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IEVADS, METODOLOĢIJA UN IZMANTOTIE PLĀNOŠANAS PRINCIPI
Lubānas novada attīstības programma (turpmāk tekstā – Lubānas AP) ir vidēja termiņa plānošanas
dokuments un izstrādāts laika posmam no 2019. līdz 2026. gadam. Lubānas AP sastāv no trim sējumiem:
o I sējums “Pašreizējās situācijas analīze”;
o II sējums “Stratēģiskā daļa, Rīcības un Investīciju plāns”.
Sējums “Pašreizējās situācijas analīze” apkopo informāciju par Lubānas novada pašreizējo situāciju un
pašreizējās politikas īstenošanas radīto rezultātu analīzi vismaz 5 gadu griezumā, tajā ir noskaidrotas
Lubānas un tās apkārtējās teritorijas attīstības tendences, problēmas un izaugsmes iespējas, noteikts
turpmākais attīstības potenciāls. Pašreizējās situācijas apkopojuma noslēgumā ir veikta SVID analīze un
sniegts Lubānas novada esošās situācijas kopsavilkums.
Pašreizējās situācijas raksturojums tiek izstrādāts kā atsevišķs sējums, kuru par pamatu var izmantot visiem
Lubānas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem. Šis sējums ir kā informatīvs materiāls, kuru
pastāvīgi var aktualizēt (redakcija sagatavota 2018. gadā). Lai sasniegtu Attīstības programmas mērķi un
racionāli izvērtētu novada attīstības perspektīvas, dokumenta izstrādē izmantotas šādas metodes:
o saistīto plānošanas dokumentu analīze (valsts, reģionāla un vietēja līmeņa, kā arī teritoriju, ar
kurām Lubānas novads robežojas);
o iedzīvotāju anketēšana, anketēšanas rezultātu apkopošana un analīze;
o iedzīvotāju un nozaru speciālistu intervijas un viedokļu izzināšana;
o statistikas datu un pārskatu apkopošana un analīze;
o attīstības tendenču novērtējums (galvenokārt izmantoti pieejamie dati par pēdējiem 5 gadiem);
o novada raksturojošo rādītāju salīdzināšana ar citu teritoriju rādītājiem vai valsts vidējiem
rādītājiem;
o nozaru speciālistu iesaiste dokumenta izstrādes procesā.
Sējums „Stratēģiskā daļa” ir attīstības programmas sadaļa, kurā definētas Lubānas novada vidēja termiņa
prioritātes un izvirzīti uzdevumi to īstenošanai. Rīcības plāns ir attīstības programmas sadaļa, kura ietver
konkrētu pasākumu kopumu attīstības programmā noteikto uzdevumu īstenošanai. Rīcības virzieni –
konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanai.
Attīstības programmas izstrādes gaitā ir apzināti un novērtēti pašvaldības rīcībā esošie resursi (dabas
resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvājot redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai.
Programmas rīcības un investīciju plānā ir mērķtiecīgi plānotas rīcības un investīcijas, lai sekmētu dažāda
veida investīciju piesaisti – valsts atbalsts, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaiste. Lubānas novada
attīstības programma paredz arī novada atpazīstamības veicināšanu.
Attīstības programmas izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Lubānas novada domes 2018. gada 28. februāra
sēdes lēmumu Nr. 46 (prot. Nr.2, 1.§) “Lubānas novada attīstības programmu 2019.-2026. gadam” un
Darba uzdevumu Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādei.
Attīstības programmas izstrāde veikta, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturto daļu, Teritorijas
attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu un 12. panta pirmo daļu, 14.10.2014. Ministru
kabineta noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
un 25.08.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības
plānošanas procesā”.
Attīstības programma sagatavota, ņemot vērā šādus plānošanas dokumentus un metodiskos ieteikumus:
o Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030”;
o Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam (NAP2020);
o Reģionālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
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Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2013.-2020. gadam;
Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam;
Transporta attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam;
Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam;
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020. gadam;
Revīzijas ziņojums “Vai novadu pašvaldības nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem par samērīgām
izmaksām?”, Rīga, 2017;
Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī, aktualizēti 2019.
gada 7.janvārī;
NFIN 2009.-2014. gada programmas Nr.LV07 “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība
starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta
“Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes
palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana" projekta materiāli, 2016.

Attīstības programma izstrādāta, ņemot vērā šādus reģionāla līmeņa plānošanas dokumentus un
pētījumus:
o Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030;
o Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmu 2015.-2020. gadam;
o Mārketinga stratēģija pašvaldības pakalpojumu ieviešanai 2016 – 2019 “Lietpratīga pārvaldība un
Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”;
o Pētījums "Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas", Rīga, 2014;
o Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāns 2030, TENTacle darba paka 3. 2, gala redakcija,
2017;
o Rīcības plāns dabas un kultūras mantojuma pārvaldībai un ilgtspējīgai attīstībai Vidzemes reģionā
2018-2020, Rīga.
Lubānas novada attīstības programmas izstrādē ņemti vērā kaimiņu pašvaldību – Rugāju, Balvu, Madonas,
Gulbenes novada plānošanas un attīstības dokumenti. Attīstības programmas sagatavošanā tika izmantoti
šādi datu avoti: Lubānas novada pašvaldības un tās institūciju sniegtie dati (t.sk. publiskie gada pārskati,
uzraudzības ziņojumi par novada plānošanas dokumentu īstenošanu, uzsākto un plānoto infrastruktūras
investīciju projekti u.c.), LR Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk tekstā – CSP), Valsts reģionālās
attīstības aģentūras (turpmāk tekstā – VRAA), Nodarbinātības valsts aģentūras (turpmāk tekstā – NVA),
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk tekstā – PMLP), Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk
tekstā – VID), Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā – VZD), SIA „Lursoft”, VSIA „Latvijas vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centrs” (turpmāk tekstā – LVĢMC) dati.
Attīstības programmas izstrādes mērķis ir veicināt Lubānas novada iedzīvotāju dzīves līmeņa labklājības
paaugstināšanos, dzīves vides uzlabošanu un ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību, dabas un kultūras
mantojuma resursu izmantošanu un saglabāšanu, sekmējot novada ekonomisko izaugsmi, sociālo
stabilitāti un vides kvalitāti.
Lubānas novada attīstības programmas izstrādē ir ievēroti plānošanas un reģionālās attīstības principi:
o ilgtspējības princips — novada teritorijas attīstība tika plānota, lai saglabātu un veidotu esošajām
un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, sekmētu racionālu
dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, kā arī dabas un kultūras mantojuma attīstību;
o pēctecības princips — attīstības programma ir izstrādāta, izvērtējot spēkā esošos attīstības
plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi;
o vienlīdzīgu iespēju princips — nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses
tika vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt Lubānas novada ilgtspējīgu attīstību;
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nepārtrauktības princips — Lubānas novada teritorijas attīstība plānota nepārtraukti, elastīgi un
cikliski, uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un iespējamos
risinājumus. Stratēģiskajā daļā ir iekļauta attīstības programmas uzraudzības kārtība un ieteikumi
attīstības plānošanu un ieviešanu vērtēt kopsakarībā ar pašvaldības budžetu;
atklātības princips — teritorijas attīstības plānošanā un dokumentu izstrādē ir iesaistīta sabiedrība
un nodrošināts informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātums;
integrētas pieejas princips — ekonomiskie, kultūras, sociālie un vides aspekti tiek saskaņoti,
atsevišķu nozaru intereses tiek koordinētas, teritoriju attīstības prioritātes tiek saskaņotas visos
plānošanas līmeņos, sadarbība ir mērķtiecīga, un tiek novērtēta plānoto risinājumu ietekme uz
apkārtējām teritorijām un vidi;
daudzveidības princips — teritorijas attīstība plānota, ņemot vērā dabas, kultūrvides, cilvēku un
materiālo resursu, kā arī saimnieciskās darbības daudzveidību novadā un Vidzemes reģionā;
savstarpējās saskaņotības princips — Lubānas novada attīstības programma ir izstrādāta,
savstarpēji saskaņojot un izvērtējot citos Lubānas ilgtspējīgās attīstības dokumentos noteikto;
pēctecība – programmas izstrādes gaitā ir izmantoti līdz šim sagatavotie plānošanas dokumenti
gan nacionālā, gan reģionālā, gan Lubānas novada līmenī.

Attīstības programmu izstrādāja SIA “Baltkonsults” speciālisti J.Gūža, I.Groce, G.Smilga, M.Zeltiņa, J.Viļums
sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldības darbiniekiem un novada domes deputātiem.
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TERMINU SKAIDROJUMS
Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja
termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā
izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Vīzija – lakonisks ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas vienlaikus parāda teritorijas unikālās vērtības.
Stratēģiskais mērķis – konkrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām situācijas pārmaiņām noteiktā
laika periodā, kas ir vērsts uz teritorijas attīstības vīzijas sasniegšanu, un kas kalpo par pamatu prioritāšu
noteikšanai un turpmāk veicamo darbību identificēšanai.
Prioritāte – teritorijas attīstības vispārējā aktualitāte, kuras risināšana tiek izvirzīta priekšplānā
salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm.
Rīcības virzieni – konkrētu pasākumu kopums, kas ir izvirzīts noteikto vidēja termiņa prioritāšu
sasniegšanai.
Uzdevumi – iniciatīvu un rīcību kopums, kas ir izvirzīti noteikto rīcības virzienu sasniegšanai. Tie ir skaidri
definēti, izmērāmi un pārbaudāmi.
Demogrāfiskās slodzes līmenis – darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz
1000 personām darbspējas vecumā.
Teritorijas attīstības indekss – vispārināts rādītājs, ko aprēķina ar noteiktiem koeficientiem, summējot
svarīgāko, attīstību raksturojošo, statistikas pamatrādītāju (izmantojot gan gadā uzkrājušos statistikas
rādītājus (IKP, iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs, nefinanšu investīcijas), gan momenta statistikas
rādītājus (demogrāfiskie rādītāji) saskaņā ar stāvokli apskatāmā gada sākumā) standartizētās vērtības. Tas
parāda teritoriju augstāku vai zemāku attīstību salīdzinājumā ar vidējo valsts sociālekonomiskās attīstības
līmeni attiecīgajā gadā.
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SAĪSINĀJUMI
AP

Attīstības programma

AS

Akciju sabiedrība

ATR

Administratīvi teritoriālā reforma

CSP

Centrālās statistikas pārvalde

ELFLA

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

EK

Eiropas Komisija

ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

ESF

Eiropas Sociālais fonds

ESFL

Eiropas Savienības fondu līdzekļi

EZF

Eiropas Zivsaimniecības fonds

GMI

Garantētais minimālais ienākums

ha

Hektārs

IIN

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

IK

Individuālais komersants

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

KF

Kohēzijas fonds

km

Kilometrs

KPFI

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

LAD

Lauku atbalsta dienests

LIZ

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes

LR

Latvijas Republika

LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonds

MK

Ministru kabinets

NFI

Norvēģijas finanšu instruments

NĪN

Nekustamā īpašuma nodoklis

NVA

Nodarbinātības valsts aģentūra

NVO

Nevalstiska organizācija

PB

Pašvaldības budžets

PFIF

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds

PII

Pirmsskolas izglītības iestāde

PMLP

LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

SIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

TAI

Teritorijas attīstības indekss

TIC

Tūrisma informācijas centrs

TP

Teritorijas plānojums

UR

Uzņēmumu reģistrs

VARAM

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
8
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VB

Valsts budžets

VBMD

Valsts budžeta mērķdotācija

VĢD

Valsts ģeoloģijas dienests

VIIS

Valsts izglītības informācijas sistēma

VIP

Valsts investīciju programma

VISC

Valsts izglītības satura centrs

VKKF

Valsts kultūrkapitāla fonds

VKPAI

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

VPVKAC

Lubānas novada vienotais pakalpojumu pašvaldības klientu apkalpošanas centrs

VPIS

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma

VPR

Vidzemes plānošanas reģions

VRAA

Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VSAA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

VUGD

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LVĢMC

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

9

Lubānas novada attīstības programma 2019.-2026. gadam 1.redakcija

PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
1. TERITORIJAS VISPĀRĒJS RAKSTUROJUMS
Lubānas novads ir Vidzemes plānošanas reģiona sastāvā. Lubānas novada administratīvā teritorija
robežojas ar 4 novadiem: Gulbenes, Rugāju, Balvu un Madonas. Tuvākie nacionālās nozīmes attīstības
centri Zemgales reģionā ir Jēkabpils, Latgales reģionā – Rēzekne, tuvākie reģionālās nozīmes attīstības
centri Vidzemes reģionā ir Madona un Gulbene, Latgales reģionā – Balvi1.

1.1.attēls. Lubānas novada novietojums Latvijā un Vidzemes plānošanas reģionā.
Datu avots: Lubānas novada TP.
Lubānas novada pašvaldības administratīvais centrs ir Lubānas pilsēta. Lubānas pilsēta atrodas 208 km no
valsts galvaspilsētas Rīgas. Lielākās apdzīvotās vietas novadā ir Lubānas pilsēta, Indrānu ciems, Meirānu
ciems. Lubānas pilsēta ir novada nozīmes attīstības centrs, viena no 43 Latvijas mazpilsētām, vietējo

1

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ESper07_13/15120/KAC_pilotprojekts/?doc=18699
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pakalpojumu sniegšanas centrs lauku iedzīvotājiem. Tuvākie novada nozīmes attīstības centri Vidzemes
reģionā ir Cesvaine, Varakļāni un Jaungulbene.2
1.1.tabula. Iedzīvotāju skaits Lubānas novada apdzīvotajos centros.
Teritoriālās vienības
Indrānu pagasts
Lubānas pilsēta
Kopā
Datu avots: RAIM, 2018.

Teritorijas platība (km2, TAPIS)
342,27
4,46
346,73

Iedzīvotāju skaits gada sākumā
(cilv., PMLP, 01.01.2018.)
762
1667
2429

Lubānas novads sasniedzams pa valsts reģionālajiem autoceļiem P 82 Jaunkalsnava – Lubāna, P 83 Lubāna
– Dzelzava un vietējiem autoceļiem V842 Lubāna – Upatnieki.
Cauri Lubānai tek Aiviekste – vienīgā upe, kas iztek no Latvijas lielākā ezera Lubāna. Tā ir garākā Daugavas
pieteka Latvijas teritorijā.

2

VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030.
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2. CILVĒKRESURSI
2.1. Iedzīvotāju raksturojums
Cilvēkkapitāls ir svarīgākais resurss teritorijas attīstībai, tomēr Vidzemē un Lubānas novadā iedzīvotāju
skaits samazinās. Lubānas novadā pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits ir sarucis par 286 cilvēkiem
jeb 10,53%. Salīdzinot ar piecu gadu laika periodu no 2007. -2011. gadam, iedzīvotāju skaita samazinājuma
dinamika ir palielinājusies 2,7 reizes (3,87 %. 2011. gadā)3.

2715
2660
2581
2504
2429

2014

2015

2016

2017

2018

2.1.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas novadā 2014. - 2018. gados.
Datu avots: PMLP, 01.01.2018.
Lubānas novada iedzīvotāju kopējais skaits ir 24294, 2011. gadā novadā bija 2828 iedzīvotāji. Laika periodā
no 2014.-2018. gadam lielākais iedzīvotāju skaita kritums pret iepriekšējo gadu ir 2016. un 2018. gadā,
attiecīgi 79 cilvēki jeb 2,96% un 75 iedzīvotāji jeb 2,99% (skat. 2.1.att.). Lielākais iedzīvotāju skaits novadā
koncentrējas Lubānas pilsētā – 1667, Indrānu pagastā dzīvo 762 cilvēki. Lubānas novads ir desmitais
mazākais Latvijas novads un trešais mazākais no 25 novadiem Vidzemes reģionā pēc iedzīvotāju skaita5.
Lubānas novadā ir viens no mazākajiem iedzīvotāju blīvumiem Vidzemes reģionā un Latvijā. Iedzīvotāju
blīvums novadā samazinās, 2011. gadā šis rādītājs bija 8,15 cilv./km2, 6 bet 2018. gadā apdzīvotības blīvums
Lubānas novadā ir 7 iedzīvotāji/km2, gandrīz uz pusi mazāks par Vidzemes reģiona vidējo iedzīvotāju
blīvumu (12 iedzīvotāji/km2) un 4,28 reizes mazāks par vidējo rādītāju Latvijā (30 iedzīvotāji/km2)7 (skat.
2.2. att.). ES mazākais iedzīvotāju skaits uz 1 km2 ir Somijā – 188.

3

Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam.
PMLP, 01.01.2018.
5 VARAM, iedzīvotāju skaits un teritorijas platība, 01.01.2018.
6 Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam.
7 CSP, 01.01.2018.
8
Eurostat datubāze, 2018.
4
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2.2.attēls. Platība, iedzīvotāju blīvums un iedzīvotāju skaits (gada sākumā un vidējais) Latvijā,
Vidzemes reģionā un Lubānas novadā.
Datu avots: CSP, 01.01.2018.
Blīvums saistīts ar novada fiziski ģeogrāfiskajiem apstākļiem, mazais blīvums ļauj Lubānas novadam būt par
vienu no vismazāk urbanizētajām teritorijām Vidzemes reģionā, izmantot maz skartās un zaļās vides
priekšrocības iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai.
Latvijā 2017. gadā dzimstības vispārīgais koeficients9 ir 10,7, Vidzemes reģionā 10,1. Lubānas novadā šis
rādītājs ir tikai nedaudz zemāks par vidējo reģiona rādītāju – 9,6, bet tas ir par 1,8 punktiem augstāks nekā
zemākais rādītājs ES valstīs - 7,8 (Itālija). Kā redzam 2.3. attēlā, no 2013. gada līdz 2017. gadam dzimušo
skaits novadā ir svārstīgs, tomēr pēdējos trijos gados ir vērojama pozitīva tendence palielināties
jaundzimušo skaitam. Salīdzinot ar 2014. gadu, kad bija zemākais jaundzimušo skaits – 15, 2017. gadā
jaundzimušu skaits ir palielinājies un tas ir augstākais pēdējos gados – 22.

2.3.attēls. Jaundzimušo skaits Lubānas novadā.
Datu avots: CSP, 01.01.2018.
Mirušo skaits pēdējos gados vidēji divas reizes pārsniedz dzimušo skaitu, zemākais tas ir bijis 2016. gadā –
1,86 reizes, augstākais 2015. gadā, pārsniedzot dzimušo skaitu 3 reizes10. Līdz ar to dabiskais pieaugums
pēdējos gados novadā ir bijis negatīvs.

9

Dzimstības vispārīgais koeficients - dzimušo skaits uz 1 000 iedzīvotāju.
CSP, 01.01.2019.

10
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2.4.attēls. Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas Lubānas novadā.
Datu avots: CSP, 01.01.2018.
Iedzīvotāju skaits novadā pēdējos gados samazinās arī migrācijas ietekmē. Tomēr 2017. gadā iedzīvotāju
skaita izmaiņas migrācijas ietekmē bija pozitīvas (1). Visaugstākais negatīvais migrācijas rādītājs ir bijis
2016. gadā (-59) (skat. 2.4. att.). CSP ir izveidojusi interaktīvu tīmekļa rīku par Latvijas iedzīvotāju iekšzemes
migrāciju, kurā var skatīt iedzīvotāju pārvietošanos Latvijas robežās kopš 2000. gada. Lielākā migrācija ir
bijusi no Lubānas pilsētas – 437 iedzīvotāji, kuri 2000. gadā dzīvoja Lubānā, bet 2018. gadā dzīvo citur
Latvijā. Par populārāko dzīves vietu šiem iedzīvotājiem ir izvēlēta Rīga, bet 49 cilvēki ir pārcēlušies uz
Indrānu pagastu. No Indrānu pagastu kopš 2000. gada ir izbraukuši 318 iedzīvotāji (skat.2.5.att.).
Informācija par iedzīvotāju izceļošanu no Lubānas novada uz ārzemēm statistikas datos nav atspoguļota.

2.5.attēls. Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta iekšējā emigrācija 2000. - 2018. gados.
Datu avots: https://migracija.csb.gov.lv., 10.09.2018.
Pēc Certus veiktajām prognozēm11 par iedzīvotāju skaita izmaiņām, šīs attīstības programmas darbības
laikā valstī prognozēts augstāks IKP pieauguma temps – apmēram 5%. Līdz ar to veidosies mazāka
ienākumu atšķirības starp Rīgu/Pierīgu un reģioniem. Tas, savukārt, palēninās Latvijas iekšējo migrāciju.
Tomēr Lubānas novadu kā lauku pašvaldību skars izaicinājums noturēt jauniešus tuvāk dzīvesvietai, jo
paredzams, ka vidusskolas vecuma jauniešu skaits Rīgā pieaugs par 62%, Rīgas reģionā par 34%, tai pašā
laikā samazināsies vidusskolas vecuma jauniešu skaits citviet, it īpaši tas skars Vidzemi – prognozētais
11

Domnīcas “Certus” pētījums “ Latvijas demogrāfiskais portrets šodien …un rīt” (Politikas pārskats 3/2017)
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samazinājums ir par 18%. Lubānu kā mazo novadu tas var skart vissmagāk. Jau šobrīd pēc bērnu vecuma
struktūras var daļēji prognozēt izglītības iestāžu noslogojumu AP darbības laikā. Kaut arī 2018. gadā
Lubānas novadā ir pieaudzis bērnu skaits vecumā no 0-6 gadiem (skat.2.6. att.), toties samazinās vecuma
grupā no 7-18 gadiem, piecu gadu laikā par 12,64% (par 32 bērniem).

2.6.attēls. Bērnu vecuma struktūra Lubānas novadā.
Datu avots: PMLP, 01.01.2018.
Salīdzinot ar Vidzemes reģionu (61,5%) un Latviju kopumā (61,7%), demogrāfiskās slodzes līmenis Lubānas
novadā ir augstāks (65,29%). 1586 jeb 65,29% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā, otrā lielākā iedzīvotāju
grupa ir pēc darbspējas vecuma – 548 iedzīvotāji jeb 22,56%. Līdz darbspējas vecumam novadā ir 295
iedzīvotāji jeb 12,15%. Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam ir gandrīz uz pusi mazāks nekā
iedzīvotāju skaits pēc darbspējas vecuma (skat. 2.7.att.).

Līdz t.sk. t.sk. Darb- t.sk. t.sk. Pēc t.sk. t.sk.
darb- vīrieši Sievie- spējas vīrieši Sievie- darb- vīrieši Sieviespējas
tes vecum
tes spējas
tes
vecuā
vecum
mam
a
2018 295 151 144 1586 869 717 548 183 365
2017

304

149

155

1628

884

744

572

196

376

2016

302

143

159

1678

913

765

601

205

396

2015

310

155

155

1736

930

806

614

211

403

2014

311

152

159

1788

962

826

616

206

410

2.7.attēls. Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un pēc darbspējas vecuma
iedalījumā pēc dzimuma, 2014.-2018. gados.
Datu avots: PMLP, 01.01.2018.
Lubānas novadā 51% jeb 1275 ir sievietes, bet 49% jeb 122912 ir vīriešu, tomēr pa vecuma grupām šī
proporcija ir atšķirīga. Līdz darbspējas vecumam vīriešu proporcionālā attiecība: 52% vīriešu un sievietes 47,73%. Arī darbspējas vecumā pārsvarā ir vīrieši: attiecīgi 53,94% un 46,06%. Sieviešu pārsvars rodas virs
darbspējas vecuma, attiecīgi 66% un 34%.

12

CSP, 2018.
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Lubānas novadā ir 96% latviešu, kas kopumā ir 2330 iedzīvotāji, 2 % (52) krievu un 2 % (47) citu tautību
cilvēki. Lubānas novads ir viens no latviskākajiem valstī (skat.2.8.att.) Tā kā Lubānas novadā ir viendabīgs
nacionālais sastāvs, pašvaldībai nav jāpievēršas sabiedrības integrācijas projektiem un latviešu valodas
apmācībai.

2606

2550

59 50
2014

2469

60 50
2015

2399

61 51
2016

Latvietis

Krievs

2330

56 49
2017

52 47
2018

Pārējie

2.8.attēls. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs.
Datu avots: PMLP, 01.01.2018.
Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības pēdējo triju gadu laikā ir palicis nemainīgs.
AP darbības periodā Lubānas novadu skars izaicinājums, ka darbaspējīgā vecuma Latvijas iedzīvotāji
turpinās migrēt no lauku novadiem uz pilsētām, īpaši uz Rīgu un Rīgas reģionu, kur ir iespējas saņemt
augstāku atalgojumu un paveras plašākas profesionālās izaugsmes iespējas13. Tikmēr citi pētījumi pauž
viedokli, ka dzīvojamā telpa ārpus pilsētām būs pieprasīta un bieži vien cilvēki izvēlēsies dzīvi tuvāk dabai,
strādājot attālināti vai ikdienā, pēc darba braucot uz mājām laukos. Šajā gadījumā, nodrošinot līdzvērtīgus
dzīves apstākļus un kvalitatīvu sakaru un ceļu infrastruktūru, ir iespējams noturēt esošos un piesaistīt
jaunus iedzīvotājus Lubānas novadam.

2.2. Iedzīvotāju nodarbinātības raksturojums
Lubānas novadā nodarbināti ir 662 darba ņēmēji14. Pēdējo piecu gadu laikā nodarbināto skaits ir
palielinājies par 10,7%.

647

662

621
598

597

2014
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2.9.attēls.Darba ņēmēju skaits Lubānas novadā no 2014. – 2018. gadam.
Datu avots: CSP, 2018.

13 Domnīca “Certus” pētījums “ Latvijas demogrāfiskais portrets šodien …un rīt” (Politikas pārskats 3/2017)
14
Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba devēja biroja vai pamatdarbības adreses.
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No 662 nodarbinātajiem 604 personas 2018. gadā ir ar darba ienākumiem (skat.2.10.att.) . Vislielākā
ienākumu grupa ir no 300 – 500 eiro mēnesī, kuru saņem 199 nodarbinātie, tas sastāda 32,94% no kopējo
nodarbināto skaita. Ar minimālo darbu algu vai mazāk ir nodarbināti 155 darba ņēmēji un 144 jeb 23,84%
ar darba algu no 500-700 eiro. 68 darba ņēmējiem jeb 11,25% no kopējo nodarbināto skaita darba alga ir
no 1000-1500 eiro.
2018

2017

Bez darba ienākumiem

..Ar minimālo darba algu

2016

2015

..1000.01 - 1500.00

..700.01 - 1000.00

..500.01 - 700.00

155
156
141
128
108
113
20
8
7
12
4
3
68
58
34
37
49
33
111
65
83
91
62
57
144
139
105
90
111
74
199
244
274
247
252
210

..300.01 - 500.00

..150.01 - 300.00

..70.01 - 150.00

..līdz 70.00

Ar darba ienākumiem

PAVISAM

2013

58
54
42
52
45
51
39
45
32
28
27
12

..Ar minimālo darba algu vai mazāk

..virs 1500.00

2014

34
44
43
37
46

88

16
24
22
23
14
29
12
11
11
8
15
22
604
593
579
545
553
516
662
647
621
597
598
567

2.10.attēls. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc mēneša bruto darba ienākumiem Lubānas novadā
vidēji gadā no 2013. – 2018. gadam.
Datu avots: CSB, 2018.
Salīdzinot ar vidējo darba samaksu Vidzemes reģionā, Lubānas novadā samaksa ir zemāka, tā sastāda tikai
83% no vidējā rādītāja reģionā. Vidējā darba samaksa Lubānas novadā sastāda 641 eiro 2017. gadā.
Salīdzinājumā ar vidējo darba samaksu valstī, kura 2017. gadā ir 926 eiro, Lubānas novadā saņem 69% no
17
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vidējās darba samaksas valstī. Šāda atšķirīga atalgojuma apmērā samazina novada sociālekonomisko
pievilcību, lai piesaistītu jauniešus un kvalificētus speciālistus.

2.3. Bezdarbs
Bezdarba līmenis Lubānas novadā, salīdzinot ar 2011. gadu (9,4%), ir samazinājies. Bezdarba līmeņa
dinamika Lubānas novadā pēdējos piecos gados norāda sākotnēji uz pastāvīgi nemainīgu, bet pēc tam uz
tā samazināšanās tendenci. Laika posmā no 2014. gada sākuma līdz 2018. gada vidum (skat. 2.13.att.)
bezdarba līmenis samazinājies par 5,7 procentpunktiem (sastāda 6% un ir 127 bezdarbnieki), kas ir
nedaudz augstāks rādītājs kā vidēji Latvijā (4,9%), tomēr nedaudz zemāks par vidējo Vidzemes reģiona
bezdarba līmeni (7,2%). Bezdarba pazeminājuma tendence vērojama valstī kopumā un Vidzemes reģionā
(skatīt 2.1.4. attēlu), vasaras sezonā to ietekmē sezonālie darbi.

2.13. attēls. Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums Lubānas novadā, Vidzemes reģionā, Latvijā.
Datu avots: NVA, 31.07.2018.
Analizējot bezdarbnieku skaita dinamiku problēmgrupās, redzams, ka Lubānas novadā laika posmā no
2014. gada līdz 2018. gada vidum nav būtiski samazinājies ilgstošo bezdarbnieku skaits, to visvairāk ir bijis
2017. gadā (skat. 2.14.att.). Arī apskatāmajā periodā ilgstošo bezdarbnieku līmenis paliek pietiekami
augsts, neskatoties uz kopējo bezdarba līmeņa samazināšanās tendenci. Ilgstošo bezdarbnieku
saglabāšanās tendence liecina, ka nepieciešami papildus pasākumi, lai cilvēkus integrētu darba tirgū.

2.14. attēls. Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums pēc problēmgrupām Lubānas novadā.
Datu avots: NVA, 31.07.2018.
18
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Pēdējos divos gados ir palielinājies invalīdu-bezdarbnieku skaits. Problēmgrupā ir arī iedzīvotāji
pirmspensijas vecumā. Lielākā bezdarba grupa ir tieši pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem - no 50 līdz 59
gadiem, kas kopumā sastāda 27% no kopējā bezdarbnieku skaita. 7% sastāda bezdarbnieki vecumā no 25
līdz 29 gadiem, kas ir vairāk nekā vidēji pa vecuma grupām (skat.2.14. attēlu) līdz 50 gadiem.
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2.15. attēls. Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums pēc vecuma Lubānas novadā.
Datu avots: NVA, 31.07.2018.
Riska grupā ir gan jaunieši bez pieredzes, gan pirmspensijas vecuma cilvēki. Valstij un pašvaldībai, plānojot
bezdarbnieku atbalsta politiku, jāapzinās gan brīvie darba resursi, gan integrācijas iespējas un apmācības,
kuras būtu vērstas uz iepriekšminēto sociālā riska grupu integrēšanu darba tirgū.
augstākā izglītība

profesionālā izglītība

vispārējā vidējā izglītība

pamatizglītība

zemāka par pamatizglītību

augstākā
izglītība; 9%

pamatizglītība;
18%
vispārējā vidējā
izglītība; 19% profesionālā
izglītība; 53%

2.16. attēls. Reģistrēto bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa Lubānas novadā.
Datu avots: NVA, 31.07.2018.
2018. gada 31. jūlijā 53% jeb 41 bezdarbniekam ir profesionālā vidējā izglītība (skat. 2.16.att.), ar vispārējo
vidējo izglītību veido 19% jeb 15 cilvēku bez darba, ar pamatizglītību 18% jeb 14 cilvēku un ar augstāko
izglītību veido 9% bezdarbnieku jeb 7 cilvēki. Visaugstākais rādītājs ir izglītības grupā ar profesionālo vidējo
izglītību, kas liecina vai nu par tirgus vajadzībām nepiemērotām darbinieku prasmēm un kvalifikāciju, vai
arī profesionālās izglītības neatbilstību darba tirgus prasībām. 2018. gada vidū reģistrētos bezdarbniekus
sadalījumā pa dzimumiem veido: 49% vīrieši (38 bezdarbnieki) un 51% sieviešu (40 bezdarbnieces). Ņemot
19
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vērā, ka darbspējas vecumā iedalījumā pēc dzimuma vairāk ir vīriešu, var secināt, ka bezdarba riskam vairāk
ir pakļautas sievietes.
Analizējot aptaujas rezultātus par nodarbinātības iespējām novadā, var secināt, ka lielākajai respondentu
daļai nav pārliecības, ka novadā varēs atrast piemērotu darbu (apmierinošs atalgojums un atbilstošs
profesijai). Tomēr, gandrīz ceturtā daļa respondentu ir noskaņota pozitīvi un pauž cerību atrast darbu,
nenoliedzot, ka būtisks faktors darba iespēju sameklēšanai ir pašu gatavība un vēlme strādāt.
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3. DABAS RESURSI UN KULTŪRVĒSTURISKĀS VĒRTĪBAS
3.1. Mežs
Mežs ir nozīmīgs novada dabas resurss, to izmanto ne tikai kokmateriālu ieguvei, bet arī iedzīvotāju aktīvai
atpūtai. 2011. gadā meži sastādīja 65% Lubānas novada teritorijas, tagad ir vērojams 10% meža platību
samazinājums no novada kopplatības. Kaut arī meža platības, salīdzinot ar 2011. gadu, ir samazinājušās,
tomēr mežs vēl aizvien ir būtiskākā Lubānas novada priekšrocība – tas aizņem 55% jeb 22995 ha Lubānas
novada teritorijas. Lubānas novada mežainumu15 rādītājs ir līdzīgs Vidzemes reģiona rādītājiem (55,8%) un
par 5,5% augstāks nekā vidējais mežainums Latvijā (49,5%)16.
Pēc īpatsvara kopējā mežu platībā lielāko daļu veido mežsaimniecības zemes un īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas (aizņem 58,9% no kopējās platības), kurās saimnieciskā darbība ir ierobežota ar normatīviem
aktiem. Lielākās meža zemju platības atrodas valsts īpašumā - 77,4%, privātīpašniekiem pieder 22,3%,
savukārt, pašvaldības īpašumā ir tikai 0,3% no visām novada meža zemēm.
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.
Daļa Lubānas novada meža zemju ietilpst dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā, līdz ar to saimnieciskā
darbība ir ierobežota un veicama saskaņā ar individuālajiem apsaimniekošanas un izmantošanas
noteikumiem, jo mežu zemēs ir daudz botānisko un ornitoloģisko vērtību.
Indrānu pagastā atrodas AS “Latvijas Valsts meži” Podiņu kokaudzētava, kura veic kailsakņu ar uzlabotu
sakņu sistēmu audzēšanu, izmantojot augstražīgas tehnoloģijas.

3.2. Lauksaimniecības zeme
Analizējot Lubānas novada zemju sadalījumu (3.1.att.), pēc mežiem nozīmīgākā ir lauksaimniecībā
izmantojamā zeme, tā aizņem 14% no kopējās Lubānas novada platības. Aramzeme sastāda 6% no kopējās
novada teritorijas, purvi un pļavas vienādi – pa 5% katra grupa. Galvenie lauksaimniecībā izmantojamo
zemju augšņu tipi novadā ir podzolētās un velēnu podzolētās augsnes, kuras potenciāli ir nabadzīgas
augsnes.
Lubānas novadā ir salīdzinoši augstas lauksaimniecībā izmantojamās koptās zemes (turpmāk tekstā – LIZ)
platības - 5096 ha, kas ir 90,7% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LAD apsekošanas rezultāti
novadu griezumi, 01.01.2018. dati). Nekopta LIZ ir 525 ha platībā, kas sastāda 9,3% no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes kopplatības. Vidēji Latvijā ir kopti 88% LIZ platību.
Lielākās platības Lubānas pilsētā 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). Tās aizņem vairāk kā pusi jeb 227,1 ha no pilsētas teritorijas.

15
16

Mežu platības % no kopējās teritorijas platības.
CSP dati, 2018.
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lauksaimniecībā
izmantojamā zeme
t.sk. aramzeme

zeme zem ceļiem;
483; 1%

pārējās
lauksaimniecībā
zemes; 1766; 4%
izmantojamā zeme;
zeme zem zivju
5769; 14%
dīķiem; 0; 0%
t.sk. aramzeme;
ūdens objektu zeme;
2566; 6%
1264; 3%
purvs; 1901; 5%
augļu dārzs; 20; 0%

zeme zem ēkām un
pagalmiem; 181; 0%

pļava
ganības
mežs

krūmājs; 317; 1%
t.sk. zeme zem
ūdeņiem; 1264; 3%

augļu dārzs

pļava; 1913; 5%
krūmājs
ganības; 1270; 3%
purvs

mežs; 22995; 55%

ūdens objektu zeme
t.sk. zeme zem ūdeņiem
zeme zem zivju dīķiem
zeme zem ēkām un pagalmiem

3.1. attēls. Lubānas novada zemju sadalījums pēc lietošanas veidiem.
Datu avots: VZD, 2018.
Valsts zemes dienests Lubānas novadā ir noteicis šādu zemes vienību kadastrālo vērtību, kas pēdējo gadu
laikā ir pieaugusi tāpat kā visā Latvijā.
3.1.tabula.Zemes vienību kadastrālo vērtību kopsumma
Administratīvā teritorija un
Zemes vienību
Zemes vienību kopējā
teritoriālā iedalījuma
skaits
platība, kv.m
vienība
Lubāna
623
4,461,287
Indrānu pagasts
1,414
324,284,349
Datu avots: www.vzd.gov.lv, 01.01.2018.

Kadastrālo vērtību
kopsumma, EUR
981,064
10,000,713

Pašvaldības īpašumā atrodas 50,397 ha zemes ar bilances vērtību EUR 95 572. Pašvaldības tiesiskajā
valdījumā atrodas 490,575 ha zemes ar bilances vērtību EUR 418 851. No tiesiskajā valdījumā esošās zemes
17,7% veido pilsētas meža zeme17.

17 Lubānas novada publiskais pārskats, 2017.
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Aptaujās iedzīvotāji kā svarīgākās novada priekšrocības atzīmē dabas resursus, uz kuriem jābalsta
uzņēmējdarbības attīstība, tūrisma aktivitātes.

3.3. Ūdens resursi
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.

Upes
Lubānas novada virszemes ūdeņu sistēma nav noslēgta vienas administratīvās teritorijas robežās, tā ir cieši
saistīta ar blakus esošo pagastu un kaimiņu novadu virszemes ūdeņu sistēmu. Lielākā daļa Lubānas novada
upju ietilpst Aiviekstes un Liedes, bet nelielas daļas arī Kujas, Pededzes, Bolupes un Ičas ūdensobjektu
teritorijās. Tāpēc gan plūdu risku novēršanai, gan ūdeņu apsaimniekošanai svarīga ir sadarbība ar kaimiņu
novadiem – Rēzeknes, Madonas, Balvu, Rugāju novadiem.
3.3.1.tabula. Lubānas novada ūdensteču raksturojums. * Robežojas vai daļēji atrodas Lubānas novada
teritorijā.
Upes nosaukums
Kopgarums (km)
Aiviekste*
114
Pededze* un Jaunpededze
159 (Latvijā 131)
(Pededzes kanāls)
Liede*
60
Niedrīte*
18
Mandauga
17
Abaine
14
Zvidze
10-25
Datu avots: Lubānas novada teritorijas plānojums.

Sateces baseina laukums
9126,6
1690,0 (Latvijā 1523,3)
358
20

Aizsargjosla (m)
300
300
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. Augštecē līdz Lubānai Aiviekstei ir ļoti mazs kritums, šajā posmā
Aiviekstē ieplūst 3 pietekas – Iča, Balupe un Pededze. Nelielais gultnes šķērsgriezums un ļoti niecīgais
garenslīpums (īpaši augštecē) pavasara palu periodā, kad ūdens pieplūde 2-4 reizes pārsniedz noteci, rada
lielus applūdumus. Aiviekste 47 km garumā veic robežupes funkcijas starp Bērzpils, Rugāju, Lazdukalna,
Ošupes un Barkavas pagastiem. Pededze un Jaunpedzedze (Pededzes kanāls) atdala daļu no Lubāna
mitraines teritorijas, izveidojot neapdzīvotu, pārpurvojušos lapu koku meža masīvu.
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.

Ezeri
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.
Lubānas novadā atrodas:
o Salas ezers, tā platība 8,1 ha, maksimālais dziļums 3,2 m;
o Kapu ezers atrodas 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;
o Balto klānu ezeri atrodas dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā un vasaras apstākļos daļēji
izžūst. Tie ir vairāk nekā 10 palienes ezeriņu savdabīgā pussalā, ko norobežo Aiviekste un Zvidze;
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o
o
o

Labāžezers atrodas Aiviekstes kreisajā krastā lejpus Zvidzes ietekai. Tā platība ir 1,7 ha un tas
atrodas dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā;
Naudas ezeri atrodas Zvidzes upes kreisā krasta, dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā. Tie ir
vairāki palienes ezeri, kurus no purva nodala kanāls;
Papīšezers ir daļēji nosusināts 0,7 ha liels ezers pie Zvidzes un Aiviekstes satekas, Klajotņa purva
malā, dabas lieguma „Lubāna mitrājs” teritorijā.

Klimata pārmaiņas un applūstošās teritorijas
Pēdējo gadu klimata pārmaiņas ietekmē nokrišņu daudzumu un neprognozējamu gadalaiku klimatu.
Applūstošas teritorijas atrodas gan Lubānas pilsētā (applūstot Aiviekstes upei), gan novada Lubāna ezeram
pieguļošajās Aiviekstes augšteces un to pieteku palieņu 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 ZA robežās, līdz 93,72 m BS DR robežās. 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.
Lubānas novada teritorijā atrodas 10 valsts nozīmes ūdensnotekas.
3.3.2.tabula Valsts nozīmes ūdensnotekas Lubānas novadā ((ūdensnotekas, kuru garums ir 5 km un lielāks,
sateces baseins 10km2 un lielāks).
Nr. Nosaukums

1.
2.
3.

Kopējais
garums (km)

Regulētais garums
pārvaldes teritorijā
(km)
11
7.6
27,38

Abaine (Lubānas/Madonas)
11
Morozas grāvis
9.9
Liede (Lubānas/ Madonas/
57,85
Cesvaines)
4. Ārbiržu – Zolitūdes grāvis
7.3
6.7
(Lubānas, Gulbenes)
5. Krieviņgrāvis
6,4
6,4
6. Nidrīte (Driksnīte)
14,60
5,80
(Lubānas/Gulbenes)
7. Pededze (kanāls)
5,4
5,4
8. Upsts (Lubānas/Madonas)
12
12
9. Apīņupe (Cesvaines/Lubānas) 13.2
13.2
10. Mandaugas grāvis
10.8
10.8
(Lubānas/Gulbenes)
Datu avots: Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", 01.11.2018.

Ekspluatācijā
pieņemšanas gads
1968.
1952
1961., 1989., 1938.
1973
1964
1967
1963
1960.
1964.
1955.

Valsts meliorācijas sistēmās polderu aizsargdambji ir Lubānas, Rugāja aizsargdambji. Valsts meliorācijas
sistēmas (hidromezgli, caurtekas-regulatori un laipas) ir Lubānas Indrānu Pededzes kanāla laipa (1963).
Lubānas novadā atrodas atjaunotais Melioratīvās hidrometrijas upju un ezeru hidrometriskais posteņis
“Aiviekste–Nagliņi”. Pēdējo piecu gadu laikā meliorācijas sistēmu atjaunošana, valsts ūdens noteku
rekonstrukcijas darbi Lubānas novadā netiek veikti.
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. Pēdējos gados
plūdus izraisīja arī vasaru lietavas.
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3.4. Zemes dzīles
Lubānas novada teritorijā purvi aizņem 5% zemju platības. Purvos ir kūdras krājumi. Tomēr izpētītie
derīgo izrakteņu krājumi nav nozīmīgi apjomīgai rūpnieciskai ieguvei.

Pazemes ūdeņi
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. Pazemes ūdeņu atradņu 2017. gada ekspluatācijas krājumu bilancē ir norādīts ūdens
lietotājs – SIA "Lubānas KP", izmantošanas mērķis – Lubānas pilsētas centralizētajai ūdensapgādei (izpētes
gads – 2005.).

Purvi
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 purvi
aizņem 2969,6 ha jeb 5% 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 aizņem Olgas purvs un 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) ietilpst īpaši
aizsargājamās dabas teritorijā – dabas lieguma „Lubāna mitrājs”, 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.

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
datiem, to ieguve Lubānas novadā notiek Olgas purva atradnē. 2017. gadā izmantojamo derīgo izrakteņu
atradņu sarakstā iekļautajā Olgas purva kūdras atradnē 2018. gada 1. janvārī krājumi sastāda 8554,59 m3.
Derīgā izrakteņa izmantošana – lauksaimniecība.
Indrānu pagastā pēdējie kūdras atradņu izpētes darbi veikti laika posmā no 1951. līdz 1996. gadam. 1996.
gadā tika apzināta 21 kūdras atradnes 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 pagastā. Derīgo
izrakteni tajā veido smalka smilts ar frakcijām >1,0 mm un <0,05 mm. Derīgā izrakteņa ieguve atradnē
netiek veikta.

3.5. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
Lubānas novadā atrodas divas Natura 2000 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:
o Dabas liegums „Lubāna mitrājs”;
o Dabas liegums „Kapu ezers”.
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Dabas liegums „Lubāna mitrājs” dibināts 2009. gadā, tā kopējā platība ir 51351 ha. 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. 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. Liegumam 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 funkcionālajās zonās: regulējamā
režīma zona, dabas lieguma zona, dabas parka zona un neitrālā zona. Kā atsevišķi ir izdalīta sezonas
lieguma zona.

3.2. attēls. Lubānas novada aizsargājamās dabas teritorijas un Valsts aizsargājamie kultūras
pieminekļi.
Datu avots: Lubānas novada IAS.
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Dabas liegums „Kapu ezers” dibināts 2004. gadā, tā kopējā platība ir 16,8 ha. Liegums ir nozīmīga vieta ES
Biotopu direktīvas 1. pielikuma biotopa – oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrības 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.
Lubānas mitrāja dabas teritorija ir pievilcīga putnu vērotājiem, ekotūrisma un dabas tūrisma attīstībai,
izveidojot takas, putnu vērošanas platformas vai skatu torņus, vienlaicīgi saudzējot apkārtējo vidi.
Iedzīvotāji un uzņēmēji aptaujās kultūrvēsturiskos pieminekļus un dabu min kā būtiskāko novada attīstības
resursu, uzsverot dabas dotās un cilvēka nesabojātās priekšrocības – tīrs gaiss, neskartā daba un sakoptā
vide. Sadarbībā ar vides aizsardzības institūcijām, pašvaldībām ir jāatrod līdzsvars dabas resursu ilgtspējīgai
un racionālai izmantošanai, saglabājot ekoloģisku un neskartu vidi, vienlaicīgi radot iedzīvotājiem
nodarbinātības un ekonomiskās izaugsmes iespējas. Šobrīd neskartās dabas resurss, zaļā vide netiek
pilnībā izmantota novada ekonomiskās aktivitātes veicināšanai, tādu viedokli intervijās pauž novada
iedzīvotāji.
Mikroliegumi
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. Mikroliegumi
parasti platības ziņā ir mazāki kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Lubānas novadā, valsts meža zemēs
izveidoti 10 mikroliegumi.
3.3. tabula. Mikroliegumi Lubānas novadā.
Nr.
Suga
Biotops
1
Mednis
2
Mednis
3
Mednis
4
Vidējais dzenis
5
Melnais stārķis
6
Skuju koku meža biotops
7
Skuju koku meža biotops
8
Skuju koku meža biotops
9
Astīšu smaillape
10 Hellera ķīļlape
Avots: Dabas aizsardzības pārvalde.

Platība
104,4
78,5
106,4
18,9
23,3
2,7
0,7
6,6
6,3
2,4

Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kuras
apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.

3.6. Vides kvalitāte
Vide ir nozīmīga nacionālā vērtība, jo salīdzinājuma ar daudzām Eiropas valstīm Vidzemes reģionā un
Lubānas novadā ir saimnieciski neskartāka vide, stabilāks ekosistēmu līdzsvars un zemāks vides
piesārņojums, ko nosaka zemas intensitātes ekonomika ar nelielu uzņēmumu koncentrāciju, lielu pilsētu
neesamība un samērā mazais iedzīvotāju blīvums.

Gaisa kvalitāte un troksnis
Lubānas novadā trokšņa problēma nav aktuāla, jo nav valsts nozīmes automaģistrāļu, dzelzceļa. Lubānas
novada teritorijā trokšņa līmeņa noteikšana un kartēšana nav veikta.
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Gaisa kvalitāte tiek vērtēta kā laba, jo nav rūpniecisko objektu un ir diezgan zema apdzīvotība.
Negatīvi ietekmēt gaisa kvalitāti un radīt lielus materiālus zaudējumus var purvu degšana. Kā dzīves vides
kvalitātes problēma, saistībā ar dabu, tiek minēta odu un knišļu izplatība paaugstināta mitruma dēļ.

Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas
No 3576 Latvijas piesārņotām un potenciāli piesārņotajām vietām Lubānas novadā ir reģistrētas trīs:
o nr. 70588/3029, zāģu skaidu izgāztuve "Vilku bedres" , Lubānas novads, Indrānu pagasts;
o nr. 70588/3028, bijusī zāģu skaidu izgāztuve "Podiņu stādaudzētava", Lubānas novads, Indrānu
pagasts;
o nr. 70135/3041, atkritumu izgāztuve "Zaķu vecaine", Lubānas novads, Lubānas pilsēta.

3.7. Kultūrvēsturiskās vērtības
Lubānas novada teritorijā ir saglabāta latviskā kultūrvide un ainava, kuru raksturo kultūrvēsturiskie
pieminekļi, Aiviekstes upes ainava ar ozolu aleju. Novadā ir reģistrēti 17 aizsargājamie kultūras pieminekļi,
no tiem trīs ir mākslas, viens arhitektūras. Bet galveno kultūras pieminekļu kompleksu veido arheoloģijas
pieminekļu grupa, kas ietilpst plašākā Lubānas zemienes akmens laikmeta pieminekļu kompleksā. Kopumā
Lubānas zemienes arheoloģijas pieminekļi datēti laika periodā no agrā mezolīta (6.gt p.m.ē.) līdz vidējam
neolītam (3.gt p.m.ē.)18.
Vietējās nozīmes kultūras pieminekļi ir baznīcas kalniņš - kulta vieta un karātavu kalns - soda vieta, pārējie
15 ir valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi.
3.4.tabula. Valsts un vietējie aizsargājamie kultūras pieminekļi Lubānas novadā.
Nosaukums
Tipoloģiskā Vērtību Datējums Atrašanās vieta:
grupa
grupa
Lubānas luterāņu
Arhitektūra Valsts
1868.–
Lubāna, Baznīcas iela 1
baznīca
nozīmes 1872.
Vitrāžas
Māksla
Valsts
19.gs.
Lubāna, Baznīcas iela 1;
nozīmes
Lubānas luterāņu baznīcā
Vitrāža "Kristus ar
Māksla
Valsts
19.gs.
Lubāna, Baznīcas iela 1;
bērniem"
nozīmes
Lubānas luterāņu baznīcā
Ērģeles
Māksla
Valsts
1871.
Lubāna, Baznīcas iela 1;
nozīmes 1931.
Aboras apmetne II
Arheoloģija Valsts
p.m.ē.19
Indrānu pagasts; uz D no
nozīmes
Aboras apmetnes I
Abaines apmetne II Arheoloģija Valsts
p.m.ē.
Indrānu pagasts; uz D no
nozīmes
Abaines apmetnes I
Zaļmežnieku
Arheoloģija Valsts
p.m.ē.
Indrānu pagasts, pie
senkapi
nozīmes
Zaļmežniekiem
Visagala (Brākaļu)
Arheoloģija Valsts
p.m.ē.
Indrānu pagasts; pie Visagala
pilskalns
nozīmes
kapsētas
Baznīcas kalniņš Arheoloģija Vietējā
p.m.ē.
Indrānu pagasts; pie Visagala
kulta vieta
nozīmes
kapsētas

18
19

Numurs
9146
4057
4056
4054
1717
1716
1715
1714
1713

I.Loze. Poselenija kamennovo veka Lubanskoj nizini, Zinātne, 1988.
Datējums – pirms mūsu ēras.
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Karātavu kalns soda vieta
Nainiekstes
apmetne
Līčagala apmetne
un senkapi
Aboras apmetne I

Arheoloģija

Vietējās
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes
Valsts
nozīmes

p.m.ē.

Meirānu senkapi
(Kara kapi)
Dzedziekstes
apmetne

Arheoloģija

Abaines apmetne I

Arheoloģija

Valsts
nozīmes

p.m.ē.

Kreklu purva
Arheoloģija Valsts
senkapi
nozīmes
Datu avots: www.mantojums.lv, 2018.

p.m.ē.

Arheoloģija
Arheoloģija
Arheoloģija

Arheoloģija

p.m.ē.
p.m.ē.
p.m.ē.
p.m.ē.
p.m.ē.

Indrānu pagasts; pie
Pilskalniem
Indrānu pagasts,
pie Nainieka ezera
Indrānu pagasts; pie bij.
Krēsliņiem
Indrānu pagasts; pie Aboras
upes ietekas Abaines upē
Indrānu pagasts, Meirāni,
pie Pērlēm
Indrānu pagasts, Aiviekstes
upes labajā krastā 400 m uz ZA
no iztaisnotās Dzedziekstes
upes ietekas Aiviekstē
Indrānu pagasts;
Abaines upes kreisajā krastā
pie ietekas Aiviekstes upē
Indrānu pagasts; 1,5 km uz
ZZR no Silalāčiem

1712
1711
1710
1709
1708
1707

1706

1705

Latvijā ir daudzas vietas, kurās vēstures liecības ir saglabājušās, bet Lubānas novads to vidū izceļas ar
īpašām, tikai šim apvidum raksturīgām kultūrvēsturiskām vērtībām.
Lubānas novada ainava, kultūrvēsturiskie objekti, neskartā un pat pirmatnējā daba rada iespējas attīstīt
dabas tūrismu, rekreācijas tūrismu, aktīvo tūrismu, pieredzes tūrismu un citus tūrisma veidus, kas saistīti
ar novada dabas kapitāla un cilvēku prasmju un pieredzes komercializēšanu tūrisma produktā.
Liela daļa Lubānas novada teritorijas ir Natura 2000 dabas liegumi, kuros sastopami reti biotopi, putni un
aizsargājami augi un koki. Lai arī tas ierobežo saimniecisko darbību, novadā tiek saglabātas dabas vērtības.
Attīstot ekotūrisma infrastruktūru un piedāvājumu, pakalpojumus un produktus, to var izmantot arī
novada sociālekonomiskajai attīstībai. Pašvaldībai ir plašas iespējas, pamatojoties uz dabas vērtībām un
esošajiem resursiem, piesaistīt finansējumu vides izglītības un ilgtspējīga tūrisma projektu īstenošanai.
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4. TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN PAKALPOJUMI
4.1. Transporta infrastruktūra
Kvalitatīva transporta infrastruktūra ir galvenais priekšnoteikums novada sasniedzamībai un ekonomiskai
attīstībai. Lubānas novads sasniedzams pa valsts reģionālajiem autoceļiem P 82 Jaunkalsnava – Lubāna, P
83 Lubāna – Dzelzava un vietējiem autoceļiem V842 Lubāna – Upatnieki, to būtiskākais trūkums ir baltais
segums (smiltis un grants), asfaltēts ir tikai virziens Lubāna – Madona.
Lubānas novada teritoriju šķērso divi valsts reģionālie autoceļi (savieno savā starpā novadu administratīvos
centrus vai novada centru ar republikas pilsētām vai ar galvenajiem vai reģionālajiem autoceļiem) un 4
valsts vietējie autoceļi (savieno novada administratīvos centrus ar novada pilsētām, novada apdzīvotām
teritorijām, kurās atrodas pagastu pārvaldes, ciemiem vai citiem valsts autoceļiem vai savā starpā atsevišķu
novadu administratīvos centrus). Lubānas novadu šķērso seši valsts autoceļi.
4.1.tabula. Valsts autoceļi Lubānas novadā.
Nr.

Autoceļa Autoceļa
šifrs
nosaukums
1.

P82

Jaunkalsnava Lubāna
2.
P83
Lubāna - Dzelzava
3.
V842
Lubāna Upatnieki
4.
V843
Barkava - Lubāna
5.
V865
Aizkuja - Meirāni
6.
V868
Meirāni Degumnieki
Datu avots: VAS „Latvijas Valsts ceļi”.

Zemes
nodalījuma josla
(m)
22

Aizsargjosla
(m) no ceļa ass

Apbūves līnija
(m) no ceļa ass

60

30

22
22

60
30

30
30

22
22
19

30
30
30

30
30
30

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.
Lubānas pilsētā autoceļu tīkls ir labi attīstīts. Kopējais ielu garums Lubānas pilsētas teritorijā ir 20 km,
kopējais ceļu blīvums – 4,65 km/km2, tajā skaita ar asfaltbetona segumu 10,482 km un 9,483 km ar grants
segumu.
Novada teritorijā šobrīd nav izbūvēti veloceliņi, nākotnes iespēja ir gājēju un veloceliņa izbūve Meirānos
pie valsts autoceļa P82 Jaunkalsnava – Lubāna.
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4.1.attēls. Transporta infrastruktūras pieejamība.
Datu avots: Lubānas novada IAS.
Katru gadu pašvaldība paredz ieguldījumus satiksmes infrastruktūras uzlabošanā, kā arī veic periodisko
uzturēšanu. Ir veiktas gājēju celiņu rekonstrukcijas (Lubānas pilsētā gājēju celiņa rekonstrukcija Oskara
Kalpaka ielā, Parka ielā 1b, gājēju celiņu atjaunošana Stacijas ielā, Lubānā). Tomēr kopumā transporta
infrastruktūra nav apmierinošā stāvoklī. Arī iedzīvotāji un uzņēmēji aptaujās ceļu sakārtošanu un
kvalitatīvas infrastruktūras nodrošināšanu min kā svarīgāko prioritāti. Vidzemes reģiona mobilitātes
investīciju plānā 2030 tiek uzsvērta šādu autoceļu atjaunošana līdz 2030. gadam20:
o
o
o
o

autoceļa P82 Jaunkalsnava - Lubāna rekonstrukcija;
P83 Lubāna - Dzelzava asfaltseguma atjaunošana;
V842 Lubāna - Upatnieki grants seguma atjaunošana, dubultā virsmas apstrāde;
V868 Meirāni - Degumnieki - Zvidziena autoceļa seguma atjaunošana.

Šie ceļi ir būtiski Vidzemes reģiona vietējā transporta koridora attīstībai. Lubānas novada iedzīvotājiem ir
būtisks asfaltseguma savienojums ar Rēzeknes novadu - Degumnieki - Gaigalava, Lubāna - Balvi grants ceļa
seguma dubultā virsmas apstrāde. Ieguldījumi transporta infrastruktūrā samazina uzņēmēju un iedzīvotāju
izmaksas, kā tas tiek uzsvērts Lubānas AP izstrādes laikā saņemtajās iedzīvotāju aptaujās.
VPR attīstības programma paredz, ka pieaugs velomobilitātes nozīme, tāpēc jāveido velotransportam
draudzīga infrastruktūra. Lubānas novads ir pievilcīga vieta velotūrismam, jau ir izveidoti un aprobēti trīs
velomaršruti. Nepieciešams apstāšanās vietu labiekārtošanas (velonovietnes, labiekārtotas atpūtas
20

Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāns 2030, TENTacle darba paka 3.2. gala redakcija, 2017
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vietas). Svarīgi izglītot gājējus un velosipēdistus par uzvedību uz ceļa, organizēt informatīvas kampaņas,
piedāvāt izbraukuma eksāmenu skolā vai iestādē, lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību. Vēl jābūt
nodrošinātam vismaz vienam kvalitatīvam savienojumam starp pagastu un novadu centriem atbilstoši
iedzīvotāju pārvietošanās plūsmai un pakalpojumu izmantojumam.

4.2. Ūdensapgāde un kanalizācija
Centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi tiek nodrošināti Lubānas novada Lubānas pilsētā
un daļēji Indrānu pagasta Meirānu ciemā. Pārējā teritorijā tiek izmantotas decentralizētas sistēmas un
individuālie ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumi. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus
Lubānas novada administratīvajā teritorijā sniedz pašvaldības SIA “Lubānas KP”.
Lubānas pilsētā izbūvētie centralizētās ūdensapgādes tīkli nodrošina pieslēguma iespējas 92% iedzīvotāju,
reāli centralizēto pakalpojumu izmanto 86% iedzīvotāju, 100% iestāžu un uzņēmumu. Pilsētas
ūdensapgāde tiek nodrošināta no artēziskā urbuma AA Jaunā iela 34 (P600718). Tā dziļums ir 165 m,
ierīkots 2009. gadā. 2010. gadā ir uzstādītas ūdens atdzelžošanas iekārtas, kuru apstrādes process
pamatojas uz artēziskā ūdens aerāciju un sekojošu filtrāciju spiedfiltros. Ūdens sagatavošanas iekārtas un
otrā pacēluma sūkņu stacija aprīkota ar dīzeļģeneratoru elektroenerģijas padeves pārtrauces gadījumiem.
Ūdens kvalitāte ir vērtējama kā laba.
Ugunsdzēsības vajadzībām pilsētā ierīkoti 40 hidranti.
Tomēr centralizētās ūdenssaimniecības sistēmā ir ūdens zudumi novecojošo tīklu bojājumu dēļ;
nepietiekoši tīklu diametri. Avārijas gadījumā jāatslēdz ūdens lielām teritorijām, jo tīkliem, kuri izbūvēti
1960.-1970. gados, nav nodrošināts pietiekams skaits noslēgarmatūru vietas (aizvaru, aizbīdņu) vai arī
esošā noslēgarmatūra nedarbojas.
Centralizētās kanalizācijas pakalpojuma pārklājums pilsētā nodrošināts 89% iedzīvotāju, faktiski
pieslēgušies 66%. Iedzīvotāji nevar atļauties salīdzinoši lielus ieguldījumus, lai individuāli nodrošinātu
pieslēgumu izbūvi.
Lubānas pilsētā savāktie notekūdeņi nonāk notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Plostnieku ielā 5 ar izplūdi
Aiviekstes upē. Attīrīšanas iekārtas BIO - 400 nodrošina nepieciešamo notekūdeņu attīrīšanas pakāpi,
perspektīvā nepieciešama attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošana, nodrošinot trešējo jeb terciāro
attīrīšanas pakāpi – neorganisko slāpekļa un fosforsavienojumu koncentrācijas samazināšanu
notekūdeņos (biogēnu redukcija).
Problēmas kanalizācijas pakalpojuma nodrošināšanā ir sekojošas:
o
o
o

liela daļa mājsaimniecību nav pieslēgtas centralizētās kanalizācijas sistēmai, kas, savukārt,
rada vides piesārņojuma risku;
kanalizācijas tīklos nokļūst lietus ūdeņi novecojušu cauruļvadu un noslēgarmatūras dēļ,
palielinot kopējo notekūdeņu plūsmu;
kanalizācijas tīklos iekļūst smiltis un dažādi mehāniski piesārņojumi, veidojot
aizsprostojumus un aizsērējumus.

Meirānu ciemā ar centralizēto ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinātas 18 mājsaimniecības, apmēram 60
iedzīvotāji, 52% no kopējā iedzīvotāju skaita. Centralizētajai ūdensapgādes sistēmas nav pieslēgti
pašvaldības objekti – Meirānu Kalpaka pamatskola, Meirānu Tautas nams, Meirānu bibliotēka un internāts.
Tas, galvenokārt, saistīts ar attālumu no objektiem līdz maģistrālajam tīklam. Ūdensapgāde tiek
nodrošināta no artēziskā urbuma, 2015. gadā uzstādīta ūdens atdzelžošanas iekārta Meirānu ciema
“Vītolos”. Centralizēta kanalizācijas sistēma ciemā darbojas mehāniskā režīmā ar izvadi Aiviekstes upē,
nepieciešams izbūvēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jauda 4,5m3/diennaktī.
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Ir nepieciešama Lubānas centralizētās ūdenssaimniecības attīstības III kārta, kas paredz NAI izbūvi, kā arī
centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas veco tīklu nomaiņu/rekonstrukciju, ūdensapgādes un
kanalizācijas paplašināšanu un kvalitatīva pakalpojuma plašāku izmantošanu, jaunu patērētāju
pieslēgšanu. Jāuzlabo lietusūdens savākšana un novadīšana. Jārod risinājums mājsaimniecību pieslēgumu
nodrošināšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

4.3. Siltumapgāde
Centralizētā siltumapgāde novadā tiek nodrošināta tikai Lubānas pilsētā, to veido divas sistēmas ar
atsevišķām katlumājām, katra ar 1 MW lielu jaudu. Kā kurināmais tiek izmantota koksnes šķelda.
Centralizētai siltumapgādei pieslēgti 20 objekti, tai skaitā 13 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, pārējie ir
pašvaldības objekti un viens komercobjekts. Visas ēkas aprīkotas ar individuālajiem siltummezgliem. Pārējā
Lubānas pilsētas un Indrānu pagasta teritorijā siltumapgāde tiek nodrošināta lokāli – vietējā centrālapkure,
krāšņu apkure, nelielā skaitā siltumsūkņi. Saules enerģija praktiski netiek izmantota.
Ieguldījumi siltumapgādes infrastruktūrā nav nepieciešami, aptaujās iedzīvotāji rosina vairāk izmantot
atjaunojamos energoresursus, alternatīvās un atjaunojamās enerģijas avotus privātajā sektorā. Lai
nodrošinātu energoresursu taupīgāku izmantošanu, samazinātu siltuma zudumus, ēkām un mājokļiem
jāveic energoefektivitātes pasākumi..

4.4. 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. Elektroenerģija tiek piegādāta pa 20 kV elektrolīnijām un tīklu kabeļiem. Elektroenerģijas
transformāciju un sadalījumu nodrošina apakšstacijas.
Indrānu 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, to ierīkošana nav plānota.
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.

4.5. 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 Ozolu ielā 14 un Ozolu ielā 14A, Parka ielas ēkas 7, 9,11, 18, 20 un 22, Skolas
ielā 4, Brīvības ielā 9 un Oskara Kalpaka ielā 23 un 25.
Novadā nav pieejama gāzes piegāde no augstspiediena gāzes vada. 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.

4.6. Atkritumu apsaimniekošana
Kopš 2016. gada Lubānas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Lubānas novada administratīvajā teritorijā, kuru veic SIA "Pilsētvides serviss".
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Ir izveidot 7 atkritumu šķirošanas laukumi: 5 laukumi Lubānas pilsētā, pa vienam Meirānos un Indrānos.
Lai gan pašvaldībā atkritumu apsaimniekošanu regulē saistošie noteikumi, tomēr ne visi iedzīvotāji
apsaimnieko atkritumus atbilstoši noteikumiem un nereti notiek nelikumīga atkritumu deponēšana, t.sk.
novada mežos. Lubānas novada teritorijā veidojas stihiskas atkritumu izmešanas vietas, pašvaldībai
jāpieņem stingrāki noteikumi attiecībā uz tiem iedzīvotājiem, kuri nav noslēguši līgumus ar atkritumu
apsaimniekotājiem. Jāveic iedzīvotāju izglītošana gan par saudzīgu attieksmi pret dabas vērtībām,
jāpaaugstina apziņa par aprites ekonomiku un atkritumu apsaimniekošanu. Jārada iespējas nodot
lielgabarīta atkritumus, kā tiek norādīts iedzīvotāju aptaujās.

4.7. Sakaru infrastruktūra un pakalpojumi
Telekomunikācijas
Lubānas novada teritorija ir labi nodrošināta ar sakaru un komunikāciju iespējām. Lubānas pilsētas
teritorijā SIA “Lattelecom” ar fiksētā elektronisko sakaru tīkla (balss) un ISDN pakalpojumiem nodrošina
490, bet ar DSL pakalpojumiem 201 klientu. Fiksētā elektronisko sakaru tīkla interneta pakalpojumu nelielā
apjomā, tai skaitā pašvaldības iestādēm, sniedz SIA “LinkIT”.
Lauku teritorijā interneta pakalpojums fiksētā elektronisko sakaru tīklā netiek nodrošināts, kaut arī novada
teritoriju šķērso optiskais kabelis un izbūvēti trīs piekļuves punkti Indrānu pagasta Meirānu ciemā, Indrānu
ciemā un apdzīvotā vietā “Gundegas” LVRTC realizētā projekta "Nākamās paaudzes elektronisko sakaru
tīklu attīstība lauku reģionos" ietvaros.
2015. gadā ERAF projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā” rezultātā tika
aprīkoti publiskā interneta pieejas punkti ar WIFI piekļuvi:
o Meirānu tautas namā;
o Lubānas pilsētas bibliotēkā un bibliotēkas ārējā apkalpošanas punktā “Baloži” Indrānu
ciemā;
o Meirānu bibliotēkā;
o Lubānas novada sociālajā dienestā;
o Lubānas novada administrācijā.
Lubānas pilsētā papildus publiskā interneta pieejas punktiem pieejami trīs SIA “Tet” WiFi piekļuves punkti.
Novada teritorijā ir pieejami visu lielāko mobilo sakaru operatoru – LMT, Tele2, Bite pakalpojumi, visiem
trim mobilo sakaru operatoriem 4G pieejamība novērota vairāk nekā 50% mērījumu, precīzs monitorings
nav veikts. Ņemot vērā, ka Lubānas novads Vidzemes reģionā ir viens no attālākajiem punktiem, ātra
interneta pieejamība var kompensēt fizisko attālumu līdz pakalpojumu sniegšanas centram, nodrošinot
iespēju iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus un strādāt attālināti. Vidējā termiņā nepieciešami ieguldījumi
publisko interneta pieejas punktu datoraprīkojuma atjaunošanai.

Pasta pakalpojumi
Lubānas novadā pasta pakalpojumus nodrošina VAS “Latvijas Pasts” divās pasta nodaļās. Lubānā un
Meirānos atrodas vēstuļu tukšošanas vietas.

4.7.1.tabula. Lubānas novada pasta nodaļas.
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Nr. Pasta nodaļa

Adrese

1.

Lubāna

Lubānas patērētāju biedrība, SIA “Ēdnīca”, Oskara Kalpaka iela 5, Lubāna

2.

Meirāni

“Tautas nams”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads

Datu avots: www.pasts.lv
Pasta pakalpojumiem ir liela nozīme citu ekonomikas sektoru efektīva darba nodrošināšanā, jo, neskatoties
uz tehnoloģisko progresu, pasta tīkls joprojām ir lielākais un blīvākais pasaulē. Tāpēc būtiski Lubānas
novadā ir saglabāt esošās pasta nodaļas, kuras nodrošina gan korespondences saņemšanu, gan
internetveikalos iegādāto sūtījumu piegādi uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

4.8. Pašvaldības ēkas un nekustamais īpašums
Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem, Lubānas novada ēku kadastrālo vērtību kopsumma sastāda 4,7
milj. EUR, bet inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma – 3,7 milj. EUR.
4.4.tabula.Ēku kadastrālo vērtību kopsumma un skaits
Administratīvā teritorija un teritoriālā
Ēku skaits
iedalījuma vienība
Lubāna
1111
Indrānu pagasts
1300
Datu avots: www.vzd.gov.lv, 01.01.2018.

Kadastrālo vērtību kopsumma, EUR
3 519 397
1 222213

4.3.tabula.Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma un to skaits.
Administratīvā teritorija un teritoriālā Inženierbūvju
iedalījuma vienība
skaits
Lubāna
17
Indrānu pagasts
61
Datu avots: www.vzd.gov.lv, 01.01.2018.

Kadastrālo vērtību kopsumma, EUR
85,847
3,627,537

2017. gadā no 111 pašvaldības Zemesgrāmatā reģistrējamiem ēku un būvju īpašumiem (izņemot dzīvokļu
īpašumus), 62 īpašumi ir reģistrēti un veido 57% no ēku un būvju bilances vērtības. Grāmatvedības uzskaitē
atrodas 113 dzīvokļi un 5 nedzīvojamās telpas ar kopējo vērtību EUR 20 190, t.sk., 5 dzīvokļu īpašumi ar
kopējo vērtību EUR 2882 ir reģistrēti Zemesgrāmatā.
Lubānas novada pašvaldības Zemesgrāmatā reģistrēti 21,08% no pašvaldības bilancē iekļauto zemes
gabalu platības. No tiesiskajā valdījumā esošās zemes 19,5% veido īpašuma “Pilsētas mežs” zeme. Visu
īpašumu reģistrēšanu Zemesgrāmatā pašvaldība plāno pabeigt 2024. gadā21. Novadā ir pieejamas
neiznomātās platības - telpas un zemes, kuras ir iespējams izmantot uzņēmējdarbības veikšanai.
Aptaujās un intervijās tiek minēta nepieciešamība atrast risinājumus pašvaldībai piederošo īpašumu
izmantošanai: Vecā kultūras nama ēkai (Oskara Kalpaka 6), vecai Mākslas skolai (adrese Skolas iela 6),
jāplāno energoefektivitātes pasākumi daudzdzīvokļu namiem. Aptaujās iedzīvotāji uzsver, ka vides un
ainavas kvalitātes uzlabošanai nozīmīga ir veco graustu sakopšana, kuri pieder gan pašvaldībai, gan

21

Lubānas novada pašvaldības publiskais pārskats 2017. gads.
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privātajam sektoram. Kā nepieciešamība tiek minēts attīstīt mājokļu politiku, izveidot dzīvokļu fondu
jaunajām ģimenēm.

4.9. Kapu saimniecība
Novada teritorija ir četras kapsētas:
o Jaunie kapi;
o Visagala kapsēta;
o Vecie kapi;
o Brāļu kapi.
Visagala kapos un Jaunajos kapos notiek apbedīšana. Apbedīšana netiek veikta Vecajos un Brāļu kapos.
2018. gadā ir nodota ekspluatācijā Jauno kapu kapliča. Vidējā termiņā ir nepieciešams turpināt kapu
teritorijas uzlabojumu veikšanu, labiekārtošanas (piebraucamie un kapu celiņu) jomā.
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5. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES RESURSI
5.1. Pārvaldes raksturojums
Pašvaldības pārvalde ir viens no būtiskiem faktoriem, lai notiktu teritorijas vieda attīstība un esošo resursu
ilgtspējīga izmantošana. Tāpēc liela nozīme ir pašvaldības deputātu, kā arī izpildinstitūciju un iestāžu
amatpersonu, speciālistu kvalifikācijai un ieinteresētībai pašvaldības resursu efektīvai izmantošanai.
Lubānas novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina Lubānas novada dome, kas sastāv no 9 ievēlētiem
deputātiem. Lai dome nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, no pašvaldības
deputātiem ir ievēlētas šādas pastāvīgās komitejas:22
o finanšu un attīstības komiteja 5 locekļu sastāvā;
o sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 4 locekļu sastāvā.
Lubānas novada domē darbojas 7 komisijas: vēlēšanu komisija, administratīvā komisija, iepirkumu
komisija, medību koordinācijas komisija, darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija, interešu
izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija un civilās aizsardzības komisija.
Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Pašvaldības administrācija, kura veic organizatorisko un
tehnisko darbu pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Lubānas novada pašvaldības izpildvaras struktūru –
administrāciju un iestāžu darbu vada izpilddirektors. Pašvaldības administrācijai ir 6 struktūrvienības:
dzimtsarakstu nodaļa; finanšu un grāmatvedības daļa; attīstības daļa; kanceleja; tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrs; jauniešu centrs. Pašvaldības administrācijā darbojas speciālisti, kuri
nav iekļauti struktūrvienību sastāvā: kultūras darba speciālists; izglītības darba speciālists; jaunatnes lietu
speciālists; juriskonsults; laikraksta „Lubānas ziņas” redaktors; sabiedrisko attiecību speciālists.
Pašvaldības dome ir izveidojusi 11 iestādes23:
o Lubānas novada pašvaldība;
o Lubānas novada bāriņtiesa;
o Lubānas novada sociālais dienests;
o Lubānas vidusskola;
o Lubānas Mākslas skola;
o Lubānas PII „Rūķīši”;
o Lubānas kultūras nams;
o Lubānas pilsētas bibliotēka;
o Meirānu Kalpaka pamatskola;
o Meirānu tautas nams;
o Meirānu bibliotēka.
Lubānas novada pašvaldība, Cesvaines novada pašvaldība un Varakļānu novada pašvaldība ir izveidojusi
Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienoto būvvaldi. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja
kapitālsabiedrībās SIA „Lubānas KP” un SIA „AP Kaudzītes”.
Pašvaldība ir dalībnieks biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”, nodibinājumā „Vidzemes attīstības
aģentūra”, nodibinājumā „Lubāna mitrāja kompleksa fonds”, biedrībā „Latvijas Tautas sporta asociācija”
un „Vidzemes tūrisma asociācija”.

22
23

Lubānas novada pašvaldības nolikums, 2018.
Lubānas novada pašvaldības nolikums, 2018.
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Iedzīvotāju aptaujās jautājumā par pašvaldības pārvaldi tiek minēts, ka nepieciešama plašāka pašvaldības
starptautiskā un pārrobežu sadarbība, dalība dažādos projektos un lielu mērķu izvirzīšana. Ieteikums ir
pašvaldībai organizēt pieredzes apmaiņu starp dažādām iestādēm un profesionāļiem. Respondenti uzsver
pašvaldības lomu arī nodarbinātības veicināšanā, piesaistot uzņēmumus novada teritorijai.

5.2. Informācijas aprite un sadarbība
Par Lubānas novada domes, pašvaldības iestāžu darbu un aktualitātēm tiek veikti publicitātes un
informēšanas pasākumi. Iedzīvotāju informēšana par pašvaldības aktualitātēm notiek, izmantojot:
o Lubānas novada mājaslapu www.lubana.lv;
o Lubānas novada bezmaksas informatīvo izdevumu “Lubānas Ziņas”;
o sociālos tīklus - www.facebook.com/lubana.
Viens no galvenajiem informācijas nodrošināšanas instrumentiem ir Lubānas novada pašvaldības mājas
lapa www.lubana.lv, kurā ir pieejama gan pašvaldības administratīvā informācija (kontaktinformācija,
domes lēmumi, saistošie noteikumi, u.c.), gan informācija par pakalpojumiem, aktuālajiem notikumiem un
pasākumiem.
Papildus pašvaldības mājas lapai, aktuālās informācijas izplatīšanai iedzīvotājiem Lubānas novada
pašvaldība divas reizes mēnesī 600 eksemplāru tirāžā izdod pašvaldības bezmaksas informatīvo izdevumu
“Lubānas Ziņas”. Izdevuma “Lubānas Ziņas” ietvaros tiek apkopota divu skolu informācija pielikumos
“Saldskābmaize” (Lubānas vidusskolas skolēnu avīze) un “Kaktuss” (Meirānu Kalpaka pamatskolas avīze)24.
Gan mājas lapa, gan laikraksts ir primārie informācijas nodošanas kanāli, kuri aicina iedzīvotājus piedalīties
pašvaldības pārvaldē un attīstībā.
Lubānas novada pašvaldība ir aktīva sociālajā vietne facebook.
Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar novada nevalstiskajām organizācijām, notiek jauniešu
iesaistīšana dažādās aktivitātēs, piedāvātas brīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem, tautas sporta
aktivitātes. Novada iedzīvotāju viedoklis tiek izzināts, organizējot aptaujas un iedzīvotāju sapulces.
Reģionālā mērogā notiek sadarbība ar Madonas novada pašvaldību izglītības, kultūras, sporta un citās
jomās. Kā arī sadarbībā ar Varakļānu un Cesvaines pašvaldībām ir izveidota apvienotā trīs novadu
būvvalde. Lubānas novada VPVKAC ir teritoriāli nozīmīga valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas
vieta, sniedzot pakalpojumus gan pašu novada iedzīvotājiem, gan Madonas novada iedzīvotājiem.
Lubānas novada pašvaldībai ir divi starptautiskie sadarbības līgumi. 2010. gadā pašvaldība ir noslēgusi
sadarbības līgumu ar Vaijes (Weihe) pašvaldību Vācijā. Notiek sadarbība ar Kulēnas (Coulaines) pašvaldību
Francijā. Sadarbības jomas – kultūra, ekonomika, sadarbība profesionālo grupu un iedzīvotāju starpā.
Aptaujās iedzīvotāji iesaka laikraksta satura uzlabošanai izmantot personiska satura informāciju – par
novadniekiem, uzņēmējiem, par lubāniešu darbiem un veikumu, veidot informācijas saturu mazāk
formālu, vairāk saistošu un tuvāku iedzīvotāju dzīves notikumiem. Novada iedzīvotāji ir ieinteresēti
pašvaldības aktualitātēs, tāpēc regulāra un pēc iespējas pilnīga saziņa starp pašvaldības vadību,
administrāciju un novadniekiem ir būtiska. Novada iedzīvotājiem svarīgas ir ziņas, tūrisma informācija,
Lubānas novada atpazīstamības veidošana. Vēl aizvien lielāka uzticība ir drukātam vārdam, tomēr
iedzīvotāji pievēršas arī e-vides saziņai un vēlas šāda veida informācijas apmaiņu ar pašvaldību.

24

Lubānas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats.
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5.3. E-pārvalde
Lai optimizētu pašvaldības darbību un nodrošinātu iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtāku un kvalitatīvāku
pašvaldības sniegto pakalpojumu saņemšanu, būtiski ir pašvaldības piedāvātos pakalpojumus elektronizēt.
Lubānas novada pašvaldība pilnveido un uzlabo e-pārvaldi. Lubānas novada iedzīvotāji var saņemt
pakalpojumus elektroniski, aizpildot sagatavotās veidlapas Lubānas novada interneta vietnē
www.lubana.lv. Pašvaldības mājas lapā ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem ir pieejamas 38 saistītās
sagataves25.
Latvijas pašvaldību e-indeksa26 rādītājos Lubānas novada pašvaldība 61 novada (ar iedzīvotāju skaitu zem
7000) reitingā ir 5 vietā (par 1 vietu zemāk salīdzinājumā pret 2015. gadu) ar 54,40 punktiem (100 punktu
sistēmā). Lubānas novada pašvaldība ir 1. vietā šajā indeksā par e-pārvaldes līmeni. Augsts rādītājs ir arī
par Lubānas pašvaldības nodrošināto iedzīvotājiem brīvi pieejamo datoru skaitā uz 1000 iedzīvotājiem 8,27.
Tomēr Lubānas novada pašvaldības mājas lapā nav pieejams pašvaldības sniegto pakalpojumu apraksts. Ir
jāveic sniegto pakalpojumu apraksti, jāpaplašina piedāvāto e-pakalpojumu klāsts. Aptaujās iedzīvotāji
komentārus un ieteikumus par e-pārvaldi nesniedz.

5.4. Vienas pieturas aģentūras principa ieviešana pakalpojumu sniegšanā
Lubānas novada pašvaldībā darbojas Lubānas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs (turpmāk
tekstā - VPVKAC). VPVKAC notiek Lubānas novada Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana, kā arī tiek sniegta
vispārīga informācija un konsultācijas par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem. 2017. gadā
Lubānas novada VPVKAC ieņēma 25. vietu starp novada nozīmes VPVKAC (neskaitot reģionālās nozīmes
VPVKAC) ar 73,2 sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī. Uz 1000 iedzīvotājiem vidēji mēnesī Lubānas
novada VPVKAC sniedz 28,4 pakalpojumus.
Centrā iedzīvotājiem pieejami šādi pakalpojumi:
o Lauku atbalsta dienests – iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana;
o Nodarbinātības valsts aģentūra – konsultāciju sniegšana par NVA pakalpojumiem, informatīvi CV
un vakanču reģistrēšana, informatīvās dienas e-versija, karjeras pakalpojumi, apmācību
monitorings darba tirgus prognozes;
o Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – konsultācijas sniegšana par 15 e-pakalpojumiem;
o Uzņēmumu reģistrs – konsultāciju sniegšana par 6 e-pakalpojumiem;
o Valsts ieņēmumu dienests – konsultācijas par 5 e-pakalpojumiem;
o Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – iesniegumu pieņemšana par 15 pabalstu veidiem,
konsultācijas par 12 e-pakalpojumiem;
o Valsts zemes dienests – konsultācijas par 21 e-pakalpojumu un iesniegumu pieņemšana;
o Valsts darba inspekcija – konsultāciju sniegšana par iestādes 3 e-pakalpojumiem iedzīvotājiem un
17 e-pakalpojumiem darba devējiem.
No visiem Lubānas novada VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem proporcionāli lielākā daļa ir VID
pieteikumi, salīdzinoši daudz ir VSAA pakalpojumu pieteikumu. Lubānas novada VPVKAC ir teritoriāli

25

www.eindekss.lv
E-indekss ir digitālās vides brieduma novērtējums valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību darbā un
pakalpojumu nodrošināšanā.
26
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nozīmīga valsts un pašvaldību pakalpojumu sniegšanas vieta, sniedzot pakalpojumus gan pašu novada
iedzīvotājiem, gan Madonas apkaimes iedzīvotājiem27.

5.5. Pašvaldības budžets
Pašvaldības darbības finansiālo ietvaru veido novada pašvaldības budžets, kas ir nozīmīgs līdzeklis
pašvaldības politikas īstenošanai, izmantojot finanšu metodes. Budžetam ir jānodrošina pašvaldības
administratīvās teritorijas ilgtspējīga attīstība - sabalansēta saimnieciskā un ekonomiskā attīstība ar
iedzīvotāju sociālajām vajadzībām.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
nekustamā īpašuma nodoklis (par zemi, ēkām, mājokļiem), kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst
maksājumi par budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas valsts un pašvaldību nodevas,
valsts un pašvaldību budžeta transferti un citi ieņēmumi (skat. 5.5.1.attēlu). Lubānas novada pašvaldības
budžeta ieņēmumi ir bijuši svārstīgi. Pēdējo divu gadu laikā ir samazinājušies nenodokļu ieņēmumi
(ārvalstu finanšu palīdzība, maksas pakalpojumi) par 8,75% 2017. gadā attiecībā pret 2016. gadu un par
2,76% 2018. gadā attiecībā pret 2017. gadu.
Lubānas novada pašvaldība saņem dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Vispārējā
pašvaldības finanšu situācija vērtējama kā laba. Lubānas novada pašvaldības budžets nodrošina
finansējumu visu iestāžu uzturēšanai un infrastruktūras uzlabošanai, tiek veikti novada teritorijas
labiekārtošanas darbi, kā arī izveidots līdzekļu uzkrājums.
Vidēji gadā pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā 47% veido izdevumi izglītībai, ieskaitot valsts
budžeta mērķdotācijas atlīdzību pedagogiem. Dažāda veida sociālajiem pabalstiem novada trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām, atbalstam ģimenēm ar bērniem, iedzīvotāju aprūpei sociālajā iestādē un
mājās tiek izlietoti nepilni 14% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Lubānas novada pašvaldības
darbība ir vērsta uz pašvaldības pamatfunkciju izpildi, finanšu stabilitātes nodrošināšanu, iedzīvotāju
ekonomisko, sociālo, izglītības un kultūras iespēju paplašināšanu. Lai nodrošinātu novada attīstību,
nepieciešama investīciju piesaiste.

27 VPVKAC darbības atskaite par laika posmu līdz 2018. gada 1.ceturksnim (ieskaitot 2018. gada martu)
Lubānas novada VPVKAC www.lubana.lv,
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2015

2016

2017

2018

Nodokļu ieņēmumi

1233184

1245328

1345102

1310431

Nenodokļu ieņēmumi, maksas
pakalpojumi, ārvalstu finanšu
palīdzība

221669

207873

189670

184442

Transferu ieņēmumi

852957

979758

989913

902368

5.5.1.attēls. Lubānas novada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra, tūkst. EUR.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
2017. gadā Lubānas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir EUR 2 524 685. 2017. gadā
lielāko daļu – EUR 1 345 102 no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi
(atskaitījumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodoklis), kas, salīdzinot ar 2016.
gadu, palielinājušies par EUR 99 775. Iedzīvotāju – 1 221 832 eiro no kopējiem pamatbudžeta
ieņēmumiem.
Pēdējos gados palielinās ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, salīdzinot ar 2016. gadu pret 2017.
gadu – palielinājušies par 100 244 eiro. Nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi, citi pašu ieņēmumi un
ārvalstu partneru finanšu palīdzība saņemta 189 670 eiro. Nenodokļu ieņēmumu sastāvā ietilpst valsts un
pašvaldības nodevas, sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības kapitāla izmantošanas, t.sk. nomas,
īpašuma atsavināšanas, pašvaldības sniegtie maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi.

Sociāla
Atpūta,
Izglītība aizsardzīb kultūra,
a
sports

Teritorijas
Ekonomisk un ēku Veselības
Pārvalde
ā darbība apsaimnie aprūpe
košana

2015 1091721

371342

239654

247606

200035

182301

34426

2016 1132699

372392

305875

251576

175780

108055

26309

2017 1217150

376879

300959

258321

154020

257937

20596

2018 1168092

454455

301411

299881

174433

155905

25156

5.5.2.attēls. Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumu struktūra, tūkst. EUR.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
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Kā redzam 5.5.2. attēlā, lielākās izdevumu pozīcijas novadā sastāda: izglītība, sociālā aizsardzība, atpūta,
kultūra, sports. Tiek turpināta projektu realizācija, kā arī īstenoti jauni projekti infrastruktūras sakārtošanai
un attīstīšanai. Pašvaldība ir veikusi ieguldījumus divās kapitālsabiedrībās.
5.5.1. tabula. Pašvaldības ieguldījumi kapitālsabiedrībās.
Kapitālsabiedrības
nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lubānas KP”
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”

Līdzdalības
daļu īpatsvars %
100
8,06401

Līdzdalība pašu kapitālā
summa, EUR
705 958
57 171

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
Pašvaldībai ir divi galvojumu līgumi (31.12.2017.), attiecināmi uz ārējo finanšu resursu piesaisti. Valsts
kasē ES Kohēzijas fonda projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” īstenošanai,
aizņēmējs SIA “Lubānas KP” un ES Kohēzijas fonda projektam “Atkritumu apglabāšanas poligona
“Kaudzītes” infrastruktūras attīstība” īstenošanai LUMINOR bankā, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “AP
Kaudzītes”. Pašvaldības kredītu saistības sastāda EUR 1 007 989 (31.12.2017.) un tālākais atmaksas
termiņš ir 2046. gads. Pašvaldības budžetā ir neizmantotas iespējas ārējā aizņēmuma un finansējuma
piesaistei, Lubānas novada pašvaldības kredītportfelis sastāda tikai 3,1%.
5.5.2. tabula. Nozīmīgākie projekti Lubānas novada pašvaldībā 2014. -2018. gads.
Nr. Projekta nosaukums
Finansējums/finansējuma
avots
2018. gads
1.
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide
ESF finansējums un Valsts
budžeta līdzfinansējums
2.
Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve
305 408,PB, ELFLA 260 000
2017. gads
1.
Gājēju celiņu Oskara Kalpaka ielā rekonstrukcija
5 942 PB28
2.
Šķembu seguma atjaunošanas darbi pilsētas ielām un lauku ceļiem 6 439 PB
3.
4.

Ielu apgaismojuma izbūves darbi Oskara Kalpaka un Dzelzceļa ielā
Dokumentācijas sagatavošana ielu apgaismojuma posma Parka
ielā, Lubānā pārbūvei
Apkures sistēmas posma izbūve PII “Rūķīši” ēkā
Dokumentācijas sagatavošana siltumtrases pievada izbūves Ozolu
ielā 5 un Ozolu ielā 7, Lubānā
Hokeja laukuma Lubānas vidusskolas teritorijā paplašināšanas
darbi
Dokumentācijas sagatavošana pašvaldības ceļa posma “Jaunie
kapi-Birznieki-Dambīši” pārbūvei
Ielu apgaismojuma izbūve Meirānu ciemā
Jauno kapu kapličas jaunbūves celtniecība
Jumta daļēja nomaiņa dzīvojamai ēkai “Moroza”, Indrānu pagastā,
Lubānas novadā
Tautas tērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

28

4 514 PB
327 PB
4878 PB
1 219 PB
1 889 PB
23 994 PB
13 468 PB
105 196 PB
4 320 PB
19 890, ELFLA

Pašvaldības budžets.
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13. Multifunkcionālās skatītāju zāles aprīkojums Lubānas pilsētas klubā
14. Lifta – pacēlāja remonts Lubānas novada Sociālās aprūpes centrā
15. Lubānas jauniešu centra projekts “Mosties!”
2016. gads
1.
Brīvības ielas seguma rekonstrukcijas darbi
2.
Gājēju celiņu Oskara Kalpaka ielā rekonstrukcija
3.
Gājēju celiņa Parka ielā 1b rekonstrukcijas darbi
4.
Ielu apgaismojuma izbūve Meža ielā, Ozolu ielā un Lubānas
kultūras nama laukumā
5.
Ražošanas ēkas un šķūņa nojaukšana
6.
Meirānu tautas nama malkas šķūņa būvniecība
7.
Pulkveža Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa restaurācija
2015. gads
1.
Grāvja gultnes tīrīšana Madonas un Meirānu ielās Lubānā
2.
Parka, Oskara Kalpaka un Stacijas ielu un ietvju segumu
atjaunošana Lubānā
3.
Ūdens ieguves vietas atjaunošana un ūdens sagatavošana stacijas
ar ražību 2 m³/h izbūve Meirānos
4.
Iekšējo kanalizācijas tīklu renovācija Lubānas sociālās aprūpes
centrā Oskara Kalpaka ielā 12
5.
Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Lubānas novada
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Tilta, Baložu,
Aiviekstes, Meirānu, Dzelzceļa, Jāņa Zābera, Klānu ielās un
bērnudārza teritorijā
5.
Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lubānas pilsētā
6.

Lubānas ūdenssaimniecības attīstības II kārta (maģistrālie
kanalizācijas tīkli 4,175 km garumā, jauna kanalizācijas sūkņu
stacija Jaunajā ielā, Lubānā)
7.
Publisko interneta pieejas punktu attīstība Lubānas novadā (jauni
publiskā interneta pieejas punkti Meirānu tautas namā, Lubānas
pilsētas bibliotēkā, Meirānu bibliotēkā, Lubānas novada sociālajā
dienestā, Lubānas novada administrācijā)
2014. gads
1.
Periodiskās uzturēšanas darbi Vidzemes ielā Lubānā - asfalta
seguma atjaunošanas darbi
2.
Gājēju celiņu atjaunošana Stacijas ielā Lubānā
3.
Ventilācijas sistēmas ierīkošana Lubānas vidusskolas sporta zālē
4.
Lubānas estrādes labiekārtošana – laukuma un ietves bruģēšana,
apgaismojuma izbūve
5.
Meirānu ielas novadgrāvja tīrīšana
6.
Lubānas VSAC ēkas jumta nomaiņa
7.
Parketa grīdas ieklāšana Lubānas pilsētas kluba zālē
8.
Šķeldas apkures sistēmas iegāde un uzstādīšana Skolas ielas 9
katlumājā, SIA „Lubānas KP”
9.
Kāpņu izveide uz pieminekli Oskaram Kalpakam Visagala kapos
10. Atklāj mūziku!

17 942 PB
2 202 PB
3235, IZM
72 744 PB
16 907 PB
3 281 PB
9 505 PB
20 438 PB
10 826 PB
13 893, Aizsardzības
ministrija, VKPAI
2410 PB
99 955 PB
34 719 PB
8222 PB
33 043, KPFI finansējums
– 21 347, 35

230 586, ES KF, PB - 138
351
535 785, ES KF, PB – 134
644
12371,76, ERAF 10516,00, valsts budžeta
dotācija – 371,15

31 300 PB
25 000 PB
22 063 PB
24264 PB
12 174 PB
54 410 PB
6801 PB
168 238
3 900, LEADER - 2000
9 500, LEADER -7 200
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11.

Muzikālā uzveduma „Rakstītāja” koncertdarbības nodrošināšana
Lubānā un Latgales vēstniecībā GORS”
Datu avots: Lubānas novada pašvaldības publiskie gadu pārskati, 2018.

4000, VKKF

Kā redzam tabulā, apjomīgākās investīcijas Lubānas novadā ir veiktas 2015. gadā publiskās infrastruktūras
sakārtošanā – centralizētās ūdenssaimniecības attīstībā, apgaismojuma uzlabošanā, publisko interneta
pieejas punktu modernizēšanā.
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanu, budžeta plānošana ir jāsasaista
ar attīstības plānošanu - Lubānas novada AP stratēģiskās daļas rīcības un investīciju plānu. Finanšu uzskaite
nevar aprobežoties tikai ar to normatīvo aktu izpildi, kas reglamentē grāmatvedības uzskaiti. Lēmumu
pieņemšanai par Lubānas novada attīstību un projektu iekļaušanu investīciju plānā pamatā ir pašvaldības
budžets. Šāda plānošanas sistēma ir pamatā stratēģiskās plānošanas un stratēģiskās vadīšanas ieviešanai
un īstenošanai pašvaldībā, ko iespējams īstenot, sasaistot kopā visus elementus, kas ļauj pašvaldībai reaģēt
uz ārējās vides izaicinājumiem, risināt problēmas un izmantot iespējas. Viena no saitēm, kas nepieciešama
stratēģiskās vadīšanas īstenošanā, ir saite starp stratēģiskajiem uzstādījumiem un budžetu. Lubānas
novada pašvaldības izstrādātie projekti ir iekļaujami novada vidēja termiņa prioritātēs, kas atspoguļotu AP
noteiktie attīstības mērķu sasniegšanu.
Ieteikumi attīstības plānošanai:
o tieša Lubānas novada AP rīcības plāna/investīciju plāna un budžeta sasaiste – resursu piešķiršana
attīstības plānošanas dokumentos plānotajiem pasākumiem un projektiem, budžeta izdevumu
pamatošana ar AP uzdevumiem, rīcības virzieniem (skat. AP Stratēģiskā daļu, Rīcības un Investīciju
plāns);
o AP Rīcības un Investīciju plāna aktualizēšana ciešā saistībā ar budžeta plānošanu un pieņemšanu;
o attiecīgā gada prioritāšu saskaņošana ar Lubānas novada AP vidēja termiņa prioritātēm un rīcības
plānu (skat. Rīcības plāns);
o veicot kārtējā budžeta pieprasījumu, atzīmēt konkrētajā programmā līdz šim izlietoto un turpmāk
plānotās investīcijas 3 gadu periodā, to norādot kārtējā pieprasījumā;
o pašvaldību budžeta pieprasījumos, tai skaitā no struktūrvienībām un iestādēm, un apstiprinātajās
budžeta tāmēs norādīt precīzu sasaisti ar attīstības plānošanas dokumentiem, lai ir iespējams
identificēt, kādi rezultāti tiks sasniegti, izlietojot konkrētā gada budžeta finanšu līdzekļus.
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6. IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE
6.1. Izglītības iespējas un izglītības iestāžu pieejamība
Lubānas novadā ir atbilstošs pieejamais izglītības pakalpojumu klāsts, pašvaldības izglītības sistēma
organizēta tā, lai nodrošinātu izglītības pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem. Izglītības
pakalpojumus novada iedzīvotājiem piedāvā 4 pašvaldības izglītības iestādes.

Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”
Lubānas novadā pirmsskolas izglītības programmu un sagatavošanu mācībām vispārizglītojošās iestādēs
īsteno Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”. Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” nodrošina:
o pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111).
Pēdējo piecu gadu laikā audzēkņu skaits PII nav krasi mainījies, 2018. gadā pat pieaudzis par 3 bērniem.

82
79

78
76
74
2014

2015

2016

2017

2018

6.1.1.attēls. Audzēkņu skaits pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
2018. gadā PII ir 4 dažāda vecuma grupas, darbojas 11 pedagogi, no izglītības iestādēm PII ir jaunākais
pedagogu vidējais vecums - 47 gadi. Pedagoģiskais darbs tika organizēts caur rotaļnodarbību saturu.
Iestāde sadarbojas ar sociālā dienesta speciālistu darbā ar ģimenēm un bērniem; vecāki kopā ar bērniem
tiek nosūtīti pie dažādiem speciālistiem, kas palīdz ikdienas darbā pedagogiem, vecākiem un bērniem29.
Pēdējos gados PII ir uzlabota tehniskā infrastruktūra - apkures sistēmas posma izbūve PII ēkā, veikta
teritorijas labiekārtošana. Īstenots projekts “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”, regulāri tiek papildināta grupu materiālā bāze (dažāda mācību literatūra,
didaktiskās spēles, mācību materiāli).
Aptaujās iedzīvotāji pirmsskolas izglītību vērtē pozitīvi. PII “Rūķīši” ir nepieciešams atjaunot rotaļu
laukumus, veikt energoefektivitātes pasākumus, uzlabojot ēkas ārējo infrastruktūru. Pilnveidot sadarbību
ar citu izglītības iestāžu pedagogiem un ieviest e-klasi. Būtiska arī skolotāju un darbinieku kvalifikācijas
pilnveidošana.

Meirānu Kalpaka pamatskola
Meirānu Kalpaka pamatskola realizē 4 izglītības programmas:
o vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111);
o speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods
21015811);
o speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
o pirmskolas izglītības programma (kods 01011111).

29

Lubānas novada pašvaldības publiskais pārskats 2017.
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Pirmsskolas grupiņa "Kāpēcīšī"

24

21

8
2013./2014.

43

1. -4. kl.

14
5

2016./2017.
5. -9. kl.

2017./2018.
Kopā

6.1.2.attēls. Izglītojamo skaita izmaiņas Meirānu Kalpaka pamatskolā.
Datu avots: Meirānu Kalpaka pamatskola, 2019.
2017. gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā mācības uzsāka 43 skolēni, 2016. gadā – 43 skolēni, 2015. gadā –
48 skolēni. Kā redzams, ik gadu skolēnu skaits lēnām samazinās un triju gadu laikā tas ir samazinājies par
9%. Skolā strādā 17 pedagogi, vidējais vecums 47,8 gadi.
Izglītības iestāde ir sekmīga projektu īstenošanā, ir realizēti sekojoši projekti:
o ES Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 stratēģisko skolu sadarbību projekts “Zem
tolerances lietussarga”;
o Nordplus Jauniešu programmas projekts “Ūdens – dzīvības avots”. Projektā Meirānu Kalpaka
pamatskola piedalās kā koordinatorvalsts, sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas skolām;
o 2016./2017.m.g. Meirānu Kalpaka pamatskolas ieguva pārstāvniecības tiesības Ziemeļlatgalē kā
„Latvijas valsts mežu” iniciatīvas “Mammadaba” vēstniecība;
o 2018./2019. m.g. realizēts Nordplus Jauniešu programmas mobilitāšu projekts “Darbojies šodien,
noderēs rīt”.
Meirānu Kalpaka pamatskola darbojas kā koordinatorvalsts pārstāvis ar sadarbības valstīm Lietuvu un
Dāniju. Sadarbībā ar biedrībām tiek organizēti dažādi pasākumi.
Aptaujās iedzīvotāji uzsver, ka jāpaaugstina izglītības kvalitāte novadā. Tehniskās infrastruktūras jomā
Meirānu Kalpaka pamatskolai ir nepieciešama apkures sistēmas rekonstrukcija, telpu renovācija, mācību
aprīkojuma iegāde, teritorijas labiekārtošana skolēnu aktīva brīvā laika pavadīšanai.

Lubānas vidusskola
Lubānas vidusskola īsteno divas izglītības programmas:
o pamatizglītības programma (kods 21011111);
o vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).
Arī Lubānas vidusskolā vidusskolēnu skaits sarūk, šī tendence vērojama kopš 2011./2012. m.g.. Rezultātā
2014./2015. m.g. netika atvērta 10. klase. 2018./2019. m.g. vidusskolā mācās 34 izglītojamie. Pēdējo piecu
gadu laikā vidusskolnieku skaits ir samazinājies par 40%. Vismazākais vidusskolnieku skaits ir 2016./2017.
m.g. (21). Salīdzinot ar periodu pirms 5 gadiem, kopējais skolēnu skaits ir samazinājies par 14%.
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6.1.3.attēls. Izglītojamo skaita izmaiņas Lubānas vidusskolā.
Datu avots: Lubānas vidusskola, 2018.
Skolas pedagoģiskā personāla sastāvā 2018./2019. mācību gadā ir 30 pedagogi, vidējais vecums – 51 gads.
Lubānas vidusskolā darbojas atbalsta personāls – logopēds, skolas medmāsa, bibliotekāre, tiek
nodrošinātas arī psihologa konsultācijas.
Lubānas vidusskola piesaista līdzekļus no ārējiem finansējuma avotiem un piedalās ES finansētajos
projektos:
o Erasmus+ pamatdarbības Nr.2 stratēģisko skolu sadarbības partnerība “Izglītība – rūpes par
visiem”;
o Comenius daudzpusējās partnerības un individuālās mobilitātes;
o E-Twinning aktivitātes;
o Erasmus+ partnerības.
Ar pašvaldības atbalstu Lubānas vidusskolā skolēniem ir iespēja iegūt autovadītāja tiesības. Lubānas
vidusskolai ir izveidojusies sadarbība ar Lubānas novada Jauniešu centru pasākumu organizēšanā, Lubānas
novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centru. Sadarbībā ar biedrībām skolēni ziemas periodā
tiek nodrošināti ar slēpēm.
Izglītības iestādei nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi: energoefektivitātes pasākumi - ēkas
siltināšana, ēdināšanas bloka remonts, virtuves modernizācija. Būtiska ir pedagogu tālākizglītība un jaunu
pedagogu piesaiste. Nepieciešams pilnveidot izglītības iestādes āra aprīkojumu, jo jaunais mācību saturs
liek nodrošināt izglītojamo darbības ārpus skola telpām.
Aptaujās un intervijās tiek minēta atbalsta personāla nepieciešamība (psihologs, sociālais pedagogs).
Iedzīvotāji uzsver, ka ir jāsaglabā esošais izglītības iestāžu tīkls, bet tiek pausts arī viedoklis par skolu
optimizāciju. Attīstībai un stabilai skolas tālākai darbībai traucē valstī nepārtraukti izskanošie draudi
nepieciešamībai optimizēt skolas, kā arī straujās pārmaiņas izglītības tehnoloģijās un normatīvajos
dokumentos.
Pašvaldība plāno izstrādāt izglītības stratēģiju visām izglītības iestādēm, lai izvērtētu iestāžu nākotnes
attīstības redzējumu.

Lubānas Mākslas skola
Lubānas novadā profesionālās ievirzes pakalpojumus sniedz Lubānas Mākslas skola, īstenojot divas
profesionālās ievirzes izglītības programmas:
o Vizuāli plastiskā māksla (kods 20 V 211 001), ar īstenošanu 5 gadi;
o Vizuāli plastiskā māksla (kods 20 V 211 001), ar īstenošanu 7 gadi.
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Lubānas Mākslas skolā 2018. gadā mācās 59 audzēkņi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, audzēkņu skaits ir
palielinājies par 6,7%. Lubānas Mākslas skolas darbības mērķi ir veidot izglītības vidi, kas nodrošina
profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas apgūšanu, kā arī aptvert mākslas un dizaina
vienojošos aspektus – pētniecību, stilizāciju, formveidi un atšķirīgo, veicinot audzēkņu telpiskās domāšanas
attīstību un prasmi izmantot dažādus materiālus ideju īstenošanā un sekmējot starpdisciplināru tēmu
apguvi radošā mācību procesā.

6.1.4.attēls. Izglītojamo skaits Lubānas Mākslas skolā no 2013.–2018. gadam.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
Pedagogu atlīdzība tiek dotēta no valsts budžeta un daļēji arī no Lubānas novada pašvaldības budžeta.
Visus skolas saimnieciskos un materiāli tehniskos izdevumus sedz Lubānas novada pašvaldība bez vecāku
līdzfinansējuma.
Mākslas skolas audzēkņi iesaistās pasākumos gan novada, gan valsts mērogā, profesionālās ievirzes
mākslas izglītības Mākslas skolu Valsts konkursos “No tēla līdz dizainam”, “Grafiskais dizains” u.c.
Audzēkņu darbi ir apskatāmi gan Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra izstāžu
zālē, gan citās Latvijas pilsētās. Mākslu profesionālās ievirzes audzēkņiem tiek nodrošinātas ekskursijas uz
mākslas izstādēm un pasākumiem Rīgā, kā arī pārējā Latvijā. Lubānas Mākslas skola organizē Mākslas diena
Lubānas novadā.
Lubānas Mākslas skolai ir nepieciešami iekštelpu kvalitātes uzlabojumi.

Interešu izglītība
Interešu izglītību Lubānas novadā nodrošina Lubānas vidusskola un Meirānu Kalpaka pamatskola. Lubānas
vidusskolā ir plašs interešu izglītības programmu piedāvājums, īpašs uzsvars kultūrizglītības programmām
un sporta izglītībai. Kultūrizglītības jomā tiek piedāvātas 6 programmas:
o vokālie ansambļi;
o dažādu klašu koru nodarbības;
o teātra pulciņi;
o tautisko deju kolektīvi;
o vizuāli lietišķās mākslas pulciņš;
o kokapstrādes pulciņš.
Sporta izglītības programmas tiek piedāvātas dažādām vecuma grupām 4 sporta veidos – basketbols,
volejbols, futbols, vieglatlētika. Jaunatnes darba programmas nodrošina literāro darbību skolas avīzes
veidošanā informatīvi literārajā pulciņā. Interešu programmā tiek piedāvāta vides izglītības programma
“Mazpulki”.
Meirānu Kalpaka pamatskola nodrošina 4 interešu izglītības programmas:
o vokālais ansamblis dažādām bērnu vecuma grupām;
o dabas zinību pulciņš „Ejot pa dabas taku”;
o „Mazpulki”;
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o

tautas deju kolektīvs.

Vēl skolā var piedalīties kokapstrādes pulciņā, rokdarbu studijā, izteiksmīgās runas vai dramatiskajā
pulciņā.

Neformālā izglītība un brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem
Neformālo izglītību un brīvā laika pavadīšanas iespējas piedāvā Lubānas novada jauniešu centrs. Jauniešu
centru apmeklē novada jaunieši, lai organizētu dažādus pasākumus, konkursus, aktivitātes sevis
pilnveidošanai un jaunu prasmju apgūšanai.
Jauniešu centra apmeklētāji ir bērni un jaunieši vecumā no 9 līdz 25 gadiem. Vidēji gadā jauniešu centram
ir no 1300 līdz 1800 apmeklējumiem. Vidējais skaits mēnesī – ap 150 apmeklējumiem. Intensīvāk jauniešu
centrs tiek apmeklēts maijā un jūnijā, kā arī mācību gada sākumā (skat. 6.1.5. att.).
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6.1.5.attēls. Lubānas jauniešu centra apmeklējumu skaits 2013.–2017. gadam.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
Vidēji gadā jauniešiem tiek piedāvāti 50 pasākumi – kino (5 pasākumi), sporta pasākumi (10 pasākumi
gadā), radošās darbnīcas un semināri (ap 10 gadā), divas reizes gadā pārgājiens/ekskursija, sadraudzības
pasākumi. Jauniešu centrs par savām aktivitātēm sabiedrību informē ar sociālo tīklu starpniecību (Twitter,
draugiem.lv un Facebook), pašvaldības laikrakstā “Lubānas ziņas” un pašvaldības mājas lapā.
Jauniešu centram arī turpmāk jāplāno pasākumi lietderīga laika pavadīšanai, brīvprātīgā darba
popularizēšanai, videi draudzīga un aktīva dzīvesveida ieviešanai.

6.2. Pieaugušo izglītība un mūžizglītība
Lubānas novadā pieaugušo izglītību un mūžizglītību organizē pašvaldības izglītības darba speciālists,
piedāvājot apmeklēt NVA mūžizglītības programmas Madonas novadā. Novada nevalstiskās organizācijas
piedāvā kursus un apmācības noteiktām mērķa grupām.
Lubānas novada pašvaldība organizē tālākizglītības kursus pedagogiem. Mūžizglītības iespējas tiek
piedāvātas arī bibliotēkās, kurās apmeklētājiem notiek konsultācijas un apmācības elektronisko
informācijas resursu izmantošanā.
Iedzīvotāju aptaujā par izglītības nozari viszemāk tiek novērtēti mūžizglītības pakalpojumi. Tikai 42%
respondentu apmierina šis pakalpojums, negatīvi to novērtēja 55% respondentu. Darba grupās tika
uzvērts, ka mūžizglītības jomā būtiska ir strādājošiem sociālajā jomā – psiholoģija, saskarsme, projektu
izstrāde, jaunākais informācijas tehnoloģijās. Mūžizglītība ir aktuāla visām vecuma grupām. Kā norādīts
pētījumā, Latvijas likstu cēlonis ir cilvēku neticība saviem spēkiem, tādēļ aizvien nozīmīgāks kļūst darbs ar
kopienu, kurš tiek organizēts arī izglītības jomā. Eksperti paredz, ka palielināsies pieprasījums pēc tādiem
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speciālistiem, kas indivīdam palīdz proaktīvi darboties, lai veselības problēmas nerastos vispār, vai ar tām
tiktu strādāts agrīnās stadijās – dažādu fizisko aktivitāšu treneri, kouči, psihologi un psihoterapeiti. 30

6.3. Kultūrvide, kultūras iestāžu un pasākumu pieejamība
Lubānas novadā ir pieejams plašs kultūras pakalpojumu klāsts, iespējas iesaistīties pašdarbībā. Kultūras
pakalpojumus Lubānas novadā piedāvā 5 kultūras iestādes:
o Lubānas Kultūras nams;
o Meirānu Tautas nams;
o Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs;
o Lubānas pilsētas bibliotēka;
o Meirānu bibliotēka.
Lubānas novada kultūras iestādes nodrošina profesionālās mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem,
iedzīvotāju dalību valsts un pilsētas svētkos, organizē tradicionālos svētkus, veicina kultūras vērtību
saglabāšanu. Kultūras pasākumus organizē un nodrošina arī izglītības iestādes – PII „Rūķīši”, Lubānas
vidusskola un Meirānu Kalpaka pamatskola, kā arī Lubānas Mākslas skola.
Lubānas novada kultūras līdzdalības indekss, kas raksturo novada pieaugušo iedzīvotāju iesaistīšanos
kultūras namu aktivitātēs, kā arī pašu kultūras namu aktivitāti, ir augstākais Latvijā31.

Lubānas kultūras nams, Meirānu tautas nams un pašdarbības kolektīvi
Lubānas novadā darbojas divi kultūras nami. Lubānas Kultūras namā un Meirānu tautas namā pieejami
pasākumi – tautas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerti, gadskārtu, ieražu un valsts svētku
pasākumi.
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6.2.1.attēls. Lubānas novada pašvaldības kultūras iestāžu pasākumu apmeklētāju skaits 2013.-2017.
gados.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.

30 “Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam
un nodarbinātības prognozēm”, pētījums, Vidzemes Augstskola, 2016
31
Jānis Daugavietis „Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika”, 2015.
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Kā redzam attēlā, lielākais kultūras iestāžu apmeklējumu skaits ir 2013. gadā. 5 gadu laikā tas ir bijis
svārstīgs, lielākais apmeklējumu skaita kritums ir 2015. gadā – par 40%. 2017. gadā tas ir pieaudzis par
2644 apmeklējumiem jeb 13% salīdzinot ar 2015. gadu. Kā viens no iemesliem tiek minēta
konkurētspējīgās koncertzāles Gors pasākumu pieejamība Rēzeknē, novada kultūras iestādēm ir mazāk
iespēju piedāvāt populāru mākslinieku koncertus.
Lubānas novadā ir senas pašdarbības un kordziedāšanas tradīcijas. Lubānas kultūras namā ir 8
amatiermākslas kolektīvi:
o tautas deju ansamblis “Lubāna”;
o jauniešu deju kolektīvs “Žuburi”;
o folkloras kopa “Lubāna”;
o senioru sieviešu koris “Noskaņa”;
o jauktais vokālais ansamblis “Naktsputni”;
o amatierteātris „Priekšspēle”;
o senioru deju grupa “Varavīksne”;
o lauku kapela “Meldiņš”.
Meirānu tautas namā darbojas 5 amatiermākslas kolektīvi:
o tradīciju kopa „Sietiņš”;
o senioru tautisko deju kolektīvs „Meirāni”;
o amatierteātris „Zeltrači”;
o sieviešu deju kopa “Magones”.
Vokālais ansamblis “Naktsputni” darbojas jau 25 gadus, tautas deju ansamblim “Lubāna” – 30 gadi.
Kolektīvi piedalās Vispārējos Latvijas Deju un dziesmu svētkos.
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6.2.2.attēls. Lubānas novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits 2013.-2017. gados.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
Kopš 2013. gada amatiermākslas kolektīvu dalībnieku skaits ir krities, kritisko punktu sasniedzot 2015.
gadā. Bet 2016. gadā ir lielākais dalībnieku skaits – 199, tas ir augstāks nekā iepriekšējās Lubānas novada
AP izstrādes posmā (170, 2010.g.).
Nozīmīgākie ieguldījumi pēdējos gados ir skatuves tērpu komplektu iegāde pašdarbības kolektīviem,
multifunkcionālās skatītāju zāles aprīkojums Lubānas pilsētas klubā.
Darba grupās un iedzīvotāju aptaujās ir priekšlikumi veikt izmaiņas kultūras pasākumu jomā: vasaras
periodā organizējot vairāk brīvdabas pasākumu (ne tikai estrādē) – kino, koncerti u.c.; izveidot folkloras,
latvisko tradīciju apguves kopu, kurā ar mūzikas instrumentiem darbotos dažādu paaudžu pārstāvji;
izveidot jaukto kori, ieteikums ir arī rīkot zaļumballes. Veikt kluba piebūve un tērpu noliktavas izveidi,
uzlabot Meirānu tautas nama apgaismojumu.
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Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs
Lubānā darbojas tūrisms un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, kurā pieejama gan tūrisma informācija,
gan apskatāmas izstādes un kultūrvēsturiskā informācija par novadu. Tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrs veido izpratni par Lubānas novada vēsturi, muzejiskiem un mākslinieciskiem līdzekļiem
uztur aktīvu dialogu ar novada iedzīvotājiem un viesiem, tādejādi veicinot tūrisma nozares attīstību
Lubānas novadā.
Centrā ir iespēja aplūkot 8 patstāvīgās ekspozīcijas par ievērojamajiem novadniekiem: dzejnieci Broņislavu
Martuževu, operdziedātāju Jāni Zāberu, dzejnieku Jāni Gavaru, mākslinieku Rūdolfu Pinni, folkloristu un
mācītāju Mārtiņu Celmiņu, politiķi Hugo Celmiņu, fotogrāfu Alfredu Grāveru, Latvijas armijas pirmo
virspavēlnieku Oskaru Kalpaku. Gadā centru apmeklē līdz 2000 interesentu.
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6.2.3.attēls. Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra apmeklējumu dinamika 2014.-2018.
gados.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
Centrs izdod Lubānas novada tūrisma kartes latviešu un angļu valodā, papildina Lubānas novada tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma centra muzejisko priekšmetu krājumu un sakārto tā dokumentāciju, veido
datubāzi, organizē izstādes, tūrisma akcijas un ekskursijas.
Aptaujās un intervijās iedzīvotāji min nepieciešamību popularizēt novada vērtības un iespējas, tādejādi
paaugstinot gan novadnieku informētību par sava novada kultūrvēsturi, gan piesaistot tūristus saistošu
objektu, pasākumu un produktu iepazīšanai.
Bibliotēkas
Lubānas novadā darbojas divas bibliotēkas – Lubānas pilsētas un Meirānu bibliotēka. Bibliotēkas ir
kultūras, informācijas un izglītības iestādes, kuras sniedz novada iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas
un informāciju, organizē izstādes un kultūras pasākumus, attīsta un papildina kultūrvidi novadā.
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6.2.1.attēls. Lubānas pilsētas bibliotēkas apmeklējums 2013.-2017. gados.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
Piecu gadu laikā ir samazinājies bibliotēku lietotāju skaits par trešo daļu. Lasītāju un apmeklējumu
tendence samazināties saistās ar kopējo iedzīvotāju skaita samazināšanos laukos, kā arī ar tehnoloģiju un
interneta pieejamību iedzīvotājiem lauku mājās ārpus bibliotēkas. Tomēr bibliotēku fiziskais apmeklējums
tik strauji nemazinās, trešā daļa apmeklētāju ir bērni (skat. 6.2.1. un 6.2.2. att.).
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99 38
2013

620

605
106 40

412
97 27

2014
Lietotāju skaits

1931

91 28

2015
t.sk. bērni

2016

Fiziskais apmeklējums

347
79 24
2017
t.sk. bērni

6.2.2.attēls. Meirānu bibliotēkas apmeklējums 2013.-2017. gados.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2018.
Vidēji gadā katra bibliotēka organizē vairāk kā 20 tematiskos pasākumus, sniedz konsultācijas darbā ar
datoru, veic informācijas un uzziņu darbu, komplektē krājumu, abonē presi, veic bibliotēkas lietotāju
elektronisko uzskaiti, elektronisku grāmatu izsniegšanu un krājuma komplektēšanu BIS Alise sistēmā,
organizē pasākumus, konkursus skolēniem un veido tematiskās izstādes. Bibliotēkas sadarbojas ar Lubānas
pensionāru biedrību “Cerība”.
Bibliotēkās AP darbības termiņā ir jāparedz datoru un programmatūras modernizācija.
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6.4. Tautas sports un aktīvā atpūta
Lubānas novadā ir sporta tradīcijas – ikgadējas sacensības, masu sporta pasākumi, kopš 2017. gada
Lubānas novada pašvaldībā ir izveidota jauna administrācijas štata vienība – Lubānas novada pašvaldības
sporta pasākumu organizators. Sporta aktivitātēm Lubānas novadā ir pieejama skolu sporta infrastruktūra
(sporta zāles, laukumi, skrejceļi). Lubānas vidusskolas telpās ir ierīkota trenažieru zāle. Iecienītākie sporta
veidi novadā ir basketbols, volejbols (vasaras sezonā darbojas pludmales volejbola laukumi), futbols,
hokejs (ziemā), distanču slēpošana un orientēšanās, tiek attīstīta arī šaušana ar loku mērķī.
Lubānas novadā tiek organizēti daudzveidīgi sporta pasākumi visām vecuma grupām:
o rīta skrējiens dabas takā "Aiviekstes ozoli";
o lokšaušanas turnīrs dabas takā "Aiviekstes ozoli";
o nakts orientēšanās dabas takā "Aiviekstes ozoli";
o pārgājiens skolēniem bijušajā Lubānas dzelzceļa stacijā;
o kross skolēniem;
o laivu brauciens Lubāna - Pļaviņas;
o vingrošanas nodarbības Lubānas vidusskolas sporta laukumā;
o basketbola turnīri.
Lubānas novadā tiek piedāvātas aktīvās atpūtas iespējas.
6.3.1.tabula. Aktīvās atpūtas iespējas Lubānas novadā.
Nr. Nosaukums
1. Diskgolfa spēle zemnieku saimniecībā "Lettes”.
2. Laivošana, to iespējams apvienot ar putnu vērošanu un makšķerēšanu (Aiviekste, Liede,
Pededze). Pavasarī ūdens upē strauji kāpj, kas laivotājiem sniedz iespēju vērot savdabīgās ainavas
palu laikā, ar pārplūdušajiem mežiem un pļavām.
Laivošanai nepieciešamo ekipējumu ir iespējams iznomāt biedrībā "Aborieši" un tūrisma
ekipējuma nomas punktā "Aiviekstes laivas".
3. Laivošana ar vienkocēm – sendienās izmantoja Lubānas pusē un tagad tās izveidojis meistars
Guntars Meilerts.
4. Makšķerēšana – Lubānas novada upēs. Īpaši Aiviekste ir bagāta zivīm (ālanti, plauži, līdakas,
raudas, asari, ruduļi u.c.).
5. Loka šaušana mērķi, organizators biedrība “Aborieši”.
6. Slēpņošana, Lubānas novadā ir 18 slēpņošanas punkti (Lubānas evaņģēliski luteriskā baznīca,
Akmeņu parks “Vaidavas” u.c.).
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība.
Novadā regulāri tiek organizēti sporta pasākumi iedzīvotājiem, ģimenēm. Aktīvās atpūtas ekipējumu
piedāvā biedrības. Lubānas novada pašvaldība iesaistās Eiropas līmeņa ikgadējās sportiskajās aktivitātes –
Eiropas sporta nedēļa, Eiropas mobilitātes nedēļa un citos.
Lubānas novada pašvaldība pēdējos gados ir īstenojusi sporta infrastruktūras projektus - ventilācijas
sistēmas izbūve Lubānas vidusskolas sporta zālē, Lubānas vidusskolas teritorijā paplašināts hokeja
laukums.
Pēc iedzīvotāju aptaujām un darba grupu priekšlikumiem potenciālās attīstības iespējas sporta un aktīvās
atpūtas jomā ir: novadu pozicionēt kā vietu, kur tiek aktīvi kopts un ikdienā īstenots veselīgs dzīvesveids;
izveidot funkcionālu atpūtas parku ģimenēm; izveidot velo celiņu un velo maršrutu sadarbībā ar Madonas
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un Rēzeknes novadu; izveidot infrastruktūru tenisa kortiem, āra florbolam; ierīkot āra apgaismojumu
teritorijās, kurās tiek veiktas tautas sporta veida aktivitātes; pilnveidot BMX un moto trasi un Enduro
krosus. Izstrādāt orientēšanās kartes, lai aktīvo atpūtu izvērstu mežos un parkos; paplašināt slēpošanas
trases; Lubānas novadā organizēt lielāka mēroga sacensības (Sportlat, Stirnu buks utml.). Vēl pie
vajadzībām tiek minēts baseina un pirts izbūve, pludmales volejbola laukuma izveide Mācītājmuižas
pludmalē, kā arī vēlme uzlabot sporta inventāra nodrošinājumu. Popularizēt veselīga uztura paradumus,
iesaistīt ģimenes sportiskās aktivitātēs.

6.5. Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sociālās drošības politikas īstenošanai Lubānas novada pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības iestādi
“Lubānas novada sociālais dienests” ar struktūrvienību “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”,
kurā iekļauta arī ambulatorā daļa. Sociālā dienesta darbības mērķis - palīdzēt personām, ģimenēm un
personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot
atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām),
lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas
uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā
darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Pašvaldības apmaksātie sociālie pakalpojumi Lubānas novadā ir sekojošie:
o “Aprūpe mājās” pakalpojums;
o ilgstošās (īslaicīgās) sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums iestādē;
o smilšu spēles terapijas pakalpojums bērniem;
o psihologa pakalpojums bērniem un pieaugušajiem.
Valsts apmaksātie sociālie pakalpojumi Lubānas novadā:
o asistenta pakalpojums;
o psihologa pakalpojums vardarbībā cietušajiem bērniem dzīvesvietā;
o psihologa pakalpojums vardarbībā cietušajām pieaugušajām personām dzīvesvietā;
o psihologa pakalpojums vardarbības veicējam (varmākam) dzīvesvietā.
Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” nodrošina
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:
o ilglaicīgo jeb pastāvīgo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju (33 gultas vietas);
o īslaicīgo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju (2 gultas vietas).
Lubānas novada pašvaldības finansētie pabalsti tiek piešķirti trūcīgām personām/ģimenēm, kurām
ienākumi uz 1 personu nepārsniedz EUR 128,06 un maznodrošinātajām ģimenēm/personām (ienākumi uz
1 personu līdz EUR 185 un līmenis pārtikas paku saņemšanai – EUR 188).
2017. gadā trūcīgās personas statuss piešķirts 135 personām, maznodrošinātā statuss vidēji 78 personām
Lubānas novadā. No kopējā iedzīvotāju skaita trūcīgas un maznodrošinātas personas sastāda 8,76%.
Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI) piešķir vidēji 12 cilvēkiem mēnesī –
pieaugušajiem EUR 55 mēnesī, slēdzot vienošanos par līdzdarbību; bērniem – EUR 65 mēnesī. Kā redzam
6.5.1. attēlā, 2017. gadā lielākā sociālo pabalstu daļa ir atbalsts bērniem, audžuģimenēm ar bērniem un
sociālajiem pabalstiem.
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6.5.1.attēls. Sociālo pakalpojumu izdevumi.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldības sociālais dienests, 2018.
Pēdējo četru gadu laikā ir samazinājušies pašvaldības izdevumi sociālajiem pabalstiem par 41%, toties ir
palielinājušies budžeta izdevumi atbalstam bāreņiem un audžuģimenēm un ģimenēm ar bērniem – par
73%. Salīdzinot ar 2014. gadu, līdzekļu izdevumi aprūpei mājās ir samazinājušies par 88%, jo samazinās
vientuļo cilvēku skaits lauku teritorijās, daudzi seniori nonāk sociālās aprūpes iestādēs.
Bāriņtiesa ir Lubānas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas savā darbībā
pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. 2017. gadā bāriņtiesas lietvedībā
atradās 82 lietas, no kurām 33 aktīvas. Visvairāk lietu (11) ir par aizgādņu iecelšanu personām ar ierobežotu
rīcībspēju, aizbildnības lietas (9), lietas par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, prasībās
sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai (6)32. 2017. gadā 14 Lubānas novada nepilngadīgie bērni
atradās ārpusģimenes aprūpē.
Lubānas novadā pēdējo gadu laikā ir apmācīti 8 ģimenes asistenti, kuri var sniegt nepieciešamo atbalstu
ģimenēm. Šis pakalpojums ir jāiekļauj sociālo pakalpojumu klāstā un pašvaldības kārtējā budžetā. Būtiski
ir veikt preventatīvo darbu, sniedzot atbalstu ģimenēm – pastāvīgi pieejams psihologs, šobrīd psihologa
konsultācijas ir iespējams saņemt tikai vienreiz nedēļā. Sociālais pedagogs ir jāparedz uz pilnu slodzi, kurš
apkalpotu visas izglītības iestādes.
Intervijās un aptaujās ir priekšlikumi izveidot dienas centru, senioru māju vai pansionātu. Kā izaicinājums
sociālās palīdzības jomā tiek minēta sociāli atstumto grupu iekļaušana sabiedrībā, komunikācija ar bērniem
no riska grupām. Ir nepieciešams papildināt sociālo pakalpojumu klāstu, paredzot tam finansējumu,
iegādāties transportu guļošu klientu pārvadāšanai. Lai novērtētu iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem
pakalpojumiem, jāveic iedzīvotāju aptauja par veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu nepieciešamību
(piekļuve pie speciālistiem, to nodrošinājums uz vietas). Nepieciešams ģimenes asistenta nodrošinājums.
Tiek uzsvērta preventatīvā darba nepieciešamība ar ģimenēm, bērniem un jauniešiem, īpaši saistībā ar
atkarībām.

32

Lubānas novada bāriņtiesas 2017. gada darba pārskats.
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6.6. Primārās veselības aprūpes pieejamība
Sociālā dienesta struktūrvienības “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs" ambulatorajā nodaļā
piesaistītie speciālisti nodrošina veselības aprūpi – ambulatoro pakalpojumu sniegšanu klientiem saskaņā
ar līgumu, kurš noslēgts ar Nacionālo veselības dienestu.
Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā darbojas 5 medicīnas darbinieki – ķirurgs, ginekologs,
fizioterapeite, fizikālā terapija. Dienas stacionārā darbojas ārsts un medicīnas māsa.
Lubānā ir divas ģimenes ārstes:
o Veltas Igaunes ģimenes ārsta prakse;
o Zentas Stradiņas ģimenes ārsta prakse.
Lubānas novadā darbojas arī zobārstniecības ārsta prakse.
Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var
vērsties pie ģimenes ārstiem un feldšeriem. Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai bīstama, tad
palīdzību sniedz neatliekamā medicīniskā palīdzība. Kā redzam 6.6.1. attēlā, pēdējā gadā ir palielinājies
ķirurģisko manipulāciju skaits, ir pieprasīta fizikālā terapija. “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"
ambulatorajā nodaļā kopš 2015. gada nav pieejami laboratorijas un rentgena pakalpojumi.

6.6.1.attēls Medicīnisko pakalpojumu izmantojums sociālā dienesta struktūrvienībā “Lubānas
veselības un sociālās aprūpes centrs”.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldības sociālais dienests, 2018.
Centra ambulatorā nodaļa nodrošina valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus:
o ķirurga pieņemšanas (1 x mēnesī);
o ginekologa pieņemšanas (1 x nedēļā);
o fizikālās terapijas procedūras (3 x nedēļā);
o dienas stacionāra pakalpojumus (2 gultas vietas – nepārtraukti).
Primārās veselības aprūpes pakalpojumi tuvāk dzīvesvietai ir pieprasīti. Tuvākā ārstniecības iestāde, kur
var saņemt diennakts neatliekamo medicīnisko palīdzību, ir SIA “Madonas slimnīca”, Madonā. Sadarbībā
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ar Bērnu klīniskās Universitātes slimnīcas mobilo brigādi tiek sniegts mobilās brigādes pakalpojums
bērniem – acu ārsts, neirologs, dermatologs, alergologs, pulmonologs.
Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā pašvaldība ik gadus veic nelielus kosmētiskos remontus.
Sociālā dienesta ēkā ir pabeigta ēkas logu nomaiņa, nomainītas un ierīkotas ugunsdrošās durvis, iestādē
uzstādīta ugunsdrošības signalizācija. Ir nepieciešams uzlabot iekštelpu vidi, ierīkot veļas māju, veikt
energoefektivitātes pasākumus. Aptaujās tiek minēta nepieciešamība izveidot vēl vienu stomatologa
praksi.

6.7. Sabiedriskā kārtība un drošība
Drošību Lubānas novadā nodrošina Valsts policija. Lubānas novadam nav izveidota pašvaldības
struktūrvienība – pašvaldības policija.
Administratīvās lietas izskata pašvaldības Administratīvā komisija, nepieciešamības gadījumā piemērojot
administratīvo atbildību. Lubānas novadā galvenie pārkāpumi saistīti ar personu atrašanos sabiedriskā
vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu, atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibumā,
nepamatota speciālo dienestu izsaukšana, nepiedienīga uzvedība sabiedriskā vietā.

2013

2014

2015

2016

2017

CSNg (kopā)

11

10

5

4

5

CSNg ar cietušajiem

7

7

2

0

2

Gājuši bojā

0

2

0

0

0

Ievainoti

9

6

2

0

0

T.s.k. smagi ievainoti

4

2

0

0

2

6.7.1.attēls. Valsts policijā reģistrēto ceļu satiksmes negadījumu un cietušo skaits.
Datu avots: CSDD, 2018.
Pēdējo gadu laikā ceļu satiksmes negadījumu skaits Lubānas novadā, salīdzinot ar 2014. gadu, ir
samazinājies uz pusi.
25

24

22

25
14

2013

2014

2015

2016

2017

6.7.2.attēls. Noziedzīgo nodarījumu skaits Lubānas novadā.
Datu avots: CSP, 2018.
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Salīdzinot ar valsts un reģiona rādītājiem, Lubānas novadā ir divas reizes mazāk noziedzīgo nodarījumu uz
10 000 iedzīvotāju.
6.7.1.tabula. Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits Lubānas novadā un Vidzemes reģionā.
Vidzemes reģions
2013
3532
2014
3762
2015
3907
2016
3537
2017
3408
Datu avots: CSP, 2018.

Lubānas novads
25
24
22
25
14

No operatīvajiem dienestiem Lubānas novadā darbojas Vidzemes reģiona ugunsdzēsēju brigādes Madonas
daļas Lubānas postenis. Darbs tiek organizēts 4 maiņās, strādā 14 darbinieki. Izsaukumi galvenokārt ir
ziemas un pavasara sezonā. Nepieciešamības gadījumā tiek apkalpoti arī blakus esošo novadu pagasti.
Aprīkojumā ir divas specializētās automašīnas.
Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienībā “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs" darbojas
neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
Aptaujās par sabiedrisko kārtību un drošību iedzīvotāji ierosina organizēt preventatīvos pasākumus
jauniešu vidū par atkarībām, popularizēt audžuģimeņu darbību.
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7. EKONOMISKĀ ATTĪSTĪBA
7.1. Uzņēmējdarbība, pakalpojumi
Faktori, kas nosaka uzņēmējdarbības veikšanu, ir novada teritoriālais izvietojums, nepieciešamie cilvēku,
dabas, ražošanas resursi, kā arī atbilstoša un pieejama infrastruktūra, finanšu resursi un kvalitatīva dzīves
vide. Būtisks ir arī valsts normatīvais regulējums. Arī pašvaldības rīcībā ir atbalsta instrumenti, kuri var
nodrošināt uzņēmējdarbības attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt novada uzņēmēju konkurētspēju un
izaugsmi kopumā.
Vērtējot uzņēmējdarbības vidi Lubānas novadā, būtisks ir teritorijas attīstības indekss, kurš iekļauj gan
ekonomiski aktīvos individuālos komersantus, gan nodokļu maksājumus un citus rādītājus. Lubānas novada
teritorijas attīstības indekss ir negatīvs (– 0,40) un kopējā Latvijas novadu rangā ierindojas 75 vietā. Tomēr,
salīdzinot ar vidējiem rādītajiem Vidzemes reģionā, Lubānas novada attīstības dati ir virs vidējā rādītāja.
7.1.1. tabula. Reģionālās attīstības indikatoru moduļa (RAIM) aprēķinu novada portrets.
Nosaukums
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo zemnieku un zvejnieku saimniecību skaits uz 1000
iedzīvotājiem
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo zemnieku un zvejnieku saimniecību īpatsvars tirgus
sektora statistisko vienību kopējā skaitā
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo statistisko vienību skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo pašnodarbināto personu skaits uz 1000
iedzīvotājiem,
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo pašnodarbināto personu īpatsvars tirgus sektora
statistisko vienību kopējā skaitā
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo komercsabiedrību īpatsvars tirgus sektora
statistisko vienību kopējā skaitā,
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo individuālo komersantu skaits uz 1000
iedzīvotājiem,
Tirgus sektora ekonomiski aktīvo individuālo komersantu īpatsvars tirgus sektora
statistisko vienību kopējā skaitā
Pašvaldības budžeta nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju
Pašvaldības budžeta nodokļu ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju
Pašvaldību budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju
Datu avots: RAIM aprēķini, VRAA, 2018.

Rādītājs
7.98
18.40%
43.67
23.58
47.98%-54.21%
9.02
20.80%
2.77
6,40%
23,86
270,82 EUR
246,96 EUR

Analizējot ekonomiski aktīvos uzņēmumus, Lubānas novadā no 186 aktīvajām vienībām 97 jeb 52% ir
pašnodarbinātās personas. Nākošais nozīmīgākais rādītājs ir komercsabiedrības – 21,5%, pēc tam seko
zemnieku saimniecības – 10,21% no kopējo ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita.
7.1.2.tabula. Ekonomiski aktīvi uzņēmumi Lubānas novadā.
Pašnodarbinātās personas
Zemnieku un zvejnieku saimniecības
Individuālie komersanti
Komercsabiedrības (tirgus sektors)
Fondi, nodibinājumi un biedrības (tirgus sektors)
Komercsabiedrības (ārpus tirgus sektors)
Fondi, nodibinājumi un biedrības (ārpus tirgus sektors)
Valsts budžeta iestādes

97
19
11
40
16
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Pašvaldību budžeta iestādes
Kopā
Datu avots: CSP, 2018.

3
186

Viens no rādītājiem, kas raksturo uzņēmējdarbības aktivitāti, ir uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas
dinamika (skat. 7.1.att.). 2017. gadā Lubānas novadā tika reģistrēts seši jauni uzņēmumi, tomēr arī
likvidēto uzņēmumu skaits salīdzinājumā ar diviem iepriekšējiem gadiem ir palielinājies. Vislielākais
likvidēto uzņēmumu skaits ir bijis 2014. gadā. Toties uzņēmumu reģistrēšanas aktivitāti salīdzinājumā ar
2015. gadu ir palielinājusies 6 reizes.
9

6

6
5
4
3

3
2

2
1

2013

2014

2015

Lubānas novadā reģistrēti

2016

2017

Lubānas novadā likvidēti

7.1.1.attēls. Uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika 2013.-2018. gados.
Datu avots: Lursoft, 2018.
Pēdējo gadu laikā ir palielinājies pašnodarbināto skaits, aktivizējas nevalstiskais sektors. Lubānas novadā
nav nevienas valsts budžeta iestādes.
7.3.tabula. Ekonomiski aktīvie uzņēmumi Lubānas novadā.
Pašnodarbinātās personas
Zemnieku un zvejnieku saimniecības
Individuālie komersanti
Komercsabiedrības (tirgus sektors)
Komercsabiedrības (ārpus tirgus sektors)
Fondi, nodibinājumi un biedrības (ārpus tirgus sektors)
Valsts budžeta iestādes
Pašvaldību budžeta iestādes
Datu avots: CSP, 2018.

2013
62
19
11
34

2014
79
22
11
38

16

14

2015
88
17
9
39
12

2016
97
19
11
40
16

-

3

Vairāk kā puse no Lubānas novada uzņēmējiem darbojas lauksaimniecības, mežsaimniecības un
zivsaimniecības nozarē. Dominējošās jomas ir augkopība, lopkopība, medniecība, mežsaimniecība,
mežizstrāde un zivsaimniecība. Nākošā vairāk pārstāvētā nozare ir tirdzniecība un apstrādes rūpniecība,
kur dominē koksnes un koka izstrādājumu ražošana.
Lubānas novada lielākie uzņēmumi nodarbojas ar mežizstrādi, kokapstrādi, tirdzniecību un
lauksaimniecisko ražošanu. Labs potenciāls ir tūrisma nozarei, īpaši, medību tūrismam, kurš jau šobrīd ir
attīstīts starptautiskajā līmenī (tūrisma bāze “Ezernieki”), tāpat ūdens tūrismam, t.sk. laivošana,
makšķerēšana, un aktīvai atpūtai dabā – dabas takas, putnu vērošanas vietas. Svarīgs faktors tūrisma
61

Lubānas novada attīstības programma 2019.-2026. gadam 1.redakcija

aktivitātei un attīstībai ir Lubānas novada amatnieku, radošo darbnīcu darbība un piedāvājums Lubānas
amatnieku centrā.
Diviem Lubānas novada uzņēmumiem apgrozījums ir virs 1 miljona eiro gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, tas ir palielinājies par 5-8%. Ap 500 000 eiro apgrozījums ir 3 uzņēmumiem.
7.4.tabula. Lubānas novada uzņēmumi ar lielāko apgrozījumu.
Nr.
p.k.
1.

Uzņēmums

HOLZWERKE LUBĀNA, Latvijas-Vācijas
kopuzņēmums, SIA
2.
Lubānas patērētāju biedrība, sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
3.
Dastikar, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
4.
VELGA, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
5.
KLĀNI A, SIA
6.
Lubānas aptieka, SIA
7.
Lubānas KP, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
8.
RKS plus, SIA
9.
BĻODĀRI, Indrānu pagasta zemnieku
saimniecība
10. Hereford Agro, sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
11. Lubauto, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
12. TŪJAS-4, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
13. JIKEL, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
14. Alegri, SIA
15. DAINA 2, SIA
16. ZNG, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
17. MADONAS ZOBTEHNIKA, sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
18. CERIŅI, Indrānu pagasta zemnieku
saimniecība
19. FDD, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
20. ARKLUPE, Indrānu pagasta P.Pomera
zemnieku saimniecība
Datu avots: Lursoft, 2018.

Apgrozījums
EUR
4,618,054.00

Pret 2016

Pret 2015

Pret 2014

8%

-6%

-12%

2,031,301.00

5%

5%

4%

626,008.00
526,373.00
453,548.00
307,149.00
268,070.00

37%
2%
-15%
3%
-8%

82%
0%
-51%
3%
-4%

42%
-4%
-39%
-15%
9%

255,177.00
187,468.00

2.09 reizes
81%

3.10 reizes
32%

3.27 reizes
30%

153,416.00

-19%

-36%

-10%

126,126.00
125,420.00
119,630.00
73,137.00
66,572.00
54,471.00
53,012.00

34%
-30%
-9%
56%
-4%
88%
-22%

54%
-27%
-15%
32%
-1%
2.38 reizes
-1%

3.92 reizes
-61%
15%
64%
20%
2.39 reizes
3%

49,628.00

75%

19%

17%

37,540.00
32,023.00

-15%
45%

-3%
-19%

-22%
21%

Būtisks apgrozījuma pieaugums – 2,09 reizes ir SIA RKS plus, bet zemnieku saimniecībai “Bļodāri” – 81%
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. SIA ZNG apgrozījums palielinājies par 88%. Augsti apgrozījuma
pieauguma tempi pēdējos 3 gados ir:
o Alegri, SIA;
o RKS plus SIA;
o Bļodāri, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība;
o Lubauto, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
o Dastikar, sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
Lubānas novada pašvaldība organizē biznesa ideju konkursu “Sāc Lubānā!”, kuram tiek paredzēts
finansējums no pašvaldības budžeta.
AP izstrādes gaitā aptaujātie uzņēmēji plāno saimnieciskās darbības attīstību – vairāk kā puse vēlas
papildināt vai mainīt uzņēmējdarbības nozari, kurā darbojas. Vairums uzņēmēju (83%) plāno
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uzņēmējdarbību paplašināt. Uzņēmēji min divus nozīmīgus faktorus, kuri ietekmē straujāku
uzņēmējdarbības attīstību – finanses un demogrāfiskās situācijas uzlabošanās, kā arī ceļu infrastruktūras
attīstību. Lielākā daļa novada lauku teritoriju ir maz apdzīvota, tāpēc tajā jāattīsta uzņēmējdarbība, kuras
īstenošanai nav vajadzīgi lieli cilvēkresursi, bet pilnvērtīgi tiek izmantots esošais cilvēku potenciāls un dabas
resursi.

7.2. Tūrisms
Tūrisma jomā Lubānas novadā tiek piedāvāti apskates objekti, ēdināšanas pakalpojumi, tūrisma maršruti
un naktsmītnes. Lubānas novadā ir 5 naktsmītnes – VAS “Latvijas Valsts meži” atpūtas bāze un tūrisma
centrs “Ezernieki”, z/s “Zvaigznītes” naktsmītnes, jauniešu mītne Meirānos, Lubānas naktsmītne, Lubānas
naktsmītne Sporta ielā.
Novadā darbojas:
o
o
o
o

Amatnieku centrs", kurā eksponēti novada amatnieku darbi un tiek piedāvātas radošās darbnīcas;
Privātais operdziedātāja Jāņa Zābera memoriālais muzejs “Vecais Ceplis";
Latviešu dzejnieces un disidentes Broņislavas Martuževas otrās mājas “Dārziņi”, kuras ir tapušas
par "Broņislavas Martuževas dzejas klēti";
Akmeņu parks „Vaidavas”, kurā apskatāma akmeņu kolekcija, kā arī seno sadzīves priekšmetu un
darbarīku kolekcija.

Tūrisma informācijas centrs darbojas Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā (skat. 6.3.
sadaļu), kurā pieejama gan tūrisma informācija, gan apskatāmas izstādes un kultūrvēsturiskā informācija
par novadu.
Nozīmīgs tūrisma resurss ir Aiviekstes upe, kura arī Vidzemes reģiona teritorijas plānojumā tiek uzsvērta
kā makšķerēšanas vieta. Tiek domāts arī par aktīvo ūdens tūrismu – Lubānā ir laivu nomas punkts,
piesaistošs ikgadējs pasākums – Aiviekstes svētki.
Lubānas novada pašvaldība tūrisma jomā sadarbojas ar kaimiņu pašvaldībām tūrisma maršrutu izstrādē,
iesaistās kopīgās tūrisma aktivitātēs, tūrisma mārketinga pasākumos.
Tomēr Lubānas novadam atsevišķi nav izveidots tūrisma attīstības plāns, mārketinga koncepcija, nav
izstrādāts vietas zīmols. Bioloģiskā daudzveidība un unikālās dabas resursi netiek pietiekami popularizēti
izziņas, dabas un ekotūrisma mērķa auditorijām Latvijā un ārzemēs, trūkst dabas gidu, kuri pārzina valodas
un konkrētas tūrisma nozares jomas (retas putnu sugas, makšķerēšanas vietas utml.).
Priekšlikumi un idejas tūrisma attīstībai33 - stratēģiska sadarbība tūrisma produktu mārketingā ar
novadiem, pagastiem, kuri atrodas ap Lubāna ezeru; potenciāla tūrisma klastera (pudura) izveide – Lubāns
un apkārt esošie novadu tūrisma piedāvājumi ap Lubāna ezeru; mērķgrupu segmentācija pēc vecuma,
interesēm.
Rīcības plānā par dabas un kultūras mantojuma pārvaldību Vidzemes reģionā34 ir uzsvērtas sekojošas
rīcības, kurās iekļaujas arī Lubānas novads – dabas un kultūras mantojuma izmantošana vietējo iedzīvotāju
labklājības un sociālekonomiskās vides uzlabošanai, sadarbības un sinerģijas veidošana starp objektu
īpašniekiem un pašvaldību, Aiviekstes upju krastu dabas mantojuma izmantošana rekreācijai, pieejamībai

33 Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atpūtas studiju virziena INTEGRĒTĀ APVIDUS PRAKSES REZULTĀTI
LUBĀNAS NOVADĀ, 14.05-23.05.2018. (25 studenti un 2 pasniedzēji).
34
Rīcības plāns dabas un kultūras mantojuma pārvaldībai un ilgtspējīgai attīstībai Vidzemes reģionā 20182020, Rīga.
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tūrisma jomā. Lubānas novada pašvaldībai ir jāveido vienotas iniciatīvas ar blakus esošajām pašvaldībām,
(tūrismam un rekreācijai piemērotas infrastruktūras izveidei, tūrisma taku izstrādei, plašāka tūrisma
galamērķa izstrādei, mārketinga pasākumiem, izmantojot gan dabas, gan novadā esošos kultūrvēstures
objektus. Būtiska ir arī iedzīvotāju, privātā sektora un sabiedrisko organizāciju iesaiste, platformu izveide
gan iniciatīvu plānošanas procesos, gan arī ieviešanā. Pašvaldībai arī jāierosina izglītojošie pasākumi par
iespējām un iesaisti dabas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanā, saglabāšanā.
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8. SVID ANALĪZE
SVID

Raksturojums

Vietējais Reģionālais Nacionālais
mērogs mērogs
mērogs

Starptautiskai
s mērogs

Pozitīvais

Bioloģiskā
dabas
resursu
daudzveidība, neskartā daba
Tīrs gaiss, zaļa vide, klusums
Saglabāta tradicionālā kultūra, plašs
amatiermākslas kolektīvu
piedāvājums, to kvalitatīvs sniegums
Daudzveidīgs sporta un aktīvās
atpūtas piedāvājums
Mazas pašvaldības priekšrocība –
kritiskos brīžos spēja ātri reaģēt un
atrisināt problēmu
Unikālas dabas vērtības (Natura 2000
teritorija), aizsargājami putni un
kultūrvēsturiski dabas objekti
Pašvaldības apmaksāti interešu
izglītības pulciņi un profesionālās
ievirzes apmācība Lubānas Mākslas
skolā, to pieejamība
Tiek apmaksāti ceļa izdevumi
nokļūšanai Lubānas Mākslas skolā
Tiek nodrošināti mobilie pakalpojumi
bērniem – acu ārsts, neirologs,
dermatologs, alergologs,
pulmonologs
Izglītojamie pilnībā tiek nodrošināti ar
mācību literatūru un darba
burtnīcām
Pašvaldība atbalsta jaunos uzņēmējus
(biznesa konkurss “Sāc Lubānā!)
Aktīva iedzīvotāju apkalpošanas
centra darbība nodrošina
nepieciešamos pakalpojumus
Nespēja eksportēt pakalpojumus un
izmantot dabas resursus dzīves
līmeņa uzlabošanai
Nekvalitatīvs segums ceļiem, kuri
savieno novadu ar blakus esošajiem
centriem
Nav izstrādāta Lubānas novada
zīmola identitāte, nav novada
mārketinga stratēģijas
Nesakopti īpašumi, graustu teritorijas
degradē novada publisko vidi
Zems atalgojums esošajās darba
vietās (nemotivē atgriezties
jauniešus)

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Negatīvais

x
x
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Iespējas

Liels daudzums applūstošo teritoriju
Lubāna mitrājā, kas kavē
lauksaimniecības ražošanas attīstību,
tūristu piesaisti un samazina dzīves
vides kvalitāti (odu, knišļu izplatība)
Ģeogrāfiskais izvietojums neveicina
investīciju piesaisti – Vidzemes
plānošanas reģiona nomale, nav
tranzītceļu
Nepietiekams sociālo pakalpojumu
klāsts ģimenēm ar bērniem (ģimenes
asistenti, speciālisti)
Nepietiekama vides apziņa (palielinās
atkritumu piesārņojums)
Ceļu seguma kvalitātes uzlabošana
Dabas resursu izmantošana jaunu
pakalpojumu un produktu radīšanai
(eko un dabas tūrisms, ekoloģiskas
produkcijas ražošana utml.)
Energoefektivitātes pasākumi
publiskajām ēkām
Neizmantotas pašvaldības
infrastruktūras (Vecā mākslas skola
u.c.) racionāla izmantošana
uzņēmējdarbības mērķiem
Radīt iespējas attālinātam darbam
novadā
Graustu novākšana, degradēto
teritoriju revitalizācija
Dabas aizsardzības un saimnieciskās
darbības līdzsvarošana
Novada iesaiste nacionālā mēroga
kultūras un sporta pasākumos
Jaunu pedagogu piesaiste
Izglītojamo piesaiste vidusskolā no
apkārtējiem novadiem, izglītības
kvalitātes paaugstināšana
Aktīvās atpūtas un sporta
infrastruktūras un iespēju attīstība
(tenisa korti, āra florbols, BMX un
moto trases, Enduro krosi utml.)
Novada zīmola un vietas mārketinga
aktivitāšu izstrāde un ieviešana,
aktīva un veselīga dzīvesveida
pozicionēšana novadā
Velo celiņu un velo maršrutu izveide
sadarbībā ar kaimiņu novadiem
Sociālo pakalpojumu paplašināšana,
dienas centra izveide

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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x
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x
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x
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x

x

x

x

x

x

x
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x
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Draudi

Vides apziņas paaugstināšanas
pasākumi un kampaņas

x

x

Cilvēku skaita samazināšanās,
iedzīvotāju aizplūšana
Jaunieši izvēlas labāk apmaksāta
darba iespējas Latvijas pilsētās vai
ārzemēs
Finansējuma samazinājums mazajām
pašvaldībām
Finansējuma koncentrēšanās lielajos
attīstības centros
Dzīves kvalitātes pazemināšanās,
īpaši lauku un attālinātu teritoriju
iedzīvotājiem, pakalpojumiem
koncentrējoties tikai centros
Pakalpojumu, iestāžu un iespēju
centralizācija
Ceļu infrastruktūras stāvokļa
turpmāka pasliktināšanās
Plūdu riski
Motivācijas trūkums jaunām
ģimenēm dzīvot lauku teritorijā
Neprognozējama valsts pārvaldes un
nodokļu politika
Klimata pārmaiņas

X
x

x
x

x
x

X

X

X
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9. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS IZVĒRTĒJUMS UN KOPSAVILKUMS
Cilvēkresursi. Lubānas novadā līdzīgi kā Vidzemes reģionā un Latvijā kopumā vērojamas iedzīvotāju
novecošanās un depopulācijas tendences. Pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits Lubānas novadā ir
samazinājies par 10,53%, šobrīd tie ir 2429 cilvēki. Pieaug iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecuma,
vērojama bērnu skaita dinamikas negatīva tendence. Lubānas novada iedzīvotāju etniskais sastāvs ir viens
no viendabīgākajiem un latviskākajiem valstī. Vidējā darba samaksa Lubānas novadā sastāda 641 eiro
(2017. gads). Salīdzinājumā ar vidējo darba samaksu valstī, kura ir 926 eiro, Lubānas novadā saņem 69%
no vidējās darba samaksas valstī. Salīdzinājumā ar Vidzemes reģiona vidējo bezdarba līmeni, Lubānas
novadā tas ir par 3% augstāks. Jāņem vērā, ka valsts izaugsmei ir būtiska līdzsvarota teritoriju attīstība.
Tāpēc svarīgi ir ieguldījumi līdzvērtīgos dzīves apstākļos, vienādā atalgojumā visā Latvijas teritorijā, lai
cilvēki būtu motivēti dzīvot arī lauku novados, novērtējot vides, dabas sniegtās priekšrocības un saņemot
kvalitatīvu un pieejamu pakalpojumu. Iedzīvotāju aptaujās cilvēkresursos kā nozīmīgākais tiek vērtēta
cilvēku uzņēmība un entuziasms.
Dabas un kultūrvēsturiskie resursi. Mežs ir nozīmīgs Lubānas novada dabas resurss, tas aizņem 55%
novada teritorijas un to izmanto ne tikai kokmateriālu ieguvei, bet arī iedzīvotāju aktīvai atpūtai. Daļa
meža zemju 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. No derīgajiem izrakteņiem Lubānas novadā tiek
izmantota kūdras atradne “Olgas purvs”, smilts un sapropelis netiek izstrādāts. Zemais apdzīvotības līmenis
novada lauku teritorijā, neskarta un nepiesārņota daba, klusums un miers – tā ir gan Vidzemes reģiona,
gan Lubānas novada konkurētspējīgā priekšrocība. Lubānas novadā būtisks ir arī kultūrvēsturiskais resurss,
tie ir 17 valsts un vietējās nozīmes kultūrvēstures pieminekļi. 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. Ierobežojumi
saimnieciskās darbības veikšanai daļā aizsargājamo teritoriju netraucē lauksaimnieciskās ražošanas
attīstībai, taču kopumā ir šķērslis derīgo izrakteņu ieguvē un mežsaimniecības attīstībā. Sadarbībā ar vides
aizsardzības institūcijām, pašvaldībām ir jāatrod līdzsvars dabas resursu ilgtspējīgai un racionālai
izmantošanai, saglabājot ekoloģisku vidi, kā arī radot iedzīvotājiem nodarbinātības un ekonomiskās
izaugsmes iespējas. Šobrīd neskartās dabas resurss, zaļā vide netiek pilnībā izmantota novada ekonomiskās
aktivitātes veicināšanai.
Tehnisko infrastruktūru Lubānas novadā var vērtēt kā apmierinošu – ir sazarots ceļu tīkls, ceļu blīvums ir
pietiekošs, tikai nav apmierinoša ceļu kvalitāte. Valsts autoceļu stāvoklis ietekmē arī iedzīvotāju skaita
samazināšanos, dzīves kvalitātes līmeņa pievilcības zudumu, apgrūtina novada pastāvīgo iedzīvotāju
nokļūšanu uz algotām darba vietām kaimiņu novados – vienīgais asfaltētā ceļa segums ved uz Madonas
pilsētu. Lubānas pilsētā un daļēji Meirānu ciemā ir nodrošināts centralizētās ūdenssaimniecības
pakalpojums, ūdens kvalitāte tiek vērtēta kā laba. Lubānas novadā ir aprīkoti 5 publiskā interneta pieejas
punkti. Kvalitatīvai komunikāciju infrastruktūrai ir liela nozīme, jo Lubānas novads Vidzemes reģionā ir
viens no attālākajiem punktiem, ātra interneta pieejamība var kompensēt fizisko attālumu līdz
pakalpojumu sniegšanas centram, nodrošinot iespēju iedzīvotājiem saņemt pakalpojumus un strādāt
attālināti. Vidzemes Augstskolas veiktais pētījums35 uzsver, ka domājošā sabiedrības daļa vēlēsies atjaunot
kontroli par savu digitālo nospiedumu un pieaugs pieprasījums pēc datu drošības un privātuma
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Valmierā un Vidzemes reģionā piedāvātās izglītības atbilstība uzņēmēju pieprasījumam un nodarbinātības
prognozēm, Vidzemes Augstskola, 2016.
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pakalpojumiem, līdz ar to varētu rasties sociālās kustības par cilvēka tiesībām būt ārpus informatīvajām
sistēmām. Attīstīsies alternatīva tendence – cilvēki mērķtiecīgi izvairīsies no tehnoloģijām, atgriezīsies "pie
dabas" – dzīves lauku teritorijās, veidos un izvēlēsies tādus darbus, kam ir maksimāli maza saskare ar aktīvu
līdzdalību informācijas telpā. Lubānas novads var sniegt pakalpojumus cilvēkiem, kuri vēlas būt ārpus
informācijas tehnoloģijām. Tomēr vienlaicīgi, Lubānas novada teritorijā ir nepieciešams nodrošināt
tehnoloģiju pieejamību un attālināta darba iespējas. Nodrošinot labvēlīgus dzīves apstākļus un transporta
kvalitatīvu infrastruktūru, iespējams piesaistīt resursus arī no tuvākām un tālākām teritorijām. Arī esošo
resursu saglabāšanai ir svarīga dzīves kvalitātes nodrošināšana, īpaši radot iespēju cilvēkiem strādāt
novadā.
Iedzīvotāju dzīves vide. Iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti visvairāk ietekmē novadā esošā sabiedriskās
nozīmes infrastruktūra un pieejamie pakalpojumi. Lubānas novadā ir 4 izglītības iestādes – PII “Rūķīši”,
Meirānu Kalpaka pamatskola, Lubānas vidusskola, Lubānas Mākslas skola. Ir plašs interešu izglītības
programmu klāsts un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. Lubānas pašvaldība nodrošina sociālos
pakalpojumus un pabalstus. Novadā darbojas 2 ģimenes ārstu prakses un viena aptieka, ir pieejama
ambulatorā aprūpe, zobārsts. Plašs un daudzveidīgs ir tautas sporta un aktīvās atpūtas piedāvājums, tiek
piedāvāti vismaz 5 tradicionāli ikgadēji sporta pasākumi. Lubānas vidusskolas telpās ir ierīkota trenažieru
zāle. Kultūras pakalpojumus Lubānas novadā piedāvā 5 kultūras iestādes, kuras nodrošina profesionālās
mākslas pieejamību pašvaldības iedzīvotājiem, iedzīvotāju dalību valsts un pilsētas svētkos, organizē
tradicionālos svētkus, veicina kultūras vērtību saglabāšanu. Lubānas novadā darbojas 14 pašdarbības
kolektīvi, iedzīvotāju iesaistes rādītājs pašdarbībā ir viens no augstākajiem valstī. Pieejamos nozīmīgākos
pakalpojumus – kultūra, izglītība, sports, veselības aprūpe iedzīvotāji min kā svarīgu novada resursu.
Kultūrvide un ģeogrāfiskais izvietojums arī svarīgs novada attīstībai un iedzīvotāji uzsver novada
priekšrocības: pateicīga vide dzīvošanai ģimenēm ar bērniem; aktīvais dzīvesveids.
Pašvaldības pārvalde ir viens no būtiskiem faktoriem, lai notiktu vieda teritorijas attīstība un esošo resursu
izmantošana. Novada pašvaldības pamatdarbības virzieni galvenokārt saistīti ar pakalpojumu un
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, publiskās infrastruktūras sakārtošanu. Pašvaldības budžets
pēdējos gadus ir vidēji 2,4 milj. eiro līmenī. Lubānas novads neiemaksā līdzekļus pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda, bet gan saņem no tā dotāciju. Pašvaldības teritorijas sniedzamo pakalpojumu
attīstība pamatojas uz budžetu, ES finansētajiem projektiem un Valsts kases aizdevumiem. AP darbības
laikā (2019.-2026.) ap 4,90 milj. eiro plānots izmantot aizdevumu apmaksai, līdzfinansējumam
prioritārajiem attīstības projektiem, kā arī rezerves finansējuma veidošanai pašvaldības pieaugošo funkciju
izpildei. Pašvaldības kredītu saistības sastāda 1 007 989 eiro (31.12.2017.) un tālākais atmaksas termiņš –
2046. gads. Kredītu un aizņēmumu līmenis ir zems, tas sastāda 3,1% (no pieļaujamiem 10-15%). Lubānas
novada pašvaldībai ir iespējas piesaistīt kredītresursus attīstības projektiem.
Uzņēmējdarbības vidi Lubānas novadā raksturo lopkopība un mežizstrāde, mazumtirdzniecība. Analizējot
ekonomiski aktīvos uzņēmumus, Lubānas novadā no 186 aktīvajām vienībām 97 jeb 52% ir
pašnodarbinātās personas. Nākošais nozīmīgākais rādītājs ir komercsabiedrības, pēc tam seko zemnieku
saimniecības. Novada ražošanas uzņēmumu attīstība ir vērsta uz mežsaimniecības un kokapstrādes
attīstību. Uzņēmēju atbalstam pašvaldība realizē uzņēmējdarbības atbalsta projektu “Sāc Lubānā!”, šāds
pašvaldības atbalsts veicina mazo formu uzņēmējdarbības attīstību. Lubānas novada teritorijā ir
neizmantotas ēkas, graustu teritorijas, kuras, veidojot labus noteikumus, var veicināt pašvaldības
nekustamā īpašuma izmantošanu, graustu teritoriju revitalizāciju. Par nozīmīgām nākamajos piecos gados
eksperti ir atzinuši nozares, kuras attīstās arī Lubānas novadā – lauksaimniecība, mežsaimniecība un ar tām
saistītās profesijas. Ir tendences ražošanai pāriet uz maziem apjomiem, bet ar pievienotu māksliniecisko
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vērtību – mājražošana un amatniecība. Attīstītāko valstu tirgos pieaug pieprasījums pēc pielāgotiem
produktiem pretstatā standarta produkcijai un šādus produktus var radīt individuāli arī Lubānas novadā.
Tā kā reģionā ir mazs iedzīvotāju skaits, jāizmanto citas priekšrocības: neskarta daba un klusums, attīstot
dabas un rekreācijas tūrismu, kā arī rekreācijas pakalpojumus.
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