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Investīciju plāns, aktualizēts 02.2018. 
Nr. Projekta nosaukums Atbilstī-

ba VP 
Papildi-
nāt. ar 
citiem 

projekt. 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avots Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Partneri 

SAM 3.3.1 Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 
ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām 

1.  Latgales ielas pārbūve Lubānā, Lubānas 
novadā 

P2  292000 ERAF, PB, VB 2016-2023 Veikti ieguldījumi komercdarbības attīstībai, 
noasfaltēta Latgales iela, paaugstināta ielas 
nestspēja 

Lubānas novada 
pašvaldība 

2.  Dzelzceļa ielas pārbūve Lubānā, Lubānas 
novadā 

P2  233000 ERAF, PB, VB 2016-2023 Veikti ieguldījumi komercdarbības attīstībai, 
noasfaltēta Dzelzceļa iela, paaugstināta ielas 
nestspēja 

Lubānas novada 
pašvaldība 

SAM 4.2.2. ATBILSTOŠI PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTAJĀM ATTĪSTĪBAS PROGRAMMĀM SEKMĒT ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANU PAŠVALDĪBAS ĒKĀS 

3.  Izglītības iestāžu  energoefektivitātes 
paaugstināšana 

P2  2130000 PB, ESFL, KPFI, 
ERAF 

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

Novada pašvaldība 
,Izglītības iestādes 

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

P2  2556000 PB, VB, ESFL 2012-2018 Nodrošināta kultūras ēku funkcionalitāte un 
materiāltehniskās bāzes atjaunošana, 
renovētas ēkas 

Novada pašvaldība,  

LAP apakšpasākums  "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" 

Nr. Projekta nosaukums Atbilstī-
ba VP 

Papildi-
nāt. ar 
citiem 

projekt. 

Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 

(EUR) 

Finanšu avots Projekta 
ieviešanas 

laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Partneri 

5.  Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:1; 

P1  155000 ELFLA, PB 2018-2019 Pārbūvēta pašvaldības nozīmes meliorācijas 
sistēma 4,8 km garumā,  

Meliorācijas 
sistēmai pieguļošo 

 Uzsāktie 
projekti 

 Pabeigtie 
projekti 

5 Jaunas projektu 
idejas 
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42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas 
novada Indrānu pagastā atjaunošana 

īpašumu īpašnieki 
un tiesiskie valdītāji. 

6.  Pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 
Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana 

P1  40000 ELFLA, PB 2018-2019 Pārbūvēta pašvaldības nozīmes meliorācijas 
sistēma 1,1 km garumā, 

Meliorācijas 
sistēmai pieguļošo 
īpašumu īpašnieki 
un tiesiskie valdītāji. 

P1 - Efektīva un ilgtspējīga dabas resursu ilgtspējīga izmantošana 

RV1.1. Vides pakalpojumu un infrastruktūras attīstība 

7.  Ūdenssaimniecības attīstība Lubānas novadā P1  1113600 ERAF, PB 2012-2018 Rekonstruēts ūdensvads, kanalizācijas 
sistēma, nodrošināta kvalitatīva dzeramā 
ūdens piegāde 

Novada pašvaldība 

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

P1  994000 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 

9.  Kompostēšanas laukuma izveide P1  65320  
PB 

2018 Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas 
plānu, Lubānas pilsētā izveidots 
kompostēšanas laukums 

Lubānas novada 
pašvaldība 

10.  Dalītās atkritumu savākšana sistēmas 
pilnveide Lubānas novada teritorijā 

P1  213000 PB 2012-2018 Ierīkoti laukumi, iepirkts un uzstādīts 
aprīkojums  

Lubānas novada 
pašvaldība 

U.1.1.3. Labiekārtot publiskās zaļās un zilās zonas 
11.  Atkritumu savākšanas punktu, infrastruktūras 

izveide novada zaļās un zilās atpūtas zonās 
P1  106500 PB, VB, UB 2012-2018 Atkritumu savākšanas punktu, 

infrastruktūras izveide novada zaļās un zilās 
atpūtas zonās, parkos, novērsta stihisko 
atkritumu izgāztuvju izveide mežos, parkos 

Novada pašvaldība, 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
uzņēmumi, VAS 
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un ūdens tilpņu tuvumā Latvijas valsts meži 

12.  Peldvietu labiekārtošana novada ūdens tilpņu 
publiskajās peldvietās 

P1  284000 PB, ESFL, UB 2012-2018 Nodrošinātas vismaz 5  peldvietas Lubānas 
novada teritorijā (ezeri, Aiviekste) un to 
labiekārtojums atbilst drošības un 
sanitārajām normām 

Novada pašvaldība, 
peldvietu ierīkotāji 
vai apsaimniekotāji 

13.  Laivu piestātņu un laivu ielaišanas vietu 
labiekārtošana  

P1  213000 PB, UB 2012-2018 Nodrošinātas atpūtas, makšķerēšanas  
iespējas novada ūdeņos, izveidotas vismaz 4 
laivu piestātnes. 

Novada pašvaldība, 
ezeru 
apsaimniekotāji 

14.  Novada meža taku, parku, mitrāja teritoriju 
labiekārtošana 

P1  426000 PB, ESFL, UB 2012-2018 Uzstādītas norādes, soliņi, atkritumu urnas, 
izveidotas meža takas, veicināta teritorijas 
mērķtiecīga izmantošana un nodrošināta tās 
pieejamība 

Novada pašvaldība, 
zemes īpašnieki 

15.  Kapsētu teritoriju labiekārtošana P1  49700 PB, UB 2012-2018 Paplašināta novada kapsēta, izveidoti 
stāvlaukumi, labierīcības, nožogojumi un 
piebraucamie celiņi 

Novada pašvaldība, 
biedrības, 
iedzīvotāji 

16.  Kapličas būvniecība Jaunajos kapos P1  80000 PB 2016-2018 Uzcelta kapliča Novada pašvaldība 

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

17.  Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
apsaimniekošanas plāna izstrāde un 
aktualizācija 

P1  7100  
PB 

 
 

2012-2018 Izstrādāts Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
– Lubānas mitrāja apsaimniekošanas plāns  

Novada pašvaldība 

18.  Sabiedrības informēšana par videi draudzīgas 
lauksaimnieciskās darbības jautājumiem 

P1  7100 KPFI, UB, ESFL 2012-2018 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 
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19.  Bebru postījumu seku likvidācija novada 
teritorijā  

P1  71000 PB, ESFL,VB 2012-2018 Novadgrāvju tīrīšana, bebru populācijas 
samazināšana  

Zemju  
Īpašnieki, biedrības, 
dabas aizsardzības 
pārvalde 

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

P1   
7100 

PB, KKF 2012-2018 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 

21.  Iedzīvotāju izglītošana alternatīvo 
energoresursu izmantošanā 

P1  7100 PB, VB, UB 2012-2018 Palielinās alternatīvās enerģijas 
pielietošanas projektu skaits 
mājsaimniecībās, ražošanas iestādēs, 
pašvaldības iestādēs 

Novada pašvaldība, 
Vides un attīstības 
ministrija, uzņēmēji 

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

P1  2840 PB 2012-2018 Izstrādāts sadarbības modelis Novada pašvaldība, 
amatnieki, NVO 
pārstāvji, uzņēmēji, 
TIC 

23.  Dabai draudzīga tūrisma un dzīvesveida ideju 
popularizēšana 

P1  2130 PB 2012-2018 Veidoti tematiski pasākumi, pieaicināti 
dabas eksperti, valsts un pašvaldību 
speciālisti 

Novada pašvaldība, 
valsts iestādes, NVO 
pārstāvji, TIC 

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

P1  8520 PB, pārrobežu 
sadarbības 
programma 

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

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, Igaunijas,  
Krievijas 
pašvaldības, TIC 
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25.  Jaunu tūrisma produktu veidošana, iekļaujot 
novada dzīves veida,  lauksaimnieciskās 
darbības elementus, dabas resursu potenciālu, 
medniecības pakalpojumus tūrisma 
piedāvājumā 

P1  63900 PB, pārrobežu 
sadarbība 

2012-2018 Izveidoti vismaz 3 jauni tūrisma maršruti Lubānas novada 
pašvaldība, 
uzņēmēji, Igaunijas, 
Krievijas 
pašvaldības, TIC 

26.  Tūrisma informācijas centra izveidošana P1  22720 PB, pārrobežu 
sadarbības 
programma 

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

27.  Pašvaldības dzīvojamā fonda 
energoefektivitātes pasākumi 

P1  1349000 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 

28.  Lubānas pilsētas un novada ciemu ielu 
rekonstrukcija 

P2  355000 ESFL, PB 2012-2018 Rekonstruēti novada pašvaldības ciemu 
ielas, nodrošināta iedzīvotāju drošība  

Novada pašvaldība 

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

P2  2130000 ESFL, PB, KF, 
ERAF 

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

Latvijas Valsts ceļi 

30.  Apvedceļa izbūve Lubānas novada teritorijā P2  795200 ESFL, PB, KF, 
ERAF 

2012-2018 Rekonstruēts apvedceļš Lubānas pilsētas 
labā krasta pilsētas teritorijā  

Latvijas Valsts ceļi 

31.  Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānas 
novadā 

P2  213000 ESFL, PB 2012-2018 Veikta ielu apgaismojuma rekonstrukcija 
Lubānas pilsētā un Meirānu ciemā, 
nodrošinot iedzīvotāju satiksmes drošību 

 

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

P2  123540 ERAF, PB 2012-2015 Uzstādīti un atjaunoti autobusu pieturu 
soliņi Lubānas pilsētā un Meirānos, 
atkritumu urnas, uzziņu, sarakstu dēļi 

 

33.  Veloceliņu, gājēju celiņu izbūve Lubānas P2  394760 ERAF, PB 2012-2018 Izbūvēti veloceliņi un gājēju celiņi Lubānas  
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novada teritorijā novadā – Meirāni – Lubānas pilsēta (pa 
dzelzceļa ceļu), Meirānu ciemā un Lubānas 
pilsētā, kopā vismaz 35 km 

34.  Pašvaldības ceļa Jaunie kapi – Birznieki – 
Dambīši pārbūve 0,90-2,33 km 
 

P2  106000 ELFLA, PB 2016-2018 Pārbūvēts pašvaldības ceļš un tilts pār Liedes 
upi.  

35.  Pašvaldības ceļa Gundegas - Mantinieki 
pārbūve 0-3,4 km 
 

P2  153000 ELFLA, PB 2016-2020 Pārbūvēts pašvaldības ceļš   
 
 

36.  Pašvaldības ceļa Tūjas - Nagliņas pārbūve 0,16-
0,81 km. 

P2  30000 ELFLA, PB 2016-2020 Pārbūvēts pašvaldības ceļš   
 
 

37.  Pašvaldības ceļa Indrāni –Liedeskrogs pārbūve 
2,1-5,65 km. 

P2  150000 ELFLA, PB 2016-2020 Pārbūvēts pašvaldības ceļš   

38.  Brīvības ielas atjaunošana P2  50000 
 
  
  

PB 2016 Atjaunots asfalta seguma Brīvības ielā 0,5 
km Lubānas novada 

pašvaldība 

RV.2.2.Sakaru infrastruktūras nodrošinājums visā novada teritorijā 

39.  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 

40.  Publisko interneta pieejas punktu attīstība  P2  21300 VB, PB 2012-2018 Izveidoti publiskie interneta pieejas punkti 
Meirānu, Indrānu ciemā, attīstīti esošie 

Novada pašvaldība 

RV 2.3. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana 

41.  Sporta laukumu renovēšana P2  17040 PB, ESLF 2013-2018 Izbūvēti vismaz 3 bērnu un jauniešu sporta Biedrības 
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un atpūtas laukumi 

42.  Dabas zinību kabinetu renovācija un 
aprīkošana 

P2  170400 ES, VB 2012-2018 Izveidots un aprīkots dabaszinību kabinets 
Meirānu pamatskolā un Lubānas vidusskolā 

Novada pašvaldība 
,Izglītības iestādes 

43.  Mācību telpu aprīkojumu modernizācija, 
bibliotēkas krājumu papildināšana 

P2  139160 PB, VB, ERAF, 
ESF 

2012-2018 
papildināša

na 

Modernizēts mācību inventārs, papildināts 
mācību bibliotēkas grāmatu skaits 

Novada pašvaldība  
Izglītības iestādes 

44.  Lubānas PII „Rūķīši” renovācija un pieejamības 
nodrošināšana 

P2  139160 PB, ERAF, VB 2013-2018 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 

45.  Lubānas vidusskolas internāta izveide P2  326600 PB, VB, ERAF, 
ESF 

2012-2018 Izveidots un labiekārtots internāts vismaz 16 
bērniem 

Novada pašvaldība  
Izglītības iestādes 

46.  Meirānu pamatskolas apkures sistēmas 
rekonstrukcija 

P2  255600 PB, VB, ERAF 2012-2018 Rekonstruēta apkures sistēma, izbūvēta 
katlu māja 

Novada pašvaldība  
Izglītības iestādes 

47.  Bērnu rotaļu laukumu izveide P2  122120 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 

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

P2  1136000 ERAF, PB, VB 2012-2018 Veikta veselības un sociālā aprūpes centra 
ēkas rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde. 

Novada pašvaldība  
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49.  Meirānu feldšeru – vecmāšu punkta 
infrastruktūras attīstība un aprīkojuma iegāde, 
nodrošinot veselības un sociālo pakalpojumu 
pieejamību Lubānas novada iedzīvotājiem 

P2  120700 ERAF, PB, VB 2012-2018 Veikta Meirānu feldšeru – vecmāšu punkta 
būves rekonstrukcija, aprīkojuma iegāde 
ģimenes ārstu praksēm 

Novada pašvaldība  

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

P2  142000 PB, VB, ESFL, 
ERAF, ESF 

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

Novada pašvaldība, 
sociālie dienesti,  

RV 2.5. Kultūras pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

51.  Kultūras iestāžu pieejamība personām ar 
kustību traucējumiem 

P2  35500 PB, VB, ESFL 2012- 2018 Izveidotas uzbrauktuves, pielāgotas telpas 
personām ar kustību traucējumiem Lubānas  
kultūras namā, Lubānas bibliotēkā 

Novada pašvaldība,  

52.  Bibliotēkas telpu un materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana 

P2  355000 PB, VB, ESFL 2012-2018 Veikta telpu rekonstrukcija, iegādātas 
grāmatas un citi periodiskie izdevumi 

Novada pašvaldība,  

53.  Mākslinieku radošās mājas izveide P2  31240 PB, ESFL, VB 2013-2018 Telpu, piemērošana radošo plenēru 
darbnīcām un dienesta viesnīcai, vides 
labiekārtošana 

Biedrības 

54.  Brīvdabas estrāžu, stadionu, aktīvā tūrisma 
objektu rekonstrukcija 

P2  1391600 PB, ESFL 2012-2018 Atjaunotas brīvdabas estrādes Lubānā un 
Meirānos, sportošanas vietas un 
labiekārtota teritorijas 

Novada pašvaldība,  

55.  Lubānas kinoteātra modernizācija P2  59640 PB, ESFL 2012-2018 Kultūras nama kinozāles aprīkošana ar  
modernu aparatūru – multifunkcionāla 
koncertzāle ar profesionālu gaismas un 
skaņu aparatūru. 

Biedrības 

56.  Informatīvo stendu izvietošana Lubānas 
novadā 

P2  63900 PB 2012-2018 Uzstādīti jauni informatīvie stendi Lubānas 
pilsētā, Indrānos, Meirānos,  tūristu 
pulcēšanās vietās 

Novada pašvaldība,  
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57.  Lubānas muzeja izveide P2  120700 PB,VB, ESF, 
ERAF 

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

Biedrības 

P3 - Cilvēkresursu un pārvaldības attīstība 

RP 3.1. Sociālo pakalpojumu attīstība 

58.  Tehnisko palīglīdzekļu noma P3   VB 2012-2018 Nodrošināta tehnisko palīglīdzekļu nomas 
iespējas 

Sociālais  dienests, 
valsts aģentūras, 
biedrības 

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

P3  213000 PB, ERAF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem 

Sociālais  dienests 

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

P3  120700 PB, ERAF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi, iegādāta 
datortehnika, iesaistīti vismaz 45 cilvēki 
pakalpojuma saņemšanā 

Sociālais  dienests 

61.  Ģimenes centra izveide P3  426000 PB, ERAF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi, ieviesta 
darba prasmju apmācība ģimenēm, darbojas 
atbalsta personāls 

Sociālais  dienests 

62.  Psihologa konsultāciju nodrošināšana P3  63900 PB, ESF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi vismaz 2 
reizes nedēļā mērķa grupām 

Sociālais  dienests 

63.  Apkalpojošā personāla izglītošana  P3  42600 PB, ESF 2012-2018 Nodrošināti sociālie pakalpojumi, 
paaugstināta Lubānas novada sociālā 
personāla kapacitāte 

Sociālais  dienests 

64.  Krīzes centrs dažādām mērķa grupām P3  39760 PB, ESF 2012-2018 Nodrošinātas telpas, personāls un papildus 
pakalpojumi cilvēkiem krīzes situācijās 

Sociālais  dienests, 
biedrības 

RV3.2. Izglītības iespēju paplašināšana 

65.  Inovatīvo un alternatīvās apmācības metožu
ieviešana 

P3  42600 PB, ESF, ES 
Izglītības 

programma 

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

Izglītības iestādes, 
IZM, vecāki, 
biedrības 
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66.  Jauniešu iniciatīvu centru izveide un darbības
nodrošināšana 

P3  18460 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 

67.  Regulāras sadarbības izveide starp jauniešu
iniciatīvu centru un nevalstiskām novada
organizācijām 

P3  14200 PB, ESF, ES 
Jaunatnes 

programma 

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

Novada pašvaldība, 
izglītības iestādes, 
NVO 

68.  Senioru pieredzes atzīšana un viņu iesaiste 
sabiedrības attīstības procesos 

P3  11360 PB, ES 
programma 
Aktīvi pilsoņi 

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

Novada pašvaldība, 
pensionāru 
apvienības 

69.  Brīvprātīgā darba popularizēšana dažādās 
sabiedrības grupās 

P3  7100 PB, ES 
programma 
Aktīvi pilsoņi 

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

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

P3  21300 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 

71.  Lubānas novada dienu organizēšana  P3  78100 PB, ES Kultūras 
programma, 

KKF 

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

72.  Lubānas novada iedzīvotāju piedalīšanās 
festivālos un koncertos ārzemēs 

P3  99400 PB, ES Kultūras 
programma, 

KKF 

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

Biedrības, 
pašdarbības 
kolektīvi 

73.  Tautas mākslas, tradīciju popularizēšanas 
pasākumi, amatnieku dienas 

P3  85200 PB, KKF, ES 
Kultūras 

2012-2018 Amatnieku atbalsta pasākumi – vismaz 2 
amatnieku dienas gadā Lubānā un Meirānos, 

Biedrības, amatnieki 
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programma iesaistīti vismaz 10 amatnieki, pašdarbības 
kolektīvi, tradīciju popularizēšana vietējos un 
reģionālajos masu medijos,  

74.  Iespieddarbu par Lubānas novadu izdošana P3  49700 Kultūras 
programma, 

ESF, Pārrobežu 
sadarbības 

programmas 

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

Novada pašvaldība, 
biedrības 

75.  Zaļo tirdziņu izveide un mājražotāju tradīciju 
popularizēšana 

P3  42600 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 

76.  Ekstrēmās dabas sporta un aktīvās atpūtas 
trases izveide 

P3  96560 ESF, uzņēmēji 2012-2018 Izveidota ekstrēmās dabas sporta un aktīvās 
atpūtas trase, vismaz 1, 3 km 

Novada pašvaldība, 
zemnieki, uzņēmēji, 
biedrības 

77.  Distanču slēpošanas trases izveide P3  11360 PB, ESF, 
uzņēmēji 

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

Novada pašvaldība, 
zemnieki, uzņēmēji 

78.  Nūjošanas trases izveide, aprīkojuma iegāde P3  7100 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 

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

P3 57 21300 PB, ES 
sadarbības 

atbalsta 
programmas 

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

80.  Vienas pieturas aģentūras, konsultācijas 
principu ieviešana pašvaldības darbā 

P3  5680 VB, PB  Aprakstīti visi pašvaldības pakalpojumi, 
ievietoti pašvaldības mājas lapā un 

Biedrības, valsts 
iestādes 
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www.latvija.lv mājas lapā 

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

P3  7100 PB, ES 
sadarbības 

atbalsta 
programmas 

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

Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, novada 
iedzīvotāji, NVO 

82.  Sadarbības stiprināšana starp NVO, 
pašvaldības institūcijām 

P3  18460 PB, NVO 
atbalsta 

programmas 

2012-2018 Izveidota veiksmīga sadarbība ar NVO Novada pašvaldība, 
NVO 

83.  Pašvaldības darbinieku apmācība un
kompetenču paaugstināšana 

P3  15620 PB, ESF 2012-2018 Palielinātas darbinieku kompetences 
plānošanas, projektu vadības, iedzīvotāju 
apkalpošanas efektivitātē, vismaz 1 
apmācības pasākums gadā katram 
pašvaldības darbiniekam 

Biedrības, 
apmācības centri 

84.  Atbalsts novada iedzīvotāju mūžizglītības
pasākumiem 

P3  35500 PB, ESF 2012-2018 Atbalstīti vismaz 5  mūžizglītības kursi, 
iesaistīti iedzīvotāji mūžizglītības pasākumos 

Biedrības, 
apmācības centri 

85.  Novada zīmola veidošana un pozicionēšana  P3 61 21300 PB, pārrobežu 
sadarbības 
programma 

2012-2018 Izveidots novada zīmols Novada pašvaldība, 
uzņēmēji, Igaunijas 
Krievijas 
pašvaldības, TIC 

RV 2.5. Kultūras pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

86.  Lubānas pilsētas kluba ēkas rekonstrukcija P2  350000 ESFL, PB 2015-2018 Izbūvētas papildus telpas administrācijai, 
ģērbtuvēm, tērpu un inventāra noliktavām. 

Novada pašvaldība 

 

  


