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IEVADS  
 

Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030. gadam (turpmāk tekstā IAS) ir novada teritorijas 

ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, attīstības 

mērķus un prioritātes.  

IAS ir izstrādāta ņemot vērā Lubānas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes ietvaros 

sagatavoto pašreizējās situācijas analīzi un attīstības programmā ietverto Lubānas novada attīstības stratēģisko 

ietvaru. IAS ietver telpiskās attīstības perspektīvu, kas apraksta un grafiski attēlo vēlamo Lubānas novada 

teritorijas telpisko struktūru, t.i.: 

 nozīmīgākos esošos telpiskās struktūras elementus un vēlamās ilgtermiņa pārmaiņas, galvenās 
funkcionālās telpas; 

  apdzīvojuma struktūru un publisko pakalpojumu klāstu;  

  galvenos transporta koridorus un infrastruktūru, kā arī maģistrālos inženierkomunikāciju tīklus un 
objektus; 

  dabas teritoriju telpisko struktūru, t.sk. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu; 

  kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas; 

  ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas; 

 prioritāri attīstāmās teritorijas. 

Lubānas novada IAS izstrādāta, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam un Vidzemes 

plānošanas reģiona teritorijas attīstības plānošanas dokumentos (Teritorijas plānojums 2007.-2027.gadam; 

Attīstības programma 2007.-2013.gadam; Latvijas reģionu ekonomikas attīstības perspektīvas un virzieni 2010-

2011; Alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma 2010. –2017. gadam; u.c.) noteiktos ilgtermiņa 

attīstības mērķus un prioritātes. 
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1. LUBĀNAS NOVADA VIZĪTKARTE 2013 
Ģeogrāfiskais izvietojums. Lubānas novads 

atrodas Latvijas A daļā, Vidzemes plānošanas 

reģiona DA daļā. Novada administratīvais centrs – 

Lubānas pilsēta, atrodas 208 km no valsts 

galvaspilsētas Rīgas, tuvākās pilsētas Vidzemes 

reģionā ir Madona (42 km) un Gulbene (54 km), 

Latgales reģionā – Balvi (60 km) un Rēzekne (94 

km), bet Zemgales reģionā -  Jēkabpils (104 km).  

 

1.1.attēls. Lubānas novada izvietojums Latvijā. 

Administratīvais raksturojums. Lubānas novads 

ir izveidots 2007. gada 30. oktobrī, apvienojot 

Lubānas pilsētu un Indrānu pagastu. Lubānas 

novada teritorija ir 346,93 km2, no tiem Lubānas 

pilsēta – 4,39 km2, Indrānu pagasts –342,54 

km2. Lubānas novada administratīvā teritorija 

robežojas ar 4 novadiem: Gulbenes, Rugāju, Balvu 

un Madonas. Novada administratīvais centrs ir 

Lubānas pilsēta. Lielākās apdzīvotās vietas novadā 

ir Lubānas pilsēta (1851 iedzīvotāji), Meirānu ciems 

(229 iedzīvotāji) un Indrānu ciems (79 iedzīvotāji).  

 

1.2.attēls. Lubānas pilsēta. 

Novada sasniedzamība. Lubānas novads 

sasniedzams pa valsts reģionālajiem autoceļiem P 

82 Jaunkalsnava – Lubāna, P 83 Lubāna – Dzelzava 

un vietējiem autoceļiem V842 Lubāna – Upatnieki 

un V843 Barkava – Lubāna. 

Iedzīvotāji, nodarbinātība un sabiedriskā 

aktivitāte. Saskaņā ar 2011.gada Tautas 

skaitīšanas datiem, Lubānas novads pēc iedzīvotāju 

skaita ir desmitais mazākais novads Latvijā un 

trešais mazākais Vidzemes reģionā. Uz 01.01.2012 

Lubānas novadā dzīvo 2504 pastāvīgie iedzīvotāji1 

(48% vīrieši un 52% sievietes). Lubāna ir 

latviskākais Latvijas novads - pēc etniskās 

piederības 96,94 % Lubānas novada iedzīvotāju ir 

latvieši, nākošā lielākā grupa ir krievi (2%). Pēc 

iegūtās izglītības aptuveni 13% Lubānas novada 

iedzīvotāju ir augstākā izglītība, 31% profesionālā 

vidējā izglītība, 22% vispārējā vidējā izglītība, 29% 

pamatizglītība, bet 5% izglītība ir zemāka par 

pamatizglītību. Iedzīvotāju blīvums Lubānas novadā 

ir 7,2 cilv./km2, kas ir aptuveni 2 reizes zemāks 

nekā Vidzemes plānošanas reģionā (13,7 cilv./km2), 

4 reizes zemāks nekā vidēji Latvijā (31,6 cilv./km2) 

                                                           
1
 Saskaņā ar CSP datiem uz 01.01.2012 
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un aptuveni 20 reizes zemāks nekā vidēji ES (ES 27 

vidējo valstu rādītājs – 155 cilv./km2).  

 

1.3.attēls. Talka Lubānā. 

Lubānas novadā līdzīgi kā visā Latvijā pēdējos 

gados ir novērojamas negatīvas depopulācijas un 

iedzīvotāju novecošanās tendences (pēdējo piecu 

gadu laikā Lubānas novada iedzīvotāju skaits ir 

samazinājies par 8% (Vidzemes reģionā – 9%, vidēji 

Latvijā – 7%). Demogrāfiskā slodzes līmenis uz 

01.01.2012. Lubānas novadā ir 597, kas ir augstāks 

nekā vidēji Vidzemes reģionā (587) un Latvijā (573). 

31.12.2012 Lubānas novadā reģistrētais bezdarba 

līmenis ir 11,9%, kas bija augstāks nekā vidēji 

Vidzemes plānošanas reģionā (9,3%) un Latvijā 

(8%). Lubānas novada iedzīvotāji ir aktīvi 

pašdarbības kolektīvu dalībnieki. Novadā darbojas 

4 deju kolektīvi, vokālais ansamblis, folkloras kopa, 

lauku kapela un amatierteātris.  

 

1.4.attēls. Lubānas novada deju kolektīvs. 

Lubānas novadā aktīvi darbojas 13 nevalstiskās 

organizācijas, no kurām daļa rūpējas par novada 

kultūrvēsturiskā mantojuma un ievērojamu 

novadnieku piemiņas saglabāšanu, daļa ir interešu 

NVO – pensionāru biedrība, amatnieku biedrība, kā 

arī NVO, kas darbojas aktīvās atpūtas un tūrisma 

attīstības jomā.  

Uzņēmējdarbības aktivitāte un vide. Saskaņā 

ar CSP datiem 2011.gadā Lubānas novadā bija 139 

ekonomiski aktīvie tirgus dalībnieki, no kuriem 

vairāk kā puse bija pašnodarbinātās personas un 

individuālie komersanti (48% un 6%), kas arī 

Vidzemes reģionā ir dominējošās tirgus dalībnieku 

grupas, komercsabiedrības (27%) un zemnieku 

saimniecības (19%). Šis proporcionālais sadalījums 

pēdējos gados nedaudz mainās, samazinoties 

pašnodarbināto personu un individuālo 

komersantu skaitam un palielinoties 

komercsabiedrību skaitam.  

 

1.5.attēls. Uzņēmējdarbība Lubānas novadā. 

Kopējais Lubānas novada ekonomisko tirgus 

dalībnieku skaits Lubānas novadā 2011.gadā 

salīdzinājumā ar 2009.gadu ir palielinājies par 14 

vienībām jeb 11,2%, un 2011.gadā Lubānas novadā 

ir 55 ekonomiski aktīvie tirgus dalībnieki uz 1000 

iedzīvotājiem, kas ir aptuveni par 20% zemāks, 

nekā vidēji Latvijā un gandrīz 23% zemāks nekā 
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vidēji Vidzemes plānošanas reģionā. Vairāk kā puse 

(77 uzņēmēji) no visiem Lubānas novada 

uzņēmējiem darbojas lauksaimniecības, 

mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē, no 

kuras dominējošā joma ir augkopība, lopkopība, 

medniecība (62 uzņēmēji), mežsaimniecība un 

mežizstrāde (13 uzņēmēji) un zivsaimniecība (2 

uzņēmēji), nākošā vairāk pārstāvētā nozare ir 

tirdzniecība (15 uzņēmēji) un apstrādes rūpniecība 

(7 uzņēmēji), kur dominē koksnes un koka 

izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles (5 

uzņēmēji). Atbilstoši Lubānas novada lielākie 

uzņēmumi nodarbojas ar mežistrādi, kokapstrādi 

(Latvijas – Vācijas kopuzņēmums SIA „Holzwerke 

Lubāna”, SIA „Tūjas-4”, SIA „Jikel”, SIA „Ramani”, 

kokaudzētava „Podiņi”, u.c.), tirdzniecību (SIA 

„Lubānas patērētāju biedrība”, SIA „Klāni A”, SIA 

„Lubāns aptieka”, u.c.) un lauksaimniecisko 

ražošanu (SIA „Hereford Agro”, ZS „Kalnastradi”, ZS 

„Bļodāri”, u.c.). Labs potenciāls ir tūrisma nozarei, 

īpaši, medību tūrismam, kurš jau šobrīd ir attīstīts 

starptautiskā līmenī, tāpat ūdenstūrismam, t.sk. 

laivošana, makšķerēšana, un aktīvai atpūtai dabā – 

dabas takas, putnu vērošanas vietas, u.c. Svarīgs 

faktors tūrisma aktivitātei un attīstībai ir Lubānas 

novada amatnieku, radošo darbnīcu darbība un 

piedāvājums. 

 

1.6.attēls. Lubānas novada amatniece. 

Attīstības centri un publisko pakalpojumu 

pieejamība. Lubānas novadā ir viens novada 

nozīmes attīstības centrs – Lubānas pilsēta, un divi 

vietējās nozīmes attīstības centri – Meirānu ciems 

un Indrānu ciems. Lubānas novadā ir pieejami 

sekojoši publiskie pakalpojumi, kurus nodrošina 

Lubānas novada pašvaldība: 

 Vispārējo publisko labumu pakalpojumi, 
kurus nodrošina Lubānas novada 
pašvaldības administrācija (attīstības daļa, 
kanceleja, grāmatvedība, kultūras darba 
speciāliste, izglītības darba speciāliste, 
nekustamā īpašuma speciāliste, īpašumu 
apsaimniekošanas speciālists, lauku 
attīstības speciāliste, mājas lapas 
administrators un izdevuma „Lubānas 
Ziņas” redaktore); 

1.7.attēls. Lubānas novada pašvaldības 
administratīvā ēka. 

 Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi 
(civilstāvokļa aktu reģistrācijas 
pakalpojumi); 

 Bāriņtiesas pakalpojumi, t.sk. notariālās 
darbības; 

 Jauniešu centrs; 

 Vēsturisko liecību un izstāžu zāle; 

 Sociālā dienesta pakalpojumi (sociālā darba 
veikšana ar dažādām personu grupām; 
sociālās palīdzības sniegšana; sociālo 
pakalpojumu sniegšana, t.sk. sociālā 
aprūpe mājās) un pašvaldības 
struktūrvienības „Lubānas veselības un 
sociālās aprūpes centrs" sociālie un 
veselības aprūpes pakalpojumi, t.sk. 
ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā 
rehabilitācija); 

 Kultūras pakalpojumi (bibliotēkas 
pakalpojumi Lubānas pilsētā, Meirānu 
ciemā; kultūras un brīva laika pavadīšanas 
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iespējas, dalība pašdarbības kolektīvos 
Lubānas kultūras namā un Meirānu tautas 
namā); 

 Izglītības pakalpojumi (pirmskolas izglītības 
pakalpojumi Lubānas PII „Rūķīši” un 
Meirānu Kalpaka pamatskolā; 
pamatizglītības un vidējās izglītības 
pakalpojumi Lubānas vidusskolā un 
pamatizglītības pakalpojumi Meirānu 
Kalpaka pamatskola; profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības pakalpojumi pieejami 
Lubānas mākslas skolā); 

 

1.8.attēls.Meirānu Kalpaka pamatskola. Foto: 
I.Groce. 

 Būvvaldes pakalpojumi (pakalpojumus 
nodrošina sadarbībā ar Varakļānu un 
Cesvaines pašvaldībām 2009. gadā 
izveidotā novadu apvienotā Būvvalde; 
Lubānas pašvaldības ēkā pakalpojumi tiek 
nodrošināti 2 stundas 2 reizes mēnesī); 

 Komunālie pakalpojumi un namu 
apsaimniekošana (Lubānas novada 
pašvaldības Attīstības daļa veic nekustāmā 
īpašuma apsaimniekošanu, organizē 
pašvaldības autoceļu uzturēšanu, 
ūdensapgādes un siltumapgādes 
pakalpojumus nodrošina SIA „Lubānas 
KP”); 

 Valsts (t.sk. valsts komercsabiedrību) nodrošināti 

publiskie pakalpojumi, kas atrodas Lubānas 

novadā: 

 Ugunsdzēsības pakalpojumi (Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 
Vidzemes reģiona brigāde, Madonas daļa, 
Lubānas postenis); 

 Darbā iekārtošanas, nodarbinātības 
pakalpojumi (Nodarbinātības valsts 

aģentūra, Madonas filiāle, Lubānas 
sektors); 

 Pasta pakalpojumi (pasta nodaļas atrodas 
Lubānas pilsētā un Meirānu ciemā); 

 Tūrisma pakalpojumi (VAS „Latvijas Valsts 
meži” un tūrisma un rekreācijas centra 
Ezernieki pakalpojumi), kā arī viesu mājas, 
apskates objektu piedāvājums. 

Tuvākais reģionālas nozīmes attīstības centrs ar 

plašāku publisko pakalpojumu klāstu ir Madonas 

pilsēta, uz kuru Lubānas novada iedzīvotāji brauc 

saņemt trūkstošos publiskos pakalpojumus (VSAA, 

VZD, VID, u.c.). 

Dabas resursi. Aptuveni divas trešdaļas jeb 65% 

no Lubānas novada kopējās platības aizņem mežu 

zemes. Šāds mežu īpatsvars ir augstāks par ES 

vidējiem rādītājiem. Līdz ar to meža resursi ir 

pieskaitāmi pie nozīmīgākajiem un reizē 

visdinamiskāk izmantojamiem Lubānas novada 

dabas resursiem. Meža resursiem ir ekoloģiska un 

sociālekonomiska nozīme, meži ir būtiska 

mozaīkveida ainavu veidojošā sastāvdaļa un 

nozīmīgs rekreācijas potenciāls. Lubānas novada 

meži ir bagāti ar meža dzīvniekiem, kas ļauj attīstīt 

medību saimniecību un medību tūrismu.  

 

1.9.attēls. Lubānas mežu sēņu raža. 

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. 
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Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 

salīdzinoši mazāku daļu – 17,2%. To vidējais 

kvalitatīvais novērtējums ir 32 balles, kas ir zemāks 

par Latvijas vidējo novērtējumu (38 balles), tomēr 

augstāks par Vidzemes reģiona vidējo novērtējumu 

(31,4 balles).  

 

1.10.attēls.Lauksaimniecība Lubānas novadā. Foto: 

I.Groce. 

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.2 Visā 

Lubānas novada administratīvajā teritorijā ir 

aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos 

kultūraugus.  

Lubānas novads, tāpat kā Vidzemes reģions 

kopumā, ir labi nodrošināts ar ūdens resursiem. 

Esošā centralizētā ūdensapgāde izmanto pazemes 

ūdeņus.  

                                                           
2
 Vidzemes plānošanas reģiona ekonomiskais profils, 

2010. 

 

1.11.attēls. Atpūtas vieta Lubānas novadā 

„Ezernieki”. 

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. 

 

1.12.attēls. Brauciens ar laivām Aiviekstē. 

8,6% no visas novada teritorijas aizņem purvi – 

rietumu daļā atrodas Olgas purvs (3640 ha), kurš 

tiek rūpnieciski izstrādāts, pagasta austrumu daļā – 
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zemie purvi Baltie klani, (4029 ha), Dzedziekstes 

(1862 ha) Drikšnu peisa (1560 ha).3 

Saskaņā ar LVĢMC datiem, Lubānas novadā ir 

konstatētas triju veidu derīgo izrakteņu atradnes – 

smilts, kūdra un sapropelis. Kūdra ir sastopama 

Olgas purvā, kūdras krājumi – 8 729.58 (2010. 

gads). Apzinātas ir 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. Novadā ir izpētīta viena smilts atradne - 

Meirānu atradne.  

Lubānas novadā atrodas 2 īpaši aizsargājamās 

dabas teritorijas - Kapu ezers un Lubāna mitrājs, 

abas ir Natura 2000 teritorijas. Lubāna mitrājs ir 

unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas 

komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši 

aizsargājamo sugu populāciju un biotopu 

saglabāšanai. Putnu apdzīvotības un daudzveidības 

dinamikas indekss Lubānas novadā liecina par labu 

ekosistēmu stāvokli.  

 

1.13.attēls.Jūras ērgļa ligzda. Foto: U.Bergmanis. 

Vairāku Eiropā un pat pasaulē apdraudēto putnu 

sugas Lubānas novadā veido būtisku daļu no 

globālās populācijas, piemēram, mazais ērglis, jūras 

ērglis, grieze. 

                                                           
3
Madonas rajona Indrānu teritorijas plānojums. 2007.–

2019., 4. sējums. Vides pārskats Madonas rajona 
Indrānu pagasta teritorijas plānojumam, 2007. 

Lubānas novada kultūrainavai nozīmīga un tikai 

novadam raksturīga ir Indrānu pagastā 17 ha 

apjomā esošā Seldžu ozolu audze, kurā ietilpst arī 

gobu, ošu un ozolu meži Aiviekstes upes krastā, kas 

ir Latvijā reti sastopams biotops.  

Kultūrvide. Lubānas novada teritorijā ir saglabāta 

latviskā kultūrvide un ainava, kuru raksturo 

vidzemnieku viensētu grupas, dižkoki, 

kultūrvēsturiskie pieminekļi. Tūrismam nozīmīgākie 

ir Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas 

ērģeles un vitrāžas.  

 

1.14.attēls. Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes 

baznīca. 

Novadā darbojas privātais operdziedātāja Jāņa 

Zābera memoriālais muzejs ,,Vecais Ceplis". 

 

1.15.attēls. Jāņa Zābera memoriālais muzejs. 
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2. STRATĒĢISKĀ DAĻA  

2.1. Lubānas novada ilgtermiņa attīstības redzējums 

(vīzija) 

 
2.1.1.attēls. Lubānas novada attīstības vīzija. 

Lubānas novada attīstības pamatā ir tā būtiskākās 

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, Broņislava Martuževa, 

Miķelis Gruzītis, aktīvi iedzīvotāji un sava 

novada patrioti. 
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2.2. Lubānas novada ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un 

prioritātes  
Lubānas novada attīstība ilgtermiņā ir vērsta uz 

trim stratēģiskiem mērķiem (SM) – SM1: Efektīva 

uzņēmējdarbība; SM2: Cilvēka dzīves labklājība; 

SM3: Kvalitatīva un pieejama dzīves vide. Kā 

ilgtermiņa attīstības prioritāte (IP) ir izvirzīta IP1: 

Zaļš, konkurētspējīgs novads. 

 

2.2.1.attēls. Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritāte. 

Lubānas novada ilgtermiņa stratēģiskais ietvars 

(attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa 

attīstības prioritāte) noteikts, ņemot vērā novada 

vērtības un īpašo atrašanās vietu ārpus lielajiem 

tranzītu ceļiem un ar to saistīto piesārņojumu, kā 

arī maz pārveidotās dabas ainavas. Tas paver 

novadam lielu potenciālu kvalitatīvai dzīves videi 

un gudrai, videi draudzīgai ekonomiskai aktivitātei, 

kuras attīstībai nav nepieciešami lieli cilvēkresursi, 

bet pilnvērtīgi tiek izmantots esošais cilvēku 

potenciāls un dabas resursi, jeb citiem vārdiem 

sakot, novadā tiek kāpināta tā vispārējā 

konkurētspēja, saglabājot zaļu vidi un inovatīvi, 

efektīvi izmantojot esošos resursus. Iedzīvotāju 

dzīves un darba apstākļu kvalitātes uzlabošanai 

attīstīta ir kultūras infrastruktūra, kas nodrošina 

kultūras pieejamību novadā un sniedz 

iedzīvotājiem radošo izpausmju iespējas, tādējādi 

netieši sekmējot vērtību inovāciju ieviešanu 

saimnieciskās dzīves organizēšanā.  

Lai nodrošinātu Lubānas novada attīstības centra 

sekmīgu attīstību, ir jāveicina visa veida 

infrastruktūras attīstība un tās kvalitātes 

uzlabošana, kā arī pamata, sociālo pakalpojumu un 

kvalitatīvu mājokļu pieejamība, kultūras un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas, kā arī laba vide 

uzņēmējdarbības aktivizēšanai, radot darba 

iespējas iedzīvotājiem visā novada teritorijā. 

IP1: Zaļš, konkurētspējīgs novads. 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, tыrisma pakalpojumi, lauksaimniecībā 

– bioloģiskā lauksaimniecība, lauksaimniecības 

ražošanā – enerģijas ražošana. 

IP1: Zaļš, konkurētspējīgs novads 
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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 iespēja ekoloģiski tīru produktu 

izstrādei. Nākotnē tīra un dabiska vide kļūs arvien 

būtiskāka pilnvērtīgas dzīves kvalitātes uzturēšanai.  

Lubānas novada ilgtermiņa attīstības stratēģiskais 

ietvars kopumā atbilst Eiropas Savienības, 

nacionālas un reģionālas nozīmes plānošanas 

dokumentos noteiktajām attīstības prioritātēm.  

 

2.2.2..attēls. Lubānas novada ilgtermiņa attīstības stratēģiskā ietvara atbilstība Eiropas Savienības, Latvijas un 
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības prioritātēm. 

Izvērtējot Lubānas novada attīstību Vidzemes 

ilgtermiņa attīstības scenāriju kontekstā, Lubānas 

novads īsteno ilgtspējīgāko - kohēzijas un optimālās 

attīstības scenāriju. Attīstības atslēgas vārdi ir 

sadarbība, specializācija, uzņēmība un vēlēšanās 

izglītoties. Lubānas pilsētā vietējiem iedzīvotājiem 

ir pieejami pakalpojumi, dabas resursi, 

kultūrvēsturiskais mantojums brīvā laika 

pavadīšanai, pievilcīga dzīves vide pašiem un 

nosacījums ilgtspējīgam lauku, ekotūrismam. Lauki 

kļūst par patērējamo telpu pilsētas iedzīvotājiem. 

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.  

Lai novērtētu Lubānas novada IAS izvirzīto 

stratēģisko mērķu sasniegšanu, ir izvirzīti Lubānas 

novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji (skat. 

2.2.1.tabulu). Tā kā IAS īstenošana ir tieši saistīta ar 

Lubānas novada attīstības programmas 2012.-

2018.gadam īstenošanu, kuras novērtēšana notiek 

ik gadu, tad arī Lubānas novada IAS izvirzīto mērķu 

sasniegšanas novērtējums tiks iekļauts kā atsevišķa 

sadaļa Lubānas novada attīstības programmas 

īstenošanas uzraudzības ziņojumā. Par Lubānas 

novada attīstības pamatrādītāju datu apkopošanu 

un analīzi ir atbildīga Lubānas novada pašvaldības 

Attīstības daļa. 
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2.2.1. tabula. Lubānas novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji atbilstoši izvirzītajai attīstības prioritātei. 

Nr Rādītājs Rādītāja vērtība bāzes gadā 
Vēlamā attīstības 
tendence 2030. 
gadā vai rādītāji 

Datu avots 

Zaļš konkurētspējīgs novads 

1.  TAI vērtība 
–0,322 (2011. gads) 
(69.vieta no 110 novadiem) 

↗ 
VRAA 

 

2.  Iedzīvotāju skaits 2765 (01.01.2013.) 3470 PMLP 

3.  
Iedzīvotāju dabiskais 
pieaugums 

–8,4 (2010.) -6,8 PMLP 

4.  Bezdarba līmenis 11,9 % (31.12.2012.) 4,3 % NVA 

5.  
Reģistrēto uzņēmumu skaits 
uz 1000 iedzīvotājiem 

44 (2010.) 65 UR 

6.  

Demogrāfiskā slodze 
(demogrāfiskā slodze ir 
darbspējas vecumu 
nesasniegušo un pārsniegušo 
personu skaita attiecība pret 
personu 
skaitu darbspējas vecumā. 
Demogrāfiskās slodzes līmeni 
var izteikt procentos vai uz 1 
000 iedzīvotājiem.) 

 526  (01.01.2012.) 510 VRAA 

7.  
Ekonomiski aktīvie tirgus 
dalībnieki  

139 (2011.) 148 CSP 

8.  Meža zemju īpatsvars 65% 65% Pašvaldības dati 

9.  
Informācija un raksti Latvijas 
un pasaules presē par novada 
sasniegumiem gadā 

14 38 
Preses, žurnāli, 

ziņu portāli  

10.  
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
dzīvi novadā 

Iedzīvotāju aptaujas rezultāti ↗ 
Pašvaldības 
organizēta 

aptauja 

 

Stratēģijas ieviešanas uzraudzība nepieciešama, lai 

konstatētu, kā tiek sasniegti izvirzītie stratēģiskie 

mērķi. Stratēģisko mērķu sasniegšanas 

novērtēšanai tiek izmantoti galvenie indikatori un 

to plānotais ilgtermiņa attīstības virziens 2030. 

gadā. Katru gadu novadā jānovērtē progress 

stratēģisko mērķu sasniegšanā, jāaktualizē un  

 

jāizvērtē rādītāji un to dinamika stratēģijas 

realizēšanas laikā. 

Lai novērtētu Lubānas novada attīstību un 

ilgtspējīgas stratēģijas izvirzītā nākotnes redzējuma 

īstenošanu, tiek izstrādāta uzraudzības sistēma. 
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Uzraudzības sistēmu veido: 

 uzraudzības rādītāju datu bāze (teritorijas 
attīstības rādītāji) jeb stratēģisko mērķu 
sasniegšanas progresa novērtējums; 

 novada pašvaldības Attīstības nodaļa, kura 
veic ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
uzraudzību.  

Teritorijas attīstības radītāji tiek noteikti 

stratēģiskajiem mērķiem. Tie tiek izvērtēti, lai ik 

gadu pašvaldība vienlaikus ar publisko gada 

pārskatu izstrādātu ikgadējo uzraudzības ziņojumu, 

kurā aprakstītas: 

 veiktās rīcības stratēģisko mērķu 
sasniegšanas virzienā; 

 noteikto uzraudzības rādītāju izpildes 
progress; 

 konstatētās novirzes no plānotā un to 
skaidrojums; 

 secinājumi un ieteikumi rīcību uzlabošanai 
ar mērķi pilnībā sasniegt izvirzītos mērķus 
un prioritātes. 

Attīstības rādītāji ik gadu datu bāzē jāatjauno un 

jāsniedz novērtējums atbilstoši plānotajam 

attīstības virzienam. 
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2.3. Lubānas novada 

specializācija 

 

Lubānas novads ir Latvijas iedzīvotāju dzīves telpa, 

ar mežu, lauksaimniecības zemju (t.sk. bagātīgu 

ganību) un citu dabas bagātību lielo platību. Tas ir 

svarīgs visiem, kas veic saimniecisko darbību 

esošajos klimatiskajos apstākļos un ar tiem 

resursiem, kas ir pieejami šai teritorijai. 

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. Šāds 

formulējums 2010.gadā tika ierakstīts Vidzemes 

plānošanas reģiona ekonomiskā profila dokumentā 

un šādas novada priekšrocības saskata arī ikviens 

Lubānas novada iedzīvotājs. 

 

2.3.1.attēls. Lubānas novada specializācija un loma Vidzemes reģionā, Latvijā un pasaulē. 

Lubānas novadam ir viens no augstākajiem 

mežainības koeficientiem valstī - līdz 65%. 

Salīdzinājumam - Eiropas valstīs meža zemes vidēji 

aizņem 30% teritorijas. Līdz ar to, var teikt, ka 

Lubānas novada reģionālās nozīmes mežu zemju 

areāli ir būtisks potenciāls konkurētspējīgas 

mežsaimniecības attīstībai - prioritāti mežu 

saimnieciskajai izmantošanai, un perspektīvā 

kokapstrādes produktu ražošanai ar pievienotu 

vērtību. Lubānas novada mežsaimniecības un 

kokrūpniecības attīstība nākotnē virzāma tā, lai to 

arī varētu dēvēt par reģiona un valsts piemēru 

pārdomātai un saimnieciskai darbībai 

mežrūpniecības jomā.  

Lubānas novadā nozīmīgas ir tradicionālās 

lauksaimniecības ražošanas nozares – graudkopība, 

piena un gaļas lopkopība. Lubāna mitrāja klāni ir 

izmantojami ganībām, attīstot gaļas un piena 

lopkopību. Lopkopības attīstība veicina 

lauksaimniecības zemju izmantošanu, neļauj tām 

aizaugt ar krūmājiem, kas, savukārt, saglabā 
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reģiona raksturīgo ainavu un, attīstot zemnieku 

saimniecības, nodrošina darba vietas, ģimenes 

uzņēmumus. Perspektīvā ir iespēja attīstīt 

lauksaimniecības produktu pirmapstrādi, 

netradicionālās lauksaimniecības veidus. 

Mežsaimniecības attīstība, ievērojot ilgtspējīgas 

attīstības principus, tieši mijiedarbojas ar medību 

tūrismu. Paredzot mežu atjaunošanu, tiek 

saglabāta vide medību tūrisma attīstībai. Arī dabas 

veltes – meža ogas, sēnes mijiedarbojas ar 

pārdomātu saimniecisko darbību mežu izciršanā un 

atjaunošanā, un ir pamats pārtikas pārstrādes 

attīstībai - lauksaimnieciskās produkcijas pārstrādei 

(pirmapstrāde; saldēšana; ievārījumu, sulu un 

konservu ražošana).  

Liela daļa Lubānas novada ir Natura 2000 dabas 

liegumi, kuros sastopami reti biotopi, putni, 

aizsargājami augi un koki. Lai arī tas ierobežo 

saimniecisko darbību, novadā tiek saglabātas dabas 

vērtības (meža dzīvnieki, ogas, sēnes, neskartā 

daba), kas ir potenciāls dabas, ekotūrisma un 

medību tūrisma attīstībai. Attīstot ekotūrisma 

infrastruktūru, pakalpojumus un produktus, to var 

izmantot arī novada sociālekonomiskajai attīstībai. 

Mežsaimniecības un lauksaimniecības attīstība 

būtiski ietekmē novada iedzīvotāju nodarbinātību, 

arī novada resursu izmantošanu. Novadā pieejamie 

kultūras un izglītības pakalpojumi, atpūtas iespējas 

veido dzīves vidi, kas var piesaistīt jaunus novada 

iedzīvotājus, nodrošināt kvalitatīvas dzīves vides 

iespējas esošajiem. 

Lubānas pilsēta kā novada nozīmes attīstības centrs 

ne tikai nodrošina novada iedzīvotājiem novadā 

pieejamos publiskos pakalpojumus, bet arī 

nodrošina infrastruktūru uzņēmējdarbības, 

ražošanas attīstībai, iekļaujoties rūpniecības centrā 

līdz ar reģiona mazpilsētām - Mazsalacu, Rūjienu, 

Strenčiem, Sedu un Cesvaini. 

2.3.1.. tabula. 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 novada stratēģiskā ietvara atbilstība ES 2020 konceptiem: 

Gudra izaugsme: 

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

 ātrgaitas interneta nepieciešamība visā novada teritorijā, 

  efektīvu tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbības nozarēs – mežsaimniecībā, stādaudzētavā 
„Podiņi”, kokapstrādē, bioloģiskajās lauksamniecības saimniecībās, 

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

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

 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: 

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

 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: 

 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, 

 mazo lauksaimniecības uzņēmumu attīstība, ražojot bioloģisko produkciju, izmantojot ekoloģiskos 
meža ogu, sēņu resursus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam. Gala redakcija. 

 

Izstrādāja SIA „Baltkonsults” sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību                                                     18 

 

3. TELPISKĀS ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA  

3.1.  Nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras 

elementi un vēlamās ilgtermiņa pārmaiņas, 

galvenās funkcionālās telpas 
Lubānas novada nozīmīgākie esošās telpiskās 

struktūras elementi ir: 1 novada nozīmes attīstības 

centrs (Lubānas pilsēta, kuras telpiskā struktūra ir 

attēlota atsevišķā zemāk esošajā attēlā) un 2 

vietējās nozīmes attīstības centri (Meirānu ciems 

un Indrānu ciems), mežu teritoriju areāli, 

lauksaimniecības zemju areāli, aizsargājamās dabas 

teritorijas, derīgo izrakteņu ieguves areāls, 

ainaviski vērtīgās teritorijas, izziņas tūrisma centrs 

un dabas takas, kā arī kultūrvēsturisko pieminekļu 

vietas un amatniecības centrs.  

Saskaņā ar Lubānas novada IAS stratēģisko ietvaru, 

kas paredz Lubānas novada attīstību balstīt uz 

vietējo resursu pilnīgāku, gudrāku izmantošanu, 

saglabājot Lubānas novadu zaļu, tomēr vienlaicīgi 

paaugstinot konkurētspēju, vēlamas ilgtermiņa 

telpiskās struktūras pārmaiņas nav būtiskas, kas 

skaidrojams galvenokārt ar novada specializācijas 

un stratēģijas īstenošanas kvalitatīvajām 

pārmaiņām. 

 

3.1.1.attēls. Lubānas novada specializācija vēlamās ilgtermiņa pārmaiņas.

Lubānas novada esošās telpiskās struktūras 

elementi un vēlamās ilgtermiņa pārmaiņas grafiski 

attēlotas Lubānas novada telpiskās attīstības 

perspektīvas kartē, kurā atsevišķi ir redzama 

Lubānas pilsētas kā novada nozīmes attīstības 

centra telpiskā struktūra.  

Nozīmīgākās Lubānas pilsētas telpiskās struktūras 

ilgtermiņa pārmaiņas ir: 

 15 ha lielā Ozolu ciema, kas izveidojies uz 

Lubānas pilsētas robežas un telpiski ir tās 

apbūves turpinājums (šeit atrodas 

vienģimenes un mazstāvu dzīvojamās 
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mājas), teritorijas pievienošana Lubānas 

pilsētai;  

 attīstītas ražošanas teritorijas izveidošana 

pilsētas ZR daļā.  

 

3.1.2.attēls. Telpiskās attīstības  perspektīva Lubānas novadā. 
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Lubānas novada telpisko struktūru un to vēlamo ilgtermiņa pārmaiņu raksturojums ir dots 3.1.1. tabulā. 

3.1. 1.tabula. Lubānas novada telpisko struktūru un to vēlamo ilgtermiņa pārmaiņu raksturojums.

Telpiskā struktūras 
nosaukums 

2013.gads 2030.gads 

Lubānas novada 
attīstības centri 

 1 novada nozīmes attīstības centrs 
(Lubānas pilsēta) un 2 vietējās 
nozīmes attīstības centri (Meirānu 
ciems un Indrānu ciems) 

 1 novada nozīmes attīstības centrs 
(Lubānas pilsēta) un 2 vietējās 
nozīmes attīstības centri (Meirānu 
ciems un Indrānu ciems) 

Mežu teritoriju 
areāli 

 65% no novada teritorijas; 
 Notiek mežistrāde; 
 Attīstās mežsaimniecība (VAS LVM 

kokaudzētava „Podiņi”); 
 Kokaudzētava „Podiņi” vienu no 

modernākajām un lielākajām meža 
stādu kokaudzētavām ne tikai Latvijā 
vai Baltijā, 

 Attīstās medību tūrisms, arī 
starptautiskā līmenī (VAS LVM viesu 
māja „Ezernieki”) 

 65% no novada teritorijas; 
 Konkurētspējīga mežsaimniecība; 
 Attīstīta mežsaimniecība (VAS LVM 

kokaudzētava „Podiņi”); 
 Kokaudzētava „Podiņi” vienu no 

modernākajām un lielākajām meža 
stādu kokaudzētavām ne tikai Latvijā 
vai Baltijā, bet ir lielākā kailsakņu 
stādu ar uzlabotu sakņu sistēmu 
ražotne pasaulē; 

 Notiek mežu saimnieciskā 
izmantošana kokapstrādes produktu 
ražošanai ar pievienoto vērtību; 

 Starptautiskā līmenī attīstīts medību 
tūrisms; 

 Attīstīta meža velšu – sēņu, ogu 
pārstrāde - lauksaimnieciskās 
produkcijas pārstrāde (pirmapstrāde; 
saldēšana; ievārījumu, sulu un 
konservu ražošana). 

Aizsargājamo 
dabas teritoriju 
areāli 

 Atpūtas vieta pie Kapu ezera;  
 Lubāna mitrāja teritorija gandrīz 

pilnībā nepieejama pašvaldības 
iedzīvotājiem un viesiem, pat dabas 
izziņas tūrisma nolūkos; 

 Lubānas novads ir ekotūrisma 
teritorija. 

 Atpūtas vieta pie Kapu ezera; 
 Pašvaldība sadarbībā ar vides 

aizsardzības institūcijām un kopīgo 
interešu pašvaldībām ir atradusi 
līdzsvaru dabas resursu ilgtspējīgai un 
racionālai izmantošanai, saglabājot 
ekoloģisku un neskartu vidi, kā arī 
radot iedzīvotājiem nodarbinātības 
un ekonomiskās izaugsmes iespējas – 
attīstīts ekotūrisms; 

 Lubānā ir izveidots ekotūrisma  
attīstības centrs (Lubāna mitrāja 
informācijas centrs); apskatei 
pieejami Lubāna mitrāja teritorijā 
esošie kultūrvēsturiskie pieminekļi; 
pie Pededzes ieteka Aiviekstē ir 
uzbūvēti putnu novērošanas metāla 
torņi, ir iespējas vērot putnus; atklāts 
jauns ūdenstūrisma maršruts pa 
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Telpiskā struktūras 
nosaukums 

2013.gads 2030.gads 

Pededzes upi, 
 Ir ekstremālo sporta veidu 

piedāvājums Lubāna mitrāja 
teritorijā, 

Lauksaimniecības 
zemes areāli 

 Tiek veikta tradicionālā 
lauksaimniecība  

 ir attīstīta bioloģiskā lauksaimniecība; 
 attīstīta pārtikas produktu ražošana, 

izmantojot bioloģiskas metodes; 
 Lubāna klānu pļavas tiek izmantotas 

kā ganības gaļas lopkopības attīstībai: 
 Lubānas novads ir kļuvis par gaļas 

liellopu audzēšanas un liellopu gaļas 
sagatavošanas centru 

Transporta 
infrastruktūra 

 Valsts reģionālo un vietējo ceļu tīkls 
novada ir pietiekams, būtiskākais 
trūkums ir baltais segums (smiltis un 
grants), asfaltēts ir tikai virziens 
Lubāna – Madona 

 Valsts reģionālo un vietējo ceļu tīkls 
novada ir pietiekams un netiek 
paplašināts; 

 Ir uzlabota esošo ceļu seguma 
kvalitāte; 

 Ir rekonstruēti 3 reģionālās nozīmes 
autoceļi (detalizēti skat. 3.3.sadaļu):  

o P83 Lubāna – Dzelzava; 
o V842 Lubāna – Balvi; 
o maršruts Lubāna – Ošupe – 

Gaigalava (saīsina Rēzeknes 
sasniedzamību par ~20 km); 

 Attīstās veloceliņu tīkls novadā, 
prioritāri veloceliņš izveidots pie 
Aiviekstes Ozoli-Meirāni,  

Derīgo izrakteņu 
ieguves areāls 

 Nozīmīgākais Lubānas novada derīgo 
izrakteņu areāls ir Olgas kūdras purvs 
novada DR daļā 

 Nozīmīgākais Lubānas novada derīgo 
izrakteņu areāls ir Olgas kūdras purvs 
novada DR daļā 

Ražošanas 
attīstības centri 

 VAS „Latvijas Valsts meži” 
kokaudzētava „Podiņi” 

 VAS „Latvijas Valsts meži” 
kokaudzētava „Podiņi”; 

 Izveidots jauna ražošanas teritorija 
Lubānas pilsētas ZR daļā. 

 

Dabas teritoriju un atsevišķu infrastruktūras 

elementu robežas sniedzas pāri Lubānas novada 

administratīvajām robežām, tāpēc ar kaimiņu 

pašvaldībām veidojas atsevišķas kopīgo interešu 

teritorijas, kuru attīstība ir plānojama kopīgi.   

Zemāk esošajā tabulā ir dotas kopīgo interešu 

teritorijas un kaimiņu pašvaldības, ar kurām kopā 

risināmi norādīto kopīgo interešu teritoriju 

attīstības jautājumi. 

3.1.2. tabula. Kopīgo interešu teritorijas un kaimiņu pašvaldības, ar kurām kopā risināmi norādīto kopīgo 
interešu teritoriju attīstības jautājumi. 

 
Kopīgo interešu teritorija / risināmais 
jautājums 

Madonas 
novads 

Gulbenes 
novads 

Rugāju 
novads 

Rēzeknes 
novads 

Balvu 
novads 

1.  
Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” 
apsaimniekošana 
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Kopīgo interešu teritorija / risināmais 
jautājums 

Madonas 
novads 

Gulbenes 
novads 

Rugāju 
novads 

Rēzeknes 
novads 

Balvu 
novads 

2.  
Nākotnē nodrošināmā sabiedriskā transporta 
plūsmas 

        

3.  Pededzes ūdens resursu aizsardzība         

4.  
Ainaviski vērtīgo teritoriju ap Aiviekstes upi 
kopšana, popularizēšana 

       

5.  
Maršruta Lubāna – Ošupe – Gaigalava 
rekonstrukcijas plānošanas virzība 

       

6.  
Veloceliņa attīstība pie Aiviekstes Ozoli - 
Meirāni 

       

7.  
Ūdenstūrisma maršrutu pa Aiviekstes un 
Pededzes upēm attīstība 

         

8.  
Ekstremāli sporta veidi dabas izziņas tūrismam, 
tūrisma pakalpojumi 

         

9.  Kopīgi saimniecisko mežu masīvi         
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3.1.3.attēls. Kopīgo interešu teritorijas.

 

3.2. Apdzīvojuma struktūra un publisko pakalpojumu 

klāsts 
Saskaņā ar nacionālas nozīmes attīstības 

plānošanas dokumentu „Latvijas ilgtspējīgas 

attīstības stratēģija līdz 2030.gadam” Lubānas 

novada teritorija atrodas Lauku attīstības telpā ar 

vienu novada nozīmes attīstības centru – Lubānas 

pilsētu, kura sekmīgai attīstībai ir nepieciešams 

nodrošināt visa veida infrastruktūras attīstību un 

tās kvalitātes uzlabošanu, pamata (izglītības, 

veselības, sociālo u.c.) pakalpojumu un kvalitatīvu 

mājokļu pieejamību, kultūras un brīva laika 

pavadīšanas iespējas, ka ari uzņēmējdarbības 

aktivitāti, radot darba iespējas iedzīvotajiem visā 

novada teritorijā. 
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3.2.1.attēls. Publiskā infrastruktūra.
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Lubānas novadā pieejamo un plānoto pakalpojumu klāsts atbilstoši attīstības centra līmenim ir dots 

3.2.1.tabulā. 

3.2.1. tabula. Pieejamo un plānoto pakalpojumu klāsts atbilstoši attīstības centra līmenim. 

Attīstības centra 
līmenis 

Pakalpojumu raksturojums 2013.gads 2030.gads 

Novada nozīmes 
attīstības centrs  - 

Lubānas pilsēta 

Pašvaldības administratīvie vai pārvaldes pakalpojumi     

Dzimtsarakstu nodaļas (civilstāvokļa aktu reģistrācijas) 
pakalpojumi; 

    

Bāriņtiesas pakalpojumi, t.sk. notariālās darbības     

Sociālā dienesta pakalpojumi      

Bibliotēkas pakalpojumi     

Kultūras pakalpojumi: 
o kultūras un brīva laika pavadīšanas iespējas; 
o dalība pašdarbības kolektīvos; 
o dziesmu svētku procesa pieejamība; 
o kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamība (kultūrtūrisms) vai 

muzeji (kultūras mantojuma saglabāšana, izpēte un 
pieejamība sabiedrībai. 

    

Izglītības pakalpojumi: 
o pirmskolas izglītības pakalpojumi; 
o pamatizglītības un vidējās izglītības pakalpojumi; 
o profesionālās ievirzes un interešu izglītības pakalpojumi. 

    

Lubānas vidusskolas dienesta viesnīcas pakalpojumi    

Vēsturisko liecību un izstāžu zāle    

Izveidota Mākslinieku radošā māja    

Rekonstruētas brīvdabas estrādes, stadioni, aktīvā tūrisma 
objekti 

   

Modernizēts Lubānas kinoteātris    

Attīstīta Lubānas veselības un sociālā aprūpes centra 
infrastruktūra un iegādāts aprīkojums 

   

Izveidots un pozicionēts novada zīmols    

Izveidots Ģimenes centrs    

Labiekārtotas publiskās peldvietas novada ūdens tilpnēs     

Modernas laivu piestātnes un laivu ielaišanas vietas    

Moderns un pieejams Lubānas vidusskolas sporta komplekss    

Energoefektīvas pašvaldības un daudzdzīvokļu mājas    

Būvvaldes pakalpojumi      

Mājvietu un komunālo ērtību pakalpojumi: 
o nekustāmā īpašuma apsaimniekošana; 
o pašvaldības autoceļu uzturēšana; 
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Attīstības centra 
līmenis 

Pakalpojumu raksturojums 2013.gads 2030.gads 

o centralizētās ūdensapgādes un siltumapgādes pakalpojumi. 

Sabiedriskās drošības un kārtības pakalpojumi - pašvaldības 
kārtībnieks 

   

Ugunsdzēsības pakalpojumi (VUGD, Vidzemes reģiona brigāde, 
Madonas daļa, Lubānas postenis) 

    

Darbā iekārtošanas, nodarbinātības pakalpojumi (NVA, Madonas 
filiāle, Lubānas sektors) 

    

Pasta pakalpojumi – pasta nodaļa     

Primārās veselības aprūpes pakalpojums (ģimenes ārsts, 
pediatrs, feldšerpunkts, kompensējamie medikamenti un ierīces, 
farmaceitiskā aprūpe 

    

Jauniešu centrs     

Pieaugušo formālā un neformālā izglītība – mūžizglītības centrs     

Vietējās nozīmes 
attīstības centrs – 

Meirānu ciems 

Bibliotēku pakalpojumi     

Kultūras pakalpojumi: 
o kultūras un brīva laika pavadīšanas iespējas; 
o dalība pašdarbības kolektīvos; 
o dziesmu svētku procesa pieejamība. 

    

Izglītības pakalpojumi: 
o pamatizglītības pakalpojumi. 

    

Mājvietu un komunālo ērtību pakalpojumi: 
o centralizētā ūdens apgāde un kanalizācija 

    

Primārā veselības aprūpe     

Pasta pakalpojumi – pasta nodaļa     

Vietējās nozīmes 
attīstības centrs – 

Indrānu ciems 

Bibliotēkas pakalpojumi     

Tūrisma un informācijas centrs    
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3.3. Galvenie transporta koridori un infrastruktūra  
Autoceļu infrastruktūra ir galvenais 

priekšnoteikums Lubānas novada sasniedzamībai 

un ekonomiskai attīstībai. Nokļūšanu līdz Lubānas 

novadam un pilsētai nodrošina valsts reģionālie un 

vietējie autoceļi, kuru tīklojums ir pietiekams 

(nodrošina piekļūšanu visām lauku teritorijas 

viensētām un novada attīstības centriem), tomēr to 

būtiskākais trūkums ir baltais segums (smiltis un 

grants), asfaltēts ir tikai virziens Lubāna – Madona. 

Kopumā Lubānas novada ilgtermiņa attīstība 

neparedz izbūvēt jaunus autoceļus, bet atbalstāma 

ir autoceļu kvalitātes uzlabošana, rekonstruējot 

atsevišķus autoceļu posmus un uzlabojot to 

segumu.  

3.3.1..attēls. Transporta infrastruktūras pieejamība.

Lubānas novada IAS atbalsta trīs reģionālās 

nozīmes autoceļu rekonstrukciju: 

 P83 Lubāna – Dzelzava, kurš nodrošina 

nokļūšanu uz diviem reģionālas nozīmes 

attīstības centriem – Gulbeni un Madonu, 
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un tajos pieejamajiem pakalpojumiem, 

darba vietām, noieta tirgiem. Saskaņā ar 

LVC datiem (2011.gada augusts) posms 

0,230 km garumā no 22,75 km līdz 22,980 

km ir avārijas stāvoklī; 

 autoceļa Lubāna - Balvi rekonstrukcija ir 

būtiska, lai nodrošinātu novadam 

nozīmīga ražošanas attīstības centra 

(kokaudzētava „Podiņi”) sasniedzamību, 

kā arī uzlabotu pieejamību ainaviski 

vērtīgām teritorijām gar Aiviekstes upi ZA 

virzienā no Lubānas pilsētas; 

 maršruta Lubāna – Ošupe – Gaigalava 

rekonstrukcija (nepieciešama sadarbība 

ar Madonas novadu, lai noasfaltētu 20 

km, kas atrodas Madonas novada 

teritorijā), kas Lubānas novada 

iedzīvotājiem ievērojami saīsinātu 

(aptuveni par 20 km) nacionālas nozīmes 

attīstības centra – Rēzeknes pilsētas 

sasniedzamību un tādējādi uzlabotu 

augstākās izglītības, profesionālās 

mākslas, un citu pakalpojumu un noieta 

tirgus pieejamību. Papildus tam, šis 

ainaviski interesants ceļš caur Lubāna 

mitrāja teritoriju. 

Ceļu modernizācijas laikā jāparedz pasākumi ozolu 

aleju saglabāšanai. 

Lubānas pilsētā ielu tīkls ir labi attīstīts, tomēr 

nepieciešams sakārtot satiksmi, paredzot 

apvedceļu labā krasta pilsētas teritorijai Lubāna – 

Upatnieki virzienā. 

Lubānas novada iedzīvotāju mobilitātes 

nodrošināšanai saglabājamas un attīstāmas trīs 

galvenās sabiedriskā transporta plūsmas:  

 Lubāna - Gulbene (caur Indrāniem), 

nodrošinot pieejamību darba tirgum un 

pakalpojumiem, kā arī sabiedriskā 

transporta pakalpojumu tālāka 

savienojuma (uz citām pilsētām) punkts; 

 Lubāna – Madona (caur Meirāniem), 

nodrošinot pieejamību darba tirgum, 

reģionālo iestāžu un citiem 

pakalpojumiem, kas nav pieejami Lubānas 

novadā; 

 Lubāna – Rēzekne (caur Meirāniem, 

perspektīvā caur Ošupi un Gaigalavu), 

nodrošinot izglītības (augstākās), kultūras, 

valsts iestāžu un citu pakalpojumu 

pieejamību, kuri netiek piedāvāti Lubānas 

novadā un tuvākajos reģionālas nozīmes 

attīstības centros. 

Lubānas novadā atbalstāma ir veloceliņu tīkla 

izveide. Kā viena no labākajām iespējām ir 

veloceliņa izveide Aiviekstes upes krastos Ozoli-

Meirāni, it īpaši ņemot vērā, ka posms Meirāni – 

Lubāna ir ainaviski vērtīga teritorija ap Aiviekstes 

upi. 
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3.4. Dabas teritoriju telpiskā struktūra, ainaviski 

vērtīgās un kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas 
Dabas teritorijas, to saglabāšana un pieejamība 

nākotnē būs viens no galvenajiem dzīves vides 

augstas kvalitātes rādītājiem. Tāpat kā aizvien 

pieaugošs būs pieprasījums pēc ekoloģiski 

sertificētiem un veselīgiem produktiem un videi 

draudzīga tūrisma, atpūtas, rekreācijas.  

3.4.1.attēls. Dabas un kultūrvēsturiskie resursi.
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Lubānas novada bagātīgie dabas resursi un novada 

līdzšinējā attīstība ārpus lielām pilsētām, kā arī 

novada iedzīvotāju zināšanas, kompetences, 

prasmes un kultūras tradīcijas un kultūrvēsturiskās 

vērtības ir atbilstošs potenciāls, lai attīstītu novadu 

ilgtspējīgi kā ekoloģiskas vides un saimnieciskās 

darbības paraugu Latvijai un pasaulei. Saskaņā ar 

Vidzemes plānošanas reģiona plānojuma telpisko 

perspektīvu Lubānas novads ir noteikts kā 

„Ekotūrisma attīstības teritorija”.  Lubānas novada 

dabas teritoriju telpisko struktūru pamatā veido 

mežu teritorijas, īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas, ainaviski vērtīgās teritorijas ap 

Aiviekstes upi un pati Aiviekstes upe.   

Lubānas novada IAS atbalsta mežu teritoriju 

attīstību kā prioritāru novada specializācijas 

kontekstā, perspektīvā papildus mežrūpniecībai 

mērķtiecīgi virzoties uz attīstītu kokapstrādes 

produktu ražošanu, palielinot pievienoto vērtību 

meža resursu izmantošanai. 

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju attīstība 

novada specializācijas kontekstā ir atbalstāma, 

paturot prātā zaļā novada attīstības prioritāti – 

tradicionālā lauksaimnieciskā darbība, gaļas 

lopkopības attīstība (Lubāna mitrāja klānu pļavu 

noganīšana), pirmreizēja dabas velšu (meža ogu, 

sēņu) pirmapstrāde, zemnieku un piemājas 

saimniecībām - piena un gaļas lopkopība, 

graudaugu audzēšana, aitkopība, biškopība, 

kartupeļu un upeņu audzēšana, kā arī cita 

lauksaimnieciskā darbība, kas balstīta uz videi 

draudzīgiem saimniekošanas principiem.  

Dabas un kultūrvēsturiski nozīmīgo teritoriju 

izmantošana tūrisma attīstības kontekstā primāri ir 

atbalstāma kā ekotūrisma attīstība, t.sk.: 

 Ūdenstūrisms – papildus jau esošajām 

ūdenstūrisma maršrutam pa Aiviekstes upi 

atbalstāma ir jauna ūdenstūrisma maršruta 

izveidošana pa Pededzes upi (Pededze – 

Aiviekste); 

 Velotūrisms – veloceliņu tīkla izveide, kā 

primāro izvirzot veloceliņa izveidošanu uz 

pie Aiviekstes krastiem uz vecā ainaviskā 

ceļa Ozoli – Meirāni; 

 Izziņas tūrisms – papildus jau esošajai 

dabas takai Lubānā, atbalstāma ekskluzīvas 

dabas takas izveide no Lubānas uz Lubāna 

ezeru (starpnovadu - Lubānas, Madonas un 

Rēzeknes novads, sadarbības dabas taka; 

starpreģionāla - Vidzemes un Latgales, 

dabas taka), kur ir interesanti kanāli, 

pirmatnēja daba. Atbalstāma ir arī jauna 

ekotūrisma attīstības centra un putnu 

vērošanas vietas (pie Pededzes upes) 

izveide Lubāna mitrāja teritorijā (ņemot 

vērā Natura 2000 statusu un ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos 

ierobežojumus); 

 Medību tūrisms – atbalstāms kā 

starptautiskas nozīmes tūrisma veids; 

 Radošās darbnīcas un amatnieki – 

atbalstāma vietējo radošo darbnīcu un 

amatnieku darbība kā būtiska tūrisma 

nozares sastāvdaļa; 

 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; 

 Kultūrvēsturiskie apskates objekti – neliels 

maršruts Lubāna mitrāja teritorijā. 
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3.5. Prioritāri attīstāmās teritorijas 
Būtiskākais Lubānas novada attīstības 

priekšnosacījums ir novada pieejamības 

paaugstināšana un transporta infrastruktūras 

kvalitātes uzlabošana. Tāpēc prioritāri ir jāatbalsta 

tās ilgtermiņa pārmaiņas, kas sekmē iedzīvotāju 

mobilitāti, uzņēmējdarbības attīstību un aktīvās 

atpūtas, tūrisma aktivitātes, līdz ar to kā galvenās 

prioritāri attīstāmās teritorijas ir minamas 

sekojošas: 

 Ražošanas attīstības centra izveide Lubānas 

pilsētā; 

 Liellopu audzēšanas un gaļas 

nogatavināšanas centra izveide Lubānas 

novadā; 

 Maršruta Lubāna – Ošupe – Gaigalava 

rekonstrukcija nacionālas nozīmes 

attīstības centra – Rēzeknes pilsētas, 

ātrākai un ērtākai sasniedzamībai; 

 Veloceliņa izbūve posmā pie Aiviekstes 

upes Ozoli-Meirāni 

 Izziņas, ekotūrisma veicināšana Lubāna 

mitrāja teritorijā sadarbībā ar Dabas 

aizsardzības pārvaldi un kaimiņu 

pašvaldībām. 
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4. VADLĪNIJAS TERITORIJAS PLĀNOJUMU, 

LOKĀLPLĀNOJUMU UN TEMATISKO PLĀNOJUMU 

IZSTRĀDEI  
Lubānas novada attīstības centri: 

 Novadā  blīvā apbūve un ekonomiskās 

aktivitātes galvenokārt jāveido 

koncentrētas pilsētas un ciemu 

teritorijās un to tiešā tuvumā, 

maksimāli izmantojot esošo ceļu 

infrastruktūru un inženiertīklus; 

 Jāveido pēc iespējas kompaktas 

apbūves teritorijas, lai maksimāli tiktu 

saglabātas gan dabas teritorijas, gan 

meži, gan vērtīgās lauksaimniecības 

zemes, kā arī racionāli tiktu izmantots 

esošais ceļu tīkls un inženiertehniskais 

nodrošinājums. 

Mežu teritoriju areāli:  

 Mežu teritoriju areālu prioritāte ir 

mežu ilgtspējīga attīstība un mežu 

galveno funkciju – saimniecisko, 

ekoloģisko un sociālo funkciju 

īstenošanai. 

 Tajās mežu teritorijās, kurās atrodas 

aizsargājamās dabas teritorijas, 

jebkādas darbības veicamas saskaņā 

ar spēkā esošajiem likumiem un tiem 

pakārtotajiem MK noteikumiem. 

 Jārada apstākļi mežu bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanai un 

iedzīvotāju rekreācijas vajadzību 

nodrošināšanai.  

Aizsargājamo dabas teritoriju areāli: 

 Jāparedz pēc iespējas saglabāt 

neskartas un nepārveidotas esošās 

dabas pamatnes teritorijas, kas arī 

nākotnē būs nozīmīgs pievelkošais 

faktors un dzīves kvalitātes rādītājs, 

tai pat laikā netieši veicinot ar 

tūrismu saistītas uzņēmējdarbības 

attīstību.  

 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 

izmantošanu reglamentē gan 

vispārējie, gan individuālie 

aizsargājamās teritorijas aizsardzības 

un izmantošanas noteikumi, kā arī 

dabas aizsardzības plāni. 

 Lubānas novada teritorijā valsts 

aizsargājamie kultūras pieminekļus 

jāizmanto kultūras, izglītības, 

zinātnes, tūrisma, saimnieciskiem vai 

citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts 

kultūras piemineklis un 

kultūrvēsturiskā vide kultūras 

pieminekļa teritorijā un tā 

aizsardzības zonā. 

Lauksaimniecības zemes areāli: 

 Maksimāli jāsaglabā lauksaimniecības 

teritorijas, paredzot tajās arī 

daudzveidīgu darbību - 

pamatfunkcijas nodrošināšanai 

nepieciešamos ražošanas objektus, tai 

skaitā lauksaimniecības un lopkopības 

produkcijas pārstrādes uzņēmumus, 

kokapstrādes uzņēmumus, 

sabiedriskās un komerciestādes, kā 

arī viensētas. 

 Jāparedz, ka neizmantojamās 

lauksaimniecības zemes iespējams 

apmežot. 

Transporta infrastruktūra: 

 Pilsētā un ciemos gar ielām un 

autoceļiem aizsargjoslas ir jānosaka 
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kā sarkanās līnijas (esoša vai 

projektētā ielas robeža) un būvlaides 

(līnija, kas nosaka attālumu no 

sarkanās līnijas līdz apbūvei).  

 Transporta infrastruktūras teritorijās 

var izvietot objektus un uzņēmumus, 

kas saistīti ar to pamatfunkcijas 

nodrošināšanu. 

Derīgo izrakteņu ieguves areāls: 

 Derīgo izrakteņu ieguves areāla 

prioritāte ir karjeru izstrāde – zemes 

dzīļu ieguve. 

 Derīgo izrakteņu ieguve atļauta arī 

lauksaimniecības zemēs un meža 

zemēs, atbilstoši normatīvo aktu un 

pašvaldības attīstības plānošanas 

dokumentu prasībām. 

 Netiek atbalstīta derīgo izrakteņu 

ieguve īpaši aizsargājamajās dabas 

teritorijās, kultūras pieminekļu un to 

aizsardzības zonu teritorijās, 

ainaviskajās teritorijās, ciemu un citās 

blīvās dzīvojamās apbūves teritorijās.  

 

Ražošanas attīstības centri: 

 Ražošanas attīstības centi jāveido, lai 

nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu 

darbībai un attīstībai nepieciešamo 

teritorijas organizāciju, 

inženiertehnisko apgādi un transporta 

infrastruktūru, kā arī lai mazinātu 

varbūtējo negatīvo ietekmi uz citām 

teritorijām. 

 Starp rūpniecības un dzīvojamās 

apbūves teritorijām jāparedz 

buferzonu un atbilstoši izplāno ceļu 

un ielu tīklu, lai mazinātu transporta 

negatīvo ietekmi uz dzīvojamām 

teritorijām

Ainaviski vērtīgajām teritorijām: 

 Dabas un kultūrvēsturiski nozīmīgu 

teritoriju attīstības prioritāte ir dažādas 

dabas un kultūrvēsturiskajai videi 

draudzīgas ar tūrismu un rekreāciju 

saistītas aktivitātes un saimnieciskā 

darbība, medniecība, kā arī tūrisma,  

infrastruktūras attīstība. 

 Visā novada teritorijā tiek atbalstīta arī 

daudzveidīga tūrisma veidu attīstība – 

lauku tūrisma attīstība, amatniecības 

aktīvās (ūdenstūrisms u.c.) un pasīvās 

atpūtas iespējas un dažādu pakalpojumu 

uzņēmumu veidošana. 

 Nodrošināts publiski pieejamas teritorijas 

iedzīvotāju rekreācijai, uzlabot vides un 

infrastruktūras kvalitāti atpūtas zonās un 

nodrošināt pieejamību publiskām 

ūdensmalām. 

Plūdu risku novērtēšanai visa novada 

teritorijā ir jāveic Applūstošo teritoriju 

izpēte saskaņā ar pieejamiem 

monitoringa datiem. 


