmu un deju svētkos Rīgā, 1980. gadā un 
1985. gadā republikas Dziesmu un deju svētkos kolektīvs ieguva 2. vietu, bet 1986. gada 19. maijā 
tam tika piešķirts Tautas kolektīva nosaukums. 2007. gadā kolektīvs iestudēja deju uzvedumu 
„Kurpes stāsts”, kurā tika iesaistīti Lubānas dejotāji, sākot no pirmsskolas vecuma bērniem līdz 
vidējās paaudzes dejotājiem. Kopumā koncertā, kas ir veltīts Lubānas kultūras nama TDA ”Lubāna" 20 
gadu darba jubilejai, piedalījās ap 100 dejotājiem. 
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Arī patlaban kolektīvs regulāri piedalās deju kolektīvu skatēs, Dziesmu un deju svētkos, festivālā 
"Sudmaliņas", kā arī Lubānas un Madonas novadā rīkotajos svētkos un pasākumos ārpus Latvijas 
robežām – Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Moldāvijā un Čehijā.  
  
Tautas deju ansambļa ,,Lubāna’’ jauniešu grupa "Žuburi"   
Tautas deju ansambļa ,,Lubāna” jauniešu grupa "Žuburi"  darbu uzsākusi 2005. gadā. Patlaban tajā 
dejo 20 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Jauniešu grupas repertuārā ir latviešu tautas dejas un 
cittautu dejas, dejotāji piedalās dažādu horeogrāfisko uzvedumu veidošanā. Kolektīvs dejo visos 
Lubānas novada organizētajos koncertos, kā arī Madonas novada un valsts mēroga jauniešu deju 
kolektīvu pasākumos.  
 
Senioru sieviešu koris „Noskaņa” 
Senioru sieviešu koris ,,Noskaņa’’ ir vecākais novada pašdarbības kolektīvs, dibināts pirms 140 
gadiem. Sākotnēji tas darbojās kā baznīcas koris, kopš 2002. gada – kā senioru sieviešu koris, 
apvienojot 26 dziedātājas. 2006. gadā korim ir dots savs vārds „Noskaņa”.  
 
Koris regulāri un aktīvi piedalās visos novada rīkotajos „Aiviekstes svētkos” un Lubānas kultūras nama 
organizētajos pasākumos. Senioru sieviešu koris ,,Noskaņa’’ ir piedalījies republikas mēroga rīkotajos 
koru pasākumos, tajā skaitā arī Dziesmu svētkos. 
 
Lubānas kultūras nama folkloras kopa 
Jau vairāk nekā 25 gadus darbojas Lubānas kultūras nama folkloras kopa, kuras dalībnieces ir 
dziedātājas trijās paaudzēs – vecāmāte, māte, meita. Folkloras kopas repertuārā ir Vidzemes un 
Latgales autentiskās kāzu dziesmas, kā arī trīsdesmito līdz sešdesmito gadu ziņģes, Lubānas un 
Bērzpils teicēju dziesmas. Kopa ir nodibināta 1985. gadā – Krišjāņa Barona 150. jubilejas gadā, kad 
Lubānas vidusskolas meitenes skolotājas Aijas Portnovas (vēlāk Andersones) vadībā pieraksta vietējo 
teicēju Martas Šmidtes, Valentīnas Baranovskas, Broņislavas Martuževas, Annas Gruzītes un 
Marciannas Dārznieces dziesmas, pateicoties tām, kolektīvs ir guvis īpašu skanējumu. Kolektīvs ir  
piedalījies festivālos "Baltica" Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Folkloras kopa ir kuplinājusi daudzas laulību 
reģistrācijas, padarot tās latviskākas.  2002. gada Lubānas kultūras nama rīkotajos ,,Aiviekstes 
svētkos" folkloras kopa kopā ar citām kopām no Madonas, Rēzeknes, Balviem un Jēkabpils kopīgi 
veido teatralizētu uzvedumu "Kāzas Lubānā".  
 
Arī latvisko gadskārtu ieražu svinēšana – Meteņi, Miķeļi, Māras diena un Ziemassvētki – Lubānā nav 
iedomājama bez Lubānas kultūras nama folkloras kopas līdzdalības.  
 

Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis "Naktsputni" 
Kolektīvs darbojas kopš 1992. gada, sākotnēji izveidots kā Lubānas Evanģēliski luteriskās baznīcas 
draudzes ansamblis, vēlāk kā Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis. Kopš 2000. gada 
ansamblim ir nosaukums "Naktsputni". Desmit gadu laikā ir iestudētas 11 koncertprogrammas. 
Repertuāru dziedātāji cenšas pēc iespējas dažādot, tāpēc izpilda gan garīgas kompozīcijas, gan džeza 
skaņdarbus, dzied gan Līgo, gan Ziemassvētku dziesmas.  Kolektīvā ir 15 dziedātāji vecumā no 36 līdz 
50 gadiem.  
 
Ansamblis ,,Naktsputni" veic aktīvu koncertdarbību, piedaloties Lubānas kultūras nama rīkotajos 
pasākumos. Ansamblis ir pabijis visās apdzīvotās vietās ne tikai Lubānas novadā, bet arī kaimiņos – 
Madonas novadā. Apceļotas ir ne tikai daudzas vietas Latvijā, bet balsis skandinātas arī Dānijā un 
Vācijā.     
 
Lielākais sasniegums – 1997. gadā Rīgā iegūta 2. vieta Republikas vokālo ansambļu skatē.  
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Lubānas  amatierteātris "Priekšspēle" 
Lubānas amatierteātris ‘’Priekšspēle’’ ir lubāniešu lepnums. Teātris Lubānā ir bijis visos laikos. Tā 
pirmsākumi meklējami 20. gs. 20. gados.  Kolektīvā darbojas ap 20 aktieru, katru gadu iestudējot 
vienu lugu, skečus, dzejas kompozīcijas, aktīvi iesaistoties Lubānas kultūras nama rīkotajos 
pasākumos.  
 
Ik gadu februāra trešajā sestdienā "Priekšspēles" dalībnieki paši rīko amatierteātru festivālu – "Skeču 
parādi" Lubānā. Šajā festivālā katrs kolektīvs rāda vienu skeču un režisori savstarpēji apmainās ar 
literārajiem teksta eksemplāriem, līdz ar to piesaista amatierteātrus no visas Latvijas. Skatītāju 
uzmanība ir iekarota, pateicoties daudzām izstādēm – V. Sauleskalns „Meldermeitiņa” un A. Čehova 
īslugas „Lācis”, „Jubileja” un „Bildinājums”. 
 
Lauku kapela „Meldiņš’’ 
Lauku kapela ,,Meldiņš’’ darbojas kopš 2003. gada. Seši muzikanti spēlē akordeonu, cītaru, bungas, 
vijoli, flautu, basģitāru, spēli piesātinot ar savām skanīgajām balsīm. Repertuārā ir daudz dažādu 
jautru un lirisku dziesmu, kas priecē klausītājus kultūras nama pasākumos un ballēs. 
 
Eiropas senioru deju kolektīvs "Varavīksne" 
Deju kolektīvs "Varavīksne" ir  izveidots 2004. gadā. Tajā darbojas 19 dalībnieces vecumā no 40 līdz 
79 gadiem. Kolektīva ikdiena ir piesātināta, aktīvi koncertējot Lubānas kultūras nama organizētajos 
pasākumos, piedaloties novada un republikas mēroga aktivitātēs, tajā skaitā Latvijas senioru 
apvienības organizētajos senioru festivālos. Gada laikā kolektīvs piedalās aptuveni 10 koncertos. 
 
Līnijdejotāju grupa  
Līnijdejotāju grupa  darbojas kopš 2002. gada. Kolektīvs aktīvi iesaistās Lubānas kultūras nama 
rīkotajās kultūras aktivitātēs un līnijdejotāju festivālos Latvijā. 
   
Lubānas kultūras nama pašdarbību kolektīviem ir izveidojušās tradīcijas un katram ir sava nozīme, 
vieta novada kultūras dzīvē. Novada ietvaros piedāvājums ir samērā plašs, jo darbojas gan 
amatierteātris, folkloras kopa, tradicionālie deju kolektīvi, lauku kapela, mūsdienīgā līnijdejotāju 
grupa, kori. Katrs vecums sev var atrast piemērotāko nodarbošanos. Dalība pašdarbībā dod iespēju 
gūt jaunas prasmes, iemaņas, emocijas, pilnveidoties, bez kā lauku cilvēkam neiztikt.  
  

 
1.5.3.3. attēls. Apmeklētāju skaits Lubānas kultūras namā, 2006. –2010. gads. 

Datu avots: Lubānas kultūras nams. 

Visbiežāk pašdarbības kolektīvu sniegums ir bezmaksas pasākums vietējiem iedzīvotājiem. 

Lubānas kultūras namā laika posmā no 2006. gada līdz 2010. gadam visbiežāk ir apmeklēti tieši 
bezmaksas pasākumi. Īpaši tas atspoguļojas 2006. gada rādītājos, 2009. gadā ir samazinājies, bet 
2010. gadā atkal vērojams neliels pieaugums. Maksas pasākumu skaits 2010. gadā, salīdzinot ar 2006. 
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gadu, ir pieaudzis par gandrīz par 50 %.  Vietējiem iedzīvotājiem interesi rada vieskoncerti, kur svarīga 
ir arī mākslinieku profesionalitāte. 

 

1.5.3.4. attēls. Kultūras pasākumu skaits Lubānas kultūras namā, 2006.-2010.gads. 
Datu avots: Lubānas kultūras nams. 
 

2010. gadā kultūras nama rīkotos 124 pasākumus ir apmeklējuši 22 844 iedzīvotāji. Laika posmā no 
2006. gada līdz 2010. gadam Lubānas kultūras namā organizēto pasākumu skaits ir samazinājies. 
Salīdzinot ar 2006. gadu, 2010. gadā tas sarucis par 21 %.  
 Pašdarbības kolektīvu skaits pēdējo piecu gadu laikā ir gandrīz nemainīgs. 
 

 
1.5.3.5. attēls. Pašdarbības kolektīvu skaits Lubānas kultūras namā, 2006. –2010. gads. 

Datu avots: Lubānas kultūras nams. 
 

Savukārt dalībnieku skaits pašdarbības kolektīvos attiecīgajā laikā periodā ir palielinājies. Tas liecina, 
ka vietējiem iedzīvotājiem ir pieaugusi interese par lietderīgu un saistošu sava brīvā laika pavadīšanu. 

 

1.5.3.6. attēls. Pašdarbības kolektīvu dalībnieku skaits Lubānas kultūras namā, 2006. –2010. gads. 

Datu avots: Lubānas kultūras nams. 
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Lubānas kultūras nama rīkoto pasākumu klāsts ir daudzveidīgs.   
Pastāvīgie un tradicionālie pasākumi: 

- Jaungada sagaidīšanas pasākums; 
- Pasākums veltīts Lubānas pilsētas jubilejai; 
- Skeču parāde Lubānā; 
- Lieldienu pasākumi;  
- Dzejnieces Broņislavas Martuževas dzimšanas diena;   
- Pilsētas sakopšanas talka; 
- Līgo svētki;     
- Starptautiskais amatiermākslas kolektīvu festivāls „Aiviekstes svētki”;   
- Kapusvētki, Pašdarbnieku koncerts;                                              
- Bērnības svētki; 
- Miķeļdienas gadatirgus; 
- Svecīšu vakars;  
- Latvijas muzicējošo pašvaldību vadītāju saiets;                     
- Latvijas dzimšanas diena;                                                               
- Ziemassvētku pasākumu cikls. 

 
Daži no minētajiem pasākumiem notiek tikai Lubānas novadā, tā ir atšķirības zīme pārējo novadu 
vidū. Popularitāti ir guvusi „Skeču parāde”, Starptautiskais amatiermākslas kolektīvu festivāls 
„Aiviekstes svētki” un Latvijas muzicējošo pašvaldību vadītāju saiets.       
               
Kultūras namam ir izveidojusies Starptautiskā sadarbība ar Kulēnu Francijā, Vaije Vācijā, Austrijas 
tautas mūzikas grupu „Sing und spielgruppe Hartberg” un deju kolektīvu „Gwerinwyr Gwent” no 
Velsas pilsētas Ņūportas Lielbritānijā. 
 
Pēdējo gadu laikā kultūras nama viens no vērtīgākajiem ieguvumiem ir īstenotais projekts ”Lubānas 
pilsētas kluba ēkas rekonstrukcija” (26.02.2009. – 31.01.2010., finansējums no ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonda, valsts un pašvaldības līdzfinansējums, kopējā summa Ls 116 166,). 
 
Lubānas kultūras namā ir nepieciešams veikt remontdarbus, jo nav pietiekoši vietas lielāka mēroga 
pasākumu rīkošanai. Kultūras namā būtu jāierīko nodarbību telpas un ģērbtuves pašdarbības 
kolektīviem.  
 
Lubāna lepojas ar esošo kinoteātri, kur katru piektdienu pulcējas skatītāji ne tikai no novada, bet arī 
kaimiņu novadu ļaudis. Kinoteātris ir nodrošināts ar telpām, tajā ir 200 vietas, taču ir nepieciešama 
kultūras nama kinozāles aprīkošana ar  modernu aparatūru – multifunkcionāla koncertzāle ar 
profesionālu gaismas un skaņu aparatūru. 
 
Tā kā Lubānā ir saglabājušās lietišķās mākslas tradīcijas un bāze, ir jāattīsta sabiedrības interese par 
lietišķās mākslas tradīcijām un to prakstisko pilnveidošanu.           
  
 1.5.3.3.tabula. Pašdarbības kolektīvi Lubānas novada Meirānu tautas namā. 

Nr. Nosaukums 

 Deju kolektīvs 

1. Meirānu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Meirāni" 

 Vokālais ansamblis 

1. Meirānu tautas nama jauktais vokālais ansamblis "Kolibri"  

 Folkloras kopa 

1. Meirānu tautas nama folkloras kopa "Sietiņš" 

 Dramatiskais kolektīvs 
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1. Meirānu tautas nama dramatiskais kolektīvs 

2. Tērpu teātris ‘’ČIKS’’   

Datu avots: Meirānu tautas nama dati.  
 

Meirānu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Meirāni" 
Deju kolektīvs nodibināts 1994. gada oktobrī. Gadu garumā pildīta un pilnveidota tā misija – caur 
paaudžu paaudzēm saglabāt un popularizēt tautiskās dejas. 
 
Deju kolektīvs ir piedalījies Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, „Rīgas–800” jubilejai 
veltītajā lieluzvedumā „Viena saule, viena zeme”, 2004. gadā VI Vislatvijas vidējās paaudzes dejotāju 
svētkos Gulbenē, Madonas organizētajos deju svētkos, koncertos sava novada robežās un ārpus tā. 
Tas sekmīgi startē Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku skatēs (2008. gadā – I pakāpe), dejotāji 
guva atzinību (godalgotas vietas) jaunrades konkursā „Jautrā pastaliņa”. Kolektīvs savu dejotprasmi 
rādījis arī ārpus valsts robežām – Lietuvā un daļa dejotāju kopā ar deju kolektīvu „Retro” – Šveicē un 
Lihtenšteinā, tā aktualizējot savu devīzi –„Lai ilgāk jauki!” 
     
Meirānu tautas nama jauktais vokālais ansamblis "Kolibri"   
Meirānu tautas nama jauktais vokālais ansamblis "Kolibri" piedalās daudzos pasākumos ar dažāda 
rakstura koncertprogrammām. Mainījies kolektīva sastāvs, bet mīlestība uz dziesmu palikusi. Katra 
dalībnieka motivācija – dziedāt pašu priekam un savā radošajā darbībā padalīties arī ar citiem.    
  
Meirānu tautas nama folkloras kopa "Sietiņš" 
Meirānu tautas nama folkloras kopa "Sietiņš" izveidota 2004. gadā. Tajā pašā gadā folkloras kopa jau 
piedalījās "Ziņģu un stāstnieku konkursā", saņemot atzinību "Goda lapa". Tā kā folkloras kopas misijas 
ir tautas tradīciju saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm, tās pūrā iedziedātas vairāk kā 200 
tautasdziesmas, apkopoti materiāli par gadskārtu ieražu svētku svinēšanu, izveidotas 
koncertprogrammas. 2007. gada 10. novembrī īpaši tika svinēta Mārtiņdiena, atspoguļojot masku 
izmantošanu un to nozīmi. 
 
 Folkloras kopa ar lielu atsaucību piedalās Meirānu tautas nama organizētajos pasākumos, tiek 
aicināta uz dažādiem svētkiem citos pagastos, arī uz goda vārtu rīkošanu. 
 
Meirānu tautas nama dramatiskais kolektīvs 
Meirānu tautas nama dramatiskais kolektīvs tika izveidots 1991. gadā. Pirmais iestudējums – O. Lutsa 
"Kāpostgalva". Katru sezonu tiek iestudēti lielāki un mazāki darbi, ar kuriem dramatiskais kolektīvs ir 
viesojies Madonas, Rēzeknes, Gulbenes, Preiļu novadu kultūras namos. Tie ir gan viencēlieni, gan 
garākas lugas un skeči. Meirānu tautas nama dramatiskais kolektīvs piedalās arī skatēs, 2005. gadā 
iegūta 3. vieta. Pašlaik kolektīvam ir iestudēti divi darbi: Noras Vētras-Muižnieces viencēliens 
"Ruksītis" un A. Bankas komēdija "Visi radi kopā". Šī luga jau izrādīta 13 reizes.  
Meirānu tautas nama dramatiskā kolektīva moto – „Lai kur arī ceļš neaizvestu, saglabāt teātra 
spēlēšanas mīlestību!” 
  
Tērpu teātris ,,ČIKS’’   
Tērpu teātris ,,ČIKS’’ ir jauns kolektīvs. Tas darbojas kopš 2010. gada, pateicoties pašu dalībnieku 
iniciatīvai. Piedalās dažādās aktivitātēs, kurās var izpausties ar konkrētu tēlu. 
 
Lubānas novada Meirānu tautas nama apkopotie dati liecina, ka pēdējos piecos gados pasākumu 
apmeklētāju skaits ir vidēji 100 cilvēki katrā pasākumā. Pašdarbību kolektīvos ir iesaistīti dažādu 
vecumu iedzīvotāji, sākot no bērniem līdz pat sirma vecuma sievām un vīriem. Kultūras pasākumu un 
iespēju piedāvājums ir esošajam iedzīvotāju skaitam atbilstošs un pietiekošs.  
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Vēlmi apmeklēt pasākumus kopš 2010. gada veicina arī infrastruktūras sakārtošana un tautas namā 
veiktie remontdarbi.  
 
Muzejs 
Lubānas novadā darbojas vienīgais privātais muzejs – operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālais muzejs 
"Vecais Ceplis". 
 
Operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālais muzejs ,,Vecais Ceplis" 
1935. gada 11. augustā Lubānas novadā pie Aiviekstes upes dzimtas mājās pasaulē nāca Latvijas PSR 
Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks, Latvijas PSR Valsts Akadēmiskā operas un baleta teātra 
solists dziedonis Jānis Zābers.  
 

 
1.5.3.7. attēls. Jāņa Zābera muzejs Vecais Ceplis. 
 

Solista puse mūža pagāja dzimtajās mājās. 18 gadu vecumā viņš tās atstāja, lai iekarotu pasauli. 
Koncertos un viesizrādēs dziedātāja balss skanējusi daudzviet Latvijā, Vācijā, Itālijā, Kanādā, Krievijā 
un citās zemēs. Desmit intensīva radoša darba gados dzima 22 operu varoņu tēli. 
 
Pēc smagas slimības Jānis Zābers mira 1973. gada 25. martā. Tā paša gada  11. augustā, kad bija viņa 
dzimšanas diena, Lubānas novadā tika atklāts memoriālais muzejs. Tagad tā ir laukakmeņu celtne, kur 
garām aizvijas vecais ceļš uz Lubānu gar Meirānu puses ozoliem, aiz pļavas plūst Aiviekste. 1999. gadā 
muzejā ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu atklāta jauna ekspozīcija. Tā 
pieder Madonas novadpētniecības un mākslas muzejam, kurš to deponē uz laiku muzeja īpašniecei 
un ekskursijas vadītajai Guntai Briezei – Jāņa Zābera radiniecei. 
 
Operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālais muzejs ,,Vecais Ceplis" darbojas vasaras mēnešos. Vidēji to 
šajos mēnešos apmeklē no 2-3 tūkstošiem tūristu, pārsvarā tie ir skolēni, kā arī vecāka gadagājuma 
cilvēki no daudzām Latvijas vietām, arī no ārzemēm. Pirms 4 gadiem līdzās muzejam ir izveidotas 
telšu vietas, kuras būtu nepieciešams paplašināt, jo tās izmanto arī laivotāji. Par muzeja ēku rūpējas 
un tā teritoriju labiekārto tā īpašnieki, taču vēl ir nepieciešams vairāk popularizēt muzeju, piesaistot 
lielāku sabiedrības uzmanību.  
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Jāņa Zābera vārdu popularizē arī konkurss ,,Aiviekstes lakstīgalas’’, kuru rīko Meirānu Kalpaka 
pamatskola sadarbībā ar Jāņa Zābera piemiņas biedrību, Lubānas novada domi un biedrību 
,,Meirānieši’’. Konkurss, kas veltīts izcilajam latviešu tenoram Jānim Zāberam, katru gadu pulcē 
dziedošos zēnus no visas Latvijas, kas konkursā piedalās 4 vecuma grupās no 6 līdz 18 gadu vecumam. 
Konkurss notiek Meirānu Kalpaka pamatskolā vai apkaimes skolās.  
 
Lubānas novada pašvaldība plāno izveidot muzeju, kurā eksponētu novada vēsturiskās liecības un 
vērtības. Jau ir uzsākta vēsturisko liecību un eksponātu no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsdienām 
vākšana un apkopošana muzejam, bet tam nepieciešamas atbilstošas telpas. 
 
Bibliotēkas 
Lubānas novadā ir 2 bibliotēkas – Lubānas pilsētas bibliotēka un Meirānu bibliotēka. 
 
Lubānas pilsētas bibliotēkai ir ārējais apkalpošanas punkts "Baloži", kurš atrodas Indrānu pagastā. 
Pieaugušo literatūras nodaļa un bērnu literatūras nodaļa. 

Pēdējo gadu laikā Lubānas pilsētas bibliotēkā ir pieaudzis apmeklētāju skaits. 2010. gadā, salīdzinot ar 
2006. gadu, tas ir bijis lielāks par 28,38 %.  

 
1.5.3.8. attēls. Apmeklētāju skaits Lubānas pilsētas bibliotēkā, 2006. –2010. gads. 

Datu avots: Lubānas pilsētas bibliotēka. 
 

Laika posmā no 2006. gada līdz 2010. gadam, lasītāju un interneta lietotāju skaits nav īpaši mainījies. 
Salīdzinot ar 2006. gadu, 2009. gadā tas ir pieaudzis, 2010. gadā atkal nedaudz krities, tomēr kopumā 
tas vērtējams kā vienmērīgs.   

 
1.5.3.9. attēls. Lasītāju, interneta lietotāju skaits, izsniegums Lubānas pilsētas bibliotēkā, 2006. –2010. gads. 

Datu avots: Lubānas pilsētas bibliotēka. 
 

Bibliotēka jaunās grāmatas iepērk vienu reizi mēnesī. Katra mēneša pirmā sestdiena bibliotēkā ir 
jaunieguvumu diena. Tiek iepirkta jaunākā latviešu daiļliteratūra, kā arī pieprasītākā nozaru literatūra 

http://www.lubana.lv/lv/kultra/bibliotekas/lubanasbiblioteka/indranubiblioteka
http://www.lubana.lv/lv/kultra/bibliotekas/lubanasbiblioteka/lubanasbiblioteka
http://www.lubana.lv/lv/kultra/bibliotekas/lubanasbiblioteka/bernulitnodala
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– vēsturē, psiholoģijā, medicīnā, lauksaimniecībā, ekonomikā, iespēju robežās  arī ārzemju 
daiļliteratūra.  
 
1.5.3.4.tabula. Piešķirtā summa grāmatu iegādei un iegādāto grāmatu skaits. 

Gads  Piešķirtā summa (LVL) Iegādāto grāmatu skaits 

2006 1601,95  468 

2007 2321,51  557 

2008 2716,38  534 

2009 1493,92  296 

2010 2195,49  491 

Datu avots: Lubānas pilsētas bibliotēka. 
 

Lielākais līdzekļu piešķīrums grāmatu iegādei bija 2007. un 2008. gadā, kad varēja iegādāties lielāku 
skaitu  grāmatu. 2009. gadā, pieaugot grāmatu cenām, šī iespēja samazinājās. 2010. gadā pašvaldības 
šim mērķim piešķirtā summa ir palielinājusies. Bibliotēka izmanto bibliotēku kopkatalogu iespējas, 
piedāvājot lasītājiem iespieddarbus, kas nav Lubānas bibliotēkas krājumā, tādējādi attīstot sadarbību 
ar citām bibliotēkām. 2010. gadā no citām bibliotēkām saņemtas 59 grāmatas (1 no Ērgļu, 1 no 
Cesvaines, 1 no Meirānu, 56 no Madonas), saņemti 13 iespieddarbi no LNB. Veiksmīga sadarbība 
notiek ar Gulbenes bibliotēku. 
 
Arī Lubānas pilsētas bibliotēkas krājumu ir izmantojuši kolēģi no citām bibliotēkām. 2011. gadā  1 
grāmata  pabija Ošupes, 18 Degumnieku, 14 Madonas un 2 Sarkaņu bibliotēkās. 
 
 Ļoti liels pieprasījums Lubānas pilsētas bibliotēkā ir pēc žurnāliem, it īpaši rudens un ziemas laikā. 
2010. gadā žurnālu izsniegums bija 13061 vienības no visa izsniegumu skaita.  
  
Preses abonēšanai 2010. gadā pašvaldība atvēlēja Ls 1022. Lubānas pilsētas bibliotēkā varēja lasīt 28 
nosaukumu žurnālus – Santa, Klubs, Rīgas Laiks, Kapitāls, Next, Cosmopolitan, Astes, Burda, 
Praktiskais latvietis, Terra, Čemodāns, Dārza pasaule, Ilustrētā zinātne, Mazdārziņš, Sporta avīze, 
MMD, laikrakstu Latvijas Avīze, reģionālo laikrakstu Stars un vietējo laikrakstu Lubānas Ziņas. 
 
Bērnu literatūras nodaļā bija pieejami laikraksti – Lubānas Ziņas, Sīrups, Spicā Avīze, kā arī žurnāli 
Ezis, Zīlīte, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Avene, Mazajam Floristam, Spicīte, Basteln mit Kindern.  
 

Arī ārējā apkalpošanas punktā „Baložos” Indrānos lasītājiem pieejami tādi preses izdevumi kā 
Lubānas Ziņas, Stars, Neatkarīgā Rīta Avīze, Ieva, Ievas māja, Ievas stāsti, Praktiskais latvietis, Privātā 
dzīve un Sīrups. 
 
Pieprasīti ir arī citi preses izdevumi, piemēram, Zintnieks, Marta, Leģendas, Copes lietas, taču to 
iegādi ierobežo finanšu iespējas. .  
 
Kritums ir vērojams bibliotēkas rīkoto pasākumu un izstāžu skaitā. Samazinājums ir kopš 2008. gada. 
Salīdzinot ar 2006. gadu, 2010. gadā pasākumi tika rīkoti par 18,18 % mazāk, bet izstādes pat par 
gandrīz 40 % mazāk nekā pirms 5 gadiem.  
 

Bibliotēku pasākumu rīkošanai pašvaldība piešķir nelielu finansējumu, līdz ar to pārsvarā notiek 
tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem, pazīstamiem cilvēkiem, diskusijas par grāmatām. Visbiežāk 
šādus pasākumus apmeklē vidējās un vecākās paaudzes cilvēki. 
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1.5.3.10. attēls. Pasākumu un izstāžu skaits Lubānas pilsētas bibliotēkā, 2006.–2010. gads. 

Datu avots: Lubānas pilsētas bibliotēka. 

 
Katru gadu bērniem notiek lasīšanas veicināšanas pasākums „Bērnu žūrija”, kuram grāmatas tiek 
iegādātas par pašvaldības līdzekļiem.  
 
Pasākumu organizēšanā iesaistās arī sadarbības partneri. Kopš 2003. gada sadarbība notiek ar 
Lubānas vidusskolu un lasītāju klubu ,,Lubānieši’’, 2010. gadā uzsākta sadarbība ar Sociālās aprūpes 
centru. Arī ārējā apkalpošanas punktā „Baloži” Indrānos notiek sarunas pie tējas tases. Tā kā ārējam 
apkalpošanas punktam „Baložos” ir ļoti cieša sadarbība ar Meirānu tautas namu, tā kolektīvi bieži 
bibliotēkā sniedz koncertus un izrādes.  
 
Kultūras iestāžu infrastruktūras un pakalpojumu izvērtējums 
Ņemot vērā IT pielietojuma paplašināšanos un nozīmi sabiedrības attīstībā, e-parakstu ieviešanu un 
e-pakalpojumu paplašināšanos, kā arī saskaņā ar "Digitālā programma Eiropai" (mērķis – paātrināt 
ātrgaitas interneta pakalpojumu ieviešanu un izmantot vienotā digitālā tirgus priekšrocības, ko tas 
sniedz mājsaimniecībām un uzņēmumiem 13) bibliotēkas nākotnē varētu kļūt par sociālo tīklojuma 
centriem, nodrošinot interneta, datoru pieejamību, iespēju novada iedzīvotājiem izmantot šos 
pakalpojumus. Jau patlaban bibliotēkas pilda šo funkciju, bet, ieviešot nākotne e-pārvaldi, bibliotēku 
loma kļūs vēl nozīmīgāka. 
 
Kultūras nozares attīstībai, pasākumu pieejamībai ir liela nozīme arī piederības izjūtas Latvijas 
kultūras telpai stiprināšanā un radošas sabiedrības veidošanā, izmantojot profesionālās ievirzes skolu 
apmācības iespējas. 
 
Vairākas kultūras iestādes nav pieejamas personām ar kustību traucējumiem, kas apliecina, ka 
jāizveido uzbrauktuves, telpas jāpielāgo personām ar kustību traucējumiem. Pielāgotas cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām ir Lubānas kluba telpas, Meirānu tautas nams un bibliotēkas punkts Baložos. 
Novecojusi ir materiālā bāze kultūras namos – Lubānas kultūras nams, bibliotēka, pašas ēkas ir 
aukstas un vairāku gadu garumā neremontētas. Līdz ar to ir nepieciešama ēku rekonstrukcija un 
energoefektivitātes paaugstināšana, kā arī aprīkojuma modernizēšana. 
 
Arī bibliotēkas telpas nav mūsdienu prasībām atbilstošas, kurās jāatjauno materiāli tehniskās bāze un 
telpas jāremontē. Lubānas pilsētā un pagastā trūkst informatīvo stendu, esošie ir jāatjauno. 
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Viena no novada vērtībām ir tradicionālie pasākumi (Lieldienas, Ziemassvētki, Mākslas dienas u.c.), 
kurus jāturpina saglabāt, tā veicinot Lubānas novada tradīciju pasākumu pilnveidošanu. 
 
Svarīgi ir iekļauties starptautiskajā apritē, gūstot jaunus kontaktus un iespējas. Sadarbība ar ārvalstu 
kultūras organizācijām, māksliniekiem, starptautisko kultūras pasākumu organizēšana ir pamats 
minētajai apritei. 
 
Novada tradīcijas raksturo tā amatnieki. Lai tās iepazītu plašāks sabiedrības loks, jāpopularizē 
amatniecības tradīcijas, rīkojot tradicionālas amatnieku dienas ar tirdziņiem un radošām nometnēm. 
Tas ir viens no veidiem, kā veicināt arī amatu apguvi neformālajā izglītībā. Līdztekus ir jāapkopo 
informācija par novada amatniekiem, viņu veikumu. Trūkst arī pilnvērtīgas datu bāzes par novadam 
raksturīgām mājražošanas tradīcijām, vietām un ražotājiem.   
 
Lubānas novadā ir pievilcīga daba, kas ļauj piesaistīt radošus cilvēkus, māksliniekus, organizēt 
plenērus, izstādes. Šim nolūkam novadā var pielāgot pašvaldības īpašumā esošās ēkas, veidojot 
darbnīcas un dienesta viesnīcas. Vasarā viens no darbības virzieniem putnu vērotāju, dabas mīļotāju 
pasākumu organizēšanu, bērniem – vasaras nometnes, izmantojot atjaunoto infrastruktūru. 
 
Nav noteiktas sadarbības starp māksliniekiem, nevalstiskajām organizācijām un amatnieku kultūras 
pasākumu rīkotājorganizācijām. Tas ir viens no veidiem, kā palielināt saturīgu kultūras pasākumu 
skaitu novadā. 
 
Veselīga dzīvesveida popularizēšanu jāsekmē sadarbība ar sporta klubiem, sportistiem un treneriem, 
lai palielinātu gan sporta pasākumu, gan aktīvo sportotāju skaitu. 
 

Nevalstisko organizāciju darbība 
Lubānas novadā aktīvi darbojas 13 nevalstiskās organizācijas. Viena daļa NVO, piemēram, „Lasītāju 
klubs Lubānieši”, „Meirānieši”, Lubānas novada iniciatīvas biedrība,  rūpējas par novada 
kultūrvēsturiskā mantojuma un ievērojamu novadnieku piemiņas saglabāšanu. 
 
Darbojas interešu NVO – pensionāru biedrība „Cerība”, „Dejotprieks”, amatnieku biedrība. Lubānas 
novadā ir mazpulki, nacionālās biedrības – Nacionālā Karavīru biedrība, apvienības „Daugavas 
Vanagi” Lubānas nodaļa. 
 
Aktīvās atpūtas un tūrisma attīstības jomā darbojas biedrības „Aiviekstes ozoli”, „Akmeņu parks 
„Vaidavas”.  
 
 

1.5.4. Sabiedriskā drošība un kārtība 

 
Latvijā 2010. gadā ir notikuši 17 855 ceļu satiksmes negadījumi, tajā skaitā ar cietušajiem 3 193 
negadījumi, ir 218 bojā gājušie un 4 023 ievainotie. Lubānas  novadā gada laikā notikuši 6 ceļu 
satiksmes negadījumu, ar cietušajiem 2 negadījumi, bojā gājušo nav, 3 cilvēki guvuši savainojumus.  3 
negadījumi ir notikuši Lubānas pilsētā un 3 Indrānu pagastā.Lubānas novadā kopā reģistrēti 1006 
transportlīdzekļi, no reģistrētajiem transportlīdzekļiem 82 % ir vieglās automašīnas, 7 % piekabes un 
puspiekabes, 6 % kravas automašīnas un 3 % procenti mopēdi.  
 
Salīdzinot ar valsts un reģiona rādītājiem, Lubānas novadā ir divas reizes mazāk noziedzīgo 
nodarījumu uz 10 000 iedzīvotāju. Aptaujās tiek minēta nepieciešamība izveidot pašvaldības policiju, 
tomēr pirms tam ir jāveic analīze par pašvaldības budžeta iespējām. Viens no alternatīviem 
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risinājumiem ir iedzīvotāju brīvprātīgās organizācijas, kuras uzrauga sabiedrisko kārtību novada 
teritorijā. 

 
No operatīvajiem dienestiem 
Lubānas novadā darbojas Vidzemes 
reģiona ugunsdzēsēju brigādes 
Madonas daļas Lubānas postenis. 
Darbs tiek organizēts 4 maiņās, 
strādā 14 darbinieki. Izsaukumi, 
tāpat kā Latvijā, galvenokārt ir 
ziemas un pavasara sezonā. 
Nepieciešamības gadījumā tiek 
apkalpoti arī blakus esošo novadu 
pagasti. Aprīkojumā ir divas 
specializētās automašīnas. Lubānas 
novadā ir pašvaldības kārtībnieks. 

1.5.4.1.attēls. Noziedzīgo nodarījumu skaits Latvijā, Vidzemes reģionā  
 un Lubānas novadā 2010. gadā. 
Datu avots: CSP, 2011. 

 

1.5.5. Vides kvalitāte 
  
Vide ir nozīmīga nacionālā vērtība, jo salīdzinājuma ar daudzām Eiropas valstīm Vidzemes reģionā un 
Lubānas ir saimnieciski neskartāka vide, stabilāks ekosistēmu līdzsvars un zemāks vides piesārņojums, 
ko nosaka zemas intensitātes ekonomika ar nelielu uzņēmumu koncentrāciju, lielu pilsētu neesamība 
un samērā mazais iedzīvotāju blīvums, kā arī videi draudzīgā mentalitāte. Galvenās problēmas 
saistītas ar dabas resursu neracionālu izmantošanu, sliktu dzeramā ūdens kvalitāti, nepietiekamu 
vides infrastruktūru, plūdu teritorijām. 
 
Lubānas novadā nav paaugstinātas bīstamības transporta risku teritorijas. Dabas procesu riska objekti 
– applūstošās teritorijas ir Lubānas novada līdzenuma teritorijas. Negatīvi ietekmēt vides kvalitāti un 
radīt lielus materiālus zaudējumus var purvu degšana – novadā tie aizņem noteiktu teritoriju un tiek 
izmantots rūpnieciskai kūdras ieguvei, kā arī rekreācijai un tūrismam.  
 
1.5.5.1.tabula.Saražotās notekūdeņu dūņas 2010.g. (no pārskata „Nr.2 – Ūdens”)                                                   

Dūņu daudzumi : t/gadā 

Nosaukums Saražoto dūņu daudzums tai skaitā 

Apstrādātas Neapstrādātas 

Lubānas novads 0.806 0.806 0.000 

Datu avots: http://www.meteo.lv/public/saites.html 

 

1.5.5.2.tabula.Izmantotās notekūdeņu dūņas 2010.g. (no pārskata „Nr.2 – Ūdens”) 

Dūņu daudzumi : t/gadā 

Nosaukums Imantoto 

dūņu 

daudzums 

tai skaitā 

Lauksaimn. Kompost. Sadedzin. Uzglabātas Citādi 

izmantotas 

Lubānas 

novads 

13.000 13.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Datu avots: http://www.meteo.lv/public/saites.html 

http://www.meteo.lv/public/saites.html
http://www.meteo.lv/public/saites.html
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1.5.5.3.tabula.Radītais bīstamo atkritumu daudzums no organizācijām, kuras atskaitījušās par  

2010.gadu ar valsts statistisko pārskatu „Nr.3 - Pārskats par atkritumiem”  

Administratīvā teritorija Radīts (t) 

Lubānas novads 52.42 

Datu avots: http://www.meteo.lv/public/saites.html 

 
Riska ūdens objektu teritorijas 
Riska ūdens objekti14 Daugavas upju baseinu apgabalā, kuros pastāv risks nesasniegt ūdens 
apsaimniekošanas likumā noteikto labu virszemes ūdeņu stāvokli likumā paredzētajā termiņā, 
Lubānas novadā ir šādi: 
 
1.5.5.4.tabula. Upes – riska ūdensobjekti Daugavas upju baseinu apgabalā Lubānas novadā. 

D437 Kuja No Padaukļa 
līdz Aiviekstei 

Lubānas novads (Indrānu pagasts), Madonas 
novads (Dzelzavas pagasts, Ļaudonas pagasts, 
Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts) 

Izkliedētais 
piesārņojums, 
hidromorfoloģiskie 
pārveidojumi 

D451 Bolupe No iztekas līdz 
ietekai 
Vecpededzē 

Alūksnes novads (Liepnas pagasts), Balvu 
novads (Balvi, Balvu pagasts, Bērzkalnes 
pagasts, Kubulu pagasts, Lazdulejas pagasts, 
Vectilžas pagasts, Vīksnas pagasts), Gulbenes 
novads (Litenes pagasts, Stradu pagasts), 
Lubānas novads (Indrānu pagasts), Rugāju 
novads, Viļakas novads (Kupravas pagasts, 
Medņevas pagasts, Susāju pagasts, Žīguru 
pagasts) 

Punktveida 
piesārņojums 
(notekūdeņos esošie 
biogēni) un izkliedētais 
piesārņojums, 
hidromorfoloģiskie 
pārveidojumi 

Datu avots: Ministru kabineta noteikumi Nr. 418, Rīgā, 2011 .gada 31. maijā (prot. Nr. 34 20.§), Noteikumi par 
riska ūdensobjektiem. 

 
Publiskajām personām un privātpersonām, lietojot vai apsaimniekojot ūdens resursus, kā arī 
izmantojot vai plānojot izmantot teritorijas to sateces baseinā tā, lai novērstu vai mazinātu iespējamo 
negatīvo ietekmi uz attiecīgo ūdensobjektu un pakāpeniski uzlabotu tā stāvokli, ir jāievēro 
normatīvajos aktos noteiktās prasības. Pašvaldībai, vērtējot dažādus projektus atkritumu, 
ūdenssaimniecības, piesārņoto vietu sanācijas un citās vides jomās, priekšrocības ir jāparedz tādiem 
projektiem, kas uzlabo riska ūdensobjektu stāvokli. 
 
Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas 

Lubānas novadā atrodas 2 piesārņotas un viena potenciāli piesārņota vieta. 
 
1.5.5.5.tabula. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas Lubānas novadā. 

Nr. Reģistrācijas nr. Nosaukums Darbības periods Piesārņojums 

1. 70135/3041  Atkritumu izgāztuve 
"Zaķu vecaine"  

Kopējais aktīvā laika periods 
(gadi),  24 gadi (kopš 1980. g.)  

2. Potenciāli piesārņota 
vieta  

2. 70588/3029  Zāģu skaidu izgāztuve 
"Vilku bedres" 

Darbojās kopš 1992. g., 12 
gadi (kopš 1992. g.)  

1. Piesārņota vieta  

3. 70588/3028  Bijusī zāģu skaidu 
izgāztuve "Podiņu 
stādaudzētava"  

Darbojās 8 gadus 1992. –
2000, 8 gadi (1992–2000)  

1. Piesārņota vieta  

Datu avots: Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs, www.meteo.lv, skatīts 10.10.2011. 
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Ministru kabineta noteikumi Nr. 418, Rīgā, 2011. gada 31. maijā (prot. Nr.34 20.§), Noteikumi par riska 
ūdensobjektiem. 
 

http://www.meteo.lv/public/saites.html
http://www.meteo.lv/
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Nepieciešams veikt piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu izpēti un piesārņojuma izvērtējumu. 
Risinot jautājumu ar piesārņotu vietu sanāciju, saimnieciskajā apritē iespējams atgriezt noteiktas 
teritorijas. Minētās problēmas risinājums rodams sadarbībā ar Valsts vides dienestu, dabas 
aizsardzības pārvaldi, zemju īpašniekiem, piesaistot dabas aizsardzībai paredzētos finansējuma 
avotus. 
 
Troksnis 
Lubānas novadā trokšņa problēma nav aktuāla, jo nav galveno automaģistrāļu, dzelzceļa tuvuma. 

Trokšņa problēma valstī pilnībā nav apzināta un arī Lubānas novada teritorijā trokšņa līmeņa 

noteikšana un kartēšana nav veikta. 

Latvāņu izplatība 
Lubānas novada kaimiņu – Madonas novadā ir latvāņu izplatības areāls, vistuvākais Lubānas novadam 
ir Ošupes pagasts.  
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1.5.6. Iedzīvotāju dzīves vides novērtējums 
 
Lubānas novadā ir pieejami izglītības, sociālie un kultūras pakalpojumi. Kultūras pasākumi ir 
atpazīstami ne tikai novada, bet reģiona un valsts līmenī. Bibliotēkas ir pieejamas visā novada 
teritorijā, labi attīstīts tirdzniecības veikalu tīkls. Ir pieejami ambulatorie izmeklējumi, vairāki 
ārstniecības pakalpojumi (ģimenes ārsts, zobārsts), tāpēc daļa pakalpojumu ir pieejami Lubānā un 
nav nepieciešamības apmeklēt reģionālās pilsētas. 
 
Lubānas novada izglītības iestādes apmeklē blakus novadu bērni, vietu skaits pirmsskolas izglītības 
iestādēs ir pietiekošs.  
 
Sabiedrisko iestāžu infrastruktūra ir daļēji sakārtota, nepieciešami vides pieejamības uzlabojumi, 
mācību kabinetu labiekārtojums. 
 

1.6. SVID analīze 

1.6.1. Pieejamie un attīstībai nozīmīgie resursi 
 
Lubānas novada starptautiskās nozīmes resursi – Lubānas mitrāju komplekss, tīrā un maz piesārņotā 
daba latviskā vide, tradīcijas, neskartā daba.  
 
Nacionālās nozīmes resursi – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas pieminekļi, lielākie 
uzņēmumi, derīgie izrakteņi – kūdra, smiltis, Aiviekste, kas ir vērtīgs dabas resurss un izmantojams 
novada atpazīstamībai. 
 
Reģionālās nozīmes resursi – raksturīgā lauku mozaīkveida ainava, tīrā un maz piesārņotā daba, 
novada nozīmes pakalpojumu centrs lauku iedzīvotājiem, izglītības centrs, interešu un kultūrizglītības 
iespējas, brīvā laika pavadīšanas un kultūras iespējas un pakalpojumi, lauksaimniecības, ražošanas un 
tirdzniecības uzņēmumi, uzņēmīgi un kvalificēti cilvēki. 
 

1.6.2. Uzņēmējdarbības vide 
SVID analīze izvērtējot pieejamos resursus, uzņēmējdarbības vidi,  

 
SVID 

 
Raksturojums 

Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starptau- 
tiskais 
mērogs 

 
 
 
 
 
 
S 

Kūdras zemes dzīļu resurss x x   

Pieejami bagātīgi dabas resursi, meži 
vairāk kā 50 % novada teritorijas 

x x x x 

Neskarta un ekoloģiski tīra daba x x x x 

Pieejamas teritorijas jaunu ražotņu 
izveidošanai 

x x x  

Pazīstami novadnieki – Jānis Zābers, 
Hugo Celmiņš, Rūdolfs Pinnis    

x x x  

Attīstītas mežrūpniecības un 
mežsaimniecības tradīcijas, viena no 
valstī lielākajām meža kokaudzētavām 
„Podiņi” 

x x x  

 
 
 
 
V 

Neizdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums – 
galapunkts Vidzemes reģiona nomalē, 
nav tranzītceļu 

x x x  

Nav asfaltēti valsts reģionālie un vietēji 
ceļi, kas savieno novadu ar blakus 

x x x  



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija  

 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”      82 

 

 
SVID 

 
Raksturojums 

Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starptau- 
tiskais 
mērogs 

lielākajiem centriem 

Attālums no valsts galvenajiem 
autoceļiem, lielākajām pilsētām, reģiona 
nomale 

x  
x 

  

Preču ražošana ar zemu pievienoto 
vērtību 

x    

Vietējo ražotāju konkurētspējas trūkums 
starptautiskajā tirgū 

x x  x 

Maz uzņēmumu ar nodarbināto skaitu 
vairāk par 50 strādājošiem 

x  x  

Bebru savairošanās, kuri posta 
meliorācijas sistēmas 

x    

Liels daudzums applūstošo teritoriju 
Lubānas mitrāja, kas kavē 
lauksaimniecības ražošanas attīstību 

x    

Lubānas pilsētas un Meirānu ceļu, ietvju, 
apgaismojuma sliktā kvalitāte un 
nomaļākajās vietās tā neesamība 

x    

Lubānas pilsētā neapsaimniekoti objekti , 
kas samazina pievilcības tēlu 

x    

Meirānu ciemā nav attīstīta 
ūdenssaimniecība 

x    

Nepietiekoši transporta savienojumi 
(gaisa satiksme, pasažieru dzelzceļš) 

x x   

 Nepietiekoša sadarbība ar citām 
pašvaldībām kopēja tūrisma galamērķa 
izveidē, informācijas apritē 

x    

 
 
 
 
I 

Esošo – lopkopības, graudkopības un 
jaunu tautsaimniecības nozaru attīstība  

x    

Ogu, dārzeņu pirmapstrādes, apstrādes 
attīstība 

x    

Ošupes pagasta pievienošanās Lubānas 
novadam 

x    

Publiskā un privātā sektora partnerība 
infrastruktūras objektu attīstībai, 
neizmantoto ēku apsaimniekošanai 

x    

ES fondu un Valsts finansējuma 
piedāvājums 

x  x  

Dabas, medību un izziņas tūrisma 
attīstība 

x x x x 

 
 
 
D 

Komercsabiedrību zemā konkurētspēja 
valsts un starptautiskā mērogā 

x  x x 

Strauja cilvēku skaita samazināšanās, 
jauno speciālistu izbraukšana 

x x x  

Neprognozējami valdības lēmumi, 
reģionālās politikas trūkums valstī 

x x x  

Inflācija x x x x 
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1.6.3. Iedzīvotāju dzīves vide  
 
SVID 

 
Raksturojums 

Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starptau- 
tiskais 
mērogs 

 
 
 
 
 
 
S 

Latviska vide, viendabīgs nacionālais 
sastāvs 

x x x  

Spēcīgas radošas un uzņēmīgas 
personības kultūras jomā 

x x x  

Neskarta un ekoloģiski tīra daba x x x x 

Atpazīstami, tradīcijām bagāti 
pašdarbības kolektīvi, kultūras pasākumi 
– „Skeča parāde”, Aiviekstes svētki, 
Aiviekstes lakstīgalas 

x x x  

Pazīstami novadnieki – Jānis Zābers, 
Hugo Celmiņš, Rūdolfs Pinnis    

x    

Atjaunotas kultūras iestādes, Lubānas 
klubs, saglabāts kinoteātris 

x    

Plaša interešu izglītība, māksla skola un 
veiksmīga sadarbība ar pašvaldību 

x    

 Saglabāti autentiski tautu tērpi x x x  

 
 
 
 
V 

Neizdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums – 
galapunkts Vidzemes reģiona nomalē, 
nav tranzītceļu 

x x x  

Nav asfaltēti valsts reģionālie un vietēji 
ceļi, kas savieno novadu ar blakus 
lielākajiem centriem 

x x x  

Attālums no valsts galvenajiem 
autoceļiem, lielākajām pilsētām, reģiona 
nomale 

x  
x 

  

Nav alternatīvu sociālo pakalpojumu x    

Novecojusi materiāltehniskā bāze 
kultūras jomā 

x    

Trūkst sporta infrastruktūras un 
inventāra – baseins, sporta laukumi 

x    

Nav veloceliņu x    

Lubānas vidusskolai nav internāta, tāpēc 
nevar piesaistīt bērnus no cietiem lauku 
reģioniem 

x    

 
 
 
 
I 

Attīstīt jaunus sociālos pakalpojums, 
veidot ģimenes un dienas centru, zupas 
virtuvi 

x    

Piesaistīt bērnus no blakus novadiem un 
pagastiem 

x    

Veidot keramikas cepli, attīstīt 
podniecību 

x    

Renovēt Lubānas kultūras namu x    

Atjaunot tehnisko aprīkojumu, renovēt 
bibliotēku 

x    

 Veidot kultūras centru Indrānos. x    

 Attīstīt Veco Cepli – Zābera muzeju x x x  

 Samazinoties iedzīvotāju skaitam, x    
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SVID 

 
Raksturojums 

Vietējais 
mērogs 

Reģionālais 
mērogs 

Valsts 
mērogs 

Starptau- 
tiskais 
mērogs 

 
 
D 

pašvaldības budžetam lielāks slogs 

Strauja cilvēku skaita samazināšanās, 
jauno speciālistu izbraukšana, 
iedzīvotāju novecošana 

x x x  

Neprognozējami valdības lēmumi, 
reģionālās politikas trūkums valstī 

x x x  

Inflācija x x x X 

 
1.7. Pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes 

kopsavilkums  
 

Lubānas novadā nepieciešamību attīstīt starpnovadu satiksmes infrastruktūru un iedzīvotāju 

mobilitāti nosaka arī dažādais valsts reģionālo institūciju izvietojums un apkalpes teritorija Madonas 

novadā, Gulbenes un Rēzeknes novadā. Laba satiksmes un pieejamība ar šīm pilsētām ir būtiska 

Lubānas novada iedzīvotājiem.  

 

Vidzeme reģions un īpaši Lubānas novads ir viens no mežainākajiem Latvijā, meži aizņem pusi reģiona 

un Lubānas novada teritorijas. Pēdējos gados meža zemju īpatsvaram ir tendence palielināties. Mežu 

daudzums un to kvalitāte nosaka Lubānas novada piederību teritorijai, kam mežu produkcija kalpo ne 

tikai vietējā patēriņa apmierināšanai un eksportam, bet tie ir arī būtiska mozaīkveida ainavu 

veidojošā sastāvdaļa un nozīmīgs rekreācijas potenciāls.  

 

Lubānas priekšrocība ir neskartā vide. Latvijas salīdzinoši neskartā daba nereti tiek minēta kā Latvijas 

nozīmīgākais resurss un simbols, vislielākās neskartās dabas platības ar vislielāko bioloģisko 

daudzveidību atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, no kurām daudzas līdztekus dabas vērtību 

saglabāšanai sniedz arī lieliskas dabas, medību tūrisma iespējas.  

 

Lubānas novadam ir jāveido vietas pievilcība – infrastruktūras uzlabojumi, komunālā saimniecības 

uzlabošana. Taču īpaši būtiska ir mērķtiecīga Lubānas novada zīmolvedība un identitātes stiprināšana, 

kas veicama sadarbībā ar blakus novadiem un Vidzemes reģionu kopumā, iedzīvotāju savstarpējo 

neformālo saišu veicināšana. Zīmolvedībā var izmantot novadā pazīstamas vēsturiskas personības, kā 

arī veicināt amatniecības un dabas resursu – Aiviekstes, Lubānas mitrāja iekļaušanu dabas un izziņas 

tūrisma attīstībā. Izmantojot neskartās dabas priekšrocības un turpmāk attīstot infrastruktūru, 

Lubānas novads kļūs pievilcīgs dzīvošanai, strādāšanai un brīvā laika pavadīšanai. 

 

Policentriskās funkcionālās saiknes – kopīgas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar Latgales reģionā 

esošo Rēzeknes novadu – Lubānas mitrājs, arī ar Madonas novadu, Gulbenes novadu – Pededzes 

upes ainaviskās vērtības. Vienota sadarbība sekmēs Latvijas savdabības – daudzveidīgo dabas un 

kultūras mantojuma, tipiskās un unikālās ainavas saglabāšanu. 

 

Tuvākais centrs, kur iedzīvotāji var saņemt Lubānas novadā iztrūkstošos pakalpojumus, ir Madonas 

pilsēta, tāpēc ir būtiski saglabāt sabiedriskos maršrutus un pārvadājumus ar Madonas pilsētu. 
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Valsts autoceļu kvalitāte jāpaaugstina līdz tādam līmenim, kas nodrošina ērtu, ātru un drošu 

pārvietošanos, samazina nepieciešamo ceļojuma laiku pa starptautiskas un nacionālas nozīmes 

autoceļiem. Jānodrošina valsts reģionālo autoceļu ieklājums ar melno segumu, kas savieno Lubānas 

novadu ar blakus reģiona pilsētām Balviem, Gulbeni, pagastu centriem – Degumniekiem, Ošupi, līdz 

ar to palielinot ar melno segumu ieklāto vietējo valsts un pašvaldību autoceļu īpatsvaru, savienojot 

apdzīvotās vietas lauku teritorijās. Tādējādi tiks sekmēta novadu attīstība un iedzīvotāju dzīves 

kvalitātes uzlabošanās, garantējot lauku teritoriju iedzīvotājiem nepieciešamās mobilitātes iespējas 

jebkuros laika apstākļos.  
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STRATĒĢISKĀ DAĻA  

1.8. Lubānas novada attīstības vīzija  

Lubānas novada vērtības 

- Daba – meži, Aiviekstes upe un Aiviekstes ozoli, neskartā vide, meža dzīvnieki un Eiropas 

mēroga aizsargājamie putni un biotopi dabas liegumos, kūdras resursi purvos, ekoloģiskā un 

tīrā vide ārpus tranzīta ceļiem un lielām apdzīvotām vietām, dabas veltes – sēnes un meža 

ogas Lubānas mežos, kas ir gan ienākuma avots vietējiem iedzīvotājiem un arī iespēja attīstīt 

ražošanu un pārstrādi. 

- Cilvēki, latviska vide un tradīcijas, Latvijas un pasaules mēroga Lubānas slavenības – Oskars 

Kalpaks, Hugo Celmiņš, Rūdolfs Pinnis, Jānis Zābers, Miķelis Gruzītis, aktīvi iedzīvotāji un sava 

novada patrioti. 

 

1.9. Specializācija un funkcionālās ietekmes zona 

Lubānas novada specializācija 

Novada meža resursi un profesionāli speciālisti, uzņēmumi nodrošina mežrūpniecības attīstību. 

 

Lubānā nozīmīgas ir tradicionālās lauksaimniecības ražošanas nozares – graudkopība, piena un gaļas 

lopkopība. Lubānas mitrāja klāni ir izmantojami ganībām, attīstot gaļas un piena lopkopību. Bagātīgās 

dabas veltes – meža ogas, sēnes ir pamats pārtikas pārstrādes attīstībai, neskartā daba – izziņas, 

medību un aktīvā dabas, medību tūrisma attīstībai. 

 

Nākotnē Lubānas novadā būtiska atjaunojamo energoresursu izmantošana. 

 

Iedzīvotāju dzīves un darba apstākļu kvalitātes uzlabošanai nepieciešama attīstīta kultūras 

infrastruktūra, nodrošinot kultūras pieejamību novadā un sniedzot iedzīvotājiem radošo izpausmju 

iespējas, tādējādi netieši sekmējot vērtību inovāciju ieviešanu saimnieciskās dzīves organizēšanā. 

Turpmākai Lubānas novada attīstības centra sekmīgai attīstībai nepieciešams nodrošināt visa veida 
infrastruktūras attīstību un tās kvalitātes uzlabošanu, pamata, sociālo pakalpojumu un kvalitatīvu 
mājokļu pieejamība, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī rosināt uzņēmējdarbības 
aktivitāti, radot darba iespējas iedzīvotājiem, tostarp arī Indrānu pagasta lauku teritorijās. 
 
Salīdzinājumā ar daudziem reģioniem pasaulē un Eiropas valstīs, Lubānas novadā ir saimnieciski 
neskartāka vide, stabilāks ekosistēmu līdzsvars un zemāks vides piesārņojums, ko nosaka lielu pilsētu 
neesamība un samērā zemais iedzīvotāju blīvums lielākajā daļā reģiona, zemas intensitātes 
ekonomika ar nelielu uzņēmumu koncentrāciju. Tā ir galvenā priekšrocība ekoloģiski tīru pārtikas 
produktu ražošanā, radošā tūrisma un aktīvās atpūtas attīstības iespējām reģionā.15 
 

                                                                 
15

Vidzemes plānošanas reģiona ekonomiskais profils, 2010. 
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Lubānas novada vīzija saskan ar Nacionālas un reģionālās nozīmes plānošanas dokumentiem. 
 

 
 
 

Gulbenes novada dome norāda šādas kopīgas intereses ar Lubānas novadu: 
- dabas lieguma „Lubānas mitrāja” apsaimniekošana, 
- starppilsētu autobusu maršrutu attīstība, 
- Pededzes ūdens resursu aizsardzība. 

 
Lubānas mitrāja apsaimniekošana Lubānas novadam ir jāveic sadarbībā arī ar Madonas novadu, 
Latgales reģiona Rugāju un Rēzeknes novadiem. 
 
Lubānas novada attīstības programmas stratēģiskās sasaistes atbilst Madonas rajona16 ilgtermiņa 
attīstības uzstādījumiem – Madonas rajons ir Vidzemes reģiona daļa Latvijā un Eiropā ar ekoloģiski 
tīru dabu, kur, attīstot un izmantojot informāciju tehnoloģijas, katram iedzīvotājam ir iespējas 
izglītoties un iegūt informāciju. Lubānas novada attīstības programmas ilgtermiņa prioritāte ir zaļš un 
konkurētspējīgs novads, kas nodrošina pēctecību Madonas rajona attīstības vīzijai – ekoloģiski tīra 
daba. 
 
Lubānas novada integrētās attīstības programma atbilst Madonas rajona vīzijā izteiktajiem attīstības 
virzieniem, īpaši jāuzsver uzņēmējdarbība, kas nodrošina augstu sabiedrības dzīves kvalitāti, 
uzņēmējdarbības un vides savstarpējo harmoniju. Līdzsvarota, videi un cilvēkam draudzīga 
lauksaimnieciskās ražošanas attīstība visā rajona teritorijā. 
 
Rugāju novada domes 2011.gada 21.jūlija sēdes lēmumu ir uzsākta Rugāju novada attīstības 
programmas 2013.-2019.gadam izstrāde, kas paredzēta līdz 2012.gada 20.decembrim. 
 
Tūrisma attīstības koncepciju un stratēģiju izstrādē sadarbība jāattīsta ar Vidzemes plānošanas 

reģionu, Gulbenes un Madonas novadiem. 

                                                                 
16

 Madonas rajona attīstības porgramma, 2006. 



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija  

 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”      88 

 

Starppilsētu autobusu maršrutu attīstība ir nozīmīga sadarbībā ar Balvu, Madonas novadiem. 
Sadarbība pārrobežu un citos projektos ir atbalstāma ar visām Vidzemes reģiona pašvaldībām. 
 
Lubānas novada specializācija 

Novada meža resursi un profesionāli speciālisti, uzņēmumi nodrošina mežrūpniecības attīstību. 

 Lubānā nozīmīgas ir tradicionālās lauksaimniecības ražošanas nozares – graudkopība, piena un gaļas 

lopkopība. Bagātīgās dabas veltes – meža ogas, sēnes ir pamats pārtikas pārstrādes attīstībai, 

neskartā daba – medību un dabas, ekotūrisma attīstībai. Perspektīvā ir iespēja attīstīt 

lauksaimniecības produktu pirmapstrādi, netradicionālās lauksaimniecības veidus. 

Lubānas novads Vidzemes 

reģionā 
Lubānas novads Latvijā Lubānas novads pasaulē 

Zaļš novads 
Mežistrāde, tradicionālā 

lauksaimniecība, videi draudzīga 
saimniekošana, medību un 
ekotūrisms, sakārtota un 

pievilcīga, videi draudzīga dzīves 
vide 

Zaļš novads 
Mežistrāde, videi draudzīga 
saimniekošana, medību un 

ekotūrisms, saglabāta 
tradicionālā apbūves un dabas 

ainava 

Zaļš novads 
Videi draudzīga saimniekošana 

un produkcija, medību un 
ekotūrisms 

 

Lubānas novads ir Latvijas iedzīvotāju dzīves telpa, ar mežu, ganību un citu dabas bagātību lielo 

platību. Tas ir svarīgs tiem, kas veic saimniecisko darbību ar tiem resursiem un tajos klimatiskajos 

apstākļos, kas ir pieejami šai teritorijai.  
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1.9.1.attēls. Meža zemju izvietojums Vidzemes reģionā. 

Avots: Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2007.-2014. gadam 

Lubānas novadam ir viens no augstākajiem mežainības koeficientiem līdz 65%. Salīdzinājumā ar  

Eiropas valstīs meža zemes vidēji aizņem 30% teritorijas. Reģionālas nozīmes mežu zemju areāli 

Lubānas novadā ir teritorijas ar potenciālu konkurētspējīgai mežsaimniecībai un prioritāti mežu 

saimnieciskajai izmantošanai, kā kokapstrādes produktu ražošanu ar pievienoto vērtību perspektīvā. 

Lubānas novads ir teritorija ar lielu potenciālu kokrūpniecības attīstībā, to arī varētu dēvēt par 

reģiona un valsts piemēru pārdomātai un saimnieciskai darbībai mežrūpniecības jomā. Novada 

uzņēmēji izmanto šim novadam raksturīgo potenciālu, veic uzņēmējdarbību ar esošo resursu 

potenciālu, ir reģiona un valsts „apzaļumotāji”, jo tieši šajā novadā darbojas modernā Podiņu 

stādaudzētava, ir iespējas un labvēlīgi klimatiskie apstākļi Latvijā sastopamo koku sugu stādu 

audzēšanai, tātad atjauno Latvijas mežu platības.  

Mežsaimniecības un lauksaimniecības attīstība būtiski ietekmē novada iedzīvotāju nodarbinātību, arī 

novada resursu izmantošanu. Novadā pieejamajiem kultūras un izglītības pakalpojumiem, atpūtas 

iespējas veido dzīves vidi, kas var piesaistīt jaunus novada iedzīvotājus, nodrošināt kvalitatīvas dzīves 

vides iespējas esošajiem. 
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Mežsaimniecības attīstība, ievērojot ilgtspējīgas principus, tieši mijiedarbojas ar medību tūrismu. 

Paredzot mežu atjaunošanu, tiek saglabāti vide medību tūrisma attīstībai.  Arī dabas veltes – meža 

ogas, sēnes mijiedarbojas ar pārdomātu saimniecisko darbību mežu izciršanā un atjaunošanā, 

lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādi (pirmapstrāde, saldēšana, ievārījumu, sulu, konservu 

ražošana). Būtiska nozaru mijiedarbībā ir kokaudzētavas „Podiņi” darbība, kas ir resurss mežu 

atjaunošanai. Lopkopības attīstība veicina lauksaimniecības zemju izmantošanu, neļauj tām aizaugt ar 

krūmājiem, kas, savukārt, saglabā reģiona raksturīgo ainavu un, attīstot zemnieku saimniecības, 

nodrošina darba vietas, ģimenes uzņēmumu. 

Vidzemes reģionā ārpus Valmieras-Cēsu-Smiltenes teritorijas, Lubāna iekļaujas rūpniecības centrā līdz 

ar reģiona mazpilsētām: 

- Rūpniecības centri reģiona mazpilsētās – Mazsalaca, Rūjiena, Strenči un Seda, Cesvaine, 
Lubāna17. 

 

Teritoriāli Lubānas novads atrodas arī aizsargājamajā Lubāna mitrāja teritorijā, kas ierobežo 

saimniecisko darbību, bet pārstāv dabas vērtības, aizsargājamus augus un putnus. 

Lubānas sadarbība ar blakus esošajiem novadiem 

Lubānas mitrāja apsaimniekošanā Madonas, Gulbenes, Rugāju, Balvu, Rēzeknes novads 

Sabiedriskie transporta pārvadājumi Madona, Balvi, Gulbene 

Tūrisma attīstības koncepciju un stratēģiju 

izstrādē 

Vidzemes plānošanas reģions, Gulbenes, Madonas, 

Rugāju un Balvu novadi 

Pārrobežu sadarbība un sadarbības tīklu 

veidošana 

Vidzemes un Latgales reģiona pašvaldības 

 

Lubānas novads 2012 Lubānas novads 2018 

Mežistrāde, tradicionālā lauksaimniecība, 

saglabāta tradicionālā apbūve un dabas 

ainava 

Videi draudzīga saimniekošana un 

produkcija, starptautiskais medību un 

ekotūrisms 

Līdzsvarota un  daudzpusīga dabas vērtību 

un cilvēku iespēju, saimnieciskās darbības  

zeme, ekoloģiskās vides un saimnieciskās 

darbības paraugs Latvijai un pasaulei. 

 
Lubānas novada stratēģiskā ietvara atbilstība ES 2020 konceptiem: 

Gudra izaugsme: 

1) izglītības kvalitātes paaugstināšana, ieviešot mūžizglītības apmācības pieaugušajiem, izglītības 
iestādēs ieviešot radošas un inovatīvas apmācības metodes, 

2) ātrgaitas interneta nepieciešamība visā novada teritorijā, 

                                                                 
17

 „Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni 2010-2011, IZA ekonomikas institūts, 2011. 
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3)  efektīvu tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbības nozarēs – mežsaimniecībā, 
stādaudzētavā „Podiņi”, kokapstrādē, bioloģiskajās lauksamniecības saimniecībās, 

4) atjaunojamās enerģijas izmantošana publiskajā un privātajā sektorā, informatīvās kampaņas 
par dabai saudzīgu saimniekošanu, 

5) ir paredzēti publisko ēku siltināšanas projekti – izglītības iestādes, bibliotēkas, pašvaldības 
ēkas, 

6) gudra izaugsme ir pašvaldības plašāka sadarbība un jaunu tīklu veidošana, tā pārņemot 
pozitīvo praksi, ieviešot labākos pārvaldes piemērus, palielinot nevalstiskā sektora 
līdzdarbību novada attīstībā un lēmumu pieņemšanā. 

 

Konkurētspējas palielināšana 

1) vietējās lauksaimniecības produkcijas ražošana, ekoloģiskā saimniekošana, bioloģiski audzēti 
produkti, kuru pieprasījums patērētāju tirgū palielinās (novada zīmols un mārketinga 
attīstības projekts, zaļo tirdziņu attīstība, kas popularizē novada produkciju reģionā un 
Latvijā, sekmē tā noietu, piesaista novadam apmeklētājus, tūrisma informācijas centra 
izveide). 

2) Novada konkurētspējas palielināšana, sakārtojot infrastruktūru, pieejamību, radot dzīvei un 
uzņēmējdarbībai pievilcīgus apstākļus (ceļu infrastruktūras attīstības projekti, 
ūdenssaimniecība, apgaismojums, norādes, veloceliņi, atpūtas un aktīvā sporta 
infrastruktūra). 

 
 Ekonomika ar augstu nodarbinātību 

1) teritorijas ar potenciālu konkurētspējīgai mežsaimniecībai un prioritāti mežu 
saimnieciskajai izmantošanai, kā kokapstrādes produktu ražošanu ar pievienoto vērtību 
perspektīvā,  

2) Lubānas novads ir teritorija ar lielu potenciālu kokrūpniecības attīstībā, to arī varētu dēvēt 
par reģiona un valsts piemēru pārdomātai un saimnieciskai darbībai mežrūpniecības jomā, 

3) mazo lauksaimniecības uzņēmumu attīstība, ražojot bioloģisko produkciju, izmantojot 
ekoloģiskos meža ogu, sēņu resursus. 
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1.10. Lubānas novada attīstības stratēģiskais ietvars 
 

 
 

Attīstības vīzija 

Lubānas novads – daudzpusīga dabas vērtību un cilvēku iespēju zeme, 

ekoloģiskās vides un saimnieciskās darbības paraugs Latvijai un 
pasaulei. 

 

      

      

Stratēģiskie mērķi 
SM1: Efektīva 

uzņēmējdarbība 
  

SM2: Cilvēka 
dzīves labklājība 

  
SM3: Kvalitatīva 

un pieejama 
dzīves vide 

      

Ilgtermiņa prioritāte  IP1: Zaļš, konkurētspējīgs novads  

      

Vidēja termiņa prioritātes 
VP1: Efektīva un 
ilgtspējīga dabas 

resursu izmantošana   

VP2: Sasniedzama 
infrastruktūra un 

pakalpojumi   

VP3: Cilvēkresursu 
un pārvaldības 

attīstība 

Rīcības virzieni 

          

RV1.1: Vides 
pakalpojumu un 
infrastruktūras 

attīstība 
  

RV2.1: Pieejamas 
un drošas 
transporta 

infrastruktūras 
attīstība   

RV3.1: Sociālo 
pakalpojumu 

attīstība 

      

RV1.2: Dabas 
resursu 

izmantošana, 
saskaņojot dabas un 
kultūrvides vērtību 

aizsardzību un 
saglabāšanu ar 

teritorijas 
ekonomisko 

attīstību   

RV2.2: Sakaru 
infrastruktūras 
nodrošinājums 

visā novada 
teritorijā 

  

RV3.2: Izglītības 
iespēju 

paplašināšana 

            

 

  

RV2.3: Izglītības 
iestāžu 

infrastruktūras 
pilnveidošana   

RV3.3: Sadarbības 
un aktīvas atpūtas 

iespēju 
nodrošināšana 

         

  

 

RV 2.4.Sociālo, 
veselības 

pakalpojumu 
infrastruktūras 

uzlabošana 
 

VP3.4.Inovatīvu 
metožu ieviešana 

pārvaldē un 
pašvaldības 

pakalpojumu 
organizēšanā 

       

  

 

RV 2.5. Kultūras 
pakalpojumu 

infrastruktūras 
attīstība  
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1.11. Vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un 

uzdevumi 

Prioritāte Rīcības virziens Uzdevumi 

P1 – Efektīva un ilgtspējīga 
dabas resursu ilgtspējīga 
izmantošana 
 

RV1.1. Vides pakalpojumu un 
infrastruktūras attīstība 

U.1.1.1.Nodrošināt ilgtspējīgu 
ūdenssaimniecības un kanalizācijas, 
centralizētās apkures sistēmu attīstību 

  U.1.1.2. Nodrošināt atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktūru 

U.1.1.3.  Labiekārtot publiskās zaļās un 
zilās zonas 

RV.1.2. Dabas resursu  
izmantošana, saskaņojot dabas 
un kultūrvides vērtību 
aizsardzību un saglabāšanu ar 
teritorijas ekonomisko attīstību 

U.1.2.1. Nodrošināt dabas resursu 
ilgtspējīgu apsaimniekošanu 

 U.1.2.2. Veicināt bioloģisko un 
ekoloģisko lauksaimniecisko produktu 
ražošanu 

U.1.2.3. Saglabāt lauku teritorijām 
raksturīgās kultūrvides un dabas ainavas  

U.1.2.4. Veicināt alternatīvo 
energoresursu izmantošanu 

U.1.2.5. Sekmēt dabas, izziņas tūrisma 
pakalpojumu un produktu attīstību 

P2 – Sasniedzama 
infrastruktūra un 
pakalpojumi 
 

RV.2.1. Pieejamas un drošas 
transporta infrastruktūras 
attīstība 

U.2.1.1. Nodrošināt kvalitatīvu ceļu 
infrastruktūru 

  U.2.1.2. Uzlabot satiksmes drošību 

U.2.1.3. Attīstīt ceļu un ielu 
apgaismojumu 

U.2.1.4. Attīstīt veloceliņus un gājēju 
celiņus 

RV.2.2.Sakaru infrastruktūras 
nodrošinājums visā novada 
teritorijā 

U.2.2.1. Nodrošināt interneta un mobilo 
sakaru pārklājumu, kvalitatīvu pārraidi  

RV 2.3. Izglītības infrastruktūras 
pilnveidošana 

U2.3.1. Nodrošināt energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus izglītības 
iestādēs 

 U.2.3.2. Pilnveidot mācību iestāžu 
materiāltehnisko bāzi 

RV 2.4.Sociālo, veselības 
pakalpojumu infrastruktūras 
uzlabošana 

U.2.4.1. Pilnveidot veselības un sociālo 
pakalpojumu infrastruktūru un 
aprīkojumu 

RV 2.5. Kultūras pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 

U.2.5.1. Modernizēt kultūras iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes un 
infrastruktūru 

 U.2.5.2. Modernizēt brīvdabas kultūras, 
sporta un aktīvā tūrisma infrastruktūru 

P3 – Cilvēkresursu un VP3.1. Sociālo pakalpojumu U.3.1.1. Pilnveidot esošos un ieviest 
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Prioritāte Rīcības virziens Uzdevumi 

pārvaldības attīstība 
 

attīstība jaunu sociālos pakalpojumus dažādām 
mērķa 

  U.3.1.2. Izstrādāt un ieviest alternatīvos 
sociālos pakalpojumus 

VP3.2. Izglītības iespēju 
paplašināšana 

U.3.2.1. Nodrošināt kvalitatīvu un 
pieejamu izglītības pakalpojumu 

 U.3.2.2. Piedāvāt alternatīvās apmācības 
metodes 

U.3.2.3. Nodrošināt interešu, 
profesionālās ievirzes un mūžizglītības  
iespējas 

U.3.2.4. Paplašināt neformālās izglītības 
iespējas 

VP3.3.Sadarbības un aktīvas 
atpūtas iespēju nodrošināšana 

U.3.3.1. Organizēt daudzveidīgus 
kultūras un sporta pasākumus 

 U.3.3.2. Nodrošināt lauku iniciatīvu un 
mājražošanas attīstību 

U.3.3.3. Sekmēt amatniecības tradīciju 
saglabāšanu un popularizēšanu 

U.3.3.4. Atbalstīt tautas mākslas  
kolektīvu un amatniecības attīstību, 
tradīciju saglabāšanu 

VP3.4. Inovatīvu metožu 
ieviešana pārvaldē un 
pašvaldības pakalpojumu 
organizēšanā 

U.3.4.1. 
Veidot sadarbību un sociālo dialogu 

 U3.4.2. Paaugstināt cilvēkresursu 
kapacitāti 

U3.4.3. Sekmēt novada atpazīstamību  

 

Lubānas novada attīstības programma un Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji  
Status-quo scenārijā18 Lubānā tāpat kā Vidzemē turpinās esošās attīstības tendences, nenotiek aktīva 
iejaukšanās pastāvošajā situācijā. Pašvaldībai nav raksturīga sadarbība un sabiedrības līdzdalība, 
raksturīgs lokālpatriotisms. Politikas veidošanā saglabājas nozaru pieeja, tomēr izplatītāki kļūs dažādu 
starpnozaru projekti izglītībā, tūrismā, uzņēmējdarbības veicināšanā un kultūrā. Nav aktīvas 
starptautiskās sadarbības, neattīstās jauni virzieni un netiek ieviestas inovācijas dažādās jomās – no 
publiskās pārvaldes līdz uzņēmējdarbībai. Iesaistoties stratēģisko plānu un dokumentu izstrādē, 
nosakot novada attīstības vīziju un specializāciju, nepieciešamo investīciju apjomu, Lubānas novads 
šo scenārija pārvar. 
 
Konkurences scenārijā attīstās uzņēmējdarbības vide Vidzemes reģionā, īpaši nacionālas un 
reģionālas nozīmes centros. Novadu attīstības centrā Lubānas pilsētā lēnāk attīstās nelieli uzņēmumi, 
tālākās pagastu teritorijas ir mazāk pievilcīgas dzīvošanai, palielinās teritoriālās atšķirības, tajā skaitā 
Lubānas pilsētas atšķirības no novada lielākajām pilsētām. Dabas resursu apsaimniekošanā nav 
pievērsta uzmanība ilgtspējas principiem. 
 
Kohēzijas scenārijā nav pietiekošs atbalsts reģionālās nozīmes pilsētas attīstībai, kurai ir būtisks 
novada attīstības dzinējspēks. Tiek saglabāts dabas un kultūrvēstures mantojums, tomēr tas netiek 
                                                                 
18

 Vidzemes ilgtermiņa attīstības scenāriji izstrādāti projekta “Lauku reģiona pievilcīga tēla veidošana − 
Trans in Form (041) ietvaros. Projekta aktivitāte: WP3 „Scenāriju plānošana reģionālā potenciāla un 
pilsētvides attīstībai.”, Vidzemes plānošanas reģions, 2011. 
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pilnībā izmantots kā izaugsmes resurss. Lubānas pilsētā un lauku teritorijā ir pozitīvas 
sociālekonomiskās izmaiņas, tomēr tās nav pietiekoši straujas un iedzīvotājiem ir tendence migrēt uz 
citām, lielākām pilsētām. 
 
Izvērtējot Lubānas novada attīstību, ilgtspējīgākais ir kohēzijas un optimālais attīstības scenārijs, kurš 
apvieno pozitīvās kohēzijas un konkurences iezīmes. Attīstības atslēgas vārdi ir sadarbība, 
specializācija, uzņēmība un vēlēšanās izglītoties. Lubānas pilsētā vietējiem iedzīvotājiem ir pieejami 
pakalpojumi – daba, ezeri, kultūrvēsturiskais mantojums brīvā laika pavadīšanai, pievilcīga dzīves vide 
pašiem un nosacījums ilgtspējīgam lauku tūrismam. Lauki kļūst par patērējamo telpu pilsētas 
iedzīvotājiem. Vietu pievilcība veidojas no pašu  iedzīvotāju lielākas iesaistīšanās un ieinteresētības. 
Kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība, tajā skaitā e-pakalpojumi, efektīva publiskā pārvalde, 
atpazīstami sporta un kultūras pasākumi, pievilcīga dzīves vide un brīvā laika pavadīšanas iespējas 
veicina pastāvīgo iedzīvotāju piesaistīšanu vietai. 
 
 

1.12. Vidējā termiņā sasniedzamie rezultāti vidēja 

termiņa prioritāšu novērtēšanai  

Nr. Rādītājs Bāzes gads Rādītāja 
vērtība  

Prognozētā 
rādītāja vērtība 

2018. gadā 

Datu avots 

P1: Efektīva un ilgtspējīga dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 

RV1.1:  Vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

1.  Iedzīvotāju skaits, kas izmanto 
centralizēto kanalizācijas 
sistēmu 

2010 970 990 Lubānas novada 
pašvaldība, SIA 
„Lubānas KP” 

2.  Iedzīvotāju skaits, kas izmanto 
centralizēto ūdensapgādes 
sistēmu 

2010 1460 1480 Lubānas novada 
pašvaldība 

3.  Iedzīvotāju īpatsvars, kas 
noslēguši līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotājiem 

2010 83 % 
Lubānas 
pilsētā 

35 % lauku 
teritorijā 

98 % Lubānas 
pilsētā 

 
85 % lauku 
teritorijā 

Atkritumu 
apsaimniekošanas 

uzņēmums  

4.  Rekonstruētās meliorācijas 
sistēmas 

2010  25 % Lubānas novada 
pašvaldība 

RV1.2: Dabas resursu izmantošana, saskaņojot dabas un kultūrvides vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar 
teritorijas ekonomisko attīstību 

5.   Meža zemju īpatsvars, 
nodrošinot sēņošanas, 
ogošanas, medniecības 
tradīcijas 

2010 60 % 60 % Lubānas novada 
pašvaldība, VAS 

LVM 

6.   Lauksaimniecības, 
medniecības, un 
mežsaimniecības radītā 
pievienotā vērtība Vidzemes 
reģionā 

2010 10 % 12 % Vidzemes 
plānošanas reģions, 

Lubānas novada 
pašvaldība  

P 2: Sasniedzama infrastruktūra un pakalpojumi 

RV 2.1.: Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras attīstība 
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Nr. Rādītājs Bāzes gads Rādītāja 
vērtība  

Prognozētā 
rādītāja vērtība 

2018. gadā 

Datu avots 

7.   Asfaltēto autoceļu īpatsvars 
Lubānas pilsētā 

2011 11,00 km 15,00 km Lubānas pašvaldība, 
LVC 

8.   Labiekārtotu veloceliņu skaits 2011 0 5 Lubānas novada 
pašvaldība 

9.   Iedzīvotāju īpatsvars, kas 
apmierināti ar ceļu seguma 
kvalitāti novadā, teritoriju 
sasniedzamību 

2011 32 % 40 % Anketēšanas 
rezultāti 

10.  Apgaismoto un rekonstruēto 
celiņu, ietvju un laukumu 
skaits 

2011  par 30 % Lubānas novada 
pašvaldība 

RV 2.2. Sakaru infrastruktūras nodrošinājums visā novada teritorijā 

11.   Elektroenerģijas patērētāju 
skaits 

2010 1077 1059 VAS Latvenergo, 
Lubānas novada 

pašvaldība 

12.   Iedzīvotāju skaita īpatsvars, 
kas ir apmierināti ar mobilo 
sakaru operatoru 
pakalpojumiem 

2011 64 % 75 % Intervijas  

13.  Interneta pieejas punkti 2011 6 10 Lubānas novada 
pašvaldība 

RV 2.3. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana 

14.   Izglītības iestāžu īpatsvars ar 
veiktiem ēku 
energoefektivitātes 
uzlabojumiem 

2011 35 % 50 % Lubānas novada 
pašvaldība  

15.  Izveidotu sporta laukumu un 
aprīkojuma skaits – hokeja, 
tenisa 

2011 1 4 Lubānas novada 
pašvaldība 

16.  Izveidotie bērnu rotaļu 
laukumi 

2011 1 5 Lubānas novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji 

17.  Izveidots Lubānas vidusskolas 
internāts 

2011 0 1 Lubānas novada 
pašvaldība 

RV 2.4. Sociālo, veselības pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana 

18.   Rekonstruētu sociālās 
infrastruktūras ēku/telpu 
īpatsvars 

2011 32 % 50 % Lubānas novada 
pašvaldība 

19.   Medicīnisko/sociālo 
pakalpojumu iestāžu skaits  

2011 2 2 Lubānas novada 
pašvaldība 

20.  Rekonstruētā pašvaldības 
dzīvojamā fonda skaits 

2011 0 4 Lubānas novada 
pašvaldība, 

uzņēmēji, biedrības 

P3: Cilvēkresursu un pārvaldības attīstība 

RV 3.1. Sociālo pakalpojumu attīstība 
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Nr. Rādītājs Bāzes gads Rādītāja 
vērtība  

Prognozētā 
rādītāja vērtība 

2018. gadā 

Datu avots 

21.   Iedzīvotāju īpatsvars, kas 
apmierināti ar sociālo 
pakalpojumu klāstu novadā 

2011 75 % 85 % Aptaujas 

22.   Jaunu sociālo pakalpojumu 
skaits 

2011 0 3 Lubānas novada 
pašvaldība 

23.  Sabiedrisko higiēnas 
pakalpojumu skaits 

2011 0 2 Lubānas novada 
pašvaldība, 

biedrības, uzņēmēji 

24.  Krīzes centru skaits 2011 0 1 Lubānas novada 
pašvaldība, 
biedrības 

RP 3.2. Izglītības iespēju paplašināšana 

25.   PII skaits 2011 1 1 Lubānas novada 
pašvaldība 

26.   Pamatskolu skaits 2011 1 1 Lubānas novada 
pašvaldība 

27.  Vidējās izglītības iestāžu skaits 2011 1 1 Lubānas novada 
pašvaldība 

28.   Profesionālās ievirzes  
izglītības iestāžu skaits 

2011 1 1 Lubānas novada 
pašvaldība 

29.  Mūžizglītības piedāvājumu 
klāsts 

2011 1 4 Lubānas novada 
pašvaldība, 

biedrības, uzņēmēji 

30.  Neformālās izglītības 
piedāvājuma skaits 

2011 1 5 Lubānas novada 
pašvaldība, 
biedrības 

31.  Jaunu, alternatīvu apmācības 
metožu skaits 

2011 0 3 Lubānas novada 
pašvaldība, 
biedrības 

32.  Jauniešu iniciatīvu centru 
skaits 

2011 0 2 Lubānas novada 
pašvaldība 

RV 3.3. Sadarbības un aktīvas atpūtas iespēju nodrošināšana 

33.   Reģistrēto NVO skaits 2011 14 25 UR 

34.   Sadarbības projektu īpatsvars 2011 10% 25% Lubānas novada 
pašvaldība 

35.   Īstenoto privātās publiskās 
partnerības projektu skaits 

2010 0 1 Lubānas novada 
pašvaldība 

36.  Kultūras pasākumu skaita 
īpatsvara pieaugums 

2011  15% Lubānas novada 
pašvaldība, 
biedrības, 

37.  Iespieddarbu skaits par 
Lubānas novadu 

2011 1 5 Lubānas novada 
pašvaldība, 

biedrības, uzņēmēji 

38.  Zaļie un amatnieku tirdziņi 2010 0 2 Lubānas novada 
pašvaldība, 

biedrības, uzņēmēji 

39.  Tūrisma takas un maršruti 2011 1 6 Lubānas novada 
pašvaldība, 

biedrības, uzņēmēji 
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Nr. Rādītājs Bāzes gads Rādītāja 
vērtība  

Prognozētā 
rādītāja vērtība 

2018. gadā 

Datu avots 

40.  Distanču slēpošanas trases 2011 0 2 Lubānas novada 
pašvaldība, 

biedrības, uzņēmēji 

41.  Nūjošanas trases 2011 0 2 Lubānas novada 
pašvaldība, 

biedrības, uzņēmēji 

42.  Aktīvā dabas tūrisma trases 2011 0 1 Lubānas novada 
pašvaldība, 

biedrības, uzņēmēji 

RV 3.4.: Inovatīvu metožu ieviešana pārvaldē un pašvaldības pakalpojumu organizēšana 

43.   Uzņēmēju un nevalstisko 
organizāciju pārstāvniecība 
pašvaldībā  

2010 0 2 Lubānas novada 
pašvaldība 

44.  Iedzīvotāju 
apkalpošanas/konsultatīvo 
centru skaits 

2010 0 1 Lubānas novada 
pašvaldība 

45.  Aprakstīti pašvaldības 
pakalpojumi 

2010 15% 85% Lubānas novada 
pašvaldība 

46.  Izveidoti e-pakalpojumi 2010 1 60 Lubānas novada 
pašvaldība 

47.  Pašvaldības pakalpojumi 
iekļauti www.latvija 

2011 0 85% www.latvija.lv 

48.  Tūrisma informācijas centrs 2011 0 1 Lubānas novada 
pašvaldība 
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2. RĪCĪBAS PLĀNS 
Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 

termiņš vai 
periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

P1 – Efektīva un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana 

RV1.1.Vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

U1.1.1.Nodrošināt 
ilgtspējīgu 
ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas, centralizētās  
apkures sistēmu attīstību 

Likumdošanas normatīviem 
atbilstošu ūdens attīrīšanas 
iekārtu izbūve Lubānas novadā 

Novada pašvaldība, 
komunālo pakalpojumu 
sniedzēju institūcijas 

2012-2015 PB, VP, ESFL, ERAF Nodrošināta vides kvalitātes 
uzlabošana, ES normatīvu izpilde. 

 Ūdenssaimniecības attīstības 
projektu izstrāde un ieviešana 
Lubānas novadā 

Novada pašvaldība, 
komunālo pakalpojumu 
sniedzēju institūcijas 

2012-2015 ERAF, PB, VB Veikta esošo ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un 
jaunu pieslēgumu izbūve. Novada 
iedzīvotājiem nodrošināta kvalitatīva un 
nepārtraukta  ūdens piegāde, 
notekūdeņu attīrīšana un novērsta 
gruntsūdeņu piesārņošana. 

Centralizētas siltumapgādes 
sistēmas attīstība, tīklu 
paplašināšana un videi draudzīga 
kurināmā ieviešana 

Novada pašvaldība,  
komunālo pakalpojumu 
sniedzēju institūcijas 

Pastāvīgi PB, VB, ESFL, UB Komunālo pakalpojumu pieejamības un 
kvalitātes uzlabošana 

Novada teritorijā izvietoto katlu 
māju un siltumtīklu 
rekonstrukcija 

Novada pašvaldība, 
komunālo pakalpojumu 
sniedzēju institūcijas 

2012- 2015 PB, ESFL Siltuma zudumu un kurināmā 
izlietojuma samazināšana 

U.1.1.2. Nodrošināt 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
infrastruktūru 

Dalītās atkritumu savākšana 
sistēmas izveide novada teritorijā 

Novada pašvaldība, 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

2012-2015 PB, VB, UB Nodrošināta dalītās atkritumu 
savākšanas iespējas novada 
iedzīvotājiem. Samazināts dabas 
piesārņojums 

 Elektronisko iekārtu atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas 
pilnveide 

Novada pašvaldība, 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi 

2012-2015 PB, UB Elektroniskās iekārtas un atkritumi 
nonāk atkārtotai pārstrādei, nenodarot 
dabai kaitējumu. 

U.1.1.3. Labiekārtot Atkritumu savākšanas punktu, Novada pašvaldība, 2012-2018 PB, VB, UB Novērsta stihisko atkritumu izgāztuvju 
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Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

publiskās zaļās un zilās 
zonas 

infrastruktūras pilnveide novada 
zaļās un zilās atpūtas zonās 

atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi, VAS Latvijas 
valsts meži 

izveide mežos, parkos un ūdens tilpņu 
tuvumā 

 Peldvietu labiekārtojumu novada 
ūdens tilpņu publiskajās 
peldvietās izveide 

Novada pašvaldība, 
peldvietu ierīkotāji vai 
apsaimniekotāji 

2012-2015 PB, ESFL, UB Nodrošinātas peldvietas un to 
labiekārtojums atbilst drošības un 
sanitārajām normām 

Laivu piestātņu un laivu 
ielaišanas vietu labiekārtošanu 
un izveide 

Ezeru apsaimniekotāji un 
laivu nomnieki 

2012-2015 PB, UB Nodrošinātas atpūtas, makšķerēšanas  
iespējas novada ūdeņos. 

Novada meža taku, parku, 
mitrāja teritoriju labiekārtošana 
un izveide 

Novada pašvaldība, zemes 
īpašnieki 

2012-2015 PB, ESFL, UB Saglabāta ainaviskā vide, veicināta 
teritorijas mērķtiecīga izmantošana un 
nodrošināta tās pieejamība 

RV.1.2. Dabas resursu  izmantošana, saskaņojot dabas un kultūrvides vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar teritorijas ekonomisko attīstību 

U.1.2.1.Nodrošināt dabas 
resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu 

     

Dabas resursu inventarizācija Novada pašvaldība, VAS 
Latvijas valsts meži, zemju 
īpašnieki, LAD 

2012-2015 PB Veikta novada teritorijā esošo mežu 
platību, dabas liegumu, ūdens baseinu, 
lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
inventarizācija 

Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju apsaimniekošanas 
plāna izstrāde un aktualizācija 

Dabas pārvalde, valsts 
institūcijas 

2012-2015 PB Izstrādāts/aktualizēts 
apsaimniekošanas plāns 

Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju apsaimniekošana – 
atkritumu vākšana, dabas 
postījumu seku novēršana 

Dabas pārvalde 2012-2015 PB, VB Organizētas talkas 

U.1.2.2.Veicināt bioloģisko 
un ekoloģisko 
lauksaimniecisko produktu  
ražošanu 

Sabiedrības informēšana par 
videi draudzīgas 
lauksaimnieciskās darbības 
jautājumiem 

Novada pašvaldība,  NVO, 
LAD 

2012-2015 PB, UB, ESFL Vides piesārņojuma samazināšana, 
popularizēts videi draudzīgs zemju 
apsaimniekošanas veids 

 Normatīvo aktu izstrāde neļaujot Novada pašvaldība, MK 2012-2015 VB, PB Ģenētiski modificēto kultūru 
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Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

videi nedraudzīgo 
lauksaimniecisko produktu ieguvi 

audzēšanas aizliegumi novada teritorijā 

U.1.2.3.Saglabāt lauku 
teritorijām raksturīgās  
kultūrvides un dabas 
ainavas 

Bebru postījumu seku likvidācija 
novada teritorijā 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

2012-2015 PB, ESFL,VB Samazinātas aplūstošo teritoriju 
platības 

 Iedzīvotāju izglītošana par 
novadam raksturīgo kultūrvidi, 
dabas ainavu saglabāšanas 
popularizēšana 

Novada pašvaldība, VKPI, 
muzeji 

2012-2015 PB. KKF Samazināta videi un cilvēkam 
nesaudzīgā apbūves materiāla 
izmantošana būvniecībā, dabas 
teritoriju iznīcināšana novadā 

Plenēru, izstāžu un citu 
pasākumu organizēšana par 
novada tradīcijām, ainavām un to 
saglabāšanu 

Novada pašvaldība, VKPI, 
muzeji 

2012-2015 PB. KKF Samazināta videi un cilvēkam 
nesaudzīgā apbūves materiāla 
izmantošana būvniecībā, popularizētas 
novada vērtības 

U.1.2.4.Veicināt 
alternatīvo energoresursu 
izmantošanu 

Iedzīvotāju izglītošana 
alternatīvo energoresursu 
izmantošanā 

Novada pašvaldība, Vides 
un attīstības ministrija, 
uzņēmēji 

2012-2015 PB, VB, UB Palielinās alternatīvās enerģijas 
pielietošanas projektu skaits 
mājsaimniecībās, ražošanas iestādēs, 
pašvaldības iestādēs 

U.1.2.5.Sekmēt dabas, 
izziņas tūrisma 
pakalpojumu un produktu 
attīstību 

Organizēt izglītojošus pasākumus 
dabas, izziņas mantojuma 
izzināšanai 

Novada pašvaldība, TIC, 
VKPI, izglītības iestādes, 
muzeji 

2012-2015 PB, VKPI,  ESFL Organizētas dabas parku, svētvietu, 
ūdens, putnu dienas. Rīkoti zīmējumu 
un projektu konkursi izglītības iestādēs, 
izveidoti jauni tūrisma galamērķi un 
produkti 

 Dabai draudzīga tūrisma un 
dzīvesveida ideju popularizēšana 

Novada pašvaldība, TIC Pastāvīgi PB, UB, ESFL Publikācijas, raksti un diskusijas par 
dabai draudzīgu tūrismu un dzīvesveidu 

Tūrisma informācijas centra 
izveide 
 

Novada pašvaldība 2012-2018 PB, UB, ESFL  

P2 - Sasniedzama infrastruktūra un pakalpojumi 

RV.2.1. Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras attīstība 

U.2.1.1.Nodrošināt Lubānas novada ceļu un ciema Novada pašvaldība, VAS 2012-2015 KF, ERAF, ESFL, PB, Uzlabota valsts, vietējās nozīmes  ceļu, 
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Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

kvalitatīvu ceļu 
infrastruktūru 

ielu infrastruktūras attīstība Latvijas valsts ceļi VB ciemu ielu infrastruktūra Lubānas 
novada teritorijā,  veicot asfalta un ar 
grants seguma ceļu rekonstrukcijas, 
nodrošinot satiksmes drošību 

U.2.1.2. Uzlabot satiksmes 
drošību 

Satiksmes drošības pasākumu 
īstenošana Lubānas novada 
apdzīvotās teritorijās 

Novada pašvaldība 2012-2015 ESFL, PB, VB Uzlabota gājēju, velobraucēju un 
autovadītāju drošība Lubānas novada 
apdzīvotās vietās, samazināts ceļu 
satiksmes negadījumu  skaits 

 Novada teritorijas ceļu un ielu 
uzturēšana 

Novada pašvaldība Pastāvīgi PB, VB Veikta ceļu tīrīšana ziemas periodā, 
grants ceļa segumu atjaunošana lietavu 
postījumos. 

Ielu apgaismojuma tīkla 
paplašināšana, rekonstrukcija un 
izbūve Lubānas novadā 

Novada pašvaldība, VAS 
Latvijas  valsts ceļi 

2012-2015 KF, ERAF,  ESFL, PB, 
VB 

Modernizēts valsts, vietējās nozīmes 
ceļu, novada apdzīvoto teritoriju ielu 
apgaismojums. Uzlabota satiksmes un 
sabiedriskā drošība. 

Ielu apgaismojuma uzturēšana Novada pašvaldība Pastāvīgi PB, VB Veikta ielu apgaismojuma 
infrastruktūras uzturēšana tehniskā 
stāvoklī. 

U.2.1.4.Attīstīt veloceliņus 
un gājēju celiņus 

Atbalsts velotūrisma 
pakalpojumu infrastruktūras 
attīstībai 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

2012-2015 PB, TIC, ESFL, 
pārrobežu 
sadarbības 
programmas, UB 

Izveidots velonomas punkts, izbūvēti 
veloceliņi un gājēju celiņi pilsētā un 
blakus teritorijās 

RV.2.2.Sakaru infrastruktūras nodrošinājums visā novada teritorijā 

U.2.2.1. Nodrošināt 
interneta un mobilo 
sakaru pārklājumu, 
kvalitatīvu pārraidi 

Interneta un mobilo sakaru  
pārklājuma nodrošināšana visā 
Lubānas novada teritorijā. 

Interneta un mobilo sakaru 
uzņēmumi 

2012-2015 UB Nodrošināta nepārtraukta un kvalitatīva 
interneta un mobilā sakara operatoru 
darbība visā novada teritorijā. 

 Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība 

Novada pašvaldība 2012-2015 PB, UB Izveidoti jauni interneta pieejas punkti, 
modernizēta esošo punktu 
infrastruktūra 

RV 2.3. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana 
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Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

U2.3.1.Nodrošināt 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumus izglītības 
iestādēs 

Izglītības iestāžu renovācija un 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

Novada pašvaldība, 
Izglītības iestādes 

2012-2015 PB, ESFL, KPFI Renovētas izglītības un sporta iestādes, 
veikta ēku energoefektivitātes 
paaugstināšana, nodrošināts atbilstošs 
telpu klimats 

U.2.3.2.Pilnveidot mācību 
iestāžu materiāltehnisko 
bāzi 

Mācību telpu aprīkojuma, 
dabaszinību mācību kabinetu 
izveidošana un aprīkošana, 
modernizācija, bibliotēkas 
krājumu papildināšana 

Novada pašvaldība, 
Izglītības iestādes 

2012-2015 PB, VB, ERAF, ESF Modernizēts mācību inventārs, 
papildināti mācību bibliotēkas grāmatu 
skaits 

 Sporta laukumu izveide – hokeja, 
tenisa Lubānas pilsētā un 
Meirānu ciemā 

Novada pašvaldība, 
Izglītības iestādes 

2012-2018 PB, VB, ERAF, ESF Izveidoti un aprīkoti sporta laukumi 

RV 2.4.Sociālo, veselības pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana 

U.2.4.1.Pilnveidot 
veselības un sociālo 
pakalpojumu 
infrastruktūru un 
aprīkojumu 

Sociālās rehabilitācijas, 
transporta pakalpojumu, 
palīglīdzekļu, psihologu, 
asistentu atbalsta  nodrošināšana 
personām ar kustību 
traucējumiem 

Novada pašvaldība, sociālie 
dienesti, VA Tehnisko 
palīglīdzekļu centrs, 
psihologi, sabiedriskās 
organizācijas 

2012 - 2015 PB, VB, ESFL, ERAF, 
ESF 

Personām ar kustību traucējumiem ir 
nodrošināta rehabilitācija, integrācija 
sabiedrībā, daļēji vai pilnībā atjaunotas 
iemaņas un prasmes, sniegts 
psiholoģiskais atbalsts 

 Atbalsta nodrošināšana 
nonākušajiem krīzes situācijās 

Novada pašvaldība, sociālie 
dienesti, psihologi, 
sabiedriskās organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ESF Sniegts atbalsts ģimenēm ar bērniem, 
vardarbības upuriem, 
maznodrošinātajiem, trūcīgajiem 

Atbalsta nodrošināšana jaunajām 
ģimenēm 

Novada pašvaldība, sociālie 
dienesti, psihologi, 
sabiedriskās organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ESF Izveidota Vecāku skolas, sniegtas 
psihologu un pedagogu konsultācijas, 
rīkotas nometnes 

Sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu nodrošināšana 
pirmspensijas un pensijas 
vecuma cilvēkiem 

Novada pašvaldība, sociālie 
dienesti, sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi PB, VB, ESF Sniegts sociālais atbalsts veciem 
cilvēkiem sociālajā dienestā. 
Pirmspensijas vecuma cilvēkiem ir 
nodrošināti sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi integrācijai darba tirgū 
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Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

RV 2.5. Kultūras pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

U.2.5.1. Modernizēt 
kultūras iestāžu materiāli 
tehniskās bāzes un 
infrastruktūru 

Kultūras iestāžu pieejamība 
personām ar kustību 
traucējumiem 

Novada pašvaldība 2012-2015 PB, VB, ESFL Izveidotas uzbrauktuves, pielāgotas 
telpas personām ar kustību 
traucējumiem 

 Kultūras/tautas namu telpu, 
aprīkojuma un tehnikas 
modernizācija, ēku 
rekonstrukcija un 
energoefektivitātes 
nodrošināšana 

Novada pašvaldība 2012-2015 PB, VB, ESFL Nodrošināta kultūras ēku 
funkcionalitāte un materiāltehniskās 
bāzes atjaunošana 

 Bibliotēkas  telpu un 
materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana 

Novada pašvaldība 2012-2015 PB, VB, ESFL Nodrošināta bibliotēku darbība un 
veicināta grāmatu lasīšanas tradīcija 

 Novada muzeja izveide Novada pašvaldība 2012-2018 PB, VB, ESFL, ERAF, 
ESF 

Izveidots un akreditēts novada muzejs, 
saglabātas vēsturiskās liecības, veikta 
jauniešu novada patriotiskā 
audzināšana, 

U.2.5.2. Modernizēt 
brīvdabas kultūras, sporta 
un aktīvā tūrisma  
infrastruktūru 

Brīvdabas estrāžu, stadionu, 
aktīvā tūrisma objektu 
rekonstrukcija 

Novada pašvaldība 2012-2015 PB, ESFL Atjaunotas brīvdabas estrādes, 
sportošanas vietas un labiekārtota 
teritorija 

 Informatīvo stendu izvietošana 
Lubānas novadā 

Novada pašvaldība 2012-2015 PB Uzstādīti jauni informatīvie stendi 
Lubānas pilsētā, kā arī pagastā, tūristu 
pulcēšanās vietās 

P3 - Cilvēkresursu un pārvaldības attīstība 

RP 3.1. Sociālo pakalpojumu attīstība 
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Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

U.3.1.1.Pilnveidot esošos 
un ieviest jaunus sociālos  
pakalpojumus dažādām 
mērķa grupām 

Dienas centru izveide un attīstība Novada pašvaldība 2012- 2018 PB, ESF, ERAF Izveidoti dienas centri bērniem 

invalīdiem, invalīdiem, pensionāriem, 

jauno māmiņu apmācībai, trūcīgām 

personām 

Ģimenes centra izveide Novada pašvaldība 2012- 2018 PB, ESF, ERAF Izveidots ģimenes centrs 

Krīzes centra izveide Novada pašvaldība, 
biedrības 

2012-2018 PB, ESF Izveidots krīzes centrs dažādām mērķa 
grupām 

Psihologa, speciālistu 
konsultatīvais atbalsts 

Novada pašvaldība 2012- 2018 PB, ESF Nodrošināts psihologa, sociālo 
speciālistu atbalsts, 

U.3.1.2. Izstrādāt un 
ieviest alternatīvos 
sociālos pakalpojumus 

Personām ar garīga 
rakstura traucējumiem aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšana 
Grupu dzīvokļos 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests psihologi, 
sabiedriskās organizācijas 

2012-2015 PB, VB, ESF Palielinās sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu pieejamība personām ar 
garīgā rakstura traucējumiem 

 Aprūpe mājās pakalpojuma 
nodrošināšana personām ar 
kustību traucējumiem 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
psihologi, sabiedriskās 
organizācijas 

2012-2015 PB, VB, ESF Nodrošināta medicīniskā un 
psiholoģiskā aprūpe mājas apstākļos 

 Drošības pogas pakalpojuma 
nodrošināšana personām ar 
kustību traucējumiem 

Novada pašvaldība, 
sociālais dienests, 
psihologi, sabiedriskās 
organizācijas 

2012-2015 PB, VB, ESF Nodrošināta savlaicīgs pakalpojums, 
veicināta sadarbība starp pašvaldību un 
sabiedriskām organizācijām 

RV3.2. Izglītības iespēju paplašināšana 

U.3.2.1.Nodrošināt 
kvalitatīvu un pieejamu 
izglītības pakalpojumu 

Pedagogu tālākizglītības 
pasākumu, projektu 
koordinēšana, organizēšana, 
informācijas sniegšana par 
kompetenču paaugstināšanas 
iespējām 

Novada pašvaldība Pastāvīgi PB Paaugstināta pedagogu kvalifikācija 
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Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

 Pedagogu metodiskās palīdzības 

nodrošināšana 

Novada pašvaldība Pastāvīgi PB Nodrošināta metodiskā palīdzība 

pirmskolas, vispārējās izglītības, 

profesionālās ievirzes izglītības, 

interešu iestādēm 

U.3.2.2. Piedāvāt 
alternatīvās apmācības 
metodes 

Alternatīvās apmācības sistēmas 
izveide 

Novada pašvaldība, IZM, 
vecāki 

2012-2015 PB, VB Nodrošinātas mājmācības iespējas, 
mentoringa kustība izglītībā 

U.3.2.3.Nodrošināt 
interešu, profesionālās 
ievirzes un mūžizglītības  
iespējas 

Vietējā mēroga aktivitātes 
interešu izglītībā un 
profesionālās ievirzes izglītībā 

Novada pašvaldība, 
izglītības iestādes 

Pastāvīgi PB Noorganizēti pasākumi, publikācijas 

 Izglītības iestāžu iesaistīšana 
materiāli tehniskās bāzes 
piedāvāšanā pieaugušo izglītībai 

Novada pašvaldība, 
izglītības iestādes 

Pastāvīgi PB, ESFL Izglītības iestādes piedāvā materiāli 
tehnisko bāzi pieaugušo izglītībai 

U.3.2.4.Paplašināt 
neformālās izglītības  
iespējas 

Jauniešu iniciatīvu centru 
darbības nodrošināšana 

Novada pašvaldība 2012-2018 PB, ESFL, EK 
programmas 

Atbalstīti jauniešu centri 

 Regulāras sadarbības izveide 
starp jauniešu iniciatīvu centru 
un nevalstiskām novada 
organizācijām 

Novada pašvaldība Pastāvīgi PB Veicināta sadarbība 

 Senioru pieredzes atzīšana un 
viņu iesaiste sabiedrības 
attīstības procesos 

Novada pašvaldība  
2012-2015 

PB Publikācijas, pasākumi 

Brīvprātīgā darba popularizēšana 
dažādās sabiedrības grupās 

Novada pašvaldība  
Pastāvīgi 

PB Publikācijas, pasākumi 

Sekmēt jauniešu un jaunatnes 
darba organizatoru līdzdalību 
pieredzes apmaiņā un 
neformālās izglītības pasākumos 

Novada pašvaldība  
2012-2015 

PB, EK programmas Dalība pieredzes apmaiņas un 
neformālās izglītības pasākumos 

RV3.3.Sadarbības un aktīvas atpūtas iespēju nodrošināšana 
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Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

U.3.3.1. Organizēt 
daudzveidīgus kultūras un 
sporta pasākumus 

Novada tradīciju pasākumu 

saglabāšana – Lieldienas, 

Ziemassvētki, Mākslas dienas 

u.c., pasākumi 

Kultūras centru/namu un 

kolektīvu vadītāji 

Pastāvīgi PB, Saglabāti un veicināti Lubānas  novada 

tradīciju pasākumi 

Starptautisku, partnerības 
kultūras pasākumu organizēšana 

Novada pašvaldība , NVO 2012-2015 PB, pārrobežu 
programmas, EK 
programmas 

Attīstīta sadarbība ar ārvalstu kultūras 
organizācijām, māksliniekiem 

Atbalstīt sporta klubu, sportistu 
aktivitātes 

Novada pašvaldība Pastāvīgi PB Nodrošināts sadarbības process ar 
sporta klubiem, sportistiem, treneriem 

Veicināt veselīga dzīves veida 
popularizēšanu 

Novada pašvaldība, sporta 
klubi 

Pastāvīgi PB, UB Palielinās sporta pasākumu skaits, 
aktīvo sportotāju skaits, uzlabojas 
novada iedzīvotāju fiziskā veselība 

U.3.3.2. Nodrošināt lauku 
iniciatīvu un mājražošanas 
attīstību 

Datu bāzes izveide par novadam 
raksturīgām mājražošanas 
tradīcijām, vietām un ražotājiem 

Novada pašvaldība, 
biedrības, uzņēmēji 

2012-2015 PB Izstrādāta datu bāze 

 Mājražotāju popularizēšana Novada pašvaldība, TIC, 
uzņēmēji 

Pastāvīgi PB, VB, ESFL, UB Pasākumu organizēšana. Publikācijas 

Nodokļu, nodevu atvieglojumu 
piemērošana mājražotājiem 

Novada pašvaldība 2014  Izstrādāta saistošo noteikumu 
normatīvā bāze mājražotāju atbalstam 

U.3.3.4.Sekmēt 
amatniecības tradīciju 
saglabāšanu un 
popularizēšanu 

Amatnieku dienu rīkošana Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

2012-2015 PB, KKF Rīkotas tradicionālas amatnieku dienas 
ar tirdziņiem, radošām nometnēm, 
paraugdemonstrējumiem 

 Amatnieku bibliogrāfijas 
veidošana 

Sabiedriskās organizācijas 2012-2015  Apkopota informācija par novada 
amatniekiem, viņu veikumu 

Amatu apguve interešu, 
neformālajā  izglītībā 

Izglītības iestādes 2012-2015  Izveidota materiālā bāze, interešu, 
neformālajā izglītībā apgūst amatu 
prasmes 

U.3.3.5.Atbalstīt tautas 
mākslas  kolektīvu un 

Sekmēt mākslinieku, nevalstisko 
organizāciju, amatnieku kultūras 

Novada pašvaldība 2012-2015 PB, UB, NVO, KKF, 
EK programmas 

Nodrošināts nepārtraukts sadarbības 
process ar dažādām iedzīvotāju 
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Uzdevumi Pasākumi/Aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 

periods 

Finansēšanas avoti Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

amatniecības attīstību, 
tradīciju saglabāšanu 

pasākumu rīkotājorganizāciju 
kultūras aktivitātes 

interešu grupām kultūras jomā. 
Palielinās saturīgu kultūras pasākumu 
skaits novadā 

RV3.4.Inovatīvu metožu ieviešana pārvaldē un pašvaldības pakalpojumu organizēšanā 

U.3.4.1.Veidot sadarbību 
un sociālo dialogu 

Starptautiskās sadarbības 
veicināšana 

Novada pašvaldība, 
vēstniecības 

Pastāvīgi PB, pārrobežu 
programmas, EK 
programmas 

Palielināts starptautisko projektu un 
sadarbības partneru skaits 

 Atbalsts valsts un privātās 
partnerības veidošanai novadā 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

Pastāvīgi PB, VB, ESFL, UB Realizēti PPP projekti 

Informācijas apmaiņas 
veicināšana ar biznesa atbalsta 
institūcijām 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji 

2012-2015 PB, VB, UB Regulāras tikšanās ar biznesa atbalsta 
institūcijām Informācijas apmaiņa. 
Uzņēmējdarbības uzsācēju skaita 
pieaugums. 

Sekmēt NVO un 
uzņēmējdarbības sektora 
pārstāvniecību pašvaldības 
darbībā 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, sabiedriskās 
organizācijas 

Pastāvīgi  Izveidotas sadarbības formas, 
pārstāvniecības 

U3.4.2.Paaugstināt 
cilvēkresursu kapacitāti 

Pašvaldības darbinieku apmācība 
un kompetenču paaugstināšana 

Novada pašvaldība 2012-2015 PB, ESF Palielinātas darbinieku kompetences 

 Atbalsts novada iedzīvotāju 
mūžizglītības pasākumiem 

Novada pašvaldība 2012-2015 VB, PB Veidoti mūžizglītības kursi, ieviesti 
projekti 

U3.4.3.Sekmēt novada 
atpazīstamību 

Lubānas novada tūrisma 
attīstības stratēģijas izstrāde 

Novada pašvaldība, TIC 2012-2015 PB Izstrādāta Lubānas novada tūrisma 
attīstības stratēģija 

 Novada zīmola veidošana un 
pozicionēšana 

Novada pašvaldība, TIC 2012-2013 PB Izveidots novada zīmols 

 Atvērtas un viesmīlīgas 
pašvaldības tēla popularizēšana 
(uzņēmējiem un tūristiem) 

Novada pašvaldība, TIC Pastāvīgi ESFL, PB, VB, UB Tūristu skaita pieaugums. Uzņēmumu 
skaita pieaugums. 
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2.1. Investīciju plāns  

Nr. Projekta nosaukums Atbilstī-
ba VP 

Papildi-
nāt. ar 
citiem 

projekt. 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(LVL) 

Finanšu avots Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Partneri 

P1 - Efektīva un ilgtspējīga dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 

RV1.1. Vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

1.  Ūdenssaimniecības attīstība Lubānas novadā P1 2 80000 ERAF, PB 2012-2018 Rekonstruēts ūdensvads, kanalizācijas 
sistēma, nodrošināta kvalitatīva dzeramā 
ūdens piegāde 

Novada pašvaldība 

2.  Centralizētas siltumapgādes sistēmas attīstība, 
rekonstruējot kaltu mājas un siltumtrases 
Lubānas novadā 

P1  700000 PB, VB, ESFL, 
UB 

2012-2018 Centralizētas siltumapgādes sistēmas 
attīstība, tīklu paplašināšana un videi 
draudzīga kurināmā ieviešana 

Novada pašvaldība, 
komunālo 
pakalpojumu 
sniedzēju institūcijas 

U.1.1.2. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru 

3.  Kompostēšanas laukuma izveide P1 5 46000  
PB 

2012 Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
plānu, Lubānas pilsētā izveidots 
kompostēšanas laukums 

Lubānas novada 
pašvaldība 

4.  Dalītās atkritumu savākšana sistēmas 
pilnveide Lubānas novada teritorijā 

P1 4 150000 PB 2012-2018 Ierīkoti laukumi, iepirkts un uzstādītas 
aprīkojums  

Lubānas novada 
pašvaldība 

U.1.1.3. Labiekārtot publiskās zaļās un zilās zonas 

5.  Atkritumu savākšanas punktu, infrastruktūras 
izveide novada zaļās un zilās atpūtas zonās 

P1 7, 8, 9 75000 PB, VB, UB 2012-2015 Atkritumu savākšanas punktu, 
infrastruktūras izveide novada zaļās un 
zilās atpūtas zonās, parkos, novērsta 
stihisko atkritumu izgāztuvju izveide 
mežos, parkos un ūdens tilpņu tuvumā 

Novada pašvaldība, 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi, VAS 
Latvijas valsts meži 

6.  Peldvietu labiekārtošana novada ūdens tilpņu 
publiskajās peldvietās 

P1 6 200000 PB, ESFL, UB 2012-2018 Nodrošinātas vismaz 5  peldvietas Lubānas 
novada teritorijā (Kapu, Salas ezers, 3 pie 
Aiviekstes upes) un to labiekārtojums 
atbilst drošības un sanitārajām normām 

Novada pašvaldība, 
peldvietu ierīkotāji vai 
apsaimniekotāji 

7.  Laivu piestātņu un laivu ielaišanas vietu 
labiekārtošana  

P1 6 150000 PB, UB 2012-2018 Nodrošinātas atpūtas, makšķerēšanas  
iespējas novada ūdeņos, izveidotas vismaz 

Novada pašvaldība, 
ezeru apsaimniekotāji 



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija  

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”             110 

 

Nr. Projekta nosaukums Atbilstī-
ba VP 

Papildi-
nāt. ar 
citiem 

projekt. 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(LVL) 

Finanšu avots Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Partneri 

4 laivu piestātnes. 

8.  Novada meža taku, parku, mitrāja teritoriju 
labiekārtošana 

P1 6 300000 PB, ESFL, UB 2012-2018 Soliņi, atkritumu urnas, uzstādītas vismaz 
10 norādes, izveidotas 3 meža takas, 
veicināta teritorijas mērķtiecīga 
izmantošana un nodrošināta tās 
pieejamība 

Novada pašvaldība, 
zemes īpašnieki 

9.  Kapsētu teritoriju labiekārtošana P1 5 35000 PB, UB 2012-2018 Paplašināta novada kapsēta, izveidoti 
stāvlaukumi, labierīcības, nožogojumi un 
piebraucamie celiņi 

Novada pašvaldība, 
biedrības, iedzīvotāji 

RV.1.2. Dabas resursu  izmantošana, saskaņojot dabas un kultūrvides vērtību aizsardzību un saglabāšanu ar teritorijas ekonomisko attīstību 

10.  Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
apsaimniekošanas plāna izstrāde un 
aktualizācija 

P1 10 5000  
PB 

 

2012 Izstrādāts Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju – Lubānas mitrāja 
apsaimniekošanas plāns  

Novada pašvaldība 

11.  Sabiedrības informēšana par videi draudzīgas 
lauksaimnieciskās darbības jautājumiem 

P1 10, 11 5000 KPFI, UB, ESFL 2012-2015 Informācijas kampaņas vismaz 1 reizi gadā,  
informatīvo materiālu izdošana, semināri 
vismaz 2 reizes gadā, lai  popularizētu videi 
draudzīgu zemju apsaimniekošanas veidu,  

Novada pašvaldība,  
NVO, LAD 

12.  Bebru postījumu seku likvidācija novada 
teritorijā  

P1  50000 PB, ESFL,VB 2012-2015 Novadgrāvju tīrīšana, bebru populācijas 
samazināšana  

Zemju  
Īpašnieki, biedrības, 
dabas aizsardzības 
pārvalde 

13.  Informatīvās kampaņas, iedzīvotāju izglītošana 
par novadam raksturīgo kultūrvidi, dabas 
ainavu saglabāšanas popularizēšana 

P1   
5000 

PB, KKF 2012-2015 Vismaz 1 mākslinieku plenērs gadā, vismaz 
1 informēšanas kampaņa 2 gados, vismaz 2 
izstādes gadā, lai samazinātu videi un 
cilvēkam nesaudzīgā apbūves materiāla 
izmantošana būvniecībā, dabas teritoriju 
ainavu sakopšanu un attīstību novadā, 
atspoguļotu dabas bagātības mākslas un 
citos darbos, tā informējot sabiedrību 

Novada pašvaldība , 
VKPI, muzeji 
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Nr. Projekta nosaukums Atbilstī-
ba VP 

Papildi-
nāt. ar 
citiem 

projekt. 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(LVL) 

Finanšu avots Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Partneri 

14.  Iedzīvotāju izglītošana alternatīvo 
energoresursu izmantošanā 

P1  5000 PB, VB, UB 2012-2018 Palielinās alternatīvās enerģijas 
pielietošanas projektu skaits 
mājsaimniecībās, ražošanas iestādēs, 
pašvaldības iestādēs, ieviestas vismaz 3 
alternatīvās enerģijas apkures 

Novada pašvaldība, 
Vides un attīstības 
ministrija, uzņēmēji 

15.  Sadarbības modeļa starp pašvaldību, 
amatniekiem, NVO, TIC izstrāde 

P1 17 2000 PB 2012 Izstrādāts sadarbības modelis Novada pašvaldība, 
amatnieki, NVO 
pārstāvji, uzņēmēji, 
TIC 

16.  Dabai draudzīga tūrisma un dzīvesveida ideju 
popularizēšana 

P1 16 1500 PB 2012-2018 Veidoti vismaz 4 tematiski pasākumi, 
pieaicināti dabas eksperti, valsts un 
pašvaldību speciālisti 

Novada pašvaldība, 
valsts iestādes, NVO 
pārstāvji, TIC 

17.  Lubānas novada tūrisma attīstības stratēģijas, 
mārketinga pasākumu plāna izstrāde 

P1 16, 17 6000 PB, pārrobežu 
sadarbības 
programma 

2012-2018 Izstrādāta novada teritorijas tūrisma 
attīstības stratēģija, mārketinga pasākumu 
plāns 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, Igaunijas,  
Krievijas pašvaldības, 
TIC 

18.  Jaunu tūrisma produktu veidošana, iekļaujot 
novada dzīves veida,  lauksaimnieciskās 
darbības elementus, dabas resursu potenciālu, 
medniecības pakalpojumus tūrisma 
piedāvājumā 

P1 18 45000 PB, pārrobežu 
sadarbība 

2012-201 Izveidoti vismaz 3 jauni tūrisma maršruti Lubānas novada 
pašvaldība, uzņēmēji, 
Igaunijas, Krievijas 
pašvaldības, TIC 

19.  Tūrisma informācijas centra izveidošana P1 18,19,17,
16 

16000 PB, pārrobežu 
sadarbības 
programma 

2013-2018 Izveidots Lubānas novada TIC Lubānas novada 
pašvaldība, biedrības 

20.  Pašvaldības dzīvojamā fonda 
energoefektivitātes pasākumi 

P1 19,17,15,
14 

950 000 PB,VP, KPFI 2012-2018 Siltinātas pašvaldības dzīvojamās mājas – 
vismaz 4,  

Lubānas novada 
pašvaldība 

P2 - Sasniedzama infrastruktūra un pakalpojumi 

RV.2.1. Pieejamas un drošas transporta infrastruktūras attīstība 
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Nr. Projekta nosaukums Atbilstī-
ba VP 

Papildi-
nāt. ar 
citiem 

projekt. 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(LVL) 

Finanšu avots Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Partneri 

21.  Lubānas novada ciemu ielu rekonstrukcija P2 21, 24, 
25, 26 

250000 ESFL, PB 2012-2018 Rekonstruēti novada pašvaldības ciemu 
ielas, nodrošināta iedzīvotāju drošība  

Novada pašvaldība 

22.  Lubānas novada ceļu Lubāna – Degumnieki, 
Balvi, Gulbene, Ošupe rekonstrukcija 

P2 20, 25 1500000 ESFL, PB, KF, 
ERAF 

2012-2018 Rekonstruēti novada pašvaldības ceļu 
posmi, nodrošināta iedzīvotāju drošība  

Latvijas Valsts ceļi 

23.  Apvedceļa izbūve Lubānas novada teritorijā P2 21 650000 ESFL, PB, KF, 
ERAF 

2012-2018 Rekonstruēts apvedceļš Lubānas pilsētas 
labā krasta pilsētas teritorijā  

Latvijas Valsts ceļi 

24.  Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānas 
novadā 

P2 20 150000 ESFL, PB 2012-2018 Veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
Lubānas pilsētā un Meirānu ciemā, 
nodrošinot iedzīvotāju satiksmes drošību 

 

25.  Sabiedriskā transporta autobusu pieturu, 
paviljonu un platformu modernizēšana un 
izbūve. 

P2 20 87000 ERAF, PB 2012-2015 Uzstādīti un atjaunoti autobusu pieturu 
soliņi Lubānas pilsētā un Meirānos, 
atkritumu urnas, uzziņu, sarakstu dēļi 

 

26.  Veloceliņu, gājēju celiņu izbūve Lubānas 
novada teritorijā 

P2 20, 21 278000 ERAF, PB 2012-2018 Izbūvēti veloceliņi un gājēju celiņi Lubānas 
novadā – Meirāni – Lubānas pilsēta (pa 
dzelceļa ceļu), Meirānu ciemā un Lubānas 
pilsētā, kopā vismaz 35 km 

 

RV.2.2.Sakaru infrastruktūras nodrošinājums visā novada teritorijā 

27.  Interneta un mobilo sakaru pārklājuma 
nodrošināšana Lubānas novada teritorijā. 

P2   UB 2012-2018 Izvietotas jaunas bāzes stacijas, 
modernizētas esošās, attīstīta 
infrastruktūra 

SIA Latvijas mobilais 
telefons, SIA 
Lattelekom, SIA Tele-
2, SIA Bite 

28.  Publisko interneta pieejas punktu attīstība  P2  15000 VB, PB 2012-2018 Izveidoti publiskie interneta pieejas punkti 
Meriānu, Indrānu ciemā, attīstīti esošie 

Novada pašvaldība 

RV 2.3. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana 

29.  Izglītības iestāžu  energoefektivitātes 
paaugstināšana 

P2 30 1500000 PB, ESFL, KPFI, 
ERAF 

2012-2018 Renovēta Lubānas vidusskola, veikta ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana,  

Novada pašvaldība 
,Izglītības iestādes 

30.  Sporta laukumu renovēšana P2 31,33 12000 PB, ESLF 2013-2016 Izbūvēti vismaz 3 bērnu un jauniešu sporta 
un atpūtas laukumi 

Biedrības 
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31.  Dabas zinību kabinetu renovācija un 
aprīkošana 

P2 29,31 120 000 ES, VB 2012-2018 Izveidots un aprīkots dabaszinību kabinets 
Meirānu pamatskolā un Lubānas 
vidusskolā 

Novada pašvaldība 
,Izglītības iestādes 

32.  Mācību telpu aprīkojumu modernizācija, 
bibliotēkas krājumu papildināšana 

P2 29 98000 PB, VB, ERAF, 
ESF 

2012-2018 
papildināšana 

Modernizēts mācību inventārs, papildināts 
mācību bibliotēkas grāmatu skaits 
Modernizēts mācību inventārs 3 izglītības 
iestādēs 

Novada pašvaldība  
Izglītības iestādes 

33. L Lubānas PII „Rūķīši” renovācija un pieejamības 
nodrošināšana 

P2  98000 PB, ERAF, VB 2013-2015 6 sporta laukumiņu iekārtošana, vides 
pieejamības nodrošināšana teritorijā un 
iekštelpās, pārtikas bloka, sanitāro telpu 
renovācija, apkures sistēmas 
rekonstrukcija, elektroinstalācijas 
nomaiņa, teritorijas nožogošana un bruģa 
uzklāšana, celiņu ierīkošana 

Izglītības iestāde 

34.  Lubānas vidusskolas internāta izveide P2 30 230000 PB, VB, ERAF, 
ESF 

2012-2018 Izveidots un labiekārtots internāts vismaz 
16 bērniem 

Novada pašvaldība  
Izglītības iestādes 

35.  Meirānu pamatskolas apkures sistēmas 
rekonstrukcija 

P2 51,52,53 180 000 PB, VB, ERAF 2012-2018 Rekonstruēta apkures sistēma, izbūvēta 
katlu māja 

Novada pašvaldība  
Izglītības iestādes 

36.  Bērnu rotaļu laukumu izveide P2 56,61 86 000 PB, VB, ES, 
pārrobežu 
sadarbības 

porgrammas 

2012-2018 Izveidoti 5 bērnu rotaļu laukumi Novada pašvaldība  
Izglītības iestādes, 
biedrības, uzņēmēji 

RV 2.4.Sociālo, veselības pakalpojumu infrastruktūras uzlabošana 

37.  Lubānas veselības un sociālā aprūpes centra 
infrastruktūras attīstība un aprīkojuma iegāde, 
nodrošinot veselības un sociālo pakalpojumu 
pieejamību Lubānas novada iedzīvotājiem  

P2 32, 33 800000 ERAF, PB, VB 2012-2018 Veikta veselības un sociālā aprūpes centra 
ēkas rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde. 

Novada pašvaldība  

38.  Meirānu feldšeru – vecmāšu punkta 
infrastruktūras attīstība un aprīkojuma iegāde, 
nodrošinot veselības un sociālo pakalpojumu 

P2 31 85000 ERAF, PB, VB 2012-2018 Veikta Meirānu feldšeru – vecmāšu punkta 
būves rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde 
ģimenes ārstu praksēm 

Novada pašvaldība  
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pieejamību Lubānas novada iedzīvotājiem 

39.  Sociālās rehabilitācijas, transporta 
pakalpojumu, palīglīdzekļu, psihologu, 
asistentu atbalsta  nodrošināšana  

P2 31 100000 PB, VB, ESFL, 
ERAF, ESF 

2012-2018 Iegādāts transporta līdzekļi, palīgierīces, 
rehabilitācijas trenažieru, ierīkots 
psihologa atbalsta kabinets 

Novada pašvaldība, 
sociālie dienesti,  

RV 2.5. Kultūras pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

40.  Kultūras iestāžu pieejamība personām ar 
kustību traucējumiem 

P2 35, 36, 37 250000 PB, VB, ESFL 2012- 018 Izveidotas uzbrauktuves, pielāgotas telpas 
personām ar kustību traucējumiem 
Lubānas  tautas namā, Lubānas bibliotēkā 

Novada pašvaldība,  

41.  Kultūras/ tautas namu telpu, aprīkojuma un 
tehnikas modernizācija, ēku rekonstrukcija un 
energoefektivitātes nodrošināšana 

P2 34 1800000 PB, VB, ESFL 2012-2018 Nodrošināta kultūras ēku funkcionalitāte 
un materiāltehniskās bāzes atjaunošana, 
renovētas ēkas 

Novada pašvaldība,  

42.  Bibliotēkas telpu un materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana 

P2 34 250000 PB, VB, ESFL 2012-2018 Veikta telpu rekonstrukcija, iegādātas 
grāmatas un citi periodiskie izdevumi 

Novada pašvaldība,  

43.  Mākslinieku radošās mājas izveide P2 16,17 22000 PB, ESFL, VB 2013-2018 Telpu, piemērošana radošo plenēru 
darbnīcām un dienesta viesnīcai, vides 
labiekārtošana 

Biedrības 

44.  Brīvdabas estrāžu, stadionu, aktīvā tūrisma 
objektu rekonstrukcija 

P2 34 980000 PB, ESFL 2012-2018 Atjaunotas brīvdabas estrādes Lubānā un 
Meirānos, sportošanas vietas un 
labiekārtota teritorijas 

Novada pašvaldība,  

45.  Lubānas kinoteātra modernizācija P2 41,42,46 42000 PB, ESFL 2012-2016 Kultūras nama kinozāles aprīkošana ar  
modernu aparatūru – multifunkcionāla 
koncertzāle ar profesionālu gaismas un 
skaņu aparatūru. 

Biedrības 

46.  Informatīvo stendu izvietošana Lubānas 
novadā 

P2  45000 PB 2012-2018 Uzstādīti 5 jauni informatīvie stendi 
Lubānā (3), Meirānos, Indrānos 

Novada pašvaldība,  

47.  Lubānas muzeja izveide P2 19,63,62 85000 PB,VB, ESF, 
ERAF 

2012-2018 Izveidots vēsturisko liecību muzejs, 
iegādāti eksponāti, muzejs akreditēts,  

Biedrības 

P3 - Cilvēkresursu un pārvaldības attīstība 
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RP 3.1. Sociālo pakalpojumu attīstība 

48.  Tehnisko palīglīdzekļu noma P3  45,47,48 VB 2012-2018 Nodrošināta tehnisko palīglīdzekļu nomas 
iespējas 

Sociālais  dienests, 
valsts aģentūras, 
biedrības 

49.  Dienas centra izveide bērniem invalīdiem, 
personām ar kustību traucējumiem 

P3 41, 42, 
43, 44 

150000 PB, ERAF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem 

Sociālais  dienests 

50.  Dienas centra izveide – jauno māmiņu 
apmācībai, datorprasmju apmācībām trūcīgām 
personām un nelabvēlīgām ģimenēm 

P3 40, 43, 44 85000 PB, ERAF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi, iegādāta 
datortehnika, iesaistīti vismaz 45 cilvēki 
pakalpojuma saņemšanā 

Sociālais  dienests 

51.  Ģimenes centra izveide P3 40, 43, 44 300000 PB, ERAF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi, ieviesta 
darba prasmju apmācība ģimenēm, 
darbojas atbalsta personāls 

Sociālais  dienests 

52.  Psihologa konsultāciju nodrošināšana P3 39, 40, 
41, 42 

45000 PB, ESF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi vismaz 2 
reizes nedēļā mērķa grupām 

Sociālais  dienests 

53.  Apkalpojošā personāla izglītošana  P3 39, 40, 
41, 42 

30000 PB, ESF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi, 
paaugstināta Lubānas novada sociālā 
personāla kapacitāte 

Sociālais  dienests 

54.  Krīzes centrs dažādām mērķa grupām P3 43-48 28000 PB, ESF 2012-2018 Nodrošinātas telpas, personāls un papildus 
pakalpojumi cilvēkiem krīzes situācijās 

Sociālais  dienests, 
biedrības 

RV3.2. Izglītības iespēju paplašināšana 

55.  Inovatīvo un alternatīvās apmācības metožu 
ieviešana 

P3 52,55,56 30000 PB, ESF, ES 
Izglītības 

programma 

2012-2018 Piedāvātas mājmācības iespējas, ieviestas 
vismaz 3 inovatīvās apmācības metodes 
izglītības iestādēs, piedāvāta mentoringa 
kustība izglītībā 

Izglītības iestādes, 
IZM, vecāki, biedrības 

56.  Jauniešu iniciatīvu centru izveide un darbības 
nodrošināšana 

P3 51 13000 PB, ESF, ES 
Jaunatnes 

programma 

2012-2018 Izveidoti 3 jaunatnes iniciatīvas centri 
Lubānā, Meirānos, Indrānos, iegādātas 
galda spēles, aprīkojums, ir jaunatnes 
darba organizators un ir  nodrošināta 
centru darbība 

Novada pašvaldība, 
jaunieši, izglītības 
iestādes 
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57.  Regulāras sadarbības izveide starp jauniešu 
iniciatīvu centru un nevalstiskām novada 
organizācijām 

P3 51 10000 PB, ESF, ES 
Jaunatnes 

programma 

2012-2018 Izveidota sekmīga sadarbības forma starp 
jauniešu iniciatīvu centriem un NVO 

Novada pašvaldība, 
izglītības iestādes, 
NVO 

58.  Senioru pieredzes atzīšana un viņu iesaiste 
sabiedrības attīstības procesos 

P3 50 8000 PB, ES 
programma 
Aktīvi pilsoņi 

2012-2018 Sabiedrības attīstības procesos iesaistīti 
seniori, pieredzes bagāti speciālisti 

Novada pašvaldība, 
pensionāru apvienības 

59.  Brīvprātīgā darba popularizēšana dažādās 
sabiedrības grupās 

P3 49 5000 PB, ES 
programma 
Aktīvi pilsoņi 

2012-2018 Pieaudzis brīvprātīgo skaits Novada pašvaldība, 
jauniešu iniciatīvu 
centri 

60.  Sekmēt jauniešu un jaunatnes darbinieku 
līdzdalību pieredzes apmaiņā un neformālās 
izglītības pasākumos 

P3 47, 48 15000 PB, ES 
programmas 
mūžizglītībā, 
neformālajā 

izglītībā  

2012-2018 Vismaz 4 gadā  neformālās izglītības 
pasākumi, piedalās vismaz 10 % jauniešu 

Novada pašvaldība, 
jauniešu iniciatīvu 
centri 

VP3.3.Sadarbības un aktīvas atpūtas iespēju nodrošināšana 

61.  Lubānas novada dienu organizēšana  P3 53, 54, 55 55000 PB, ES Kultūras 
programma, 

KKF 

2012-2018 Vismaz 1 reizi gadā Lubānas novada dienas Novada pašvaldība, 
pašdarbības kolektīvi 

62.  Lubānas novada iedzīvotāju piedalīšanās 
festivālos un koncertos ārzemēs 

P3 52 70000 PB, ES Kultūras 
programma, 

KKF 

2012-2018 Vismaz 2 koncerti un/vai festivāli gadā, 
kuros piedalās Lubānas novada iedzīvotāji 

Biedrības, pašdarbības 
kolektīvi 

63.  Tautas mākslas, tradīciju popularizēšanas 
pasākumi, amatnieku dienas 

P3 52 60000 PB, KKF, ES 
Kultūras 

programma 

2012-2018 Amatnieku atbalsta pasākumi – vismaz 2 
amatnieku dienas gadā Lubānā un 
Meirānos, iesaistīti vismaz 10 amatnieki, 
pašdarbības kolektīvi, tradīciju 
popularizēšana vietējos un reģionālajos 
masu medijos,  

Biedrības, amatnieki 

64.  Iespieddarbu par Lubānas novadu izdošana P3 62,61,60,
64 

35000 Kultūras 
programma, 

ESF, Pārrobežu 

2012-2018 Izdotas 5 grāmatas un iespieddarbi par 
Lubānas novadu un cilvēkiem, tais skaitā 
novada popularizēšanai 

Novada pašvaldība, 
biedrības 
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65.  Zaļo tirdziņu izveide un mājražotāju tradīciju 
popularizēšana 

P3 52 30000 PB, uzņēmēji 2012-2018 Izveidota zaļā tirdziņa tirdzniecības vieta 
Lubānas pilsētā, organizētas informatīvās 
kampaņas Vidzemes reģionā par 
pasākumiem zaļajā tirdziņā, piesaistīti 
mājražotāji un apmeklētāji 

Zemnieki, uzņēmēji, 
biedrības 

66.  Ekstrēmās dabas sporta un aktīvās atpūtas 
trases izveide 

P3 60 68000 ESF, uzņēmēji 2012-2018 Izveidota ekstrēmās dabas sporta un 
aktīvās atpūtas trase, vismaz 1, 3 km 

Novada pašvaldība, 
zemnieki, uzņēmēji, 
biedrības 

67.  Distanču slēpošanas trases izveide P3 59,56,55 8000 PB, ESF, 
uzņēmēji 

2012-2018 Izveidotas vismaz 3  distanču slēpošanas 
trases, 18 km 

Novada pašvaldība, 
zemnieki, uzņēmēji 

68.  Nūjošanas trases izveide, aprīkojuma iegāde P3 59,56,55 5000 PB, biedrības, 
ESF 

2012-2018 Izveidotas vismaz 2 nūjošanas trases, 12 
km 

Novada pašvaldība, 
zemnieki, uzņēmēji 

RV3.4.Inovatīvu metožu ieviešana pārvaldē un pašvaldības pakalpojumu organizēšanā 

69.  Jaunu sadarbības līgumu noslēgšana ar 
Eiropas, citu valstu pašvaldībām 
administratīvās kapacitātes stiprināšanai 

P3 57 15000 PB, ES 
sadarbības 

atbalsta 
programmas 

2012-2018 Noslēgti vismaz 2 jauni sadarbības līgumi Novada pašvaldība, 
ārvalstu partneri 

70.  Vienas pieturas aģentūras, konsultācijas 
principu ieviešana pašvaldības darbā 

P3 69, 71 4000 VB, PB  Aprakstīti visi pašvaldības pakalpojumi, 
ievietoti pašvaldības mājas lapā un 
www.latvija.lv mājas lapā 

Biedrības, valsts 
iestādes 

71.  Sadarbības uzsākšana starp Lubānas novada 
iedzīvotāju, uzņēmēju, NVO konsultatīvajām 
padomēm un rietumvalstu līdzīgām 
padomēm, lai uzlabotu iedzīvotāju līdzdalību 
lēmumu pieņemšanas procesos 

P3 56 5000 PB, ES 
sadarbības 

atbalsta 
programmas 

2012-2018 Izveidota sadarbība, izveidotas vismaz 1 
konsultatīvā padome, veikti pieredzes 
apmaiņas pasākumi 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, novada 
iedzīvotāji, NVO 

72.  Sadarbības stiprināšana starp NVO, 
pašvaldības institūcijām 

P3 57 13000 PB, NVO 
atbalsta 

pastāvīgi Izveidota veiksmīga sadarbība ar NVO, 
NVO sadarbības padome, NVO atbalsta 

Novada pašvaldība, 
NVO 

http://www.latvija.lv/
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programmas fonds nevalstisko organizāciju iniciatīvām 

73.  Pašvaldības darbinieku apmācība un 
kompetenču paaugstināšana 

P3  11000 PB, ESF 2012-2018 Palielinātas darbinieku kompetences 
plānošanas, projektu vadības, iedzīvotāju 
apkalpošanas efektivitātē, vismaz 1 
apmācības pasākums gadā katram 
pašvaldības darbiniekam 

Biedrības, apmācības 
centri 

74.  Atbalsts novada iedzīvotāju mūžizglītības 
pasākumiem 

P3  25000 PB, ESF 2012-2018 Atbalstīti vismaz 5  mūžizglītības kursi, 
iesaistīti iedzīvotāji mūžizglītības 
pasākumos 

Biedrības, apmācības 
centri 

75.  Lubānas novada tūrisma attīstības stratēģijas, 
mārketinga pasākumu plāna izstrāde 

P3 62 7000 PB, pārrobežu 
sadarbības 
programma 

2012-2013 Izstrādāta novada teritorijas tūrisma 
attīstības stratēģija, mārketinga pasākumu 
plāns 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, Igaunijas 
Krievijas pašvaldības, 
TIC 

76.  Novada zīmola veidošana un pozicionēšana  P3 61 15000 PB, pārrobežu 
sadarbības 
programma 

2012-2013 Izveidots novada zīmols, sadarbībā ar 
Vidzemes reģionu un blakus esošajiem 
novadiem 

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, Igaunijas 
Krievijas pašvaldības, 
TIC 

Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.prioritātes "Policentriska attīstība" 3.6.2.pasākuma "Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes 
sekmēšanai" 3.6.2.1.aktivitātes "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" ietvaros īstenojamie projekti 

Projekti īstenošanas stadijā 2010-2013 

Projekta nosaukums Fonds Īstenošanas periods Projekta izmaksas LVL 

1. Speciālistu piesaiste Lubānas novada pašvaldībai ESF 15.11.2010.-31.12.2012. 13133.76 

2. Lubānas novada teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde ESF 21.12.2010.-30.06.2013. 37142.00 

3. Lubānas novada izglītības iestāžu informatizācija ERAF 15.12.2009.-30.06.2012. 32070.66 
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Nr. Projekta nosaukums Atbilstī-
ba VP 

Papildi-
nāt. ar 
citiem 

projekt. 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(LVL) 

Finanšu avots Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Partneri 

4. Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija ELFLA 11.01.2010.-28.04.2012. 105000.00 

5. Atbalsts vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas realizācijai ELFLA 09.05.2011.-28.12.2012. 15293.60 

6. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā KF 21.11.2008.-21.11.2012. 1223715.97 

Apstiprināti projekti 

1. Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot gaismas objektus 
Lubānā 

KPFI Līdz 30.06.2012. 21895.75 

 

Lubānas novada pašvaldības īstenojamie prioritārie projekti 
Nr. Projekta ideja 

(nosaukums) 
Finansēju

ma 
apjoms, 

LVL 

Plānotais/ 
vēlamais 

finansējuma 
avots 

Ieguldījumu teritorija Projektu 
sastarpējā 

sasaiste, ja ir 

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi 

Izveidotās 
darbavietas, 

skaits 

Saglabātās 
darbavietas, 

skaits 

Piesaistītās 
privātās 

investīcijas, 
LVL 

Izdevumu 
samazinājums 

pašvaldības 
budžetā 

Nodokļu 
ieņēmumu 
pieaugums 
pašvaldības 

budžetā 

1.  Izglītības iestāžu 
energoefektivitātes 
paaugstināšana 

1500000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

        Jā   

 
2.  

Sporta un atpūtas 
laukumu ierīkošana 

12000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

3.  Dabas zinību 
kabinetu renovācija 
un aprīkošana 

80000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

    4       

4.  Mācību telpu 98000 ERAF Ārpus nacionālas vai             



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija  

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”             120 

 

Nr. Projekta ideja 
(nosaukums) 

Finansēju
ma 

apjoms, 
LVL 

Plānotais/ 
vēlamais 

finansējuma 
avots 

Ieguldījumu teritorija Projektu 
sastarpējā 

sasaiste, ja ir 

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi 

Izveidotās 
darbavietas, 

skaits 

Saglabātās 
darbavietas, 

skaits 

Piesaistītās 
privātās 

investīcijas, 
LVL 

Izdevumu 
samazinājums 

pašvaldības 
budžetā 

Nodokļu 
ieņēmumu 
pieaugums 
pašvaldības 

budžetā 

aprīkojumu 
modernizācija, 
bibliotēkas krājumu 
papildināšana 

reģionālas nozīmes 
centra 

5.  Lubānas PII "Rūķīši" 
renovācija un 
pieejamības 
nodrošināšana 

98000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

6.  Lubānas vidusskolas 
internāta izveide 

230000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

  4         

7.  Meirānu Kalpaka 
pamatskolas apkures 
sistēmas 
rekonstrukcija 

180000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

        Jā   

8.  Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes 
centra 
infrastruktūras 
attīstība un 
aprīkojuma iegāde, 
nodrošinot veselības 
un sociālo 
pakalpojumu 
pieejamību Lubānas 
novada iedzīvotājiem 

800000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 
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Nr. Projekta ideja 
(nosaukums) 

Finansēju
ma 

apjoms, 
LVL 

Plānotais/ 
vēlamais 

finansējuma 
avots 

Ieguldījumu teritorija Projektu 
sastarpējā 

sasaiste, ja ir 

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi 

Izveidotās 
darbavietas, 

skaits 

Saglabātās 
darbavietas, 

skaits 

Piesaistītās 
privātās 

investīcijas, 
LVL 

Izdevumu 
samazinājums 

pašvaldības 
budžetā 

Nodokļu 
ieņēmumu 
pieaugums 
pašvaldības 

budžetā 

9. 1
3 
Sociālās 
rehalibitācijas, 
transporta 
pakalpojumu, 
palīglīdzekļu,psiholog
u, asistentu atbalsta 
nodrošināšana 

100000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

  3         

10. 1
1 
Brīvdabas estrāžu, 
stadionu, aktīvā 
tūrisma objektu 
rekonstrukcija 

98000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

11. 1
7 
Bibliotēkas telpu un 
materiāli tehniskās 
bāzes atjaunošana 

250000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

12. 4 Lubānas kultūras 
nama rekonstrukcija, 
izveidojot koncertzāli 
-  kinoteātri 

222000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

          Jā 

13. 2
5 
Izglītot sociālajā jomā 
nodarbinātos 
speciālistus 

30000 ESF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

14. 1
8 
Jauniešu iniciatīvas 
centra attīstība 

13000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija  

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”             122 

 

Nr. Projekta ideja 
(nosaukums) 

Finansēju
ma 

apjoms, 
LVL 

Plānotais/ 
vēlamais 

finansējuma 
avots 

Ieguldījumu teritorija Projektu 
sastarpējā 

sasaiste, ja ir 

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi 

Izveidotās 
darbavietas, 

skaits 

Saglabātās 
darbavietas, 

skaits 

Piesaistītās 
privātās 

investīcijas, 
LVL 

Izdevumu 
samazinājums 

pašvaldības 
budžetā 

Nodokļu 
ieņēmumu 
pieaugums 
pašvaldības 

budžetā 

15. 6 Udenssaimniecības 
attīstība Lubānas 
novadā. Čuguna 
ūdensvada cauruļu 
nomaiņa uz PVC 
caurulēm 

80000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

16. 1 Katlu mājas Skolas 
ielā 6 rekonstrukcija, 
siltumtrases 
cauruļvadu nomaiņa 
uz rūpnieciski 
izolētām caurulēm, 
kurināmā novietnes 
izbūve 

400000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

17. 1
0 
Kompostēšanas 
laukuma izveide 

46000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

18. 2
3 
Peldvietu 
labiekārtošana 
novada ūdens tilpņu 
publiskajās 
peldvietās 

40000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

19. 7 Paplašināta un 
iežogota kapsēta, 
uzbūvēta kapliča 

35000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

20. 2
2 
Jaunu tūrisma 
produktu veidošana, 

61000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

  1       Jā 
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Nr. Projekta ideja 
(nosaukums) 

Finansēju
ma 

apjoms, 
LVL 

Plānotais/ 
vēlamais 

finansējuma 
avots 

Ieguldījumu teritorija Projektu 
sastarpējā 

sasaiste, ja ir 

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi 

Izveidotās 
darbavietas, 

skaits 

Saglabātās 
darbavietas, 

skaits 

Piesaistītās 
privātās 

investīcijas, 
LVL 

Izdevumu 
samazinājums 

pašvaldības 
budžetā 

Nodokļu 
ieņēmumu 
pieaugums 
pašvaldības 

budžetā 

tūrisma informācijas 
centra izveide 

centra 

21. 2
1 
Veloceliņu, gājēju 
celiņu izbūve 
Lubānas novada 
teritorijā 

278000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

            

22. 1
9 
Lubānas pilsētas 
Vidzemes, Baložu, 
Cesvaines, Ozolu, 
Meža, Aiviekstes un 
Dārzu ielas 2,938 km 
kopgarumā izvietot 
kvēlspuldzes ar LED 
lampām, koka balstus 
ar metāla balstiem 

50000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

        Jā   

23. 8 Pašvaldības ceļš 
jaunie Kapi - Birznieki 
- Dambīši posms 
1,000 līdz 1,980 un 
tilts pār Liedes upi. 
Grants seguma 
rekonstrukcija, tilta 
rekonstrukcija 

95000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

        Samazināsies 
uzturēšanas 

izdevumi 
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Nr. Projekta ideja 
(nosaukums) 

Finansēju
ma 

apjoms, 
LVL 

Plānotais/ 
vēlamais 

finansējuma 
avots 

Ieguldījumu teritorija Projektu 
sastarpējā 

sasaiste, ja ir 

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi 

Izveidotās 
darbavietas, 

skaits 

Saglabātās 
darbavietas, 

skaits 

Piesaistītās 
privātās 

investīcijas, 
LVL 

Izdevumu 
samazinājums 

pašvaldības 
budžetā 

Nodokļu 
ieņēmumu 
pieaugums 
pašvaldības 

budžetā 

24. 1
2 
Pašvaldības ceļš 
Indrāni - Liedeskrogs 
posms no 0,000 līdz 
6,900. Grants 
seguma un caurteku 
rekonstrukcija 

190000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

        Samazināsies 
uzturēšanas 

izdevumi 

  

25. 2
0 
Pašvsldības ceļš 
Sprīdīši - Cepurnieki 
4,45 (visā garumā). 
Grants seguma un 
caurteku 
rekonstrukcija 

150000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes 

centra 

        Samazināsies 
uzturēšanas 

izdevumi 

  

Valsts nodrošināmie prioritārie projekti 
26. 5 Meirānu feldšeru - 

vecmāšu punkta 
infrastruktūras 
attīstība un 
aprīkojuma iegāde 

80000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes centra 

    1       

27. 3 Lubānas 
neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības punkta 
kapacitātes 
stiprināšana 

80000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes centra 

    14       
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Nr. Projekta ideja 
(nosaukums) 

Finansēju
ma 

apjoms, 
LVL 

Plānotais/ 
vēlamais 

finansējuma 
avots 

Ieguldījumu teritorija Projektu 
sastarpējā 

sasaiste, ja ir 

Sagaidāmie rezultāti, ieguvumi 

Izveidotās 
darbavietas, 

skaits 

Saglabātās 
darbavietas, 

skaits 

Piesaistītās 
privātās 

investīcijas, 
LVL 

Izdevumu 
samazinājums 

pašvaldības 
budžetā 

Nodokļu 
ieņēmumu 
pieaugums 
pašvaldības 

budžetā 

28. 1 V-842 Lubāna - 
Upatnieki posms 
no 0,000 līdz 
5,000 (līdz stādu 
audzētavai 
"Podiņi". Asfalta 
seguma izbūve    

500000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes centra 

            

29. 2 P-83 Lubāna - 
Dzelzava posms 
no 0,300 līdz 
3,700 un no 6,300 
līdz 10,000 (līdz 
Liedeskrogam). 
Asfalta seguma 
izbūve 

640000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes centra 

            

30.  V-843 Barkava - 
Lubāna posms no 
20.400 līdz 26,200 
(no Lubānas līdz 
Ošupei). Asfalta 
seguma izbūve 

522000 ERAF Ārpus nacionālas vai 
reģionālas nozīmes centra 
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3. PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA

  
Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam ir noteikta Lubānas novada 

attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi, kā arī noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības 

virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam.  

 

Lubānas novada ilgtermiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 31 uzdevumu atbilstoši 3 

izvirzītājām vidēja termiņa attīstības prioritātēm.  

 

Lai nodrošinātu Lubānas novada attīstības novērtēšanas iespējas un izvērtētu attīstības plānošanas 

dokumenta rādītāju sasniegšanas progresu, Lubānas novada pašvaldība ir izstrādājusi IAP īstenošanas 

uzraudzības sistēmu, kas nodrošinās iespēju novērtēt pašvaldības attīstību kopumā: 

- novērtēt vidēja termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanas progresu; 
- demonstrēt pašvaldības darbības progresu un sasniegumus un informēt par to sabiedrību, 

deputātus un citas ieinteresētās puses;  
- identificēt jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar pašvaldības attīstību un kurām 

nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;  
- pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.  

 
Lubānas novada IAP 2012.–2018. gadam īstenošanas uzraudzība sastāv no četrām sadaļām:  

- IAP uzraudzības institucionālais ietvars un laika grafiks;  

- Lubānas novada attīstības izvērtējuma pamatrādītāji;  

- IAP  noteikto vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtējuma rādītāji;  

- Ikgadējā attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma saturs un iekļaujamā 

informācija.  

 

3.1. Integrētās attīstības programmas institucionālais ietvars 

un laika grafiks  
 
3.1.1. tabula. Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.–2018. gadam īstenošanas uzraudzības 

sistēmas galvenie uzdevumi un atbildīgās institūcijas. 

Nr. Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija 

1. - apstiprināt Lubānas novada IAP2012.–2018. gadam,  

- aktualizēt AP nepieciešamības gadījumā 

Lubānas novada dome 

2. - koordinēt Lubānas novada IAP īstenošanas uzraudzības 
sistēmu un uzraudzību 

Lubānas novada pašvaldība, Attīstības 
daļa 

3. - nodrošināt Lubānas novada IAP rīcības plāna 2012.–2018. 

gadam izpildi 

Lēmējinstitūciju līmenī – Lubānas 

novada pašvaldība, 

Izpildes līmenī – par rīcības plānā 

uzskaitīto projektu realizāciju 
atbildīgās Lubānas novada 
pašvaldības struktūrvienības, iestādes 

4. - Sistemātiski apkopot kvantitatīvos un kvalitatīvos datus, 
- veikt analīzi saskaņā ar Lubānas novada IAP noteiktajām 

vidēja termiņa prioritātēm un novada attīstības 
izvērtējuma pamatrādītājiem. 

Lubānas novada pašvaldības 
Attīstības daļa, Lubānas novada 
pašvaldības struktūrvienības, iestādes 

5. - Sagatavot ikgadējo pārskatu "Pārskats par Lubānas novada Lubānas novada pašvaldības 
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Par Lubānas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam īstenošanas uzraudzības kārtību un  

tās ieviešanu atbildīga ir novada pašvaldības Attīstības daļa. 

 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības procesā tiek iesaistītas Lubānas novada pašvaldības 

struktūrvienības un iestādes.  

 

Uzraudzības sistēmas procesu vada Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa vadītājs, iesaistot 

attīstības programmas īstenošanas un uzraudzības sistēmas procesā struktūrvienību, iestāžu 

vadītājus, kuri operacionālā līmenī veic uzraudzības īstenošanas procesa darbības saskaņā ar 

uzdevumiem.  

 

Lubānas novada IAP 2012.–2018. gadam uzraudzības procesa rezultāti tiks iekļauti pārskatā „Pārskats 

par Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.–2018. gadam īstenošanu” ik gadu par 

katru iepriekšējo gadu un 1 reizi 3 gados par 3 gadu periodu.  

 

Atbildīga Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa atbilstoši pārskata sagatavošanas laika grafikam.   

 

3.1.2. tabula. Lubānas novada AP 2012.–2018. gadam īstenošanas uzraudzības ikgadējā pārskata 

sagatavošanas laika grafiks.  

Atbildīgā 
institūcija 

1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis 

Lubānas novada 
pašvaldības 
Attīstības daļa 

Pārskatu datu 
analīze un 
nepieciešamības 
gadījumā rakstiska 
papildu datu 
pieprasīšana no 
novada pašvaldības 
struktūrvienībām,  

Ikgadējā pārskata 
„Pārskats par Lubānas 
novada integrētās 
attīstības programmas 
2012.–2018. gadam 
īstenošanu” sagatavošana, 
ziņošana par rezultātiem 
Lubānas novada 
pašvaldībā 

Sistemātiska datu 
vākšana un 
apkopošana 

Sistemātiska datu 
vākšana un 
apkopošana 

Attīstības daļa Pārskata 
sagatavošana  

Lubānas novada 
pašvaldība, rezultātu 
publicēšana Lubānas 
novada interneta vietnē 
www.lubana.lv   

  

Lubānas novada 
dome 

 Pārskata apstiprināšana, 
nepieciešamības gadījumā 
lēmuma pieņemšana par 
grozījumiem IAP un/vai 
rīcības plānā 

  

 

IAP 2012.–2018. gadam īstenošanu”  Attīstības daļa 

6. - Apstiprināt ikgadējā pārskatu "Pārskats par Lubānas 

novada  IAP 2012.–2018. gadam īstenošanu”, 

- Pieņemt lēmumu par grozījumiem attīstības programmā 
un/vai rīcības plānā, ja nepieciešams. 

Lubānas novada pašvaldība 

7. - Informēt sabiedrību par attīstības programmas 
īstenošanas rezultātiem, 

- publicēt pārskatu Lubānas novada interneta vietnē 
www.lubana.lv.  

Lubānas novada pašvaldība Attīstības 
daļa sadarbībā ar Lubānas novada 
pašvaldības struktūrvienībām. 

http://www.lubana.lv/
http://www.lubana.lv/
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Lubānas novada pašvaldības struktūrvienības pēc Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļas 

pieprasījuma līdz 15. februārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā gadā savā jomā paveikto saskaņā ar 

Lubānas novada IAP 2012.–2018.gadam Rīcības plānā ietvertajiem uzdevumiem, pasākumiem un 

aktivitātēm, kurā iekļauj arī informāciju par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem.  

 

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa analizē iesniegtos pārskatus un datus un nepieciešamības 

gadījumā līdz 1. martam pieprasa papildus informāciju.  

 

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldības 

struktūrvienībām līdz 1. maijam sagatavo ikgadējo „Pārskats par Lubānas novada integrētās attīstības 

programmas 2012.–2018. gadam īstenošanu”, ziņo par rezultātiem novada pašvaldībai, kā arī ne 

vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc pārskata apstiprināšanas informē sabiedrību par IAP īstenošanas 

rezultātiem, publicējot tos novada interneta vietnē www.lubana.lv.   

 

Lubānas novada dome apstiprina sagatavoto pārskatu un nepieciešamības gadījumā, lemj par 

grozījumu veikšanu Lubānas novada IAP 2012.–2018. gadam un/vai Rīcības plānā.  

 

3.2. Lubānas novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums 

Lubānas novada attīstības pamatrādītāji, ar kuru palīdzību ir iespējams novērtēt Lubānas novada 

attīstību kopumā, ikgadēja izvērtēšana ļaus salīdzināt novada attīstību ar citiem Latvijas novadiem.  

3.2.1. tabula. Lubānas novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji  

Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība bāzes gadā Rādītāja 
vērtība 

pārskata 
gadā 

Vēlamā 
attīstības 

tendence 2017. 
gadā 

Datu avots 

1. TAI rangs 72. vieta (starp 109 
novadiem, 2010. gada dati) 

 ↗ VRAA  
 

2. Teritorijas 
attīstības līmeņa 
izmaiņu indekss 

72. vieta pēc 2010. gada 
datiem, salīdzinot ar 2009. 
gada vērtību 

 ↗ VRAA  
 

3. TAI vērtība –0,402 (2010. gads)  ↗ VRAA  
 

4. Iedzīvotāju skaits 2829 (2011. gads)  ↗ PMLP 

5. Iedzīvotāju 
dabiskais 
pieaugums 

–8,4 (2010. gads)  ↗ PMLP 

6. Bezdarba līmenis 9,6 % (2011. gads)  ↘ NVA 

7. Reģistrēto 
uzņēmumu skaits 
uz 1000 
iedzīvotājiem 

44 (2010. gads)  ↗ UR 

8. Demogrāfiskā 
slodze 

 535,0 (2011. gads)  ↘ VRAA 

9. Ekonomiski aktīvo 
statistisko vienību 
skaits  

881 (2010. gads)  ↗ CSP 

10. Iedzīvotāju 
apmierinātība ar 
dzīvi novadā 

Programmas izstrādes 
anketu apkopojums 

 ↗ Lubānas 
novada 
pašvaldības 
organizētā 

http://www.lubana.lv/
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Nr. Rādītājs Rādītāja vērtība bāzes gadā Rādītāja 
vērtība 

pārskata 
gadā 

Vēlamā 
attīstības 

tendence 2017. 
gadā 

Datu avots 

aptauja 

 

Par Lubānas novada attīstības pamatrādītāju datu apkopošanu un analīzi ir atbildīga Lubānas novada 

pašvaldības Attīstības daļa, kura izvērtēto rādītāju rezultātus iekļauj ikgadējā pārskatā "Pārskats par 

Lubānas novada attīstības programmas 2012. –2018. gadam īstenošanu”. 

 

3.3. Integrētās attīstības programmā noteikto vidējā termiņa 

prioritāšu sasniegšanas izvērtēšana 

Lubānas novada IAP programmas 2012.–2018. gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas 

rezultatīvie rādītāji ir doti 2.4. IAP  stratēģijas nodaļā.  

 

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai IAP īstenošanas uzraudzības ietvaros ik gadu tiks veikts vidēja 

termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums, aizpildot ikgadējos rezultātus tabulā. 

 

3.3.1. tabula. Lubānas novada IAP 2012.–2018. gadam vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas izvērtēšanas 

rādītāji, piemērs. 

Nr. Rādītājs Bāzes gads 
Rādītāja 
vērtība  

Prognozētā 
rādītāja vērtība 
tekošajā gadā 

Datu avots 

P1: Efektīva un ilgtspējīga dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 

RV1.1: Vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

49.  
Iedzīvotāju skaits, kas izmanto 
centralizēto kanalizācijas 
sistēmu 

2010 970  
Lubānas novada 
pašvaldība, SIA 
„Lubānas KP” 

 

 

3.4. Ikgadējā integrētās attīstības programmas īstenošanas 

uzraudzības ziņojuma saturs un iekļaujamā informācija 

Tiek piedāvāta ikgadējā pārskata „Pārskats par Lubānas novada integrētās attīstības programmas 

2012. –2018. gadam īstenošanu” struktūra un iekļaujamā informācija.  

 
3.4.1. tabula. Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.–2018. gadam īstenošanas uzraudzības 
pārskata struktūra un tajā ietveramā informācija . 

Pārskata nodaļa Ietveramā informācija 

Ievads Ievadā ir jāsniedz neliela informācija par IAP nozīmi 
un sasaisti ar citiem plānošanas dokumentiem, ka arī 
jāiekļauj informācija par IAP uzraudzības sistēmu, 
pārskatā ietverto informāciju un kontaktinformāciju 
komentāru un ieteikumu sniegšanai. 

Lubānas novada attīstības vispārējs raksturojums Šajā nodaļā ir jāsniedz vispārīgs Lubānas novada 
attīstības raksturojums, iekļaujot attīstības 
pamatrādītāju izvērtējumu saskaņā ar rādītājiem, kas 
doti 4.3. tabulā. 

Lubānas novada IAP 2012. –2018. gadam 
īstenošanas progress 

Informācija par katras vidēja termiņa prioritātes 
ietvaros veiktajiem pasākumiem un aktivitātēm, 
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izpilde, atkāpes no plānotā. 

Rīcības plāna 2012. –2018. gadam īstenošanas 
progress 

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju 
izvērtējums  

Vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas radītāju 
izvērtējums 

Saskaņā ar rīcības plānā ietvertajiem rādītājiem. 

Secinājumi Apkopota informācija par konstatētajām novirzēm no 
plānotā un izdarītajiem galvenajiem secinājumiem. 

Rekomendācijas Jāietver informācija par ieteicamajiem uzlabojumiem, 
grozījumiem un precizējumiem, kas veicami IAP vai 
AP uzraudzības procesā, pamatojoties uz iepriekšējās 
nodaļās veikto analīzi un izdarītajiem secinājumiem. 

Izmantotās informācijas avoti Informācijas avoti, kas izmantoti sagatavojot AP 
uzraudzības pārskatu. 

Pielikumi Papildus informācija, kura nevar tik iekļauta 
pamatdokumentā, kas kalpo kā informatīvs materiāls. 

 



Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija 

 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”      131 

 

4. PĀRSKATS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS 

PASĀKUMIEM  
4.1. Sabiedrības iesaiste 

1. Lubānas novada iedzīvotāji līdzdarbojās attīstības programmas izstrādē: 
- piedaloties sabiedriskajās apspriedēs,  
- iesaistoties darba grupās,  

- iepazīstot informāciju plašsaziņas līdzekļos – www.lubana.lv, izdevumā „Lubānas 
Ziņas”. 

- piedaloties anketēšanā,  
- lēmuma pieņemšanas procesā  lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā, 

2. Lubānas novada pašvaldība sabiedrības informēšanu ir veikusi, publicējot attīstības 

programmas izstrādes uzsākšanu, anketas mājas lapā www.lubana.lv un vietējā laikrakstā 
par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas kārtību, vietu un 
termiņiem, par iepazīšanos ar attīstības programmu un iespēju iesniegt rakstveida 
priekšlikumus un atsauksmes. 

3. Uzņēmējdarbības (novada uzņēmēji, iesaistīti un aptaujāti 23 cilvēki), pašvaldības speciālistu, 
izglītības, sociālās un kultūras nozares speciālistu (21), nevalstiskā sektora un amatnieku (7) 
iesaiste programmas izstrādē.  

 
4. Stratēģijas izstrādes darba grupa (16). Stratēģijas darba grupas izstrādes seminārs -

16.08.2011. 

 

4.2. Lubānas novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti 

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par Lubānas novada nākotni, attīstības iespējām, un esošajām 

problēmām 2011. gada aprīlī un maijā tika veikta iedzīvotāju aptauja. 

 

Kopā anketas aizpildīja 41 novada iedzīvotāji. Aptaujā piedalījās 26 % vīriešu un 76 % sieviešu. Lielākā 

daļa respondentu – 42 % ir vecumā no 46 līdz 62 gadiem, 20 % vecumā no 26 līdz 45 gadiem. 76 % 

aptaujāto dzīvo Lubānā, 20 % – Indrānu pagastā, 2 % Madonā. 36 % no aptaujātajiem ir ar vidējo 

izglītību un 32 % ar augstāko izglītību. Visaktīvākie bija valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki 54 %, 

20 % pensionāru, 10 % bezdarbnieku un 10 % privāto uzņēmumu darbinieki. 

 

http://www.lubana.lv/
http://www.lubana.lv/
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59 % respondentu darba vai mācību vieta atrodas Lubānā, 12 % Indrānu pagastā un 10 % ārpus 

Lubānas novada teritorijas. 

 

76 % aptaujāto respondentu tuvāko 5 gadu laikā dzīvesvietu mainīt neplāno. 17 % respondentu plāno 

mainīt dzīvesvietu ārpus Lubānas robežām, 2 % Lubānas novada robežās. 

 

Visbiežāk Lubānas novada iedzīvotāji iegūst informāciju par pašvaldības darbu no vietējā laikraksta 

„Lubānas Ziņas” – 48 %, novada portālā 29 %,  pašvaldībā 8%,  klausoties radio 6%,  reģiona TV kanālā 

3%. 
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Lielākā daļa novada iedzīvotāju pauž viedokli, ka vairāk būtu nepieciešama informācija par 

pašvaldības darbību kopumā – 24 %, par respondenta pilsētu/pagastu – 19 %, par jautājumiem, kas 

saistīti ar uzņēmējdarbību– 8 %, par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem komunālajiem 

pakalpojumiem – 9 %, par sociālajiem pakalpojumiem – 10 %. 

 

Pēc aptaujāto domām nepieciešamie infrastruktūras uzlabojumi ir ceļu, ielu un laukumu remonti 34 

%, nepieciešams vairāk soliņu, bērnu laukumu, atkritumu urnu, labiekārtotu pludmaļu – 17 %, 

sabiedrisko ēku infrastruktūra – 10 %, jāizkopj parki, apstādījumi, kapi – 11 %, investīciju piesaiste – 

11%. 

 

Vērtējot pakalpojumu pieejamību, lielākā daļa iedzīvotāju atzīst, ka pakalpojumi ir pieejami, norādot, 

ka namu apsaimniekošanas un komunālie pakalpojumi ir nepietiekami nodrošināti. Iedzīvotāji 

norāda, ka pašvaldībai ir jāparūpējas par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.  
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Iedzīvotāji norāda, ka visvairāk viņus apmierina vides sakoptība, sabiedriskās ēdināšanas kvalitāte, 

kultūras pasākumi, vispārējās izglītības pasākumi, savukārt nepietiekamā kvalitātē ir ielu un ceļu 

infrastruktūra, ielu apgaismojums, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, siltumapgādes un namu 

apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāte. 

 

Kā lielākos trūkumus respondenti min darba vietu trūkumu 29 %, slikto ceļu stāvokli – 25 %, drošības 

un kārtības nodrošināšanu – 17 %. 2 % respondentu norādījuši citu variantu –nav iztīrīti grāvji / nav 

atpūtas vietu vecākiem cilvēkiem, brīvdienās, vakaros. 
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Prioritārās jomas Lubānas novada attīstībā pēc aptaujāto domām ir infrastruktūra – 17 %, 
lauksaimniecības produkcijas pārstrāde – 17 %, mežistrāde, kokapstrāde – 9 %. Cits variants – 
rūpniecība un kooperācija / veco iedzīvotāju aprūpe / mājražošana, amatniecība / darba vietu 
radīšana. 
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Lubānas novada attīstības virziens galvenokārt ir uzņēmējdarbības attīstība 44 %, cilvēka labklājība 37 

%. 

 
 

Respondentu atbildes uz jautājumu Kādi, Jūsuprāt, steidzamākie darbi, vai problēmas, kas pašvaldībai būtu 
jārisina? 

 Regulāri kopt teritoriju abās ceļa pusēs, iebraucot Lubānas teritorijā no Madonas puses, ir vajadzīgas 
vairāk un biežāk izvietotas atkritumu urnas uz ielām. 

 Jaunu darba vietu radīšana, lai laukos paliktu jaunie cilvēki un nebrauktu strādāt citās pilsētās un 
valstīs, Klānos aiz Ērgalas lielo platību apgūšana saimnieciskām vajadzībām, kurināmā ieguve. 

 Lietus ūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana un sakārtošana. 

 Biežāk atcerēties, ka ne tikai Lubānas centrā ir iedzīvotāji un, ka nebeidzas viss ar labi sakārtotu 
asfaltētu trotuāru gar pilsētas domi. Ir arī neasfaltētas ielas, kuras tiek aizmirstas. Arī tajās dzīvo un 
pārvietojas cilvēki, kuri arī maksā nekustamā īpašuma nodokli un ienākuma nodokļus. 

 Jauniešu organizēšana un brīvā laika problēmas risinājums, sakārtot auto pieturvietas, sakārtot 
atpūtas vietas – soliņus centrālo ielu tuvumā. 

 Pabeigt iesāktos darbus uz ielām, veicināt darba vietu rašanos. 

 Sakārtot „izārdītās” ielas, pabeigt iesāktos darbus ūdens saimniecībā, nodarbināt „simtlatniekus”, 
prasīt atbildību par neizdarībām. 

 Ceļu remonts, ielu apgaismojums, vides sakoptība. 

 Nepabeigtie remontdarbi uz ielām, jāsakārto meliorācijas sistēma. 

 Kad Lubānā notiek dažādi kultūras pasākumi (svētki u.c.) no Meirāniem ir problēmas nokļūt uz 
pasākumu tiem, kam nav personīgā auto. Varētu rast iespēju noorganizēt transportu, ja būtu kaut vai 
10 pasažieri. Varētu pieteikties pa telefonu, pie kultūras darbiniekiem, saskaņot, kur pulcēties un pēc 
pasākuma atrisināt nokļūšanu mājās. 

 Jānomaina pašvaldības policijas darbinieks un jānodrošina aktīva pašvaldības policista darbība 
Lubānā, jāveicina iedzīvotāju mūžizglītība, mājražošana un amatniecība, jāizstrādā kampaņa, kā 
piesaistīt uzņēmējus, veidot jaunus uzņēmumus Lubānas novadā un radīt darba vietas. 

 Sakārtot Krasta un Sporta ielas. 

 Veikt pašvaldības objektu siltināšanu, meklēt zobārstu darbam Lubānā. 

 Ūdensvada un kanalizācijas sistēmu sakārtošana, trotuāra ierīkošana Brīvības ielā gar bērnu dārzu un 
asfalta ierīkošana uz ielas, soliņu ierīkošana pilsētā 

 Nevienādās un dārgās cenas par apkuri ziemas mēnešos, kaut arī siltums ir ļoti minimāls. 

 Uzlabot ielu stāvokli. 

 Ceļu ietvju sakārtošana, ielu apgaismojumu sakārtošana, patstāvīgs policists Lubānas novadam. 
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 Drošības un sabiedriskās kartības nodrošināšana, panākt vienošanos ar Latvijas valsts meži, ka mežā 
darbus veiks novadā esošās firmas un  vietējie profesionālie strādnieki. 

 Sakarā ar to, ka visās jomas notiek finansējuma samazināšana, izmantot visas iespējas piesaistīt ES 
finansējumu, piedaloties izsludinātajos projektos, turpināt sakārtot infrastruktūru novadā, pilsētā. 

 Uzņēmējdarbības veicināšana, infrastruktūras sakārtošana, energoefektivitāte, informētība un 
sadarbība ar iedzīvotājiem, pašvaldības policija, vienas pieturas punkts, ekoloģija un vide. 

 Graustu sakārtošana (vecā slimnīca, pienotava, baltais krogs, graudu kaltes, nepabeigta daudzstāvu 
ēka, sagruvušās fermas). 

 Novadgrāvju sistēmas sakārtošana, veco graustu nojaukšana. 

 Ceļu stāvokļa uzlabošana. 

 Izveidot jaunas darba vietas, veicināt uzņēmējdarbības attīstību. 

 Darba vietu izveidošana, tukšās ēkas lietderīgi izmantot, salabot sabojātos ceļus. 

 Infrastruktūras sakārtošana, novērst plūdus izrokot novadgrāvjus no Barkavas un Lubānas ielas uz 
Aivieksti. 

 Jāmaina attieksme pret iedzīvotājiem, jāuzlabo ūdensapgāde un kanalizācija, jāveic iestāžu un māju 
siltināšana, jāuzlabo veselības aprūpe (zobārsts, ģimenes ārsts, rentgens). 

 Meliorācijas darbi, pašvaldības iestāžu siltināšana, veselības aprūpes uzlabošana, vietējie saistošie 
noteikumi par sociālās palīdzības līdzdalību. 

 Stimulēt speciālistu motivāciju palikt strādāt Lubānas novadā. 

 Sakopt nesakārtotās teritorijas, sodīt privātīpašniekus, kas nekopj savus īpašumus. 

 Meliorācijas sakārtošana, applūstošās teritorijas. Pašvaldībai piederošais uzņēmums SIA „KU”, varētu 
paplašināt savu pakalpojumu klāstu – malkas zāģēšana, skaldīšana, zāles pļaušana, mēslu atvešana, 
zemes apstrāde, veļas mazgāšana, ķīmisko tīrīšana, velosipēdu remonts, apavu remonts. Kādreiz šie 
pakalpojumi bija pieejami, kāpēc nav tagad? 

 Pašvaldības mājokļos nepieciešams kontrolēt un veikt apkures iekārtu remontu, dūmvadu tīrīšanu, 
atkritumu urnu izvietošana ielās, ielu apgaismojumi, rūpēties par vientuļajiem pensionāriem. Atvērt 
stikla taras pieņemšanas punktu. 

 Jānovāc bīstamie koki ielu, parku un kapsētu apstādījumos. Jānovērš ūdens novadīšanas sistēmas 
aizsprostojumi. 
 
Respondentu atbildes uz jautājumu –  
 
Jūsu ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai. 

 Mīlēt to darbu, ko dara. Novēlu atrast vēl tādus cilvēkus kā Māra L. 

 Saukt pie atbildības nekustamo īpašumu saimniekus par nesakārtotiem īpašumiem, lai taupītu naudu, 
biežāk izvērtēt, cikos jāieslēdz ielu apgaismojums, vietējā laikrakstā, iedzīvotājiem saprotamā valodā, 
jāatspoguļo domes darbs (nevis tikai ar saistošo noteikumu numuriem un skaitļiem) 

 Iedzīvināt pašvaldības darbinieku un deputātu aktivitātes – saskarsmi ar iedzīvotājiem. Veicināt 
vietējas valdības atpazīstamību. 

 Darīt savu darbu ar lielāku atbildību, uzklausīt iedzīvotāju vēlmes. 

 Pārskatīt mūsu „lielā” novada darbinieku skaitu un lietderību, pildīt dotos solījumus un uzklausīt 
iedzīvotāju vēlmes, Sociālo pabalstu saņēmējiem reālu līdzdarbošanos, veicināt un atbalstīt darboties 
gribētājus. 

 Vienota komanda un skaidri mērķi, ņemt vērā šos iedzīvotāju aptaujas rezultātus. 

 Ņemt vērā iedzīvotāju domas. 

 Regulāri informēt iedzīvotājus par visām aktivitātēm, ko kurš dara, turpināt tikties ar iedzīvotājiem. 

 Kādreiz arī vajadzētu pilsētas sapulces, kā tas bija senos laikos pavasaros, kultūras nama darbs maz 
manāms. 

 Pārskatīt domes darbinieku skaitu un nodarbinātību. 

 Intensīvāk nodarbināt bezdarbniekus pilsētas labiekārtošanā. 

 Vairāk interesēties par sabiedrības vēlmēm. 
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 Vismaz reizi mēnesī  katrs deputāts rīko tikšanos ar iedzīvotājiem. Tas dos iespēju izanalizēt katra 
deputāta darbību. Ja tikšanās reizē būs maz apmeklētāju, tātad iedzīvotāji deputātam neuzticas, 
deputātiem par savu darbību jāinformē iedzīvotāji ar „Lubānas ziņu” starpniecību. 

 Nomainīt darbiniekus, ikmēneša atskaitīšanās novada iedzīvotājiem, sadarbība starp iestādēm. 

 Piesaistīt vairāk ES līdzekļus ogu un sēņu pārstrādes ceha būvei. 

 Aptauju veikšana arī citu problēmu risināšanā. 

 Turpināt strādāt un attīstīties. 

 Deputātiem vajag būt aktīvākiem. 

 Samazināt domes darbinieku skaitu. 

 Uzklausīt iedzīvotāju ieteikumus, nelobēt vienu noteiktu iestādi, sakārtot privātīpašumus, taisnīgi 
attiekties pret sociālajiem pabalstiem, palīdzību, nedot bez līdzdarbošanās, izdot savus saistošos 
noteikumus. 

 Lietderīgāk izmantot „simtlatnieku” programmu. 

 Samazināt štata vienības domē, palielinot darba pienākumu apjomu, bet ne otrādi. 

 Darīt darbu pēc labākās sirdsapziņas, ar preses starpniecību informēt iedzīvotājus. 

 Paldies pašvaldībai par labu darbu. 

 Administratīvi sodīt tos, kas vakaros klīst vēlās stundās un piedrazā, ja nav ko maksāt, jāpiesaista pie 
sakopšanas. Nepieciešamas kopsapulces ar iedzīvotājiem, lai veidotos ciešākas saites ar tautu. 

 

4.3. Sabiedriskās apspriešanas 

 
Lubānas novada domē 2011. gada 27. oktobrī tika pieņemts lēmums par Lubānas novada integrētās 
attīstības programmas 2012.–2018. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai 
apspriešanai. 
 
Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.–2018. gadam sabiedriskā apspriešana tika 
organizēta no 2011. gada 12. novembra līdz 12. decembrim. 
 
2011. gada 3. novembrī tika organizēta iedzīvotāju sanāksme par attīstības programmas izstrādi.  
 
2011. gada 15. novembrī sanāksme par Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.–
2018. gadam 1. redakcijas apspriešanu. Sanāksmē piedalījās 23 iedzīvotāji. 
 
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemti 3 priekšlikumi, kuri iestrādāti IAP. 
 

Informācija par IAP tika ievietota laikrakstā „Lubānas Ziņas”un pašvaldības portālā www.lubana.lv, 
priekšlikumus varēja iesūtīt rakstiski vai iesniedzot personīgi pašvaldības iestādēs. 
 
 
 

 

 

 

http://www.lubana.lv/


Lubānas novada  integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam, gala redakcija 

 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”      139 

 

 

PIELIKUMI 

 

 

 



Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012-2018.gadam 

Sabiedriskās apspriešanas priekšlikumu apkopojums 

140 

Izstrādāja: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „Infrades”, SIA „NAMS”, SIA „Baltkonsults”     

 

 
Pielikums nr.1. 
Sabiedriskās apspriešanas ierosinājumi Lubānas novada integrētās attīstības programmai 
Lubāna, 2011. gada 12. decembris 

Nr. Iesniedzējs Priekšlikums Noraidīts/Atbalstīts 

1. Ilze Kraukle Lubānas novada izveides datums varētu būt 16. oktobris, pie deju kolektīviem – šajā 

sezonā darbību uzsāk Austrumu deju grupa. 

Kultūras nams ir jārenovē, lai iegūtu lielāku koncerttelpu un kino zāli ar modernu 

aparatūru – MULTIFUNKCIONĀLA KONCERTZĀLE AR PROFESIONĀLU GAISMAS UN 

SKAŅU APARATŪRU. 

Ēka –  Lubānas kultūras nams – ir celta 1909. gadā kā Lubānas lauksaimnieku saieta 

nams (102 gadi), tā atrodas pilsētas centrā un nevar palikt kā grausts , kurš sabrūk. 

Vispār kino mazpilsētā ir retums, tā ir mūsu konkurētspējīgā priekšrocība. 

Tad vēl pie pasākumiem – dzejnieces Broņislavas Martuževas dzimšanas diena – ir 

plaši svinētas apaļās jubilejas, bet ikgadējās nav publisks pasākums visiem novada 

iedzīvotājiem – folkloras kopas aiziet un viņu apsveic. 

Tad vēl svarīgi ir saglabāt lietišķo mākslu –  aušanas tradīcijas, adīšanas, rokdarbus. 

Attīstīt starpkultūru dialogu, attīstīt mednieku, putnu vērotāju, dabas mīļotāju 

pasākumu organizēšanu, bērniem organizēt vasaras nometnes – jo esam zaļa latviska 

mazpilsēta, varbūt radīt un piedāvāt – māksliniekiem radošo māju, kur skaistā ainavu 

vidē radīt mākslas darbus. 

Atbalstīts, iekļauts Investīciju plānā. 

2. Gulbenes novada dome Gulbenes novada dome norāda šādas kopīgas intereses: 

- dabas lieguma „Lubānas mitrāja” apsaimniekošana; 
- starppilsētu autobusu maršrutu attīstība; 
- Pededzes ūdens resursu aizsardzība. 

Atbalstīts Iekļauts stratēģiskajā daļā. 

3. Lubānas pirmsskolas izglītības 

iestāde „Rūķīši” 

Lubānas PII ‘’Rūķīši’’ nepieciešamie materiāli un remontdarbi Lubānas novada 

integrētās attīstības programmai 2012.–2018. gadam: 

1. Laukumiņu labiekārtošana+ sporta laukums – 6 gb 
2. Ielu apgaismojuma uzlabošana PII teritorijā 

Iekļauts Investīciju plānā. 
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Nr. Iesniedzējs Priekšlikums Noraidīts/Atbalstīts 

3. Vides pieejamība invalīdiem 
4. Iestādes nožogojums (kvalitatīvāks un izturīgāks) 
5. Iestādē – elektroinstalācijas nomaiņa 
6. Pārtikas bloka renovācija (sienas, ventilācija, aprīkojums) 
7. Sanitāro mezglu nomaiņa iestādē 
8. Apkures sistēmas nomaiņa vai uzlabošana 
9. Zibensnovedējs 
10. Ugunsdzēsības signalizācijas pilnīga uzstādīšana (visās iestādes telpās vēl nav) 
11. Iestādes zemējuma mērījumi 
12. Bruģis vai jauns asfalta segums ap iestādi, laukumiņiem 
13. Mēbeļu iegāde grupām, kabinetiem 
14. Ventilācija (iestādes telpām) 

 


