
Lubānas novada teritorijas plānošanas 
dokumentu izstrāde 

Apstiprināta Lubānas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030. 

gadam 

       
 

Lubānas novada dome 2013. gada 27. jūnija sēdē apstiprināja Lubānas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam (prot. Nr.9, §12), par kuru 

Vidzemes plānošanas reģions ir sniedzis pozitīvu atzinumu. 
 

Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments ar plānošanas periodu līdz 2030.gadam, kurā noteikts novada ilgtermiņa attīstības 
redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Stratēģijā definētā Lubānas novada 

attīstības vīzija ir "Daudzpusīga dabas vērtību un cilvēku iespēju zeme, ekoloģiskās vides un 
saimnieciskās darbības paraugs Latvijai un pasaulei". 

 
Ikviens interesents ar stratēģiju var iepazīties Lubānas novada pašvaldības attīstības daļā, Lubānas 

bibliotēkā, kā arī elektroniski Lubānas novada pašvaldības mājas lapā internetā www.lubana.lv. 

 
Lubānas novada attīstības plānošanas dokuments izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 

Nr. 1DP/1.5.3.0/10/APIA/VRAA/043/007 "Lubānas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 
izstrāde " ietvaros. 

 

28.06.2013. 

 

Paziņojums par Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu 

       

 

Lubānas novada pašvaldība informē, ka ar 2013. gada 25. aprīļa novada domes sēdes lēmumu "Par 

Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
izdošanu" (protokols Nr.5, §2), ir apstiprināts Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. 

gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.5 "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". 
 

Ar apstiprināto Lubānas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam var iepazīties Lubānas 
novada pašvaldībā (Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830) katru darba dienu pašvaldības 

darba laikā vai Lubānas novada pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv. 

 
Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā 

http://www.lubana.lv/
http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/projekti/lubanas_ias_1204.pdf


projekta "Lubānas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde", Nr. 

1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/043, ietvaros. 

 
Lubānas novada domes saistošie noteikumi Nr.5 "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. 

gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" saskaņā ar Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 25. panta 4. daļu tiks īstenoti pēc šā likuma 27.panta trešajā daļā minēto 

darbību īstenošanas. Līdz saistošo noteikumu Nr.5 "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. 

gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" īstenošanas uzsākšanai 
pašvaldība piemēros saistošos noteikumus, ar kuriem ir apstiprināti iepriekšējie teritorijas plānojumi. 

 
07.05.2013. 

 

Paziņojums par Lubānas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. 

gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu 

       
 

Lubānas novada dome ar 2013. gada 15. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, §1) ir pieņēmusi 
lēmumu nodot publiskai apspriešanai Lubānas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-

2030. gadam 1. redakciju. Publiskā apspriešana noteikta no 2013. gada 22. aprīļa līdz 2013. gada 
21. maijam. 

 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2013. gada 16. maijā plkst. 16:00 Lubānas 

pilsētas klubā, Tilta ielā 14, Lubānā, Lubānas novadā. 
 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par Lubānas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2013.-2030. gadam 1. redakciju var iesniegt personiski vai sūtīt pa pastu Lubānas novada pašvaldībai 
Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830, vai sūtīt elektroniski pa e-pastu: pasts@lubana.lv. 

Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, juridiskām personām jānorāda 
nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas un darbības vietas adrese. 

 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir viens no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, tās 
izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti. 

Stratēģija ir ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu 
novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas, teritorijas plānojuma, 

lokālplānojumu, detālplānojumu, attīstības projektu, u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, 
ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās. 

 

Ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1.redakcijas materiāliem var iepazīties Lubānas novada pašvaldībā 
Tilta ielā 11, Lubānā pie attīstības daļas vadītāja darba laikā, kā arī pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.lubana.lv. 
18.04.2013. 

  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=238807#p27
mailto:pasts@lubana.lv
http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/projekti/lubanas_ias_1204.pdf


 

Lubānas novada pašvaldība apstiprinājusi teritorijas plānojuma galīgo redakciju 

       
 

Saskaņā ar Lubānas novada domes 28.02.2013. lēmumu (sēdes protokols Nr. 2, 4.§) ir apstiprināta 
Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadiem galīgā redakcija. 

 
Iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju būs laika posmā no 2013. gada 15. marta līdz 10. 

aprīlim pašvaldības mājaslapā internetāwww.lubana.lv/lv/terplapspr. 
 

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 2013. gada 10. aprīlim, adresējot Lubānas novada 
pašvaldībai, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830. 

 

04.03.2013. 

 

Par Lubānas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko 

apspriešanu 

       
 

Saskaņā ar Lubānas novada domes 29.11.2012. lēmumu (sēdes protokols Nr.14, 2.§) publiskajai 
apspriešanai tiek nodota Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadiem pilnveidotā 

redakcija. 
 

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 10.decembra līdz 31.decembrim. Ar Lubānas 

novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadiem pilnveidoto redakciju publiskās apspriešanas laikā 
būs iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv. 

 
Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt līdz 2012.gada 31.decembrim, adresējot Lubānas novada 

pašvaldībai, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830. 
 

10.12.2012. 

  

http://www.lubana.lv/lv/terplapspr
http://www.lubana.lv/lv/terplapspr/pilnvred


 

 

PAZIŅOJUMS PAR LUBĀNAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS 

STRATĒĢIJAS 2013. - 2030. GADAM IZSTRĀDI 

       
 

Pamatojoties uz "Teritorijas attīstības plānošanas likuma" 5.panta pirmās daļas 3.punktu, kas nosaka, 
ka pašvaldībai ir pienākums izstrādāt teritorijas attīstības plānošanas dokumentu- vietējās pašvaldības 

ilgtspējīgas attīstības stratēģiju; "Teritorijas attīstības plānošanas likuma" 12.panta pirmo daļu, kas 
nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju; "Attīstības 

plānošanas sistēmas likuma" 6.panta ceturto daļu, kas paredz, ka ilgtermiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos nosaka attiecīgās teritorijas ilgtermiņa attīstības prioritātes un telpisko 

perspektīvu, kā arī Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr. 970. "Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā" 6.punktu, kas regulē sabiedrības līdzdalības kārtību attīstības plānošanas 
procesa ierosināšanā un attīstības plānošanas dokumenta izstrādē, saskaņā ar Lubānas novada domes 

sēdes 25.10.2012. lēmumu (prot.Nr.12., 13.§),ir uzsākta Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrāde. Par Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrādes vadītāju noteikts pašvaldības izpilddirektors Ivars 

Bodžs. 
 

05.11.2012. 

 

Notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme 

       

 

Piektdien, 24. augustā, pl.17.00 Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14 notiks Lubānas novada 
teritorijas plānojuma 2013. - 2024. gadam 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksme. 

 
22.08.2012. 

 

Paziņojums par Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un 

vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu 

       

 

Lubānas novada pašvaldība 2012. gada 28. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu "Par Lubānas novada 

teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas 
uzsākšanu" (Protokols Nr.6, 4.§). 

 



Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedriskās 

apspriešanas termiņš noteikts no 2012. gada 16. jūlija līdz 26. augustam. 

 
Iepazīties, kā arī sniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus par teritorijas plānojuma pirmo 

redakciju iespējams Lubānas novada pašvaldībā sabiedriskās apspriešanas laikā katru darba dienu no 
pulksten 8.30 līdz 17.30, adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830. Ar plānošanas 

dokumentiem varēs iepazīties pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv. 

 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2012. gada 24. augustā plkts.17.00 Lubānas pilsētas 

klubā, Tilta ielā 14, Lubānā. 
 

11.07.2012. 

 

Lubānas novada integrētas attīstības programmas 2012.-2018. gadam 1. 

redakcijas publiskā apspriešana 

       

 

Ar Lubānas novada domes 2011. gada 27. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 13, 1.§) publiskajai 

apspriešanai tika nodota Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam 1. 
redakcija.. 

 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 15.11.2011. plkst. 17.00 Lubānas pilsētas 

klubā, adrese Tilta iela 14, Lubāna, Lubānas novadā. 
 

07.11.2011. 

 

Paziņojums par Lubānas novada attīstības programmas 2012. - 2018.gadiem 

izstrādes uzsākšanu 

       

  
Lubānas novada pašvaldība uzsāk Lubānas novada integrētās attīstības programmas izstrādi. 

 

Saskaņā ar Lubānas novada domes 2010. gada 28. decembra lēmumu "Par Lubānas novada integrētās 
attīstības programmas 2013. - 2018. gadam izstrādes uzsākšanu" (sēdes protokols nr.13, 8.§) ir uzsākta 

Lubānas novada integrētās attīstības programmas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes 
termiņi. 

 

Attīstības programma tiek izstrādāta laika posmā no 2010. gada 28. decembra līdz 2011. gada 31. 
decembrim. 

 
Attīstības plānošanas mērķis ir uzlabot Lubānas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veidojot līdzsvarotu 

novada teritorijas attīstību gan pilsētā, gan lauku teritorijā, sekmējot tā ekonomisko izaugsmi, sociālo 

stabilitāti un vides kvalitāti, noteikt Lubānas novada attīstības virzienus ilgtermiņā un vidēja termiņa 
stratēģiskos uzstādījumus, kā arī rīcību kopumu. 

 
Attīstības programmas plānotais darbības termiņš ir no 2012. gada līdz 2018. gadam. 

http://www.lubana.lv/


 

Sabiedrības iespējas līdzdarboties ir iesniedzot savus priekšlikumus un ieteikumus Lubānas novada 

pašvaldībā, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, e-pasts: pasts@lubana.lv. 
 

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus līdz 2011. gada 15. aprīlim, norādot 
kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu). 

 

Lubānas novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/043 „Lubānas novada teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde” 

ietvaros. 
 

19.01.2011. 

 

Paziņojums par Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadiem 

izstrādes uzsākšanu 

       

Saskaņā ar Lubānas novada domes 2010. gada 28. decembra lēmumu "Par Lubānas novada teritorijas 
plānojuma 2013. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu" (sēdes protokols nr.13, 9.§) ir uzsākta Lubānas 

novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. 

 
Teritorijas plānojuma izstrādes laika grafiks: 

 
1.    Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas izstrāde - līdz 2012.gada 30. jūnijam. 

 

2.    Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšana – 
līdz 2012. gada 31. oktobrim. 

 
3.    Lubānas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas kā gala redakcijas sagatavošana - līdz 

2013. gada 28. februārim. 
 

4.    Lēmums par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas kā gala redakcijas noteikšanu un nodošana 

Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai - līdz 2013. gada 15. maijam. 
 

5.    Lēmums par Lubānas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un Lubānas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu izdošana - līdz 2013. gada 30. maijam. 

 

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs - Lubānas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs, 
kontakttālrunis 64894941, fakss 64894171, e-pasts:pasts@lubana.lv. 

 
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei adresējami Lubānas novada 

pašvaldībai Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830, fiziskām personām norādot savu vārdu, 
uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi. 

 

Lubānas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/043 „Lubānas novada teritorijas plānošanas dokumentu izstrāde” 

ietvaros. 
 

19.01.2011. 

mailto:pasts@lubana.lv
mailto:pasts@lubana.lv

