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TEKSTĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI
A

Austrumi

AS

Akciju sabiedrība

D

Dienvidi

DUS

Degvielas uzpildes stacija

ES

Eiropas Savienība

LĢIA

Valsts aģentūra „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra”

LVĢMC

Valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

MK

Ministru kabinets

NACE

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija

NAI

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

NĪLM

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

RAPLM

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

R

Rietumi

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

VAS

Valsts akciju sabiedrība

VKPAI

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

VZD

Valsts zemes dienests

Z

Ziemeļi
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IEVADS
2009.gada 30.jūlijā tika apstiprināts „Lubānas novada pašvaldības nolikums”. Tajā noteikts novada
teritoriālais iedalījums, kurā ietilpst Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts. Kā Lubānas novada
pašvaldības administratīvais centrs tiek noteikta Lubānas pilsēta.
Pamatojoties uz MK 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” 11., 18., 32., 33. un 35.punktu, saskaņā ar Attīstības un komunālo jautājumu
komitejas sēdes (20.12.2010., protokols Nr.12, 2.§., 2.p.) lēmumu, Lubānas novada dome 2010.gada
28.decembra sēdē pieņem lēmumu „Par Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam
izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.13, 9.§).
Domes sēdē ir apstiprināts arī Darba uzdevums Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.2025.gadam izstrādei (Pielikums Nr.5 2010.gada 28.decembra sēdes lēmumam „Par Lubānas novada
teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.13, 9.§)).
Lubānas novada teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta saskaņā ar „Teritorijas plānošanas likumu”
(22.05.2002.) un MK noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
(06.10.2009.), savukārt pabeigta saskaņā ar „Teritorijas attīstības plānošanas likumu” (13.10.2011.)
un MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” (16.10.2012.).
Lubānas novada teritorijas plānojums ir tieši pakārtots Lubānas novada attīstības programmā 2012.2018.gadam noteiktajiem stratēģiskie mērķiem, kā arī ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības
prioritātēm.
Lubānas novada teritorijas plānojuma izstrādei ir izstrādāts arī Vides pārskats, kas satur informāciju
par vides situāciju un tās kvalitāti Lubānas novadā.
Teritorijas plānojums izstrādāts Lubānas novada pašvaldībai sadarbojoties ar uzņēmumiem „Infrades” un
„Baltkonsults”.
Pēc teritorijas plānojuma izstrādes, Lubānas novada dome kā pašvaldības saistošos noteikumus ir
izdevusi tā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.
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1. IZSTRĀDES NOSACĪJUMI UN PRINCIPI
1.1. Institūciju nosacījumi un prasības
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”
(06.10.2009.) 13.punktu vietējā pašvaldība pieprasa informāciju un/vai nosacījumus vietējās
pašvaldības teritorijas plānojuma un tā grozījumu izstrādei, kas izriet no attiecīgo nozari
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī atzinumus par izstrādāto vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma un tā grozījumu atbilstību nosacījumiem. Pēc MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (16.10.2012.) stāšanās spēkā
(19.10.2012.), procedūra tika veikta saskaņā ar tiem.
Uzsākot teritorijas plānojumu izstrādi, tās pašvaldības, kuru administratīvās teritorijas robežojas ar
Lubānas novada teritoriju (Gulbenes, Rugāju, Balvu un Madonas novadi) par to tika informētas, kā arī
noskaidrots to viedoklis un priekšlikumi.
Informācija par institūciju un kaimiņu pašvaldību sniegtajiem nosacījumiem un priekšlikumiem, kā arī
to ievērošanu ir apkopota Teritorijas plānojuma IV.sējumā „Pārskats par Lubānas novada teritorijas
plānojuma izstrādi”.

1.2. Izstrādes
nodrošināšana

process

(metodoloģija)

un

sabiedrības

līdzdalības

Saskaņā ar Darba uzdevumu Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam izstrādei
(Pielikums Nr.5 Lubānas novada domes 2010.gada 28.decembra lēmumam (protokols Nr.13, 9.§))
Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi ir:
1)

Izvērtēt novada teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās
prasības un ierobežojumus.

2)

Radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teritorijas racionālas izmantošanas nodrošināšanai,
rūpniecisko un vides risku novēršanai.

3)

Analizēt

esošās

apbūves

teritorijas

un,

ņemot

vērā

ierobežojumus,

ko

nosaka

inženierģeoloģiskie apstākļi, teritoriju apgādes iespējas ar inženierkomunikācijām izstrādāt
priekšlikumus apbūves, ražošanas un noliktavu, darījumu iestāžu, sabiedrisko objektu
izvietojumam un attīstībai.
4)

Izvērtēt novada teritorijā spēkā esošā teritorijas plānojuma nosacījumus visu atļauto zemes
izmantošanas veidu apbūves teritoriju izbūvei, lai veicinātu novada ekonomisko attīstību.

5)

Noteikt vienotus teritorijas izmantošanas nosacījumus visā novada teritorijā, paredzot
plānotās sabiedrisko un darījumu iestāžu, rūpniecības un darījumu iestāžu teritorijas,
6
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mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves zonas, kurās iespējams dažādot teritorijas
izmantošanu.
6)

atbilstoši LVĢMC sniegtajai informācijai precizēt derīgo izrakteņu atradnes un pārskatīt derīgo
izrakteņu ieguves teritoriju robežas.

7)

Noteikt būvniecībai nelabvēlīgās teritorijas, precizējot applūstošo teritoriju robežas, (saskaņā
ar LVĢMC datiem).

8)

Paredzēt teritorijas inženierbūvju un objektu, kapsētu, atkritumu saimniecības objektu
izvietošanai.

9)

Izstrādāt Lubānas pilsētas ielu tīkla attīstības koncepciju un noteikt ielu sarkanās līnijas, kas
veicinātu optimālu transporta sistēmas funkcionēšanu un pakalpojumu pieejamību.

10)

Teritorijas plānojuma risinājumos paredzēt iespējas saglabāt dabas un kultūrvēsturisko
mantojumu, teritorijas ainaviskās vērtības un bioloģisko daudzveidību atbilstoši LR
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

11)

Teritorijas plānojuma risinājumos ņemt vērā uzņēmējdarbības attīstības intereses un paredzēt
priekšnosacījumus investīciju piesaistei.

12)

Teritorijas plānojuma risinājumos ņemt vērā augstākstāvošo teritorijas plānošanas dokumentu
prasības.

13)

Precizēt Lubānas pilsētas robežu.

14)

Iesniegumu par ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma procedūras piemērošanu Teritorijas
plānojumam sagatavo un nosūta Vides pārraudzības valsts birojam likumā „Par ietekmes uz
vidi novērtējumu" noteiktā kārtībā.

Lai izstrādātu Lubānas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju, visas darbības projekta ietvaros tika
sadalīts vairākās aktivitātēs:
1. aktivitāte. Augstāku līmeņu plānošanas dokumentu prasību izvērtēšana.
2. aktivitāte. Spēkā esošā teritorijas plānojuma prasību un noteikumu izvērtēšana.
3. aktivitāte. Priekšlikumu sagatavošana teritorijas plānotai (atļautajai) izmantošanai un Teritorijas
plānojuma 1.redakcijas rakstveida un grafiskās daļas sagatavošana un iesniegšana apstiprināšanai
novada domē.
4. aktivitāte. Vides pārskata sagatavošana.
5. aktivitāte. Teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.
1.aktivitāte. Augstāku līmeņu plānošanas dokumentu prasību izvērtēšana
Šīs aktivitātes ietvaros tika izanalizēti augstāk stāvoši plānošanas dokumenti, īpašu vērību veltot
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2007.-2027. III daļai „Vadlīnijas”, kas satur
ieteikumus rajonu un vietējo pašvaldību attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādāšanai.
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Šajā posmā notika konsultācijas ar pašvaldības speciālistiem par teritorijas plānošanas jautājumiem
saistībā ar Teritorijas plānošanas koncepcijas ieviešanu Latvijā, kā arī Lubānas novada teritorijas
plānojuma izstrādes satura un procedūras jautājumiem.
2.aktivitāte. Spēkā esošā teritorijas plānojuma prasību un noteikumu izvērtēšana
Aktivitātes ietvaros tika izskatīti un izanalizēti spēkā esošie Lubānas novada teritoriālo vienību
(Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta) Teritorijas plānojumi, kā arī izvērtēta atbilstība pēc to
apstiprināšanas notikušajām izmaiņām tiesību aktos.
Bez spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem, papildus tika apzināti arī citi materiāli, lai plānojumā
tiktu izmantota aktuālākā pieejamā informācija.
Kartogrāfiskā materiāla izstrādei tika apzināti senāk izstrādātie novada teritorijā ietilpstošo
administratīvo vienību plānojumi un iegūta novada un ciemu teritorijas topogrāfiskā karte,
ortofotokarte un VZD nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācija.
3.aktivitāte. Priekšlikumu sagatavošana teritorijas plānotai (atļautajai) izmantošanai un Teritorijas
plānojuma 1.redakcijas rakstveida un grafiskās daļas sagatavošana un iesniegšana apstiprināšanai
novada domē
Atbilstoši normatīvajiem aktiem un to grozījumiem, tika izvērtēti un izstrādāti priekšlikumi teritorijas
plānotās (atļautās) izmantošanai.
Bez esošo materiālu izpētes, visa novada teritorija tika apsekota dabā, ar mērķi apzināt un precizēt
esošo situāciju un atsevišķu objektu izvietojumu.
Visi no valsts, pašvaldību un privātām institūcijām saņemtie nosacījumi tika apkopoti un apspriesti ar
Lubānas novada pašvaldības administrācijas speciālistiem. Atbalstāmie priekšlikumi tika iestrādāti
Teritorijas plānojumā.
Teritorijas plānojums sastāv no rakstveida daļas (Paskaidrojuma raksts, Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi, Pārskats par Teritorijas plānojuma izstrādi) un grafiskās daļa.
Teritorijas plānojuma rakstveida daļā I.sējums „Paskaidrojuma raksts” un II.sējums „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” tika izvērtēti un precizēti priekšlikumi attiecībā uz Darba
uzdevumā noteiktajiem galvenajiem uzdevumiem.
III.sējumā „Grafiskā daļa” ietilpst kartes, kurās attēlota Lubānas novada teritorijas pašreizējā
izmantošana un plānotā (atļautā) izmantošana mērogā 1:15000, kā arī Lubānas pilsētas un novada
ciemu pašreizējā un plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana mērogā 1:5000.
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Izstrādātās Teritorijas plānojuma 1.redakcijas rakstveida un grafiskās daļas tika iesniegtas Lubānas
novada domes nozīmētajam Teritorijas plānojuma izstrādes vadītājam.
4.aktivitāte. Vides pārskata izstrāde
Teritorijas plānojuma Vides pārskats tika izstrādāts saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” (14.10.1998.) un MK noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums” (23.03.2004.).
Sagatavojot Teritorijas plānojuma Vides pārskata projektu, notika konsultācijas ar Vides pārraudzības
valsts biroju un institūcijām ar kurām jāsaskaņo Vides pārskats.
5.aktivitāte. Teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.
Pēc teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta apstiprināšanas, no 2012. gada 16.
jūlija līdz 26. augustam, dokumenti tika nodoti sabiedriskajai apspriešanai.
Teritorijas plānojuma pilnveidotā redakcija publiskai apspriešanai tika nodota no 2012. gada 10.
decembra līdz 31. decembrim.
Ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju bija iespējams iepazīties no 2013. gada 15. martam līdz 10.
aprīlim.

1.3. Vēsturiskā plānošanas pieredze
1.3.1. Lubānas pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020.
Saistošie noteikumi Nr.15, apstiprināti ar Lubānas novada domes sēdes lēmumu 30.10.2008.
(protokols Nr. 12, 11.§.).
Teritorijas plānojuma mērķis ir atrast risinājumu racionālai un drošai teritorijas izmantošanai,
maksimāli saglabājot esošos dabas resursus. Lai atrisinātu šīs problēmas, teritorijas plānojumā
noinventarizētas pilsēta aizsargjoslas, pilsēta ielas pēc seguma tipa. Noinventarizēti no pašvaldības,
valsts iestādēm un privātajām firmām pieejamie dati par inženierkomunikācijām.
Izstrādājot teritorijas plānojumu ir izanalizēti iepriekšējie plāni, valsts resoru, pašvaldības un
iedzīvotāju ierosinājumi, kā rezultātā atrasti iespējamie risinājumi Lubānas pilsētas teritorijas
attīstības problēmām. Šie risinājumi iestrādāti atļautās un plānotās teritorijas izmantošanas plānos.
Plānojumā secināts, ka pilsētā ir labi izveidota infrastruktūra: autoceļi, iedzīvotāju ērtībai ir
bērnudārzs, vidusskola un mākslas skola, divas bibliotēkas, kultūras nams, klubs, divas baznīcas,
veikali, kafejnīcas un bāri, frizētavas, veselības un sociālais aprūpes centrs, aptieka, auto servisi un
degvielas uzpildes stacija. Pie pilsētas teritorijas pieved valsts 1.šķiras autoceļi P 82 (Jaunkalsnava Lubāna) un P 83 (Lubāna - Dzelzava).
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Teritorijas plānojumā izvērtēti nacionālās, rajona nozīmes un īpaši aizsargājamās teritorijas un
objekti, paaugstinātas bīstamības vai riska objekti, kā arī doti pilsētas attīstības virzieni.
Plānojumā secināts, ka nepieciešams paredzēt pretplūdu pasākumus un pilsētas teritorija Aiviekstes
upes kreisajā krastā ir pieskaitāma pie nacionālās nozīmes paaugstināta riska teritorijām.
Plānojumā noteiktas pilsētas kultūrvēsturiskā centra robežas. Kultūrvēsturisko centra robežu
noteikšanai izmantoti ainavu analīzes ieteikumi, saglabājot savdabīgo ainavu, skaisto ozolu aleju
sistēmu, vēsturisko apdzīvoto struktūru un apbūves principus.
Pilsētas plānojumā ir attēlotas teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus.
Plānojumā paredzēts intensīvāk izmantot iekškvartālu teritorijas saskaņā ar apbūves noteikumos
pieņemtajiem NĪLM un gruntsgabalu lielumiem.
Secināts, ka pilsētas sociālās un kultūras iestādes ir pilnībā nodrošinātas ar funkciju veikšanai
nepieciešamajām teritorijām un plānotajā periodā nav nepieciešama teritorijas paplašināšana.
Perspektīvā nepieciešams paredzēt teritoriju jaunai novada pašvaldības ēkai ar atbilstošu
stāvlaukumu kultūras nama, Oskara Kalpaka un Jāņa Zābera ielas rajonā.
Par autoceļu struktūru secināts, ka kopumā pilsētas teritorija atrodas valsts ceļu galapunktā, kas
nosaka transporta kustības intensitāti, ceļu struktūru un nepieciešamo labiekārtojumu. Plānojumā
paredzēta pilsētas ceļu struktūras optimizācija. Ceļu optimizācija galvenokārt skars pilsētas teritoriju
labajā krastā. Daļēji tas saistīts ar valsts I. šķiras ceļu (P82 un P83) izvietojumu, starp kuriem nav ērta
savienojuma.
Par ražošanas teritoriju izvietojumu secināts, ka tas atkarīgs no ceļu struktūras un galveno transporta
virzienu kustības. Tāpēc ražošanas teritorijas izvietotas galvenokārt pilsētas labā krasta teritorijā.
Pilsētas kreisā krasta ražošanas teritorijas izvietotas tikai uz esošām nelielām ražošanas objektu
teritorijām. Šajā pilsētas daļā nav plānota ražošanas teritorijas attīstība. Darījumu teritorijas
izvietotas galvenokārt pilsētas centrā, kopā ar pilsētas administrāciju, izglītības un kultūras iestādēm
veido pilsētas fokusu.
Plānojumā secināts, ka pilsētā kopumā pietiekoši daudz sabiedriskām vajadzībām meža parku
teritorijas un tās paredzēts izmantot veselības un atpūtas taku sistēmu ierīkošanai.
Plānojumā paredzēta vieta masu pasākumiem, sporta būvēm (stadions, sporta halle) teritorijā aiz
pilsētas kapiem starp Jāņa Zābera un Krasta ielām. Tai ir ērts izvietojums, viegli piebraukt ar
autotransportu, ir iespējams nodrošināt atbilstoši pasākumam lielu stāvlaukumu.
Pilsētā ir neliela dārzkopības teritorija Lauku ielas rajonā. Pārsvarā dārzkopības teritorijas
apsaimnieko daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji. Nelielās platības dēļ teritorija pieskaitāma pie piemājas
dārziem. Notekūdeņu problēmu šajās teritorijās nav. Plānojumā nav paredzēta dārzkopības teritorijas
paplašināšana.
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Balstoties uz veiktajiem darbiem, atrisinātas pilsētu teritoriālās attīstības problēmas. Plānojumā
precīzi nofiksētas applūšanas teritorijas robežas. Izdalītas pilsēta teritorijas, kurām nepieciešams
veikt detālplānojumu izstrādi. Plānojumā iestrādāti priekšlikumi par pilsētas teritoriju labiekārtošanu
un tūrisma attīstību. Paredzēts plašs veloceliņu tīkls. Pilsētā paredzēts slēgt un rekultivēt izgāztuvi.

1.3.2. Indrānu pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.
Saistošie noteikumi Nr.21, apstiprināti ar Lubānas novada domes sēdes lēmumu 30.09.2009.
(protokols Nr.10, 12.§.).
Kā Teritorijas plānojuma izstrādāšanas mērķis ir noteikts veicināt pagasta ilgtspējīgu, līdzsvarotu un
daudzpusīgu attīstību, līdzsvarojot visu sabiedrības interešu grupu intereses un nodrošināt Indrānu
pagasta teritorijas racionālu izmantošanu, kas veicinātu līdzsvarotu ekonomisko un tūrisma attīstību,
saglabātu dabas vidi un kultūrvidi atbilstoši nacionālās un vietējās nozīmes attīstības ilgtermiņa
prioritātēm un attīstības plāniem.
Indrānu pagasta teritorijas plānojuma galvenie uzdevumi ir:
1)

izvērtēt teritorijas attīstības potenciālu un noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības un
ierobežojumus;

2)

radīt labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei;

3)

saglabāt dabas un kultūras mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību;

4)

veicināt pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta sistēmas funkciju nodrošināšanu;

5)

izpētīt sadarbības virzienus ar kaimiņu pašvaldībām;

6)

garantēt tiesības izmantot nekustamo īpašumu saskaņā ar teritorijas plānojumu.

Indrānu pagasta apbūves teritoriju esošās izmantošanas klasifikācijā tika izmantota, saskaņā ar ES
direktīvas noteiktajiem NACE ekonomiskās klasifikācijas kodiem un daļēji izmantojot LR likumā „Par
zemes lietošanu un zemes ierīcību” doto klasifikāciju, vienlaicīgi ņemot vērā citu LR normatīvo aktu
nosacījumus.
Ievērojot teritorijas plānojuma un nekustamā īpašuma attīstības procesu savstarpējo saistību,
LVĢMA izdotos nosacījumus NACE koda pielietošanai teritorijas plānošanā, Indrānu teritorijas
plānojuma rakstveida un grafiskajā daļā katra zemes izmantošanas veida identifikācijai tiek
piemērots LR MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” noteiktais nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu grupu klasifikators, kas tiek papildināts atbilstoši šī darba specifikai:
teritorijas izmantošana tiek klasificēta grupās un katrai grupai ir savs teritorijas izmantošanas zemes
lietošanas mērķu grupas koda apzīmējums: NĪLM kods.
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Apkopojot informāciju par Indrānu pagasta teritorijas pašreizējo izmantošanu, tika secināts, ka bez
daudzpusīgas visu teritorijas attīstību ietekmējošo nozaru un sektoru analīzes veikšanas būtu grūti
definēt teritorijas plānoto un atļauto izmantošanu. Tāpēc, izmantojot SVID analīzes metodi, tika
izvērtētas pašreizējās situācijas priekšrocības (stiprās puses) un tie aspekti, kuri ir vāji vai
nepietiekami attīstīti (vājās puses). Pamatojoties uz pašreizējās situācijas izvērtējumu, tika analizētas
un sintezētas pagasta teritorijas turpmākās plānotās un atļautās izmantošanas iespējas.
Plānojumā secināts, ka esošo situāciju raksturojošo datu un plānošanu ietekmējošo faktoru
apkopošana, un uz to bāzes veiktā nozaru analīze ļauj secināt, ka turpmāko 12 gadu ilgā periodā
pārmaiņas Indrānu pagasta teritorijas izmantošanā norisināsies lēni.
Plānojamās situācijas prognoze tiek veikta dabas pamatnes teritorijām un kultūrvēsturiskajam
mantojumam, izvērtējot pagasta ģeomorfoloģiskās uzbūves, reljefa, augsnes, fiziski ģeogrāfisko
īpatnību, pazemes resursu un atradņu, virszemes ūdeņu, mežu, purvu, kultūras pieminekļu attīstības
iespēju izdevības, kuras sniedz ārējā vide un definējot iespējamās pārvaramās problēmas un ārējos
draudus.
Veicot zemes izmantošanas veidu attīstības prognozi, tika vērtētas lauksaimniecisko zemju, meža un
mežsaimniecisko zemju, ūdenssaimniecības, karjeru izstrādes, zivsaimniecības izmantošanas
teritoriju, mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju, darījumu un rekreācijas,
sabiedriskās, rūpnieciskās ražošanas apbūves teritoriju attīstības iespējas. Atsevišķi tika izvērtētas
satiksmes un inženiertehniskās apgādes apbūves teritoriju un objektu turpmākā attīstība.
Plānojot turpmāko Indrānu pagasta teritorijas attīstību, tika paredzētas ar daudzām nozarēm saistīto
apbūves teritoriju - gan sabiedriskās, gan darījumu apbūves, gan lauksaimnieciskās un rūpniecības
ražotņu apbūves, gan satiksmes infrastruktūras objektu apbūves tālākas attīstības iespējas.
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2. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS, ATTĪSTĪBAS PRIEKŠNOTEIKUMI
UN IESPĒJAS
2.1. Ģeogrāfiskais novietojums
Lubānas novads atrodas Latvijas A daļā, Vidzemes plānošanas reģiona DA daļā (1.attēls) un robežojas
ar 4 novadiem: Gulbenes, Rugāju, Balvu un Madonas.

Attēls Nr.1. Lubānas novada novietojums Latvijā un Vidzemes plānošanas reģionā

Novada administratīvais centrs ir Lubānas pilsēta, kas atrodas uz A no Madonas pilsētas. Attālums no
Lubānas līdz kaimiņu pašvaldību administratīvajiem centriem ir sekojošs: līdz Madonai 42 km, līdz
Balviem 55 km, līdz Gulbenei 43 km, līdz Rugājiem 37 km. Līdz Rēzeknei no Lubānas ir 66 km,
savukārt līdz valsts galvaspilsētai Rīgai 212 km.
Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” (18.12.2008.) administratīvā
teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē
pārvaldi. Latvijas Republiku iedala šādās administratīvajās teritorijās: apriņķos, republikas pilsētās un
novados.
Lubānas novads izveidots 2007.gada 30.oktobrī, apvienojoties Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta
pašvaldībām (2.attēls).
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Attēls Nr.2. Lubānas novada administratīvais iedalījums. Avots: Latvijas administratīvais iedalījums
(18.12.2008.). Karte sagatavota RAPLM, Pašvaldību reformu departamentā

Lielākās apdzīvotās vietas novadā ir Lubānas pilsēta (1851 iedzīvotāji), Meirānu ciems (229
iedzīvotāji) un Indrānu ciems (79 iedzīvotāji).

2.2. Zemes izmantošanas struktūra
Kopējā Lubānas novada platība ir 346,346 km2, savukārt Lubānas pilsēta aizņem 4,39 km2 lielu platību.
Lubānas novada teritorijas izmantošanas struktūrā (tabula Nr.1.) noteicošo vietu ieņem mežu zemes
un mežsaimnieciskā izmantošana, kas aizņem divas trešdaļas jeb 65% no novada kopējās platības.
Salīdzinoši mazāku daļu – 17,2%, aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, savukārt purvi
kopumā aizņem 8,6% no visas teritorijas.
Lielākās platības Lubānas pilsētā (tabula Nr.1.) veido pārējās zemes (zemes, kuru aizņem smiltāji,
kapsētas, parki, lauces, stigas, gravas, kraujas, nogāzes, ja tās nav uzskatāmas par mežu vai krūmāju,
sēklu plantācijas un pārplūstoši klajumi), kas aizņem vairāk kā pusi, jeb 227,1 ha no pilsētas
teritorijas.
Lubānas pilsētas teritorijai raksturīgs salīdzinoši liels neapbūvēto teritoriju īpatsvars. Zemes zem
ēkām un pagalmiem aizņem 6,1%, savukārt zem ceļiem 5,4% pilsētas teritorijas.
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Samērā lielas platības aizņem mežu teritorijas, kas veido 22,3% no pilsētas teritorijas. Kopā ar ūdeņu
teritorijām, kas aizņem 6,2% no pilsētas teritorijas redzams, ka dabas teritorijas veido būtisku pilsētas
daļu.
7,4% no visas pilsētas teritorijas aizņem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tomēr kopumā
Lubānas pilsētas teritorijai nav raksturīgi lauksaimnieciska orientācija.
Tabula Nr.1. Zemes sadalījums pa zemes lietošanas veidiem Lubānas novadā (01.01.2011.). Avots: VZD

Zemes lietošanas veids
Mežs
Lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
Purvs
Zeme zem ūdeņiem
Pārējās zemes
Zeme zem ceļiem
Krūmājs
Zeme zem ēkām un
pagalmiem
Kopā

Indrānu pagasts
ha
%
22403,7
65,5
5913,2
17,3

Lubānas pilsēta
ha
%
97,8
22,3
32,6
7,4

Lubānas novads
ha
%
22501,5
65,0
5945,8
17,2

2969,6
1503,6
517,3
430,0
310,8
147,0

8,7
4,4
1,5
1,3
0,9
0,4

0
27,4
227,1
23,9
3,8
26,8

0,0
6,2
51,7
5,4
0,9
6,1

2969,6
1531,0
744,4
453,9
314,6
173,8

8,6
4,4
2,1
1,3
0,9
0,5

34634,6

100

439,4

100

34634,6

100

Apskatot atsevišķi novada teritorijā esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemju sadalījumu (3.attēls)
redzams, ka no tām lielākās platības sastāda aramzemes, kas aizņem 43,5%, pļavas aizņem trešdaļu
no visām platībām, jeb 33,9%, ganības 22,3% un augļu dārzi 0,3%.

Attēls Nr.3. Lauksaimniecības zemju sadalījums (ha) Lubānas novadā (01.01.2011.). Avots: VZD

Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām (pēc nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa) Indrānu pagastā, Lubānas pilsētā un Lubānas novadā kopumā dots 2.tabulā.
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Tabula Nr.2. Zemes sadalījums pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķu grupām Lubānas novadā
(01.01.2011.). 1* - Indrānu pagasts, 2* - Lubānas pilsēta, 3* - Lubānas novads Avots: VZD

NĪLM grupa

Lauksaimniecības
zeme
Mežsaimniecības
zeme un īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība
ir aizliegta ar
normatīvo aktu
Ūdens objektu zeme
Derīgo izrakteņu
ieguves teritorijas
Dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes
zeme
Individuālo
dzīvojamo māju
apbūves zeme
Daudzdzīvokļu māju
apbūves zeme
Komercdarbības
objektu apbūves
zeme
Sabiedriskas nozīmes
objektu apbūves
zeme
Ražošanas objektu
apbūves zeme
Satiksmes
infrastruktūras
objektu apbūves
zeme
Inženiertehniskās
apgādes tīklu un
objektu apbūves
zeme
Kopā

Zemes vienību skaits

Platība (ha)

1*
1147

2*
27

3*
1174

1*
12267,5

2*
108,6

3*
12376,1

Īpatsvars kopējā
platībā (%)
1*
2*
3*
35,9 24,7
35,7

128

4

132

20305,6

98,2

20403,8

59,4

22,3

58,9

14
1

3
0

17
1

214,2
1126,7

23,1
0,0

237,3
1126,7

0,6
3,3

5,3
0,0

0,7
3,3

2

16

18

1,9

13,0

14,9

0,0

3,0

0,0

30

372

402

10,2

108,5

118,7

0,0

24,7

0,3

11

49

60

2,1

14,7

16,8

0,0

3,3

0,0

4

15

19

6,9

3,8

10,7

0,0

0,9

0,0

13

21

34

17,9

14,7

32,6

0,1

3,3

0,1

5

25

30

3,6

21,4

25,0

0,0

4,9

0,1

53

62

115

236,9

32,4

269,3

0,7

7,4

0,8

1

6

7

1,7

1,0

2,7

0,0

0,2

0,0

1409

600

2009

34195,2

439,4

34634,6

100

100

100

Lubānas novadā kopumā uz 01.01.2011. atradās 2009 zemes vienības, no kurām 600 atradās Lubānas
pilsētā, bet 1409 Indrānu pagastā.
Kopumā novadā dominē lauksaimniecības zemju vienības (1174), kam seko individuālo dzīvojamo
māju apbūves zemes vienības (402) un mežsaimniecības zemju vienības (132).
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Pēc īpatsvara kopējā platībā lielāko daļu veido mežsaimniecības zemes un īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu, kuras aizņem 58,9% no kopējās
platības, savukārt lauksaimniecības zemju vienības aizņem 35,7% no kopējās platības, tādejādi
kopumā šīs zemes vienības pēc platības aizņem gandrīz 96% no novada kopplatības.
Lubānas pilsētā šo zemes vienību īpatsvars nav tik izteikts, jo lauksaimniecības zemes vienības veido
24,7%, bet mežsaimniecības zemes 22,3% no īpatsvara kopējā platībā. Savukārt individuālo
dzīvojamo māju apbūves zemju vienības pilsētā aizņem 24,7%, bet satiksmes infrastruktūras objektu
apbūves zemju vienības aizņem 7,4% no īpatsvara kopējā platībā.

2.3. Apdzīvojuma struktūra
Apdzīvotības blīvums Lubānas novadā (8,1 iedzīvotāji/km2) ir mazāks par vidējo rādītāju Latvijā
(34,6 iedzīvotāji/km2) un tas saistāms ar novada fiziski ģeogrāfiskajiem apstākļiem.
Valsts, reģiona vai pašvaldības apdzīvojums ir iedzīvotāju dzīves vietu sadalījums tās teritorijā un
vienlaikus arī šo dzīves vietu organizācija teritoriālā sistēmā. Apdzīvojumu raksturo apdzīvoto vietu
un iedzīvotāju skaits teritorijā, kā arī tajā esošo apdzīvoto vietu tips un starp tām pastāvošo saikņu
intensitāte un veidi. Ja teritorijas apdzīvojumu veido dažāda lieluma un tipa apdzīvotās vietas, kuru
teritoriālo izvietojumu un funkcionālo lomu raksturo zināma sakārtotība, var runāt par apdzīvoto
vietu tīklu.
Apdzīvojuma sistēmas veido, lai nodrošinātu līdzvērtīgas ekonomiskās attīstības iespējas visā
teritorijā un vienlīdz labvēlīgus sadzīves un darba apstākļus visu apdzīvoto vietu iedzīvotājiem,
novēršot vai būtiski izlīdzinot teritoriju izvietojuma un apdzīvoto vietu veida (tipa) noteikto iespēju
nevienlīdzību.
Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” (18.12.2008.) apdzīvotā vieta ir
teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidoti materiālie priekšnoteikumi tās apdzīvošanai un kurai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts attiecīgais apdzīvotās vietas statuss.
Latvijas Republikā ir šādas apdzīvotās vietas: pilsētas, ciemi un viensētas.
Pilsētas statusu var piešķirt apdzīvotajām vietām, kuras ir kultūras un komercdarbības centri ar
attīstītu inženierinfrastruktūru un ielu tīklu un kurās ir ne mazāk par 2000 pastāvīgo iedzīvotāju.
Ciema statusu piešķir un atceļ novada dome, pamatojoties uz vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu, kurā ir noteikta ciema robeža un pamatota ciema izveides nepieciešamība. Lēmumu par
ciema statusa piešķiršanu vai atcelšanu novada pašvaldība piecu darbdienu laikā pēc tā parakstīšanas
nosūta VZD. Ciema statusu var piešķirt tādai novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota
koncentrēta apbūve, pastāvīgi dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra.
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Viensēta ir savrupa viena dzīvojamā ēka vai savrupas vairākas dzīvojamās ēkas, kā arī ar šo ēku vai
ēkām funkcionāli saistītās saimniecības ēkas teritorijā, kur zemi primāri izmanto lauksaimniecības vai
mežsaimniecības vajadzībām. Viensētas statusu piešķir pašvaldības dome, apstiprinot viensētai
nosaukumu.
Līdz ar to Lubānas novada apdzīvojuma struktūru veido pilsēta, ciemi un viensētas. Ņemot vērā
„Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu” (18.12.2008.) un Vidzemes plānošanas reģiona
teritorijas plānojuma 2007.-2027. III daļai Vadlīnijas, Lubānas novadā tiek noteiktas šādas apdzīvotās
vietas: Lubānas pilsēta, 2 ciemi (Meirāni, Indrāni) un viensētas.
Lubānas pilsēta atrodas Austrumlatvijas zemienes Lubāna līdzenuma malā Aiviekstes upes krastos.
Pilsētas platība ir 4,39 km2 un 01.01.2012. tajā dzīvoja 1851 iedzīvotājs.
Lubāna pirmoreiz minēta 13.gadsimtā. Ciems pie muižas sāka veidoties 19.gadsimta otrajā pusē.
Lubāna pilsēta ir vēsturiski veidojusies apdzīvota vieta uz muižas teritorijas un apbūves pamata ar
atbilstošu labiekārtojumu un sociālo pakalpojumu spektru. Neskatoties uz padomju laika
saimniekošanas veidu, tā tomēr saglabājusi pilnībā savu vēsturisko vidi un telpisko struktūru (Parka
iela ir bijušais Lubānas muižas galvenais ceļš). 1958.gadā Lubāna ieguva pilsētciemata tiesības, bet
pilsētas statuss tai piešķirts 1992.gada 30.janvārī.
Kopumā apdzīvojuma struktūra pilsētā telpiski veidojusies pēc 3 galvenajiem nosacījumiem: dabas
veidojumi (Aiviekstes krasti), vēsturiski apdzīvoto vietu teritorijas (muižas) un ceļu struktūra.
Galvenie pilsētas dabu veidojošie faktori ir: Aiviekstes upe, kura teritoriju sadala divās daļās, slapju
mežu teritorijas, applūstošas pļavas un Aiviekstes upes krastu augstums, kuri nosaka apdzīvojumu
teritorijas robežas.
Vēsturiski minētām divām daļām pamatā bijis muižas izvietojums: kungu un mācītāju. Pilsētas
struktūru akcentē centra dominante – luterāņu baznīca, veidojot pilsētu tēlu. Dzelzceļa stacijas
izbūve noteica ražošanas zonas izveidi Aiviekstes labajā krastā. Ražošanas teritorijas tuvumā
uzbūvētas daudzstāvu mājas. Tādējādi sadalot pilsētu: labā krasta teritorijā – ražošana un daudzstāvu
teritorija ar galvenajām transporta plūsmām un kreisā krasta teritorija ar administratīvo, garīgo,
izglītības centru un savrupmāju apbūvi. Labā krasta teritorijā iespējams attīstīt ražošanas zonu
dzelzceļa teritorijas vietā. Plānojumā nepieciešams paredzēt pilsētbūvnieciskā tēla saglabāšanu,
nosakot vēsturiskā centra robežas atbilstoši lietošanas veidiem un apbūves principiem. Kopumā
nepieciešams izstrādāt priekšlikumus pilsētas teritorijas sakārtošanai un turpmākai attīstībai.
Pie pilsētas teritorijas pieved valsts reģionālie autoceļi P82 Jaunkalsnava-Lubāna un P83 LubānaDzelzava, kā arī valsts vietējie autoceļi V842 Lubāna – Upatnieki un V843 Barkava - Lubāna. Starp
abiem upes krastiem ir izveidojusies ceļu struktūra, bet satiksmes galveno „mugurkaulu” veido
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Madonas, Stacijas un Tilta ielas ar tiltu pār Aivieksti, kas savieno abas puses. Acīmredzot ar pilsētas
perspektīvo attīstību šis satiksmes „mugurkauls” būs pārslogots un veidos potenciāli bīstamu situāciju
tilta zonā, līdz ar to ir izvērtējamas transporta novirzīšanas iespējas no pilsēta centra.
Neapgūtas teritorijas pilsētas centrā saglabājušās kvartālu iekšienē. Daudzdzīvokļu apbūves rajoni ir
nodrošināti ar centralizētām inženierkomunikācijām. Individuālās apbūves ar centralizētām
inženierkomunikācijām nodrošinātas nepilnā apjomā. Pilsētai ir lielas perspektīvas attīsties dienvidu
virzienā. Pilsētas teritoriju raksturo ainaviskā pievilcība: pauguraina ainava centrā, koncentrēta
vēsturiskā apbūve, upju ainava, ceļu struktūra, ozolu alejas. Teritorija ir labi pieejama autotransporta
īpašniekiem un sabiedriskajam transportam.
Lubānas pilsētā ir izveidojusies sabiedriskā centra zona ar potenciālām zaļajām zonām, kuras ir
iespējams izmantot bērnu laukumiem, sporta un kultūras pasākumiem un sabiedriskajai atpūtai.
Vēsturiskajā Lubānas muižas un mācītājmuižas teritorijā izvietotas dzīvojamās mājas un ražošanas
objekti. Teritorija gar Aiviekstes upi nav pietekoši labiekārtota. Iedzīvotājiem nav pietiekamas
teritorijas atpūtai, izņemot nelielu parku ap estrādi.
Teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka Ozolu ciems, kurā dzīvo 56 cilvēki, tiek pievienots Lubānas
pilsētai. Ozoli izveidojušies uz Lubānas pilsētas robežas un telpiski ir tās apbūves turpinājums. Šeit
atrodas vienģimenes un mazstāvu dzīvojamās mājas. Kā pakalpojumu saņemšanas centram ciemam ir
niecīga nozīme: tajā nav neviena publisko pakalpojumu institūcijas. Apbūvei ir skaidras telpiskas
robežas.
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā 2007.-2027. Lubānas pilsēta iekļauta 3.līmenī
apdzīvojuma struktūrā, kā novada nozīmes centrs.
Kā ilgtermiņa mērķis novada nozīmes centriem ir noteikts, ka tiem jākļūst par policentriskās
apdzīvojuma struktūras balstu nodrošinot apkārtējo lauku teritoriju attīstību un dzīvotspējas
saglabāšanu. Tiem jāattīstās kā daudzfunkcionāliem pakalpojumu centriem.
Savukārt kā vidēja termiņa mērķis novada nozīmes centriem ir noteikts nodrošināt vietējo/novadu
pašvaldību noteiktos administratīvos pakalpojumus un pakalpojumus ciemiem un citām mazākām
lauku apdzīvotām vietām un viensētām, saglabājot lauku teritoriju identitāti.
Kā ciemi Lubānas novadā tiek noteikti Meirāni (229 iedzīvotāji) un Indrāni (79 iedzīvotāji).
Meirānu ciemā atrodas atsevišķas kultūras un izglītības iestādes. Tajā dzīvo aptuveni 229 cilvēki,
atrodas tautas nams, bibliotēka, Meirānu Kalpaka pamatskola, pasta nodaļa, ģimenes ārsta palīga
prakses vieta, 2 veikali. Apbūvē dominē kompakti mazstāvu vienģimeņu savrupmāju apbūves
kvartāli, daudzdzīvokļu daudzstāvu apbūves kvartāli, 20.gadsimta sākuma gados celta viensētu tipa
apbūve un inženiertehnisko komunikāciju objekti.
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Meirānu ciems ir klasificējams kā vietējā līmeņa centrs. Tajā tiek sniegti ikdienā nepieciešamie
pakalpojumi izglītībā (pamatskola), veselības aprūpē un kultūras (tautas nams, bibliotēka) jomās, kā
arī sakaru un tirdzniecības pakalpojumi.
Ciemam raksturīga lineāri izstiepta apbūves struktūra perpendikulāri autoceļam P82 Jaunkalsnava Lubāna. Apbūvei ir skaidras telpiskas robežas.
Blīvas apbūves teritoriju robeža neskaidri iezīmēta. Zeme apbūvei netiek izmantota intensīvi.
Indrānu ciemā dzīvo 79 cilvēki. Ciema apbūve veidojusies bijušās Baložmuižas teritorijā un tam ir
izkaisīta apbūves struktūra, kas strukturējas blakusesošajās viensētās. Apbūvei nav skaidras telpiskas
robežas. Apbūvētās teritorijas mijas ar lauksaimniecībā izmantotām zemēm, un daļēji tiek izmantotas
arī dažādām palīgbūvēm.
Ciemā atrodas bibliotēka, nav veikalu, bet to apkalpo autoveikals.
Viensētas Lubānas novadā blīvāk izvietojušās galvenokārt tā rietumu un vidusdaļā pie Lubānas
pilsētas un

gar autoceļiem P82 Jaunkalsnava-Lubāna, P83 Lubāna-Cesvaine un V842 Lubāna-

Upatnieki pieguļošajā joslā 0,2 līdz 3 km attālumā.
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2.4. Iedzīvotāji
Pēc Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem uz 01.01.2012. Lubānas novadā dzīvoja 2800
iedzīvotāji, no kuriem 1446 jeb 51,6% ir sievietes un 1354 jeb 48,4% vīrieši. Šāda iedzīvotāju dzimuma
struktūra raksturīga visai Latvijai un to noteic galvenokārt sieviešu lielākais mūža ilgums.
Lubānas pilsētā dzīvoja 1851, bet Indrānu pagastā 949 iedzīvotāji. Vidējais iedzīvotāju blīvums
Lubānas novadā ir 8,2 iedzīvotāji/km2, kas ir mazāks (izņemot Rugāju novadu) nekā citās novada
kaimiņu pašvaldībās un Latvijā kopumā (34,6 iedzīvotāji/km2).
Iedzīvotāju vecuma struktūra Lubānas novadā uz 01.01.2012. ir sekojoša: darbaspējas vecumā ir 1834
iedzīvotāji, jeb 65,5% no iedzīvotāju kopskaita, pēc darbaspējas vecumā ir 647 iedzīvotāji jeb 23,1%
no iedzīvotāju kopskaita un pirms darbaspējas vecumā ir 319 iedzīvotāji jeb 11,4% no iedzīvotāju
kopskaita (4.attēls).

Attēls Nr.4. Iedzīvotāju vecuma struktūra Lubānas novadā (01.01.2012.). Avots: Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde

Lubānas novada vecuma struktūras rādītāji kopumā ir tuvi Vidzemes un Latvijas vidējiem rādītājiem,
taču, līdzīgi kā visā Latvijā, samazinās jauno cilvēku īpatsvars. Pēdējos gados augstāks darbspējas
vecuma cilvēku īpatsvars skaidrojams ar pensijas vecuma palielināšanu.
Iedzīvotāju skaita izmaiņas novadā ir atkarīgas gan no mehāniskās kustības (veidojas iedzīvotājiem
atstājot novada teritoriju, vai arī iedzīvotājiem no citām vietām pārceļoties uz dzīvi novadā), gan no
dabiskās kustības (novadā dzimušajiem un mirušajiem iedzīvotājiem). Kā redzams no 5.attēla, tad
pēdējo gadu laikā kopējais iedzīvotāju skaits novadā ir tikai samazinājies. Kopš 2007.gada iedzīvotāju
skaits novadā ir samazinājies par 5,9%, taču šāda tendence ir novērojama arī Latvijā kopumā (kopš
2007.gada iedzīvotāju skaits valstī ir samazinājies par 2,1%).
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Attēls Nr.5. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas novadā 2007.-2012. (uz gada sākumu). Avots: Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde. 2007.gada dati apkopoti par Lubānas pilsētu un Indrānu pagastu

Iedzīvotāju skaita svārstības notiek, galvenokārt, iedzīvotāju mehāniskās kustības rezultātā, jo
dabiskais pieaugums novadā ir negatīvs, t.i. mirstība pārsniedz dzimstību. Iedzīvotāju skaita dabīgā
pieauguma dinamika parādīta 6.attēlā.

Attēls Nr.6. Lubānas novada iedzīvotāju skaita dabīgā kustība 2000.-2009. Dati par 2000.-2006.gadiem par
Indrānu pagastu un Lubānas pilsētu. Avots: Centrālā statistikas pārvalde

Etniskais sastāvs Lubānas novadā ir ļoti vienveidīgs, jo 96% no iedzīvotājiem daļu sastāda latviešu
tautības pārstāvji (2687 iedzīvotāji), otra lielākā pārstāvētā tautība ir krievi (62 iedzīvotāji), savukārt
pārējās tautības pārstāv 51 cilvēks no visiem novada iedzīvotājiem.
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2.5. Dabas apstākļi un resursi
2.5.1. Ģeoloģiskā uzbūve un virsmas raksturojums
Lubānas novada R un centrālā daļa ietilpst Meirānu līdzenumā, A daļa atrodas Lubāna līdzenumā,
ietverot Lubāna baseina zemāko terasi ar augstuma atzīmēm 93 - 95 m virs jūras līmeņa. Meirānu
līdzenums iekļaujas Austrumlatvijas zemienes ZR daļā. Tas ir viļņots, pārsvarā limnoglaciāls
līdzenums, kura virsu nedaudz saposmo seklas upju ielejas, atsevišķas kāpas vai to masīvi, kā arī gari
un plaši DR virzienā orientēti vaļņveida morēnas pacēlumi. Unikāls atsegums ir pie Meirāniem
Lubāna novadkanāla malā, kura 1,2 m un 2,2 m dziļumā 1,5 km kopgarumā atsedzas morēnas
starpslāņi ar oļiem un akmeņiem, kuru virspusējie akmeņi ir ledāja noslīpēti un veido līdzenu „bruģi”.
Teritoriju aizņem ļoti lieli purvu masīvi, kurus atdala seklas Aiviekstes un tās pieteku upju ielejas. Visā
Lubāna līdzenuma teritorijā gruntsūdeņu līmenis atrodas 0,3 - 0,5 m dziļumā, kas veicina teritoriju
pārpurvošanos, neskatoties uz nosusināšanu un meliorācijas sistēmu darbību.
Novada teritorija iekļaujas Latvijas sedlienes robežās, kura ir Austrumeiropas platformas (lielas
reģionālās nozīmes ģeoloģiskās struktūras) sastāvdaļa. Pēc iežu vecuma, sastāva un saguluma
apstākļiem un fizikālajām īpašībām vertikālajā griezumā te iezīmējas trīs krasi atšķirīgi kompleksi:
apakšējais - kristāliskais pamatklintājs, vidējais - pirmskvartāra nogulumiežu sega un augšējais kvartāra perioda veidojumi.
Kristāliskais pamatklintājs nav atsegts. Pirmskvartāra nogulumiežu segas kopējais biezums 1040 1100 m.
Devona nogulumu, kas veido zemkvartāra virsmu, kopējais biezums ir 520 - 540 m, sastāv no
Gargždu sērijas iežiem, ko pārklāj Rēzeknes svītas, Pērnavas svītas, Narvas svītas, Arukilas svītas,
Burtnieku, Aiviekstes, Amatas, Pļaviņu, Salaspils, Daugavas un Katlešu svītu nogulumi.
Uz Daugavas svītas ierīkoti vairāki ūdensapgādes urbumi (skatīt sadaļu 2.8.1. „Ūdensapgāde”).
Nelielā teritorijā DR no Lubānas gar Aiviekstes upi, Daugavas svītas ieži atsedzas zemkvartāra
nogulumu virsmā.
Kvartāra nogulumi veido nogulumiežu virsējo kārtu. Morēnas mālsmilts Lubānas novada teritorijā
veido kvartāra griezuma apakšējo daļu, kas atsedzas Liedesmalas, Meirānu apkārtnē tieši zem
augsnes. Šos nogulumus pārsvarā veido brūna vai sarkanbrūna mālsmilts, kurā bieži sastopamas
dažāda sastāva starpkārtas un ieslēgumi. Biezums - līdz pat 17 m. Lubānas novadā ļoti plaši izplatīti
limnoglaciālie nogulumi - māls, smalkgraudaina smilts, aleirīti, aleirītiska smilts, kuras kopējais
biezums mainās no 507 m līdz pat 10 -12 m, un lielākajā daļā teritorijas atsedzas tieši zem augsnes.
Atsevišķās vietās R no Lubānas vēja darbības rezultātā veidojušās kāpas (eolie nogulumi) ar smalku
25

Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
I. sējums Paskaidrojuma raksts
un ļoti smalku, labi šķirotu smilti. Limniskie nogulumi - sapropelis, dūņas, dūņaina smilts sastopami
novada A daļā un saistīti ar Lubāna dažādām attīstības stadijām. Aluviālie nogulumi sastopami
Aiviekstes un Liedes upju un to pieteku gultnēs un palienēs. Nogulumus veido pārsvarā smilts,
vietām ar smilts - grants piejaukumu, arī aleirīti, dūņaina smilts, ar kopējo biezumu līdz 1 m. Purvu
nogulumi (kūdra ar biezumu no 5 – 6 m un vairāk) plaši sastopami novada R un A daļā.
Lubānas pilsētas teritorijā ģeoloģiskie procesi galvenokārt saistīti ar ūdens darbību. Aiviekste ieleja
drenē virszemes ūdeņus un gruntsūdeņus. Procesi, kas saistīti ar pašu upju ģeoloģisko darbību,
norisinās upju ielejās. To darbība, galvenokārt, izpaužas krastu noārdīšanā. Erozijas procesi
pastiprinās palu laikā un lietavu periodā paaugstinoties ūdens līmenim upē un palielinoties straumes
ātrumam. Ūdens plūsmu rezultātā tiek izskaloti krasti upes līkumos. Pavasaru palos daudzviet paliene
pārplūst.
Pārpurvošanās procesi vērojami reljefa pazeminājumos, kur zemes virspusē atsedzas ūdeni vāji
caurlaidīgi nogulumi. Šajos iecirkņos ūdens notece ir apgrūtināta. Tāpat ir apgrūtināta ūdens
infiltrācija. Jāatzīmē, ka pārpurvošanās procesi noris ļoti lēnām – aptuvenais kūdras uzkrāšanās temps
purvos ir 1 mm/gadā.

2.5.2. Klimats
Lubānas novads atrodas valsts kontinentālajā daļā ar samērā krasām temperatūras maiņām un īsāku
veģetācijas periodu. Veģetācijas periods ir 173 dienas (ar vidējo temperatūru 5 oC un vairāk) un ilgst
vidēji no 22.aprīļa līdz 13.oktobrim.
Pēdējās salnas pavasarī novērojamas līdz 22.maijam, savukārt pirmās salnas rudenī ap 23.septembri.
Aiviekstes upe aizsalst ap 11.decembri, bet atbrīvojas no ledus ap 6.aprīli.
Pirmais sniegs uzkrīt vidēji ap 6.novembri. Pastāvīga sniega sega izveidojas ap 6.decembri, nokūst ap
10.aprīli. Sniega segas pastāvēšanas ilgums vidēji 119 dienas, sniega segas biezums decembrī ir 7 cm,
janvārī 14 cm, februārī 22 cm, martā 20 cm, aprīlī 3 cm.
Nokrišņu daudzums atsevišķos gadījumos svārstās diezgan plašās robežās (560 - 700 mm gadā), ko
nodrošina valdošā R gaisa masu plūsma. Lietus nokrišņu daudzums 70 - 75%, cieto nokrišņu
daudzums 11 - 16%.
Augsne sasalst vidēji 13.decembrī, atkūst 13.aprīlī, sasaluma ilgums vidēji ilgst 121 dienas. Augsnes
sasalšanas dziļums novembrī 6 cm, decembrī 26 cm, janvārī 37 cm, februārī 45 cm, martā 46 cm.
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2.5.3. Virszemes ūdeņi
Lubānas novadā zem ūdeņiem (t.sk. zem zivju dīķiem) atrodas 1531 ha jeb 4,4% no novada
kopplatības (Indrānu pagastā 1503,6 ha, Lubānas pilsētā 27,4 ha) un visa teritorija ietilpst Daugavas
baseina apgabalā (7.attēls).

Attēls Nr.7. Lubānas novada novietojums Daugavas baseina apgabalā. Avots: Daugavas baseina apgabala
apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam

Lubānas novada virszemes ūdeņu sistēma nav noslēgta vienas administratīvās teritorijas robežās, tā
ir cieši saistīta ar blakusesošo pagastu virszemes ūdeņu sistēmu. Lai precīzi novērtētu ūdeņu
ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti, lai izvirzītu prasības to vēlamajam stāvoklim un izlemtu, kā tos
racionāli aizsargāt un apsaimniekot, ir izdalīti virszemes ūdensobjekti – dabisko apstākļu un slodžu
ziņā vienveidīgi upju vai jūras piekrastes ūdeņu posmi vai ezeri. Lielākā daļa Lubānas novada upju
ietilpst Aiviekstes un Liedes, bet nelielas daļas arī Kujas, Pededzes, Bolupes un Ičas ūdensobjektu
teritorijās (8.attēls).
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Attēls Nr.8. Daugavas baseina apgabala virszemes robežas Lubānas novadā. Avots: Daugavas baseina apgabala
apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam

Virszemes ūdensteču tīklam novadā piemīt līdzenumu upēm raksturīgais daudzu sīku upīšu un
strautu, kurus papildina meliorācijas sistēmu būves, tīklojums.
Vispārīga informācija par Lubānas novada ūdenstecēm, kuras ir garākas par 10 km, apkopota
3.tabulā.
Tabula Nr.3. Lubānas novada ūdensteču raksturojums. * Robežojas vai daļēji atrodas Lubānas novada teritorijā

Upes nosaukums
Aiviekste*
Pededze* un
Jaunpedzedze
(Pededzes kanāls)
Liede*
Niedrīte*
Mandauga
Abaine
Zvidze

Kopgarums (km)
114
159
(Latvijā 131)

Sateces baseina laukums (km2)
9126,6
1690,0
(Latvijā 1523,3)

Aizsargjosla (m)
300
300

60
18
17
14
10-25

358
20

100
50
50
50
50

Aiviekste ir Lubānas novada virszemes ūdeņu sistēmas lielākā ūdenstece (kopējais sateces baseina
laukums 9126,6 km2), kura iztek no Lubāna ezera. Sākumā tek pa Lubāna līdzenumu ZA virzienā, pēc
tam posmā no Piestiņas ietekas līdz regulētajai Pededzes ietekai veido lielu pusloku, pagriežas DR
virzienā un cauri Lubānai, Saikavai un Ļaudonai plūst uz Daugavu. Augštecē līdz Lubānai Aiviekstei ir
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ļoti mazs kritums, šajā posmā Aiviekstē ieplūst 3 pietekas - Iča, Balupe un Pededze. Pirms Meirāniem
Aiviekstē ietek Moroza grāvis. Aiviekste tek pa Austrumlatvijas zemienes Lubāna un Jersikas
līdzenumu un Aronas paugurlīdzenumu. Nelielais gultnes šķērsgriezums un ļoti niecīgais
garenslīpums (īpaši augštecē) pavasara palu periodā, kad ūdens pieplūde 2 - 4 reizes pārsniedz
noteci, rada lielus applūdumus. Līdz Lubāna iedambēšanai (1984) Aiviekstes augštecē novēroja
hidroloģiski retu parādību - Ičas, Balupes ūdeņi un daļa Pededzes ūdeņu palu kāpjošajā fāzē tecēja
nevis pa Aivieksti uz leju, bet atpakaļ uz Lubānu. Kad ezers bija piepildīts, sākās Lubāna klānu
applūšana. Ūdeņiem bagātos pavasaros ezers un applūdušie klāni veidoja kopīgu ūdenstilpi 600 km 2
platībā, t.i., vismaz 6 reizes lielāku par Lubānu tā dabiskajos krastos. Lai palielinātu Aiviekstes
caurplūdumu un samazinātu applūšanu, 1926.-1938.gados upes gultne 78 km garumā no ezera līdz
Kujas ietekai tika regulēta — padziļināta un iztaisnota. Pēc regulēšanas Aiviekstes gultne šajā posmā
saīsinājās līdz 72 km. Pēc Lubāna iedambēšanas Aiviekstes iztekā ūdens režīmu regulē ar slūžām.
Aiviekstes baseina meliorācijas gaitā 1959.gadā izveidojās jauna pieteka — Meirānu kanāls, kas
uzņem agrāk Lubānā ietekošās Lisiņas, Teicijas, Malmutes, Suļkas u.c. ūdeņus un pie Meirānu ciema
tos tieši ievada Aiviekstē. Upes baseinā 25% teritorijas aizņem meži, 15% purvi un pārpurvotas
pļavas, kas lielās platībās ir meliorētas.
Aiviekste 47 km garumā veic robežupes funkcijas starp Bērzpils, Rugāju, Lazdukalna, Ošupes un
Barkavas pagastiem.
Saskaņā ar MK 2002.gada 12.marta noteikumiem Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes
ūdeņu kvalitāti”, Aiviekste visā garumā ir noteikta par prioritārajiem karpveidīgo zivju ūdeņiem.
Saskaņā ar likumu „Civillikums. Pielikumi” I Pielikumu (28.01.1937.) Aiviekste ir noteikta kā publiska
upe, savukārt III Pielikums nosaka, ka visā upes garumā zvejas tiesības pieder vienīgi valstij.
Pededze un Jaunpedzedze (Pededzes kanāls) atdala daļu no Lubāna mitraines teritorijas, izveidojot
neapdzīvotu, pārpurvojušos lapu koku meža masīvu. Upe sākas Igaunijā, kur saucas Pedetsi, tek pa
Igaunijas un Krievijas robežu, tad pa Alūksnes, Gulbenes un Madonas novadiem. Ietek Aiviekstē pa
Jaunpededzes kanālu.
Liede (kopējais baseina laukums 359,4 km2) ir Aiviekstes labā krasta pieteka, lielākā tecējuma daļā tā
savā laikā ir iztaisnota. Liede sākas kā novadgrāvis 2 km uz dienvidiem no Krapas. Tek cauri
Siladzirnavu (Liedes) ezeram un gar Gulbenes vaļņa dienvidaustrumu nogāzi paralēli Liedeskalniem.
Upes kritums pirmajos 8 km ir 2 - 3 m/km, pārējā upes tecējumā vidēji 0,5 m/km, pavisam niecīgs
lejtecē. No Jaungulbenes (2 km uz R no A) līdz Dzelzavai upe tek DR virzienā, tad pagriežas uz DA un
tek pa Lubāna līdzenumu. Lejpus Madonas-Gulbenes ceļa 48 km garā posmā Liede ir regulēta. Pirms
ietekas Aiviekstē pie Lubānas upe met 12 km garu loku uz ZA un atpakaļ. Lejtecē baseinā plaši mežu
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masīvi, tikai gar pašu upi pļavu josla, dažviet tīrumi. Liedes pļavās saglabājušās ozolu grupas. Liedes
lielākas pietekas ir Mandauga, Zolitūde, Niedrīte, Krieviņgrāvis.
Lubānas novadā nav lielu ūdenstilpju un lielākās no tām nepārsniedz 10 h lielu platību, savukārt
Lubānas pilsētā atrodas tikai atsevišķi dīķi, kuru kopplatība ir samērā maza.
Salas ezers (42381) atrodas Lubānas novada R daļā, tā platība 8,1 ha, bet maksimālais dziļums 3,2 m.
Kapu ezers (42382) atrodas Lubānas novada R daļā, blakus Salas ezeram. Tā platība ir 8,3 ha, vidējais
dziļums 5 m, bet maksimālais dziļums 6 m. Ezers ietilpst dabas lieguma „Kapu ezers” teritorijā (skatīs
sadaļu 2.7.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti).
Balto klānu ezeri atrodas dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā un vasaras apstākļos daļēji izžūst.
Tie ir vairāk nekā 10 palienes ezeriņu savdabīgā pussalā, ko no DA un A norobežo Aiviekste, bet no R
Zvidze.
Labāžezers atrodas Lubānas novada DA daļā, Aiviekstes kreisajā krastā lejpus Zvidzes ietekai atrodas.
Tā platība ir 1,7 ha un tas atrodas dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā (skatīs sadaļu 2.7.1. Īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas un objekti).
Naudas ezeri atrodas Lubānas novada DA daļā, Zvidzes upes kreisā krastā, D no Klajotņa purva, dabas
lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā. Tie ir vairāki palienes ezeri, kurus no purva nodala kanāls.
Papīšezers (42226) ir daļēji nosusināts 0,7 ha liels ezers novada DA daļā, uz ZR no Zvidzes un
Aiviekstes satekas, Klajotņa purva A malā, dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā.
Lubānas novadā atrodas applūstošas teritorijas. Šādas teritorijas atrodas gan Lubānas pilsētā
(aplūstot Aiviekstes upei), gan novada A daļā Lubāna ezeram pieguļošajās Aiviekstes augšteces un to
pieteku palienu pļavās, kā arī Liedes upes pļavās pie Indrāniem.
Pilsētas teritorijā Aiviekstes upes maksimālais ūdens līmenis ar 1% varbūtību mainās no 94,22 m
Baltijas jūras sistēmā (BS) ZA robežās, līdz 93,72 m BS DR robežās. Maksimālais ūdens līmenis tika
novērots 1956.gada 8.maijā un sasniedza pilsētas ZA robežās 94,39 m BS, DR robežās - 93,89 m BS.
Vietā, kur Aiviekstē ietek Pededzes kanāls ir novērojamas augšņu erozijas un nogruvuma pazīmes.
Lubānas pilsētas teritorijā atrodas Valsts meteoroloģisko un hidroloģisko novērojumu stacija, kurā
ūdens līmeņa novērojumus veic kopš 1936.gada. Maksimālā ūdens līmeņa atzīmes tika iegūtas
teorētiskajos aprēķinos, lietojot iepriekš minētās novērojumu stacijas datus. Precīzāku datu iegūšanai
jāveic mērīšanas darbi Lubānas pilsētas teritorijas robežās.
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Neskatoties, uz to, ka Lubānas zemienē ir veikti ļoti apjomīgi pretplūdu aizsardzības pasākumi, t.i.
veikta upju regulēšana un baseinu pārvirze, aizsargdambju un regulējošu slūžu izbūve, polderu
ierīkošana, Lubānas novada teritorija joprojām ir pakļauta applūšanas riskam, īpaši Lubānas pilsēta.
Galvenie plūdu draudi Lubānas novada teritorijā saistās ar pavasara palu maksimālo pieteci, kas
vairāk kā trīs reizes pārsniedz Aiviekstes caurvades spēju, pie augstiem ūdens līmeņiem upes iztekā.
Teritorijas plānojumā ir attēlotas teritorijas ar applūšanas varbūtību 10%, t.i. vietas, kuras applūst
reizi 10 gados (tas nozīmē, ka teritorija applūst reizi 10 gados, bet reāli tas var notikt vairākus gadus
pēc kārtas) pie noteiktā ūdens līmeņa. Lubānas novadā oficiāli ir izmantoti „Zemkopības ministrijas
nekustamie īpašumi” esošā novērojumu stacijas „Nagliņi” hidroloģiskie novērojumu dati, kas
modelēti izmantojot matemātiskās statistikas metodes un pašvaldības rīcībā esošo informāciju.

2.5.4. Pazemes ūdeņi
Latvijā pazemes ūdensobjekti noteikti kā pazemes ūdeņu sistēmas – artēziskā baseina atsevišķas
daļas, kas ir hidrauliski izolētas viena no otras. Pazemes ūdensobjektu robežas horizontāli noteiktas
pēc pazemes ūdensšķirtnēm, bet vertikāli – pēc ūdeni vāji caurlaidīgiem slāņiem (reģionālajiem
sprostslāņiem). Ūdensobjekti ir daudzslāņaini: katrā no tiem ietilpst vairāki ūdens horizonti, kurus
vienu no otra atdala ūdeni vāji caurlaidīgi ieži.
Lubānas pilsētas teritorija ietilpst Baltijas artēziskā baseina centrālās daļas A, kur kopējais
nogulumiežu biezums sasniedz ap 850 – 1110 m. Šajā baseina daļā raksturīgs izturēts ģeoloģiskais
griezums: nogulumieži ieguļ monoklināli ar nelielu kritumu dienvidrietumu virzienā. Pēc sastāva
viendabīgie, ūdeni saturošie, slāņi veido ūdens horizontus. Blakus ieguļošos un hidrauliski saistītos
ūdens horizontus apvieno ūdens horizontu kompleksos. Tos atdala ūdeni vāji caurlaidīgi slāņi
(sprostslāņi).
Pēc ūdens apmaiņas intensitātes un tā ķīmiskā sastāva Baltijas artēziskā baseina griezumā izdala trīs,
praktiski izolētas, hidroģeoloģiskas zonas: aktīvās ūdens apmaiņas jeb saldūdeņu, palēninātas ūdens
apmaiņas, jeb sāļūdeņu un stagnanto (ļoti apgrūtināto) ūdens apmaiņas zonu. Par robežu starp tām
visā Latvijā tiek pieņemti divi galvenie ūdens sprostslāņi: vidusdevona Narvas svīta un ordovika –
silūra slāņkopa. Ūdens pārtece starp šīm zonām iespējama nelielos apjomos tikai plaisu un lūzumu
zonās.
Nozīmīgākā pilsētai ir aktīvas ūdens apmaiņas (saldūdeņu) zona, kas aptver kvartāra un pirmskvartāra
ūdens horizontus līdz pirmajam reģionālajam sprostslānim – Narvas svītai. Pilsētas teritorijā
saldūdeņu zonas biezums mainās 335 - 340 m robežās. Dziļākos slāņos sastopami mineralizēti
pazemes ūdeņi.
31

Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
I. sējums Paskaidrojuma raksts
Kvartāra nogulumi, pārsvarā morēnas smilšmāli un mālsmilts ar atsevišķiem smilšu starpslāņiem, kas
nav izturēti ne griezumā, ne plānā, izplatīti visā pilsētas teritorijā un to biezums mainās no 10 līdz 25
m. Ūdens daudzums šajos nogulumos ir neliels un tas var nodrošināt tikai individuāla patērētāja
vajadzības, piedevām horizonti ir slikti aizsargāti no virszemes piesārņojuma.
Lubānas pilsētas ūdensapgādes urbumi ietilpst Lubānas pazemes ūdens atradnes „Lubāna” sastāvā.
LVĢMC datu bāzē „Urbumi” nav ziņu par ūdensapgādes urbumiem Lubānas pilsētā, kuru filtri būtu
ierīkoti kvartāra ūdens horizontā. Pilsētas teritorijā zemkvartāra virsā ieguļ augšdevona Katlešu (D 3kt)
vai Daugavas (D3dg) svītu ieži.
Praktiski visas pilsētas teritorijā zem kvartāra nogulumiem atsedzas Katlešu svītas nogulumi, kurus
veido ūdensnecaurlaidīgu mālu vai aleirolītu mija ar ūdeni saturošiem smalkgraudainiem
smilšakmeņiem un plasainiem dolomītiem. Nogulumu virsma ieguļ 10 līdz 22 m dziļumā un to
biezums sasniedz līdz 15 - 16 m (pašā pilsētas D malā - šie nogulumi nav konstatēti). Ūdens daudzums
šajos nogulumos ir mazs un ūdensapgādē to neizmanto.
Pļaviņu - Daugavas ūdens komplekss - ieguļ zem kvartāra vai Katlešu svītas nogulumiem 24 līdz 31 m
dziļumā un pilsētā ir galvenais dzeramā ūdens avots. Pilsētas teritorijā augšdevona Daugavas,
Salaspils un Pļaviņu svītu kopējais biezums ir 65 - 70 m. To griezumā dominē dolomīti un
dolomītmerģeļi ar māla starpkārtām. Ekspluatācijas urbumi pazemes ūdens ieguvei ierīkoti gan visā
kompleksā, gan arī kompleksa atsevišķos ūdens horizontos. Kompleksa ūdeņi ir spiedienūdeņi.
Urbumos statiskie ūdens līmeņi svārstās no 4 m zem zemes, līdz 4 m virs zemes. Ūdens daudzums
atsevišķos slāņos ir aptuveni vienāds, bet Salaspils svītā – mazāks, jo tā satur daudz mālainu
starpslāņu. Ūdensapgādes urbumu, kas ierīkoti uz šo kompleksu, debiti mainās no 3 līdz 10 l/sek.,
īpatnējie debiti svārstās 0,3 - 3 l/sek. robežās. Kompleksā sastopamie saldūdeņi pieder
hidrokarbonātu kalcija - magnija vai magnija - kalcija tipam ar mineralizāciju 0,3 – 0,4 g/l. To kopējā
cietība ir 5 – 6 mekv/l un dzelzs saturs mainās no 0.2 līdz 2 mg/l. Atsevišķos urbumos novērojama
ūdens kvalitātes pasliktināšanās ko izsauc sulfātu satura pieaugums no 127 līdz 263 mg/l
(mineralizācija palielinās līdz 0,6 – 0,8 g/l, bet kopēja cietība līdz 12,7 mekv/l). Šādas ūdens ķīmiskā
sastāva izmaiņas var izraisīt ģipša starpslāņi kompleksa nogulumos.
Pēc LVĢMC esošajām ziņām 4 ekspluatācijas urbumi ierīkoti uz šo kompleksu. Dziļāk griezumā ieguļ
Amatas, Gaujas, Burtnieku un Arukilas svītas smilšakmeņi ar aleirolītu un mālu starpslāņiem. Šo
nogulumu virsma ieguļ 96 - 97 m dziļumā un to kopējais biezums ir ap 220 - 225 m. Šie četri
ūdensnesošie horizonti savā starpā vairāk vai mazāk hidrauliski ir saistīti. Arukilas - Amatas ūdens
kompleksa statiskie līmeņi paceļas 5 - 9 m virs zemes virsas. Urbumu debiti ir 8 – 12 l/sek., īpatnējie
debiti – 1 – 1,5 l/sek.
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Augšējam – Amatas (D3am) horizontam nav pastāvīgas nozīmes ūdensapgādē urbumu smilšošanās
dēļ, bet Gaujas (D3gj) horizonts jāizvēlas kā perspektīvākais ekspluatējamais ūdens horizonts Lubānā
(kas tiek ekspluatēts arī tagad). Horizonts ieguļ 130 – 155 m dziļumā no zemes virsmas un tajā
dominē hidrogēnkarbonātu kalcija vai kalcija - magnija saldūdeņi ar mineralizāciju 0,3 g/l, kopējo
cietību 5 – 5,5 mekv/l un dzelzs saturu līdz 1,3 mg/l. Pēc atdzelžošanas no šī horizonta iegūstamo
pazemes ūdeņu kvalitāte atbilst likumdošanā noteiktajām dzeramā ūdens nekaitīguma normām.
Pašlaik pilsētas ūdensapgādē divi urbumi izmanto Gaujas horizontu, bet pārējie ekspluatācijas urbumi
ierīkoti uz Pļaviņu - Daugavas ūdens horizontu kompleksu. Dziļāk iegulošos vidusdevona Burtnieku vai
Arukilas ūdens horizontu izmantošana nebūtu ekonomiski lietderīga, kā arī pazemes ūdeņu kvalitāte
tajos, visticamāk, būs sliktāka kā Gaujas ūdens horizontā. Pašlaik pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas aģentūrā esošajām ziņām Lubānas pilsētas teritorijā ierīkoti 6 ūdensapgādes urbumi.
To dziļums mainās no 35 līdz 180 m.
Pilsētas teritorijā artēziskie ūdeņi kopumā ir ļoti labi aizsargāti no virszemes piesārņojuma iekļūšanas.
Nozīmīgāko (Gaujas) ūdens horizontu visā pilsētas teritorijā klāj vairāki ūdeni vāji caurlaidīgu
nogulumu (morēnas smilšmāls, augšdevona Katlešu svītas māli un aleirolīti, u.c.) slāņi, kuru kopējais
biezums pārsniedz 35 m. 2005. gadā apsekojot ekspluatācijas urbumus Lubānas pilsētas teritorijā (SIA
„Geo Consultants”) tika atrasti 4 urbumi un novērtēts to stāvoklis: 2 - darbojās, 2 – jātamponē. Vēl
par diviem – nekas nav zināms, jo tos neizdevās atrast.
Indrānu pagasta teritorijā ir 21 dziļurbumi ūdens ieguvei, no kuriem 1 tiek izmantots centralizētai
ūdensapgādei, 19 - individuālai ūdensapgādei, 2 - netiek ekspluatēti un jātamponē. Ūdens apgādē
tiek izmantoti 30 -136 m dziļi artēziskie urbumi. 17 urbumi ņem ūdeni no Pļaviņu horizonta, 1 - no
Pļaviņu - Ogres kompleksa, 1 - no Pļaviņu - Salaspils kompleksa. Pēc Sabiedrības Veselības Aģentūras
ziņām ūdens ir bioloģiski tīrs un piemērots dzeršanai bez papildus apstrādes. Pazemes ūdeņu
ķīmiskais sastāvs daļēji atbilst LR likumdošanā noteiktajām dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, pēc
ķīmiskā sastāva 4 - 5 reizes pārsniedz pieļaujamos normatīvus (duļķainība un pieļaujamais dzelzs
saturs).

2.5.5. Meliorācija
Lubānas novadā 2011.gada sākumā lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņēma 5945,8 ha, jeb
17,2% no kopējās teritorijas platības.
Lubānas pilsētā ierīkotā meliorācijas sistēma pilsētā sadalās trijos nogabalos: D daļa ar numuru
7058M069, Z daļa ar numuru 7058M089 un neliels nogabals R daļā ar numuru 158A. Kopumā
pilsētas teritoriju šķērso ūdensnotekas - grāvji: Patmaļu grāvis (2457-M-1), 2457-K-1, 2457-K-2,
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Ziedu-N-1, 376-N-4, 12-N-1, 226-N-1, 226-N-2. Lubānas pilsētā lauksaimniecībai izmantojami ir
aptuveni 28 ha zemes.
No visām Indrānu pagasta lauksaimnieciskajām zemēm meliorēti ir 5031,1 ha. Kopš 1993.gada jaunu
meliorācijas sistēmu būvniecība vairs nenotiek. Daļā meliorēto lauku meliorācijas sistēmas
nepietiekošas apkopšanas dēļ darbojas neapmierinoši. Zemju īpašniekiem nepietiek līdzekļu
meliorācijas sistēmu uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī: netiek tīrīti novadgrāvji, kontrolakas, novākts
liekais apaugums. Rezultātā daļa meliorēto lauku degradējas un neatbilst meliorēta lauka statusam,
bet kopējām meliorēto zemju platībām ir tendence samazināties.

2.5.6. Derīgie izrakteņi
No derīgajiem izrakteņiem Lubānas novada teritorijā sastopama smilts, kūdra un sapropelis.
Saskaņā ar LVĢMC izstrādāto Derīgo izrakteņu (būvmateriālu izejvielu, kūdras un dziedniecības dūņu)
krājuma bilanci uz 2011.gadu, derīgo izrakteņu ieguve Lubānas novadā notika Olgas purva atradnē
(4.tabula).
Tabula Nr.4. Derīgā izrakteņa atradnes Olgas purvs raksturojums. Avots: Derīgo izrakteņu (būvmateriālu
izejvielu, kūdras un dziedniecības dūņu) krājuma bilance par 2011.gadu (LVĢMC).

Uzņēmējsabiedrība,
izmantošanas
licences (atļaujas) numurs
un
izsniedzējs
SIA „Cesvaines kūdra”
Licence Nr. 8/177
2000.09.27.2025.07.31.
Valsts ģeoloģijas dienests

Derīgā
izrakteņa
izmantošana

Izpētes
veicējs un
gads,
akceptētie krājumi

Lauksaimniecībā

Ļeņingradas KRIPI
1962.
J.Nusbaums 2008.
A – 8774,21
N – 0,00

Krājumi
(tūkst. t ar mitrumu 40%)
(01.01.2011.) (01.01.2012.)

8729,58
0,00

8699,78
0,00

Indrānu pagastā pēdējie kūdras atradņu izpētes darbi veikti laika posmā no 1951. līdz 1996.gadam.
1996.gadā tika apzināta 21 kūdras atradne vai to daļas ar kopējo platību 12500 ha. Iegulas pārsvarā
veido zemā un augstā tipa kūdra, sastopama arī pārejas un jauktā tipa. Vairākās atradnēs zem kūdras
ieguļ sapropelis. Kūdras krājumi aprēķināti atbilstoši P kategorijai, un kopā sastāda 82348000 m jeb
14203,6 tonnu pie nosacītā mitruma 40%.
Novadā ir izpētīta Meirānu smilts atradne, kas atrodas Indrānu pagasta DR daļā. Derīgo izrakteni tajā
veido smalka smilts ar frakcijām >1,0 mm un <0,05 mm. Derīgā izrakteņa ieguve atradnē netiek
veikta.
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2.5.7. Augsnes
Vidējais zemes novērtējums Lubānas novadā ir 32 balles un tas ir zemāks par Latvijas vidējo
novērtējumu (38 balles).
Galvenie lauksaimniecībā izmantojamo zemju augšņu tipi pagastā ir podzolētās un velēnu podzolētās
augsnes, kas potenciāli ir nabadzīgas augsnes.
Augšņu erozijas un nogruvuma pazīmes novada teritorijā novērojamas vietā, kur Aiviekstē ietek
Pededzes kanāls.
Augstais gruntsūdeņu līmenis (0,3 - 0,5 m) visā novada teritorijā veicina teritoriju pārpurvošanos un
var radīt nelabvēlīgus apstākļus būvniecībai.

2.5.8. Meži
Mežs ir ekosistēma visās tās attīstības stadijās, kur galvenais organiskās masas ražotājs ir koki, kuru
augstums konkrētajā vietā var sasniegt vismaz piecus metrus un kuru pašreizējā vai potenciālā
vainaga projekcija ir vismaz 20 procentu no mežaudzes aizņemtās platības.
Meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā
ietilpstošie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie purvi.
Mežu masīvi Lubānas novadā veido nozīmīgu ainavas sastāvdaļu - teritorijas R, reljefainākajā daļā kā
telpiskās struktūras vertikālais elements, pastiprinot pauguru vertikālās dimensijas izteiksmību, un A
daļā, līdzenajā daļā - kā mozaīkveida ainavas elements. Veidojot vējlauzes, mežu masīvi pilda arī
papildus lomu kā aizsargekrāns, aizkavējot spēcīgo valdošo R, ZR vēju ietekmi.
Daļa meža zemju novada A daļā ietilpst dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā, līdz ar to
saimnieciskā darbība šeit ir ierobežota un veicama saskaņā ar individuālajiem apsaimniekošanas un
izmantošanas noteikumiem, jo mežu zemēs ir daudz botānisko un ornitoloģisko vērtību.
Pēc VZD datiem Lubānas novadā uz 01.01.2011. meži aizņēma 22501,5 ha teritorijas, kas sastāda 65%
no visas novada kopplatības.
Savukārt pēc Valsts meža dienesta datiem uz 2011.gada sākumu Lubānas novadā meži aizņēma
22846,8 ha meža zemes (5.tabula).
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Tabula Nr.5. Platību sadalījums (ha) meža zemes kategorijās Lubānas novadā (2011.). Avots: Meža statistika
2011.gads. Valsts meža dienesta dati.

Meža
iedalījums

Meži

Purvi

Lauces

Pārplūstoši
klajumi

Privāti
Valsts
Pašvaldības
Kopā

5580,3
17186,1
80,4
22846,8

268,7
2560,5
0
2829,2

84,7
100,6
0
185,3

0,3
1,7
0
2

Meža zeme ar
infrastruktūras
objektiem
18,3
864,1
0
882,4

Kopā

5952,3
20713
80,4
26745,7

Pēc Valsts meža dienesta datiem uz 2011.gadu lielākās meža zemju platības atradās valsts īpašumā
(77,4%) privātīpašniekiem piederēja 22,3%, savukārt pašvaldības īpašumā bija tikai 0,3% no visām
novada meža zemēm.
Valdošā koku suga ir tā, kurai mežaudzē ir vislielākā koksnes krāja. Lubānas novadā dominējošie ir
skuju koki, kas aizņem 60% no visām mežaudžu platībām, pēc tam seko mīkstie lapu koki, kas aizņem
39,3% no visām platībām (6.tabula).
Analizējot mežu sastāvu pēc to dominējošām sugām, gandrīz pusi no krājas apjoma sastāda priede
(45,1%), vienu trešdaļu bērzs (30,9%), bet egle 14,9%. Novada A daļā sastopamas ozolu, ošu un gobu
audzes.
Tabula Nr.6. Valdošo koku sugu sadalījums pēc platības (ha) Lubānas novadā (2011.). Avots: Meža statistika
2011.gads. Valsts meža dienesta dati.

Suga
Priede
Egle
Lapegle
Bērzs
Melnalksnis
Apse
Baltalksnis
Liepa
Citi mīkstie lapu koki
Ozols
Osis
Citi cietie lapu koki
Skuju koki kopā
Mīkstie lapu koki kopā
Citi cietie lapu koki lapu kopā
Visas sugas kopā

Platība
10095,87
3327,1
1
6904,23
923,63
719,9
214
1,5
25,9
80,9
61,3
11,8
13423,97
8789,16
154
22367,13

%
45,1
14,9
0,0
30,9
4,1
3,2
1,0
0,0
0,1
0,4
0,3
0,1
60,0
39,3
0,7
100

Meža zemju reljefs novada teritorijā ir samērā līdzens. Mežu zemes galvenokārt atrodas uz māla un
smilšmāla augsnēm, savukārt reljefa ieplakās uz kūdras augsnēm.
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Meža augšanas apstākļu tips ir mežaudžu sistematizācijas vienība. Mežaudzes sistematizē pēc
mežaudzes augsnes un mitruma apstākļiem, uzbūves, atjaunošanās gaitas un produktivitātes. Viena
meža augšanas apstākļu tipa mežaudzēs piemēro vienveidīgus meža apsaimniekošanas principus.
Lubānas novadā dominē mežaudzes uz nosusinātām kūdras augsnēm, kas aizņem pusi (50%) no
visām mežaudzēm. Pārējās lielākās platības sastāda mežaudzes uz nosusinātām minerālaugsnēm
(24,3%) un mežaudzes uz sausām minerālaugsnēm (18,3%).
Tabula Nr.7. Mežaudžu sadalījums meža augšanas apstākļu tipos Lubānas novadā (2011.). Avots: Meža
statistika 2011.gads. Valsts meža dienesta dati.

Meža augšanas apstākļu tips
Platība (ha)
Platība (%)
Mežaudzes uz sausām minerālaugsnēm
Sils
4,1
0,0
Mētrājs
373,5
1,7
Lāns
1108,5
5,0
Damaksnis
1362,1
6,1
Vēris
1008,3
4,5
Gārša
226
1,0
Kopā
4082,5
Mežaudzes uz slapjām minerālaugsnēm
Grīnis
1,3
0,0
Slapjais mētrājs
126,94
0,6
Slapjais damaksnis
237,47
1,1
Slapjais vēris
192,2
0,9
Slapjā gārša
24,7
0,1
Kopā
582,61
Mežaudzes uz slapjām kūdras augsnēm
Purvājs
264,6
1,2
Niedrājs
707,86
3,2
Dumbrājs
96,6
0,4
Liekņa
6,1
0,0
Kopā
1075,16
Mežaudzes uz nosusinātām minerālaugsnēm
Viršu ārenis
0,5
0,0
Mētru ārenis
1066,1
4,8
Šaurlapu ārenis
2257,9
10,1
Platlapju ārenis
2121,65
9,5
Kopā
5446,15
Mežaudzes uz nosusinātām kūdras augsnēm
Viršu kūdrenis
1127,7
5,0
Mētru kūdrenis
1770,17
7,9
Šaurlapu kūdrenis
5405,2
24,2
Platlapju kūdrenis
2877,64
12,9
Kopā
11180,71
Pavisam kopā
22367,13

18,3

2,6

4,8

24,3

50,0
100,0
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Meža ugunsbīstamība ir atkarīga no meža augšanas apstākļu tipa, meža vecuma, koku sugas,
zemsegas, paaugas, pameža un pielūžņojuma. Mežus pēc to ugunsbīstamības iedala piecās klasēs
(9.attēls).
Saskaņā ar 2011.gada datiem apmēram trešdaļa (32,1%) no mežiem iekļauti 4. un 5. klasē, kurām
ugunsbīstamība ir zema vai ļoti zema. No visām mežu platībām gandrīz puse (44,7%) iekļauta 3. klasē
ar vidēju ugunsbīstamību un tikai 23,2% mežiem ir noteikta paaugstināta vai augsta ugunsbīstamība
(1. un 2. klase).

Attēls Nr.9. Meža zemes platību (ha) sadalījums ugunsbīstamības klasēs Lubānas novada mežos. Avots: Meža
statistika 2011.gads. Valsts meža dienesta dati.

1. un 2. klases meži ir sevišķi ugunsbīstami un prasa speciālu uzmanību organizējot mežu apsardzību
pret ugunsgrēkiem, īpaši pavasara un vasaras sezonās. Šajos mežos ir vislielākā degamība vai
aizdegšanās iespēja, kas atkarīga no mežu apmeklētības, pilsētu, apdzīvotu vietu, dzelzceļu un ceļu
tuvumā.
Valsts meža teritorijā meža ceļu remontu un būvi organizē AS „Latvijas valsts meži”, citu īpašnieku
mežos dažkārt rodas sarežģījumi par meža ceļa uzturēšanu, kas galvenokārt saistīts ar vairāku meža
apsaimniekotāju esamību vienā teritorijā, kas savukārt rada savstarpēju nesaskaņotību par ceļa
uzturēšanu kārtībā.
Lai samazinātu pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi, teritorijas plānojumā ir noteikta 27 ha liela meža
aizsargjosla ap Lubānas pilsētu (atrodas 38,1 ha lielajā AS „Latvijas valsts meži” 31.kv. ar kad.
Nr.70580120037). Tā noteikta atbilstoši MK noteikumiem Nr.63 „Meža aizsargjoslu ap pilsētām
noteikšanas metodika" (04.02.2003.), kas paredz pilsētām ar iedzīvotāju skaitu līdz 10 tūkstoši noteikt
aizsargjoslas platību ne vairāk kā 100 hektāru.
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Teritorijas plānojumā ir noteiktas meža valsts reģistrā iekļautās ģenētisko resursu mežaudzes, kas ir
augstvērtīgas dabiskas izcelsmes mežaudzes koku sugu ģenētiskās daudzveidības un genofonda
saglabāšanai (tabula Nr.8).
Tabula Nr.8. Ģenētisko resursu mežaudzes. Avots: Valts meža dienests.

Zemes vienība
70580130045

Kvartāls
61
86
87

Nogabals
14
20
11

Platība (ha)
1,5
4,1
8,5

Šajās teritorijās ir noteikts meža zemes atmežošanas aizliegums un tajās atļauts būvēt
infrastruktūras objektus tikai izstrādājot detālplānojumu.

2.5.9. Purvi
Vizuāli purvi uzskatāmi kā mozaīkveida ainavas elements. Ekosistēmā purvi darbojas kā ūdens
akumulators - sevī uzkrājot ūdeni, tie ietekmē tuvākās apkārtnes klimatu un ūdens režīmu. Purvi
attīra piesārņotos lietus un virszemes ūdeņus, arī mitrāji darbojas kā dabiskās attīrīšanas iekārtas
piesārņojuma gadījumos.
Lubānas novada teritoriju aizņem lieli purvu masīvi, kurus atdala Aiviekstes un tās pieteku upju
ielejas. Līdz ar to ir gan ļoti būtisks ainavas elements, gan būtiski iespaido apkārtējo mikroklimatu.
Kopumā purvu teritorijas aizņem 2969,6 ha, jeb 8,6% no visas novada teritorijas. Galvenokārt tie ir
augstā tipa purvi, kuri radušies, aizaugot plašajām un seklajām senezeru ieplakām, kā arī zemie purvi,
kas atrodas galvenokārt ieplakās starp pauguriem. Lielākās platības purvi aizņem novada R daļā, kur
atrodas Olgas purvs, un A daļā, kura atrodas tādi zemie purvi kā Baltie klāni, Dzedziekstes purvs un
Drikšņu peisa.
Olgas purvs (lielākajā daļā augstais purvs) atrodas novada rietumu daļā, aizņem 3640 ha platību.
Olgas purva kūdras krājumi tiek izmantoti rūpnieciskai kūdras ieguvei (izstrādātājs - SIA „Cesvaines
kūdra”).
Zemie purvi - Baltie klāni (4029 ha), Dzedziekstes purvs (1862 ha), Drikšņu peisa (1560 ha) atrodas
novada A daļā, Lubānas zemienē. Daļa no purviem ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā, līdz ar to apsaimniekošana tajā tiek noteikta atbilstoši ES
direktīvām un LR normatīvo aktu prasībām.
Visā Lubāna līdzenuma teritorijā gruntsūdeņu līmenis atrodas 0,3 - 0,5 m dziļumā, līdz ar to nopietna
problēma ir pagasta teritorijas zemāko vietu pārpurvošanās, kaut arī veikta nosusināšana un
izveidotas meliorācijas sistēmas.
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2.6. Dabas un kultūras mantojums
2.6.1. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un objekti
Lubānas novadā atrodas sekojošas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: divi dabas liegumi (noteikti
kā Natūra 2000 teritorijas) un 11 reģistrēti dižkoki
Kopš 2009. gada jūnija īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzību un kontroli nodrošina Dabas
aizsardzības pārvalde.
Dabas liegums „Lubāna mitrājs” dibināts 2009.gadā, tā kopējā platība ir 51351 ha un tas iekļauts
Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 sarakstā.
Dabas liegumā ir apvienoti 12 jau esoši dabas liegumi (Bērzpils purvs, Īdiņu purvs, Īdeņas un Kvāpānu
dīķi, Lagažas - Šnitku purvs, Lubānas ieplakas, Lubānas un Sūļagala purvs, Pārabaine, Pededzes
lejtece, Salas purvs, Tīrumnieku purvs, Seldžu ozolu audze un Audīles mežs), papildus iekļaujot
Lubāna ezeru un bioloģiski vērtīgas ezeram pieguļošas teritorijas.
Dabas liegums „Lubāna mitrājs” izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju
kompleksa vienotu aizsardzību. Tas ir unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu
nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai. Lubāns un zivju dīķi ir
viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī viena no
piecām labākajām ligzdošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām – mazajam
ērglim, jūras ērglim, mazajam gulbim, ziemeļu gulbim, griezei, ķikutam u.c., tajā sastopamas vairākas
pasaulē apdraudētas putnu sugas – ķikuts, grieze, jūras ērglis, zivju ērglis. Kopumā teritorijā
novērotas 224 putnu sugas, no tām 185 šeit ligzdo.
Lubāns ir Latvijas lielākais ezers, kas atbilst Eiropas Savienības aizsargājamajam biotopam Latvijā:
Eitrofi ezeri ar iegrimušo ūdensaugu un peldaugu augāju 3150*, kura raksturojošās sugas ir parastā
mazlēpes. Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā iekļauti vairāki īpaši aizsargājamie biotopi - upju
palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, neskarti augstie purvi, boreālie (ziemeļu) meži,
melnalkšņu staignāji un parkveida pļavas u.c.
Dabas aizsardzības plāns liegumam nav izstrādāts. Tam ir apstiprināti Individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi, kas izdoti kā MK noteikumi Nr.135 Dabas lieguma „Lubāna mitrājs”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi (spēkā esošs no 12.03.2009.) un nosaka lieguma
iedalījumu sekojošās funkcionālajās zonās: regulējamā režīma zona, dabas lieguma zona, dabas parka
zona un neitrālā zona. Kā atsevišķi ir izdalīta sezonas lieguma zona.
Dabas liegums „Kapu ezers” (10.attēls) dibināts 2004.gadā, tā kopējā platība ir 16,8 ha un tas iekļauts
Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju Natura 2000 sarakstā.
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Liegums ir nozīmīga vieta ES Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopa - oligotrofu līdz mezotrofu augu
sabiedrībās barības vielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to krastmalās - saglābšanā. Sastopami 3 Latvijā
aizsargājami biotopi - ezereņu audzes ezeros, ežgalvīšu audzes ezeros, sīkās lēpes audzes ezeros.
Viens no retajiem dzidrūdens ezeriem valstī, kur nav izteikta rekreācijas ietekme.
Liegumam ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns (apstiprināts 2006.gada 1.decembrī ar Vides
ministrijas rīkojumu Nr.628). Dabas liegumam nav apstiprināti individuālie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi, bet kā dabas aizsardzības plāna sastāvdaļa ir izstrādāti ieteikumi individuālo
aizsardzības un izmantošanas noteikumu projektam

Attēls Nr.10. Dabas lieguma „Kapu ezers” robežu shēma. Avots: Dabas lieguma „Kapu ezers” dabas
aizsardzības plāns.

Lubānas novadā atrodas 11 reģistrēti dižkoki (9.tabula), bet aizsargājamo koku statusam atbilst arī
nereģistrētie dižkoki, kas atbilst MK 16.03.2010. noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2.pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
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Tabula Nr.9. Aizsargājamie dižkoki Lubānas novadā. Avots: LVĢMC.

Numurs
1219

Suga
(latīniskais nosaukums)
Parastais ozols (Quercus robur L.)

1220

Parastais ozols (Quercus robur L.)

1221
1222

Parastais ozols (Quercus robur L.)
Parastais ozols (Quercus robur L.)

1641

Parastais ozols (Quercus robur L.)

1642

Parastais ozols (Quercus robur L.)

1643
1644
1645
1646
1647

Parastais ozols (Quercus robur L.)
Parastais ozols (Quercus robur L.)
Parastais ozols (Quercus robur L.)
Parastais ozols (Quercus robur L.)
Parastais ozols (Qucrcus robur I..)

Atrašanās vietas apraksts
Ozoli - 1, 20 m uz ZR no
mājas
Priednieki, 20 m uz DR no
mājas
Vētraini, 15 m no mājas
40 m no Vētrainu mājām,
Lubānas - Meirānu ceļa
labajā pusē
Ceļmalā pie Lubānas Rugāju ceļa, 1 km no
Lubānas 120 m uz R no
Māras mājām
1,5 km no Lubānas, 130
m uz R no Māras mājām
Pie Saleniekiem
Pie Skauču mājām
Pie Skauču mājām
Pie Skauču mājām
Pie Vecā cepļa, 100 m uz
A no mājas, pie estrādes,
krūmāju malā

Apkārtmērs
(m)
4,53

Augstums
(m)
26

4,6

26

5,8
4,19

22
20

4,58

24

5,2

17

5,2
5,8
5,0
4,68
4,61

24
22
30
19
21

Lubānas novadā ir izveidoti mikroliegumi īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzībai.
Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas tikai īpaši retu sugu un to dzīves vietu (biotopu)
aizsardzībai. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai
ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu. Mikroliegumi parasti
platības ziņā ir mazāki kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (0,1 - 30 ha, putniem līdz 500 ha).
Lubānas novadā, valsts meža zemēs izveidoti 10 mikroliegumi, kuru raksturojums dots 10.tabulā.
Tabula Nr.10. Mikroliegumi Lubānas novadā. Avots: Dabas aizsardzības pārvalde.

N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suga
Mednis
Mednis
Mednis
Vidējais dzenis
Melnais stārķis

Biotops

Skuju koku meža biotops
Skuju koku meža biotops
Skuju koku meža biotops
Astīšu smaillape
Hellera ķīļlape

Platība
104,4
78,5
106,4
18,9
23,3
2,7
0,7
6,6
6,3
2,4
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2.6.2. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi
Lubānas novada kultūras pieminekļu saraksts veidots saskaņā ar Valsts kultūrvēsturisko pieminekļu
sarakstu, kas apstiprināts ar Kultūras ministrijas rīkojumu Nr.128 „Par valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstu” (29.10.1998.) un to vispārīgais raksturojums dots 11.tabulā.
Tabula Nr.11. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi Lubānas novadā. Avots: Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija.

Aizsardzības
Nr.
1705

Vērtības
grupa
Valsts nozīmes

Pieminekļa
veids
Arheoloģija

1706

Valsts nozīmes

Arheoloģija

1707

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Dzedziekstes
apmetne I

1708

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Meirānu senkapi

1709

Valsts nozīmes

Arheoloģija

1710

Valsts nozīmes

Arheoloģija

1711

Valsts nozīmes

Arheoloģija

1712

Arheoloģija

1714

Vietējās
nozīmes
Vietējās
nozīmes
Valsts nozīmes

1715

Valsts nozīmes

Arheoloģija

1716

Valsts nozīmes

Arheoloģija

1717

Valsts nozīmes

Arheoloģija

1718

Valsts nozīmes

Arheoloģija

4054

Valsts nozīmes

Māksla

Aboras
apmetne I
Līčagala
apmetne un
senkapi
Nainiekstes
apmetne
Karātavu kalnssoda vieta
Baznīcas kalniņš
- kulta vieta
Visagala
(Brākaļu)
pilskalns
Zaļmežnieku
senkapi
Abaines
apmetne II
Aboras
apmetne II
Dzedziekstes
apmetne II
Ērģeles

4056

Valsts nozīmes

Māksla

Vitrāža „Kristus ar
bērniem”

4057

Valsts nozīmes

Māksla

Vitrāžas (2)

1713

Arheoloģija
Arheoloģija

Pieminekļu
nosaukums
Kreklu purva
senkapi
Abaines
apmetne I

Atrašanās
vieta
1,5 km uz ZZR no
Silalāčiem
Abaines upes kreisajā
krastā pie ietekas
Aiviekstes upē
Aiviekstes upes labajā
krastā pretī Abaines
upes ietekai
Meirānos pie Pērlēm
Pie Aboras upes ietekas
Abaines upē
Pie bij. Krēsliņiem
Pie Nainieka ezera
Pie Pilskalniem
Pie Visagala kapsētas
Pie Visagala kapsētas
Pie Zaļmežniekiem
Uz D no Abaines
apmetnes I
Uz D no Aboras
apmetnes I
Uz DR no Dzedziekstes
apmetnes I
Lubāna, Baznīcas iela 1,
Lubānas luterāņu
baznīca
Lubāna, Baznīcas iela 1,
Lubānas luterāņu
baznīca
Lubāna, Baznīcas iela 1,
Lubānas luterāņu
baznīca
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Latvijā ir daudzas vietas, kurās vēstures liecības ir saglabājušās, bet Lubānas novads to vidū izceļas ar
īpašām, tikai šim apvidum raksturīgām kultūrvēsturiskām vērtībām.
Galveno kultūras pieminekļu kompleksu veido arheoloģijas pieminekļu grupa, kas ietilpst plašākā
Lubānas zemienes akmens laikmeta pieminekļu kompleksā un atrodas tā ziemeļu daļā - Aboras un
Abaines upēm pieguļošā zonā un Līčagalā.
Kopumā Lubānas zemienes arheoloģijas pieminekļi datēti laika periodā no agrā mezolīta (6.gt p.m.ē.)
līdz vidējam neolītam (3.gt p.m.ē.). (I.Loze. Poselenija kamennovo veka Lubanskoj nizini, Zinātne,
1988).
Atsevišķi kultūras pieminekļi - Karātavu kalns pie Pilskalniem, Baznīcas kalniņš un Visagala pilskalns
pie Visagala kapsētas, Zaļmežnieku kapi pie Zaļmežniekiem datējams ar daudz vēlāku laiku.
Kreklu purva senkapi (1705) - saukti arī par senkapiem. Atrodas Kreklu purvā, 1,5 km no Silalāču
mājām uz mežniecības ceļa.
Abaines apmetne I (1706) - atrakta meliorācijas darbu laikā. Atrodas pie Aiviekstes upes.
Dzedziekstes apmetne I (1707) - atrakta meliorācijas darbu laikā. Atrodas pie Aiviekstes upes.
Atrastas krama, šīfera, dzintara senlietas, māla lauskas.
Meirānu senkapi (1708) - latgaļu kapi. Atrodas 100 – 150 m no bijušās Meirānu muižas. Atrastas
senlietas un daļa no tām nodotas Rīgas Doma muzejam.
Aboras apmetne I (1709) - atrodas Ērgales klānos, 3 km no mežsarga mājām pie Aboras ietekas
Abainē. Agrā bronzas laikmeta apmetne. Atrastas lauku lauskas.
Līčagala apmetne un senkapi (1710) - vidējā un vēlā dzelzs laikmeta latgaļu kapulauks (bez
skeletapbedījumiem, bet ir daži ugunskapi). Ierīkots neolīta apmetnes vietā. Atrastas rotaslietas un
ieroči. Līčagala senkapi saukti arī par kareivju un kara kapiem. Tie atrodas Aiviekstes labajā krastā. 7.12.gs latgaļu kapi. Apmetne cietusi cilvēka un dabas postījumu rezultātā.
Nainiekstes apmetne (1711) - atrodas Abaines labā krasta klānos pie aizaugušā Nainiekstes esera.
Apglabāti cilvēki jau 3.-4.gs p.m.ē. postīta meliorācijas darbu laikā. Aizņem 20000 km2 platību.
Izrakumos atrastas māla lauskas, dzintara izstrādājumi, ieroči. Šajā apmetnē bijusi arī dzintara
apstrādes darbnīca.
Karātavu kalns- soda vieta (1712) - mākslīgi veidots kalniņš un uz tā aug 4 liepas. Atrodas Aiviekstes
krastā pie Visagala pilskalna. Sena soda vieta.
Baznīcas kalniņš - kulta vieta (1713) - atrodas 200 m no Visagala kapsētas un Visagala pilskalna, uz ZR
no karātavu kalna.
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Visagala (Brākaļu) pilskalns (1714) - atrodas 250m no Visagala kapsētas. Tam nav pilskalna pazīmes.
Vienīgais pilskalns Aiviekstes krastos. Augstums - 116 m virs jūras līmeņa atrastas keramikas lauskas.
Zaļmežnieku kapi (1715) - Madonas - Lubānas lielceļa kreisajā pusē, Visagala ezera D krastā.
Uzkalniņu dēvē arī par Zviedru kapiem.
Abaines apmetne II (1716) - informācijas nav.
Aboras apmetne II (1717) - informācijas nav.
Dzedziekstes apmetne II (1718) - informācijas nav.
Lubānas pilsētas teritorijā atrodas trīs mākslas pieminekļi (Ērģeles (4054), Vitrāža „Kristus ar
bērniem” (4056), Vitrāžas (2) (4057)), kuriem nav noteikta aizsargjosla un tie nav attēloti Grafiskajā
daļā.
Lubānas novadā ap visiem arheoloģijas pieminekļiem ir noteikta

500 m liela aizsargjosla

(aizsardzības zona).

2.7. Transporta infrastruktūra
Autoceļš ir kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu
satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem.
Autoceļu kompleksā ietilpst: zemes klātne, ceļa braucamā daļa, mākslīgās būves (tilti, ceļu pārvadi,
tuneļi, estakādes, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas u.c.), ceļu inženierbūves
(autobusu pieturvietas un paviljoni, paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, pasažieru
atpūtas laukumi, sniega aizsargsētas, apstādījumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma
līnijas), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras,
vertikālais un horizontālais marķējums u. c.).
Autoceļu kompleksā ietilpst arī gaisa telpa un zemes dzīles ceļu zemes nodalījuma joslā, ciktāl tas
nepieciešams transportlīdzekļu satiksmei un ceļa elementu izmantošanai un aizsardzībai.
Lubānas novada teritoriju šķērso 2 valsts reģionālie autoceļi (novadu administratīvos centrus savieno
savā starpā vai ar republikas pilsētām vai galvaspilsētu, vai ar galvenajiem vai reģionālajiem
autoceļiem vai savā starpā republikas pilsētas) un 4 valsts vietējie autoceļi (novada administratīvos
centrus savieno ar novada pilsētām, novada apdzīvotām teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes,
ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu novadu administratīvos centrus).
Kopējais valsts autoceļu raksturojums Lubānas novadā dots 12.tabulā.

46

Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
I. sējums Paskaidrojuma raksts
Tabula Nr.12. Valsts autoceļi Lubānas novadā. Avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

N.p.k. Autoceļa
šifrs
1.
P82
2.
P83
3.
V842
4.
V843
5.
V865
6.
V868

Autoceļa nosaukums
Jaunkalsnava-Lubāna
Lubāna-Dzelzava
Lubāna-Upatnieki
Barkava-Lubāna
Aizkuja-Meirāni
Meirāni-Degumnieki

Zemes nodalījuma Aizsargjosla (m) Apbūves līnija (m)
josla (m)
no autoceļa ass
no ceļa ass
22
60
30
22
60
30
22
30
30
22
30
30
22
30
30
19
30
30

Apzinoties perspektīvā pieejamos finanšu līdzekļus un valsts autoceļu tīklā risināmo problēmu kopējo
apjomu, Satiksmes ministrija neplāno tuvāko 10 gadu laikā izbūvēt jaunus autoceļu posmus un
mezglus Lubānas novada teritorijā. Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” informāciju novada teritorijā
iespējama tikai esošo valsts autoceļu rekonstrukcija vai remonts to zemes nodalījuma joslu robežās.
Pašvaldības autoceļi galvenokārt savieno novada apdzīvotās vietas savā starpā, kā arī ar augstākas
klases valsts autoceļiem. To kopējais garums ir 67,43 km, no kuriem 1,64 km, jeb tikai 2,4% ir ar
asfaltbetona segumu un 65,79 km ar grants segumu (1.pielikums).
Uz pašvaldības autoceļiem atrodas viens betona tilts (uz ceļa Jaunie kapi - Birznieki - Dambīši) ar kopējo
garumu 24 m un brauktuves laukumu 216 m2.
Iela ir transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā. Lubānas pilsētas ielu
raksturojums dots 2.pielikumā.
Teritorijas plānojuma II.sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un III.sējumā
„Grafiskā daļa” ielām Lubānas pilsētā un ciemos ir noteiktas sarkanās līnijas.
Lubānas pilsētā ir labi attīstīts ielu tīkls, kuru kopējais garums ir 19,965 km, tajā skaita ar asfaltbetona
segumu 10,482 km un 9,483 km ar grants segumu.
Valsts reģionālie autoceļi P82 Jaunkalsnava-Lubāna un P83 Lubāna-Dzelzava nodrošina tranzīta
satiksmi, ērtu satiksmes iespēju ar Madonas pilsētu. Iedzīvotājiem ir nodrošināta satiksme ar Rīgu,
Gulbeni un Balviem. Piebraukšana atsevišķiem sabiedriskas nozīmes objektiem nodrošināta pilnīgi.
Mācību gada laikā skolēnu pārvadāšanai tiek nodrošināts atsevišķs transports.
Lubānas novada teritoriju šķērso sabiedriskā transporta maršruti Madona-Rīga, Madona-Gulbene,
Madona-Balvi, Lubāna-Barkava-Degumnieki.
Novada teritorijā šobrīd nav izbūvēts neviens veloceliņš, tomēr nākotnē būtu aktualizējams jautājums
par gājēju un veloceliņu izbūvi Meirānos pie valsts autoceļa P82 Jaunkalsnava-Lubāna, kā arī Lubānā
un Indrānos pie valsts autoceļa P83 Lubāna-Dzelzava, lai novirzītu gājēju un velobraucēju plūsmu no
minētajiem reģionālajiem autoceļiem.
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2.8. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti
2.8.1. Ūdensapgāde
Lubānas pilsētas iedzīvotājus un infrastruktūras objektus ar nepieciešamo dzeramo ūdeni
nodrošina SIA „Lubānas KP”, kurā 100% kapitāla daļu turētājs ir Lubānas novada pašvaldība.
Uzņēmums ir ūdensapgādes, sadzīves notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas, siltuma ražošanas un
piegādes uzņēmums, kurš šos pakalpojumus nodrošina Lubānas pilsētā un Ozolu ciemā.
No 1936. līdz 1985.gadam Lubānas pilsētas teritorijā tika ierīkoti 6 ūdensapgādes urbumi (pamatā
Daugavas ūdens horizontā). Pašlaik centralizētai ūdensapgādei tiek izmantos viens urbums, kas
ietilpst Lubānas pazemes ūdens atradnes „Lubāna” sastāvā.
Indrānu pagasta teritorijā ierīkoti 21 dziļurbumi ūdens ieguvei, no kuriem 1 tiek izmantots
centralizētai ūdensapgādei, 19 individuālai ūdensapgādei, 2 netiek ekspluatēti un jātamponē. Ūdens
apgādē tiek izmantoti 30 - 136 m dziļi artēziskie urbumi. 17 urbumi ņem ūdeni no Pļaviņu horizonta,
1 no Pļaviņu - Ogres kompleksa, 1 no Pļaviņu - Salaspils kompleksa.
Lubānas pilsētas ūdensapgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma AA Jaunā iela 34 (P600718). Tā
dziļums ir 165 m un tas ierīkots 2009.gadā.
Artēziskā aka AA1 Lubānas ielā 17 (P600209) nodota ekspluatācijā 1986.gadā, tās dziļums ir 180 m,
pašlaik tas atrodas rezervē.
Pastāvīgai dzeramā ūdens nodrošināšanai 1968.gadā uzbūvēts silikāta, dzelzsbetona rezervuāra
ūdenstornis, kurš pašlaik netiek izmantots. Ūdenstorņa aptuvenais augstums ir 40 m, rezervuāra
pilns tilpums 100 m3, bet darba režīmā 90 m3.
Lubānā, Jaunajā ielā 34 2010.gadā ir uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas, kuru apstrādes process
pamatojas uz artēziskā ūdens aerāciju un sekojošu filtrāciju spiedfiltros. Ūdens no atdzelžošanas
iekārtām tiek padots uz ūdens rezervuāriem.
Centralizētais ūdensvads Lubānā ekspluatācijā nodots laika posmā no 1969. līdz 1972.gadam un tā
kopgarums sastāda 13,6393 km. No tiem čuguna caurules 6,377 km ar diametru 50, 100 un 150 mm,
tērauda caurules 0,722 km ar diametru 25, 32 un 50 mm, polietilēna caurules 3,953 km ar diametru
32, 40 un 50 mm, dzelzsbetona caurules 0,511 km ar diametru 100 mm, polivinilhlorīda caurules
1,960 km ar diametru 110 mm un cinkotas caurules 0,117 km ar diametru 32 un 50 mm.
Ūdensapgādes pakalpojumi līdz šim bija nodrošināti 1652 aglomerācijas iedzīvotājiem (1475
centralizēti pieslēgtiem iedzīvotājiem Lubānas pilsētas teritorijā, 50 Ozolu ciemā un 127 brīvkrānu
lietotājiem Lubānas pilsētas teritorijā).
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Ugunsdzēsības vajadzībām pilsētā ierīkoti 40 hidranti.
Indrānu pagasta teritorijā ir 2 centralizētas ūdensapgādes sistēmas - Meirānu un Ozolu (kā Lubānas
pilsētas ŪK sistēmas sastāvdaļa) ciemos.
Valsts Sociālās aprūpes specializētajā centrā Lubāna „Vecumos” atrodas pazemes ūdensgūtne un ir
ierīkota sava atsevišķa ūdensapgādes sistēma.

2.8.2. Kanalizācija
Lubānas novada teritorijā NAI ir ierīkotas Lubānas pilsētā, Meirānu ciemā, pie valsts sociālās aprūpes
centra „Latgale” filiāles „Lubāna”, kā arī atsevišķas nelielas jaudas attīrīšanas iekārtas.
Lubānas pilsētā ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO- 400 (A600140) ar izplūdi Aiviekstes upē.
Iekārtas nodotas ekspluatācijā 1978.gadā, atrodas Plostnieku ielā, Lubānā. 1998.gadā veikta sūkņu
staciju un attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija. Projektētā jauda 400 m3/diennaktī.
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina Lubānas pilsētas daudzdzīvokļu māju, individuālo
māju un skolas, bērnudārza un citu infrastruktūras objektu notekūdeņu attīrīšanu. Kanalizācijas ūdeņi
pa cauruļvadiem no ēkām saplūst kolektorā, tad nonāk attīrīšanas iekārtās un tālāk Aiviekstes upē.
Attīrīšanas iekārtām ir 24 stundu nepārtraukts darba režīms.
Sadzīves kanalizācijas pakalpojumi līdz šim bija nodrošināti 890 aglomerācijas iedzīvotājiem (840
centralizēti pieslēgtiem iedzīvotājiem Lubānas pilsētas teritorijā, 50 Ozolu ciemā). Pēc projekta
realizēšanas pakalpojumi būs pieejami jau 1023 iedzīvotājiem.
Notekūdeņu bioloģisku attīrīšanu nodrošina aktīvo dūņu biocenoze. Gadā no aerotenkiem tiek
atsūknēts ~ 168 t dabiski mitru aktīvo dūņu. No attīrīšanas iekārtām dūņas tiek savāktas un
uzglabātas dūņu laukos 3-5 gadus, lai tās nostāvas un tur sadalās. Pēc tam tās tiek izlietotas kā
mēslojums augšņu kvalitātes uzlabošanai.
Kopējais kanalizācijas tīklu kopgarums Lubānas pilsētā ir 7,859 km, tas nodots ekspluatācijā
1984.gadā.
Attīrīšanas iekārtu operators nodrošina privātmāju izsmeļamo bedru (septiķu) un sauso tualešu
izvešanu. Bedru saturs tiek izvests uz speciāli izbūvētu septiķi, kurā ir metāla siets nešķīstošo
atkritumu aizturēšanai. Pēc tam šķidrie asenizētie atkritumi nonāk sūknētavā un tālāk attīrīšanas
iekārtās.
Kanalizācijas sistēmas darbības rezultātā rodas organiskie un neorganiskie atkritumi. Neorganiskie
atkritumi (iesaiņojamais materiāls, plastmasa, lupatas u.c.) regulāri tiek izņemti no tiem paredzētas
kastes, kur tos novieto automātisks, rotējošs pakāpjveida siets. Sakarā ar to, ka ir slēgtas visas
51

Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
I. sējums Paskaidrojuma raksts
sadzīves atkritumu izgāztuves, atkritumus no sietiem ir iespējams izvest uz sadzīves atkritumu
poligonu.
Lietus ūdeņi, sniega un ledus kušanas ūdeņi tiek savākti un novadīti lietus un drenāžas kanalizācijas
sistēmā, no kurienes tālāk novadīti uz centralizēto kanalizācijas tīklu. Lietus kanalizācijas kopgarums
0,950 km.
Centralizēta kanalizācijas sistēma Meirānos darbojas mehāniskā režīmā ar izvadi Aiviekstes upē.
Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāles „Lubāna” NAI darbojas kā bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas ar izplūdes vietu Aiviekstes upē.
Nelielas jaudas attīrīšanas iekārtas ir izbūvētas atpūtas kompleksā „Ezernieki”.
Lauku teritorijā galvenokārt atrodas vietējās kanalizācijas sistēmas – nosēdakas. Tās var būt gan ar
novadi dabiskajās vai meliorācijas ūdenstecēs, gan izvedamās, kuru izvešanu nodrošina attīrīšanas
iekārtu operators.

2.8.3. Elektroapgāde
Lubānas novada teritorijā elektroapgādes līnijas apkalpo AS „Sadales tīkls” Ziemeļaustrumu reģions,
kura pārziņā ir vidējā sprieguma (20 kV) un zemsprieguma (0,4 kV) elektrolīnijas, kā arī 20/0,4 kV
transformatoru apakšstacijas.
Visa Lubānas pilsētas teritorija ir nodrošināta ar elektroapgādi. Elektroenerģija tiek piegādāta pa 20
kV elektrolīnijām un tīklu kabeļiem. Elektroenerģijas transformāciju un sadalījumu nodrošina
apakšstacijas. Galvenie elektroenerģijas patērētāji ir uzņēmumi, sabiedriskās iestādes un iedzīvotāji
(individuālie patērētāji). Samazinoties ražošanai, pēdējo astoņu gadu laikā ir izveidojusies situācija, ka
uzstādītās elektroietaišu jaudas ir ar zināmu rezervi, kas ļauj tuvāko gadu laikā attīstīt ražošanu bez
jaunu elektroiekārtu izbūves.
Pagastā ir 0,4 kV un 20 kV elektropārvades gaisvadu līnijas un pazemes kabeļlīnijas, kas nodrošina
elektropievadi visām apdzīvotām vietām un viensētām.
Lubānas novadā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu pārvades tīkla objektu nav un to ierīkošana
nav plānota.

2.8.4. Telekomunikācijas
Lubānas novada teritorija ir labi nodrošināta ar sakaru un komunikāciju iespējām.
SIA „Lattelecom” Lubānas pilsētas teritorijā ar fiksētā elektronisko sakaru tīkla (balss) un ISDN
pakalpojumiem nodrošina 490, bet ar DSL pakalpojumiem 201 klientu.
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Telekomunikāciju pakalpojumi lauku teritorijā tiek nodrošināti visās apdzīvotajās vietās un viensētās,
kuras atrodas gaisvadu un apakšzemes telekomunikāciju līnijām pieguļošā teritorijā.
Lubānas pilsētā darbojas 1 automātiskā telefonu centrāle.
Lubānas novada teritorijā, Lubānas pilsētā (Oskara Kalpaka ielā 16) atrodas AS „Latvenergo”
radiosakaru līniju tornis, kura augstums ir 45 m.
Pilsēta ir pietiekoši nodrošināta ar interneta pakalpojuma iespējām.
Pilnīgi visā teritorijā ir mobilo sakaru pārklājums. Mobilos sakarus novadā nodrošina mobilo sakaru
operatori. Lubānas novada teritorijā mobilo sakaru pārklājumu nodrošina SIA „Latvijas Mobilais
telefons”, SIA „Tele 2” un „Bite GSM” bāzes stacijas.
SIA „Latvijas Mobilais Telefons” Lubānas novadā pieder 2 bāzes stacijas, kas sastāv no būvēm radiotorņa un sakaru aparatūras konteinera.
SIA „Tele 2” Lubānas novadā ir uzstādījusi bāzes staciju Indrānu pagasta „Vēverājs 1”.
„Bite GSM” Indrānu pagasta „Upeslejās” atrodas 78 m augsts sakaru masts un sakaru aparatūras
konteineris.

2.8.5. Siltumapgāde
Lubānas pilsētā siltumapgādi veido divas sistēmas, kas atrodas abās Aiviekstes upes pusēs. Pilsētā ir
trīs katlu mājas: Skolas ielā 9 (jauda 1 MW), Ozolu ielā 11 (jauda 0,8 MW) un Ozolu ielā 14 (jauda 0,3
MW), kuru apkurināšanā izmanto šķeldu, atsevišķās reizēs arī skaidas.
Apkure visā Indrānu pagasta teritorijā tiek nodrošināta lokālā - krāsnis, vietējā centrālapkure. Kā
kurināmo izmanto malku un šķeldu.

2.8.6. Gāzes apgāde
Lubānas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām tiek izmantota sašķidrinātā gāze. Mājsaimniecībās tiek lietota
propāna gāze balonos, kuru piegādā privātais sektors. Pilsētas teritorijā atrodas trīs virszemes
sašķidrinātas gāzes tvertnes, no kurām pirmā ar gāzi nodrošina ēkas Ozolu ielā 14 un Ozolu ielā 14A,
otrā Parka ielas ēkas 7, 9,11, 18, 20 un 22, savukārt trešā ēkas Skolas ielā 4, Brīvības ielā 9 un Oskara
Kalpaka ielā 23 un 25.
Novadā nav pieejama gāzes piegāde no augstspiediena gāzes vada.
Saskaņā ar AS „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļas
informāciju, Lubānas novada gāzes apgāde teorētiski iespējama no augstā spiediena gāzesvadiem ar
spiedienu virs 1,6 MPa (maģistrālie gāzesvadi) Rīga - Pleskava DN 700 mm un Izborska - IPGK DN 700
mm.
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2.8.7. Ģeodēziskie atbalsta punkti
Valsts ģeodēziskais tīkls ir ģeodēzisko punktu kopums visas valsts teritorijā, kas nodrošina vienotu
ģeodēziskās atskaites sistēmu visā valsts teritorijā. Lubānas novada teritorijā atrodas 35 ģeodēziskie
atbalsta punkti (3.pielikums), kas tiek noteikti lai nodrošinātu valsts ģeodēzisko atbalsta punktu
ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti.

2.9. Kapsētas
Kopumā Lubānas novadā atrodas 4 kapsētu teritorijas: Visagala kapi un Jaunie kapi, kurās notiek
apbedīšana, kā arī Vecie kapi un Brāļu kapi, kurās apbedīšana netiek veikta.
Teritorijas plānojumā ir paredzēta teritorija Jauno kapu paplašināšanai.

2.10. Vides situācija
2.10.1. Gaisa kvalitāte
Lielāko gaisa piesārņojumu novada robežās rada Lubānas pilsētā.
Kā lielākie stacionāro izmešu avoti minamas pilsētas trīs katlu mājas un SIA „Holzwerke Lubāna”
Lubānas kokapstrādes cehs. Atsevišķi piesārņojumu arī rada individuālās mājas.
Mobilo izmešu avotu (autotransports) bīstamākie atgāžu sārņi ir svins, oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi,
ogļūdeņraži un aldehīdi. Kā atsevišķs piesārņojuma avots minama degvielas uzpildes stacija Lubānas
pilsētā, Stacijas ielā 16.
Lubānas pilsētā nav nepārtrauktās darbības gaisa piesārņojuma mērīšanas stacijas, tāpēc
piesārņojošo izmešu daudzums tiek iegūts aprēķinu ceļā.
Novada ciemu un lauku teritorijā nav lielu piesārņojuma avotu, kas varētu būtiski ietekmēt vides
kvalitāti un cilvēku veselību, šeit neatrodas lieli rūpnieciska rakstura uzņēmumi, kā arī liela
apjoma naftas produktu vai ķimikāliju glabātuvju vai cita līdzīga rakstura uzņēmumu, kas
varētu radīt piesārņojuma risku, līdz ar to var teikt, ka lauku teritorijās ir relatīvi tīra vide.
Gaisa kvalitāti, galvenokārt ietekmē emisija no autotransporta un no apkures rezultātā radītajiem
izmešiem.
Mājokļu apkurē par kurināmo pārsvarā tiek izmantota koksne, apjomi ir nelieli, līdz ar to
siltumapgādes objekti nav uzskatāmi par nozīmīgiem vides kvalitāti pazeminošiem faktoriem.
Jāatceras, ka ir iespējams lokāls, mazāka mēroga piesārņojums, piemēram, lokālās katlumājas, ja tās
darbojas ar nekvalitatīvu kurināmo vai iekārtam. Taču šāda veida gaisa piesārņojuma problēmas ir ari
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lokāli risināmas, jo ir skaidri nosakāms piesārņojuma avots un parasti ir zināmi ari tehniskie
risinājumi.
Tāpat netiek apkopoti dati par piesārņojuma daudzumu no individuālo māju apkures,
lauksaimnieciskās darbības, minerālmēslu un pesticīdu lietošanas, celtniecības un remontu darbiem.
Ārpus Lubānas pilsētas mazāku piesārņojumu dod mobilie piesārņotāji (autotransports), tomēr
ņemot vērā, ka novada teritoriju nešķērso intensīvas satiksmes autoceļi, tas būtiskus draudus gaisa
pasliktināšanai nerada.
Kopumā atmosfēras kvalitāte Lubānas novadā var raksturot kā labu un atbilstošu normatīvu
prasībām, līdz ar to gaisa kvalitāte novadā nav atzīmējama kā vides problēma.

2.10.2. Ūdeņu kvalitāte
Virszemes ūdeņu kvalitāti, t.sk. upju bioloģisko kvalitāti galvenokārt ietekmē Lubānas novada un
kaimiņu pašvaldību teritorijās esošo attīrīšanas iekārtu darbība (nepietiekoši attīrītu notekūdeņu
ieplūdes), atsevišķu ūdensteču tuvumā esošo saimniecisko objektu darbība (11.attēls).

Attēls Nr.11. Punktveida piesārņojuma slodze Lubānas novadā. Avots: Daugavas baseina apgabala
apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam
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Virszemes ūdens piesārņojumu galvenokārt izraisa notekūdeņu novadīšana. To stāvoklis savukārt ir
atkarīgs no attīrīšanas iekārtu esamības, komunālo notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes, rūpniecisko
notekūdeņu sastāvā esošajām bīstamajām vielām, difūzā piesārņojuma no lauksaimnieciskās
ražošanas, kā arī no robežšķērsojošā un vēsturiskā piesārņojuma, lietus ūdens noteces un
meliorācijas sistēmu ekspluatācijas.
Virszemes ūdensobjektu ķīmiskā kvalitāte tiek vērtēta pēc tā, vai ūdens videi kaitīgu vielu
koncentrācijas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības. Ja robežvērtības nav
pārsniegtas, tad ķīmisko kvalitāti uzskata par labu, ja ir pārsniegtas – par sliktu.
Lai precīzi novērtētu ūdeņu ekoloģisko un ķīmisko kvalitāti, izvirzītu prasības to vēlamajam stāvoklim
un izlemtu, kā tos racionāli aizsargāt un apsaimniekot, ir izdalīti virszemes ūdensobjekti – dabisko
apstākļu un slodžu ziņā vienveidīgi upju vai jūras piekrastes ūdeņu posmi vai ezeri.
Lubānas novada teritorijas lielākā daļa ietilpst Daugavas baseina Aiviekstes un Liedes, bet nelielas
daļas arī Kujas, Pededzes, Bolupes un Ičas ūdensobjektos, līdz ar to virszemes ūdeņu kvalitāti novadā
var raksturot šo ūdensobjektu upes.
Jāpiebilst, ka Ičas ūdensobjekts ir pieskaitāms stipri pārveidotam ūdensobjektam, kura hidroloģiskās
vai morfoloģiskās īpašības cilvēka darbības ietekmē ir būtiski mainījušās un kuros šo izmaiņu dēļ
nevar nodrošināt dabiskiem apstākļiem raksturīgo sugu sastāvu. Līdz ar to tam ir izvirzīti no
dabiskajiem ūdensobjektiem atšķirīgi kvalitātes mērķi attiecībā uz bioloģiskajiem parametriem, bet
vienlaikus tajos ir jāsasniedz laba fizikāli ķīmiskā kvalitāte.
Saskaņā ar Daugavas baseina apgabala apsaimniekošanas plānu Aiviekstes, Liedes, Pededzes un Ičas
ūdensobjektu provizoriskā ekoloģiskā kvalitāte ir laba, savukārt Bolupes un Kujas ūdensobjektu
kvalitāte novērtēta kā vidēja.
Kopš 2003.gada Daugavas baseina apgabalā nav konstatēts neviens gada vidējās koncentrācijas
robežlielumu pārsniegums. Līdz ar to var uzskatīt, ka ūdensobjektu ķīmiskā kvalitāte Lubānas novadā
ir laba.
Punktveida piesārņojuma slodzes būtiskuma analīzē tiek novērtēts notekūdeņu radītais piesārņojums
un piesārņotās vietas.
Lubānas novadā lielāko notekūdeņu slodzi rada Lubānas pilsēta. Tā kā pilsētā ir lielākais iedzīvotāju
blīvums novadā, tad lielāko piesārņojumu pēc apjoma un piesārņojošo vielu koncentrācijas šeit rada
komunālais sektors. Pilsētas komunālie notekūdeņi rada būtisku slodzi uz ūdensobjektu kvalitāti, līdz
ar to būtu nepieciešams uzlabot notekūdeņu attīrīšanu.
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Lauku teritorijās ūdeņu kvalitāti ietekmē piesārņojošo vielu iekļūšana ūdenstilpēs un ūdenstecēs no
NAI, kā arī centralizētai kanalizācijas sistēmai nepieslēgtie notekūdeņi.
Lai arī kopumā centralizēti savākto un attīrīto notekūdeņu radītais piesārņojums Daugavas baseina
apgabalā ir būtisks, jo rada 31% no kopējās antropogēnās fosfora slodzes, bet tikai 10% no kopējās
antropogēnās slāpekļa slodzes, Lubānas novadā centralizēti savāktie un attīrītie notekūdeņi nerada
būtisku ietekmi virszemes ūdensobjektos. Lai mazinātu notekūdeņu radīto piesārņojumu lielāka
uzmanība būtu pievēršama NAI darbības efektivitātes uzlabošanai.
Informācija par pazemes ūdeņu aizsargātību un kvalitāti dota nodaļā 2.5.4. „Pazemes ūdeņi”.
Ūdeņu piesārņojumu var radīt arī piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas (skatīt nodaļu 2.10.4.
„Potenciāli piesārņotās un degradētās teritorijas”). Jāņem vērā, ka punktveida avotu radītie
piesārņotie gruntsūdeņi sastopami nelielos lokālos laukumos ap šiem avotiem, arī izkliedētajam
piesārņojumam nav raksturīga reģionāla izplatība, tādējādi piesārņojums ir koncentrēts pašos
augšējos gruntsūdeņu slāņos. Kopumā gruntsūdeņu kvalitāte, kurus izmanto centralizētai
ūdensapgādei, Daugavas baseina apgabalā atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma prasībām.

2.10.3. Atkritumu apsaimniekošana
No 2006.gada ar sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta
teritorijā nodarbojas SIA „Alba” - iekraušana, pārvadāšana (uz izgāztuvi no klientiem), novietošana,
apglabāšana. Lubāna tiek apkalpota visā tās teritorijā, Indrānu pagastā - 3 sabiedriskie objekti.
2008.gadā novadā ir ieviesta dalīto atkritumu vākšanu (šķirošana). Saskaņā ar Lubānas novada
pašvaldības datiem 2011.gadā izvesto atkritumu daudzums sastādīja 2001,49 m³, no kuriem
nešķirotie sadzīves atkritumi - 1660,79 m³, papīrs, kartons - 128,4 m³, stikls - 105,6 m³ un plastmasa 106,7 m³.

2.10.4. Potenciāli piesārņotās un degradētās teritorijas
Potenciāli piesārņotas vietas ir augsne, zemes dzīles, ūdens, dūņas, kā arī ēkas, ražotnes vai citi
objekti, kuri, pēc nepārbaudītas informācijas, satur vai var saturēt piesārņojošas vielas. Potenciāli
piesārņotās vietas ir izveidojušās cilvēka darbības rezultātā - ražojot, uzglabājot indīgas vielas,
veidojot izgāztuves.
Potenciāli piesārņotās teritorijas ir tās, kuras šobrīd nav piesārņotas, bet to saimnieciskās darbības
rezultātā pastāv piesārņojuma risks.
Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” (15.03.2001.) noteikto, LVĢMC apkopo ziņas par piesārņotām
un potenciāli piesārņotām vietām valstī Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu informācijas
sistēmā.
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Pēc LVĢMC rīcībā esošās datu bāzes Lubānas novada teritorijā atrodas divas piesārņotas vietas: Zāģu
skaidu izgāztuve „Vilku bedres” (reģistrācijas Nr.70588/3029), kas darbojas kopš 1992.gada un bijusī
zāģu skaidu izgāztuve „Podiņu stādaudzētava” (reģistrācijas Nr.70588/3028), kas darbojās no 1992.2000.gadiem.
Lubānas pilsētā atrodas potenciāli piesārņotā vieta „Zaķu vecaine” (reģistrācijas Nr.70135/3041 ), kas
darbojās kopš 1980.gada un 2008.gadā ir rekultivēta. Emisiju ietekmi uz vidi - izgāztuves
gruntsūdeņu, zemes piesārņojumu, iespējams kontrolēt ar 2004.gadā izbūvētiem 3 jauniem
gruntsūdeņu novērošanas urbumiem.
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2.11. Publiskās apbūves teritorijas
2.11.1. Izglītības iestādes
Lubānas vidusskola savu darbību uzsāk kā pilsētas skola 1910./11.mācību gadā. No 1928. līdz
1931.gadam skola darbojas kā Lubānas ģimnāzija, bet no 1931. līdz 1938.gadam kā Lubānas valsts
ģimnāzija. 1945./46. mācību gadā sāk veidoties augoša vidusskola. 1965.gada februārī Lubānas
vidusskola iegūst tagadējo skolas ēku, kas atrodas Krasta ielā 6, Lubānā.
2011. mācību gadā skola īsteno 3 izglītības programmas: pamatizglītības programmu, vispārējās
vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.
2011. mācību gadā skolā strādā 36 pedagogi, bet 2011.gada 1.septembrī skolu apmeklēja 258 skolēni,
tajā skaitā arī skolēni no citām pašvaldībām.
Skolā darbojas dažādas interešu izglītības programmas: kultūrizglītības (tautu deju kolektīvi, kori,
ansambļi, dramatiskais kolektīvs), sporta (basketbola, volejbola un vieglatlētikas grupas), jaunatnes
darba programmas (jauno vanadzēnu klubiņš „Mēs un laiks”,64. Mazpulks), tehniskās modelēšanas,
novadpētniecības, kokapstrādes, vācu valodas pulciņi, kā arī interešu grupa, kura veido skolas avīzi
„Saldskābmaize”.
Skolā jau vairākus gadus skolēniem ir iespēja apgūt komerczinību kursu „Esi līderis!” Skola ar savu
sporta zāli un trenažieru zāli ir kļuvusi par novada sporta centru. Tā ir arī pieaugušo izglītības centrs,
kur var apgūt datorprasmes un svešvalodas.
Vidusskolas telpās atrodas Madonas mūzikas skolas Lubānas filiāle.
Meirānu Kalpaka pamatskola atrodas Meirānu ciemā, Indrānu pagastā.
Skola īsteno 3 izglītības programmas: pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības
programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem A un B līmenis, piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu.
Skolā 2011.gada 1.septembrī mācās 55 skolēni un strādā 15 pedagogi. Skola nodrošina logopēda un
speciālā pedagoga pakalpojumus, iespēju uzturēties skolas internātā, daudzveidīgu interešu izglītību,
modernās mūzikas instrumentu spēles apguvi. Pie skolas atrodas stadions, kas nodrošina sportošanas
iespējas.
Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” savu darbību sākusi 1979.gada oktobrī, kad tajā darbojās 12
grupas ar 225 bērniem.
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No 2011.gada 1.septembra iestādi apmeklē 86 bērni, kas sadalīti 5 grupās, to apmeklē arī bērni no
apkārtējiem novadiem. Iestādē strādā 12 pedagogi un 13 tehniskie darbinieki.
PII „Rūķīši” strādā pēc programmas „Soli pa solim” un tajā notiek dažādi interesanti svētki, tiek
rīkotas izstādes kopā ar vecākiem un arī bērnu darbu izstādes. Bērnudārza ēku (Brīvības iela 17,
Lubāna) ieskauj skaists priežu parks ar bērnu rotaļu laukumiem.
Lubānas mākslas skola (Tilta iela 5, Lubāna) ir akreditēta Lubānas novada pašvaldības izglītības
iestāde, kurā audzēkņi mācās saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmu „Vizuāli plastiskā
māksla”. Skola darbojas kopš 1995.gada 1.septembra.
Tā ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kurā bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem pēc mācībām
vispārizglītojošā skolā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju, veidošanu un keramiku, darbu
materiālā, un mākslas valodas pamatus.
2011.gada septembrī mācības uzsāka 61 skolēns (arī no kaimiņu novadiem) un darbu turpina 4
skolotāji.
Lubānas mākslas skolā notiek arī pieaugušo tālākizglītības kursi, kuros Lubānas novada iedzīvotāji
apgūst iemaņas filcēšanā, māla veidošanā, stikla apgleznošanā, aušanā, dekupāžā, gleznošanā.

2.11.2. Kultūras iestādes
Lubānas kultūras nams ir Lubānas novada pašvaldības iestāde, kas apsaimnieko divas ēkas: Lubānas
kultūras namu (Oskara Kalpaka iela 6, Lubāna) un Lubānas pilsētas klubu (Tilta iela 14, Lubāna).
Lubānas pilsētas klubs celts 1950.gadā un 2010.gada 30.janvārī atvērts pēc renovācijas.
Lubānas kultūras nams celts 1909.gadā un tajā darbojas dažādi amatiermākslas kolektīvi: folkloras
kopa, amatierteātris „Priekšspēle”, sieviešu senioru koris „Noskaņa”, jauktais vokālais ansamblis
„Naktsputni”, jauniešu deju kolektīvs „Žuburi”, tautas deju ansamblis „Lubāna”, kapela „Meldiņš”,
Eiropas senioru deju kolektīvs „Varavīksne” un līnijdeju kolektīvs.
Lubānas kultūras nams savus brīvdabas pasākumus organizē Lubānas pilsētas estrādē.
Meirānu tautas nams celts 19.gs beigās un atvērts pēc renovācijas 2010.gada 1.maijā. Tajā darbojas
jauktais vokālais ansamblis „Kolibri”, tradīciju kopa „Sietiņš”, vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs
„Meirāni”, amatierteātris „Zeltrači” un tērpu teātris „Čiks”. Tautas nams piedāvā telpas dažādu
saviesīgu vakaru organizēšanai.
Lubānas pilsētas bibliotēka dibināta 1924.gadā un tā ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas
iestāde, kuras bezmaksas pakalpojumus ir tiesības izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam
neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma vai jebkādiem citiem nosacījumiem.
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2007.gadā Lubānas bibliotēka akreditācijas procesa rezultātā ieguvusi vietējās nozīmes bibliotēkas
statusu, kas ir piešķirts uz pieciem gadiem.
2010.gadā novada bibliotēku sistēmas reorganizācijas rezultātā Lubānas pilsētas bibliotēkai tiek
pievienota Lubānas pilsētas Bērnu bibliotēka (tagad „Bērnu literatūras nodaļa”) un Lubānas novada
Indrānu bibliotēka (tagad „Lubānas pilsētas ārējais apkalpošanas punkts „Baloži””).
No 2003.gada bibliotēkā darbojas lasītāju klubs „Lubānieši”, kas kļuvis par nevalstisko organizāciju.
Klubs ir atvērta institūcija jebkuram novada iedzīvotājam.
Uz 01.01.2011. bibliotēkā ir 618 pieaugušo literatūras nodaļas lietotāji un 287 bērnu literatūras
nodaļas lietotāji un 32 lietotāji ārējā apkalpošanas punktā „Baloži”.
Bibliotēkas krājumu uz 01.01.2011. sastāda 21236 vienības, tai skaitā 17427 grāmatas, 793 bērnu
grāmatas un 47 periodisko izdevumu nosaukumi.
Meirānu bibliotēka pirmo reizi ir minēta jau 1914.gadā, bet pašreiz Meirānu bibliotēka izvietojusies
bijušajā Meirānu dzelzceļa stacijas ēkā.
Uz 2011.gada 1.janvāri kopējais Meirānu bibliotēkas lasītāju skaits bija 119. Bibliotēkas krājumu uz
01.11.2009. sastāda 6660 vienības. Bibliotēkā ir seši datori, no kuriem 5 paredzēti apmeklētājiem un
1 personālam.

2.11.3. Veselības un sociālās aprūpes iestādes
Lubānas novada sociālajā dienestā strādā 30 darbinieki. No tiem trīs ir sociālie darbinieki, 10
aprūpētāji „Aprūpei mājās”, 4 aprūpētāji nodaļā un 8 medicīnas darbinieki. Iestādei ir trīs
struktūrvienības:
1.

Sociālais dienests, kas veic darbu ar klientiem, darbu ar ģimenēm un aprūpi mājās.

2.

Struktūrvienība „Lubānas novada sociālais dienests”, kam ir divas nodaļas:
1)

medicīniskā daļa, kur tiek sniegti laboratorijas, fizikālās terapijas, rentgena, ķirurga un
ginekologa pakalpojumi;

2)

sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa ar diennakts izmitināšanu pensionāriem, I un II
grupas invalīdiem. Ir īslaicīgā sociālā aprūpe (līdz 3 mēnešiem) un pastāvīgā sociālā aprūpe
ar 33 gultu vietām.

3.

Meirānu feldšeru-vecmāšu punkts, kur feldšeris pieņem pacientus un sadarbībā ar ģimenes
ārstiem veic injekcijas, mājas vizītes, patronāžas un profilaktisko darbu.
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Lubānā Oskara Kalpaka ielā 12 darbojas divas ārstu prakses: Veltas Igaunes ģimenes ārsta prakse un
Sarmītes Ābolas zobārstniecības ārsta prakse, savukārt Tilta ielā 5 darbojas Zentas Stradiņas ģimenes
ārsta prakse.
Indrānu pagasta „Vecumos” atrodas Valsts sociālās aprūpes centra „Latgale” filiāle „Lubāna”, kurā
2010.gadā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 91 klients.

2.12. Civilā aizsardzība, ugunsdrošība un paaugstināta riska objekti
Lubānas novadā pasākumus civilās aizsardzības jomā nepieciešams veikt atbilstoši Civilās aizsardzības
likumam (05.10.2006.). Lai iedzīvotājus varētu informēt par avārijas vai ārkārtas situācijas
gadījumiem, pašvaldības teritorijā ir uzstādīta apziņošanas sistēmu, savukārt pamatojoties uz
iespējamā riska novērtējumu pašvaldībai un citām institūcijām būtu jāparedz resursu un līdzekļu
iesaistīšana ārkārtas situācijas gadījumos. Pašvaldībā strādā koordinators civilās aizsardzības un
ugunsdrošības jautājumu risināšanai, kā arī ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns.
Ugunsdzēsību novadā nodrošina Valsts ugunsdzēšanas un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona
brigādes Madonas daļa.
Ugunsdzēsēju vajadzībām Lubānas pilsētā ir izveidoti 40 hidranti, savukārt kā ūdens ņemšanas vieta
plānojumā ir atzīmēta viena vieta: Indrānu ciemā pie Liedes upes.
Saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu paaugstinātas bīstamības objekti ir:
1) objekti, kuru saimnieciskā vai cita veida darbība ir saistīta ar enerģijas ražošanu un uzkrāšanu,
elektromagnētisko starojumu, ugunsnedrošu, sprādzienbīstamu, bīstamu ķīmisku vielu un produktu,
bīstamo atkritumu, augu karantīnas organismu, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu, kodolmateriālu
un to atkritumu pārstrādi, apstrādi, ražošanu, lietošanu, uzglabāšanu un transportēšanu tādos
daudzumos, kas katastrofu vai citu faktoru iedarbības dēļ var nodarīt kaitējumu cilvēkiem, īpašumam
un videi ārpus objekta teritorijas;
2) hidrotehniskās būves.
Savukārt atbilstoši kaitējuma iespējamam apjomam paaugstinātas bīstamības objektus iedala trijās
bīstamības grupās: valsts nozīmes objekti, reģionālas nozīmes objekti un vietējas nozīmes objekti.
Lubānas novadā kā paaugstināta riska objekti un teritorijas nosakāmi:
1)

degvielas uzpildes stacija.

Novadā atrodas viena degvielas uzpildes stacija Lubānas pilsētā, Stacijas ielā 16.
2)

notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un katlu mājas.
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Lubānas novada teritorijā NAI ir ierīkotas Lubānas pilsētā, Meirānu ciemā un pie valsts sociālās
aprūpes centra „Latgale” filiāles „Lubāna”.
Lubānas pilsētā ir trīs katlu mājas, kuru apkurināšanā izmanto šķeldu, atsevišķās reizēs arī skaidas.
3)

Applūstošās teritorijas.

Lai arī Lubānas zemienē ir veikti ļoti apjomīgi pretplūdu aizsardzības pasākumi, t.i. veikta upju
regulēšana un baseinu pārvirze, aizsargdambju un regulējošu slūžu izbūve, polderu ierīkošana,
Lubānas novada teritorija joprojām ir pakļauta applūšanas riskam, īpaši Lubānas pilsēta.
Teritorijas plānojumā ir attēlotas teritorijas ar applūšanas varbūtību 10%, t.i. vietas, kuras applūst
reizi 10 gados. Applūstošajās teritorijās netiek plānota perspektīvā apbūve.
4)

Augšņu erozijas teritorija.

Augšņu erozijas un nogruvuma pazīmes novada teritorijā novērojamas vietā, kur Aiviekstē ietek
Pededzes kanāls.
5)

Mežu ugunsgrēka riska teritorijas.

Lubānas novadā meži aizņem 65% no visas novada kopplatības. Apmēram trešdaļa (32,1%) no
mežiem iekļauti 4. un 5. klasē, kurām ugunsbīstamība ir zema vai ļoti zema, no visām mežu platībām
44,7% iekļautas 3. klasē ar vidēju ugunsbīstamību un 23,2% mežiem ir noteikta paaugstināta vai
augsta ugunsbīstamība.
Papildus ugunsbīstamību rada tas, ka Lubānas pilsētā mežu teritorijas aizņem 22,3% no pilsētas
teritorijas.
6)

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās teritorijas

Novada teritorijā atrodas divas piesārņotās vietas (zāģu skaidu izgāztuve „Vilku bedres”, un un bijusī
zāģu skaidu izgāztuve „Podiņu stādaudzētava”), kā arī viena potenciāli piesārņotā vieta „Zaķu
vecaine”, kas pašlaik ir rekultivēta.
7)

Nesakārtotie ražošanas objekti.

8)

Cilvēku masu pulcēšanās vietas.

9)

Avārijas enerģētikas objektos

Iespējami elektroenerģijas piegādes pārtraukumi spēcīgu vētru gadījumā, krītošiem kokiem pārraujot
gaisvadu elektrolīnijas.
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3. ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVA
3.1. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni
Saskaņā ar likumu „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (13.10.2011.) teritorijas plānojumu
izstrādā atbilstoši vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai un ievērojot citus nacionālā,
reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.
Tā kā Lubānas novadam nav izstrādāta ilgtspējīgas attīstības stratēģija, tad izstrādājot teritorijas
plānojumu, tika izvērtēta vienlaicīgi ar tā izstrādi uzsāktā Attīstības programma.
Lubānas novada attīstības programma 2012. – 2018.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments,
kurā ir noteikta Lubānas novada attīstības vīzija, ilgtermiņā sasniedzamie mērķi, kā arī noteiktas
vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 7 gadu periodam. Programma paredz Lubānas
novada attīstību balstīt uz vietējo resursu pilnīgāku izmantošanu. Dokumentā ir apzināts novada
teritorijas attīstības potenciāls, unikālie resursi un vērtības. Ir noteikta Lubānas novada specializācija,
izvirzot vadošos ekonomiskās darbības veidus, kas ļaus Lubānas novadam gūt ienākumus un
paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Attīstības programmā novadā pieejamie un attīstībai nozīmīgie resursi tiek sadalīti pēc to nozīmes.
Lubānas novada starptautiskās nozīmes resursi - Lubānas mitrāju komplekss, tīrā un maz piesārņotā
daba latviskā vide, tradīcijas, neskartā daba.
Nacionālās nozīmes resursi – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas pieminekļi, lielākie
uzņēmumi, derīgie izrakteņi – kūdra, smiltis, Aiviekste, kas ir vērtīgs dabas resurss un izmantojams
novada atpazīstamībai.
Reģionālās nozīmes resursi – raksturīgā lauku mozaīkveida ainava, tīrā un maz piesārņotā daba,
novada nozīmes pakalpojumu centrs lauku iedzīvotājiem, izglītības centrs, interešu un kultūrizglītības
iespējas, brīvā laika pavadīšanas un kultūras iespējas un pakalpojumi, lauksaimniecības, ražošanas un
tirdzniecības uzņēmumi, uzņēmīgi un kvalificēti cilvēki.
Lubānas novada vīzijā ir noteikts, ka tā ir daudzpusīga dabas vērtību un cilvēku iespēju zeme,
ekoloģiskas vides un saimnieciskās darbības paraugs Latvijai un pasaulei.
Savukārt Lubānas novada specializācija ir lauksaimniecība, pārtikas pārstrāde, ekotūrisms, neskarta
daba un medības.
Lubānas novada vidēja termiņa mērķu sasniegšanu paredzēts veikt, īstenojot 31 uzdevumu atbilstoši
3 izvirzītājām vidēja termiņa attīstības prioritātēm: efektīva uzņēmējdarbība, cilvēka dzīves labklājība
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un kvalitatīva un pieejama dzīves vide, kuru sasniegšanai ir noteiktas vidēja termiņa prioritātes un
rīcības virzieni.
Attīstības programmā vidējā termiņā sasniedzamajiem prioritātes mērķiem ir noteikti atsevišķi
rezultatīvie rādītāji, kas rāda prognozētās rādītāja vērtības 2018.gadā.

3.2. Teritoriālais konteksts
3.2.1. Nacionālais konteksts
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam jeb „Latvija2030” ir hierarhiski augstākais
valsts ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kas ietver valsts ilgtspējīgas attīstības vadlīnijas un
telpisko perspektīvu. Tajā izvirzītie valsts ilgtermiņa attīstības mērķi, prioritātes un telpiskas attīstības
perspektīva tiek īstenotas, realizējot pakārtotas nozaru un teritoriju attīstības politikas. Dokumentu
izstrādāja RAPLM un ekspertu grupa, bet 2010.gadā tas tika apstiprināts Saeimā. Līdz ar to visi
stratēģiskās plānošanas un attīstības dokumenti jāveido saskaņā ar šīs stratēģijas noteiktajiem
virzieniem un prioritātēm.
Izstrādājot Teritorijas plānojumu, svarīga ir stratēģijā iekļautā telpiskās attīstības perspektīva, kurā
aplūkota Latvijas ilgtermiņa attīstība no vietas kapitāla izmantošanas viedokļa. Telpiskās attīstības
perspektīvas uzdevums ir iezīmēt integrētu skatījumu valsts teritorijas līdzsvarotai un ilgtspējīgai
attīstībai, lai Latvijas galvenās vērtības, resursi un priekšrocības tiktu izmantotas visefektīvākajā veidā.
Tā piedāvā vadlīnijas turpmākai attīstības plānošanai un sekmēšanai nacionālā, reģionālā un vietējā
pārvaldes līmenī atbilstoši teritorijas izaugsmes potenciālam un vajadzībām.
Telpiskās attīstības perspektīvā uzsvērts, ka iekšējās sasniedzamības nodrošināšanā galvenā loma
joprojām ir autoceļiem. Latvijas autoceļu tīkls ir pietiekami blīvs, taču autoceļu kvalitāte ir ievērojami
zemāka par Eiropā pieņemto. Kaut arī lielākā daļa pasažieru pārvadājumu tiek veikti, izmantojot
autotransportu, valstī nav neviena automaģistrāles parametriem atbilstoša autoceļa, un
autotransporta maksimālais atļautais pārvietošanās ātrums ir mazāks nekā citās valstīs. (280)
Valsts iekšējās sasniedzamības uzlabošanai, reģionālās attīstības sekmēšanai un reģionu iedzīvotāju
mobilitātes veicināšanai jāuzlabo reģionālo un vietējo autoceļu, kā arī sabiedriskā transporta
pakalpojumu kvalitāte ar mērķi samazināt ceļā pavadīto laiku. Jāsamazina brauciena ilgums
sabiedriskajā transportā, ceļojot no nacionālās un reģionālās nozīmes centriem uz Rīgu, kā arī
jānodrošina iespējas 45 minūšu laikā no jebkuras apdzīvotās vietas nokļūt tuvākajā nacionālās vai
reģionālas nozīmes centrā pa līdzenu un satiksmes drošības tehniskajiem līdzekļiem aprīkotu
autoceļu, tai skaitā asfaltētu. Lai to panāktu, ir jāuzlabo to autoceļu kvalitāte, kas savieno kādreizējos
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pagastu administratīvos centrus ar novadu centriem, reģionālās un nacionālās nozīmes centriem.
(286)
No teritorijas attīstības viedokļa ir svarīgi, lai sabiedriska transporta sistēmu funkcionētu savstarpēji
saskaņoti. Ir jārada ērta un vienota sabiedriska transporta sistēma, panākot dažādu transporta veidu
savstarpēju saskaņotību un atbilstošu sabiedriskā transporta komforta līmeni. Saskaņojot sabiedriskā
transporta maršrutus un to apkalpošanas laika grafikus, ir jāsamazina kopējais ceļā pavadītais laiks.
(290)
Valsts autoceļu kvalitāte jāceļ līdz tādam līmenim, kas nodrošina ērtu, ātru un drošu pārvietošanos,
samazina nepieciešamo ceļojuma laiku pa starptautiskās un nacionālas nozīmes autoceļiem.
Jānodrošina visu valsts reģionālo autoceļu ieklājums ar melno segumu, kā arī ievērojami jāpalielina ar
melno segumu ieklāto vietējo valsts un pašvaldību autoceļu īpatsvars, savienojot apdzīvotās vietas
lauku teritorijas. Tādejādi tiks sekmēta novadu attīstība un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanās,
garantējot lauku teritoriju iedzīvotajiem nepieciešamās mobilitātes iespējas jebkuros laika apstākļos.
Ir jāuzlabo arī satiksmes drošība un jāsamazina transporta radītā kaitīgā ietekme uz vidi. (293)
Perspektīvā norādīts, ka par galvenajiem ekonomiskās attīstības centriem kļūs pilsētas, pieaugs to
ekonomiskā kapacitāte un konkurētspēja. Pilsētām jākļūst par katra reģiona un visas valsts attīstības
virzītājspēku. Pilsētvides kvalitātes paaugstināšana nodrošinās estētiski un funkcionāli piemērotu un
drošu dzīves telpu iedzīvotājiem, radīs priekšnosacījumus investīciju piesaistei, uzņēmējdarbības
attīstībai un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Ir jāpanāk pilsētas teritoriju sabalansēta
attīstība, tostarp atjaunojot pilsētas degradētas teritorijas. Katrai pilsētai ir jāspecializējas, izmantojot
savas unikālas īpatnības, stiprinot savu īpašo lomu un identitāti. (318)
Mazajām pilsētām un atsevišķos gadījumos lielākajām lauku apdzīvotājam vietām ir jāpilda novadu
nozīmes attīstības centru loma, sniedzot apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem pakalpojumus un
nodrošinot darba vietas. Novadu nozīmes attīstības centriem ir jāiekļaujas kopējā nacionālās un
reģionālās nozīmes attīstības centru funkcionālajā tīklā. Tāpēc novadu nozīmes attīstības centros ir
jākoncentrē pakalpojumi, kas nodrošina pievilcīgu dzīves vidi un priekšnoteikumus ekonomikas
attīstībai. Novada nozīmes attīstības centrus nosaka reģionālā un vietējā līmeņa teritorijas attīstības
plānošanas dokumentos. (330)
Pilsētas ir apkārtējo lauku teritoriju, t.sk. viensētu un ciemu, atbalsta centri, noieta tirgus
lauksaimniecības produkcijai, darba un dažādu pakalpojumu saņemšanas vietas lauku iedzīvotājiem.
Savukārt lauki, paralēli lauksaimnieciskās un mežsaimnieciskās produkcijas ražošanai, nodrošina
rekreācijas iespējas pilsētu iedzīvotājiem, kvalitatīvu dzīves telpu pilsētās strādājošajiem, kā arī
teritorijas nelauksaimnieciskai uzņēmējdarbībai. Attīstot lauku tūrismu un citus alternatīvos nodarbes
veidus, it sevišķi e-darba iespējas, izmantojot lauku viensētas arī kā brīvdienu un vasaras mājas,
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jāveicina Latvijai raksturīgā dzīvesveida ar vēsturisko apdzīvojuma struktūru, kultūrainavu un
tradīcijām saglabāšana. (332)
Turpmākai novadu nozīmes attīstības centru (mazpilsētu, lielo ciemu) sekmīgai attīstībai
nepieciešams nodrošināt visa veida infrastruktūras attīstību un tās kvalitātes uzlabošanu, pamata
(izglītības, veselības, sociālo u.c.) pakalpojumu un kvalitatīvu mājokļu pieejamību, kultūras un brīvā
laika pavadīšanas iespējas, kā arī uzņēmējdarbības aktivitāti, radot darba iespējas iedzīvotājiem,
tostarp attīstības centram piegulošajās lauku teritorijās. (348)
Īstenojot ilgtspējīgu pilsētplānošanu, pilsētvides attīstībai nepieciešams komplekss atbalsts. Jāveic
pasākumi pilsētas degradēto teritoriju revitalizācijai, pilsētu telpiskās un vizuālas identitātes
saglabāšanai un attīstībai (pilsētas centrālo daļu sakārtošana), laikmetīgās kultūrtelpas attīstībai,
publiskās infrastruktūras sakārtošanai, pilsētu zaļo zonu un publiskās telpas uzturēšanai, mobilitātes
sekmēšanai starp dažādām pilsētas daļām un piepilsētu, t.sk. iedzīvotajiem ar kustību traucējumiem.
(349)
Pilsētu un lauku sadarbību stiprina katras teritorijas īpašo priekšrocību (dabas, kultūras, ekonomiskā,
sociālā potenciāla) izmantošana, novēršot nevajadzīgu savstarpējo konkurenci. Būtiski ir nodrošināt
pakalpojumu (izglītības, veselības, sociālos, kultūras, izklaides u.c.) un darba vietu pieejamību un
sasniedzamību lauku iedzīvotajiem, kā arī rekreācijas un dzīvošanas iespējas pilsētas iedzīvotajiem,
attīstot kvalitatīvu un savstarpēji savienojošu transporta infrastruktūru, īpaši uzlabojot ceļu kvalitāti,
elektroniskos sakarus un sabiedrisko infrastruktūru, tā radot dzīvošanai pievilcīgu vidi lauku
teritorijās. (350)
Lai sekmētu pilsētu un lauku teritoriju integrēšanos savstarpēji papildinošos tīklos, jāievēro integrēta
pieeja attīstības un atbalsta plānošanā un īstenošanā. Definējot savu lomu funkcionālajos tīklos,
katrai pilsētai ir jāfokusējas uz savām priekšrocībām un jāveic pasākumi fiziskās, ekonomiskās un
sociālās infrastruktūras un pakalpojumu attīstībai, atsevišķu pilsētas daļu sasaistes uzlabošanai un
degradēto teritoriju atjaunošanai. Vienlaikus plānojot un īstenojot attīstību lauku teritorijās, jāparedz
pasākumi lauku ekonomikas dažādošanai un pieejamo izaugsmes resursu efektīvākai izmantošanai,
tādā veidā sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos. Lai to panāktu, ir jānodrošina arī nozaru attīstības
prioritāšu savstarpējā koordinācija un sasaiste ar teritoriju attīstības prioritātēm, apvienojot fiziskos,
sociālos, infrastruktūras, kultūras un vides aspektus, kā arī paredzot ietekmi uz apkartējām
teritorijām. (352)
Pilsētu attīstības plānošanā ir jānovērš pilsētu turpmākās izplešanās tendences, saglabājot piepilsētas
dabas resursus, ka ari piemērojot „kompaktas” pilsētas modeli ar jauktu zonējumu, dažādotu zemes
izmantošanu, blīvāku apbūvi. (353)
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007. - 2013.gadam
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Latvijas Nacionālais attīstības plāns ir vidēja termiņa stratēģiskais plānošanas dokuments 2007. 2013.gadam, kurš apstiprināts MK 2006.gada 4.jūlijā, pieņemot noteikumus Nr.564.
Saskaņā ar „Attīstības plānošanas sistēmas likuma” (08.05.2008.) 12.panta otro daļu, Nacionālais
attīstības plāns ir hierarhiski augstākais vidējā termiņa attīstības plānošanas dokuments. Tas ir valsts
galvenais stratēģijas īstenošanas instruments, kas nosaka nozaru un teritoriju attīstības prioritātes
vidējam termiņam jeb laika posmam līdz septiņiem gadiem. Plāns tiek īstenots ar nozaru un teritoriju
(reģionu, pašvaldību) attīstības politiku starpniecību, t.sk., plānojot valsts un pašvaldību, ES politiku
instrumentu un citu finanšu avotu investīciju programmas.
Plānā ir teikts, ka reģionālās attīstības mērķis ir veicināt un nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu valsts
attīstību, ievērojot visas valsts teritorijas un atsevišķu tās daļu īpatnības un iespējas, samazinot
nelabvēlīgas atšķirības starp tām, kā arī saglabāt un attīstīt katras teritorijas dabai un kultūrvidei
raksturīgās iezīmes un attīstības potenciālu.
Dažādām teritorijām ir iespējams izvēlēties dažādus attīstības ceļus, balstoties uz konkrētai vietai
raksturīgām iezīmēm un salīdzinošajām priekšrocībām.
Policentriska attīstība, veidojot pilsētu tīklu, rada priekšnosacījumus līdzsvarotas valsts attīstībai.
Pilsētām jākļūst par nozīmīgu katra reģiona un visas valsts attīstības virzītājspēku, kuru potenciālu un
perspektīvo attīstības virzienu nosaka reģiona telpiskās plānošanas procesā, sadarbojoties valsts
institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un sabiedrībai. Pilsētu tīklu radīšana un
nostiprināšana palielina šo pilsētu savstarpējās papildināšanas spēju un ir efektīvs instruments
līdzsvarotai attīstībai nepieciešamo sinerģiju izmantošanai.
Kā risināmie uzdevumi tiek noteikti:
(1) nodrošināt vienotas attīstības plānošanas sistēmas izveidošanu valstī, lai panāktu vertikālo un
horizontālo sadarbību visos plānošanas līmeņos, pamatojoties uz regulāru valsts attīstības analīzi un
paredzot iespēju nepieciešamības gadījumā koriģēt nozaru attīstības plānus atbilstoši reģionu
līdzsvarotas attīstības vajadzībām;
(2) izstrādāt un īstenot teritoriāli diferencētus reģionālās attīstības atbalsta instrumentus, nodrošināt
to savstarpējo papildinātību, veidojot labvēlīgus priekšnosacījumus (sakārtota infrastruktūra,
uzņēmējdarbību veicinošo un tās uzsākšanu atvieglojošo īpašo pasākumu un pakalpojumu esamībā
u.c.) tautsaimniecības attīstībai;
(3) stiprināt reģionu kapacitāti plānošanas jomā, nodrošinot reģionos gan materiāli tehnisko bāzi, gan
cilvēkresursus;
(4) sekmēt pilsētu – lauku sadarbības veidošanos, radot jaunas un nostiprinot esošās funkcionālas
saites starp pilsētu un lauku teritorijām;
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(5) akcentēt un iekļaut teritoriālajā plānošanā reģiona un lokālās kultūrvides savdabību un kvalitāti kā
ilgtspējīgas

teritoriju

attīstības

un

konkurētspējas

nosacījumu.

Dažādot

un

pastiprināt

kultūrvēsturiskā mantojuma un laikmetīgās kultūrvides sociālekonomisko ietekmi;
(6) PPP principa plaša izmantošana reģionu attīstības nodrošināšanai.
Plānā uzsvērts, ka mūsdienu pieaugošajām kvalitātes prasībām atbilstoša nacionālas, reģionālas un
vietējas nozīmes infrastruktūra ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem, lai ilgtermiņā
nodrošinātu valsts ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju globālajā tirgū. Mūsdienīga un kvalitatīva
infrastruktūra sevī ietver gan satiksmes, komunālo un sociālo infrastruktūru, gan arī dažāda veida
pakalpojumus, kas saistīti ar šīs infrastruktūras izmantošanu.
Tāpat secināts, ka mūsdienīga transporta sistēma ir viens no kvalitatīvas uzņēmējdarbības un dzīves
vides radīšanas pamatelementiem. Transporta sistēmas efektivitāte un sniegto pakalpojumu kvalitāte
paaugstinās, savstarpēji integrējot dažādus transporta veidus un to piedāvāto pakalpojumu iespējas.
Tas ļauj nodrošināt iedzīvotajiem un uzņēmējiem, kā arī valsts viesiem ērtu satiksmi un kvalitatīvus
transporta pakalpojumus.
Savukārt sabiedrisko pakalpojumu kopums ietver ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas,
siltumapgādes un citus līdzīga veida pakalpojumus un to infrastruktūru. Šo pakalpojumu esamība
uzlabo dzīves vides kvalitāti, palielina saimnieciskās darbības aktivitāti, veicina efektīvu un ilgtspējīgu
energoresursu izmantošanu.

3.2.2. Reģionālais konteksts
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007. -2027.gadam
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments,
kas nosaka plānošanas reģiona attīstības iespējas, virzienus un ierobežojumus 20 gadiem. Reģiona
teritorijas plānojums ir saistošs vietējām pašvaldībām, izstrādājot un realizējot savu teritoriju
plānojumus un attīstības programmas.
Plānojuma izstrādes mērķis ir noteikt Vidzemes attīstībai stratēģiski nozīmīgus attīstības virzienus un
teritorijas, nodrošinot ilgtspējīgu un sabalansētu reģiona teritorijas attīstību, kvalitatīvu darba un
dzīves vidi.
Vidzemes reģiona teritorijas telpiskā plānojuma II. daļa – Telpiskās attīstības perspektīva nosaka
pamatnostādnes, kas atspoguļo plānoto teritorijas izmantošanu kā reģiona telpisko struktūru un
izmantošanas aprobežojumus, apraksta un grafiskā veidā ietver reģiona vēlamās telpiskās struktūras
vīziju pēc 20 gadiem, stratēģiju un rīcības tās sasniegšanai.
Teritorijas plānojumā reģiona attīstība balstīta uz diviem funkcionālajiem tīkliem: labos spārnu un
kreiso spārnu. Lubānas novads ģeogrāfiski tuvāks ir labajam spārnam, kuru veido D pilsētu tīkls –
Alūksne, Madona un Gulbene ar mazpilsētām un lauku apdzīvojuma centriem.
70

Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
I. sējums Paskaidrojuma raksts
Plānojumā noteikts, ka katras pilsētas potenciāls tiks izmantots visefektīvākajā veidā, nosakot katras
pilsētas vietu, lomu un funkciju, atbilstoši tās iedalījumam un līmenim. Tiks stiprināta pilsētu loma un
kapacitāte, kur attīstīsies jaunas ražošanas un tirdzniecības teritorijas, dzīvojamā apbūve,
koncentrēsies ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgi pakalpojumi. Tiks attīstīts ilgtspējīgs un labi
funkcionējošs pilsētu tīkls, kas balstīsies uz savstarpējas sadarbības un papildinātības principiem.
Reģiona pilsētas nekonkurēs viena ar otru, bet sadarbosies gan savā starpā, gan ar citu reģionu
pilsētām.
Reģiona telpisko vīziju (17.attēls) veido telpiskās struktūras (apdzīvojuma, atklātās telpas un
infrastruktūras) redzējums pēc 20 gadiem. Plānojumā Vidzeme šajā vīzijā noteikta kā dinamisks un
konkurētspējīgs reģions, ar dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību lauku teritorijās, ar
nozīmīgiem transporta koridoriem Rail Baltica, VIA Hanseatica un Vidzemes šoseju, ar pilsētām reģiona ekonomiskās attīstības dzinējspēku.
Plānojumā ir noteikts, ka nākotnē tiks stiprināti tie atvērtās telpas elementi un teritorijas, kas īpaši
svarīgi visa reģiona ilgtspējīgai attīstībai. Pēc Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma
Lubānas novads iekļaujas vairākās reģiona vēlamās telpas struktūrās:
1)

Meža zemju areāli ir teritorijas ar potenciālu konkurētspējīgai mežsaimniecībai un prioritāti

mežu saimnieciskajai izmantošanai. Ilgtermiņa mērķis šīm teritorijām ir ilgtspējīga mežsaimniecība un
mežu apsaimniekošana, sabalansējot mežu izmantošanas ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos
aspektus.
2)

Dabas aizsardzības teritorijas ir areāli, kur koncentrētas starptautiskās, nacionālas un reģionālas

nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas un objekti. Lubānas novadā tādas teritorijas veido Lubāna
mitrājs. Šo teritoriju ilgtermiņa mērķis ir ilgtspējīgas dabas aizsardzības teritoriju apsaimniekošanas
politikas īstenošana, ietverot ekonomiskos un sociālos aspektus.
3)

Ainaviski nozīmīgās teritorijas ir reģiona nozīmes ainaviskās teritorijas, ko raksturo augsta

estētiskā un kultūrvēsturiskā kvalitāte un kuru ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un nostiprināt Vidzemes
ainavas daudzveidību un savdabību. Šo teritoriju ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un nostiprināt
Vidzemes ainavas daudzveidību un savdabību. Teritorijas plānojumā kā ainavu teritorijas ar augstu
kultūrvēsturisko un estētisko kvalitāti ir iezīmēta teritorija starp Lubānas pilsētu un Jaungulbeni.
4)

Tūrisma attīstības areāls reģiona vēlamās telpas struktūrā tiek skatīts kā dažāda veida tūrisma

attīstībai nozīmīga un piemērota teritorija. Kā ilgtermiņa mērķis šīm teritorijām noteikts ilgtspējības
nodrošināšana un daudzveidīgu tūrisma pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību attīstība. Lubānas
novads šajā areālā iekļaujas kā ekotūrisma attīstības teritorija.
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Attēls Nr.17. Vēlamās telpiskās struktūras vīzija Vidzemes plānošanas reģionā. Avots: Vidzemes plānošanas
reģiona teritorijas plānojums 2007. -2027.gadam.

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā ir noteikta reģiona apdzīvojuma struktūras
attīstība (18.attēls). Tā balstās uz policentrisku struktūru ar pastāvošām ciešām funkcionālām
saiknēm, kur sava vieta ir gan nacionālas, gan reģionālas, gan novada un vietējas nozīmes centriem,
to skaitā viensētām. Apdzīvojuma centru iedalījuma veidošanai tiek noteikti arī konkrēti kritēriji.

72

Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
I. sējums Paskaidrojuma raksts
Apdzīvojuma centri ir pilsētas un lauku apdzīvojuma centri, kuri iedalās četros līmeņos: nacionālas
nozīmes centri, reģiona nozīmes centri, novadu nozīmes centri un vietējas nozīmes centri, ko reģiona
plānojumā nenosaka.

Attēls Nr.18. Attīstības centru iedalījums Vidzemes plānošanas reģionā. Avots: Vidzemes
plānošanas reģiona teritorijas plānojums 2007. -2027.gadam.
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā kā novada nozīmes centrs (3.līmenis) ir noteikta
Lubānas pilsēta. Pēc definīcijas tā nodrošina vienas vai vairāku vietējās pašvaldības iedzīvotājiem
regulāri un epizodiski nepieciešamos pakalpojumus un ir vietējo pašvaldību administratīvais centrs
vai pakalpojumu saņemšanas vieta.
Kā ilgtermiņa mērķis novada nozīmes centram ir noteikts, ka tam jākļūst par policentriskās
apdzīvojuma struktūras balstu nodrošinot apkārtējo lauku teritoriju attīstību un dzīvotspējas
saglabāšanu. Tam jāattīstās kā daudzfunkcionālam pakalpojumu centram.
Kā vidēja termiņa mērķis novada nozīmes centram ir noteikts nodrošināt novadu pašvaldību
noteiktos administratīvos pakalpojumus un pakalpojumus ciemiem un citām mazākām lauku
apdzīvotām vietām un viensētām, saglabājot lauku teritoriju identitāti.
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Lubānas pilsēta pilda arī funkcionālo tīklu funkcijas, jo tajā ir lielāks blīvums, ar saistītu labi
funkcionējošu infrastruktūru, augstāku mobilitāti un iedzīvotāju interesi pakalpojumu saņemšanā.
Kā ilgtermiņa mērķis tam noteikts veidot ilgtspējīgu un labi funkcionējošu pilsētu tīklu, kas balstīts uz
savstarpējās sadarbības un papildinātības principiem.
Savukārt kā vidēja termiņa mērķis ir noteikts veidot un stiprināt sadarbību starp pilsētām, savstarpēji
papildinot funkcijas un kopīgi veidojot pakalpojumus, nodrošinot Vidzemes pilsētu konkurētspēju ar
citu reģionu pilsētām Latvijā un Baltijā.
Lubānas pilsēta ir noteikta kā novada nozīmes ražošanas centrs, kurā būtu nepieciešams rezervēt
platības jaunu ražotņu izveidei vietēja līmeņa uzņēmumu piesaistei.
Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojumā atsevišķa sadaļa pievērsta infrastruktūrai.
Nozīmīgākās infrastruktūras teritorijas, kuras šķērso Lubānas novadu ir:
1)

Autoceļi.

Vidzemes plānošanas reģionā līdz 2027.gadam vajadzētu sasniegt autoceļu iedalījumu, kurā autoceļš
P82 Jaunkalsnava-Lubāna un P83 Lubāna-Dzelzava būtu kā kā reģionālas nozīmes autoceļi.
Kā ilgtermiņu mērķis ceļu attīstībai ir noteikts attīstīt ilgtspējīgu un drošu ceļu tīklu starp pilsētām un
citām apdzīvotām vietām, nodrošinot apdzīvojuma struktūras attīstību, saikni reģiona iekšienē un ar
citu reģionu pakalpojumu sniegšanas centriem.
2)

Veloceļi.

Ilgtermiņa mērķis ir paaugstināt Vidzemes reģiona iedzīvotāju mobilitāti izveidojot veloceliņu tīklu,
garantējot gājēju un velosipēdistu drošību un nodrošinot alternatīvas pārvietošanās iespējas.
3)

Sabiedriskais transports.

Vēlamo sabiedriskā transporta attīstības struktūru reģiona līmenī nosaka starptautiskiem maršrutiem
un nacionālas, reģionālas nozīmes centru mobilitātes paaugstināšanai.
Kā ilgtermiņa mērķis ir noteikts attīstīt efektīvu un ilgtspējīgu sabiedriskā transporta sistēmu,
integrējot Vidzemes reģionu sabiedrisko transportu starptautisko pasažieru pārvadājumu tīklā.

3.2.3. Kopīgās interešu teritorijas
Lubānas novads robežojas ar 4 novadiem: Gulbenes, Rugāju, Balvu un Madonas. Uzsākot teritorijas
plānojumu izstrādi, šīs pašvaldības, tika informētas par Lubānas novada Teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu, kā arī noskaidrots to viedoklis un priekšlikumi.
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Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām būtu jāstiprina tādās interešu jomā kā izglītība, kultūra, veselības
aprūpe, tūrisms un kopējo ceļu uzturēšana. Īss raksturojums par kopīgajām interešu teritorijām ar
katru no kaimiņu pašvaldībām dots 14.tabulā.
Tabula Nr.14. Lubānas novada un kaimiņu pašvaldību kopīgās interešu teritorijas

Pašvaldība
Gulbenes novads
Rugāju novads
Balvu novads
Madona novads

Kopīgās interešu teritorijas
Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” apsaimniekošana.
Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” apsaimniekošana.
Aiviekstes upes izmantošana.
Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” apsaimniekošana.
Autoceļš P82 Jaunkalsnava-Lubāna un P83 Lubāna-Dzelzava.
Aiviekstes upes izmantošana.
Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” apsaimniekošana.

Bez pieminētajām kopīgajām interesēm visām pašvaldībām būtu jāsadarbojas teritorijas plānotās
(atļautās) izmantošanas saskaņošanā robežzonās, Daugavas upju baseinā ietilpstošo upju
apsaimniekošanā un piesārņošanas nepieļaušanā, kā arī dabas resursu un derīgo izrakteņu krātuvju
izmantošanā.

3.3. Teritorijas attīstības risinājumi un pamatojumi
3.3.1. Apdzīvojuma struktūra
Pēdējo gadu notikušās pārmaiņas ir būtiski ietekmējušas Lubānas novada dzīvi un vides kvalitāti.
Pilsētā un ciemos negatīvu ietekmi ir atstājusi iedzīvotāju skaita samazināšanās dabīgo procesu un
migrācijas rezultātā, kam ir tendence turpināties. Kopš 2007.gada iedzīvotāju skaits novadā ir
samazinājies par 5,9%.
Teritorijas plānojumā apdzīvojuma sistēma veidota saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumu” (18.12.2008.) un ņemot vērā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2007.2027. III daļas vadlīnijas. Saskaņā ar tiem Lubānas novada Teritorijas plānojumā apdzīvojuma
struktūru veido šādas apdzīvotās vietas: Lubānas pilsēta, 2 ciemi (Meirāni un Indrāni) un viensētas.
Par nozīmīgākajām apdzīvotajām vietām Lubānas novadā uzskatāmas Lubānas pilsēta, kurā dzīvo 66%
no visiem novada iedzīvotājiem. Ņemot kopā iedzīvotāju skaitu pilsētā un ciemos sanāk, ka blīvi
apdzīvotajās teritorijās dzīvo 79% no visiem iedzīvotājiem.
Teritorijas plānojums paredz, ka blīvā apbūve un ekonomiskās aktivitātes galvenokārt tiek
koncentrētas pilsētas un ciemu teritorijās un to tiešā tuvumā, maksimāli izmantojot esošo ceļu
infrastruktūru un inženiertīklus.
Lubānas pilsēta ir spēcīgākais un attīstītākais centrs novadā, kurā pieejami banku, apdrošināšanas,
grāmatvedības, pārtikas, ēdināšanas u.c. pakalpojumi, taču daudzi aptaujātie iedzīvotāji iepērkas
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Madonā, kur esot lielāks piedāvājuma klāsts un zemākas cenas. Darbaspēka migrācija galvenokārt
novērojama Lubānas pilsētas virzienā.
Izvērtējot Lubānas novada apdzīvoto vietu telpiskās saiknes novada teritorijā, kā arī ar kaimiņu
novadu apdzīvotajām vietām, jāsecina, ka galvenokārt meklējot pakalpojumus vai nodrošinot
administratīvus kontaktus tiek īstenota vertikālā saikne starp Lubānas pilsētu un ciemiem, kā ari
kaimiņu novada apdzīvotajām vietām.
Teritorijas plānojumā ir paredzēts 15,0 ha lielu Ozolu ciema teritoriju pievienot Lubānas pilsētai. Tas
tiek darīts, jo Ozoli ir izveidojušies uz Lubānas pilsētas robežas un telpiski ir tās apbūves turpinājums
(šeit atrodas vienģimenes un mazstāvu dzīvojamās mājas). Kā pakalpojumu saņemšanas centram
ciemam ir niecīga nozīme: tajā nav neviena publisko pakalpojumu institūcijas.
Meirāni ir novada lielākais ciems, kurā atrodas atsevišķas kultūras un izglītības iestādes. Ciema kopējā
platība ir 73,3 ha un salīdzinot ar iepriekšējo teritorijas plānojumu, tā platība ir samazinājusies par
45%, kas noticis galvenokārt uz lauksaimniecības zemju rēķina.
Indrānu ciema kopējā platība ir 59,6 ha un salīdzinot ar iepriekšējo teritorijas plānojumu, tā platība ir
palielinājies par 15%. Galvenokārt tas noticis precizējot ciema robežas.
Teritorijas plānojums paredz veidot pēc iespējas kompaktas apbūves teritorijas, lai maksimāli tiktu
saglabātas gan dabas teritorijas, gan meži, gan vērtīgās lauksaimniecības zemes, kā arī racionāli tiktu
izmantots esošais ceļu tīkls un inženiertehniskais nodrošinājums. Teritorijas plānojumā ir paredzēts
paplašināt Lubānas pilsētas robežu, savukārt ciemu robežas ir precizētas izmantojot Vidzemes
plānošanas reģiona teritorijas plānojuma 2007.-2027. III daļas vadlīnijās noteiktos kritērijus:
1)

Plānot vietējos pakalpojumu sniegšanas centrus, ievērojot plānoto apdzīvojuma struktūru un
pakalpojuma sasniedzamību.

2)

Plānojumos izvērtēt vietējo attīstības centru un novada nozīmes centru savienojumu pa ceļiem
un transporta iespēju esamību, iedzīvotāju mobilitātes iespējas un pieejamo pakalpojumu
apjomu.

3)

Plānot teritorijas infrastruktūras attīstības nodrošināšanai.

4)

Sabiedriskā transporta pieejamības nodrošināšana augstāka līmeņa centriem.

Lubānas novada lauku teritorijā dzīvo 21% novada iedzīvotāji, pie tam viensētas blīvāk izvietojušās
galvenokārt tā R un vidusdaļā pie Lubānas pilsētas un gar autoceļiem P82 Jaunkalsnava-Lubāna, P83
Lubāna-Cesvaine un V842 Lubāna-Balvi pieguļošajā joslā 0,2 līdz 3 km attālumā. Šajās teritorijās ir
saglabājama Vidzemei raksturīgā kultūrainava.
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3.3.2. Ceļi un transports
Teritorijas plānojums paredz saglabāt esošo ceļu un ielu tīklu, kas nodrošina piekļūšanu visām novada
lauku teritorijas viensētām un pašreiz jau blīvi apbūvētām teritorijām, kā arī kravu pārvadājumus.
Jaunajām apbūves teritorijām (dzīvojamai, darījumu u.c.) jānodrošina to sasniedzamība, veidojot
jaunu vietējas nozīmes ceļu un ielu tīklu ar pieslēguma iespējām valsts vietējiem vai pašvaldības
ceļiem.
Izstrādājot Lubānas novada Teritorijas plānojumu pilsētas un ciemu ielas tika izvērtētas pēc to
raksturīgajām savienošanas, piekļūšanas un uzturēšanās funkcijām un šo funkciju savstarpējais
sadalījums izteikts ar kategoriju grupām. Kopumā Lubānas novada ielas tika iedalītas 3 kategorijās:
1)

Maģistrālās ielas

Aptver apbūvētus ceļus (ielas) vai to posmus apdzīvotās vietās, kuros darbojas savienošana,
piekļūšana un uzturēšanās (arī tādus posmus, ko var apbūvēt, bet pašlaik vēl neapbūvē). Šo ceļa
posmu veidošanai noteicošās ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības, kuras bieži var ierobežot
piegulošās apbūves veids un apjoms.
Lēmums par to, ka savienošanas funkcija ir noteicošā, nenozīmē, ka abu pārējo funkciju prasības
drīkst atstāt bez ievērības. Tāpēc atkarībā no piekļūšanas un uzturēšanās funkcijas, arī šīs grupas
ceļiem zināmos apstākļos vajag apsvērt ātruma samazināšanas lietderību, un jācenšas panākt, lai
šajos, parasti stipri noslogotajos, ceļos mehānisko transportlīdzekļu kaitējumu apkārtējai videi
mazinātu ar būvpasākumiem.
Šīs ielas kalpo kā tranzītielas, kas šķērso Lubānas pilsētu un novada ciemus, pēc tam saslēdzoties ar
ārpilsētas/ciemu ceļiem.
2)

Pilsētas (ciemu) ielas

Aptver apbūvētas ielas vai to posmus (arī tādus, kurus var apbūvēt, bet pašlaik vēl neapbūvē)
apdzīvotās vietās (Lubānas pilsētas teritorijā – pilsētas ielas, ciemu teritorijās – ciemu ielas, kas ir
pašvaldības un valsts ceļu posmi), kuras nodrošina transporta un gājēju sakarus starp pilsētas (ciema)
teritorijām, sabiedriskajiem centriem, nodrošina izvadus uz maģistrālām ielām, kā arī nodrošina
gājēju un transporta (galvenokārt sabiedriskā pasažieru transporta) sakarus atsevišķās pilsētas un
ciemu teritorijas daļās. Galvenokārt kalpo piekļūšanai zemesgabaliem. Noteiktās dienas stundās šīs
ielas ievērojamā apjomā var pārņemt ar savienošanas funkciju. Pārklājoties ar uzturēšanas funkciju,
rodas skaidri izteikti lietošanas konflikti. Tādos gadījumos šo ielu posmu veidošanā noteicošās ir
piekļūšanas prasības. Lai konfliktus samazinātu, jānosaka zemākas savienošanas kvalitātes prasības.
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Šīs var uzskatīt par kolektorielām, kuras apkalpo satiksmi no vietējām ielām un izved uz maģistrālēm
vai mazāk svarīgiem ārpilsētas virzieniem, daļēji var apkalpot tranzītu un sabiedrisko transportu.
3)

Vietējas nozīmes ielas

Aptver apbūvētas ielas vai to posmus (arī tādus, kurus var apbūvēt, bet pašlaik vēl neapbūvē)
Lubānas pilsētā, kuras galvenokārt nodrošina uzturēšanos. Izvada transportu līdz pilsētas nozīmes
ielām. Vienlaicīgi šīs ielas zināmā apjomā pārņem arī piekļūšanas funkciju. Šo ceļa posmu veidošanā
noteicošās ir uzturēšanās funkcijas kvalitātes prasības. Mehānisko transportlīdzekļu satiksmei visumā
ir pakārtota nozīme. Pašvaldība var noteikt vietējas nozīmes dzīvojamās ielas dzīvojamās apbūves
teritorijās un vietējas nozīmes kravas transporta ielas rūpniecības teritorijās un tehniskās apbūves
teritorijās.
Apkalpo ēkas, ēku grupas un savstarpēji savieno pilsētas ielas.
Kā vietējas nozīmes ielas noteiktas arī atsevišķas piebrauktuves, kas ir dzīvojamās ielas daudzdzīvokļu
māju iekškvartālos un pamatā nodrošina uzturēšanās funkciju.
Teritorijas plānojuma II. sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un III. sējumā
„Grafiskā daļa” ielām Lubānas pilsētā un ciemos ir noteiktas sarkanās līnijas, kuru lielumi doti II.
sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Apzinot perspektīvā pieejamos finanšu līdzekļus Lubānas novadā tuvāko 10 gadu laikā netiek plānots
izbūvēt jaunus autoceļa posmus. Nākotnē būtu nepieciešams rekonstruēt atsevišķas pilsētas un
ciemu ielas, lai uzlabotu to kvalitāti un nodrošinātu iedzīvotāju drošību.

3.3.3. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti
Komunālās saimniecības darbība novadā galvenokārt saistīta ar trim pamatvirzieniem – ūdens apgādi,
kanalizācijas saimniecību un siltumapgādi. Arī turpmāk apdzīvotajās vietās ir jāturpina komunālās
saimniecības attīstību un jāpalielina pieslēgumu skaits esošajiem centralizētajiem tīkliem.
Viena no prioritātēm novadā būtu ūdenssaimniecības sakārtošana tajās vietās, kur šis jautājums līdz
galam vēl nav atrisināts vai būtu uzlabojams. Būtu nepieciešams sakārtot gan notekūdeņu sistēmu,
gan izbūvēt jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un lietus ūdens kanalizāciju atvienota no sadzīves
notekūdeņiem. Tāpat būtu nepieciešams veikt ūdens apgādes tīklu rekonstrukciju un ūdens
ņemšanas vietu sakārtošanu.
Uzsākot kādas jaunas teritorijas attīstību, ir jāparedz viss nepieciešamais inženiertīklu nodrošinājums.
Teritorijas plānojumā blīvu apbūvi paredzēts veidot novada ciemos, līdz ar to uzsākot būvniecību
ciemu teritorijās ir nepieciešams paredzēt pieslēgšanos jau esošajiem ciema inženiertehniskās
apgādes tīkliem, vai arī plānot citus risinājuma veidus.
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Lai nodrošinātu pietiekošu elektroapgādi jaunajām apbūves teritorijām nepieciešamības gadījumā
ciemos būs nepieciešams izbūvēt jaunas 20 kV kabeļu līnijas, transformatora punktus, kā arī
zemsprieguma kabeļu līnijas, nomainot vecās gaisvadu līnijas.

3.3.4. Kultūras un dabas mantojums
Lubānas novada teritorijā atrodas vairākas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 2 dabas liegumi (visi
noteikti kā Natura 2000 teritorijas), 11 dižkoki un 11 mikroliegumi.
Dabas teritorijas, to saglabātība un pieejamība nākotnē būs viens no galvenajiem dzīves vides augstas
kvalitātes rādītājiem.
Teritorijas plānojums paredz pēc iespējas saglabāt neskartas un nepārveidotas esošās dabas
pamatnes teritorijas, kas arī nākotnē būs nozīmīgs pievelkošais faktors un dzīves kvalitātes rādītājs,
tai pat laikā netieši veicinot ar tūrismu saistītas uzņēmējdarbības attīstību. Taču katrai no šīm
teritorijai ir savi specifiski nosacījumi, tādēļ atkarībā no ekoloģiskajiem apstākļiem, vides aizsardzības
prasībām un teritorijas apsaimniekošanas noteikumiem, katrā konkrētā gadījumā atļautā
izmantošana tajā veicama saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu reglamentē gan vispārējie, gan individuālie
aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kā arī dabas aizsardzības plāni.
Lubānas novada teritorijā ir 17 valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi, kuru aizsardzību nosaka
likumdošana.

Kultūras pieminekli

drīkst izmantot kultūras, izglītības, zinātnes, tūrisma,

saimnieciskiem vai citiem mērķiem tā, lai tiktu saglabāts kultūras piemineklis un kultūrvēsturiskā vide
kultūras pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā.

3.3.5. Lauksaimnieciski izmantojamo zemju un mežsaimniecības attīstība
Mežs ir svarīgs novada dabas resurss, jo meža zemes Lubānas novadā aizņem 65% lielu teritoriju.
Tādejādi novada ražošanas uzņēmumu attīstība ir vērsta uz mežsaimniecības un kokapstrādes
attīstību.
Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas aizņem 17% no novada kopplatības. Tā kā augšņu kvalitāte
līmenis novadā ir zem vidēja, tad lai iegūtu augstu ražu ir nepieciešami lieli kapitālieguldījumi, tāpēc
tā tiek izmantota lopkopībai un graudkopībai. Lauksaimniecības nozarē darbojas 6 uzņēmumi.
Vairākiem uzņēmumiem ir raksturīga darbība dažādās nozarēs, piemēram, gan lauksaimniecība, gan
mežistrāde.
Teritorijas plānojumā tiek maksimāli saglabātas lauksaimniecības teritorijas, paredzot tajās arī
daudzveidīgu darbību - pamatfunkcijas nodrošināšanai nepieciešamos ražošanas objektus, tai skaitā
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lauksaimniecības un lopkopības produkcijas pārstrādes uzņēmumus, kokapstrādes uzņēmumus,
sabiedriskās un komerciestādes, kā arī viensētas.
Daļa no lauksamniecības zemēm netiek apstrādātas un pilnībā apsaimniekotas, tās aizaug ar krūmiem
un nezālēm. Līdz ar to Teritorijas plānojumā ir paredzēts, ka neizmantojamās lauksaimniecības zemes
iespējams apmežot.

3.4. Teritorijas funkcionālais zonējums
Lubānas novada teritorijas funkcionālā zonējuma veidi ir noteikti Teritorijas plānojuma
II.sējumā „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Kopumā teritorijas plānojumā tiek
izdalītas 10 funkcionālās zonas. Atsevišķām zonām tiek noteikts arī sīkāks iedalījums, ko apzīmē,
pievienojot funkcionālās zonas apzīmējuma burtu indeksam ciparu un nosakot apbūves noteikumos
konkrētās teritorijas atļauto izmantošanu, aprobežojumus un citas prasības nosakot to izmantošanas
mērķus un nosacījumus.

3.4.1. Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS)
Savrupmāju apbūves teritorijas ir zemes vienības pilsētā un ciemos, kas noteiktas, lai nodrošinātu
mājokļa funkciju ar savrupmāju apbūvei atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru,
tehnisko infrastruktūru, ietverot to nepieciešamo pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams pilnvērtīgu
dzīves apstākļu nodrošināšanai.
Savrupmāju apbūves teritorijās var izvietot atsevišķas iestādes un objektus, kas nepieciešami
pamatfunkcijas,

dzīves

vides

kvalitātes

un

labiekārtojuma

nodrošināšanai

un

netraucē

pamatfunkcijai, tai skaitā tirdzniecības un pakalpojumu objektus, lokāla rakstura publiskas iestādes,
ārstniecības, veselības vai sociālās aprūpes iestādes, kā arī parkus, skvērus, apstādījumus, sporta un
rotaļu laukumus u.tml.
Šīs teritorijas ir paredzētas iedzīvotāju piemājas saimniecību uzturēšanai. Veidojot apbūvi šajās
teritorijās, vajadzētu paredzēt iespēju tās pieslēgt jau esošajām inženierkomunikācijām
(ūdensapgādei un kanalizācijai).

3.4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM)
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas ir zemes vienības pilsētā un ciemos, kas noteiktas, lai
nodrošinātu mājokļa funkciju ar dzīvojamai apbūvei atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves
struktūru, tehnisko infrastruktūru un pakalpojumu klāstu, kas nepieciešams pilnvērtīgu dzīves
apstākļu nodrošināšanai.
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Šis izmantošanas veids ietver daudzdzīvokļu māju apbūves zemes vienības ar 1-3 stāvu namiem.
Teritorijas plānojumā.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās var izvietot atsevišķas iestādes un objektus, kas
nepieciešami pamatfunkcijas, dzīves vides kvalitātes un labiekārtojuma nodrošināšanai, tai skaitā
tirdzniecības un pakalpojumu objektus, kultūras, izglītības un pārvaldes iestādes, ārstniecības,
veselības vai sociālās aprūpes iestādes u.c. objektus.
Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijās jānodrošina labiekārtota publiskā ārtelpa - parki, skvēri,
apstādījumi, sporta un rotaļu laukumi un citi objekti.

3.4.3. Publiskās apbūves teritorijas (P)
Publiskās apbūves teritorijas ir zemes vienības pilsētā un ciemos, kas noteiktas, lai nodrošinātu gan
komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanai un funkcionēšanai
atbilstošu teritorijas organizāciju, apbūves struktūru un transporta infrastruktūru.
Publiskās apbūves teritorijās, kā papildizmantošanu, var izvietot objektus, kas saistīti ar publiskās
funkcijas un vides kvalitātes nodrošināšanu.
Publiskās apbūves teritorijās nodrošina pietiekošu publisko ārtelpu nomenklatūru ar augstu
labiekārtojuma līmeni (laukumus, parkus, dārzus, krastmalas, promenādes u.c.).

3.4.4. Rūpniecības teritorijas (R)
Rūpniecības teritorijas ir zemes vienības pilsētā, ciemos un lauku teritorijās, kas noteiktas, lai
nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju,
inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru, kā arī lai mazinātu varbūtējo negatīvo ietekmi
uz citām teritorijām.
Starp rūpniecības un dzīvojamās apbūves teritorijām paredz buferzonu un atbilstoši izplāno ceļu un
ielu tīklu, lai mazinātu transporta negatīvo ietekmi uz dzīvojamām teritorijām.
Rūpniecības teritorijās var izvietot objektus, kas saistīti ar uzņēmējdarbībai nepieciešamās vides
nodrošināšanu, tai skaitā industriālos un tehnoloģiskos parkus, birojus, tehniskās apkopes stacijas,
degvielas uzpildes stacijas; garāžas, transporta parkus, ugunsdzēsēju depo, transporta līdzekļu
stāvlaukumus, stāvparkus, energoapgādes uzņēmumus, atkritumu šķirošanas un pārkraušanas
stacijas, kompostēšanas laukumus u.tml.
Atsevišķi tiek izdalīts teritorijas derīgo izrakteņu ieguvei un pirmapstrādei. Šīs teritorijas
izmantojamas karjeru izstrādes mērķiem – zemes dzīļu ieguvei. Līdz ieguves uzsākšanai teritorijas
atļauts izmantot lauksaimniecības vai mežsaimniecības vajadzībām.
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3.4.5. Transporta infrastruktūras teritorijas (Tr)
Transporta infrastruktūras teritorijas ir zemes vienības, pilsētā, ciemos un lauku teritorijās, kas
noteiktas, lai nodrošinātu transporta infrastruktūras tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai un
funkcionēšanai atbilstošu teritorijas organizāciju un inženiertehnisko nodrošinājumu.
Pilsētā un ciemos gar ielām un autoceļiem aizsargjoslas ir noteiktas kā sarkanās līnijas (esoša vai
projektētā ielas robeža) un būvlaides (līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei).
Transporta infrastruktūras teritorijās var izvietot objektus un uzņēmumus, kas saistīti ar to
pamatfunkcijas nodrošināšanu.

3.4.6. Tehniskās apbūves teritorijas (Ta)
Tehniskās apbūves teritorijas ir zemes vienības, pilsētā, ciemos un lauku teritorijās, kas noteiktas, lai
nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.
Šo teritoriju esošā vai plānotā (atļautā) izmantošana ir slēgta vai ierobežota lietošanas režīma būves,
ietaises un teritorijas. To lietošanas ierobežojumi izriet gan no vēlēšanās aizsargāt specializētu
objektu, gan no bīstamības, ko var radīt pats objekts.
Līnijveida inženiertehniskās apgādes tīklus un to objektus (elektropārvades līnijas, cauruļvadus,
kabeļus, transformatoru punktus, mobilo sakaru torņus u.tml.) teritorijas plānojumā nenosaka kā
atsevišķu funkcionālo zonu, bet parāda kā objektus tajā funkcionālajā zonā, kurā tie atrodas. Tas pats
attiecas uz meliorācijas būvēm un ierīcēm, kā arī uz vēja elektrostacijām.
Tehniskās apbūves teritorijās, kā papildizmantošanu, var izvietot pamatfunkcijas nodrošināšanai
nepieciešamās pārvaldes iestādes.

3.4.7. Dabas un apstādījumu teritorijas (DA)
Dabas un apstādījumu teritorijas ir zemes vienības, pilsētā, ciemos un lauku teritorijās, kas noteiktas
kā sabiedrībai brīvi pieejamas dabas vai daļēji pārveidotas un apbūvētas teritorijas, kuru izmantošana
saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas un kultūrvides vai citu sociālo funkciju, tai
skaitā kapsētu, nodrošināšanu, ietverot ar atbilstošo funkciju saistītās ēkas un būves.
Dabas un apstādījumu teritorijās, atbilstoši to specifikai un statusam, var paredzēt publiskās funkcijas
nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūras objektu un būvju izvietošanu, tai skaitā brīvdabas
estrādes, paviljonus un citus objektus, kā arī transporta līdzekļu stāvvietu ierīkošanu, meliorācijas
sistēmu, pretplūdu vai erozijas aizsardzības sistēmu izbūvi.
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Dabas un apstādījumu teritorijās, kā papildizmantošanu, var izvietot pamatfunkcijas nodrošināšanai
nepieciešamās pārvaldes iestādes.

3.4.8. Mežu teritorijas (M)
Mežu teritorijas ir zemes vienības vai tā daļas, kas ietver mežu, jaunaudžu un izcirtumu teritorijas, kā
arī zeme zem meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstoši un tam piegulošie pārplūstošie
klajumi, lauces, purvi. Tie ir lielāki vienoti meža masīvi, strukturāli stabilākas un nemainīgas
teritorijas.
Mežu teritorijas ir noteiktas, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno
funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.
Tajās mežu teritorijās, kurās atrodas aizsargājamās dabas teritorijas, jebkādas darbības veicamas
saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un tiem pakārtotajiem MK noteikumiem.
Mežu teritorijās ir izveidoti mikroliegumi, kuru izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas
kārtību nosaka MK noteikumi.
Mežu teritorijās var izvietot meža infrastruktūru, tai skaitā transporta infrastruktūras objektus,
inženierapgādes tīklus un objektus, meliorācijas sistēmas, pamatfunkcijas nodrošināšanai
nepieciešamos ražošanas objektus, pārvaldes iestādes, ar sportu un rekreāciju saistītus objektus
(dabas takas, skatu torņus, slēpošanas trases u.c.).
Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā mežu teritorijās var atmežot meža platību ar mežsaimniecību
nesaistītam darbībām - būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, kapsētu ierīkošanai, lauksaimniecībā
izmantojamās zemes ierīkošanai, īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai.

3.4.9. Lauku zemes (L)
Lauku zemes ir zemes vienības lauku teritorijās (L1, L2), ciemos (L1, L2) un pilsētā (L2, L3), kas
noteiktas lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu
visa veida lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem.
Lauku zemes ietver gan meliorētas, gan nemeliorētas lauksaimniecības zemes un kurās atrodas arī
atsevišķas koku grupas, ūdeņi u.tml. Šeit apbūvei ir pakārtota nozīme un tā veidota pēc lauku sētas
principiem - dabas elementi (alejas, koku rindas, augļu dārzi u.c.) ir mijiedarbībā ar lauku ainavai un
vietas tautas celtniecības vēsturiskām iezīmēm raksturīgām ēkām.
Šis izmantošanas veids ietver trīs veidu funkcionālās zonas ar atšķirīgiem apbūves tehniskajiem
rādītājiem, kuras grafiskajā materiālā ir attēlotas ar indeksiem L1, L2 un L3. Lauku zemēs atkarībā no
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zonējuma, jaunveidojamās zemes vienības minimālais lielums ir noteikts 2 ha (L1), 0,5 ha (L2) vai
600 m2 (L3).
Lauku zemēs atkarībā no to veida atļauta zemju transformācija (pārveidošana) citos zemes
izmantošanas veidos (piemēram, meža zemē, apbūvē).

3.4.10. Ūdeņu teritorijas (Ū)
Ūdeņu teritorijas nosaka pilsētās, ciemos un lauku teritorijās, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu
un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un dabas
aizsardzībai. Ūdeņu teritorijas ir novada teritorijā esošās ūdensteces (upes, strauti, kanāli vai to daļas)
un ūdenstilpes (ezeri, dīķi, ūdenskrātuves vai to daļas).
Ūdeņu teritorijas var izmantot zivsaimniecībai, zvejniecībai, ūdenstransportam, sportam, tūrismam,
rekreācijai, enerģētikai un ar tiem saistīto objektu (laivu piestātnes, pārceltuves u.c.) izbūvei, kā arī
inženiertīklu izvietošanai.
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PIELIKUMI
1.pielikums. Lubānas novada pašvaldības autoceļu saraksts
2.pielikums. Lubānas pilsētas ielu saraksts
3.pielikums. Valsts ģeodēziskā tīkla atbalsta punkti Lubānas novadā
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1.pielikums
Lubānas novada pašvaldības autoceļu saraksts
A grupas ceļu saraksts
N.p.k.

1.

Ceļa nosaukums

Indrāni - Liedeskrogs

Adrese (km)
no
līdz
0
6,9

Ceļi
Garums
(km)

Platums

6,9

5

Seguma
veids

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums

grants

70580040116
70580090027
70580080017
70580080001*

6,9

7,31

0,41

8,92
11,41
1,0
14,57

1,61
1,18
14,57
13,57

6
5

melnais
grants

2.

Jaunie kapi - Birznieki Dambīši

7,31
10,23
0
1,0

3.

Gundegas - Mantinieki

0

11,60

11,60

6

grants

4.

Ozoli - Meirānu tilts

0

10,35

10,35

6

grants

5.
6.

Meirānu tilts - Krūmiņi
Tūjas - Nagliņas

7.
8.

Meirānu stacija - Meldri
Dzirnulejas - Meirānu
skola
Kopā

0
0
0,16
0
0

2,34
0,16
5,49
0,38
0,48

2,34
0,16
5,33
0,38
0,48

6
6
5
4,5
5

grants
melnais
grants
grants
melnais

54,39

70580030046
70580030060
70580110122
70580010071
70580010080
70580050081
70580100104
70580160153
70580110159
70580100105
70580100106
70580170022
70580160151
70580160216
70580120029
70580130046
70580160220
70580160219

Ar
melno
segumu
(1,64)
Ar
grants
segumu
(52,75)

* servitūts
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B grupas ceļu saraksts
N.p.k.

9.
10.
11.
12.
13.

Ceļa nosaukums

Sprīdīši-Cepurnieki
Kastaiņi - Moroza
Ezernieki - Visagala kapi
Tauriņi - Akmentiņi Imantas
Sogārdi - Bļodāri

Adrese (km)
no
līdz
0
4,45
0
1,66
0
0,91
0
1,76
0

1,53

Kopā

Ceļi
Garums
(km)
4,45
1,66
0,91
1,76
1,53

Platums
5
5
5
4

Seguma
veids
grants
grants
grants
granrs

4,5

grants

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
70580050106
70580100142
70580190048
70580160217
70580160215
70580170030

10,31

C grupas ceļu saraksts
N.p.k.

14.
15.

Ceļa nosaukums
Adrese (km)
no
līdz
0
0,74
0
0,61

Baltaiskrogs - Eglaines
Mendaugas Jaunmendaugas
16.
Burtnieki - Mālkalns
0
0,36
17.
Līčagals - Pededzes laipas
0
0,94
Kopā
Avots: Lubānas novada A, B, C grupas ceļu saraksts

Ceļi
Garums
(km)
0,74
0,61
0,36
0,94
2,65

3,5
3,5

Seguma
veids
grants
smilts

Zemes vienības
kadastra
apzīmējums
70580110149
70580010118

4
4,5

grants
grants

70580160218
70580060086

Platums
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2.pielikums
Lubānas pilsētas ielu saraksts
N.p.k.

Ielas
nosaukums

1
2

Aiviekstes
Baložu

3
4
5

Barkavas
Baznīcas
Brīvības

6
7
8
9
10
11
12

Celtnieku
Cesvaines
Dārzu
Dzelzceļa
Ērgalas
Jāņa Zābera
Jaunā

13
14

Klānu
Krasta

15

Latgales

16
17
18

Lauku
Līgo
Lubānas

19
20
21
22

Madonas
Mazā
Meirānu
Melioratoru

23

Meža

24
25

Miera
Oskara
Kalpaka

26

Ozolu

27
28

Pasta
Parka

29

Rugāju

Adrese (km)
no
līdz
0
0
0,091
0
0
0
0,272
0,567
0
0
0
0
0
0
0

0,272
0,091
0,378
0,788
0,472
0,272
0,567
0,831
0,113
0,485
0,318
0,740
0,317
0,262
0,980

Segums
veids
garums
(km)
grants
0,272
melnais 0,091
grants
0,287
melnais 0,788
melnais 0,472
grants
0,272
melnais 0,295
grants
0,264
grants
0,133
melnais 0,485
grants
0,318
grants
0,740
grants
0,317
melnais 0,262
grants
0,980

Brauktuve
laukums
platums
(m²)
(m)
1360
5
364
4
1148
4
4728
6
2832
6
1360
5
1180
4
1320
5
509
4,5
2910
6
1272
4
3330
4,5
1268
4
1048
4
4900
5

0
0
0,709
0
0,986
1,086
0
0
0
0,418
0
0
0
0

0,613
0,709
1,150
0,986
1,086
1,319
0,607
0,254
0,418
0,474
0,205
0,134
0,598
0,184

melnais
melnais
grants
grants
melnais
grants
grants
melnais
melnais
grants
melnais
grants
melnais
grants

0,613
0,441
0,709
0,986
0,100
0,233
0,607
0,254
0,418
0,056
0,205
0,134
0,598
0,184

3065
2646
4254
6902
600
1165
2428
1270
2508
280
1640
536
3588
736

5
6
6
7
6
5
4
5
6
5
8
4
6
4

0
0,040
0
0
0,605
1,159
0

0,040
0,419
0,340
0,605
1,159
1,937
0,185

melnais
grants
melnais
melnais
melnais
grants
melnais

0,040
0,379
0,340
0,605
0,554
0,778
0,185

120
1516
2040
3630
2770
3890
740

3
4
6
6
5
5
4

0,185
0
0
0,322

0,723
0,100
0,322
0,633

melnais
grants
melnais
melnais

0,538
0,100
0,322
0,311

2690
450
1932
1555

5
4,5
6
5

Zemes vienības
(būves) kadastra
apzīmējums
7013-001-0082
7013-005-0119
7013-003-0030
7013-001-0075
7013-002-0188
7013-002-0129
7013-004-0084
7013-002-0142
7013-005-0151
7013-005-0099
7013-005-0118
7013-001-0077
7013-002-0153
7013-002-0130
7013-002-0148
7013-002-0189
7013-001-0076
7013-001-0084
7013-002-0145
7013-002-0154
7013-003-0031
7013-005-0150
7013-004-0097
7013-002-0152
7013-005-0149
7013-001-0079
7013-005-0090
7013-005-0109
7013-005-0158
7013-002-0150
7013-004-0098
7013-002-0122
7013-004-0078
7013-005-0089
7013-005-0157
7013-002-0155
7013-005-0087
7013-005-0156
7013-005-0107
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30
31
32
33

34
35
36
37
38

Rūpniecības
Skolas
Sporta
Stacijas

Peldu
Īsā
Plostnieku
Tilta
Upes

0
0
0
0
0,008
0,094
0,395
0
0
0
0
0

0,297
0,246
0,387
0,008
0,094
0,395
0,628
0,215
0,088
0,336
0,401
0,578

melnais
grants
melnais
melnais
melnais
melnais
melnais
grants
melnais
melnais
melnais
grants

0,297
0,174
0,387
0,008

1782
1044
1935
56

0,301
0,233
0,215
0,088
0,336
0,401
0,578

2107
1398
860
528
1176
3208
2890

39
Vidzemes
0
0,615 melnais 0,615
4305
Avots: Lubānas novada pašvaldības ielu saraksts Lubānas pilsētā

6
6
5
7
7
7
6
4
6
3,5
8
5
7

7013-001-0078
7013-002-0151
7013-001-0083
7013-005-0096

7013-001-0187
7013-005-0159
7013-005-0160
7013-001-0074
7013-004-0083
7013-004-0101
7013-005-0091
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3.pielikums
Valsts ģeodēziskā tīkla atbalsta punkti Lubānas novadā
N.p.k.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Nosaukums

Lubāna, l.b.
1113
1114
1122
1125
1126
1127
1145
1159
71
72
73
74
Aiviekste
Apšusalas
Avotiņi
Birznieki
Daukstes
Dzeltsala
Dzidras
Lapenieki
Līčagals
Mandaugas
Medību-māja
Meirāni
Meirāni
Moroza
Olgaspurvs
Osa
Pededze
Roznieki
Skalbes
Vilku purvs
Visagals
Vērde

Klase

T3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G3
G2
T1
T1
T3
T3
T1
T3
T3
T3
G2
T3
T3
T3
G2
T3
T3
T3
T1
G2
T1
T1
T3

Koordinātes(LKS 92)
x
y
309927.5
317857.670
317761.394
313393.482
314095.803
312681.470
312318.625
302401.540
299273.224
301948.329
313357.965
313139.924
313273.248
314077.899
311997.0
309181.3
317164.1
319936.4
303345.3
309459.2
314203.7
313977.4
317850.037
304421.4
301528.8
303414.7
307020.331
309397.8
311629.3
314080.2
317698.3
301139.100
312926.8
298375.5
306319.7

665874.4
671980.211
671797.863
661666.032
665316.247
670967.439
671024.148
660166.615
656840.543
659725.353
660050.387
661361.852
662371.605
676427.344
662335.7
668629.2
663880.3
667623.5
656607.3
680796.6
658747.0
670399.7
665124.278
652653.1
659283.8
658668.1
662729.714
657659.0
680473.8
676341.5
672034.3
658600.280
679130.8
656721.8
682162.6

Augstums
virs jūras
līmeņa (m)*

Norm.
augstums
(m)
100.819
98.844
96.993
98.082
95.769
95.139
97.532
105.664
97.8
101.948
100.384
99.901
93.899

100.4 +
98.1 +
100.9 +
99.4 +
99.4 +
92.7 +
105.3 +
99.1 +
100.711
101.7 97.6 +
97.7 +
94.306
103.1 +
93.5 93.3 +
100.5 +
98.88
92.6 +
115.6 +
92.6 +

* Augstums ir noteikts ar trigonometrisko nivelēšanu
Avots: Valsts ģeodēziskā tīkla datu bāze; LĢIA
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