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1. Lubānas novada domes priekšsēdētāja ziņojums 
 

Cienījamie Lubānas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

 

Ar šo pārskatu nododam jūsu vērtējumam 2011.gadā pašvaldībā paveiktā atspoguļojumu. 

 

2011.gads Lubānas novadam bija būtiskiem notikumiem bagāts. Eiropas Sociālā fonda 

līdzekļi tika piesaistīti vairāku projektu īstenošanai, notika dažādas kultūras un sporta 

aktivitātes. Pirmo reizi „Aiviekstes svētki” kļuva starptautiski – tajos piedalījās viesi no 

Lietuvas un Velsas. 

 

Turpinājās darbs gan pie iesāktajiem projektiem, gan sagatavoti pieteikumi jauniem 

projektiem Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei. Īpaši varētu atzīmēt 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā, I kārta”, „Lubānas vidusskolas sporta 

kompleksa rekonstrukcija”, „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā”, „Komunistiskā 

terora upuru piemiņas vietas labiekārtošana Lubānas pilsētā”, „Ielu apgaismojuma 

rekonstrukcija Lubānas pilsētā”, „Atbalsts vietējo amatnieku un mājražotāju produkcijas 

realizācijai”. 

 

Esam saglabājuši labās iestrādes un tradīcijas izglītības iestādēs, spējuši nodrošināt sociālo 

palīdzību tiem, kam klājas ļoti grūti. 

 

Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar novada nevalstiskajām organizācijām 

dažādu projektu īstenošanā.  

 

Turpinās sadarbība Vaijes pašvaldību Vācijā un esam noslēguši sadarbības līgumu ar Kulēnas 

pašvaldību Francijā. 

 

Mēs skaidri apzināmies, ka jāturpina iesāktais darbs Lubānas novada iedzīvotāju labā, 

koordinējot un saskaņojot pašvaldības un uzņēmēju intereses, kā arī risinot teritorijas 

attīstības problēmas. Būsim priecīgi saņemt Jūsu atsauksmes, priekšlikumus un kritiku, lai to 

analizētu un ņemtu vērā turpmākajā darbā. 

 

Ticam, ka arī turpmāk izdosies sasniegt izvirzītos mērķus un kopīgiem spēkiem rūpēsimies 

par Lubānas novada nākotni.  
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2. Lubānas novada pašvaldības raksturojums 
2.1. Lubānas novada iedzīvotāji 
Lubānas novadā un Vidzemes reģionā kopumā iedzīvotāju skaits ir pakāpeniski samazinājies. 

Lubānas novadā pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 44 cilvēkiem, tas ir 

par 1,57%, bet Lubānas pilsētā par 10 cilvēkiem, tas ir par 0,54% .  

 
2.1.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas novadā un Vidzemē no 2007. - 2012.gadam. 

Datu avots: PMLP 

 
Lubānas novadā dzīvo 1,21% Vidzemes reģiona iedzīvotāju.  

 
2.2.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas pilsētā, no 2007. - 2011.gadam. 

Datu avots: PMLP 

 

Trešā daļa, 33,89% no visiem Lubānas novada iedzīvotājiem dzīvo Indrānu pagastā, bet 

66,10% dzīvo Lubānas pilsētā. 

 
2.3.attēls. Iedzīvotāju skaits, dati uz 01.01.2012. 

Datu avots: PMLP 

 

Statistika liecina, ka Lubānas novada iedzīvotāju etniskais sastāvs ir viens no 

viendabīgākajiem Latvijā. Lubānas novadā ir 95,96% latviešu, kas kopumā ir 2687 

iedzīvotāji, 62 (2,21%) krievu un 51 (1,82 %) pārējo tautību cilvēki.  
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2.4.attēls. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs, dati uz 01.01.2012. 

Datu avots: PMLP 

 

Iedzīvotāju blīvums – 8,15 cilv./km
2
. Ja salīdzina ar ES 27 vidējo valstu rādītājiem – 155 

cilv./km
2
, tad Lubānas novada iedzīvotāju blīvums 8,15 cilv./km

2 
ir 19 reizes mazāks nekā 

vidēji ES un 4 reizes mazāks nekā vidēji Latvijā – 34,9 cilv./km
2
. 

Analizējot iedzīvotāju vecuma grupas, lielākais skaits cilvēku jeb 65,5% ir darbspējas 

vecumā. Tomēr novadā ir salīdzinoši neliels iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam, 

tikai 11,38%. Tas liecina gan par iedzīvotāju novecošanos, kā arī par  jauno ģimeņu izvēli, 

jaunieši nelabprāt par savu dzīvesvietu izvēlas Lubānas novadu. 

 
2.5.attēls. Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un pēc darbspējas vecuma 

Indrānu pagastā, Lubānā un Lubānas novadā, dati uz 01.01.2012. 

Datu avots: PMLP 

 

Iedalījumā pēc dzimuma, darbspējas vecuma iedzīvotāju vīriešu ir par 7,30% vairāk nekā 

sieviešu, toties pēc darbaspējas vecuma sieviešu ir par 30,12% vairāk nekā vīriešu. 

 
2.6.attēls. Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un pēc darbspējas 

vecuma, iedalījums pēc dzimuma, dati uz 01.01.2012. 

Datu avots: PMLP 
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Kopumā Lubānas iedzīvotāju skaita iedalījumā pēc dzimuma pārsvarā ir sievietes - 51,64% un 

attiecīgi 48,36% vīriešu. 

 
2.7.attēls. Iedzīvotāju iedalījums pēc dzimuma, dati uz 01.01.2012. 

Datu avots: PMLP 

 

2011. gadā Lubānas novadā dzimuši 12 bērni, par 36, 84% mazāk nekā iepriekšējā pārskata 

gadā. Bet miruši 27 cilvēku.  

 
2.8.attēls.Dzimstība, mirstība Lubānas novadā.   

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība 

 

Līdz ar to mirstības rādītāji pārsniedz dzimstības rādītājus.  

 

Lubānas dzimtsarakstu nodaļā  2011.gadā ir noslēgtas 4 laulības, diemžēl  60% laulību tiek 

šķirtas. Ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, noslēgto laulību skaits ir samazinājies par 60%.  

 
2.9.attēls. Noslēgtās un šķirtās laulības Lubānas novadā. 

Datu avots: Lubānas pašvaldība 

 

Tomēr arī šķirto laulību skaits ir samazinājies vairāk nekā uz pusi, kas ir pozitīva tendence. 
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Bezdarba līmenis Lubānas novadā ir zemāks nekā vidēji Vidzemes reģionā un svārstās 9-11% 

robežās.  

 
2.10. Bezdarba līmenis Vidzemē uz 31.05.2012. un Lubānas novadā uz 2012.gada sākumu. 

Datu avots: NVA 

 

Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistikas vienību skaits Lubānas novadā uz 1000 

iedzīvotājiem ir 47,03. Visvairāk ir reģistrēts pašnodarbināto personu – 68, pēc tam seko 33 

komercsabiedrības un 25 zemnieku un zvejnieku sabiedrības. 

 

2.1.tabula.Lubānas novada attīstības pamatrādītāji. 

Lubānas novads 

Platība, km² 347 

Iedzīvotāju blīvums 2012.g. sākumā, cilv./km² 8,1 

Iedzīvotāju skaits 2012.g. sākumā 2800 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas no 2007.g. sākuma līdz 2012.g. sākumam, % -5,94 

Demogrāfiskā slodze 2012.g. sākumā 526,7 

Iedzīvotāju sadalījums pa 

vecuma grupām 2012.g. 

sākumā, % 

līdz darbspējas vecumam 11,4 

darbspējas vecumā 65,5 

virs darbspējas vecuma 23,1 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldības budžetā uz 1 iedz. 2011.g., Ls 213,7 

Bezdarba līmenis 2012.g. sākumā, % 11,8 

Ekonomiski aktīvo tirgus 

sektora statistikas vienību 

skaits pa komercdarbības 

formām, 2010.g. 

Kopā 134 

Pašnodarbinātās  personas 68 

Individuālie komersanti 8 

Komercsabiedrības 33 

Zemnieku un zvejnieku saimniecības 25 

Skaits uz 1000 iedz. 47,03 

Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedz., 2010.g. 14,4 

Datu avots: www.vraa.gov.lv/.../2012.06.11_novadu atti... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vraa.gov.lv/.../2012.06.11_novadu
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2.2. Lubānas novada pašvaldības pārvaldes struktūra, funkcijas 
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2.11.attēls.Lubānas novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma. 

 

Priekšsēdētājs 

Priekšsēdētāja vietnieks 

Finanšu komiteja 

Izglītības, kultūras un 
sporta komiteja 

Attīstības un komunālo 
jautājumu komiteja 

Sociālās palīdzības un 
veselības jautājumu 

komiteja 

Pastāvīgās komisijas 

Vēlēšanu komisija 

Administratīvā komisija 

Iepirkumu komisija 

Zemes komisija 

Būvju ekspluatācijā 
pieņemšanas komisija 

Interešu izglītības 
programmu 

izvērtēšanas un 
mērķdotāciju sadales 

komisija 

Komitejas 
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2.12.attēls. Lubānas novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēma 

 

Lubānas novada pašvaldības administratīvi teritoriālās vienības kods (saskaņā ar Latvijas 

Republikas Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību vienoto klasifikatoru) 701400. 

Nodokļu maksātajā reģistrācijas numurs 90000054159. Adrese Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas 

novads, LV-4830. Lubānas novada domē darbojas 13 deputāti. Deputātu darbu vada domes 

priekšsēdētājs. Lubānas novada domē darbojas 4 pastāvīgās komitejas un 6 komisijas. 

 

Lubānas novada pašvaldības administrācijā ir attīstības daļa, finanšu un grāmatvedības daļa, 

kanceleja, administrācijā darbojas kultūras darba speciāliste, izglītības darba speciāliste, 

mājas lapas administrators un izdevuma „Lubānas Ziņas” redaktore. Lubānas novada 

pašvaldībā darbojas bāriņtiesa, ir izveidots Lubānas novada sociālais dienests, dzimtsarakstu 

nodaļa. 

 

Izpilddirektors 

IESTĀDES ADMINISTRĀCIJA 

Attīstības daļa 

Finanšu un grāmatvedības daļa 

Kanceleja 

Lubānas novada dzimtsarakstu 

nodaļa 

Juriskonsults 

Mājas lapas administrators 

Laikraksta redaktors 

Kultūras darba speciālists 

Lubānas novada sociālais 

dienests 

Lubānas novada bāriņtiesa 

Lubānas vidusskola 

Meirānu Kalpaka pamatskola 

Lubānas pirmsskolas izglītības 

iestāde „Rūķīši” 

Lubānas Mākslas skola 

Lubānas kultūras nams 

Meirānu tautas nams 

Lubānas pilsētas bibliotēka 

Meirānu bibliotēka 

Cesvaines, Lubānas un 

Varakļānu novadu apvienotā 

būvvalde 

Izglītības darba speciālists 
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Attīstības daļa veic nekustāmā īpašuma apsaimniekošanu, organizē pašvaldības autoceļu 

uzturēšanu, pilda attīstības un plānošanas, investīciju piesaistes uzdevumus.  

 

Lubānas novada teritorijā darbojas pašvaldības kārtībnieks, kurš veic pašvaldības saistošo 

noteikumu ievērošanas uzraudzību, nodrošina kārtību organizētajos pasākumos.  

 

Lai veicinātu un vadītu pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā, sadarbībā 

ar Varakļānu un Cesvaines pašvaldībām 2009. gadā ir izveidota novadu apvienotā Būvvalde. 

 

Lubānas novada pašvaldībai ir divi starptautiskie sadarbības līgumi. 2010. gadā pašvaldība ir 

noslēgusi sadarbības līgumu ar Vaijes (Weyhes) pašvaldību Vācijā. Notiek sadarbība ar 

Kulēnas (Coulaines) pašvaldību Francijā. Sadarbības jomas –  kultūra, ekonomika, sadarbība 

profesionālo grupu un iedzīvotāju starpā. 

 

Reģionālā mērogā turpinās sadarbība ar Madonas novada pašvaldību izglītības, kultūras, 

sporta un citās jomās.  

 

Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar novada nevalstiskajām organizācijām, 

notiek jauniešu iesaistīšana dažādās aktivitātēs, piedāvātas brīvā laika pavadīšanas iespējas 

iedzīvotājiem un citas aktivitātēs. Novada pašvaldība uzsver nevalstisko organizāciju darbības 

perspektīvu, tādējādi atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas. 

 

Sabiedrības līdzdalība un iedzīvotāju informēšana notiek pašvaldības interneta mājas lapā 

www.lubana.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Lubānas Ziņas”, kurš tiek izdots 700 

eksemplāru tirāžā divas reizes mēnesī. Izdevums ir pieejams arī pašvaldības mājas lapā pdf 

formātā. Izdevumos ir ne tikai pašvaldības sniegtā oficiālā informācija, saistošie noteikumi, 

bet arī informācija par novada cilvēkiem, notikumiem un sasniegumiem. Pārskatāma un 

detalizēta informācija ir pieejama pašvaldības gada pārskatā, uzsverot pašvaldības īstenotos 

attīstības projektus.  

 

Pašvaldības mājaslapā iedzīvotajiem ir pieejams veselības aprūpes maksas pakalpojumu 

cenrādis un ārstu prakšu darba laiki. Sniegta informācija par dzimtsarakstu nodaļas, sociālā 

dienesta galvenajiem uzdevumiem, ir pieejams pašvaldības sociāla dienesta nolikums un 

saistošie noteikumi. Sniegti sociālo darbinieku kontakti.  

 

Sadaļā „Tūrisms un atpūta” ievietota informācija par apskates objektiem, aktīvās atpūtas 

iespējām, muzejiem, naktsmītnēm, maršrutiem, pirtīm un ēdināšanu. Sadaļā par izglītību ir 

ievietots izglītības iestāžu saraksts ar kontaktiem. 

 

Būvvalde novada mājaslapā sniedz īsu būvniecības procesa aprakstu un piedāvā veidlapas 

lejupielādei (būvniecības pieteikuma veidlapa, būvatļaujas pieprasījums, apliecinājums par 

būves gatavību ekspluatācijai).  

 

Lubānas novada mājas lapā ir ievietots kultūras pasākumu gada kalendārs, regulāri tiek 

atjaunota informācija par kultūras un sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem novadā. Sniegta 

informācija par kultūras iestādēm, bibliotēkām un vietējo baznīcas draudzi.  

 

SIA „Lubānas KP” sniedz informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem, izcenojumiem, 

iepirkumiem un darbības jomām.  

 

Sadaļā „Noderīga informācija” ir pieejams autobusu kustības saraksts, atkritumu izvešanas 

grafiks, informācija par policijas iecirkņa inspektora darbības funkcijām un kontakti,  

http://www.lubana.lv/
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informācija par karoga lietošanu un izskatu. Nekustamā īpašuma nodokļa samaksai ir iespēja 

pāriet uz banneri e-pakalpojumi.lv. Tāpat ir iespējams pāriet uz www.vsaa.lv, www.vid.gov.lv 

u.c. valsts iestāžu pakalpojumu mājaslapām. 

 

Sadaļā  „Veidlapas” ir pieejamas iesniegumu veidlapas: 

- iesniegums par pirmpirkuma tiesībām juridiskai personai, 

- iesniegums par pirmpirkuma tiesībām privātpersonai, 

- standarta iesnieguma veidlapa, 

- iztikas līdzekļu deklarācija. 

 

Atsevišķu jautājumu izlemšanai tika organizētas iedzīvotāju sanāksmes:  

- deputātu un administrācijas tikšanās ar Ozolu ciema iedzīvotājiem par Ozolu ciema 

iespējamo administratīvo robežu grozīšanu 12.decembrī, 

- deputātu un administrācijas tikšanās ar Meirānu ciema iedzīvotājiem 7. aprīlī, 

- deputātu un administrācijas tikšanās ar Indrānu  ciema iedzīvotājiem 2.martā. 

 

2011. gada VRAA pakalpojumu elektronizācijas pašvaldībās mājaslapu apskatā Lubānas 

novadā tiek atzīmēts, ka ir pieejamas e-konsultācijas e-jautājuma formā. Mājaslapā nav 

sadaļas pakalpojumi, toties ir e-dokumenti, ir iespējams uzrakstīt iesniegumu, izziņas līdzekļu 

deklarēšanai.  

 

Lubānas novada pašvaldībai vēl ir nepieciešams veikt pašvaldības pakalpojumu aprakstu, to 

izvietošanu portālā www.latvija.lv, strukturēt pakalpojumu aprakstu.  

 

Lubānas novada teritorijā izvietotas šādas valsts iestāžu struktūrvienības: 

- Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas 

Lubānas postenis; 

- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Vidzemes reģionālā centra Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības punkts; 

- Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāle Lubānā; 

- Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauku 

reģistra daļa; 

- Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Lubānas mežniecība (reorganizēta 

2011.gada beigās). 

 

Kā arī dažu valsts akciju sabiedrību struktūrvienības: 

- Latvijas pasts;      

- Latvijas valsts meži; 

- Sadales tīkli; 

- valsts SIA "Zemkopības ministrijas  nekustamie īpašumi" struktūrvienība. 

 

 

http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/veidlapas/iesniegums_pirmpirkuma_tiesibas_juridiskai_personai.doc
http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/veidlapas/iesniegums_pirmpirkuma_tiesibas_privatpersonai.doc
http://www.lubana.lv/files/Dokumenti/veidlapas/deklaracija.doc
http://www.latvija.lv/
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3. Lubānas novada pašvaldības īpašuma raksturojums 
3.1. Lubānas novada pašvaldības kapitāla vērtība un paredzētās izmaiņas 
 

3.1.tabula.Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kapitālsabiedrībās 

Uzņēmuma 

nosaukums 
Reģ.nr. Adrese 

Līdzdalības 

daļu īpatsvars 

% 

Summa 

LVL 

SIA „Lubānas KP” 45403005405 
Tilta iela 5, Lubāna, 

LV 4830 
100 493 059 

SIA „Alba 5” 44103026358 

„Kaudzītes” Litenes 

pag., Gulbenes novads, 

LV 4400 

8,066 40 180 

 

Finanšu ieguldījumi SIA „Lubānas KP” veikti komunālo pakalpojumu sniegšanas 

nodrošināšanai iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī novada teritorijas labiekārtošanas un 

uzturēšanas pakalpojumu veikšanai. 

 

SIA „Alba 5” ieguldījums veikts Malienas reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

projekta īstenošanai. 

 

Pašvaldības finanšu ieguldījumi SIA „Lubānas KP” tiek uzskaitīti pēc pašu kapitāla metodes, 

SIA „Alba 5” – pēc izmaksu metodes. 

 

Pašvaldības ieguldījums SIA „Lubānas KP” pārskata gadā samazināts par uzņēmuma gada 

darbības rezultāta radītajiem zaudējumiem - Ls 24 940. 

 

3.2. Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma raksturojums 
 

Pašvaldības īpašumā  (reģistrēta Zemesgrāmatā) atrodas 343 956m
2 

 Ls61942 

tsk.                           Ls 

Zeme bez ēkām        24 302 

Zeme zem ielām un ceļiem 7 649 

Kultivētā zeme         6 404 

Pārējā zeme             23 587. 

 

Pašvaldībai piekritīgās zemes 5 091 881 m
2 

ar bilances vērtību Ls 280 480. 

 

Pašvaldībai piekritīgā zeme – saskaņā ar likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” pašvaldībai piekrīt un uz tās vārda 

zemesgrāmatā ierakstāma zeme zem ēkām un transporta būvēm, uz kuru reformas laikā nav 

atjaunotas īpašuma tiesības, kas nav nodota īpašumā par samaksu vai nav piešķirta pastāvīgā 

lietošanā vai ilgtermiņa nomā citām personām. 

Pašvaldības lietojumā ir 429 582 m
2 

zemes ar bilances vērtību Ls 37 620. 

 

3.2.tabula.Zeme, kas ar pašvaldības lēmumu noteikta  kā pašvaldību funkciju veikšanai 

nepieciešamā zeme 

Zemesgrāmatā nereģistrētā zeme: 

tsk. Ls 

zem ēkām, būvēm lietojumā 4 521 

zem ēkām, būvēm piekritīgā 40852 

zem ielām, ceļiem lietojumā 15 478 
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zem ielām, ceļiem piekritīgā 57 940 

zeme kultivētā lietojumā 15 422 

zeme kultivētā piekritīgā 37 056 

zeme izmantojamā atpūtai piekritīgā 2 945 

pārējā zeme lietojumā 2199 

pārējā zeme piekritīgā 141 687 

kopā 318 100. 

 

Zemesgrāmatā reģistrēti 6% no pašvaldības bilancē iekļauto zemes gabalu platības (ieskaitot 

lietojumā esošās zemi). 

 

No zemesgrāmatā nereģistrētās zemes 16% veido pilsētas meža zeme. 

Zemesgrāmatā reģistrēti 85% no visām pašvaldības ēkām, kas veido 89% no ēku bilances 

vērtības. 

 

Bez tam Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvojamo māju sastāvā ietilpst 75 neprivatizēti dzīvokļi, 

kas zemesgrāmatā reģistrējami kā atsevišķi īpašumi Ls 15 923. 

 

Pašvaldībā ir uzsākta ielu un ceļu reģistrēšana Zemesgrāmatā – reģistrētie īpašumi veido 45% 

no būvju bilances vērtības. 

 

Līdzekļu trūkuma dēļ Zemesgrāmatā vispirms tiek nostiprināti pašvaldības nekustamie 

īpašumi, kuros paredzēts veikt būvdarbus vai ES līdzfinansētu projektu aktivitātes. 

 

Pārskata gada beigās netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par pamatlīdzekļu vērtības 

būtisku samazinājumu un pamatlīdzekļu pārvērtēšana netika veikta. 

 

Pašvaldības pamatlīdzekļi nav ieķīlāti, nav ņemti ķīlā vai citādi apgrūtināti. 

Nekustamo īpašumu apdrošināšana sakarā ar ierobežotiem budžeta līdzekļiem 2011.gadā nav 

veikta. 

 

Pašvaldība iznomā atsevišķas telpas un zemes gabalus. Izglītības funkciju nodrošināšanai 

pašvaldība nomā zemes gabalu 2 361 kvadrātmetra platībā un saskaņā ar 27.01.2003. noslēgto 

līgumu maksā gada nomas maksu Ls 12. 

 

Pašvaldība iznomā atsevišķas telpas un zemes gabalus. 

 

Bez tam pašvaldībai turpinās 13.05.2008. operatīvā līzinga (nomas) līgums ar SIA” Parex 

līzings un faktorings” par vieglas automašīnas Škoda OKTAVIA nomu līdz 13.05.2013. 

Lubānas sociālā dienesta vajadzībām. Nomas priekšmeta vērtība nomas perioda sākumā:      

Ls 11 456, nomas termiņa beigās: Ls 1 777. 

 

3.3.tabula. Pašvaldībai patapinājumā nodoti pamatlīdzekļi 

Pašvaldībai patapinājumā nodoti pamatlīdzekļi  Ls 44562 

tsk. Ls 

datortehnika no Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” 21 642 

datortehnika no Madonas lauku konsultāciju biroja 760 

datortehnika no Madonas novada pašvaldības 3 643 

datortehnikas no Izglītības ministrijas 1 898 

dalītās atkritumu vākšanas laukumi ar aprīkojumu no SIA „Alba 5” 16 619 
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Zemesgrāmatā reģistrēti 86 % no visām pašvaldības ēkām, kas veido 86 % no ēku bilances 

vērtības. 

 

Pašvaldībā ir uzsākta ielu un ceļu reģistrēšana Zemesgrāmatā -  reģistrētie īpašumi veido 31% 

no būvju bilances vērtības. 

 

3.4.tabula.Nekustamā īpašuma novērtējums 2008. – 2010.gadā 

Nekustamā īpašuma grupas 
Bilances (atlikusī vērtība) LVL 

Uz 31.12.2009. Uz 31.12.2010. Uz 31.12.2011. 

Dzīvojamās ēkas 26 486 25 569 233 87 

Nedzīvojamās ēkas 486 169 747 093 833 288 

Citas celtnes, būves, ceļi, 

ielas, tilti 
1 451 278 1 247 881 1 230 434 

Zeme 162 894 338 668 380 043 

Bioloģiskie aktīvi (kultivētie 

stādījumi un meži) 
54 244 54 171 54 416 

Kopā nekustamais īpašums 2 181 071 2 431 382 2 521 568 

 

2011.gadā Lubānas novadā pieņemti ekspluatācijā šādi nozīmīgākie būvobjekti:  

 

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā, Lubānas novadā. Projekta ietvaros 

rekonstruēts ūdensvads 515 m un kanalizācija 2347 m, kā arī izbūvēta aku mājiņa ūdens 

sagatavošanas stacija un divi tīrā ūdens rezervuāri. Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 

572 048,56.  

Būvuzņēmējs  AS ‘’K&H’’ filiāle Latvijā, būvprojekta autors SIA „Ekolat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. attēls. Ūdenssaimniecības projekta būves Lubānas novadā. 
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2. Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija Krasta ielā 6, Lubānā. Veicot 

Lubānas vidusskolas rekonstrukcijas darbus, palielinājās skolas būvapjoms, piebūvējot sporta 

aktivitātēm paredzētas telpas 418,4 m² platībā, kā arī veikta jaunas grīdas ieklāšana sporta 

zālē.  

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 142 814,55.  

 

Būvprojekta autors SIA ‘’B&L projekti’’, būvuzņēmējs SIA ‘’MATTHAI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. attēls. Ieklātais Lubānas vidusskolas sporta laukuma segums. 

 

 
3.3. attēls. Ierīkotā trenažieru zāle. 



Lubānas novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

Lubānas novada pašvaldība |SIA „5 labas ziņas” 16 

3. Stādu šķirošanas un uzglabāšanas kompleksa ''Cepcelnieki'' jaunbūve ''Cepcelnieki 

1'', Indrānu pagastā, Lubānas novadā.  

 

Būvprojektu izstrādājis projektēšanas birojs SIA „Ozola&Bula arhitekta birojs”, būvdarbus 

veica Konsorcijs ‘’RTS Infra Construction’’.  

 

Būvniecības procesā ir iegūtas telpas 2317 m² platībā, izejmateriālu novietošanai izbūvēta 

nojume 423 m² platībā. Kompleksa veiksmīgai darbībai ir izbūvēts ūdensvads, elektrokabelis 

un kanalizācija, kā arī nobruģēts laukums 2641 m² platībā. 

 

Kopējās izmaksas Ls 880 804,21. 

 
3.4.attēls.Stādu šķirošanas un uzglabāšanas komplekss 

 
3.5.attēls.Stādu šķirošanas un uzglabāšanas komplekss 
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4. Stādu pieaudzēšanas poligons nr.3 Podiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Izbūvēta 

laukuma platība 5400 m2, ar kopējām izmaksām Ls 39 038.00 apmērā. 

 
3.6.attēls.Stādu pieaudzēšanas poligons 

 

5. Siltumnīcas nr.12 būvniecība Podiņos, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. Kārtējā 

siltumnīca kokaudzētavā ‘’Podiņi’’ ir izbūvēta 2463 m2 platībā. Kopējās izmaksas Ls 

212 414.00 

 
3.7.attēls. Jaunuzbūvētā siltumnīca un aprīkojums 
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3.8.attēls.Jaunuzbūvētā siltumnīca, skats no ārpuses. 

 

6. Satiksmes drošības uzlabošanas Lubānas pilsētā Parka un Baznīcas ielās, Lubānā. 

Projekta ietvaros ir izbūvēts gājēju celiņš 559 m garumā ar bruģētu ietvi 894 m², kā arī 

izbūvēts ielu apgaismojuma kabelis 270 m garumā.  

Kopējās projekta izmaksas Ls 59 294,20. 

 
3.9.attēls.Gājēju celiņa bruģētā ietve 

 

7. Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānas pilsētā. Projekta ietvaros tika nomainītas 

elektroapgaismojuma gaisvadu līnijas uz pazemes kabeļiem, uzstādīti jauni metāla stabi un 
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jauni energotaupīgi gaismekļi Parka, Ozolu, Klānu un Celtnieku ielās. Uzstādīti  19 gaismekļi, 

kopējās projekta izmaksas  Ls 11628. 

 
3.10.attēls. Jaunais ielu apgaismojums 

 

Individuālā būvniecībā ekspluatācijā nodotas ir jaunuzbūvētas un rekonstruētas kūtis, 

jaunuzbūvētā pirts, šķūnis. 

 

2011.gadā izsniegtas būvatļaujas biogāzes stacijas, LMT bāzes stacijas, pirts, saimniecības 

ēku un dzīvojamo māju būvniecībai un rekonstrukcijai. 
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4. Teritorijas attīstības plāna īstenošana 
 

2011.gadā tika izstrādāta Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam.  

Attīstības plāna vīzija 
 

Lubānas novads – daudzpusīga dabas vērtību un cilvēku iespēju zeme, ekoloģiskās vides un 

saimnieciskās darbības paraugs Latvijai un pasaulei. 

 

Vidēja termiņa prioritātes: 

- Efektīva un ilgtspējīga dabas resursu izmantošana 

- Sasniedzama infrastruktūra un pakalpojumi 

- Cilvēkresursu un pārvaldības attīstība. 

 

Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam ir vidēja termiņa 

plānošanas dokuments. 

 

Plānošanas dokuments paredz Lubānas novada attīstību balstīt uz vietējo resursu pilnīgāku 

izmantošanu. Dokumentā ir apzināts novada teritorijas attīstības potenciāls, unikālie resursi 

un vērtības. Ir noteikta Lubānas novada specializācija, izvirzot vadošos ekonomiskās darbības 

veidus, kas ļaus Lubānas novadam gūt ienākumus un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

 

Attīstības dokumentos ir noteikti Lubānas novada starptautiskās nozīmes resursi – Lubānas 

mitrāju komplekss, tīrā un maz piesārņotā daba un latviskā vide, tradīcijas.  

 

Nacionālās nozīmes resursi – īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas pieminekļi, 

lielākie uzņēmumi, derīgie izrakteņi – kūdra, smiltis, Aiviekste, kas ir vērtīgs dabas resurss un 

izmantojams novada atpazīstamības popularizēšanai. 

 

Reģionālās nozīmes resursi – raksturīgā lauku mozaīkveida ainava, tīrā un maz piesārņotā 

daba, novada nozīmes pakalpojumu centrs lauku iedzīvotājiem, izglītības centrs, piedāvātās 

interešu un kultūrizglītības iespējas, brīvā laika pavadīšanas un kultūras iespējas un 

pakalpojumi, lauksaimniecības, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumi, uzņēmīgi un kvalificēti 

cilvēki. 

 

Vidzeme reģions un īpaši Lubānas novads ir viens no mežainākajiem Latvijā, meži aizņem 

pusi reģiona un Lubānas novada teritorijas. Pēdējos gados meža zemju īpatsvaram ir tendence 

palielināties. Mežu daudzums un to kvalitāte nosaka Lubānas novada piederību teritorijai, 

kam mežu produkcija kalpo ne tikai vietējā patēriņa apmierināšanai un eksportam, bet tie ir 

arī būtiska ainavu veidojošā sastāvdaļa un nozīmīgs rekreācijas potenciāls.  

 

Lubānas priekšrocība ir neskartā vide. Latvijas salīdzinoši neskartā daba nereti tiek minēta kā 

Latvijas nozīmīgākais resurss un simbols, vislielākās neskartās dabas platības ar vislielāko 

bioloģisko daudzveidību atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, no kurām daudzas 

līdztekus dabas vērtību saglabāšanai sniedz arī lieliskas dabas, medību tūrisma iespējas.  

 

Lubānas novadam ir jāveido vietas pievilcība – infrastruktūras uzlabojumi, komunālā 

saimniecības uzlabošana. Taču īpaši būtiska ir mērķtiecīga Lubānas novada zīmolvedība un 

identitātes stiprināšana, kas veicama sadarbībā ar blakus novadiem un Vidzemes reģionu 

kopumā, iedzīvotāju savstarpējo neformālo saišu veicināšana. Zīmolvedībā var izmantot 

novadā pazīstamas vēsturiskas personības, kā arī veicināt amatniecības un dabas resursu – 

Aiviekstes, Lubānas mitrāja iekļaušanu dabas un izziņas, medību tūrisma attīstībā. Izmantojot 
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neskartās dabas priekšrocības un turpmāk attīstot infrastruktūru, Lubānas novads kļūs 

pievilcīgs dzīvošanai, strādāšanai un brīvā laika pavadīšanai. 

 

Lubānas novads 2012 Lubānas novads 2018 

Mežistrāde, tradicionālā 

lauksaimniecība, saglabāta 

tradicionālā apbūve un 

dabas ainava. 

Videi draudzīga saimniekošana un produkcija, 

starptautiskais medību un ekotūrisms. 

Līdzsvarota un  daudzpusīga dabas vērtību un cilvēku 

iespēju, saimnieciskās darbības  zeme, ekoloģiskās vides un 

saimnieciskās darbības paraugs Latvijai un pasaulei. 
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5. Lubānas novada pašvaldības investīciju projekti 
Lubānas novada attīstībai Lubānas novada pašvaldība ir īstenojusi vairākus nozīmīgus 

projektus, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, kā arī izmantojot pašvaldības un novadu 

apvienošanās finanšu līdzekļus.  

 

5.1.tabula. Lubānas novada nozīmīgākie pašvaldības īstenotie projekti 2011.g. 

Projektu realizācijas joma 

Izglītības jomā 

Lubānas novada izglītības iestāžu informatizācija, ES struktūrfondu finansējums. 

Skolu partnerības projekts, ES struktūrfondu finansējums. 

Infrastruktūras attīstība 

Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā, ES struktūrfondu finansējums. 

Lubānas vidusskolas 

sporta kompleksa rekonstrukcija, ES struktūrfondu finansējums. 

Komunistiskā terora upuru piemiņas vietas Lubānas novadā labiekārtošana, ES 

struktūrfondu finansējums. 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija, pašvaldības budžets. 

Ēkas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, atjaunošana, pašvaldības budžets. 

Nodarbinātības joma 

Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 

uzturēšanai, ES struktūrfondu finansējums. 

Pašvaldības darbības pilnveidošana 

Speciālistu piesaiste Lubānas novada pašvaldībai, ES struktūrfondu finansējums. 

Lubānas novada teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu izstrāde, ES struktūrfondu finansējums. 
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6. Lubānas novada finanšu un budžeta politika 

6.1. Lubānas novada pašvaldības finanšu saistības 
 

6.1.tabula. .Pašvaldības kredītu saistības uz 31.12.2011.(pamatsummas latos) 

Aizņēmuma 

devējs 

 

Aizņēmuma mērķis, noslēgšanas 

datums 

Piešķirtā 

aizņēmuma 

summa 

Parāds uz 

31.12.2011. 

 

Galīgās 

atmaksas 

termiņš 

Valsts kase 

Meirānu Kalpaka pamatskolas jumta 

renovācija un internāta remonts 

23.09.2002. 

25 000 0 20.09.2012. 

Valsts kase 

Sabiedrisko pakalpojumu centriem 

paredzēto ēku Meirānu stacija un 

„Baloži” rekonstrukcijai 18.10.2004. 

60 000 32 000 20.10.2019. 

Valsts kase 
Ielu seguma atjaunošanai un trotuāru 

izbūvei 21.06.2007. 
100 000 29 161 20.12.2013. 

Valsts kase 
SIA „Alba 5” pamatkapitāla 

palielināšanai 15.03.2007. 
39 980 2 300 20.01.2012. 

Valsts kase 

ELFLA projekta „Lubānas pilsētas 

kluba ēkas rekonstrukcija” 

īstenošanai 20.11.2009. 

50 434 0 20.12.2021. 

Valsts kase 

ELFLA projekta „Meirānu tautas 

nama rekonstrukcija” īstenošanai 

20.11.2009. 

90 000 30 424 20.12.2021. 

Valsts kase 

SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla 

palielināšanai Kohēzijas fonda 

projekta „Ūdens saimniecības 

pakalpojuma attīstība Lubānā” 

01.09.2010. 

55 119 55 119 20.08.2025. 

Valsts kase 

ELFLA projekta „Lubānas 

vidusskolas sporta kompleksa 

rekonstrukcija” īstenošanai 

15.10.2010. 

137 933 137 933 20.09.2025. 

Valsts kase 

Lubānas vidusskolas sporta 

kompleksa rekonstrukcijas 

īstenošanas pabeigšanai 12.10.2011. 

24 352 24 352 20.09.2024. 

Valsts kase 

ERAF projekta „Satiksmes drošības 

uzlabošana Lubānas pilsētā” 

14.07.2011. 

39 868 14 903 20.06.2019. 

 

2011.gadā pašvaldība noslēdza divus jaunus aizņēmumu līgumus:  

- ERAF projekta „Satiksmes drošības uzlabošana Lubānas pilsētā” LVL 60 787 

- Projekta „Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija” LVL 24 352. 

 

Pašvaldības kopējais saistību apmērs pārskata gada beigās ir 4% no pamatbudžeta 

ieņēmumiem (atskaitot valsts budžeta mērķdotācijas). 

 

Pārskata gada beigās pašvaldībai ir saistošs viens galvojuma līgums: 

- 14.11.2008. līgums ar AS GE Money Bank par galvojumu SIA „Lubānas KP” ar 

siltumapgādi apkalpojamo objektu (ēku) aprīkošanai ar ultraskaņas siltumenerģijas 

skaitītājiem. Galvojuma summa LVL 13 000, atmaksas termiņš - 28.11.2015. 
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7. Lubānas novada pašvaldības budžeta izpildes rādītāji 
7.1. Lubānas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 

 
7.1.attēls.Lubānas pašvaldības ieņēmumu struktūra 2010. - 2012g.(plāns) tūkst. Ls. 

 

7.2. Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumi 

 
7.2.attēls.Lubānas pašvaldības izdevumu struktūra 2010. - 2012g.(plāns) tūkst. Ls. 
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7.3. Lubānas novada pašvaldības kopsavilkuma finanšu pārskats 
 

7.1.tabula.Lubānas novada pašvaldības kopsavilkuma bilance par 2011.gadu 

Bilances posteņi 

 

Uz pārskata 

gada beigām 

Ls 

Uz pārskata 

gada sākumu 

Ls 

AKTĪVS 

Ilgtermiņa ieguldījumi 3 445 472 3 412 017 

Nemateriālie ieguldījumi 38 470 26 584 

tsk. licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un 

tamlīdzīgas tiesības 

856  1 028 

pārējie nemateriālie ieguldījumi 24 072 25 556 

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 13 542 0 

Pamatlīdzekļi 2 873 763 2 827 254 

tsk. zeme, ēkas un būves 2 467 152 2 359 211 

tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 32 446  40 500 

pārējie pamatlīdzekļi 169 829 167 381 

pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 145 728 192 411 

bioloģiskie un pazemes aktīvi 54 416 54 171 

avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 4 192 13 580 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 533 239 558 179 

tsk. līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un 

vērtības samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

493 059 517 999 

pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 40 180 40 180 

Apgrozāmie līdzekļi 354 464 246 687 

t.sk. krājumi 22 974 12 850 

norēķini par prasībām (debitori) 32 588 35 822 

nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem 4 307 3 590 

naudas līdzekļi 294 595 194 425 

Kopā aktīvs 3 799 936 3 658 704 

PASĪVS 

Pašu kapitāls 3 389 605  3 301 143 

Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 1 206 676 1 206 852 

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts 2 094 291 1 779 611 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 88 638 314 680 

Saistības (kreditori) 410 331 357 561 

t.sk. ilgtermiņa aizņēmumi un parādi piegādātājiem 292 239  226 342 

īstermiņa aizņēmumi un parādi piegādātājiem 118 092 131 219 

uzkrātās saistības 44 465 418 735 

norēķini par darba samaksu un ieturējumiem 11 066 10 225 

nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 10 197 8 897 

pārējās īstermiņa saistības 4 0 

nākamo periodu ieņēmumi 1 321 1 721 

Kopā pasīvs 3 799 936  3 658 704 
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8. Lubānas novada pašvaldības funkciju izpilde 

8.1. Izglītība un sports 

Izglītība ir viena no pašvaldības galvenajām prioritātēm. 2011. gadā no pašvaldības budžeta 

tiek atvēlēti 48,6% finansējuma. 

 

Pirmsskolas izglītība 

Lubānas novadā pirmsskolas izglītības programmu un sagatavošanu mācībām 

vispārizglītojošās iestādēs īsteno pirmskolas izglītības iestāde ”Rūķīši” un Meirānu Kalpaka 

pamatskola. PII „Rūķīši” 2011.gadā izglītības programmu īstenoja 5 grupās, bērnu skaits - 96. 

Ar bērniem strādā pirmsskolas mūzikas un sporta skolotājas, sertificēta medmāsa, pirmsskolas 

skolotāja palīgi, logopēds. Izglītības iestādē strādā 12 pedagogi un 18 tehniskie darbinieki. 

 

5. - 6.gadīgo bērnu grupā tiek realizēta interešu izglītības programma „Folkloras pulciņš”, ko 

finansē pašvaldība. 

 

2011. gadā tika licencēta pirmsskolas izglītības programma Meirānu Kalpaka pamatskolā, šo 

programmu apgūst 8 izglītojamie. 

 

Pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība 

Lubānas novadā 2010./2011. mācību gadā darbojās 2 vispārizglītojošās skolas: Lubānas 

vidusskola un Meirānu Kalpaka pamatskola 2011.gadā Lubānas vidusskolā mācījās 258 

skolēni, strādāja 35 skolotāji. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 18 tehniskie darbinieki.  

 

2011. gadā Izglītības Kvalitātes Valsts dienests akreditēja Lubānas vidusskolu uz 6 gadiem. 

(Akreditācijas apliecinošā dokumenta Nr. 2304). 12.klases skolēni uzrādīja labus rezultātus 

centralizētajos eksāmenos: A līmeni ieguva 4 skolēni, B līmeni 21 skolēns, C līmeni 24 

skolēni.  

No 12. klašu absolventiem 40% turpina studijas budžeta grupās. Skola ir iesaistījusies 

Comenius programmas projektā „Maģisko vietu atklāšana Eiropā - dzīvā Eiropa pagātnē, 

tagadnē un nākotnē”.  

 

Izglītības iestādē tiek piedāvāta plaša interešu izglītības joma, kuru darbības finansējumu 

nodrošina gan valsts, gan arī pašvaldība. 82% no izglītojamajiem ir iesaistījušies dažādu 

interešu izglītību programmās. Kultūrizglītības programmā darbojas 15 grupas, sporta 

izglītības programmā 10 grupas, 3 grupas darbojas Jaunatnes darba programmās un Vides 

izglītības programmā, Tehniskās jaunrades programmā - 1grupa. 

 

Skola piedāvā komerczinību kursu vidusskolai „Esi līderis”. Konkursā ”Domā! Vērtē! 

Analizē!” šīs programmas ietvaros Lubānas vidusskolas skolēni Vidzemes reģionā ieguva 1. 

vietu. Projektā „Es savai videi” komanda „Ašie pirkstiņi” ieguva Lielo Balvu un tiesības 

apmeklēt rūpniecības uzņēmumus Vācijā (Berlīne apkārtnē). Lubānas vidusskolas komanda 

Creativus konkursā Vidzemes reģionā konkursā „Ko tu zini par Latviju? ieguva II vietu. 

Konkursā „Art for education” piedalījās 2 skolēni un izcīnīja uzvaru - tiesības piedalīties 2 

nedēļu nometnē Vācijā. 

 

 Sporta jomā labus panākumus ieguvuši jaunie vieglatlēti, izcīnot 65 godalgotas vietas, kā arī 

A, B,D grupas basketbolisti un B grupas volejbolisti (zēni).  

 

Skolas dramatiskais kolektīvs un 3. - 4. klašu koris Vidzemes novada kolektīvu skatē ieguva 

II pakāpi, bet skolas vokālais ansamblis „Karameles” - I pakāpi. 
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Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem „Par Lubānas 

novada skolēnu prēmēšanu”, par godalgoto vietu iegūšanu mācību priekšmetu olimpiādēs un 

dažāda veida projektos vai ZPD lasījumos starpnovadu mērogā, Vidzemes reģionā un valstī, 

tika prēmēti 9 skolēni, kopsummā Ls 260.  

 

Šajā gadā tika pabeigta Lubānas vidusskolas sporta kompleksa rekonstrukcija (ELFA 

finansējums) un 14. janvārī atklāta rekonstruētā sporta zāle Lubānas vidusskolā. 

 

Meirānu Kalpaka pamatskolā 2010. /2011. mācību gadā mācības uzsāka 55 skolēni. Skolā 

darbojas biedrība „Meirānieši”, kurā ir iesaistīti skolēni, vecāki un pedagogi. Biedrība realizē 

projektu „Modernās mūzikas studija bērnu un jauniešu brīva laika pavadīšanai Meirānos”, 

projektu Latvijas Kopienu iniciatīvu fondā ”Būsim kopā ar ģimeni un skolu” un projektu 

”Būsim kopā un radīsim pasauli krāsaināku” 2011. gadā skola piedalās Comenius 

starptautiskajā skolu sadarbības projektā „Māksla ir spogulis, kurā katrs redz sevi”. 

 

 Par tradīciju, ko organizē Meirānu Kalpaka pamatskola sadarbībā ar J. Zābera fondu, kļuvis 

valsts mēroga konkurss jaunajiem solistiem - zēniem „Aiviekstes lakstīgalas”. Konkursā 

piedalījās 30 jaunie solisti.  

 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītība 

Lubānas novada pašvaldībā darbojas Lubānas Mākslas skola. 2011. gada jūnijā to absolvēja 8 

audzēkņi, bet septembra sākumā mācības uzsāka un turpināja 66 audzēkņi, kuri 5 gadu laikā 

apgūst profesionālās ievirzes programmu ”Vizuāli plastiskā māksla”.  

 

2011. gadā audzēkņi piedalās divos valsts Mākslas skolu konkursos, Starptautiskajā Bērnu 

Mākslas festivālā „Iekāp Rīgas mākslā”, u.c. Skolēnus izglīto 4 pedagogi. 

 

Sports 

2011.gadā pašvaldības organizētie lielākie sporta pasākumi: 

1. Lubānas novada atklātais čempionāts hokejā, piedalījās septiņas komandas, vairāk kā 40 

dalībnieku, 

2. Lubānas novada kausa izcīņa volejbolā veterānu komandām, piedalījās septiņas komandas, 

50 dalībnieki, 

3. Lubānas novada atklātais čempionāts basketbolā, piedalījās 5 komandas, 36 dalībnieki, 

4. Dažādas sporta sacensības Aiviekstes svētku laikā, aptuveni 150 dalībnieki, 

5. Lubānas novada čempionāts futbolā, piedalījās 7 komandas, 70 dalībnieki, 

6. Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts basketbola turnīrs, piedalījās 6 komandas, 42 

dalībnieki. 

 

Lubānas sportisti ar dažādiem panākumiem piedalījās citās sacensībās: 

- Latvijas sporta veterānu savienības 48.sporta spēles; 

- Latvijas tautas sporta asociācijas XV ziemas čempionāts; 

- Daugavpils pilsētas XII atklātais hokeja čempionāts; 

- Madonas novada čempionāts volejbolā vīriešiem 2.vieta, sievietēm 3.vieta; 

- Varakļānu novada čempionāts volejbolā vīriešiem 1.vieta; 

- Amatieru čempionāts futbolā „Mitava OPEN 2011”. 

 
8.2. Sociālā aizsardzība un veselība 

Iestādes juridiskais statuss un struktūra 

Lubānas novada Sociālais dienests darbojas uz Nolikuma pamata, tiešā Lubānas novada 

pašvaldības pakļautībā. Iestādei ir savs bankas konts un tā reģistrēta VID Madonas nodaļā kā 
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atsevišķs nodokļu maksātājs. Uz 2011. gada 31.decembri iestādē strādā 40 darbinieki. 

Kopējais finansu apgrozījums 2011.gadā - Ls 198231. 

 

Iestādei ir 3 struktūrvienības:  

1. SOCIĀLAIS DIENESTS, kur notiek darbs ar pabalstiem, Aprūpe mājās” un darbs ar 

ģimenēm un bērniem.  

8.1.tabula.Ziņas par „Sociālo palīdzību” 

N. 

p.k. 
Rādītāji Mērvienība 2010.g. 2011.g 

1 Izlietoti līdzekļi pabalstiem - kopā 

t.sk. naudā 

natūrā 

Ls 

Ls  

Ls 

35107 

27479 

7628 

44498 

30069 

14429 

2 Pabalsti ģimenēm -  kopā ģimenes 164 121 

3 Personas ģimenē  

no tiem: bērni 

personu 

skaits 

444 

153 

317 

136 

   

8.2.tabula.Ziņas par ”Aprūpe mājās”  

N. 

p.k. 
Rādītāji Mērvienība 2010.g. 2011.g 

1 Izlietoti līdzekļi pabalstiem - kopā Ls 8824 4433 

2 Darbinieki pārskata gada beigās personas 18 13 

3 Klienti  

no tiem: pensijas vecuma 

pilngadīgie ar invaliditāti 

personu 

skaits 

24 

24 

0 

22 

19 

3 

 

2. „LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS”, kas sastāv no 2 

nodaļām: 

2.1. Ambulatorā daļa, kur darbojas laboratorija, rentgens, fizikālās terapijas kabinets, 

ginekologs, ķirurgs un dienas stacionārs. Pēdējos divos gados  ir veikti sekojoši izmeklējumi 

un apkalpoti pacienti: 

8.3.tabula.Pakalpojumi ambulatorajā daļā. 

 

N. 

p.k

. 

 

 

 

Kabinetu pakalpojumi 

2010.g. 2011.g. 

Izmeklēti 

pacienti 

Manipu

lāciju 

skaits 

Izmeklēti 

pacienti 

Manipulāciju 

skaits 

1. Laboratorija 2064 6766 1587 3270 

2 Rentgens 807 1501 729 1605 

3 Ģinekologs 512 627 612 754 

4 Ķirurgs 12 15 120 151 

5 Fizikālā terapija 61 343 93 533 

6 Dienas stacionārs 75 485 84 639 

 

2.2. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa, kur tiek nodrošināta diennakts pastāvīgā 

sociālā aprūpe - 30 gultu vietas un īslaicīgā sociālā aprūpe - 2 gultu vietas (līdz 3mēnešiem): 

8.4.tabula.Klientu un gultu skaits Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā 

N. 

p.k

. 

 

Pakalpojumi 

2010.g. 2011.g. 

Vidējais 

klientu  

skaits 

Gultu 

dienas 

Vidējais 

klientu  

skaits 

Gultu dienas 
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1 Pastāvīgā sociālā aprūpe 29 10720 31 10995 

2 Īslaicīgā sociālā aprūpe 2 140 7 77 

Kopā 10860  11072 

8.5.tabula.Budžeta un klientu dati par Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļu 

N. 

p.k. 

 
2010.g. 2011.g. 

1 Ieņēmumi 112 800 176 851 

2 Izdevumi 110 443 172 583 

3 Mūža vidējais vecums 

vīrieši 

sievietes 

83 gadi 

77 

88 

76 gadi 

70.3 

81.6 

 

 

8.3. Pašvaldības teritoriju un īpašumu apsaimniekošana  
Pašvaldības teritoriju un īpašumu uzturēšanu veic pašvaldības SIA „Lubānas KP”. 

Pašvaldības attīstības nodaļas darbinieki iesaista ESF projektā „Darba praktizēšanas 

pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” nodarbinātos. 

 

2011.gadā tika iegādāta kravas automašīna Mercedes Benz Sprinter 313 tieši teritorijas 

uzturēšanas darbu veikšanai. Talkas laikā tika stādīti koki. 

 
8.1.attēls.Renovētais pilsētas klubs un apstādījumi kluba skvērā 
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8.2.attēls.Iegādātā kravas automašīna Mercedes Benz Sprinter 

 

              
8.3.Pāraugušo koku novākšana Krasta ielā     8.4. Labiekārtotais komunistiskā terora upuru 

000000000000000000000000000000000000 piemiņas0vietas laukums 

 

          
8.5.Jaunās ielu norāžu zīmes                         8.6.Tirdzniecības zāle Oskara Kalpaka ielā 4 
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8.4. Kultūra 

2011. gads Lubānas novada kultūras dzīvē ir bijis kultūras aktivitātēm piesātināts gads. 

 

Lubānas kultūras namā 2011. gadā kopumā notika 149 pasākumi, no tiem 55 pasākumi par 

maksu un 94 bezmaksas pasākumi. Pasākumu apmeklētāju skaits 2011. gadā bija 35518 

(maksas pasākumu apmeklētāju skaits - 9062, bezmaksas pasākumu apmeklētāju skaits – 

26456). 

 

Lubānas kultūras namā 2011. gadā darbojās 9 amatiermākslas kolektīvi, kopā pulcinot 134 

amatiermākslas kolektīvu dalībniekus. 

 

8.6.tabula.Amatiermākslas kolektīvi Lubānas kultūras namā 

Amatiermākslas kolektīva nosaukums 

Dalībnieku 

skaits 

kolektīvā 

Rezultāti Kultūrizglītības un 

nemateriālā mantojuma 

organizētajās skatēs 

Amatierteātris „Priekšspēle” 18 nepiedalījās 

Tautas deju ansamblis „Lubāna” 20 D grupā ieguva 45.0 punktus - 

1. pakāpi 

Jauniešu tautas deju kolektīvs ”Žuburi” 22 C grupā ieguva 45.4 punktus – 

1. pakāpi 

Jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni” 14 nepiedalījās 

Sieviešu senioru koris „Noskaņa” 22 Senioru grupā ieguva 42,33 

punktus – 1. pakāpi 

Lubānas kultūras nama folkloras kopa 

„Lubāna” 

8 ieguva 4.0 punktus – 1. pakāpi 

Senioru deju grupa „Varavīksne” 16  

Lauku kapela „Meldiņš” 6  

Līnijdeju kolektīvs 8  

Kopā: 134  

 

Meirānu tautas namā 2011. gadā notika 104 pasākumi, no tiem 41 pasākumi par maksu un 63 

bezmaksas pasākumi. Pasākumu apmeklētāju skaits 2011. gadā bija 5710 (maksas pasākumu 

apmeklētāju skaits - 2800, bezmaksas pasākumu apmeklētāju skaits – 2910). 

 

Meirānu tautas namā 2011. gadā darbojās 4 amatiermākslas kolektīvi, kopā pulcinot 50 

amatiermākslas kolektīvu dalībniekus. 

 

8.7.tabula. Amatiermākslas kolektīvi Meirānu kultūras namā. 

Amatiermākslas kolektīva nosaukums Dalībnieku 

skaits 

kolektīvā 

Rezultāti Kultūrizglītības un 

nemateriālā mantojuma 

organizētajās skatēs 

Amatierteātris „Zeltrači” 15 nepiedalījās 

Tradīciju kopa „Sietiņš” 7 ieguva 31.0 punktus – 2. pakāpi 

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs 

„Meirāni” 

16 nepiedalījās 

Jauktais vokālais ansamblis „Kolibri” 12 nepiedalījās 

Kopā:  50  

 

Lasītāju skaits bibliotēkās ir nedaudz palielinājies. 
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8.7.attēls.Lasītāju skaits Meirānu bibliotēkā. 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība 

 

No kopējo lasītāju skaita vairāk ir pieaugušo. Bibliotēkā aktīvi tiek izmantots internets un 

jaunākie preses izdevumi. Lai piesaistītu plašāku apmeklētāju skaitu, bibliotēka aktīvi 

organizē dažādus pasākumus – izstādes, konkursus. 

 

8.8.tabula. Lubānas novada Meirānu bibliotēkas pasākumi 2011. gadā. 

Laiks Aktivitāte Dalībnieki Apmeklētaji 

20.02. Akcija –konkurss(Rīko Latvijas banka). „Monētu 

dienas”(interneta konkurss) 

9  

14.03. Pasākums.„Neparastās grāmatas”(pasāk.1.4.kl. un 

pirmsskolas bērniem) 

 27 

03.05. Pasākums „Suns-cilvēka draugs, sargs un 

palīgs”(mazajiem tikšanās ar Pifu) +zīmējumu konkurss 

 24 

08.04. Apmeklējam Grāmatu svētkus Madonā  6 

09.05. Konkurss 5.-9.kl. „Ceļojums pa Eiropas savienību” 9  

20.08. Konkurss skolēniem „Lasošā vasara ar Bubblicious” 

(brīvo sacerējumu un zīmēj.konkurss) 

24  

16.08. Kelīnai Klānai-80 (Jubilejas pasākuma apmeklējums 

Degumniekos) 

 4 

28.11. Pirmā adventa pasākums kopā ar Meirānu Kalpaka 

pamatskolu „”Baltais rīts” 

12 20 

15.12. „Bērnu žūrijas „noslēguma pasākums lasīšanas 

ekspertiem 

 15 

27.12. Gada noslēguma pasākums „Pie eglītes”(tikšanās ar 

S.Radiņu) 

5 25 

Visu 

gadu 

Tematiskās izstādes 39   

 

8.9.tabula.Bērnu literatūras nodaļas pasākumi. 

Laiks Aktivitāte Dalībnieki Apmeklētaji 

24.04. Tikšanās ar deputātiem M. Kotāni, L. Špuni un M. 

Valaini „Mana pirmā grāmatiņa” 

3 35 

31.05. Grāmatu svētki „Lai dzīvo bērnu žūrija!” 5 130 

11.10. „Īkstīši” ciemojas bibliotēkā  12 

28.10. Nodarbība „Taurenīšiem” bibliotēkā – Mājdzīvnieki 

manā mājā 

 15 

25.11. Ziemeļvalstu nedēļas pasākums sākumskolas bērniem  18 
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25.11. Ziemeļvalstu nedēļas pasākums pusaudžiem  19 

Visu 

gadu 

Bibliotekārās stundas - 5  66 

Visu 

gadu 

Tematiskās izstādes- 15   

 

Indrānos darbojas ārējais bibliotēkas apkalpošanas punkts. Tas ir kļuvis par sabiedriski 

nozīmīgu centru, kurā tiek organizēti arī Luterāņu draudzes svētbrīži. 

 

8.10.tabula. Ārējā apkalpošanas punkta „BALOŽI” pasākumi.  

Laiks Aktivitāte Dalībnieki Apmeklētaji 

05.02. Lubānas pensionāru biedrības „Cerība”, vokālā 

ansambļa „Vizma” un Eiropas Senioru deju grupas 

„Varavīksne” koncerts 

14 12 

02.03. Tikšanās ar domes izpildvaru 3 11 

23.03. Tikšanās ar dārzniecības speciālisti Dainu Nagli 1 10 

09.04. Meirānu t/n tradīciju kopas „Sietiņš „ koncerts 6 10 

13.04. Tikšanās „Lieldienu gaidās” ar Lubānas ev. Lut. 

Draudzes mācītāju Gunti Želvi 

1 8 

27.04. Lielā talka Indrānos. Pēc talkas kopīgā zupas baudīšana 

un koncerts 

16 10 

17.05. Lubānas ev. Lut. Draudzes svētbrīdis 1 3 

28.05. Meirānu t/n amatierteātra „Zeltrači” izrāde „Žņaudzavas 

zelts” 

11 12 

14.06. Lubānas ev. Lut. Draudzes svētbrīdis 1 3 

12.07. Lubānas ev. Lut. Draudzes svētbrīdis 1 3 

02.08. Lubānas ev. Lut. Draudzes svētbrīdis 1 3 

06.09. Lubānas ev. Lut. Draudzes svētbrīdis 1 4 

28.10. „Ziemas krājumu parāde”  15 

01.11. Lubānas ev. Lut. Draudzes svētbrīdis 1 5 

06.12. Lubānas ev. Lut. Draudzes svētbrīdis 1 6 

27.12. Jautras Ziemassvētku un Jaunā gada tradīcijas kopā ar 

Meirānu t/n tradīciju kopu „Sietiņš” 

5 11 

Visu 

gadu 

Tematiskās izstādes 9 

 

Lubānas kultūras nams un Meirānu tautas nams piedāvā telpu nomu pasākumiem, 

konferencēm (Meirānu tautas nams piedāvā arī naktsmītnes – 4 gultas vietas). 

 

2011. gads iesākās ar karnevāliem: gan pašiem mazākajiem Lubānas pilsētas klubā, gan 

lielajiem Meirānu tautas namā. Janvāra beigās Lubānas pilsētas 19. gadu jubileja tika atzīmēta 

ar Madonas mūsdienu deju grupas „Aliens” koncertu.  

 

Februāra mēnesis priecēja teātra mīļus ar amatierteātru festivālu „Skeču parāde”.  

 

Martā Lubānas vidusskolas izremontēto sporta zāli iemēģināja arī Lubānas novada jaunākā 

paaudze pasākumā – sporta spēles pašiem mazākajiem” 8. Martā Lubānas novada sievietes 

tika lutinātas ar novada vīriešu sagatavotiem koncertiem. Šis mēnesis saistās ar Oskara 

Kalpaka piemiņai veltītiem pasākumiem un Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncertu 

Meirānu tautas namā. Šo mēnesi noslēdza tradīciju kopas „Sietiņš” 100. koncerts.  
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Aprīlī bērni dziedāja Novada mazo vokālistu konkursā „Cālis” un izskan Jānim Zāberam 

veltītais jauno zēnu vokālistu konkurss” Aiviekstes lakstīgalas”. 9. aprīlī atzīmējām TDA 

„Lubāna” 25 darba gadu jubileju un pateicoties Lailai Ozoliņai jauniešu deju kolektīvs 

„Žuburi” piedalījās Lieldienu tautas deju Festivālā Lēvenā (Beļģija). Patīkami pārsteidza 

Norvēģu mūsdienu deju grupas „Inmotion” koncerts Lubānas pilsētas klubā un tikšanās ar 

rakstnieci Annu Skaidrīti Gailīti Lubānas pilsētas bibliotēkā.  

 

Maijā plaši izskanēja ģimeņu dienai veltītie pasākumi un Novada Bērnu svētkos visi tika 

aicināti ielūkoties aizraujošajā mākslas pasaulē.  

 

Jūnijs ir izlaidumu laiks un Vasaras saulgriežu laiks. 14. Jūnijā pēc renovācijas tiek atklāta 

labiekārtota vieta pie Piemiņas akmens komunistiskā terora upuriem.  

 

Jūlijā „Aiviekstes svētki” izskan starptautiski ar Gwerinwyr Gwent” no Velsas pilsētas 

Ņūportas (Lielbritānija) un Lietuviešu kapelas „Santaka” uzstāšanos, bet 25. jūlijā lubāniešus 

iepriecināja Austrijas tautas mūzikas grupa „ Sind und spielgruppe Hartberg” .  

 

Augustā tiek svinēti bērnības svētki novadā.  

 

Septembris ir skolu gaitu uzsākšanas laiks un Rudens gadatirgus laiks, amatiermākslas 

kolektīvi uzsāk savu jauno darba sezonu.  

 

Oktobra lielākais pasākums ir Muzicējošo pašvaldību vadītāju un darbinieku saiets.  

 

Novembra mēnesis sākas ar Ziņģei veltītu pasākumu Meirānu tautas namā un Tad jau ar 

skaistiem Lāpu gājieniem tiek atzīmēta Lāčplēša diena un svinēti valsts svētki, kuros 

suminām Lubānas novada gada cilvēkus. 

 

Decembris ir Ziemassvētku pasākumu laiks, kad iededzam novada egli, uz Ziemassvētku 

pasākumiem aicinām gan tos bērnus, kuri neapmeklē pirmskolas izglītības iestādes, gan šogad 

īpaši liels prieks par Normunda Rutuļa sniegto koncertu Lubānas novada senioriem. 

Daudziem atmiņā paliks vaska sveču liešanas radošā darbnīca un tikšanās ar dzejnieci Sarmīti 

Radiņu Meirānu bibliotēkā. Loti skaists bija Lubānas kultūras nama vokālā ansambļa 

”Naktsputni” koncerts – „Gads ir balts no abiem galiem”. 

 

2011. gadā Lubānas novada iedzīvotājus priecēja gan māsas Legzdiņas, gan Ēriks Gruzniņš, 

Vītolu ģimene, Riči un Anna Dribas, Opus Pro, Kantoris 04, Tranzīts, duets Sandra, Putnu 

balle un Per, Baltie Lāči un Normunds Rutulis. Tiek demonstrēti kino seansi, rīkotas 

diskotēkas un deju vakari, amatiermākslas kolektīvi iestudē izrādes un sagatavo koncertus, 

dodas vieskoncertos.  

Gads ir bijis emocijām piepildīts, katrs Lubānas novada iedzīvotājs, atceroties iepriekšējo 

gadu var atsaukt atmiņā kādu pasākumu, kas viņu pozitīvi uzlādēja, emocionāli saviļņoja. 

 

8.11.tabula.Lubānas novada Lubānas kultūras nama ieplānotie pasākumi 2012.gadā 

Laiks Pasākums Pasākuma vieta 

Janvāris 

28.01. Lubānas pilsētas 20 gadu jubilejas koncerts Lubānas pilsētas klubs 

Februāris 

11.02. Amatierteātru festivāls „Skeču parāde 

Lubānā” 

Lubānas pilsētas klubs 

Marts 
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06.03. Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas 

pasākums Visagala kapos 

Visagala kapi 

Aprīlis 

08.04. Lieldienu pasākums - koncerts Pie Lubānas kultūras nama 

Jūnijs 

10.06. Lubānas ev. lut. baznīcas 140 gadu jubileja 

un draudzes 165 gadu jubileja 

Lubānas pilsētas klubs 

Jūlijs 

7.07. Starptautisks tautas mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvu festivāls „Aiviekstes 

svētki” Lubānā.  

Lubāna 

28.07. Kapusvētku svētbrīdis kapos Lubāna 

Augusts 

11.08. Senioru svētki Lubāna 

18.08. Teātra svētki Lubāna 

Septembris 

29.09. Rudens gadatirgus un amatnieku diena, 

svecīšu vakars 

Lubāna 

Oktobris 

20.10. Muzicējošo pašvaldību vadītāju un 

darbinieku saiets 

Lubānas pilsētas klubs 

Novembris 

11.11. Lāčplēša dienai veltītie pasākumi. Lāpu 

gājiens, Piemiņas brīdis vecajos kapos. 

Lubāna 

17.11. Lubānas novada pašdarbības kolektīvu 

koncerts veltīts Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienai  

Lubānas pilsētas klubs 

Decembris 

14.12. Egles iedegšana  Lubāna 

 

 

8.12.tabula.Lubānas novada Meirānu tautas nama ieplānotie pasākumi 2012. gadā 

Laiks Pasākums Vieta 

Marts 

17.03. Humora vakars Meirānu tautas nams 

Aprīlis 

08.04. Lieldienu pasākums Meirānu tautas nams 

28.04. Aiviekstes lakstīgalas Meirānu tautas nams 

Maijs 

03.05. Muzikāls uzvedums – „Brīnumzālīte” Meirānu tautas nams 

19.05 Koncerts „Dancis draugu lokā” Meirānu tautas nams 

Jūnijs 

22.06. Līgo svētku koncerts Meirānu tautas nams 

Augusts 

04.08. Kapussvētki Visagala kapi 

25.08. Jaunrades konkurss ‘’Jaunais talants’’ Meirānu tautas nams 

Oktobris 

06.10. Svecīšu vakars Visagala kapi 
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Novembris 

17.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 

veltīts koncerts 

Meirānu tautas nams 

Decembris 

08.12. Zemnieku un piemāju saimnieku saiets Meirānu tautas nams 

 

Lubānas novada bibliotēka kopumā apkalpo 869 lasītājus. Vislielākais skaits ir pieaugušo 

literatūras nodaļai. 

 

8.5. Sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām 
Sadarbībā ar atsevišķām biedrībām un pašvaldības līdzfinansējumu 2011.gadā tika realizēti 

šādi projekti: 

- biedrība "Aiviekstes ozoli" pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros 

realizēja projektu "Trenažieru zāles ierīkošana",  kopīgās izmaksas 7000 Ls, 

 

- biedrība „Saulains rīts” pasākuma „Jaunu pakalpojumu izveidošana un esošo 

kvalitātes paaugstināšana” ietvaros realizēja projektu „Veļas mazgāšanas, dušas 

pakalpojumu nodrošinājuma iegāde un pieejamība vietējiem iedzīvotājiem”,  kopīgās 

izmaksas 6639 Ls. 

 

8.6. Sabiedriskā kārtība un drošība 
Lubānas  novadā gada laikā notikuši 6 ceļu satiksmes negadījumu, ar cietušajiem 2 

negadījumi, bojā gājušo nav, 3 cilvēki guvuši savainojumus.  3 negadījumi ir notikuši 

Lubānas pilsētā un 3 Indrānu pagastā. 

 

Salīdzinot ar valsts un reģiona rādītājiem, Lubānas novadā ir divas reizes mazāk noziedzīgo 

nodarījumu uz 10 000 iedzīvotāju.  

 

Lubānas novadā kopā reģistrēti 1028 transportlīdzekļi, no reģistrētajiem transportlīdzekļiem 

89 % ir vieglās automašīnas, 2 % piekabes un puspiekabes, 6 % kravas automašīnas un 3 % 

procenti mopēdi.  
 

8.13.tabula. Reģistrēto transportlīdzekļu skaits Lubānas novada teritorijā uz 01.01.2012. 

Teritorija Vieglie Kravas Autobusi Piekabes un 

puspiekabes 

Motocikli 

un tricikli 

Kvadricikli Mopēdi Kopā 

Lubānas 

novads 

832 

 

61 

 

1 

 

16 

 

88 0 

 

30 

 

1028 

 

 

 

 

 

 
8.7. Lubānas novada pašvaldības vadības un darbības pilnveidošana efektīvas 

darbības nodrošināšanai 

 
Pašvaldības iestāžu un  uzņēmumu  darbība  vismaz  divas  reizes  gadā  tiek  izskatīta  domes  

sēdēs,  domes sēdē tiek izskatīts arī SIA „Lubānas KP” saimnieciskās darbības gada pārskats.    

 



Lubānas novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 

Lubānas novada pašvaldība |SIA „5 labas ziņas” 37 

Lai  pilnveidotu  pašvaldības darbību, 2011. gadā tika ieviesta elektroniskā dokumentu aprites 

sistēma pašvaldības administrācijā.  

 

2012. gadā plānots ieviest Lubānas novada sociālajā dienestā, pašvaldības administrācijas 

ēkai tiks nodrošināts Optiskais interneta pieslēgums. 

 

Saziņā ar valsts iestādēm tiek izmantots elektroniskais paraksts, tādējādi samazinot pasta 

izdevumus sūtījumiem. 
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9. Nākamajā gadā plānotie pasākumi 

9.1. Uzsāktie projekti, kas tiks turpināti 
 

9.1.tabula. Uzsāktie projekti, kas tiks turpināti 2012.gadā. 

Projekti īstenošanas stadijā 2010-2013 

Projekta nosaukums Fonds Īstenošanas periods 

Speciālistu piesaiste Lubānas novada pašvaldībai ESF 15.11.2010.-31.12.2012. 

Lubānas novada teritorijas plānošanas dokumentu 

izstrāde 

ESF 21.12.2010.-30.06.2013. 

Lubānas novada izglītības iestāžu informatizācija ERAF 15.12.2009.-30.06.2012. 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā KF 21.11.2008.-21.11.2012. 

Apstiprināti projekti 

Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot 

gaismas objektus Lubānā 

KPFI Līdz 30.06.2012. 
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10. Revidentu ziņojums  

 
Vienotais reģ. Nr. 40003000892, PVN reģ. Nr. LV40003000892 

Tallinas ielā 51-5, Rīga, LV-1012, Latvija 
Tālr. 67292142, fakss: 67292143, mob. tālr.: 29101734, e-pasts: astrop@astrop.lv 

A/S „Swedbank”, filiāle „Matīss”, kods HABALV22, konts LV23HABA0001408037357 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 

Lubānas novada pašvaldības vadībai 
 

Ziņojums par finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši pievienotā Lubānas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 

2011. gada konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2011. gada finanšu pārskats 

ietver: 

 2011. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 

"Bilance",  

 2011. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-

3,  

 Iestādes pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Iestādes naudas plūsmas pārskatu par 2011. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

 finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta 

noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības 

uzskaites pamatprincipu aprakstu, pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta 

izpildi.  

 

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību 

finanšu pārskatus, kā norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi 

nav konsolidēti šajā finanšu pārskatā.  

 

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu  

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās 

informācijas patiesu atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. 

gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā 

arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu 

pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, sagatavošanu. 

 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo 

finanšu pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie 

standarti nosaka, ka mums jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu 

pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav būtisku neatbilstību. 

 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par finanšu 

pārskatā uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, 

pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu 

būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska novērtējumu, 

revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu finanšu pārskata 

sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt 

apstākļiem piemērotas revīzijas procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles 

efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības uzskaites principu un vadības veikto 



Lubānas novada pašvaldības 2011.gada publiskais pārskats 
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grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata vispārējā izklāsta 

izvērtējumu. 

 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu 

atzinuma izteikšanai. 

 

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru 

priekšstatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli 2011. gada 31. decembrī, kā arī par tās 

darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2011. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2011. gada 17. augusta noteikumu Nr.777. „Gada pārskata sagatavošanas 

kārtība” nosacījumiem. 

 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 
Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2011. gadu, kas atspoguļots gada 

pārskata sadaļā Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp 

šajā vadības ziņojumā un 2011. gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
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Zvērinātu revidentu komercsabiedrība 
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Ēriks Bahirs 

Valdes priekšsēdētājs 

Zvērināts revidents 
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS 
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