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3. RĪCĪBAS PLĀNS  

 

Lubānas novada Attīstības programmas Rīcības plāns ir sagatavots 7 gadu periodam. Rīcības plānā ir noteikti 
konkrēti izpildes termiņi vai arī norādīts, ka uzdevums ir jāveic pastāvīgi kā ikgadējs pasākums vai ilgtermiņā, 
norādīti atbildīgie izpildītāji, finansēšanas avoti un iznākuma rezultatīvie rādītāji (sk. 3.1. tabulu).  

Atbilstoši situācijai, Rīcības plānu var aktualizēt katru gadu, veicot izmaiņas vai papildinājumus uzdevumos un 
rīcībās atkarībā no valsts likumdošanā noteiktajām izmaiņām pašvaldību funkcijās, tehnoloģiju attīstībām un 
pašvaldībai pieejamajiem resursiem.  

Lubānas AP Rīcības un Investīciju plāniem ir cieša saistība ar attīstības un budžeta plānošanu, jo, nosacīti, vienā 
pusē ir attīstības mērķi, rīcības virzieni un uzdevumi, bet otrā pusē – budžets jeb reālie līdzekļi projektu, 
aktivitāšu un pasākumu īstenošanai, lai izpildītu uzdevumus izvirzīto mērķu sasniegšanai.  
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3.1. tabula. Lubānas novada rīcības plāns. 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

  

VP1 Konkurētspējīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība 

RV1.1: Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

1.1.1.Atbalstīt vietējos 
amatniekus un mājražotājus 

Viesmīlīgas pašvaldības tēla 
popularizēšana uzņēmējiem un 
tūristiem 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2025 PB Īstenoti vismaz 2 pasākumi 
gadā (kampaņas, informatīvi 
raksti, reklāmas un 
informatīvie materiāli) 

Atbalsts amatnieku un 
mājražotāju biedrību darbībai 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 PB Atbalsts telpu nodrošinājumā 
biedrībām novadā, kopīgi 
rīkoti pasākumi 

1.1.2. Atbalstīt un veicināt  
uzņēmējdarbības attīstību 

Sniegt un konsultēt uzņēmējus 
par iespējām uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai 

Pašvaldības 
administrācija, 
lauku attīstības 
konsultants 

2019 - 2025 PB, ES Atbalstīta jauno uzņēmumu 
veidošanās un esošo attīstību 
novadā 

Biznesa ideju konkursa rīkošana 
jaunajiem uzņēmējiem 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB 1 reizi gadā rīkots ideju 
konkurss 

Attīstīt ražošanas zonas 
uzņēmējdarbībai 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2025 PB, ES Vismaz 2 ražošanas teritoriju 
attīstība 

Infrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības attīstībai 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2025 PB, ES Nodrošināts uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamais ceļu 
un inženierkomunikāciju tīkls 
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RV1.2: Dabas un aktīvās atpūtas tūrisma piedāvājums 

1.2.1.Veicināt sadarbību  ar 
reģiona novadiem kopīga 
tūrisma produktu un 
maršrutu izstrādē un 
piedāvājuma veidošanā 

Sadarbība tūrisma produktu 
mārketingā ar novadiem, 
pagastiem, kuri atrodas ap 
Lubāna ezeru 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB Īstenoti vismaz 4 pasākumi 
gadā, palielināta tūrisma 
objektu atpazīstamība ārpus 
novada robežām 

1.2.2. Izstrādāt dabas, izziņas 
un aktīvās atpūtas tūrisma 
piedāvājumu 

Velomaršrutu izstrāde Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2025 PB Izveidoti  3 jauni velomaršruti 
Lubānas novada teritorijā 

Dabas taku izveide un 
pilnveidošana 

Pašvaldības 
administrācija, NVO 

2019 - 2025 PB, ES Izveidota 1 jauna dabas taka 

1.2.3.Nodrošināt mārketinga 
pasākumus novada 
pasākumiem un 
piedāvājumiem 

Interaktīvu materiālu izveide Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2025 PB Sagatavoti bukleti, filmas, 
mājas lapa u.c. 

Dalības izstādēs, stendos Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2025 PB Vismaz 2 reizes gadā novads 
piedalās ar savu tūrisma 
piedāvājumu nacionāla un 
starptautiska mēroga izstādēs 

VP2 Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 

RV2.1: Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu sporta pakalpojumu piedāvājums 

2.1.1.Nodrošināt mūsdienīgu 
izglītības procesu  

Izglītības kompetenču pieejas 
īstenošana mācību saturā 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB Novada vispārējās izglītības 
iestādēs tiek īstenots jaunais 
mācību saturs 

Jaunāko tehnoloģiju ieviešana 
mācību procesā 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB Izglītības iestādēs jaunākās 
tehnoloģijas tiek ieviestas 
esošajā apjomā 
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Izglītības pieejamības 
nodrošināšana bērniem ar 
speciālajām vajadzībām 

Pašvaldības 
administrācija, 
Meirānu Kalpaka 
pamatskola 

pastāvīgi PB Meirānu Kalpaka pamatskolas 
izglītības pieejamība bērniem 
ar speciālajām vajadzībām tiek 
īstenota esošajā apjomā, 
atbilstoši piedāvājumam un 
pieprasījumam 

Interešu pulciņu darbības 
īstenošana Lubānas vsk. un 
Meirānu Kalpaka pamatskolā   

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB Interešu pulciņu pieejamība 
novadā tiek turpināta un 
nodrošināta  esošajā apjomā 

Atbalsts izglītojamo un 
pedagogu dalībai 
starptautiskajos projektos  

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB, ESF Atbalsts tiek īstenots esošajā 
apjomā, vismaz 25 skolēni, 10 
pedagogi piedalījušies 
starptautiskajos izglītības 
projektos 

Pedagogu profesionālās 
pilnveides  projektu 
koordinēšana, organizēšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB, ESF Atbalsts tiek īstenots esošajā 
apjomā atbilstoši 
piedāvājumam un 
pieprasījumam, paaugstināta 
pedagogu profesionālā 
kvalifikācija vismaz 100 h 

Izstrādāt novada izglītības 
stratēģiju 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes, 
NVO 

2019 - 2020 PB Sagatavots attīstības 
plānošanas dokuments 

2.1.2.Pilnveidot neformālo un 
mūžizglītības piedāvājumu 

Kursu  īstenošana/pieejamības 
nodrošināšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes, 
NVO 

pastāvīgi PB Kursu rīkošana un 
organizēšana ir nodrošināta 
esošajā apjomā atbilstoši 
finansējuma piesaistei un 
īstenošanai 
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2.1.3. Saglabāt kultūras 
mantojumu un tautas mākslas 
tradīcijas 

Pašdarbības kolektīvu un 
aktiermākslas attīstības 
atbalstīšana  

Pašvaldības 
administrācija, 
Kultūras iestādes 

pastāvīgi PB Atbalsts pašdarbības 
kolektīviem tiek nodrošināts 
vismaz esošajā apjomā  

Novada tradīciju pasākumu 
saglabāšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Kultūras iestādes, 
NVO, mājražotāji 

pastāvīgi PB Īstenoti vismaz 4 pasākumi 
gadā, pieaudzis dalībnieku 
skaits, kas piedalās novada 
tradīciju popularizēšanā 

2.1.4. Atbalstīt kopienas 
iniciatīvas un lietderīgu brīvā 
laika pavadīšanu 

Jaunatnes politikas attīstības 
plāna izstrāde 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 PB Sagatavots attīstības 
plānošanas dokuments 

Regulāras sadarbības 
nodrošināšana starp jauniešu 
centru un nevalstiskajām 
organizācijām novadā 

Pašvaldības 
administrācija, 
Jauniešu centrs, 
NVO 

pastāvīgi PB Īstenoti vismaz  4 pasākumi 
gadā, pieaugusi jauniešu 
mērķgrupas iesaistīšanās 
novada īstenotajos 
pasākumos 

2.1.5. Pilnveidot izglītības un 
kultūras iestāžu materiāli 
tehnisko bāzi 

Mācību telpu aprīkojuma 
modernizācija izglītības iestādēs 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB Skolēniem uzlabotas mācību 
telpas izglītības iestādēs 

Telpu aprīkojuma modernizācija 
kultūras iestādēs un tērpu 
iegāde 

Pašvaldības 
administrācija, 
Kultūras iestādes 

pastāvīgi PB Pašdarbības kolektīviem 
uzlabotas mēģinājumu un 
nodarbību telpas, atjaunota 
garderobe 

Lubānas pilsētas kluba 
paplašināšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Kultūras iestādes 

pastāvīgi PB Uzbūvētas 3 ģērbšanās telpas 
un noliktava tērpu glabāšanai 

2.1.6. Pilnveidot sporta 
aktivitāšu piedāvājumu un 
materiāli tehnisko bāzi 

Sporta pasākumu organizēšanas 
veicināšana dažādām mērķa 
grupām 

Pašvaldības 
administrācija, NVO 

pastāvīgi PB Pieaudzis pasākumu un  
dalībnieku skaits, kas piedalās 
novada un ārpusnovada 
sporta pasākumos 
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Sporta infrastruktūras un 
materiāli tehniskās bāzes 
atjaunošana un attīstība 

Pašvaldības 
administrācija, NVO 

pastāvīgi PB Novadā ir pieejama esošā un 
uzlabota infrastruktūra sporta 
aktivitātēm: izveidots tenisa 
korts uz hokeja laukuma 
bāzes, distanču slēpošanas 
trase, modernizēts sporta 
laukums  Meirānos, Lubānas 
vsk. sporta zāle, ierīkoti sporta 
un atpūtas  laukumi pie 
daudzdzīvokļu mājām 

RV2.2.Pieejama sociālā palīdzība un primārā veselības aprūpe  

2.2.1. Nodrošināt un 
pilnveidot sociālos 
pakalpojumus dažādām 
mērķa grupām  

Dienas centra izveide Pašvaldības 
administrācija, 
Sociālais dienests 

2019 - 2020 PB, ES Pieejams jauns pakalpojums 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem 

Audžu ģimeņu pasākumu 
popularizēšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Sociālais dienests 

pastāvīgi PB Vismaz 2 pasākumi gadā, 
pieaudzis audžu ģimeņu skaits 

Ģimenes ārstu sadarbība ar 
pašvaldības iestādēm sociālo un 
veselības pakalpojumu 
nodrošināšanā 

Pašvaldības 
administrācija, 
Sociālais dienests, 
ģimenes ārstu 
prakses 

pastāvīgi PB Pilnveidota starpinstitūciju 
sadarbība 

2.2.2.Veicināt primārās 
veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību 

Atbalsts Sabiedrības veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses izglītojošu 
pasākumu  rīkošanai novadā 

Pašvaldības 
administrācija, 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs  

2019 - 2024 ES Nodrošināta veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumu 
pieejamība  iedzīvotājiem 

Atbalsts zobārstniecības 
pakalpojumu attīstībai 

Pašvaldības 
administrācija, ārstu 
prakses 

2019 - 2025 PB, ES Papildināts aprīkojums, 
piesaistīti speciālisti 

RV2.3: Pašvaldības kompetence un atvērta kopiena 
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2.3.1. Veicināt pašvaldības 
darbinieku kapacitātes 
paaugstināšanu 

Pašvaldības darbinieku 
apmācība un kompetenču 
paaugstināšana 

Izpilddirektors pastāvīgi PB Pašvaldības darbinieki 
pilnveidojuši kompetences 
IKT, nozaru  un politikas 
veidošanas jomās, uzlaboti 
pašvaldības darbības 
efektivitātes rādītāji 

2.3.2. Rosināt sociālo dialogu 
un sabiedrības iesaisti 
lēmumu pieņemšanā 

Iedzīvotāju un uzņēmēju 
novērtējums par pašvaldības 
darbību un sniegtajiem 
pakalpojumiem 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB 1 reizi gadā veikta iedzīvotāju 
un uzņēmēju anketēšana, 
izzināts sabiedrības viedoklis 
par pašvaldības darbību, 
sniegtajiem pakalpojumiem 
un nepieciešamajiem 
uzlabojumiem, sagatavots 
uzraudzības pārskats par 
attīstības programmas 
īstenošanu 

Atbalsts iedzīvotāju iesaistei 
sabiedriskajos procesos 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB Regulāri, vismaz 1 reizi gadā ir 
organizēti iedzīvotāju forumi 
un ideju sapulces, pieaudzis 
biedrību un iedzīvotāju 
iniciatīvas īstenoto projektu, 
pasākumu skaits 

2.3.3. Popularizēt brīvprātīgo 
darbu 

Brīvprātīgā darba aktivitāšu un 
labdarības iniciatīvu veicināšana 

Jauniešu centrs pastāvīgi PB, SIF Īstenoti vismaz 2 brīvprātīgā 
darba aktivitāšu projekti gadā, 
palielināta brīvprātīgā darba 
aktivitāšu pieejamība sociālās 
atstumtības riskam 
pakļautiem iedzīvotājiem 
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2.3.4.Nodrošināt IKT 
modernizāciju un e-vides 
attīstību 

Lubānas novada pašvaldības 
tīmekļa vietnes pilnveidošana 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB  Vismaz 1 reizi  ir veikta 
Lubānas novada pašvaldības 
tīmekļa vietnes pilnveidošana 

E-pakalpojumu izstrāde, e-
pakalpojumu funkciju attīstība 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB  Paplašināts pašvaldības 
sniegto e-pakalpojumu klāsts 

VP3 Vides attīstība un pieejamība 

RV3.1: Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra  

3.1.1. Attīstīt pašvaldības ielu 
un ceļu infrastruktūru 

Ielu segumu atjaunošana 
Lubānas pilsētā  

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2023 ERAF, PB, VB Uzlabots ielu segums Lubānas 
pilsētā 

Pašvaldības ceļu infrastruktūras 
attīstība novadā  

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2025 PB Uzlabots ceļu segums Lubānas 
novadā 

RV3.2: Plūdu novēršanas pasākumi 

3.2.1. Nodrošināt meliorācijas 
sistēmu atjaunošanu 

Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
grāvju atjaunošana 

Pašvaldības 
administrācija, NĪ 
īpašnieki un 
tiesiskie valdītāji 

2019 - 2025 PB, ERAF Uzlabotas pašvaldības 
nozīmes meliorācijas sistēma 

3.2.2. Veikt preventīvus 
pasākumus plūdu risku 
pasākumu novēršanai 

Plūdu riska novērtējums  un 
preventīvo pasākumu izstrāde 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB Novadā tiek veikts plūdu 
apdraudējuma  monitorings, 
izstrādāti priekšlikumi risku 
mazināšanas pasākumiem un 
to finansēšanai 

RV3.3: Ainavas un vides attīstība 

3.3.1. Organizēt vides apziņas 
veidošanas  un informēšanas 
pasākumus 

Iedzīvotāju izglītošana par 
saudzīgu attieksmi pret dabas 
vērtībām 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB  Vismaz 2 pasākumi gadā 
(kampaņas, informatīvi raksti, 
semināri) 

Bioloģiskās atkritumu 
kompostēšanas laukuma 
izveide 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2025 PB Izveidots vismaz 1 atkritumu 
kompostēšanas laukums 
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Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas politikas izstrāde 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2020 PB Sagatavots politikas attīstības 
dokuments 

3.3.2. Attīstīt novada publisko 
ārtelpu 

Degradēto objektu apzināšana 
un nojaukšana 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2020 PB Sagatavots prioritārs saraksts 
un nojaukts objekts - ēka 
Ozolu iela 14b 

Novada ainavu inventarizācija 
un koncepcijas izstrāde 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2020 PB Veikts ainavu resursu 
novērtējums, sagatavoti 
priekšlikumi turpmākai 
attīstībai 

 
 
 

 


