APSTIPRINĀTS
ar Lubānas novada domes
2016. gada jūnija protokolu Nr.9,
9. paragrāfs

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830
Tālrunis: 64894434, e-pasts: pasts@lubana.lv

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2015. GADA
PUBLISKAIS PĀRSKATS

Lubāna 2016

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

__________________________________________________________________________

SATURS
1. LUBĀNAS NOVADA RAKSTUROJUMS ....................................................................... 6

1.1.Novada teritorija ......................................................................... 6
1.2. Novada iedzīvotāji ...................................................................... 7
1.2.1. Iedzīvotāju skaits.................................................................................................................... 7
1.2.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra ............................................................................................... 8
1.2.3. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs ........................................................................................... 10
1.2.4. Nodarbinātība....................................................................................................................... 10

2. LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA ............................................................................. 11

2.1. Lubānas novada domes un administrācijas struktūra ......... 13
2.2. Pašvaldības iestāžu vadības pilnveidošana ............................ 15
2.3. Pašvaldības investīcijas Lubānas novada infrastruktūrā .... 15
3. LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS ....................................................... 17

3.1.Pamatbudžeta ieņēmumi .......................................................... 18
3.2.Pamatbudžeta izdevumi ............................................................ 19
3.3.Finanšu saistības ........................................................................ 20
3.4.Kopsavilkuma finanšu pārskats............................................... 22
3.5.Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās .............................. 23
3.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums ...................... 25
4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU ............................................................................ 26
5. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2015. GADĀ .......................................................... 27

5.1. Izglītība.................................................................................... 27
5.1.1.Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši” ............................................................... 27
5.1.2.Meirānu Kalpaka pamatskola ............................................................................................. 29
5.1.3. Lubānas vidusskola .............................................................................................................. 30
5.1.4.Lubānas Mākslas skola ......................................................................................................... 33

5.2. Kultūra ...................................................................................... 34
5.3.Bibliotēkas .................................................................................. 36
5.4.Sociālais dienests ....................................................................... 39
5.5. Bāriņtiesa .................................................................................. 44
5.6. Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļa ................................. 50
5.7. Sabiedriskā kārtība un autotransports .................................. 52
2

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

__________________________________________________________________________

5.8. Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs .................. 52
5.9. Jauniešu centrs ......................................................................... 54
6. LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOTIE
PASĀKUMI 2016. GADĀ...................................................................................................... 56
PIELIKUMI ............................................................................................................................ 57

3

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

__________________________________________________________________________
LUBĀNAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA UZRUNA
Cienījamie Lubānas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!
Lubānas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par
pašvaldībām” un realizē šajā likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kā arī citos LR
likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi novada
administratīvajā teritorijā. Novada pašvaldības darbu reglamentē Lubānas novada pašvaldības
nolikums.
2015. gada beigās Lubānas novadā iedzīvotāju skaits bija 2581 tūkstoši. Pārskata
gadā, salīdzinot iedzīvotāju skaitu ar iepriekšējo gadu, tas pakāpeniski ir samazinājies par 79
iedzīvotājiem. Palielinājies reģistrēto bezdarbnieku skaits Lubānas novadā – 2015. gada
beigās 9,5 % no novada darbaspējīgo iedzīvotāju skaita, 2014. gada beigās tie bija 9 %.
Pašvaldību ekonomisko attīstību un finanšu situāciju ietekmē kopīgā situācija
ekonomiskajā un sociālajā jomā valstī.

No tā,

kā

attīstās

valsts

prognozētais

makroekonomiskais scenārijs, ir atkarīgs arī pašvaldības finanšu stāvoklis.
Pašvaldības galvenie nodokļu ieņēmumi ir ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) un nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) par zemi, ēkām un būvēm.
Pārskata gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi tika plānoti atbilstoši Finanšu
ministrijas sākotnējai prognozei – 1 199 726 eiro apmērā, faktiskā izpilde plānoto pārsniedza
par 12,8 % jeb 33 458 eiro. Pateicoties kopējam ieņēmumu pieaugumam un iepriekšējos
budžeta gados izveidotajam līdzekļu uzkrājumam, vispārējā pašvaldības finanšu situācija
pārskata gadā vērtējama kā laba. Tika nodrošināts finansējums visu iestāžu uzturēšanai un
infrastruktūras uzlabošanai, veikti novada teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī izveidots
līdzekļu uzkrājums.
Pašvaldības prioritāte bija izglītība – pašvaldības pamatbudžetā 46 % veidoja
izdevumi tieši izglītībai, ieskaitot valsts budžeta mērķdotācijas atlīdzībai pedagogiem. Tāpat
ievērojamu atbalstu no pašvaldības saņēma sociālās aizsardzības pasākumi – dažāda veida
sociālie pabalsti novada trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, kā arī personu ar
invaliditāti aprūpe mājās.
Pašvaldībai

ir

izveidojusies

sekmīga

sadarbība

ar

novada

nevalstiskajām

organizācijām, notiek jauniešu iesaistīšana dažādās aktivitātēs, piedāvātas brīvā laika
pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem un citas aktivitātes. Novada pašvaldība uzsver nevalstisko
organizāciju darbības perspektīvu, tādējādi atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas. Tāpat pašvaldība
turpina sadarbību ar Vaijes pašvaldību Vācijā un Kulēnas pašvaldību Francijā. Sadarbības
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jomas – kultūra, ekonomika, sadarbība profesionāo grupu un iedzīvotāju starpā. Bet izglītības,
kultūras, sporta un citās jomās notiek sadarbība ar Madonas novada un citām pašvaldībām.
Lubānas novada iedzīvotāji par dažādiem domes lēmumiem, plānotajiem darbiem,
pasākumiem un aktuālāko informāciju, tiek informēti izmantojot dažādus komunikācijas
kanālus, galvenokārt, – pašvaldības informatīvo izdevumu „Lubānas Ziņas”, pašvaldības
interneta vietni www.lubana.lv, tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietni www.facebook.com.
Sagatavojot 2016. gada budžetu tika pieņemti vairāki lēmumi, kas pozitīvi ietekmēs
budžetu ģimenēm ar bērniem. Turpinājās darbs gan pie iesāktajiem projektiem, gan sagatavoti
pieteikumi jauniem projektiem ES fondu līdzekļu piesaistei.
Pašvaldības

darbību

nākotnē

būtiski

varētu

ietekmēt

iedzīvotāju

skaita

samazināšanās, kas var atstāt ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību un skolu nākotni.
Lubānas novada pašvaldības darbība arī turpmāk būs vērsta uz pašvaldības
pamatfunkciju izpildi, finanšu stabilitātes nodrošināšanu, iedzīvotāju ekonomisko, sociālo,
izglītības un kultūras iespēju paplašināšanu. Turpināsies investīciju piesaiste novada attīstībai,
par prioritāru uzdevumu izvirzot uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā.

Lubānas novada domes priekšsēdētājs

Tālis Salenieks
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1. LUBĀNAS NOVADA RAKSTUROJUMS
1.1.Novada teritorija
Lubānas novads atrodas Vidzemes austrumu daļā, Aiviekstes krastā, kurā apvienota
Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts. Novada administratīvais centrs – Lubānas pilsēta, atrodas
208 km no valsts galvaspilsētas Rīgas, tuvākās pilsētas Vidzemes reģionā ir Madona un
Gulbene, Latgales reģionā – Balvi un Rēzekne, bet Zemgales reģionā - Jēkabpils. Lubānas
novads atrodas Vidzemes un Latgales reģiona robežšķirtnē, abiem reģioniem kopīgā Lubāna
ezera tuvumā.

1.1. attēls. Lubānas novads. Datu avots: Lubānas novada 2014. gada pārskats.

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, Indrānu ciems, Meirānu ciems.
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1.2. Novada iedzīvotāji
1.2.1. Iedzīvotāju skaits
Lubānas novadā iedzīvotāju skaits ir pakāpeniski samazinājies. Lubānas novada
iedzīvotāju skaits saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem (turpmāk PMLP)
ir 2581 (uz 01.01.2016.). Lubānas novadā pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies
par 79 cilvēkiem.
2800
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1.2.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas novadā 2011. - 2015.g., dati uz 01.01.2016. Datu
avots: PMLP.

Lubānas novada lielākais centrs ir Lubānas pilsēta.
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1.3.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas pilsētā, no 2011. - 2015.g., dati uz 01.01.2016. Datu
avots: PMLP.
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No visiem Lubānas novada iedzīvotājiem 822 dzīvo Indrānu pagastā un 1759 dzīvo Lubānas
pilsētā.
2000

1759

1800
1600
1400
1200
1000

822

800
600
400
200
0

Indrānu pagasts

Lubānas pilsēta
Iedzīvotāju skaits

1.4.attēls. Iedzīvotāju skaits Indrānu pagastā un Lubānā, dati uz 01.01.2016.Datu avots: PMLP.

1.2.2. Iedzīvotāju vecuma struktūra
Līdz darbspējas vecumam kopā novadā ir 302 iedzīvotāji no kopējā iedzīvotāju
skaita. 1678 iedzīvotāji ir darbspējas vecumā un 601 iedzīvotājs ir pēc darbspējas vecuma.
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Kopā

1.5.attēls. Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un pēc darbspējas vecuma,
iedalījums pēc dzimuma, dati uz 01.01.2016. Datu avots: PMLP.
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Lubānas iedzīvotāju skaita iedalījumā pēc dzimuma 51% ir sievietes - un 49% vīriešu.

Iedzīvotāju skaits
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1320

Iedzīvotāju skaits

1.6.attēls. Iedzīvotāju iedalījums pēc dzimuma, dati uz 01.01.2016. Datu avots: PMLP.

No kopējā Lubānas novada iedzīvotāju skaita, vecumā no 0 līdz 6 gadiem novadā ir
133 bērni. Vecumā no 7 līdz 18 gadiem (neieskaitot) ir 228 bērni.
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1.7.attēls. Bērnu iedalījums pēc vecuma un dzimuma, dati uz 01.01.2016. Datu avots: PMLP.
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1.2.3. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs
Lubānas novada iedzīvotāju etniskais sastāvs ir viens no viendabīgākajiem un
latviskākajiem Latvijā. Lubānas novadā ir 96% latviešu, kas kopumā ir 2581 iedzīvotāji, 2 %
(61) krievu un 2 % (51) citu tautību cilvēki.
3000
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0
Iedzīvotāju nacionālais
sastāvs

Latvieši

Krievi

Pārējie

2469

61

51

1.8.attēls. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs, dati uz 01.01.2016. Datu avots: PMLP.

1.2.4. Nodarbinātība
Salīdzinot Lubānas novada bezdarba līmeni ar Vidzemes reģiona vidējo bezdarba
līmeni, saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras datiem (turpmāk NVA) 2015. gadā
Vidzemē bezdarba līmenis ir 7.2%, Lubānas novadā ir lielāks reģistrēto bezdarbnieku skaits,
pārskata gadā tas ir palielinājies un 2015. gada decembrī bezdarba līmenis Lubānas novadā ir
9,5% no novada darbspējīgo iedzīvotāju skaita. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bezdarba
līmenis Lubānas novadā ir palielinājies par 10 cilvēkiem jeb 0,5 %.
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4,00%
2,00%
0,00%
Vidzeme

2013.g.
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9,50%

9,00%

9,50%

1.9. attēls. Bezdarba līmenis Vidzemē un Lubānas novadā uz 2015. gada decembri. Datu avots: NVA.
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2. LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
2.1.tabula.Dati par pašvaldību.
Pašvaldības nosaukums
Administratīvi teritoriālās vienības kods
Pašvaldības juridiskā adrese

Lubānas novada pašvaldība
701400
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads,
LV- 4830
90000054159
Nodokļa maksātāja reģ.nr.
01.01.2015.- 31.12.2015.
Finanšu gads
9 deputāti
Lubānas novada dome
Tālis Salenieks
Lubānas novada domes priekšsēdētājs
Iveta Peilāne
Priekšsēdētāja vietnieks
Ivars Bodžs
Izpilddirektors
Ingrīda Logina
Galvenā grāmatvede
346,93 km2
Teritorijas lielums
2581
Iedzīvotāju skaits (01.01.2016.)
Lubānas pilsēta
Administratīvais centrs
Lubānas novada pašvaldības teritorijas Lubānas pilsēta (4,43 km2);
Indrānu pagasts (342,50 km2).
iedalījums
www.lubana.lv
Tīmekļa vietne
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība,2016

Lubānas novada domē darbojas 2 pastāvīgās komitejas un 9 komisijas. 2015. gadā
notikušas 17 domes sēdes, pieņemti 197 lēmumi.
Lubānas novada pašvaldības administrācijā ir attīstības daļa, kanceleja, finanšu un
grāmatvedības daļa, administrācijā darbojas kultūras darba speciāliste, izglītības darba
speciāliste, sabiedrisko attiecību speciālists, juriskonsults, un izdevuma „Lubānas Ziņas”
redaktore. Lubānas novada pašvaldībā darbojas bāriņtiesa, ir izveidots Lubānas novada
sociālais dienests, dzimtsarakstu nodaļa. Sadarbībā ar Varakļānu un Cesvaines pašvaldībām
2009. gadā ir izveidota Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde.
Lubānas novada pašvaldībai ir divi starptautiskie sadarbības līgumi. 2010. gadā
pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Vaijes (Weihe) pašvaldību Vācijā. Notiek
sadarbība arī ar Kulēnas (Coulaines) pašvaldību Francijā. Sadarbības jomas – kultūra,
ekonomika, sadarbība profesionālo grupu un iedzīvotāju starpā. Reģionālā mērogā notiek
sadarbība ar Madonas novada pašvaldību izglītības, kultūras, sporta un citās jomās.
Pašvaldībai

ir

izveidojusies

sekmīga

sadarbība

ar

novada

nevalstiskajām

organizācijām, notiek jauniešu iesaistīšana dažādās aktivitātēs, piedāvātas brīvā laika
pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem un citas aktivitātes. Novada pašvaldība uzsver nevalstisko
organizāciju darbības perspektīvu, tādējādi atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas.
Lubānas novada teritorijā izvietotas valsts iestāžu struktūrvienības:
1.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes
Madonas daļas Lubānas postenis;
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2. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra
Neatliekamās medicīniskās palīdzības punkts;
3.

Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāles Lubānas klientu apkalpošanas
centrs;

4.

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības
pārvaldes Lauku reģistra daļa.

Valsts akciju sabiedrību struktūrvienības:
5.

VAS Latvijas Pasts (Meirānu un Lubānas pasta nodaļas);

6.

AS Latvijas Valsts meži, kokaudzētava “Podiņi”;

7.

AS Sadales tīkls Ziemeļaustrumu reģiona ekspluatācijas Madonas nodaļas 4.
iecirknis;

8.

SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” struktūrvienība.

12
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2.1. Lubānas novada domes un administrācijas struktūra
DOME
Priekšsēdētājs

Priekšsēdētāja vietnieks

Komitejas

Finanšu un attīstības komiteja
Sociālo, izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja
Pastāvīgās komisijas
Vēlēšanu komisija
Administratīvā komisija
Iepirkumu komisija
Pilsētas zemes komisija
Medību koordinācijas komisija
Darījumu ar lauksaimniecības
zemi izvērtēšanas komisija
Interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas
sadales komisija
Ilgtermiņa ieguldījumu
novērtēšanai un norakstīšanai
komisija
Civilās aizsardzības komisija

2.1.attēls. Lubānas novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma. Datu avots: Lubānas novada
pašvaldība, 2016..
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Izpilddirektors

V

ADMINISTRĀCIJA

IESTĀDES

Attīstības daļa

Lubānas novada sociālais
dienests

Finanšu un grāmatvedības
daļa

Lubānas novada bāriņtiesa

Kanceleja
Lubānas novada
dzimtsarakstu nodaļa
Juriskonsults
Sabiedrisko attiecību
speciālists

Lubānas vidusskola
Meirānu Kalpaka
pamatskola
Lubānas pirmsskolas
izglītības iestāde “Rūķīši”
Lubānas Mākslas skola

Lubānas kultūras nams
Laikraksta redaktors
Meirānu tautas nams
Kultūras darba speciālists
Izglītības darba speciālists
Jaunatnes lietu speciālists

Vides dizaina speciālists

Meirānu bibliotēka
Lubānas pilsētas bibliotēka
Cesvaines, Lubānas un
Varakļānu novadu
apvienotā būvvalde

Tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma
centra speciālists
2.2.attēls. Lubānas novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēma. Datu avots: Lubānas novada
pašvaldība, 2016.
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2.2. Pašvaldības iestāžu vadības pilnveidošana
Pārskata gadā Lubānas novada pašvaldība ir īstenojusi virkni pasākumu pašvaldības
iestāžu vadības pilnveidošanai.
Lai veicinātu pašvaldības darbinieku savstarpēju komunikāciju, informācijas
apmaiņu un saskaņotu rīcību, 2015. gadā regulāri tika rīkotas darba sanāksmes:
- katru nedēļas pirmo darba dienu plānošanas sanāksmes ar nodaļu vadītājiem un
speciālistiem;
- reizi divos mēnešos pašvaldības iestāžu vadītāju sanāksmes.
Darba efektivitātes uzlabošanas nolūkos tika izmantota dokumentu vadības sistēma
“Namejs”, kas nodrošina organizācijas dokumentu un informācijas reģistrāciju, pārvaldību, kā
arī procesu automatizāciju.
Lai paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju, darbiniekiem pārskata gada laikā bija
iespēja apmeklēt dažādus kursus, seminārus un apmācības. Darbiniekiem tika organizēts
pieredzes apmaiņas brauciens uz Ilūkstes novada pašvaldību.
Ar nolūku uzlabot komunikāciju starp sabiedrību un pašvaldību 2015. gadā tika
izveidota jauna darba vieta pašvaldības administrācijā – sabiedrisko attiecību speciālists.

2.3. Pašvaldības investīcijas Lubānas novada infrastruktūrā
2015. gadā tika īstenotas šādas lielākās investīcijas infrastuktūrā:
1. Grāvja gultnes tīrīšana Madonas ielā Lubānā par kopējo summu 2410,60 EUR.
Iztīrīta grāvja gultne Madonas ielā 260 m un Meirānu ielā 285 m.
2. Ielu un ietvju segumu atjaunošana Lubānā par kopējo summu 99 955 EUR. Parka
ielā atjaunots brauktuves segums 2072 m² un ietve 202 m²; Stacijas ielā atjaunots brauktuves
segums 1145 m²; Oskara Kalpaka ielā atjaunota ietve 105 m3.
3. Ūdens ieguves vietas atjaunošana un ūdens sagatavošana stacijas izbūve Meirānos,
Lubānas novadā par kopējo summu 34 719 EUR. Atjaunots esošais urbums. Nomainīts
esošais sūknis, izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija ar ražību 2 m³/h.
4. Iekšējo kanalizācijas tīklu renovācija Lubānas sociālās aprūpes centrā par kopējo
summu 8222,09 EUR. Renovācija notika ēkas O. Kalpaka ielā 12 visos trijos stāvos. Tika
nomainītas kanalizācijas caurules ēkā, kā arī līdz kanalizācijas akām. Uzstādīti jauni 10
klozetpodi (t.sk. – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 2.st), virtuvei trauku mazgātne 3.stāvā.
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2.4. ES realizējamie un īstenotie projekti
2015. gadā tika veikti būtiski finanšu ieguldījumi komunālo pakalpojumu sniegšanas
kvalitātes

uzlabošanai

iedzīvotājiem

un

uzņēmumiem,

kā

arī

novada

teritorijas

labiekārtošanas un uzturēšanas pakalpojumu veikšanai.
Lielākie Eiropas Savienības fondu līdzfinansētie projekti, kuru īstenošana tika
pabeigta pārskata gadā:
1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētais projekts “Siltumnīcefektu gāzu
emisiju samazināšana Lubānas novada publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, kura
kopīgās izmaksas - 33 043, 84 EUR. KPFI finansējums – 21 347, 35 EUR, pašvaldības –
10 045,81 EUR. Kā rezultātā Tilta, Baložu, Aiviekstes ielā, Meirānu, Dzelzceļa, Jāņa Zābera,
Klānu un bērnudārza teritorijā tika nomainīti 58 gaismas ķermeņi.
2. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukcija Lubānas pilsētā” par kopējo summu 230 5860 EUR, pašvaldības finansējums 138 351 EUR. Projekta rezultātā uzlabojās pakalpojuma kvalitāte un samazinājās siltuma
zudumi. Tika izveidoti jauni 6 siltuma mezgli.
3. Kohēzijas fonda projekts “Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta” par
kopējo summu 535 785 EUR, pašvaldības finansējums – 134 644 EUR. Rezultātā tika
izbūvēti maģistrālie kanalizācijas tīkli 4,175 km garumā un uzstādīta jauna kanalizācijas
sūkņu stacija Jaunajā ielā, Lubānā.
4. Noslēdzās ERAF projekts „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas
novadā”. Kopīgās izmaksas – 12371,76 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums 10516,00 EUR,
valsts budžeta dotācija – 371,15 EUR. Kā rezultāta tika izveidoti jauni publiskā interneta
pieejas puntki Meirānu tautas namā, Lubānas pilsētas bibliotēkā, Meirānu bibliotēkā, Lubānas
novada socilajā dienstā, Lubānas novada administrācijā.
Pārskata gadā biedrību īstenoto projektu līdzfinansējumam pašvaldība piešķīra 3 283
EUR. Nevalstisko organizāciju darbība ir perspektīva un atbalstāma, jo to iniciatīva nāk no
pašu iedzīvotāju puses.
2015. gadā pašvaldība uzsāka jaunu projektu konkursu ciklu Iedzīvotāju iniciatīvas
projekti. Pavisam šajā konkursā tika atbalstīti 7 projekti. Iedzīvotāji atzinīgi novērtēja šo
pašvaldības iniciatīvu, tāpēc tā tiks turpināta arī 2016. gadā.
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3. LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas
veidojas no juridisko un fizisko personu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta
dotācijām un mērķdotācijām, aizņēmumiem, valsts un pašvaldību nodevām, pašvaldību
budžetā

ieskaitītajiem

naudas

sodiem,

ieņēmumiem

no

pašvaldības

īpašuma

apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības, juridisko un fizisko personu
brīvprātīgiem maksājumiem un citiem ieņēmumiem.
Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām
nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei
periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti; juridisko un fizisko personu brīvprātīgiem
maksājumiem noteiktu mērķu sasniegšanai; citiem ieņēmumiem.
Pārskata gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi tika plānoti atbilstoši Finanšu
ministrijas sākotnējai prognozei – 1 199 726 EUR apmērā, faktiskā izpilde plānoto pārsniedza
par 12,8 % jeb 33 458 EUR. Pārpildes iemesls ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, t.sk.
iepriekšējo gadu parādu piedziņa un iekasētās nokavējuma naudas, kā arī valsts kopējās
ekonomikas uzlabošanās tendences un ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pieaugums, neraugoties uz to, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa daļa saglabājās 80 % apmērā.
Sakarā ar salīdzinoši nelielo nodokļu ieņēmumu pieaugumu, pārskata gadā
pašvaldības finanšu nepieciešamības minimālās robežas nodrošināšanai par 49 % jeb 30 254
EUR palielinājies dotācijas apmērs vērtēto ieņēmumu nodrošināšanai 97 % līmenī.
Pateicoties kopējam ieņēmumu pieaugumam un iepriekšējos budžeta gados
izveidotajam līdzekļu uzkrājumam, vispārējā pašvaldības finanšu situācija pārskata gadā
vērtējama kā laba. Tika nodrošināts finansējums visu iestāžu uzturēšanai un infrastruktūras
uzlabošanai, veikti novada teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī izveidots līdzekļu
uzkrājums.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā 46 % veido izdevumi izglītībai, ieskaitot
valsts budžeta mērķdotācijas atlīdzībai pedagogiem. Dažāda veida sociālajiem pabalstiem
novada trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, atbalstam ģimenēm ar bērniem, aprūpei
iestādē un mājās u.c. 2015. gadā tika izlietoti 371 349 EUR jeb nepilni 16 % no kopējiem
izdevumiem.
Speciālajā budžetā pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai pašvaldībai tika piešķirta
mērķdotācija no valsts budžeta 76 765 EUR, kas bija par 5 % jeb 3 673 EUR vairāk
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Sakarā ar nepietiekošo valsts finansējumu pašvaldību ceļu
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fondam, transporta infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai trūkstošos līdzekļus pašvaldībai
jārod pamatbudžetā vai aizņemoties. Pārskata gadā šiem mērķim no pamatbudžeta tika
izlietoti 150 772 EUR. 2015. gadā tika veikti būtiski finanšu ieguldījumi komunālo
pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī novada
teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas pakalpojumu veikšanai.
Lubānas novada pašvaldības darbība arī turpmāk būs vērsta uz pašvaldības
pamatfunkciju izpildi, finanšu stabilitātes nodrošināšanu, iedzīvotāju ekonomisko, sociālo,
izglītības un kultūras iespēju paplašināšanu. Turpināsies investīciju piesaiste novada attīstībai,
par prioritāru uzdevumu izvirzot uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā.
Sagatavojot 2016. gada budžetu tika pieņemti vairāki lēmumi, kas pozitīvi ietekmēs
budžetu ģimenēm ar bērniem. Turpinājās darbs gan pie iesāktajiem projektiem, gan sagatavoti
pieteikumi jauniem projektiem ES fondu līdzekļu piesaistei.

3.1.Pamatbudžeta ieņēmumi
2015. gadā Lubānas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir
2 307 810 EUR. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi –
iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi, ēkām, mājokļiem), kā
arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem, dažādas valsts un pašvaldību nodevas, valsts un pašvaldību budžeta transferti
un citi ieņēmumi.
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

Nodokļu
ieņēmumi

Nenodokļu
ieņēmumi,
maksas
pakalpojumi,
ārvalstu
finanšu
palīdzība

Transferu
ieņēmumi

2014.g.

1 236

215

839

2015.g.

1 233

175

852

2016.g. Plāns

1 211

158

814

3.1.attēls.Lubānas pašvaldības ieņēmumu struktūra 2014. – 2016.g.(plāns) tūkst. EUR. Datu avots:
Lubānas novada pašvaldība, 2016..

2015. gadā lielāko daļu – 1 233 EUR no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido
nodokļu ieņēmumi (atskaitījumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma
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nodoklis), kas, salīdzinot ar 2014. gadu, samazinājušies par 3 000 EUR. Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis veido 1 102 250 EUR no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2014.
gadu, ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājušies par 13,45 tūkst. EUR.
Nenodokļu ieņēmumus, maksas pakalpojumus u.c. – 175 000 EUR no kopējiem
ieņēmumiem veido valsts un pašvaldības nodevas, sodi un sankcijas, ieņēmumi no
pašvaldības kapitāla izmantošanas, īpašuma atsavināšanas, pašvaldības sniegtie maksas
pakalpojumi un citi ieņēmumi.
2015. gadā pašvaldības pamatbudžetā dažādu transfertu veidā maksājumos saņemti 852
000 EUR no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2014. gadu ieņēmumi no
transfertiem palielinājušies par 13 000 EUR. Transfertu veidā no valsts budžeta tiek saņemta
dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF), mērķdotācijas noteiktiem
mērķiem (pedagogu un tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai, mācību līdzekļu iegādei,
1.-3.kl.skolēnu ēdināšanai), finansējums nodarbinātības atbalsta pasākumiem, Valsts
Kultūrkapitāla fonda, Eiropas Savienības un valsts budžeta līdzfinansētiem projektiem. Kā
pašvaldību budžeta transfertus uzskaita ieņēmumus no citām pašvaldībām par Lubānas
izglītības un sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumiem.

3.2.Pamatbudžeta izdevumi
Kopumā 2014. gadā izlietoti līdzekļi 2 367 085 EUR apmērā. Šie līdzekļi
nodrošināja veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto pasākumu, programmu un projektu
realizāciju. 2015. gadā pašvaldība veiksmīgi turpinājusi iesākto projektu realizāciju, kā arī ir
īstenoti jauni projekti infrastruktūras sakārtošanai un attīstīšanai.
1 200
1 000
800
600
400
200
0

Teritorij
Sociālā Atpūta,
Ekonomi as un
Veselība
Izglītība aizsardzī kultūra, Pārvalde
skā
ēku
s aprūpe
ba
sports
darbība apsaimni
ekošana

2014.g.

1 058

400

277

232

145

130

38

2015.g.

1 091

371

239

247

200

182

34

2016.g. Plāns

1 079

445

304

282

136

170

33

3.2.attēls.Lubānas pašvaldības izdevumu struktūra 2014. – 2016. g.(plāns) tūkst. EUR. Datu avots:
Lubānas novada pašvaldība, 2016..
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Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā, redzam, ka:
1. Lielākā daļa pamatbudžeta izdevumu 1 091 EUR ir izlietoti izglītības funkciju
nodrošināšanai.
2. 371 000 EUR izlietoti sociālās aizsardzības funkciju izpildei un
administrēšanai.
3. 239 000 EUR izlietoti atpūtas kultūras un sporta pasākumiem un to atbalstam.
4. Pārvaldes uzturēšanai, t.sk. pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumiem,
izlietoti 247 000 EUR.
5. 200 000 EUR izlietoti ekonomiskajām darbībām,
6. Teritorijas un ēku apsaimniekošanai tika izlietoti 182 000. EUR,
7. Savukārt veselības aprupei – 34 000 EUR.

3.3.Finanšu saistības
3.1.tabula. Pašvaldības kredītu saistības uz 31.12.2015.(pamatsummas EUR).

Aizņēmuma
devējs

Aizņēmuma mērķis, noslēgšanas
datums

Valsts kase

ELFLA projekta "Meirānu tautas nama
rekonstrukcija" īstenošanai

Valsts kase

SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Lubānā"
ELFLA projekta "Lubānas vidusskolas
sporta
kompleksa
rekonstrukcija"
īstenošanai

Valsts kase

Piešķirtā
aizņēmuma
summa
128 058

Parāds uz
31.12.2015.

78 427

62 420

20.08.2025
.

196 261

92 408

20.09.2025
.

20 796

Galīgās
atmaksas
termiņš
20.12.2021
.

Valsts kase

Lubānas vidusskolas sporta kompleksa
rekonstrukcijas īstenošanas pabeigšanai

34 650

29 587

20.09.2024
.

Valsts kase

ERAF projekta "Satiksmes
uzlabošana Lubānas pilsētā"

drošības

56 727

21 205

20.06.2019
.

Valsts kase

Sabiedrisko
pakalpojumu
centriem
paredzēto ēku Meirānu stacija un
"Baloži" rekonstrukcijai

85 372

0

20.10.2019
.

Valsts kase

SIA "Lubānas KP pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
ūdensssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Lubānā" īstenošanai

120 835

119 725

20.11.2042
.

20

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

__________________________________________________________________________
169 638
169 638
20.10.2044
Valsts kase SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla
palielināšanai
prioritārā
investīciju
.
projekta "Šķeldas apkures sistēmas
piegāde un uzstādīšana" īstenošanai

Valsts kase

SIA "Lubānas KP pamatkapitāla
palielināšanai
KF
projekta
(Nr.
PCS/3.5.2.1.1/13/05/016) "Pārvades un
sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānas
pilsētā" īstenošanai

138 351

138 351

20.01.2045
.

Valsts kase

Projekta "Ielu un ievju seguma
atjaunošana Lubānā" īstenošanai

50 000

50 000

20.09.2035
.

Valsts kase

SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla
palielināšanai
KF
projekta
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/006
6) "Lubānas ūdenssaimniecības attīstības
II kārta" īstenošanai

131 319

131 319

20.10.2045
.

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2016.
Pārskata gadā ir saņemti trīs jauni aizņēmumi: SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla
palielināšanai KF projekta (Nr. PCS/3.5.2.1.1/13/05/016) "Pārvaldes un sadales sistēmas
rekonstrukcija Lubānas pilsētā" īstenošanai, projekta "Ielu un ievju seguma atjaunošana
Lubānā" īstenošanai un SIA "Lubānas KP" pamatkapitāla palielināšanai KF projekta
(Nr.3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/0066) "Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta"
īstenošanai.
3.2.tabula. Pašvaldības galvojumu līgumi uz 31.12.2015. (pamatsummas EUR).
Aizdevējs

Aizņēmuma mērķis, Aizņēmējs
noslēgšanas datums

Valsts kase

Kohēzijas fonda
projekta
"Ūdenssaimniecības
pakalpojumu
attīstība Lubānā"
īstenošanai.
Kohēzijas fonda
projekta
„Atkritumu
apglabāšanas
poligona
„Kaudzītes”
infrastruktūras

Nordea
Bank
Finland Plc.
Latvijas
filiāle

Galvoju
ma
summa
SIA „Lubānas 201 669
EUR
KP”

Parāds
uz Galvojuma
31.12.2015.
atmaksas
terminš
81 764 EUR
20.12.2037.

Sabiedrība ar 24 860
ierobežotu
EUR
atbildību „AP
Kaudzītes”

17 724 EUR

30.09.2027.
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attīstība”
īstenošanai.
„Swedbank” Kohēzijas fonda
SIA „Lubānas 92 234
7 811
12.08.2016.
AS
KP”
EUR
projekta „Pārvades
un sadales sistēmas
rekonstrukcija
Lubānas pilsētā”
īstenošanai
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2016.

3.4.Kopsavilkuma finanšu pārskats
3.3.tabula.Lubānas novada pašvaldības kopsavilkuma bilance par 2015. gadu
Bilances posteņi

Uz pārskata
gada beigām
EUR

Uz pārskata
gada sākumu
EUR

AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
Attīstības pasākumi un programmas
Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes
un tamlīdzīgas tiesības
Pārējie nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Zeme, ēkas un būves
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
būvniecība
Turējumā nodotie valsts un pašvaldību īpašumi
Bioloģiskie un pazemes aktīvi
Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību
kapitālā
Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
Avansi par ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Debitori
Nākamo periodu izdevumi un avansi par
pakalpojumiem un projektiem
Naudas līdzekļi
KOPĀ AKTĪVS
PASĪVS
Pašu kapitāls
Rezerves

5 026 625
45 465
11 524

4 783 283
45 496
14 205

3 907

4 138

30 034
3 746 610
3 304 912
34 681
310 520

27 153
3 759 694
3 331 653
40 306
299 840

8 722

0

6 835
80 940
0
1 234 550

6 835
80 940
120
978 093

705 958

722 497

57 171
471 421
425 428
15 345
39 597

57 171
198 425
492 691
17 152
48 118

7 909

13 677

362 577
5 452 053

413 744
5 275 974

4 401 479
349

4 532 409
349
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Budžeta izpildes rezultāti
4 401 130
4 532 060
Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes
4 532 060
4 673 266
rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
-130 930
-141 206
Kreditori
1 050 574
743 565
Ilgtermiņa saistības
822 189
527 928
Ilgtermiņa aizņēmumi
821 232
527 162
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi un
957
766
saņemtie avansi
Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem
(izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi
Avansā saņemtie transferti
KOPĀ PASĪVS
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2016.

228 385

215 637

14 217

10 888

13 8000

15 769

79 027

79 119

25 540

21 853

20 380
83
75 338
18 223
57 115
5 452 053

17 898
0
70 110
1 285
68 825
5 275 974

3.5.Pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās
Pašvaldībai ir ilgtermiņa finanšu ieguldījumi divās kapitālsabiedrībās:
3.4.tabula. Pašvaldības ieguldījumi kapitālsabiedrībās.
Kapitālsabiedrības
nosaukums

Reģ. Nr.

Adrese

Sabiedrība
ar
Oskara
ierobežotu atbildību
Kalpaka iela
45403005405
„Lubānas KP”
4-1, Lubāna,
Lubānas
novads, LV4830
Sabiedrība
ar
„Kaudzītes”,
ierobežotu atbildību 44103026358 Litenes pag.,
„AP Kaudzītes”
Gulbenes
novads, LV4405

Līdzdalības Līdzdalība
daļu
pašu
īpatsvars
kapitālā
%
summa
EUR

100

705 958

8,06401

57 171

Daļu
turētāja
pārstāvis

Domes
priekšsēdētājs
Tālis
Salenieks

Domes
priekšsēdētājs
Tālis
Salenieks

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2016.
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Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumu radniecīgajā uzņēmumā SIA „Lubānas
KP” uzskaitei tiek izmantota pašu kapitāla metode, bet ieguldījumu SIA „AP Kaudzītes”
uzskaitei tiek izmantota izmaksu metode.
Finanšu ieguldījumi SIA „Lubānas KP” veikti komunālo pakalpojumu sniegšanas
nodrošināšanai iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī novada teritorijas labiekārtošanas un
uzturēšanas pakalpojumu veikšanai, bet SIA „AP Kaudzītes” ieguldījums veikts Malienas
reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta īstenošanai.
Pārskata gadā SIA „Lubānas KP” darbības rezultāts ir zaudējumi - 16 552 EUR.
Ņemot vērā kapitālsabiedrības veikto iepriekšējo gadu kļūdas labojumu + 13 EUR, precizētā
summa, par kādu pārskata gadā tiek samazināta pašvaldības līdzdalība pamatkapitālā ir
16 539 EUR.
Atbilstoši 25.09.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 643 „Kārtība, kādā
ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu
pārskatus un finanšu informāciju” prasībām, pašvaldība veica radniecīgās kapitālsabiedrības
SIA „Lubānas KP” finansiālās darbības un ietekmes uz pašvaldības budžeta izdevumiem
nākotnē izvērtējumu. Deputāti pieņēma lēmumu atzīt SIA “Lubānas KP” resursus
pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai par pietiekošiem, bet kapitālsabiedrībai trūkst
līdzekļu infrastruktūras attīstībai, tāpēc tiek nolemts piešķirt finansējumu ieguldījumam
pamatkapitālā veicot aizņēmumu no Valsts kases 2016. gadā 60 000 EUR apmērā
siltumapgādes infrastruktūras attīstībai Lubānas pilsētā Ozolu ielas 11A katlumājas apkalpes
rajonā.
Pārskata gadā maksājumi par finanšu ieguldījumiem SIA „AP Kaudzītes” nav
saņemti. Veicot pamatkapitāla denomināciju un vienas daļas vērtības noapaļošanu no 28,46
EUR uz 28 EUR, rezultātā mainījās pašvaldības īpatsvars ieguldījums: no 8,066 procentiem
gada sākumā uz 8,06401 procentiem pārskata gada beigās. Pašvaldības finanšu ieguldījums
naudas veidā nav mainījies.
Dome pieņēma zināšanai kapitālsabiedrības vadības sniegto informāciju par uzņēmuma
darbības turpināšanas principu piemērošanu un viedokli par darbību tuvākajā nākotnē, kas
visticamāk ļaus kapitālsabiedrībai turpināt savu darbību vismaz vienu gadu pēc pārskata gada
beigu datuma nesaņemot pašvaldības naudas līdzekļu ieguldījumus, pašvaldības budžeta
finansējums turpmākajiem trīs gadiem SIA „AP kaudzītes” netiek paredzēts.
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3.6. Pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējums
Pašvaldības bilancē uzrādīta visa pašvaldībai piederošā vai tiesiskajā valdījumā esošā
zemes platība saskaņā ar Valsts Zemes dienesta (VZD) datiem. Pārskata gada beigās tika
veikta zemes gabalu platību inventarizācija, salīdzinot grāmatvedības datus ar valsts kadastra
datiem.
Datu neatbilstību veido no pašvaldības bilances izslēgto privatizēto dzīvokļu zemes
īpašumu domājamā daļa 6,15 ha platībā un 0,18 ha īpašuma „Dumbrāji” ½ domājamā daļa.
Pašvaldības īpašumā (reģistrēta Zemesgrāmatā) atrodas 37, 841 ha zemes ar
bilances vērtību 85 383 EUR . Pašvaldības tiesiskajā valdījumā atrodas 494,972 ha
zemes ar bilances vērtību 428 922 EUR.
Zemesgrāmatā reģistrēti 7,1 % no pašvaldības bilancē iekļauto zemes gabalu
platības. No tiesiskajā valdījumā esošās zemes 17,5 % veido pilsētas meža zeme.
No pašvaldības Zemesgrāmatā reģistrējamiem ēku, būvju īpašumiem (izņemot
transporta būves un dzīvokļu īpašumus) 26 % īpašumu ir reģistrēti, kas veido 46 % no ēku
bilances vērtības. Bez tam Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvojamo māju sastāvā ietilpst 123
neprivatizēti dzīvokļi un dzīvojamo māju nedzīvojamās telpas ar bilances vērtību 19 165
EUR, kas Zemesgrāmatā reģistrējami kā atsevišķi īpašumi. Uz 31.12.2015. reģistrēti 5
dzīvokļu īpašumi. Dzīvokļu reģistrēšanu Zemesgrāmatā paredzēts pabeigt 2024. gadā.
Līdzekļu trūkuma dēļ Zemesgrāmatā vispirms tiek nostiprināti pašvaldības
nekustamie īpašumi, kuros paredzēts veikt būvdarbus vai ieguldīt Eiropas Savienības
līdzfinansētu projektu aktivitātes.
Pārskata gada beigās netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par pamatlīdzekļu
vērtības būtisku samazinājumu un pamatlīdzekļu pārvērtēšana netika veikta. Pašvaldības
pamatlīdzekļi nav ieķīlāti, nav ņemti ķīlā vai citādi apgrūtināti.
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU
Lubānas novada sabiedrība par aktualitātēm pašvaldībā tiek informēta laikrakstā
“Lubānas Ziņas”, pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv, tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa
vietnē www.facebook.com, kā arī pārskatāma un detalizēta informācija ir pieejama
pašvaldības gada pārskatā, uzsverot pašvaldības īstenotos attīstības projektus un finanšu
plānošanu, budžeta izdevumus.

4.1. attēls. Laikraksta “Lubānas Ziņas” logo. Avots: “Lubānas Ziņas”, 2016.
Pašvaldības izdevums „Lubānas Ziņas” tiek izdots 600 eksemplāru tirāžā divas
reizes mēnesī. Laikrakstā tiek iekļauta informācija par pašvaldības domes sēdēs pieņemtajiem
lēmumiem, saistošajiem noteikumiem, iepirkumiem, izsolēm, budžeta aktualitātēm un citu
oficiālo informāciju. Laikraksta uzdevums - sniegt ikdienā noderīgu informāciju,
skaidrojumus un atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem.
Līdztekus pašvaldības oficiālajai informācijai, izdevumā tiek ievietotas ziņas par
aktuāliem notikumiem pašvaldības un novada iestādēs. Aktuāli laikraksta slejās ir novada
cilvēku sasniegumi, darba piedāvājumi, darba meklējumi, apsveikumi nozīmīgos dzīves
notikumos un sēru sludinājumi, kā arī regulāri tiek atspoguļoti kultūras notikumi. Nozīmīga
vieta atvēlēta nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu novadā realizētajiem
projektiem, kas saistīti ar iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanu un dzīves kvalitātes
uzlabošanu. Laikraksta „Lubānas Ziņas” ietvaros tiek apkopota 2 novada skolu dzīve
pielikumos „Saldskābmaize” (Lubānas vidusskolas skolēnu avīze) un „Kaktuss” (Meirānu
Kalpaka pamatskolas avīze).
2015. gadā tika veikta jaunas mājaslapas versijas izstrāde, un tika nodrošināta arī
mājaslapas mobilā versija. Tādejādi mājaslapa ir pieejama gan viedtālruņos, gan
planšetdatoros, ja vien ir interneta pieslēgums. Mājaslapā tiek atspoguļota nozīmīgākā un
svarīgākā informācija par novadu, domes darbībām, kultūru, tūrismu un iestādēm, kas
darbojas novada teritorijā. Tāpat 2015. gadā tika veiktas iedzīvotāju aptaujas, ar mērķi
uzlabot pašvaldības un novada iedzīvotāju komunikāciju.

26

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

__________________________________________________________________________

5. INFORMĀCIJA PAR PAVEIKTO 2015. GADĀ
5.1.

Izglītība

5.1.1.Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”
Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” ir Lubānas novada dibināta un pakļautībā
esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmu. Lubānas
novadā pirmsskolas izglītības programmu un sagatavošanu mācībām vispārizglītojošās
iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” un Meirānu Kalpaka pamatskola. PII
„Rūķīši” 2015. gadā izglītības programmu īstenoja 5 grupās, bērnu skaits - 76. Ar bērniem
strādā pirmsskolas mūzikas un sporta skolotājas, sertificēta medmāsa, pirmsskolas skolotāja
palīgi, logopēds.
Funkcijas un uzdevumi
PII „Rūķīši” darbības mērķis ir īstenot pirmsskolas izglītības programmu, bet
pamatfunkcija – realizēt izglītojamo attīstoša, izglītojoša un audzinoša procesa organizāciju.
Uzdevumi:
1. Veidot estētisku, sakārtotu vidi, mūsdienīgu materiālo bāzi, kas veicinātu bērnu
emocionālo, garīgo, fizisko, sociālo attīstību un sagatavotību skolai.
2. Sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi, citiem cilvēkiem,
apkārtējo vidi un savu valsti.
3. Pilnveidot pedagogu kompetences.
4. Izstrādāt un ieviest pedagoga pašvērtējumu kā pozitīva darba novērtējumu.
5. Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu pirmsskolas izglītības iestādē
( izglītošana, pasākumi, apkārtējā vide).
6. Veicināt ģimeni uzņemties atbildību par bērna attīstību un audzināšanu atbilstoši bērna
vecumposmam un spējām.
Mācību procesa laikā bērna zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka
mutvārdos, uzsverot pozitīvo un nozīmīgo viņa darbībā un sasniegumos. Bērni mācās pozitīvi
vērtēt savu, citu bērnu rīcību un paveikto.
Personāls
2015. gadā iestādē darbojās 14,25 tehnisko darbinieku štata vienības un 13,75
pedagoģisko darbinieku štata vienības ( t.sks. 3,23 pedagogu vienības no valsts budžeta),
strādāja 30 darbinieki ( t.sk. 29 sievietes un 1 vīrietis). Augstākā izglītība 13 darbiniekiem ( 2
no tiem – maģistri), 1 darbiniekam 1. līmeņa augstākā izglītība, 3 darbinieki studē, lai iegūtu
augstāko pedagoģisko izglītību, vidējā profesionālā izglītība – 12 darbiniekiem un 1
darbiniekam – pamatizglītība.
27

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

__________________________________________________________________________
2 darbinieces atradās bērna kopšanas atvaļinājumā.
Darbinieku iedalījums vecuma grupās: 18-30 g.v. – 5; 31-40 g.v. – 5; 41-50 g.v. – 9; 5160 g.v. – 10; virs 61 g.v. – 1
Komunikācija ar sabiedrību
Tika izveidota pastkastīte „Pajautā, piedāvā, paslavē...”, kur vecāki un citi interesenti
varēja iesniegt sev interesējošus jautājumus un piedāvājumus. Iestādes vecāko grupu audzēkņi
regulāri devās ciemos ar saviem apsveikuma koncertiem uz Lubānas sociālās un veselības
aprūpes centru. Iestādei izveidojusies laba sadarbība ar pensionāru biedrību „Cerība”. Mūsu
audzēkņi priecē vecākus un ciemiņus ar saviem koncertiem uz Ziemassvētkiem un Ģimenes
dienām. Novada iedzīvotāji tika aicināti apmeklēt iestādē rīkotās izstādes.
Novada mājaslapā www.lubana.lv regulāri tika ievietota jaunākā informācija par
notiekošo un paredzētajiem pasākumiem iestādē.
Galvenās aktivitātes 2015. gadā
Ikdienas pedagoģiskais darbs tika organizēts caur rotaļnodarbību saturu. Papildus
ikdienas darbam tika organizētas dažādas aktivitātes:
1. Pirmsskolas izglītībā izmantojām integrētās mācību metodes. Katrai nedēļai bija sava
tēma, kura vijās cauri visās nodarbībās;
2. Regulāri notika tematiskie pasākumi – Lieldienas, Mātes un ģimenes diena, Līgo
diena, Bērnu sporta svētki, Veselības dienas, Ziemassvētki, Zinību diena, Olimpiskā
diena, Mārtiņdienas tirgus, Miķeļdienas izstādes, Putras diena, audzēkņu atvadas no
bērnudārza. Tika organizēti pasākumi, kur bērni iepazinās ar drošības instrukcijām;
3. Sadarbībai ar vecākiem organizējām grupu vecāku sapulces, izstādes kopā ar
vecākiem, individuālās konsultācijas, atvērtās durvis, metodiskās dienas. Vecākiem
tika uzaicināts psihologs Gunita Kleinberga. Grupu telpās tika veidotas informatīvās
mapes un stendi, kur vecāki, sev vēlamā laikā varēja iepazīties ar aktuālāko
informāciju. Regulāri Lubānas mājaslapā – sadaļā PII Rūķīši sūtīti materiāli vecākiem
par aktuālām tēmām, jaunākā informācija;
4. Iestādē darbojās 2 maksas interešu izglītības pulciņi: tautisko deju pulciņš
„Zvirbulēns” un pulciņš „Sporto, dejo, spēlē un dziedi”
5. Pedagogu profesionālās pilnveides, kvalifikācijas paaugstināšanai un pieredzes
bagātināšanai tika piedāvāti dažādi kursu apmeklējumi, metodiskās dienas blakus
novados un iestāde pedagogiem daloties pieredzē ar savām inovācijām ikdienas darbā.
Iestādē tika rīkoti pedagogu

profesionālās pilnveides kursi: „Bērna emocionālā

audzināšana”, „Vecāku loma un atbildība bērna audzināšanā”, „Pirmsskolas izglītības
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iestādes darba ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas”, rokdarbi – izšūšana
apsveikumos.
Plānotie pasākumi 2016. gadā
1. Plānots turpināt renovēt un atjaunot apkures sistēmu;
2. Pilnveidot skolotāju un darbinieku kvalifikāciju;
3. Pilnveidot darbu ar vecākiem;
4. Strādāt pie Kārtības par pedogogu pašvērtējumu un Labākā skolotāja titula izveidi;
5. Atjaunot ar jauniem atribūtiem rotaļu laukumus iestādē

5.1.2.Meirānu Kalpaka pamatskola
Skola realizē: pamatizglītības programmu, kods 21011111, licence V-5406 (2012.
gada 23. augusts); speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem, kods 21015811, licence V-5407 (2012. gada 23. augusts); speciālās
pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611 V5421 (2012. gada 27. augusts); pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111, licence V4290 (2011.gada 12. maijs). 2015. gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā mācījās 47 skolēni.
Iestādes darbības mērķis un uzdevumi:
Mērķis ir veidot visiem izglītojamiem pieejamu izglītības vidi, organizēt un īstenot
izglītības procesu, kas nodrošina Valsts vispārējās pamatizglītības standarta noteikto mērķu
sasniegšanu, sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem. Iestādes
darbības pamatvirziens ir izglītojoša, attīstoša un audzinoša darbība.
Uzdevumi:
1. Īstenot pamatizglītības, iekļaujošas un daudzpusīgas interešu izglītības programmas.
2. Pielietot mērķtiecīgas, mūsdienīgas mācīšanas un audzināšanas metodes, kas sekmē
izglītojamā vispusīgu, harmonisku izaugsmi.
3. Sadarboties ar skolēnu vecākiem, lai nodrošinātu pozitīvu izglītojošo darbu.
4. Racionāli izmantot iedalītos finanšu resursus.
5. Veidot sakārtotu un estētisku skolas vidi.
Personāls
Meirānu Kalpaka pamatskolā strādā 16 pedagogi, augstākā pedagoģiskā izglītība –
15 pedagogiem, no tiem 2 - maģistra grāds un 10 tehniskie darbinieki. 6 pedagogi strādā darba
apvienošanas kārtībā. 2015. gadā visi Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagogi un tehniskie
darbinieki apmeklēja kursus bērnu tiesību aizsardzības jomā, ar Lubānas novada pašvaldības
finansiālu atbalstu.
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Komunikācija ar sabiedrību
Skolā darbojas avīze „Kaktuss”, kas tiek izdota kā novada avīzes pielikums 2 reizes
mēnesī. Avīzītē tiek atspoguļota nozīmīgākā informācija par notikumiem skolā. Darbojas
skolas mājaslapa www.meiranukalpakapsk.lv, kurā tiek ievietota informācija par skolas
dzīvi. Komunikācija ar skolēnu vecākiem notiek caur skolēnu dienasgrāmatām. Meirānu
Kalpaka pamatskola sadarbībā ar Meirānu tautas namu veic kultūras un informācijas centra
funkcijas.
Galvenās aktivitātes 2015. gadā
Skola veiksmīgi iesaistijās dažādos projektos LAED atbalsta programmā. 2015. gadā
iesaistījās starptautiskajos Etwining projektos, Nordplus Jauniešu programmas mobilitāšu
projektos „Mēžs – atpūtai?”, kā koordinatorvalsts ar partnerskolām no Igaunijas un Somijas.
Meirānu Kalpaka pamatskolai ir laba sadarbība

ar biedrību „Meirānieši” (reģistrācijas

numurs 40008141949). 2015. gadā biedrība „Meirānieši” sadarībā ar Lubānas sociālo dienstu
skolā organizēja bērnu vasaras nometni „Dzīve laukos ir aizraujoša”.
Plānotās aktivitātes 2016. gadā:
2016. gadā skola plāno realizēt nākamo Nordplus Jauniešu programmu mobilitāšu
projektos „Ūdens – dzīvības avots”, kā koordinātvalsts ar partnerskolām no Igaunijas un
Lietuvas. Tāpat skolā tiks organziēta bērnu vasaras nometne „Dzīve laukos ir aizraujoša”

5.1.3. Lubānas vidusskola
Lubānas vidusskola ir Lubānas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša
vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, kā arī vispārējās
vidējās izglītības programmas un interešu izglītības programmas. 2015. gadā Lubānas
vidusskolā mācījās 177 izglītojamie.
Iestādes darbības mērķis un uzdevumi
Skolas darbības mērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts
vispārējās pamatizglītības standartā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto
mērķu sasniegšanu.
Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas darbs.
Skolas galvenie uzdevumi ir:
1. Īstenot licencētas vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības programmas.
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2. Nodrošināt iespēju izglītojamiem iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot
viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju
attīstību un spēju uzņemties atbildību.
3. Izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēnu
personības vispusīgu, harmonisku attīstību.
4. Racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus.
5. Sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu), lai nodrošinātu
obligātās pamatizglītības ieguvi visiem skolas skolēniem.
6. Sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.
Iestādes personāls
Lubānas vidusskolā 2015. gada amatu likmes pedagogiem – 31.08, tehniskajiem
darbiniekiem – 23.35. Vidējais darbinieku skaits iestādē 2015. gadā – 54 darbinieki.
Skolas vadību nodrošina direktors, 4 vietnieki (2 ar pilnu slodzi un 2 ar nepilnu
slodzi). Pedagoģisko darbinieku izglītība pilnībā atbilst normatīvos aktos noteiktajām
prasībām. No visiem pedagoģiskajiem darbiniekiem ar augstāko pedagoģisko 32 pedagogi, ar
maģistra grādu – 7.
Būtiskākās izmaiņas, kas notikušas 2015. gadā:
1. No 2015. gada 1. februāra 5. - 12.klašu skolēniem 50% apmērā tika kompensētas
pusdienas no pašvaldības budžeta.
2. 2015. gadā tika iegādāta datortehnika 2500 EUR vērtībā.
3. Pilnveidota skolas materiāltehniskā bāze par 4630 EUR (skolēnu soli un galdi vienam
kabinetam, skapji 2 kabinetiem, bibliotēkas plaukts, žalūzijas konferenču zālei, 6 soli
ēdamzālei, tautu tērpi).
4. Iegādāts mikroautobuss VW Transporter 7990 EUR.
5. 2015. gadā veiktie remontdarbi – trīs kabinetu kapitālais remonts, grīdu un sienu
krāsošana kabinetos, sporta zālē, koridoros, trenažieru zāles ventilācijas remonts.
6. 2015. gada oktobrī tika apstiprināts skolas Attīstības plāns 2015./2016.- 2017./2018.
m.g.
7. Visbūtiskākais risks, ar ko saskaras vidusskola un kas ietekmēs tās darbību nākotnē, ir
skolēnu skaita samazināšanās. Tā joprojām turpinās: 2014. gada 1. septembrī skolā
bija 186 izglītojamie, 2015 .gada 1. septembrī – 177 izglītojamie.

Šobrīd ir

stabilizējies izglītojamo skaits 1. klasē. Izmaiņas ir sakarā ar iedzīvotāju dzīvesvietu
maiņu.
8. 2015. gada 1. septembrī skolā tika nokomplektēta 10. klase tikai ar 7 skolēniem.
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9. Tika organizētas apmācības un B kategorijas autovadītāju tiesību un CSDD velosipēda
vadīšanas tiesību iegūšanai. 2015. gadā 9 izglītojamie ieguva B kategorijas
autovadītāja tiesības un 15 izglītojamie CSDD velosipēda vadīšanas tiesības.
10. 89 izglītojamie no Lubānas vidusskolas piedalījās XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkos Rīgā 2015. gada jūlijā.
11. Izglītojamiem un vecākiem joprojām bija iespēja apmeklēt psihologa konsultācijas.
12. Starpnovadu un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 51 skolēns, 18 no
tiem ieguva godalgotas vietas.
13. Visu mācību gadu katra mēneša otrajā trešdienā notika Vecāku diena.
14. 2015. gada 30. maijā notika skolas jubilejas salidojums, kuru apmeklēja 530
dalībnieki.
15. Papildus pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības apguvei, vidusskola iesaistījās
dažādos projektos. 2015. gadā skolā turpinājās: Projekts „Globālā dimensija sociālo
zinātņu mācību priekšmetos” (darbības laiks 2013.-2015.).
Komunikācija ar sabiedrību
Skolā darbojas avīze „Saldskābmaize”, kas tiek izdota kā novada avīzes pielikums 2
reizes mēnesī. Avīzītē tiek atspoguļota būtiskākā informācija par notikumiem skolas dzīvē.
Darbojas skolas mājaslapa www.lubanasvidusskola.anazana.com. Gatavojot skolas Attīstības
plāna analīzi tika veikta izglītojamo un viņu vecāku anketēšana. 2015. gada decembrī notika
izglītojoša lekcija vecākiem „Emocionāli drošas uz bērnu attīstību vērstas vecāku bērnu
attiecības.”
Plānotie pasākumi 2016. gadā, riski
1. Lielākos ieguldījumus 2016. gadā prasīs karstā ūdens ierīkošana atbilstoši MK
noteikumu Nr. 610 37. punktam.
2. Turpināsim iesaistīties datorikas programmas aprobācijā 1.-3. klasēs.
3. Gatavosimies skolas akreditācijai, kas notiks 2017. gada maijā.
4. Pastāv problēmas ar jaunu pedagoģisko kadru nodrošināšanu atsevišķos mācību
priekšmetos (vizuālā māksla, sports, ētika).
Skolēnu skaita samazināšanās ietekmē budžeta mērķdotācijas lielumu pedagogu
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas iemaksām, jo valsts budžeta dotācijas apmēru
konkrētai izglītības iestādei nosaka, pamatojoties uz izglītojamo skaitu
Šobrīd pie riskiem varētu pieskaitīt arī jaunā pedagogu darba samaksas modeļa
ieviešanu, jo skolu vadītājiem nav īstas skaidrības par amata likmju skaitu, algas apjomu utt..
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Domājot par skolas mūsdienīgu attīstību IT jomā, būs nepieciešams iegādāties arī
jaunus datorus, kas arī prasīs papildus finanšu ieguldījumus.

5.1.4.Lubānas Mākslas skola
Lubānas novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde
profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V
211 00 īstenošanai.
Skola ir akreditēta līdz 2018. gada 15. novembrim. Skolas tiesiskais pamats ir
Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums un skolas Nolikums. 2015. gadā skolā
mācījās 48 audzēkņi.
Iestādes darbības mērķis un uzdevumi
Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, kas nodrošina profesionālās ievirzes
mākslas izglītības programmas apgūšanu 5 gados.
2015. gada skolas mērķis:
Sniegt audzēkņiem izpratni par mākslas darbu uztveri un to veidošanas
likumsakarībām, akcentējot kustības attēlojumu mākslā un to atspoguļojumu mācību
priekšmetu apguvē, sekmējot starpdisciplināru tēmu apguvi radošā mācību procesā.
2015. gada skolas uzdevumi:
1. Apgūt mākslas priekšmetu pamatprincipus, novērošanas un analītiskās spējas,
vērojot kustību dabā un tās attēlojumu mākslas darbos.
2. Izkopt kustības attēlošanas prasmes, mākslinieciskās un tehniskās iemaņas,
darbojoties un eksperimentējot ar materiāliem un vielām
3. Iepazīstoties ar mākslinieku darbiem, izstādēm un muzeju kolekcijām, apgūt
pamatiemaņas cilvēka figūras un kustības izteiksmīguma attēlošanā.
Iestādes personāls
2015. gadā amatu likmes pedagogiem 2,452, tehniskajiem darbiniekiem – 0,4.
Vidējais darbinieku skaits 5 darbinieki. 3 pedagoģiskajiem darbiniekiem ir atbilstoša
normatīvajos aktos noteiktā augstākā izglītība, 1 pedagogam, kurš aizvieto bērna kopšanas
atvaļinājumā esošu skolotāju, ir vidējā speciālā izglītība mākslas jomā. Skolā 2 skolas
skolotājas ir sievietes, vecumposmā no 40 – 50 gadiem, 2 darbinieces vecumposmā no 50 –
60 gadiem un 1 skolotājs ir vīrietis, vecumposmā no 30 – 40 gadiem.
Komunikācija ar sabiedrību
Informācija un aktualitātes par skolu tiek atspoguļotas Lubānas novada izdotajā
laikrakstā „Lubānas Ziņas” un novada mājaslapā www.lubana.lv.
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Lubānas Mākslas skola sadarbojas ar biedrību „Meirānieši”, kuras īstenotā SIF, EEZ
un Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu
programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska
mazināšanai jauniešiem Lubānas novadā” ietvaros notika mākslas nodarbības bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem. Projekts aizsākās 2014. gada novembrī un turpinājās līdz 2015.
gada maijam. Nodarbības vadītāja skolotāja Dace Rudzīte. Šī paša projekta ietvaros Mākslas
skolas skolotāja Dace Rudzīte vadīja keramikas nodarbības bērnu un jauniešu vasaras
nometnē jūnijā „Dzīve laukos ir aizraujoša”.
Nozīmīgākie pasākumi 2015. gadā
1. Latvijas profesionālās ievirzes izglītības Mākslas skolu Valsts konkurss „Kustības
attēlojums zīmējumā”;
2. Piedalīšanās Valsts konkursa „Kustības attēlojums zīmējumā” II kārtā Rēzeknes
Mākslas un dizaina vidusskolā;
3. Metodiskā materiāla izstrāde, kas balstīta eksperimentos, pētniecībā un laikmetīgajā
mākslā saistībā ar Valsts konkursu “Kustības attēlojums zīmējumā”.
Plānotie pasākumi 2016. gadā, riski
1. Piedalīties Latvijas profesionālās ievirzes izglītības Mākslas skolu Valsts konkursā
„No tēla līdz dizainam”;
2. Veidot audzēkņu darbu izstādes Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā un pilsētas pasākumos;
3. Doties ekskursijā uz atjaunoto Rīgas Valsts mākslas muzeju;
4. Nomainīt grīdas segumu 3 klašu telpās.
Aktuālākā problēma ir skolēnu skaita samazināšanās valstī kopumā, kas ietekmē arī
Lubānas Mākslas skolas audzēkņu skaitu. Tas katru gadu samazinās.

5.2. Kultūra
Par Lubānas novada kultūrvidi rūpējas Lubānas kultūras nams, Meirānu tautas nams,
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Lubānas pilsētas bibliotēka un
Meirānu bibliotēka, kā arī pasākumus pirmsskolas bērniem un skolas bērniem, viņu vecākiem
organizē PII „Rūķīši”, Lubānas vidusskola un Meirānu Kalpaka pamatskola, kā arī Lubānas
Mākslas skola un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola.
Lubānas kultūras nams un Meirānu tautas nams 2015. gadā realizēja pasākumu
plānu, kas iespēju robežās nodrošināja profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības
iedzīvotājiem un nodrošināja iedzīvotāju dalību valsts un pilsētas svētku, kultūrvēsturisko un
tradicionālo svētku norisēs, veicināja kultūras vērtību saglabāšanu un pieejamību
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iedzīvotājiem organizējot koncertus, izrādes un izstādes, kino seansus, atpūtas un izklaides
pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem.
2015. gada pasākumi pēc statistikas datiem:
Valsts/tradicionālie svētki – 7, Pilsētas/novada/pagasta svētki – 6, Amatieru koncerti
– 10, Profesionāļu koncerti – 4, Amatieru izrādes – 8, Profesionāļu izrādes – 3, Amatieru
izstādes – 1, Balles – 16, Diskotēkas – 2, Festivāli – 1, Kino izrādes – 3.
Pasākumi, kuriem iestāde nav organizators, bet tie notikuši iestādes telptās:
Informatīva/izglītojoša norise – 40, Koncerti – 6, Izrādes – 3, Izklaides sarīkojumi –
11, Konkursi/skates – 3.
Lubānas kultūras namā 2015. gadā darbojās 10 pašdarbības kolektīvi.
Kolektīvu nozīmīgākie pasākumi un sasniegumi skatēs:


Tautas deju ansambļa „Lubāna” dalība Festivālā „Schwaigen – Reigen” Austrijā, VII
vidējās paaudzes deju svētkos Jelgavā (Madonas deju apriņķa deju skatē - Pirmā
pakāpe 53,4 punkti)



Jauniešu deju kolektīva „Žuburi” C grupas dalība Skolēnu Dziesmu un Deju svētkos,
(Madonas deju apriņķa deju skatē - Pirmā pakāpe 43,3 punkti)



Jauniešu deju kolektīva „Žuburi” B grupas dalība Starpnovadu Deju svētkos
Aizkrauklē (Madonas deju apriņķa deju skatē - Aukstākā pakāpe 55,2 punkti)



Folkloras kopas „Lubāna” dalība starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2015”
Rēzeknē (Pateicība par veikumu starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica 2015”)



Senioru Sieviešu kora „Noskaņa” dalība Senioru dziesmu svētkos Alūksnē (Madonas
apriņķa koru skatē - Pirmā pakāpe 40,5 punkti)



Jauktā vokālā ansambļa „Naktsputni” dalība vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertos
Ādažos un Kalsnavā



Amatierteātra „Priekšspēle” dalība Amatierteātru festivālā Rīgā – Brīvdabas muzejā,
amatierteātru festivālā „Sābri” Viļānos, amatierteātru festivālā „Hepenings” Gulbenē



Senioru deju grupas „Varavīksne” dalība senioru deju kolektīvu sadancos Cēsu
koncertzālē un Gaujienā



Lauku kapelas „Meldiņš” dalība Līvas upes svētkos Liepājā



Līnijdeju kolektīva dalība Lieldienu koncertā.

Pārskata gada galvenie uzdevumi (prioritātes, pasākumi):
Jauniešu deju kolektīva „Žuburi” dalība Skolēnu Dziesmu un Deju svētkos.
2015. gads iezīmējās ar pasākumu ciklu, kas veltīts operdziedātāja Jāņa Zābera 80. gadu
jubilejai, apaļas jubilejas svinēja trīs pašdarbības kolektīvi: Lubānas folkloras kopa 30 gadu
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jubilejas koncerts „Labā omā ar dziesmu somā!” un Lubānas kultūras nama senioru dāmu
deju grupas „Varavīksne” un senioru sieviešu kora „Noskaņa” 10 gadu jubilejas kopīgo
koncertu „Saules takas”. Notika tradicionālie pasākumi – amatierteātru festivāls „Skeču
parāde”, „Muzicējošo pašvaldību vadītāju saiets”, „Mazās skatuves sadancis – 6 x 6”.
Meirānu tautas namā 2015. gadā darbojās 4 amatiermākslas kolektīvi: vidējās
paaudzes tautas deju kolektīvs „Meirāni”, tradīciju kopa „Sietiņš”, amatierteātris „Zeltrači” un
dāmu deju grupa „Magones”.
Komunikācija ar sabiedrību
Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai Lubānas kultūras nams
savu darbību reklamē: uz afišu stendiem, pirms pasākumiem iznēsājot informatīvas
programmiņas – pa veikaliem, sabiedriskajām ēstuvēm, afišas tiek izvietotas pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķīši” grupās, Lubānas vidusskolas klasēs, Lubānas pašvaldības
laikrakstā „Lubānas ziņas”, Madonas laikrakstā “Stars”, Lubānas pašvaldības mājaslapā,
facebook.com un mājaslapā „Lubānas pusē”.

5.3.Bibliotēkas
Lubānas pilsētas bibliotēka
Lubānas pilsētas bibliotēkā 2015. gadā reģistrēti 790 lietotāji, kas kopumā bibliotēku
apmeklējuši vidēji 14,8 reizes katrs. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lasītāju skaits ir
palielinājies par 28 lasītājiem, bet kopējais apmeklējumu skaits tomēr ir samazinājies.
5.3. tabula. Statistiskie dati par Lubānas pilsētas bibliotēkas darbību 2015. gadā.
Struktūrvienība

Lietotāji

Apmeklējums

Pieaugušo
590
7376
literatūras nodaļa
Bērnu literatūras
335
4198
nodaļa
Ārējais
16
154
apkalpošanas
punkts Indrānu
pagasta „Baložos”
Datu avots: Lubānas pilsētas bibliotēka, 2016.

Izsniegums

Grāmatas

Žurnāli

Uzziņas

15685

8118

7567

914

6062

4151

1911

431

673

235

438

39

Galvenās aktivitātes 2015. gadā
Pārskata periodā Lubānas pilsētas bibliotēka ir realizējusi 2 projektus:
 LNB Bērnu literatūras centra rīkotajā Lasīšanas veicināšanas programmas Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2015. konkurss - šī projekta ieguvums 18 grāmatas par
summu 113,85 €.
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 Vidzemes plānošanas reģiona kultūras projektu konkursā, kuru finansiāli atbalsta
VKF un Vidzemes plānošanas reģions, startējām ar projektu „… skats uz latviešu
grāmatu” un ieguvām 700 € lielu finansējumu.
Pamatojoties uz bibliotēkas lasītāju lielo interesi tikties klātienē ar populāriem
Latvijas cilvēkiem - žurnālistiem, aktieriem, sportistiem, pusgada laikā tikāmies ar žurnālisti
un grāmatu autori Līgu Blauu, grāmatu autoru un deputātu Ingmāru Līdaku, dziedošajiem
aktieriem Ditu Lūriņu un Mārtiņu Eglienu, dzejnieku un mūziķi Guntaru Raču.
Sakarā ar projekta „… skats uz latviešu grāmatu” realizāciju, ietaupījās
pašvaldības piešķirtie līdzekļi pasākumu veidošanai, ko gada nogalē pārvirzījām Pieaugušo
literatūras telpu mēbeļu atjaunošanai un iegādājāmies lasītavai 4 galdus un 14 krēslus.
Personāls
Pārskata periodā bibliotēkas darbinieku personāls nav mainījies. Kolektīvā ir trīs
bibliotekārās darbinieces un apkopēja ārējā apkalpošanas punktā Baloži, kas pienākumus veic
amata aprakstā paredzētajā kārtībā. Pārskata periodā darbinieku izglītība un profesionālā
pilnveide organizēta Madonas reģiona bibliotēku darbinieku darba semināros, kopumā
apmeklēti 6.
Komunikācija ar sabiedrību
Sabiedrības pētījumi, aptaujas vai anketas pārskata periodā nav veiktas, lasītāju
viedokļa izzināšana notiek ikdienas sarunās, pasākumos un bibliotēkas piedāvātajās
aktivitātēs. Pārskata periodā bibliotēkas organizēto tematisko pasākumu kopskaits ir 25,
tematisko izstāžu kopējais skaits – 49.
Informāciju par pasākumiem bibliotēkā, par jauniem pakalpojumiem, par aktuālāko
bibliotēkas dzīvē atspoguļojam informācijas stendos, kas atrodas bibliotēkā, izvietojam pie
pašvaldības informācijas stendiem visā novadā, kā arī informāciju publicējam vietējā
laikrakstā „Lubānas Ziņas”( 18 publikācijas) un reģionālajā laikrakstā „Stars” (8
publikācijas). Informāciju ievietojam arī Lubānas novada mājaslapā www.lubana.lv.
Uz pasākumiem sūtam ielūgumus saviem regulārajiem pasākumu apmeklētājiem un
tiem, kam šie pasākumi varētu interesēt. Par pasākumiem tiek informēta arī Vidzemes
televīzija, kuru ieinteresēja mūsu bibliotēkas veidotā tikšanās ar mūziķi un dzejnieku Guntaru
Raču. Vēl par bibliotēkā notiekošajām aktualitātēm iespēju robežās ievietojam informāciju
RGB mājas lapā www.madona.lv/biblioteka.
Plānotās aktivitātes 2016. gadā
Kā katru gadu organizēsim Lubānas novada Grāmatu svētkus. Turpināsim pagājušajā
gadā iesākto sarkanbaltsarkano lentīšu gatavošanu par godu valsts svētkiem. Pasākumu
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veidošanai centīsimies piesaistīt līdzekļus rakstot projektus VKKF un Vidzemes plānošanas
reģiona kultūras programmai.
Galvenie uzdevumi 2016


Lasīšanas tradīciju stiprināšana ģimenē;



Datortehnikas atjaunošana;



Turpināt telpu labiekārtošanu Pieaugušo literatūras nodaļā.

Meirānu bibliotēka
2015. gadā turpinājās jauniegūto eksemplāru pievienošana reģiona elektroniskajam
kopkatalogam BIS Alise4 Notiek grāmatu un preses izdevumu elektroniska izsniegšana
lasītājiem. Bibliotēkas lasītāji galvenokārt ir pensionāri, bezdarbnieki, mājsaimnieces un
skolēni. Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā ir 487 iedzīvotāji.
2015. gadā bibliotēkas lietotāju skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies
par 9, bet kopējais apmeklējmu skaits pieaudzis par 76 rādījumiem. Arī izsniegums ir
samazinājies par 418 vienībām.
5.4.tabula. Statistiskie dati par Meirānu bibliotēkas darbību 2015. gadā.

Lietotāji
97

Apmeklējums
2207

Izsniegums
3165

Grāmatas
3925

Datu avots: Meirānu bibliotēka, 2016.

Personāls
Meirānu bibliotēkā strādā 1 darbinieks- bibliotēkas vadītāja, kas strādā uz pusslodzi,
un veic arī apkopējas pienākumus bibliotēkas telpās un ēkas ārpusē. Bibliotēkas vadītājai ir
vidējā speciālā bibliotekārā izglītība.
Tālākizglītība, profesionālā pilnveide 2015. gadā:


Gada laikā apmeklēti 4 semināri pašvaldību bibliotēku vadītājiem Madonas bibliotēkā.



Dalība mācību un pieredzes ekskursijā uz Rāznu kopā ar Meirānu Kalpaka
pamatskolu.



Dalība pedagogu profesionālās pilnveides seminārā „Interneta atbildīga lietošana (A)”.
VI.



Apmeklēts pedagogu profesionālās pilnveides seminārs bērnu tiesību aizsardzības
jomā. III.



Dalība pieredzes izbraukuma ekskursijā novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem uz
Ilūksti.
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 Dalība Tālmācības kursos pedagogiem, „Inovatīva informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju izmantošana mācību procesā”, kas notika no 2014. gada septembra līdz
2015. gada maijam, ko piedāvāja www.skolotajs.lv. Saņemts sertifikāts.
Komunikācija ar sabiedrību
Bibliotēkas pastāvīgie apmeklētāji ir pensionāri, bezdarbnieki, mājsaimnieces,
Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēni un daži vidusskolas skolēni, kam vajadzīga ieteicamā
literatūra. Pēc pieprasījuma grāmatas pienesu arī uz skolu skolotājiem un skolēniem mācību
darbam. Grāmatas tiek piegādātas mājās arī 2 pensionāriem, kas paši nevar atnākt uz
bibliotēku. Bibliotēkas lietotāji bibliotēkā var saņemt arī konsultācijas un apmācību datoru
lietošanā un informācijas meklēšanā interneta resursos. Par Meirānu bibliotēkas funkcijām un
pakalpojumiem sabiedrība tiek laikus informēta caur vietējiem laikrakstiem „Lubānas Ziņas”
un „Stars”. Lai informētu par bibliotēkas pasākumiem, tiek izliktas afišas un sludinājums
laikrakstā un Lubānas novada mājaslapā. Pārskata gadā lasītājiem sagatavotas 28 (6
kolektīvās un 22 individuālās) uzziņas un informācijas par dažādām tēmām un jautājumiem.
Aktivitātes 2015. gadā
2015. gadā rakstīts projekts Valsts Kultūrkapitāla fondam „Bērnu un jauniešu un
vecāku žūrija 2015”. Projekts guva atbalstu un bibliotēka grāmatas saņēma 18 eksemplārus
par 119.75 EUR.

5.4.Sociālais dienests
Sociālais dienests nodrošina sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos
pakalpojumus Lubānas novada iedzīvotājiem. Tiek nodrošināta pabalstu piešķiršana,
pieteikumu sagatavošana uz valsts apmaksāto sociālo rehabilitāciju, pārtikas paku sadale
noteiktajām iedzīvotāju kategorijām. Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem
nodrošina sociālo palīdzību ģimenēm ar bērniem, veic profilaktisko darbu un vecāku
apmācību.
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un
veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.
5.5.tabula. Ziņas par sociālo palīdzību.

N.p.
k.

1.

Rādītāji

Izlietoti līdzekļi pabalstiem kopā
t.sk. naudā

Mērvienība

2012.g.

2013.g.

2014.g.

2015.g.

EUR
EUR
EUR

55653
46888
8765

57399
36551
20848

43325

31975
21114
10861

14498
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natūrā
ASISTENTU
PAKALPOJUMS
Asistentu pakalpojumam
EUR
14125
28739
31093
izlietotie līdzekļi (LM
(9927
transfar.)
Ls)
Personu skaits
1.,2. grup.
11
14
14
invalīdi
Atbalsts Kopā:
8363
8054
14798
bāreņiem/audžuģimenēm
6835
6490
6548
t.sk. ikmēneša samaksa
1217
605
657
dāvanas uzsākot 1. septembri
711
959
1636
dāvana sakarā ar bērna
5939
piedzimšanu, bezmaksas
pusdienas
Datu avots: Lubānas novada Sociālais dienests, 2016.
Struktūrvienības:
1. Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā ir:
Ambulatorā daļa – nodrošina speciālistu pieņemšanas – ginekologs, ķirurgs,
fizikālās terapijas māsa, diagnostiku nodrošina laboratorija, rentgens un darbojas dienas
stacionārs. Ambulatorās nodaļas darbu apmaksā Nacionālais Veselības dienests, saskaņā ar
noslēgto līgumu. 2015. gada ieņēmumi 36 363 EUR, izdevumi – 32 251 EUR. Veselības
aprūpes darbības galvenais mērķis ir nodrošināt medicīnisko pakalpojumu kvalitāti, pacientu
un darbinieku drošību, augstu atbildību par uzticētajiem pienākumiem.
5.6.tabula. Pēdējo gadu veikto izmeklējumu un apkalpoto pacientu dinamika.
2012.g.

N.p.
k.

Izmeklēti/

Kabinetu pakalpojumi

apkalpoti
pacienti

2013.g.

Manipul
āciju
skaits

Izmeklē
ti/

Manipul
āciju
skaits

apkalpo
ti
pacienti

2014.g.
Izmeklē
ti/

Manipul
āciju
skaits

apkalpo
ti
pacienti

2015.g.
Izmeklē
ti/

Manipul
āciju
skaits

apkalpo
ti
pacienti

1.

LABORATORIJA

1135

3694

1068

3539

1183

4109

922

2167

2

RENTGENS

641

1373

627

1258

478

1074

188

968

3

GINEKOLOGS

450

685

602

722

628

742

580

621

4

ĶIRURGS

63

114

94

167

92

152

172

238

5

FIZIKĀLĀ TERAPIJA

89

567

157

660

125

491

72

472

6

DIENAS STACIONĀRS

188

1370

198

1439

201

1546

142

1032

Datu avots: Lubānas novada Sociālais dienests, 2016.
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Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa – nodrošina diennakts ilglaicīgo jeb
pastāvīgo sociālo aprūpi - 36 gultu vietas un īslaicīgā sociālā aprūpe - 2 gultu vietas (līdz 3
mēnešiem). Naudas atlikums uz 2015.gada 1.janvāri - 27 916 EUR, pašu ieņēmumi 126 457
EUR, pašvaldības finansējums – 89 031 EUR, izdevumi – 216 919 EUR.
Sociālās aprūpes nodaļas galvenais mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes
nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt
pati saviem spēkiem.
Galvenais uzdevums ir nodrošināt diennakts sociālo aprūpi un rehabilitāciju
personām, kas nespēj sevi aprūpēt.
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa, kur tiek nodrošināta diennakts ilglaicīgā
jeb pastāvīgā sociālā aprūpe - 36 gultu vietas un īslaicīgā sociālā aprūpe - 2 gultu vietas (līdz
3 mēnešiem).
5.7. tabula. Ziņas par sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

2012. gads

N
.p
.k
.

Pakalpojumi

1

Pastāvīgā (ilglaicīgā)

2

sociālā aprūpe
Īslaicīgā sociālā aprūpe

2013. gads

2014. gads

2015. gads

Vidējais
klientu
skaits

Gultu
dienas

Vidējais
klientu
skaits

Gultu
dienas

Vidējais
klientu
skaits

Gultu
dienas

Vidējais
klientu
skaits

Gultu
dienas

36

12191

35

12407

34

11888

33

12692

2

736

2

244
12927

2

977
12651

2

640
13332

Kopā

Datu avots: Lubānas novada Sociālais dienests, 2016.
5.8.tabula. Klientu vidējais vecums un mūža ilgums.

Vīrieši

Sievietes

Personas gadi

Vīrieši

Sievietes

Personas gadi

Vīrieši

Sievietes

Pārskata gadā
mirušo
personu
vidējais mūža
ilgums

Personas gadi

2

Institūcijā
dzīvojošo
personu
vidējais
vecums

2016. gads

Sievietes

1

Pakalpojumi

2014. gads

Vīrieši

N.
p.
k.

2013. gads

Personas gadi

2012. gads

83

75,1

66,5

83,7

77,4

74,6

83,8

78,4

67,7

86,1

70,1

85

81,6

81,1

83

80

81

83

80

85,8

85

85,9

74,3

87,5

Datu avots: Lubānas novada Sociālais dienests, 2016.
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2.
Aprūpe mājās – ir sociālo sistēmu sastāvdaļa, kas nodrošina praktisku mājas
aprūpes kompleksu pakalpojumu klāstu personām pamatvajadzību apmierināšanai, kuras
nevar pašas sevi aprūpēt. Finansē Lubānas novada pašvaldība, pamatojoties uz sociālā
dienesta sociālā darbinieka apsekošanas akta, izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas par
aprūpes nepieciešamību.
Aprūpes mājās darbības mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos
personai dzīvesvietā, kura vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem
spēkiem. Galvenais uzdevums ir sniegt praktisku pakalpojumu kompleksu vai atsevišķus
pakalpojumus dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai, personai, kura objektīvu iemeslu
dēļ nevar sevi aprūpēt.
5.9. tabula. Ziņas par aprūpi mājās.
N.p.
k.

Rādītāji

Mērvienība

2012. g.

2013. g.

2014 .g

2015 .g.

1

Izlietoti līdzekļi
pabalstiem - kopā

EUR

6052

6592

6108

5541

2

Darbinieki pārskata
gada beigās

personas

9

6

6

6

3

Klienti
no tiem:
*pensijas vecuma
*pilngadīgie ar
invaliditāti

15

10

11

8

personu
skaits

11

8

9

6

4

2

2

2

Datu avots: Lubānas novada Sociālais dienests, 2016.

3.

Meirānu feldšeru-vecmāšu punkts (FVP) - pacientam sniedz primārās

veselības aprūpes pakalpojumus, kuru vada sertificēts ārsta palīgs (feldšeris) un tā atrodas
pacientu dzīves vietas tuvumā - juridiskā adrese: „Meirānu stacija”, Indrānu pagasts, Lubānas
novads. FVP tiek finansēts no Lubānas novada pašvaldības – 2307 EUR gadā, pašu ieņēmumi
269 EUR.
Meirānu FVP galvenais mērķis ir nodrošināt medicīnisko palīdzību tuvāk pacientu
dzīvesvietai.
Galvenie uzdevumi: nodrošināt pacientu pieņemšanas, manipulācijas, mājas vizītes,
patronāžas (atveseļošanas un profilakses pasākumi mājās) un veikt izglītojošu un profilakses
darbu Meirānu iedzīvotājiem, tajā skaitā arī Meirānu Kalpaka pamatskolā.
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Mājas
vizītes

31

t.sk. 163

510

13

16
54

patronāžas

t.sk. 657

189

5
31

patronāžas

Manipulāciju
skaits

2

790

2015. g.

Pacienti

t.sk. 198

Manipulāciju
skaits

787

Pacienti

FVP

2014. g.

Maniplāciju
skaits

1

2013. g.

Pacienti

Manipulāciju
skaits

2012. g.

Pacienti

N.p
.k.

Kabinetu pakalpojumi

5.10. tabula. Ziņas par Meirānu FVP.

t.sk. 484
2

10
patronāžas

patronāža

Datu avots: Lubānas novada Sociālais dienests, 2016.

Pasākumi un veiktie darbi 2015. gadā:
1. Veikta kanalizācijas renovācija (EUR 9355);
2. Veikta cenu aptauja un nomainīti 6 logi trešajā stāvā;
3. Uzsākts ūdens sistēmas remonts (EUR 7350);
4. Ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana 3.stāvā;
5. Kosmētiskais remonts trijās klientu istabās;
6. Kosmētiskais remonts direktores kabinetā;
7. Brīvprātīgo darbs jauniešiem ar stipendiju (sadarbība ar NVA) – 3 personas;
8. Projekta ietvaros notieka apmācības ģimenēm ar bērniem – par brīvā laika pavadīšanas
iespējām, kopējām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu;
9. Organizēti mobilās brigādes izbraukuma pakalpojumi bērniem – acu ārsts (divas
reizes), alergologs, gastroenterologs, ausu-kakala-deguna ārsts (LOR) un bērnu
neirologa pieņemšana (katrā pieņemšanā 25 bērni);
10. Projekta „Garā Pupa” ietvaros, sadarbībā ar fabriku „Laima”, decembrī 10 (desmit)
daudzbērnu ģimenes bērni saņēma dāvanas;
11. Decembrī notika Adventas pasākums Asistentiem kopā ar klientiem;
12. Organizēta ekskursija daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem uz Rīgu (Operas
apskate, Latvijas televīzijas apskate, Leļļu teātra izrādes apmeklējums);
13. Sadarbībā ar biedrību „Meirānieši”, tika nodrošināta Smilšu terapija bērniem ar
uzvedības traucējumiem.
Plānotie pasākumi 2016. gadā
1. Tiks pabeigts aukstā ūdensvada remonts;
2. Turpināsies remonts 3. stāvā – virtuves bloka ierīkošana, noliktavas izveide;
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3. Tiks veikts 2. un 3.stāva koridoru kosmētiskais remonts;
4. Tiks uzstādīta videonovērošana koridoros – klientu drošībai;
5. Tiks iegādātas un uzstādītas divas ugunsdrošās durvis 1. stāvā;
6. Tiks nomainīti 9 (deviņi) logi.
7. Tiks veikts elektroinstalācijas remonts 1. un 3.stāvā;
Komunikācija ar sabiedrību
Komunikācija ar sabiedrību notiek tiešā kontaktā tiekoties ar klientiem, telefoniski
vai informējot par aktualitātēm vietējā laikrakstā „Lubānas ziņas. Iestāde pieņem klientu
iesniegumus.
Jaunāko informāciju par Lubānas novada sociālā dienesta un tā struktūrvienību
darbu, skatīt novada mājaslapas sadaļā „Aktualitātes”. Katru gadu tiek veikta klientu aptauja
par pakalpojuma pieejamību, kvalitāti un sadarbību. Notiek regulāra saziņa ar Valsts
iestādēm, biedrībām/apvienībām, lai risinātu aktuālus jautājumus sociālajā jomā.

5.5. Bāriņtiesa
Pamatinformācija
Lubānas novada bāriņtiesa ir Lubānas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kas Lubānas novadā veic Latvijas Republikas Civillikumā, Bāriņtiesu
likumā un citos normatīvajos aktos paredzētās funkcijas.
Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un
aizgādnības iestāde, kas:
1. aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un
tiesības;
2. izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka,
aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
3. piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst
bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
4.

sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu,
pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu
(piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu,
par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta,
ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par
kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);
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5. sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas
iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai
aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;
6. informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās
netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un, kurām nepieciešama
palīdzība;
7. sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības
vērsusies bāriņtiesā;
8. uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;
9.

Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo
personu kriminālprocesā;

10. informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu
bērnam un par personas sodāmības faktu šā likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos,
kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm
vai viesģimenēm, kuras ir informētas šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;
11. pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
12. bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu
kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus
Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus.
Komunikācija ar sabiedrību
Bāriņtiesā veic aktuālās informācijas izvietošanu uz informatīvā stenda pašvaldībās
ēkā, sadarbojas ar novada nevalstiskajām organizācijām, kas īsteno dažādus projektus sociāli
vismazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām: SIF un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta
projektā „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un
fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai jauniešiem Lubānas
novadā”, „Dienas centra ģimenēm ar bērniem” izveidē. Bāriņtiesa regulāri ievieto aktuālo
informāciju pašvaldības laikrakstā „Lubānas ziņas” un novada mājas lapā www.lubana.lv .
Bāriņtiesa aicina personas uz pārrunām, veic izskaidrojošu, profilaktisku darbu un preventīvus
pasākumus bērnu, jauniešu un vecāku izglītošanai un tiesiskai aizsardzībai.

45

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

__________________________________________________________________________
Aktivitātes 2015. gadā
5.11. tabula. 2015. gadā pieņemtie lēmumi.

Pieņemto lēmumu skaits
no tiem:
Bērnu aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
no tiem:
Pārtraukt aizgādības tiesības
Neatjaunot aizgādības tiesības pēc vienpersoniskā
lēmuma
Neatjaunot aizgādības tiesības, sniegt prasības pieteikumu
tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu
Lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par aizgādību,
dzīvesvietas noteikšanu un saskarsmi)
Lēmumi aizbildnības lietās

Lēmumi par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

24
6
3
1
2
3
2
1 (par atlaišanu no aizbildņa
pienākumu pildīšanas)
2 (par aizbildnības nodibināšanu un
aizbildņa iecelšanu)
3
1 (par ievietošanu uz vecāka
iesnieguma pamata)
2 (par aprūpes izbeigšanu
institūcijā)

Lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas personas
aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par 3 mēnešiem
Aizgādnība personām ar rīcības ierobežojumu un
mantojumam

2

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas
izmaksas pārtraukšana vai atjaunošana
Citi

1

4
2 (par aizgādņa tiesību un
pienākumu apjoma grozījumiem)
1 (par aizgādņa atlaišanu no
pienākumu pildīšanas)
1 (par aizgādņa iecelšanu
mantojumam)

3
1 (par atļauju ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā ievietotajam bērnam
uzturēties pie vecākiem)
1 (par atļauju audžuģimenē
ievietotajiem bērniem uzturēties
pie radiniekiem)
1 (par atļauju aizbildnībā esošajam
bērnam ciemoties brīvdienās pie
atbalsta personas)

Datu avots: Lubānas novada bāriņtiesa, 2016.
46

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2015. GADA PUBLISKAIS PĀRSKATS

__________________________________________________________________________
Pārskata gada laikā aizgādības tiesības pārtrauktas 3 vecākiem (2 tēviem un vienai
mātei). Vienam vecākiem aizgādības tiesības pārtrauktas pamatojoties uz LR Civillikuma
203. panta pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, ka aizgādības tiesības vecākam tiek
pārtrauktas, ja bāriņtiesa atzīst, ka vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina
bērna aprūpi un uzraudzību. Diviem vecākiem aizgādības tiesības pārtrauktas, pamatojoties uz
LR Civillikuma 203. panta pirmās daļas 2. punktu, kurā noteikts, ka aizgādības tiesības
vecākam tiek pārtrauktas, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka
vainas dēļ (vecāku apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ). Jau iepriekš pārtrauktās bērnu
aizgādības tiesības ar bāriņtiesas lēmumu netika atjaunotas un tika lemts par prasības
sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 2 vecākiem. Ar tiesas spriedumu uz
bāriņtiesas pieteikuma pamata atņemtas bērna aizgādības tiesības 2 mātēm un 2 tēviem. Jau
iepriekš pārtrauktās bērnu aizgādības tiesības ar bāriņtiesas lēmumu netika atjaunotas 4
vecākiem. No tiem, diviem vecākiem tika lemts par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības
tiesību atņemšanu.
Bērnu skaits, kuru vecākiem tika pārtrauktas aizgādības tiesības šajā gadā – 5 (no
tiem 2 bērni uz aizgādības tiesību pārtraukšanas brīdi dzīvoja Lubānas novadā, 3 bērni dzīvoja
citos novados).
Lietās par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu bāriņtiesa ļoti
veiksmīgi sadarbojas ar sociālo dienestu. Dienesta darbinieki piedalās dzīves apstākļu
pārbaudēs un risku izvērtēšanā, sniedz atzinumus bāriņtiesas sēdēs. Papildus esošajām lietām,
bāriņtiesas un sociālā dienesta redzeslokā ir vairākas ģimenes, un, kurās netiek pietiekami
nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, taču ar šīm ģimenēm tiek strādāts, par situāciju
šajās ģimenēs ir informētas citas atbildīgās institūcijas (policija, izglītības iestādes, ģimenes
ārsti).
Uz 2015. gada 31. decembri, juridiski brīvi, jo vecākiem ar tiesas spriedumu ir
atņemtas aizgādības tiesības, ārpusģimenes aprūpē esošie, ir 8 bērni, 2 bērnu aizbildņi ir
izteikuši vēlmi aizbildnībā esošos nepilngadīgos adoptēt.

Uz 2015. gada 31. decembri

ārpusģimenes aprūpē atrodas 14 novada bērni, no tiem: 4 audžuģimenēs, 10 aizbildņa ģimenē.
Lubānas novadā nav nevienas audžuģimenes.
Aizbildņa pienākumus uz 2015. gada 31. decembri atbildīgi veic 9 personas (4
vecvecāki, 3 citi radinieki, 2 citas personas), 1 aizbildnis 2015. gadā atlaists no aizbildņa
pienākumu pildīšanas sakarā ar aizbildnībā esošās personas pilngadību. Lubānas novadā ir 4
personas, kas veic aizbildņa pienākumus. Pārējie 5 aizbildņi ir citu novadu iedzīvotāji: Rīgas
– 1, Kārsavas novada – 1, Madonas novada – 1, Olaines novada – 1, Cesvaines novada – 1.
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Par 2 bērniem pieņemts lēmums ar atzinumu, ka bērnu nodošana citas personas
aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm, jo vecāki izbrauc strādāt uz ārzemēm uz laiku, kas
ilgāks par 3 mēnešiem. Uz 2015. gada 31. decembri citas personas aprūpē Latvijā uz laiku,
kas ilgāks par 3 mēnešiem ir nodoti 3 bērni.
Par 1 bērnu bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt ģimenes valsts pabalsta un
kopšanas pabalstu izmaksu vecākam un izmaksāt personām, kas faktiski audzina bērnu (otram
vecākam).
Uz 2015. gada 31. decembri neviens Lubānas novada bērns neatrodas ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās. Ar bāriņtiesas lēmumu 2015. gadā tika
izbeigta viena bērna uzturēšanās institūcijā sakarā ar pilngadības sasniegšanu. Viens bērns
2015. gadā tika ievietots institūcijā uz laiku pamatojoties uz vecāka iesniegumu (Bāriņtiesu
likuma 37. pants nosaka, ka bāriņtiesa lemj par bērna ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku
lūguma, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 29. panta
pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesa sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu nodrošina bērnam
ārpusģimenes aprūpi pēc vecāku lūguma, ja viņi sakarā ar ārstēšanos nespēj bērnu aprūpēt).
2015. gadā bāriņtiesa ir sniegusi 3 atzinumus pēc tiesas pieprasījuma bērnu
pastāvīgās dzīvesvietas, aprūpes un uzraudzības tiesību noteikšanai, par saskarsmes tiesību
izmantošanas kārtības noteikšanu.
Uz 2015. gada 31. decembri Lubānas novada bāriņtiesa 7 pilngadīgām personām,
kam ar tiesas lēmumu noteikta, rīcībspējas ierobežojumi ir, iecēlusi aizgādņus. Bāriņtiesa
pieņēmusi vienu lēmumu par aizgādņa atlaišanu no pienākumu pildīšanas sakarā ar aizgādņa
veselības stāvokļa pasliktināšanos. Pieņemti 2 lēmumi par aizgādņu tiesību un pienākumu
apjoma grozījumiem pēc tiesas pieprasījuma. Pārskata gadā pieņemts 1 lēmums par aizgādņa
iecelšanu

mantojumam.

2015.

gadā

neviens

bāriņtiesas

lēmums

nav

pārsūdzēts

administratīvajā tiesā.
Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir piedalījusies 26 tiesas sēdēs, no tām: 5 – kā institūcija,
kas sniedz atzinumu par bērna pastāvīgās dzīvesvietas, aprūpes un uzraudzības tiesību un
saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu (Madonas rajona tiesā – 3, Vidzemes
apgabaltiesā – 2), 1 – kā trešā persona Rīgas Latgales priekšpilsētas rajona tiesā par
audžuģimenē ievietotā bērna aizgādības tiesību atņemšanu tēvam, 9 –tiesā kā trešā persona
par rīcībspējas ierobežojumu apjoma pārskatīšanu (1 - Gulbenes rajona tiesā, 8 – Madonas
rajona tiesā), 6 – Madonas rajona tiesā kā prasītājs (par aizgādības tiesību atņemšanu), 5 –
Bāriņtiesa ir piedalījusies kā personas pārstāvis Madonas rajona tiesā (4) un
Vidzemes apgabala tiesā (1) par piespiedu ārstēšanas līdzekļa piemērošanu kriminālsodāma
nodarījuma izdarīšanā.
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5.12. tabula. Bāriņtiesas lietvedībā esošo aktīvo lietu skaits uz 2016. gada 1. janvāri.

KOPĀ

39

no tām 2015. gadā ierosināto lietu skaits
Vecāku domstarpības bērnu audzināšanas jautājumos
Bērna mantas pārvaldība
Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksa
Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai
Adopcijas lietas
Aizbildnības lietas
Ievietošana institūcijā
Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildņa pienākumu veikšanai
Bērnu nodošana aprūpē citai personai
Viesģimenes
Audžuģimenes un bērnu ievietošana audžuģimenēs
Aizgādnības lietas (personām un mantojumam)
Bērna vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
2015. gadā slēgto lietu skaits:

6
2
3
8
2
2
9
2
2
7
1
19

Datu avots: Lubānas novada bāriņtiesa, 2016.
5.13. tabula. Dokumentu aprite 2015. gadā.

Saņemtie iesniegumi
Saņemtie dokumenti
Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām (nosūtītie dokumenti)

13
163
254

Datu avots: Lubānas novada bāriņtiesa, 2016.
5.14.tabula. Citi bāriņtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi 2015. gadā.

Iesniegtas bāriņtiesas prasības tiesā bērnu vai personu ar ierobežotu
rīcībspēju interesēs
Ierosināti kriminālprocesi bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju
interesēs
Sagatavotas prasības privātpersonām tiesai laulību šķiršanai.
Sagatavoti privātpersonu (aizgādņu) prasības pieteikumi tiesai par aizgādnī
esošo personu rīcībnespējas ierobežojumu apjoma pārskatīšanu
Sagatavotas privātpersonu vienošanās pie laulības šķiršanas par nepilngadīgo
bērnu aizgādības realizēšanu un mantas šķirtību
Sagatavotas prasības privātpersonām tiesai uzturlīdzekļu piedziņai
Sagatavotas prasības privātpersonām tiesai paternitātes noteikšanai vai
apstrīdēšanai
Sagatavoti privātpersonu iesniegumi tiesu izpildītājiem
Sagatavoti privātpersonu iesniegumi uzturlīdzekļu garantijas fonda
administrācijai

2
1
8
1
6
7
6

Datu avots: Lubānas novada bāriņtiesa, 2016.

Bāriņtiesas locekļi pārbaudījuši dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēm, kurās
nepietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošiem bērniem,
audžuģimenē, sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietotiem bērniem, personām ar ierobežotu
rīcībspēju, pēc tiesas pieprasījuma lietās uzturlīdzekļu piedziņu, saskarsmes tiesību
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izmantošanu, viena vecāka aizgādības noteikšanu, kā arī pēc informācijas saņemšanas no
institūcijām un privātpersonām par apstākļiem ģimenēs, kad nepieciešams rīkoties atbilstoši
bāriņtiesas kompetencei.
Bāriņtiesa iesaistījusies situāciju risināšanā, kad skolēni neapmeklē izglītības iestādes, pārkāpj
uzvedības noteikumus un nepakļaujas audzināšanai. Turpinās laba sadarbība ar novada
izglītības iestādēm. Regulāri tiek organizētas starpinstitucionālās sadarbības sanāksmes, kurās
iesaistās dažādu institūciju speciālisti dažādu problēmu risināšanā. 2015. gadā bāriņtiesa
sadarbībā ar novada izglītības iestādēm organizēja lekciju skolēniem un vecākiem “Vecāki,
bērns, atbildība.”

5.6. Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļa
Dzimtsarakstu nodaļas galvenā funkcija ir dzimšanas, laulību un miršanas faktu
reģistrācija. Dzimtsarakstu nodaļa no 2004. gada darbā izmanto SIA „ZZDats” izstrādāto
programmu „DZIMTS”, kurā ievadītie dati tiek sinhronizēti ar vienoto valsts civilstāvokļa
aktu reģistrācijas informācijas sistēmu CARIS. Vienotā

civilstāvokļa aktu reģistrācijas

informācijas sistēma CARIS valstī tika ieviesta ar 2013. gada 1. janvāri. No šī laika konkrētā
reģistra un arī civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības numurus piešķir sistēma. Reģistrēt
laulību, bērna dzimšanu, miršanas faktu ir iespēja jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. Šī iemesla
dēļ statistiskie dati par dzimtsarakstu nodaļas darbu vairs tieši neraksturo situāciju konkrētajā
pašvaldībā.
Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas pienākums pēc paziņojuma saņemšanas no
mācītāja ir arī Lubānas evanģēliski luteriskās draudzes baznīcā un Lubānas Romas katoļu
baznīcā noslēgto laulību reģistrācija sistēmā DZIMTS, sinhronizācija ar CARIS.
Dzimušo reģistrācija
2015. gadā nodaļā reģistrēti 16 jaundzimušie – 11 meitenītes un 5 zēni. Seši bērni ir
dzimuši laulībā, bet deviņiem bērniem par pamatu ziņu ierakstīšanai par tēvu ir abu vecāku
kopīgs iesniegums par paternitātes atzīšanu. Viena bērna dzimšanas reģistrā ziņās par tēvu
ieraksta nav. Līdzīgi kā iepriekšējā pārskata gadā no visiem reģistrētajiem bērniem laulībā
dzimuši 40%. No 16 piedzimušajiem 5 ģimenēs piedzimis pirmais bērns, 6 ģimenēs – otrais, 5
ģimenēs – trešais bērns.
2015. gada budžetā tika ieplānots finansējums dāvanai jaundzimušo vecākiem –
70,00 EUR (pēc nodokļu nomaksas), pārskaitot šo summu uz viena no vecākiem norādīto
bankas kontu. Vecāki dāvanā saņēma arī grāmatu „Mūsu bērns”, ko no sadarbības partneriem
- SIA „West Solutions” ar līdzfinansējumu 2,- EUR par vienu grāmatu iegādājās pašvaldība.
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Laulību reģistrācija
2015. gadā novada administratīvajā teritorijā noslēgtas 15 laulības, no kurām 10
reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, 5 – Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā. 8 pāri
reģistrēja pirmo laulību, 7 pāriem – vienam vai abiem šīs bija otrās laulības. No 10
dzimtsarakstu nodaļā noslēgtām laulībām 6 pāriem laulība tika reģistrēta

ar svinīgu

ceremoniju, 4 pāriem - bez svinīgas ceremonijas.
Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 EUR, kas noteikts ar Ministru kabineta
2013. gada 24. septembra noteikumiem Nr.906 (3.1 punkts). Šajos noteikumos (8.punkts)
nosauktas personu grupas, kuras

atbrīvotas no valsts nodevas samaksas: personas ar

invaliditātes I un II grupu, personas, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā,
personas, kuras atzītas par trūcīgām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, bāreņi vai bez
vecāku gādības palikušie pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kā arī
daudzbērnu ģimenes locekļi, ja viņu aprūpē ir vismaz trīs bērni. Šādu atbrīvojumu no valsts
nodevas 2015. gadā neizmantoja neviens no laulājamajiem.
Svinīgas laulības ceremonijas organizēšana pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā ir
maksas pakalpojums. Izcenojumi apstiprināti ar 2013. gada. 31. oktobra Lubānas novada
domes lēmumu (prot. Nr.15, 21.§).
Mirušo reģistrācija
2015. gadā Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 44 mirušie. Vidējais
mūža ilgums sievietēm bijis 83,9 gadi, vīriešiem – 71,5 gadi.
Pārējās darbības
Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma aizvadītajā gadā izsniegtas 5 atkārtotas
civilstāvokļa reģistrācijas apliecības, no kurām 3 - dzimšanas apliecības, 2 - miršanas
apliecības.
2015. gadā papildināti nodaļas arhīvā esoši 3 laulību reģistru ieraksti ar ziņām
par laulības šķiršanu, kā arī papildināti 2 dzimšanas reģistru ieraksti ar ziņām par bērna
vecākiem sakarā ar aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem.
Veikta sarakste ar fiziskām un juridiskām personām civilstāvokļa aktu
reģistrācijas jautājumos – nodaļā reģistrēti 144 saņemtie dokumenti un adresātiem nosūtīti
vai klātbūtnē izsniegti 88 dokumenti
Lai

veicinātu iedzīvotājus izmantot iespēju dokumentus pieprasīt elektroniski,

ar 2015. gada janvāri SIA „ZZDats” izveidoja jaunu pakalpojumu interneta vidē, kas ir
pieejams portālā www.epakalpojumi.lv. Dzimtsarakstu nodaļas e-pastā dzimts@lubana.lv
un paralēli arī sistēmā DZIMTS tiek saņemts paziņojums, ja ir izsūtīts pieprasījums
atkārtotas civilstāvokļa apliecības vai izziņas saņemšanai. Pēc paziņojuma saņemšanas
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dzimtsarakstu nodaļa, kas glabā civilstāvokļa aktu reģistra 1. eksemplāru, veic ziņu
aktualizēšanu

vai ievadīšanu no papīra formā aizpildīta reģistra DZIMTS vai CARIS

sistēmā. Šādu aktualizētu reģistru turpmākā darbā izmanto tā dzimtsarakstu nodaļa, kurai
sūtīts pieprasījums izsniegt atkārtotu apliecību vai izziņu.
Pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv ir ievietota informācija ar norādi uz šo
interneta vietni.

5.7. Sabiedriskā kārtība un autotransports
2015. gadā Lubānas novadā Administratīvā komisija izskatīja un piemēroja
administratīvo atbildību 8 lietās. Galvenie pārkāpumi bija saistīti ar personu atrašanos
sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu, dzīvnieku turēšanas prasību
pārkāpšanu, par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskā vietā, par audzinoša rakstura piespiedu
līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem, kā arī par nepilngadīgas personas atrašanos
sabiedriskā vietā apreibinošo vielu ietekmē. 2015. gadā Lubānas novadā reģistrēti 3 ceļu
satiksmes negadījumi. Drošību Lubānas novadā nodrošina Valsts policija.
Lubānas novadā kopā reģistrēti 1162 transportlīdzekļi, par 27 vairāk nekā 2014.
gadā. No reģistrētajiem transportlīdzekļiem 898 ir vieglās automašīnas, 126 piekabes un
puspiekabes, 63 kravas automašīnas, 2 kvadracikli, 27 motocikli, 44 mopēdi un 2 autobuss.
Datu avots: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/

5.8. Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra galvenais mērķis
(misija) ir kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana - veikt zinātniskās pētniecības darbu, vākt,
novērtēt, komplektēt un sargāt vēsturiski svarīgus dokumentus, fotogrāfijas, filmas, skaņu
ierakstus un muzejiskos priekšmetus. Būtiski ir nodrošināt to pieejamību, sekmēt to
izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un
izpratni par Lubānas novada vēsturi, muzejiskiem un mākslinieciskiem līdzekļiem uzturēt
aktīvu dialogu ar novada iedzīvotājiem un viesiem, tādejādi veicinot tūrisma nozares attīstību
Lubānas novadā.
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs veic sekojošas
funkcijas:
1. Komplektē un zinātniski apstrādā materiālus par novada vēsturi, kultūru, mākslu,
literatūru, dabu, veic krājuma uzskaiti un nodrošina tā saglabāšanu un pieejamību.
2. Veido ekspozīcijas, tematiskās, mākslas u.c. izstādes, nodrošina to pieejamību
apmeklētājiem, sadarbojoties ar muzejiem un citām izstāžu zālēm, iestādēm un
organizācijām.
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3. Veic izglītojošo darbu: organizē publiskus pasākumus novada vēstures, kultūras,
mākslas, tautas tradīciju popularizēšanai, izstrādā muzejpedagoģiskās programmas.
4.

Vada un koordinē apmeklētāju grupas un individuālos apmeklētājus. Organizē un
īsteno sadarbību ar muzeju un tūrisma organizācijām, apkopo to pieredzi.

5. Veido apskates objektu un tūrisma maršrutus. Sniedz informāciju par tūrisma
iespējām, apskates objektiem, brīvā laika pavadīšanas iespējām un pasākumiem,
ēdināšanas pakalpojumiem, naktsmītnēm.
Izstādes, pasākumi un nozīmīgākās aktivitātes Lubānas novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrā 2015. gadā:
1. Izdota Lubānas novada tūrisma karte, kurā apkopota un atjaunota aktuālā informācija
par tūrisma un aktīvās atpūtas iespējām un piedāvājumiem novadā.
2. Madonas, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu, Cesvaines starpnovadu skolēnu radošo darbu
izstāde mājturībā un tehnoloģijās.
3. Annijas Jaces fotogrāfiju personālizstāde.
4. Sakārtota un publiskota tūrisma informācija Lubānas novada mājas lapā www.lubana.lv
5. Izveidota hronoloģiska ekspozīcija par Lubānas folkloras kopas darbību 30 gadu laikā.
6. Pirmo reizi Lubānas novadā tiek organizētas Eiropas Muzeju nakts aktivitātes.
7. Profesionālās mākslas izstāde sadarbībā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu –
Tekstilmākslinieces Inese Jakobi, Inese Birstiņa, Vita Plūme.
8. Franču fotogrāfa Stefana Sudjēra personālizstāde sadarbībā ar Francijas insititūtu
Latvijā.
9. Izveidots Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra muzejisko
priekšmetu krājums un sakārtota tā dokumentācija un datubāze
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, organizējot
izglītojošus pasākumus, plānojot izstādes un to atklāšanas, sadarbojas ar pašvaldības
iestādēm un struktūrvienībām, nevalstiskām organizācijām un citu novadu pašvaldību
iestādēm un organizācijām:
1. Lubānas vidusskolu (gidu pulciņu),
2. Lubānas bibliotēku,
3. Lubānas Mākslas skolu,
4. Lubānas novada jauniešu centru,
5. Lubānas kultūras namu,
6. Meirānu Kalpaka pamatskolu,
7. Meirānu tautas namu,
8. Biedrību “Meirānieši”,
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9. Biedrību “Aborieši”,
10. Biedrību “Cerība”,
11. Lubānas amatnieku centru,
12. Jāņa Zābera memoriālo muzeju “Vecais ceplis”,
13. Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju,
14. Valsts Kultūrkapitāla fondu,
15. Francijas institūtu Latvijā,
16. Madonas mūzikas skolas Lubānas filiāli,
17. Tūrisma aģentūru “Citi rakursi.”
5.15.tabula. Apmeklējuma statistika 2015. gada janvāris – decembris.
Jaunieši Skolēni/bērni 30 - 60 Pensionāri
Janvāris
6
8
13
19
Februāris
0
0
36
32
Marts
17
54
37
13
Aprīlis
22
24
42
52
Maijs
134
123
71
75
Jūnijs
11
24
14
25
Jūlijs
13
11
50
5
Augusts
17
8
82
90
Septembris
10
35
10
1
Oktobris
18
54
137
3
Novembris
2
1
35
1
Decembris
0
25
5
0
250
367
532
316
Datu avots: Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, 2016

Apmeklētāji
kopā
46
68
121
140
403
74
79
197
56
212
39
30
1465

5.9. Jauniešu centrs
Lubānas novada jauniešu centrs ir Lubānas novada pašvaldības struktūrvienība.
Centrs ir viens no pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanas instrumentiem un institucionālās
sistēmas darbam ar jaunatni sastāvdaļām.
Mērķis ir veicināt Lubānas novada jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu
pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Darbības uzdevumi:
1. Nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas;
2. Sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās izglītības,
īstenojot dažādus neformālās un interešu izglītības pasākumus, projektus un programmas;
3. Radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
4. Nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;
5. Nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai.
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Jauniešu centrā ikviens Lubānas novada jaunietis var īstenot savas idejas, organizējot
dažādus pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju
apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan citiem Lubānas novada iedzīvotājiem, kā arī
iegūt jaunus draugus un kontaktus; atrast domubiedrus un kopā lietderīgi pavadīt brīvo laiku
5.16.tabula. Jauniešu centra apmeklētāji ir jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem.

Apmeklētāju skaits 2015. gadā
Janvāris
36
Februāris
126
Marts
169
Aprīlis
158
Maijs
185
Jūnijs
162
Jūlijs
140
Augusts
183
Septembris
162
Oktobris
153
Novembris
189
Decembris
194
Datu avots: Lubānas novada jauniešu centrs, 2016.

Jauniešu centra realizētie pasākumi 2015. gadā.
Kino – 8, Sporta/deju pasākumi – 9, Festivāli/pilsētas svētki – 2, Radošās
darbnīcas/semināri – 4, Pārgājieni/ekskursijas – 2, Tikšanās ar dažādu nozaru profesionāļiem
– 7, Jauniešu centra svētki/sadraudzības pasākumi – 8, Citi pasākumi – 3.
Komunikācija ar sabiedrību
Jauniešu centrs par savām aktivitātēm sabiedrību galvenokārt informēja ar sociālo
tīklu (Twitter, draugiem.lv un Facebook) un pašvaldības laikraksta „Lubānas ziņas”
starpniecību. Presē ievietotas 7 publikācijas, no kurām 2 reģionālajā laikrakstā „Stars”.
2015. gadā tika īstenots projekts „Lubānā droši!”. Projekts piedāvāja dažādas
aktivitātes Lubānas novada jauniešiem visas vasaras garumā. Projekts „Lubānā droši!” tika
īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam
valsts budžeta finansējuma ietvaros. Kopējās projekta izmaksas 3950,00 Eur. Projekta mērķis
bija stiprināt Lubānas novada jauniešu drošības sajūtu par sevi un vidi sev apkārt. Jaunieši
izzināja sevi un mācījās sevi izpaust radoši nodarbībās „Esmu drošs un radošs”, mācījās
plānot un darboties komandās nodarbībās „Droša vide”, praktiski apguva kā rīkoties bīstamās
situācijās un uzzināja ar ko nodarbojas valsts drošības dienesti pasākumā „Drošības diena”.
Nodarbībās „Es no cilvēkiem nebaidos” stiprināja jauniešu prasmes uzstāties publikas priekšā,
kā arī novērtēt savu radošumu ar teātra sporta metodēm. Projekta kulminācija bija velo –
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ekspedīcija „Ar velosipēdu uz izaugsmi”, kuru jaunieši gan plānoja, gan tās laikā demonstrēja
vasaras laikā apgūto. Visās aktivitātēs jauniešu dalība bija bez maksas.
Plānotās aktivitātes 2016. gadā
Radošās darbnīcas/semināri – 8, Kino – 5, Tikšanās ar dažādu nozaru profesionāļiem
– 3, Sports/aktivitātes – 7, Pasākumi/svētki – 5, Jubilejas pasākumi – 1, Akcijas – 4, Citi – 5.

6. LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PLĀNOTIE PASĀKUMI 2016. GADĀ
1. Atsevišķu graustu sakārtošana;
2. Brīvības ielas posma no Lubānas ielas līdz Meža ielai seguma atjaunošana Lubānā;
3. Notekgrāvju sakārtošana;
5. Meirānu tautas nama malkas šķūņa būvniecības;
6. Ielu apgaismojuma ierīkošana Meža ielā un paplašināšana Ozolu ielā;
7. Tehniskā projekta pašvaldības grants ceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma un tilta pār
Liedes upi rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
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PIELIKUMI
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1. pielikums. Neatkarīgu revidentu ziņojums

Vienotais reģ. Nr. 40003000892, PVN reģ. Nr. LV40003000892
Kronvalda bulv. 10-32, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālr. 67292142, fakss: 67324444, mob. tālr.: 29101734, e-pasts: astrop@astrop.lv
A/S „Swedbank”, filiāle „Matīss”, kods HABALV22, konts LV23HABA0001408037357

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Lubānas novada pašvaldības vadībai
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši pievienotā Lubānas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2014. gada
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2014. gada finanšu pārskats ietver:


2015. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",



2015. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,



Iestādes pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.4-1,



Iestādes naudas plūsmas pārskatu par 2015. gadu – veidlapa Nr.2-NP,



finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu
skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā
norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā finanšu pārskatā.
Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu
Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu
atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115
„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par
nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas
neatbilstības, sagatavošanu.
Revidentu atbildība
Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo finanšu pārskatu.
Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro
ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav
būtisku neatbilstību.
Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu pārskatā uzrādītajām
summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu,
ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska
novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata sagatavošanu
un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras,
bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites
principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā
izklāsta izvērtējumu.
Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai.
Atzinums
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Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Pašvaldības
finansiālo stāvokli 2015. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām
2015.gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 „Gada
pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem.
Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2015. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības
ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2015. gada finanšu
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA „Astrop”
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 26
Ēriks Bahirs
Valdes priekšsēdētājs
Zvērināts revidents
Sertifikāts Nr. 136
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS
Ēriks Bahirs
eriks@astrop.lv
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2.pielikums. Lubānas novada domes lēmums par 2015. gada publiskā pārskata apstiprināšanu
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