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1. Lubānas novada domes priekšsēdētāja ziņojums
Cienījamie Lubānas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji!
Lubānas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un
realizē šajā likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kā arī citos LR likumos un
Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi novada
administratīvajā teritorijā. Novada pašvaldības darbu reglamentē Lubānas novada pašvaldības
nolikums.
Lubānas novada pašvaldības 2012. gada pārskats informē par sasniegtajiem
rezultātiem pašvaldības attīstībā, kā arī sniedz vispusīgu informāciju par īstenotajiem budžeta
un finanšu politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei.
Novada iedzīvotāji regulāri tika informēti par budžeta plānošanu un izpildi, sociālās
palīdzības saņemšanas iespējām, par novada teritorijas sakārtošanu un jaunajiem attīstības
projektiem.
2012. gada beigās iedzīvotāju skaits novadā bija 2 765 cilvēki.
Lai arī 2012. gadā bija vērojama neliela ekonomiskā izaugsme, novadā joprojām ir
liels reģistrēto bezdarbnieku skaits. 2012. gada decembrī 186 cilvēki, kas veido 11,9 % no
novada darbaspējīgo iedzīvotāju skaita.
2012. gadā notikušas 15 domes sēdes, pieņemti 196 lēmumi.
Pašvaldība ir 100% kapitāldaļu turētāja SIA Lubānas KP un SIA „Alba 5”.
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 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai.
2012. gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi tika plānoti atbilstoši Finanšu ministrijas
sākotnējai prognozei – 689 436 latu apmērā, faktiskā izpilde plānoto pārsniedza par 10
procentiem vai 759 56 latu. Pārpildes iemesls ir valsts kopējās ekonomikas uzlabošanās
tendences, izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā un pašvaldību budžetos
ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums, neraugoties uz to, ka pašvaldībās
ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa pārskata gadā par labu valsts budžetam tika
samazināta par diviem procentpunktiem un noteikta 80 procentu apmērā. Salīdzinājumā ar
2011. gadu, pārskata gadā nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 13 procentiem.
Vienlaicīgi ar nodokļu ieņēmumu pieaugumu, pārskata gadā par 9 % vai 17,3 tūkst.
latu samazinājies dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.
Pateicoties nodokļu pieaugumam un līdzekļu uzkrājumam, kas tika panākts
iepriekšējos gados, veicot dažādus taupības pasākumus, kur viens no galvenajiem bija saistīts
ar atlīdzības samazinājumu pašvaldības darbiniekiem vidēji par 20 procentiem, vispārējā
pašvaldības finanšu situācija pārskata gadā uzlabojās. Tika nodrošināta visu iestāžu
uzturēšana un izveidots līdzekļu uzkrājums.
Speciālajā budžetā pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai pašvaldībai tika piešķirta
mērķdotācija 27,3 tūkst. latu. Ar valsts budžeta grozījumiem papildus tika saņemti vēl 7,3
tūkst. latu, kas bija par 5,8 tūkst. latu mazāk salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Sakarā ar
strauju valsts finansējuma samazinājumu pašvaldību ceļu fondam, kopš 2009. gada, transporta
infrastruktūras uzturēšanai trūkstošos līdzekļus pašvaldībai ir jārod pamatbudžetā. Pārskata
gadā šim mērķim tika izlietoti 35,7 tūkstoši latu.
Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā 48 procentus veido izdevumi izglītībai,
ieskaitot valsts budžeta mērķdotācijas atlīdzībai pedagogiem.
Dažāda veida sociālajiem pabalstiem novada trūcīgajām un maznodrošinātajām
personām 2012. gadā pabalstu izmaksai tika izlietoti 45 tūkst. latu. Pēc straujā kāpuma 2009.
un 2010. gadā, pabalstiem izmaksātā summa būtiski nav mainījusies.
Lubānas novada pašvaldība
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Sociālā palīdzība tiek sniegta ne tikai pabalstu veidā. 2012. gadā 13 personas tika
aprūpētas mājās un šim pakalpojumam izlietoti 4,3 tūkst. lati.
2012. gadā dažādiem kapitālieguldījumiem, attīstības projektiem un izglītības
infrastruktūras modernizācijai tika izlietoti 96,0 tūkst. lati.
Turpinājās darbs gan pie iesāktajiem projektiem, gan sagatavoti pieteikumi jauniem
projektiem Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei:
Projekta nosaukums
SF „Lubānas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu
izstrāde”
ELFLA „Atbalsts vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas
realizācijai”
KPFI „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot gaismas
objektus Lubānā”
SF „Speciālistu piesaiste Lubānas novada pašvaldībai”
Baltijas un ziemeļvalstu skolu sadarbības projekts NORDPLUS
Skolu daudzpusējās sadarbības projekti COMENIUS
SIF „Esi informēts”
ERAF „Lubānas novada izglītības iestāžu informatizācija”

Projekta
kopsumma Ls
37,1

Izpilde 2012.
gadā Ls
14,2

12,5

2,2

22,0

22,0

13,1
11,4
15
13,6
36,3

7,0
4,1
3,4
10,4
32,7

Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 2012. gadā tika nodarbinātas 78 personas.
2012. gadā tika turpināts Eiropas Sociālā fonda projekts par speciālistu piesaisti Lubānas
novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai ar kopējo finansējumu 13,1
tūkst. lati. Piešķirtais finansējums tiek izmantots jurista amata algošanai.
Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar novada nevalstiskajām
organizācijām dažādu projektu īstenošanā. Nevalstisko organizāciju darbība ir perspektīva un
atbalstāma, jo to iniciatīva nāk no pašu iedzīvotāju puses.
Pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu Wayes pašvaldību Vācijā un Kulēnas
pašvaldību Francijā. Izglītības, kultūras, sporta un citās jomās notiek sadarbība ar Madonas
novada un citām pašvaldībām.
Turpina iznākt domes informatīvais izdevums „Lubānas ziņas”. Informācija
iedzīvotājiem tiek aktualizēta Lubānas novada pašvaldības interneta mājas lapā
www.lubana.lv.
2012. gada pašvaldības budžetā tika paredzēti 4 tūkst. latu kā ieguldījums sabiedriskās
kārtības un drošības uzturēšanā. 2013. gadā pašvaldības un Valsts policijas sadarbība
jāturpina un jāuzlabo, kā arī jāuzstāda videonovērošanas kameras publiskās vietās.
2012. gadā tika pieņemts lēmums par jaunatnes lietu speciālista amata vietas izveidi
novadā.
2013. gadā ir plānots iekārtot vēsturisko liecību un izstāžu zāli.
2012. gadā tika pabeigta novada attīstības programmas izstrāde un teritorijas
plānojuma 2013.-2024. gadam izstrāde. Šos projektus pilnā apmērā finansē Eiropas Sociālais
fonds.
2012. gada budžeta nepietiekamie ieņēmumi lielā mērā iespaido Lubānas novada
pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un infrastruktūras attīstību, jo pamatā visi līdzekļi jānovirza
iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai. Bezdarba dēļ pieaug iedzīvotāju parādi par
komunālajiem pakalpojumiem. Negatīvi pašvaldības darbību ietekmē iedzīvotāju migrācija uz
ārvalstīm, kas rada būtisku bērnu skaita samazinājumu pašvaldības pirmsskolas un
vispārizglītojošajās iestādēs.
Lubānas novada pašvaldības darbība arī turpmāk būs vērsta uz pašvaldības
pamatfunkciju izpildi, finanšu stabilitātes nodrošināšanu, iedzīvotāju ekonomisko, sociālo,
izglītības un kultūras iespēju paplašināšanu. Turpināsim aktīvi piesaistīt investīcijas novada
attīstībai.
Lubānas novada pašvaldība
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2. Lubānas novada pašvaldības raksturojums
2.1. Lubānas novada iedzīvotāji
Lubānas novadā tāpat kā Vidzemes reģionā kopumā, iedzīvotāju skaits ir pakāpeniski
samazinājies, pēdējā gada laikā Lubānas novadā par 35 cilvēkiem, bet Lubānas pilsētā par 19
cilvēkiem.

2.1.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas novadā un Vidzemē no 2008. - 2012.g., dati uz
01.01.2013
Datu avots: PMLP
Lubānas novadā dzīvo 1,22% Vidzemes reģiona iedzīvotāju. Lubānas novada lielākais centrs
ir Lubānas pilsēta, kuru arī ir skārušas iedzīvotāju skaita izmaiņas.

2.2.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas pilsētā, no 2008. - 2012.g., dati uz 01.01.2013
Datu avots: PMLP
Trešā daļa, 33,74% no visiem Lubānas novada iedzīvotājiem dzīvo Indrānu pagastā, bet
49,98% dzīvo Lubānas pilsētā.
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2.3.attēls. Iedzīvotāju skaits, dati uz 01.01.2013.
Datu avots: PMLP
Statistika liecina, ka Lubānas novada iedzīvotāju etniskais sastāvs ir viens no
viendabīgākajiem un latviskākajiem Latvijā. Lubānas novadā ir 95,98% latviešu, kas kopumā
ir 2654 iedzīvotāji, 59 (2,13%) krievu un 52 (1,88 %) pārējo tautību cilvēki.

2.4.attēls. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs, dati uz 01.01.2013.
Datu avots: PMLP
Iedzīvotāju blīvums – 8,15 cilv./km2. Ja salīdzina ar ES 27 vidējo valstu rādītājiem – 155
cilv./km2, tad Lubānas novada iedzīvotāju blīvums 8,15 cilv./km2 ir 19 reizes mazāks nekā
vidēji ES un 4 reizes mazāks nekā vidēji Latvijā – 34,9 cilv./km2.
Analizējot iedzīvotāju vecuma grupas, lielākais skaits cilvēku jeb 65,6% ir darbspējas
vecumā. Tomēr novadā ir salīdzinoši neliels iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam,
tikai 11,21%. Pēc darbaspējas vecuma ir 23,11% iedzīvotāju no kopējā iedzīvotāju skaita. Tas
nozīmē, ka tuvāko gadu laikā palielināsies demogrāfiskā slodze, jo, samazinoties dzimstībai,
nākotnē nepalielināsies darbspējīgo iedzīvotāju skaits, bet pieaugs cilvēku skaits pēc
darbspējas vecuma.
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2.5.attēls. Iedzīvotāji līdz darbaspējas vecumam, darbaspējas vecumā un pēc darbaspējas
vecuma Indrānu pagastā, Lubānā un Lubānas novadā, dati uz 01.01.2013.
Datu avots: PMLP
Iedalījumā pēc dzimuma, darbspējas vecuma iedzīvotāju vīriešu ir par 132 vairāk nekā
sieviešu, toties pēc darbaspējas vecuma sieviešu ir par 205 vairāk nekā vīriešu.

2.6.attēls. Iedzīvotāji līdz darbspējas vecumam, darbspējas vecumā un pēc darbspējas
vecuma, iedalījums pēc dzimuma, dati uz 01.01.2013.
Datu avots: PMLP
Kopumā Lubānas iedzīvotāju skaita iedalījumā pēc dzimuma pārsvarā ir sievietes - 51,68% un
attiecīgi 48,32% vīriešu.

2.7.attēls. Iedzīvotāju iedalījums pēc dzimuma, dati uz 01.01.2013.
Datu avots: PMLP
Lubānas novada pašvaldība
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2012. gadā ir palielinājusies dzimstība, novadā reģistrēti 18 jaundzimušie, kas ir par 6 vairāk
nekā iepriekšējā - 2011. gadā. No dzimušajiem 9 ir meitenītes un 9 zēni. Laulībā ir dzimuši 7
no 18 mazuļiem. Astoņi no dzimušajiem ir pirmie bērni ģimenē, septiņi – otrie, viens
jaundzimušais – trešais, viens ceturtais, viens piektais bērns ģimenē. Divas no jaundzimušo
māmiņām bija nepilngadīgas. Tomēr vēl aizvien mirstības rādītāji ir augstāki nekā dzimstības
– miruši novadā ir 46 iedzīvotāji, par 28 vairāk nekā dzimuši.

2.8.attēls.Dzimstība, mirstība Lubānas novadā.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība
Tāpat kā 2011. gadā, arī 2012. gadā bērniem vecāku dotie vārdi neatkārtojas: Justīne, Kristers,
Anete, Daniels, Aleksandrs, Viktorija, Markuss, Patrīcija, Helēna, Lotārs, Artūrs, Endija,
Elīna, Elizabete, Henrijs, Tīna, Dāvids. Vienam zēnam vecāki ir devuši divus vārdus –
Haralds Kristians.

2.9.attēls. Noslēgtās un šķirtās laulības Lubānas novadā.
Datu avots: Lubānas novada pašvaldība
Pagājušajā gadā novada administratīvajā teritorijā noslēgtas 5 laulības. Trīs no tām reģistrētas
dzimtsarakstu nodaļā, divas – Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā. No visiem 5
pāriem tikai viena persona stājās otrajā laulībā, visiem pārējiem tika reģistrēta pirmā laulība.
Vienas laulības notika ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām, kā tas ir pieļaujams saskaņā ar
Civilstāvokļa aktu likumu.
2012. gadā Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā miršanas apliecības izsniegtas 46 mirušo
iedzīvotāju piederīgajiem. Vēl vismaz 7 novadā dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju miršana
Lubānas novada pašvaldība
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tikusi reģistrēta kādā citā dzimtsarakstu nodaļā, par ko saņemta informāciju no Iedzīvotāju
reģistra. No mirušajiem 26 ir vīrieši un 20 sievietes. Vidējais mūža ilgums jau vairākus gadus
ir noturīgs rādītājs - sievietēm tas ir bijis par 10 gadiem ilgāks nekā vīriešiem.
Lai arī 2012. gadā bija vērojama neliela ekonomiskā izaugsme, novadā joprojām ir liels
reģistrēto bezdarbnieku skaits. 2012. gada decembrī 186 cilvēki ir bez darba, kas veido 11,9
% no novada darbaspējīgo iedzīvotāju skaita.

2.10. Bezdarba līmenis Vidzemē un Lubānas novadā uz 2012. gada decembri.
Datu avots: NVA

Lubānas novada pašvaldība
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2.2. Lubānas novada pašvaldības pārvaldes struktūra, funkcijas
DOME
Priekšsēdētājs

Priekšsēdētāja vietnieks

Komitejas
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

2.11.attēls.Lubānas novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma.
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Izpilddirektors
ADMINISTRĀCIJA

IESTĀDES

Attīstības daļa

Lubānas novada sociālais
dienests

Finanšu un grāmatvedības daļa
Lubānas novada bāriņtiesa
Kanceleja

Lubānas vidusskola

Lubānas novada dzimtsarakstu
nodaļa

Meirānu Kalpaka pamatskola

Juriskonsults

Lubānas pirmsskolas izglītības
iestāde „Rūķīši”

Mājas lapas administrators

Lubānas Mākslas skola

Laikraksta redaktors

Lubānas kultūras nams

Kultūras darba speciālists
Izglītības darba speciālists

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

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, kanceleja, grāmatvedība,
administrācijā darbojas kultūras darba speciāliste, izglītības darba speciāliste, mājas lapas
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administrators un izdevuma „Lubānas Ziņas” redaktore. Lubānas novada pašvaldībā darbojas
bāriņtiesa, ir izveidots Lubānas novada sociālais dienests, dzimtsarakstu nodaļa.
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 darbojas 2009. gadā izveidotā 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. 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 Lubānas novadā,
aktīvās atpūtas iespējām, muzejiem, naktsmītnēm, maršrutiem, pirtīm un ēdināšanu. Sadaļā
par izglītību ir ievietots izglītības iestāžu saraksts un kontakti.
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.
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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,
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.
Ir iespējams uzdot jautājumu e-jautājuma formā. Sadaļā 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.
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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.

SIA „Lubānas KP”

45403005405

SIA „Alba 5”

44103026358

Adrese
Tilta iela 5, Lubāna,
LV 4830
„Kaudzītes” Litenes pag.,
Gulbenes novads, LV 4400

Līdzdalības daļu
īpatsvars %

Summa
LVL

100

553 748

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 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai.
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 26 734.

3.2. Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma raksturojums
3.2.tabula.Pašvaldības īpašumā (reģistrēti Zemesgrāmatā) atrodas 295 551m2, Ls 62 543
tsk.
Ls
Zeme bez ēkām
24 924
Zeme zem ielām un ceļiem
7 628
Kultivētā zeme
6 404
Pārējā zeme
23 587
Pašvaldības tiesiskajā valdījumā uzskaitīti 4 997 549 m2 ar bilances vērtību Ls 298 415.
Zemesgrāmatā reģistrēti 5,6% no pašvaldības bilancē iekļauto zemes gabalu platības.
No zemesgrāmatā nereģistrētās zemes 15% veido pilsētas meža zeme.
Zemesgrāmatā reģistrēti 76% no visām pašvaldības ēkām, kas veido 87% no ēku bilances
vērtības.
Bez tam, Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvojamo māju sastāvā ietilpst 71 neprivatizēts dzīvoklis
ar bilances vērtību Ls 14 123, bet lauku teritorijā 3 dzīvokļi un viena viendzīvokļu māja par
Ls 628, kas Zemesgrāmatā reģistrējami kā atsevišķi īpašumi.
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.
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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.
2012. gadā tika apdrošinātas atsevišķas pašvaldības ēkas, visu ēku apdrošināšana netika veikta
līdzekļu trūkuma dēļ.
Pašvaldība iznomā atsevišķas telpas un zemes gabalus.
3.3.tabula. Pašvaldībai patapinājumā nodotie pamatlīdzekļi.
Pašvaldībai patapinājumā nodoti pamatlīdzekļi
tsk.
datortehnika no Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas”
datortehnika no Lauku atbalsta dienesta
datortehnika no Madonas novada pašvaldības
datortehnika no Izglītības ministrijas
dalītās atkritumu vākšanas laukumi ar aprīkojumu no SIA „Alba 5”

Ls 44562
21 642
760
3 643
1 898
16 619

3.4.tabula.Nekustamā īpašuma novērtējums 2010. – 2012. gadā.
Nekustamā īpašuma grupas
Dzīvojamās ēkas
Nedzīvojamās ēkas
Citas celtnes, būves, ceļi, ielas, tilti
Zeme
Bioloģiskie aktīvi (kultivētie
stādījumi un meži)
Kopā nekustamais īpašums

Bilances (atlikusī vērtība) LVL
Uz 31.12.2010.
Uz 31.12.2011.
Uz 31.12.2012.
25 569
23 387
25 107
747 093
833 288
851 673
1 247 881
1 230 434
1 148 586
338 668
380 043
360 957
54 171

54 416

54 416

2 431 382

2 521 568

2 440 739

2012. gadā Lubānas novadā pieņemti ekspluatācijā 7 būvobjekti, no kuriem nozīmīgākie ir
novada ūdenssaimniecības attīstības projekts – kanalizācijas paplašināšana, viena dzīvojamās
mājas jaunbūve, mobilo sakaru stacijas jaunbūve un tīrītavas rekonstrukcija. 5 objekti ir
nodoti ekspluatācijā Indrānu pagastā, bet divi – Lubānas pilsētā, kas liecina par augstāku
būvniecības aktivitāti lauku teritorijā.
3.5.tabula.Ekspluatācijā nodoto objektu pieņemšanas aktu reģistrs 2012. gadā, Cesvaines,
Lubānas un Varakļānu novadu apvienotajā būvvaldē.
N.p.k.

Nod.datums

Būves nosaukums

Adrese
Ezernieki, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā

1.

23.02.2012.

Dīrātavas rekonstrukcija

2.

20.03.2012.

Tehnikas novietnes jaunbūve

Lettes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

3.

28.06.2012.

Dzīvojamās mājas un garāžas
jaunbūve

Ozoli 15, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā

4.

10.09.2012.

LMT bāzes stacijas ''Meirāni''
jaunbūve

Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā

5.

20.11.2012.

Kanalizācijas tīklu paplašināšana
Lubānā

Lubāna, Lubānas novadā

6.

20.11.2012.

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

Sporta ielā 15, Lubānā, Lubānas novadā

7.

29.11.2012.

Saimniecības ēkas un pirts jaunbūve

Gaidas, Indrānu pagastā, Lubānas
novadā
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4. Teritorijas attīstības plāna īstenošana
2012. gadā ir uzsākta Lubānas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2013.–2030. gadam
izstrāde, kas ir novada teritorijas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments un nosaka
novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, attīstības mērķus un prioritātes.
Stratēģija tiek izstrādāta, ņemot vērā Lubānas novada attīstības programmas 2012.-2018.
gadam izstrādes ietvaros sagatavoto pašreizējās situācijas analīzi un attīstības programmā
ietverto Lubānas novada attīstības stratēģisko ietvaru. Šis plānošanas dokuments ietver
telpiskās attīstības perspektīvu, kas apraksta un grafiski attēlo vēlamo Lubānas novada
teritorijas telpisko struktūru:
 nozīmīgākos esošos telpiskās struktūras elementus un vēlamās ilgtermiņa pārmaiņas,
galvenās funkcionālās telpas;
 apdzīvojuma struktūru un publisko pakalpojumu klāstu;
 galvenos transporta koridorus un infrastruktūru, kā arī maģistrālos
inženierkomunikāciju tīklus un objektus;
 dabas teritoriju telpisko struktūru, t.sk. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklu;
 kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;
 ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas;
 prioritāri attīstāmās teritorijas.
Lubānas novada ilgtermiņa stratēģiskais ietvars (attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un
ilgtermiņa attīstības prioritāte) noteikts, ņemot vērā novada vērtības un īpašo atrašanās vietu
ārpus lielajiem tranzītu ceļiem un ar to saistīto piesārņojumu, kā arī maz pārveidotās dabas
ainavas. Tas paver novadam lielu potenciālu kvalitatīvai dzīves videi un gudrai, videi
draudzīgai ekonomiskai aktivitātei, kuras attīstībai nav nepieciešami lieli cilvēkresursi, bet
pilnvērtīgi tiek izmantots esošais cilvēku potenciāls un dabas resursi, jeb citiem vārdiem
sakot, novadā tiek kāpināta tā vispārējā konkurētspēja, saglabājot zaļu vidi un inovatīvi,
efektīvi izmantojot esošos resursus. Iedzīvotāju dzīves un darba apstākļu kvalitātes
uzlabošanai attīstīta ir kultūras infrastruktūra, kas nodrošina kultūras pieejamību novadā un
sniedz iedzīvotājiem radošo izpausmju iespējas, tādējādi netieši sekmējot vērtību inovāciju
ieviešanu saimnieciskās dzīves organizēšanā.
Lai nodrošinātu Lubānas novada attīstības centra sekmīgu attīstību, ir jāveicina visa veida
infrastruktūras attīstība un tās kvalitātes uzlabošana, kā arī pamata, sociālo pakalpojumu un
kvalitatīvu mājokļu pieejamība, kultūras un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī laba vide
uzņēmējdarbības aktivizēšanai, radot darba iespējas iedzīvotājiem visā novada teritorijā.
Ilgtermiņa attīstības prioritāte stratēģijā tiek noteikta sekojoša - zaļš, konkurētspējīgs novads.
Lubānas novada priekšrocības ir meža resursi, derīgo izrakteņu, meža dzīvnieku un meža ogu,
sēņu pieejamība. Tā ir iespēja veicināt eksporta un daudzu ekonomikas un jaunrades nozaru
attīstību – videi draudzīgs tūrisms, atpūta, rekreācija un ārstniecība, tūrisma pakalpojumi,
lauksaimniecībā – bioloģiskā lauksaimniecība, lauksaimniecības ražošanā – enerģijas
ražošana.
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Pasaulē pieaug pieprasījums pēc ekoloģiski sertificētiem un veselīgiem produktiem. Lubānas
novada ģeogrāfiskais izvietojums tālāk no plaši apdzīvotām vietām un pilsētām nodrošina
neskartu dabu un ir iespēja ekoloģiski tīru produktu izstrādei. Nākotnē tīra un dabiska vide
kļūs arvien būtiskāka pilnvērtīgas dzīves kvalitātes uzturēšanai.
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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 2012. gadā.
Projekta nosaukums

Sasniegtie rādītāji

SF „Lubānas novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu izstrāde”

Izstrādāts un apstiprināts Lubānas novada
teritorijas attīstības plānojums 2013.2024. gadam
Izvedota tirdzniecības zāle mājražotāju un
amatnieku produkcijas realizācijai” 155 m2
platībā Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā
Nomainīts 41 Lubānas pilsētas ielu
apgaismojuma gaismeklis.

ELFLA „Atbalsts vietējo mājražotāju un
amatnieku produkcijas realizācijai”
KPFI
„Oglekļa
dioksīda
emisiju
samazināšana, nomainot gaismas objektus
Lubānā”
SF „Speciālistu piesaiste Lubānas novada
pašvaldībai”
Baltijas un ziemeļvalstu skolu sadarbības
projekts NORDPLUS
Skolu daudzpusējās sadarbības projekti
COMENIUS
SIF „Esi informēts”

ERAF „Lubānas novada izglītības iestāžu
informatizācija”
ES aktīvais nodarbinātības pasākums
„Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”
Pašvaldības
budžets
„Plašizklaides
pasākumu telpas vienkāršota renovācija
Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā
Pašvaldības budžets „Strūklakas izbūve
Lubānā”
Pašvaldības budžets „Ielu apgaismojuma
rekonstrukcija Lubānā Meirānu un Rugāju
ielās”
Pašvaldības budžets „Lubānas novada
pašvaldības administratīvās ēkas fasādes
jumta) vienkāršotā renovācija”
Pašvaldības budžets „Pašvaldības ceļa
Meirānu tilts – Krūmiņi 900 m posma
seguma periodiskā uzturēšana”

Pašvaldības administrācijā nodarbināts
jurists
72 mobilitātes 70 skolēniem un 12
skolotājiem
24 starptautiskās mobilitātes

Finansējums
LVL
14 180

2 199

21 794

6 983
4 061
12 748

Tika apmācīti 30 pašvaldības darbinieki
ES finašu projektu sagatavošanā un
īstenošanā
Piegādāti 33 stacionārie datori, 4 portatīvie
datori, divas multimediju tehnikas vienības
novada izglītības iestādēm
Nodarbināti

10 364

Izveidota izstāžu zāle 128 m2 platībā

28 943

Izveidota strūklaka.

17 639

Izbūvēts ielu apgaismojums 685 m
garumā, uzstādīti 13 gaismekļi

11 879

Nomainīts jumta segums 286m2 platībā
Tilta ielā 11, Lubānā
Sakārtots pašvaldības ceļa posms Indrānu
pagasta Meirānos 4500 m2

32 723

22 332

15 093

9 643

ERAF līdzfinansētā projekta „Lubānas novada izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros ir
piegādāti 33 stacionārie datori, 4 portatīvie datori, divas multimediju tehnikas vienības novada
izglītības iestādēm, kopējais finansējums 32 723 LVL.
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5.1.attēls.Datortehnikas iegāde Lubānas novada izglītības iestādēm.

ELFLA „Atbalsts vietējo mājražotāju un amatnieku produkcijas realizācijai” ir izveidota
tirdzniecības zāle mājražotāju un amatnieku produkcijas realizācijai” 155 m2 platībā Oskara
Kalpaka ielā 4, Lubānā, finansējums 2 199 LVL. Tirdzniecības zālē lubāniešiem un novada
viesiem ir pieejami vietējo mājražotāju, amatnieku un mākslinieku rokām gatavotie
izstrādājumi. Zālē ir uzstādītas stelles, kurās savas prasmes diegu ievilkšanā un aušanā var
izmēģināt ikviens interesents.

5.2. attēls. Informācijas zīme.
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5.3. attēls. Amatnieku produkcija tirdzniecības zālē.

Pašvaldības budžeta ietvaros, finansējums 28 943 LVL, ir īstenots projekts „Plašizklaides
pasākumu telpas vienkāršota renovācija Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā”. Līdz ar to Lubānā ir
atklāta izstāžu zāle 128 m2 platībā, kurā apskatāmas vēsturiskas fotogrāfijas un Lubānas
iedzīvotāji gadsimtu gaitā.

5.4.attēls. Izstāžu zāle.
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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 31.12.2012.(pamatsummas latos)
Aizņēmuma
devējs

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Aizņēmuma mērķis, noslēgšanas
datums
Sabiedrisko pakalpojumu centriem
paredzēto ēku Meirānu stacija un „Baloži”
rekonstrukcijai 18.10.2004.
Ielu seguma atjaunošanai un trotuāru izbūvei
21.06.2007.
ELFLA projekta „Meirānu tautas nama
rekonstrukcija” īstenošanai 20.11.2009.
SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
„Ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība
Lubānā” 01.09.2010.
ELFLA projekta „Lubānas vidusskolas
sporta kompleksa rekonstrukcija”
īstenošanai 15.10.2010.
Lubānas vidusskolas sporta kompleksa
rekonstrukcijas īstenošanas pabeigšanai
12.10.2011.
ERAF projekta „Satiksmes drošības
uzlabošana Lubānas pilsētā” 14.07.2011.
SIA "Lubānas KP pamatkapitāla
palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Lubānā" īstenošanai, 16.11.2012
Kopā:

Piešķirtā
aizņēmuma
summa

Parāds uz
31.12.2012.

Galīgās
atmaksas
termiņš

60 000

24 000

20.10.2019.

100 000

12 493

20.12.2013.

90 000

26 034

20.12.2021.

55 119

55 119

20.08.2025.

137 933

64 945

20.09.2025.

24 352

24 352

20.09.2024.

39 868

14 903

20.06.2019.

84923

84923

20.11.2042

592195

306769

2012. gadā pašvaldība noslēdza 1 jaunu aizņēmuma līgumu:
- SIA "Lubānas KP pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta
ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā" īstenošanai, 16.11.2012,
LVL 84923.
Pašvaldības kopējais saistību apmērs pārskata gada beigās ir 3,61% no pamatbudžeta
ieņēmumiem (atskaitot valsts budžeta mērķdotācijas).
Pārskata gada beigās pašvaldībai ir saistoši trīs galvojuma līgumi:
- 14.11.2008. gada līgums ar AS GE Money Bank par galvojumu „Ar siltumapgādi
apkalpojamo objektu (ēku) aprīkošanai ar ultraskaņas siltumenerģijas skaitītājiem”
13 000 LVL.
- 15.11.2012. gada līgums ar Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle par galvojumu
Kohēzijas fonda projekta "Atkritumu apglabāšanas poligona "Kaudzītes"
infrastruktūras attīstība" īstenošanai. 17472 LVL.
- 15.11.2012. gada Kohēzijas fonda projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Lubānā " īstenošanai. 141734 LVL.
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7. Lubānas novada pašvaldības budžeta izpildes rādītāji
2012. gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi tika plānoti atbilstoši Finanšu ministrijas
sākotnējai prognozei – 689 436 latu apmērā, faktiskā izpilde plānoto pārsniedza par 10
procentiem jeb 759 567 latu. Pārpildes iemesls ir valsts kopējās ekonomikas uzlabošanās
tendences, izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā un pašvaldību budžetos
ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa pieaugums, neraugoties uz to, ka pašvaldībās
ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa pārskata gadā par labu valsts budžetam tika
samazināta par diviem procentpunktiem un noteikta 80 procentu apmērā.

7.1.

Lubānas novada pašvaldības budžeta ieņēmumi

Salīdzinājumā ar 2011. gadu, pārskata gadā nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 13
procentiem.
Vienlaicīgi ar nodokļu ieņēmumu pieaugumu, pārskata gadā par 9 % vai 17,3 tūkst. latu
samazinājies dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.

7.1.attēls.Lubānas pašvaldības ieņēmumu struktūra 2011. - 2013g.(plāns) tūkst. LVL.
Kā jau minēts iepriekš, nodokļu ieņēmumi 2012. gadā ir palielinājušies, salīdzinot ar
2011.gadu. Toties ir samazinājušies nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumu ieņēmumi.
Transferta apjoms 2012. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu, nav būtiski mainījies.
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7.2. Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumi

7.2.attēls.Lubānas pašvaldības izdevumu struktūra 2011. - 2013g.(plāns) tūkst. LVL.
Analizējot pašvaldības budžeta izdevumu struktūru, salīdzinot ar 2011. gadu, būtiskas
izmaiņas nav vērojamas.
Tomēr 2012. gadā ir palielinājies finansējums kultūras un sporta nozarei par 23 tūkst. latu jeb
20%, bet komunālajai saimniecībai izdevumi ir samazinājušies par 19 tūkst. latu jeb 20,65%.
Izdevumi ir palielinājušies pārvaldes sadaļā par 27 tūkst. latu jeb 18,12% un veselībai par 2
tūkst. latu jeb 9,09 %.
Veselības, kultūras un sporta, sociālās aizsardzības izdevumus ir plānots pakāpeniski
palielināt arī 2013. gadā.

7.3. Lubānas novada pašvaldības kopsavilkuma finanšu pārskats
7.1.tabula.Lubānas novada pašvaldības kopsavilkuma bilance par 2012. gadu.
Bilances posteņi
AKTĪVS
Ilgtermiņa ieguldījumi
Nemateriālie ieguldījumi
tsk. licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības
pārējie nemateriālie ieguldījumi
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana
Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem
Pamatlīdzekļi
tsk. zeme, ēkas un būves
tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
pārējie pamatlīdzekļi
pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība
bioloģiskie un pazemes aktīvi
avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi
tsk. līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības
samazinājums radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā
pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi

Uz pārskata
gada beigām
LVL

Uz pārskata
gada sākumu
LVL

3462133
52189
2292
32160
15952
1785
2816016
2386323
23325
200688
150485
54416
779
593928
553748

3445472
38470
856
24072
13542
0
2873763
2467152
32446
169829
145728
54416
4192
533239
493059

40180

40180
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Apgrozāmie līdzekļi
t.sk. krājumi
norēķini par prasībām (debitori)
nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem
naudas līdzekļi
Kopā aktīvs
PASĪVS
Pašu kapitāls
Rezerves
Budžeta izpildes rezultāti
Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Saistības (kreditori)
Ilgtermiņa saistības
Ilgtermiņa aizņēmumi
Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi
Īstermiņa saistības
Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa
Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem
Īstermiņa uzkrātās saistības
Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības
politikas instrumentu finansētajiem pasākumiem
Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus)
Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi
Pārējās īstermiņa saistības
Nākamo periodu ieņēmumi
Kopā pasīvs

353951
13916
30417
4022
305596
3816084

354464
22974
32588
4307
294595
3799936

3406227
1206676
2199551
2182929
16622
409857
292720
292026
694
117 137
14 743
13 909
53 005

3389605
1206676
2182929
2094291
88638
410331
292239
292239
0
118 092
33 953
17 086
44 465

9 142

0

13 271
11 912
22
1 133
3 816 084

11 066
10 197
4
1 321
3 799 936
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8. Lubānas novada pašvaldības funkciju izpilde
8.1. Izglītība un sports
Izglītība ir viena no pašvaldības galvenajām prioritātēm. 2012. gadā no pašvaldības budžeta
izglītībai un sportam tiek atvēlēti 48% finansējuma, kas ir palielinājies par 14 tūkst. latu,
salīdzinot ar 2011. gadu.
8.1.1. Pirmsskolas izglītība
Lubānas novadā pirmsskolas izglītības programmu un sagatavošanu mācībām
vispārizglītojošās iestādēs īsteno pirmskolas izglītības iestāde ”Rūķīši” un Meirānu Kalpaka
pamatskola. PII „Rūķīši” 2012.gadā izglītības programmu īstenoja 5 grupās, bērnu skaits 91. Ar bērniem strādā pirmsskolas mūzikas un sporta skolotājas, sertificēta medmāsa,
pirmsskolas skolotāja palīgi, logopēds. Izglītības iestādē strādā 12 pedagogi un 14 tehniskie
darbinieki.
5. - 6.gadīgo bērnu grupā tiek realizēta interešu izglītības programma „Folkloras pulciņš”, ko
finansē pašvaldība.
2012.gadā kopā ar pensionāru biedrību ‘’Cerība’’ tika realizēts ELFA projekts ‘’Kultūras
mantojuma saglabāšana un popularizēšana Lubānas novadā un tā apkārtnē’’
2011. gadā tika licencēta pirmsskolas izglītības programma Meirānu Kalpaka pamatskolā, šo
programmu apgūst 8 izglītojamie.
8.1.2. Pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība
Lubānas novadā 2012./2013. mācību gadā darbojās 2 vispārizglītojošās skolas: Lubānas
vidusskola un Meirānu Kalpaka pamatskola. 2012./2013.m.g. gadā Lubānas vidusskolā
mācījās 233 skolēni, strādāja 37 skolotāji. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošina 18 tehniskie
darbinieki.
Skola turpina darbību 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. 85% 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”. Skolas pārstāvis regulāri piedalās
projekta „Esi līderis!” parlamenta darbā. VIAA radošo darbu konkursā „Eiropa skolā”
8.klases skolniece ieguva II vietu valstī.
Sporta jomā labus panākumus ieguvuši jaunie vieglatlēti, kā arī A(meitenes), B (zēni), D
(meitenes) grupas basketbolisti, A grupas volejbolisti un futbolisti (zēni).
Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem „Par Lubānas
novada skolēnu prēmēšanu”, par godalgoto vietu iegūšanu mācību priekšmetu olimpiādēs un
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dažāda veida projektos vai ZPD lasījumos starpnovadu mērogā, Vidzemes reģionā un valstī,
tika prēmēti 17 skolēni.
Meirānu Kalpaka pamatskolā 2012. /2013. mācību gadā mācības uzsāka 53 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” 2012. 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 19 jaunie solisti.
8.1.3.Profesionālās ievirzes un interešu izglītība
Lubānas novada pašvaldībā darbojas Lubānas Mākslas skola. 2012. gada jūnijā skolu
absolvēja 8 audzēkņi, bet septembra sākumā mācības uzsāka un turpināja 55 audzēkņi, kuri 5
gadu laikā apgūst profesionālās ievirzes programmu ”Vizuāli plastiskā māksla”.
2012. gadā audzēkņi piedalās valsts Mākslas skolu konkursā mācību priekšmetā „Darbs
materiālā” un dažādos citos vizuāli plastiskās mākslas konkursos Latvijā. Skolēnus izglīto 4
pedagogi.
8.1.4.Sporta aktivitātes Lubānas novadā 2012. gadā
Lubānas novada iedzīvotāji ir aktīvi sporta aktivitāšu piekritēji. 2012. gadā tika organizēti 9
sporta pasākumi. Lielākais pasākumu skaits – vismaz trīs notika marta mēnesī. Lielākais
dalībnieku skaits ir futbola un volejbola sacensībās.
8.1. tabula. Lubānas novada pašvaldības rīkotie pasākumi.
N.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Laiks
27.janvāris
24.februāris
februāris-marts
03.marts
10.martā
7.aprīlī
jūlijs - augusts
14.jūlijs
augusts

Sacensību nosaukums
Nakts turnīrs telpu futbolā
Lubānas novada čempionāts dambretē
Lubānas novada čempionāts hokejā
Lubānas novada kausa izcīņa svaru stieņa spiešanā guļus
Lubānas novada kausa izcīņa volejbolā veterānu komandām
Lubānas novada kausa izcīņa basketbolā
Lubānas novada čempionāts futbolā
Aiviekstes svētku sporta aktivitātes
Lubānas novada čempionāts pludmales volejbolā

Dalībnieku skaits
80
12
62
17
69
30
91
nav datu
32

Augstākie rādītāji Lubānas novada komandām ir volejbolā, arī sacensību apmeklējums šajā
sporta veidā gada griezumā ir 4 sacensības no 9. Labākais sasniegums ir II vieta Madonas
novada čempionātā volejbolā sievietēm un II vieta LTSA kausa izcīņa volejbolā veterānu
komandām. Lubānas novada komanda 2012. gadā ir ieguvusi III vietu Ziemeļaustrumu
reģiona minifutbola čempionātā.
8.2.tabula. Citu sacensību apmeklējums un rezultāti.
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N.p.k.
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sacensību nosaukums
Madonas novada čempionāts volejbolā vīriešiem
Madonas novada čempionāts volejbolā sievietēm
LTSA XVI ziemas čempionāts volejbolā veterāniem
Mītavas kauss futbolā Preiļu un Rīgas posmi
Futbola diena Valmierā
Ziemeļaustrumu reģiona minifutbola čempionāts
Madonas novada čempionāts futbolā
Madonas novada čempionāts telpu futbolā
LTSA kausa izcīņa volejbolā veterānu komandām

Rezultāti
4. un 5.vietas
2.vieta
5.vieta
5. un 9.vieta
5.vieta
3.vieta
9.vieta
8.vieta
2.vieta

Lubānas sportisti piedalās dažādās sporta sacensībās bez pašvaldības finansiāla atbalsta,
pārstāvot Lubānu hokejā, volejbolā, pludmales volejbolā.

8.2. Sociālā aizsardzība un veselība
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
atsevišķs nodokļu maksātājs. Uz 2012. gada 31.decembri iestādē strādā 39 darbinieki.
Kopējais finanšu apgrozījums 2012. gadā - Ls 264153.
Iestādei ir 3 struktūrvienības – sociālais dienests, Lubānas veselības un sociālās aprūpes
centrs, Meirānu feldšeru vecmāšu punkts.
8.2.1.Sociālais dienests
Dienests finansējumu pabalstiem un iestādes uzturēšanai saņem no Lubānas novada
pašvaldības. 2012. gadā sociālā dienesta uzturēšanai izlietoti Ls 26913, bet pabalstiem - Ls
39113. Pabalstus garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai 50% apmērā apmaksā
Labklājības ministrija par kopējo summu Ls 11602, Dzīvokļa jeb mājokļa pabalstu 20%
apmērā sedz Labklājības ministrija līdz 2012. gada 30.aprīlim – Ls 980.
Dienestā strādā divi sociālie darbinieki un 10 aprūpētāji mājās. Viens sociālais darbinieks
nodrošina darbu ar klientiem, pabalstiem un kārto sociālās rehabilitācijas jautājumus, bet
otrais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem strādā ar ģimenēm, kā arī nodrošina un
organizē „Aprūpe mājās” darbu 15 vientuļajiem pensionāriem un 2.grupas invalīdiem.

8.3.tabula.Pabalstu izlietojums 2010. – 2012. gadam.
N.p.k.
1

2
3

Rādītāji

Mērvienība

2010.g.

2011.g

2012.g

Izlietoti līdzekļi pabalstiem -kopā
t.sk. naudā
natūrā
Pabalsti ģimenēm - kopā
Personas ģimenē

Ls
Ls
Ls
ģimenes
personu

35107
27479
7628
164
444

44498
30069
14429
121
317

39113
32953
6160
117
274
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no tiem: bērni

skaits

153

136

73

Salīdzinot ar 2011. gadu, pabalstu skaits ir samazinājies no 44 498 Ls 2011. gadā uz 39 113
Ls 2012.gadā, tas ir par 5 385 Ls jeb 12%. Arī ģimeņu skaits, kuras saņem pabalstu, triju gadu
laikā pakāpeniski samazinās – no 164 ģimenēm 2010. gadā līdz 117 ģimenēm 2012. gadā jeb
par 28,65 %.
8.4.tabula.Palīdzības ”Aprūpe mājās” raksturojums.
N.p.k.
Rādītāji
1
2
3

Mērvienība

Izlietoti līdzekļi pabalstiem -kopā
Darbinieki pārskata gada beigās
Klienti
no tiem: pensijas vecuma
pilngadīgie ar invaliditāti

Ls
personas
personu
skaits

2010.g.

2011.g

8824
18
24

2012.g

4433
13
22

4253
9
15

24
0

19
3

11
4

Ir samazinājušies arī izlietotie līdzekļi pabalstiem „Aprūpe mājās” no 8824 Ls 2010. gadā līdz
4253 Ls 2012.gadā jeb par 51,80%, vairāk nekā uz pusi. Tas saistīts ar aprūpējamo skaita
samazinājumu - no 24 pensijas vecuma cilvēkiem 2010. gadā līdz 11 pensijas vecuma
iedzīvotājiem 2012. gadā, kā arī darbinieku skaita samazinājuma dēļ, salīdzinot ar 2010. gadu,
darbinieku kļuva uz pusi mazāk.
8.2.2.Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs
Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs sastāv no 2 nodaļām - ambulatorā daļa un
sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa.
Ambulatorā daļā darbojas laboratorija, rentgens, fizikālās terapijas kabinets, ginekologs,
ķirurgs un dienas stacionārs. Ambulatorās daļas darbu apmaksā Veselības ministrijas
Nacionālais Veselības dienests, saskaņā ar noslēgto līgumu.
2012. gada ieņēmumi Ls 26701, izdevumi – Ls 23043.
Pēdējā gadā ir palielinājies laboratorijas, fizikālās terapijas veikto manipulāciju skaits.
Gandrīz divas reizes ir palielinājies dienas stacionārā apkalpoto pacientu skaits un veikto
manipulāciju skaits.

8.5.tabula.Ziņas par medicīnisko darbu.
2011.g.
N.p.k.

1
2

Kabinetu pakalpojumi

Laboratorija
Rentgens

Izmeklēti/
apkalpoti
pacienti
1587
729

Manipulāciju
skaits
3270
1605

2012.g.
Izmeklēti/
apkalpoti
pacienti
1135
641

Manipulāciju
skaits
3694
1373
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3
4
5
6

Ginekologs
Ķirurgs
Fizikālā Terapija
Dienas Stacionārs

612
120
93
84

754
151
533
639

450
63
89
188

685
114
567
1370

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa, kur tiek nodrošināta diennakts ilglaicīga jeb
pastāvīga sociālā aprūpe - 36 gultu vietas un īslaicīgā sociālā aprūpe - 2 gultu vietas (līdz 3
mēnešiem).
Atlikums uz 2012. gada 1.janvāri Ls 47752, pašu ieņēmumi Ls 78746, pašvaldības
finansējums Ls 42567, izdevumi – Ls 130959.
8.6.tabula.Ziņas par sociālo parūpi un rehabilitāciju.
2010. gads
N.
p.k.

Pakalpojumi

1

Ilglaicīgā jeb pastāvīgā sociālā
aprūpe

2

Īslaicīgā sociālā aprūpe

2011. gads

Vidējais
klientu
skaits
29

Gultu
dienas

2
Kopā

Gultu
dienas

10720

Vidējais
klientu
skaits
31

140

7

10860

2012. gads
Gultu
dienas

10995

Vidējais
klientu
skaits
36

77

2

736

11072

12191

12927

8.7.tabula.Klientu vidējais vecums un mūža ilgums.
N.
p.k.

2010. gads vid. vecums
Pakalpojumi

Personas
gadi

Institūcijā dzīvojošo
personu vidējais
vecums
Pārskata gadā
mirušo personu
vidējais mūža
ilgums

1

2

83

Vīr.

77

Siev.

88

2011. gads

2012. gads
Vīr.

Siev.

83

Personas
gadi
75,1

66,5

83,7

81,6

81,1

83

80

Personas
gadi
79,8

Vīr.

Siev.

74,6

76

70,3

8.2.3.Meirānu feldšeru vecmāšu punkts
Meirānu feldšeru vecmāšu punkts tiek finansēts no Lubānas novada pašvaldības – Ls 1029,
kur tiek nodrošināta pacientu pieņemšana, pārsiešanas, veiktas dažādas injekcijas un veikts
profilakses darbs Meirānu pamatskolā.

8.8.tabula.Ziņas par Meirānu FVP.
N.
p.k.

Kabinetu
pakalpojumi

1
2

FVP
Mājas vizītes

2010.g.
Pacienti
751
53

2011.g.
Manipulāciju
skaits
t.sk. 212
12 patronāžas

Pacienti
928
56

2012.g.
Manipulāciju
skaits
t.sk. 366
15 patronāžas

Pacienti
787
31

Manipulāciju
skaits
t.sk. 198
13 patronāžas
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Lubānas novada sociālā dienesta un struktūrvienību darbības galvenais mērķis ir nodrošināt
pēc iespējas kvalitatīvāku veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību Lubānas
novada pašvaldības iedzīvotājiem. Lai nodrošinātu šos pakalpojumus, svarīga ir apkalpojošā
personāla kvalifikācija un apmācība, kā arī modernu iekārtu iegāde un izmantošana darbā.
Iestādes galvenie uzdevumi ir:
- sekmēt sociālo darbinieku nepārtrauktu apmācību un Supervīzijas;
- uzlabot sociālā dienesta pakalpojumu klāstu un kvalitāti;
- sekmēt medicīnas darbinieku apmācību un sertifikātu atjaunošanu;
- sekmēt sociālās aprūpes aprūpētāju apmācību un sertifikātu iegūšanu;
- sekmēt sociālās aprūpes sociālā aprūpētāja/darbinieka mācības 2.līmeņa izglītības
iegūšanai;
- uzlabot medicīnas un sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;
- esošo medicīnas iekārtu ikgadējā drošības pārbaude un atbilstības uzraudzība.
Lubānas novada sociālā dienesta 2012. gada amata likmes kopā - 23,38, t.sk., administrācija –
2,0, sociālajā dienestā – 3,5; Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs - sociālajā aprūpē
– 15,00, ambulatorajā dienestā - 2,38, Meirānu FVP – 0,1. Vidējais darbinieku skaits iestādē
2012.gadā - 39 darbinieki.
Būtiskākās izmaiņas un notikumi 2012. Gadā:
- uzlabots sociālā dienesta darbs ar ģimenēm uz bērniem;
- organizētas lekcijas / nodarbību cikls jaunajām māmiņām par tēmām – „Tas jāzina
katram vecākam”, „Mans bērns un vasariņa”, „Jauki skaitāmpantiņi un dziesmas
manam bērnam”, Augsim kopā-veiksmīgas bērna audzināšanas pamati”, „Dārgākie
cilvēki bērnam-vecāki”, „Ziemassvētku gaidās”;
- decembrī organizēts mobilās brigādes izbraukuma pakalpojums bērniem – acu ārsta un
bērnu neirologa pieņemšana;
- oktobrī organizēta ekskursija daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem uz Rīguprojekta „Garā Pupa” ietvaros;
- bezmaksas apmācība divām sociālās aprūpes nodaļas aprūpētājām nodarbinātības
valsts dienesta izsludinātajos ESF kursos;
- sadarbībā ar bāriņtiesu 3 bērni ir ievietoti rehabilitācijai krīzes centrā „Rasas Pērles”;
2012. gadā iegādāts un veikti sekojoši darbi:
- veikts iepirkums un nomainīti 20 logi otrajā stāvā;
- veikts remonts direktores kabinetā;
- kosmētiskais remonts 8 istabās un virtuvē;
- izremontēta veļas mazgājamā telpa 3.stāvā;
- veikts remonts trepēs;
- (paredzētie līdzekļi remontmateriālu iegādei Ls 2500)
- uzstādīti divi pacēlāji divās gulošo klientu istabās;
- nomainītas divas durvis.
8.2.4.Lubānas novada sociālā dienesta un struktūrvienību plāni nākotnē
Iestādē ir izstrādāts un iesniegts Labklājības ministrijai stratēģiskās attīstības plāns
nākamajiem četriem gadiem, kurā novērtētā pašreizējā situācija un noteikti attīstības mērķi un
prioritātes. Ir izveidots personāla apmācību kursu plāns. Iestādē sadarbībā ar biedrību
„Saulains rīts” tiek gatavots projekts „Atbalsts centrs ģimenēm ar bērniem” 3.stāva apmācības
zāles remontam, aprīkojuma iegādei un apmācībai dažādām mērķa grupām.
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Iestāde plāno 2013. gadā veikt apkures sistēmas rekonstrukciju, turpināt remontu 3.stāvā,
iegādāties profesionālo veļas automātu, iegādāties un uzstādīt ugunsdrošās durvis 2. stāvā,
iegādāties funkcionālo dušas krēslu.

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.
KPFI projekta ietvaros „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot gaismas objektus
Lubānā”, ir nomainīts 41 Lubānas pilsētas ielu apgaismojuma gaismeklis, izlietots
finansējums 21 794 LVL apmērā.

8.3. attēls. Jaunā energoefektīvā apgaismojuma laterna.
Pašvaldības budžeta ietvaros projektā „Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānā Meirānu un
Rugāju ielās” ir izbūvēts ielu apgaismojums 685 m garumā, uzstādīti 13 gaismekļi, kopējais
finansējums 11 879 LVL.

Lubānas novada pašvaldība 31

Lubānas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats

8.4.attēls. Jaunais ielas apgaismojums Meirānu ielā, Lubāna.
Pašvaldības budžets ir finansējis labiekārtošanas projektu „Strūklakas izbūve Lubānā”, kura
ietvaros ir izveidota strūklaka, uzstādīti soliņi, labiekārtoti celiņi Lubānas kluba teritorijā.
Kopējais izlietotais finansējums - 17 639 LVL.

8.5.attēls.Strūklaka un jaunie soliņi Lubānā.

Lubānas novada pašvaldība 32

Lubānas novada pašvaldības 2012.gada publiskais pārskats

Ir veikta „Lubānas novada pašvaldības administratīvās ēkas fasādes jumta vienkāršotā
renovācija”, nomainīts jumta segums 286m2 platībā Tilta ielā 11, Lubānā, pašvaldības budžeta
finansējums 15 093 LVL.

8.6.attēls.Pašvaldības administratīvās ēkas atjaunotais jumta segums.
SIA „Lubānas KP” realizēja Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu „Kanalizācijas
tīklu paplašināšana Lubānā”. Projekta ieviešanas rezultātā tika izbūvēti notekūdeņu
kanalizācijas tīkli 4894 m un trīs kanalizācijas sūkņu stacijas. Kopīgās projekta
izmaksas 444 020,37 LVL.

8.9.attēls.Izbūvētā kanalizācijas sūkņu stacija.
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8.4. Kultūra
2012. gads Lubānas novada kultūras dzīvē ir bijis kultūras aktivitātēm piesātināts. Lubānas
kultūras namā 2012. gadā ir organizēti 78 pasākumi, izīrētas telpas vēl 56 pasākumiem, kā arī
demonstrēti 4 kino seansi.
Meirānu tautas namā 2012. gadā ir organizēti 40 pasākumi, izīrētas telpas vēl 29 pasākumiem.
Lubānas novada iedzīvotāji tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu 2012. gada
6. martā – Oskara Kalpaka piemiņai veltītajos pasākumos. 1991. gada barikāžu aizstāvju
atceres dienai veltītajā piemiņas pasākumā notika tikšanās ar publicistu Daini Īvānu.
Lubānas novada represētie piedalījās konferencē „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos
Austrumos” Alūksnē un apmeklēja „Likteņdārzu”, kurā iestādīja lapegli, kā piemiņu visiem
represētajiem no Lubānas novada iedzīvotājiem.
Lubānas novadā notika trīs profesionālās mākslas pasākumi: saksofonista Arņa Grapa
koncerts sievietēm 8. martā, kamerizrāde „Vienas sievietes stāsts” ar Ievu Paršu galvenajā
lomā un izrāde „Henrijs 8 Karaliskais gambīts” ar Andri Bērziņu galvenajā lomā.
2012. gadā notika arī 7 festivāli:
- starptautiskais tautas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu festivāls „Aiviekstes
svētki”,
- amatierteātru festivāls „Skeču parāde Lubānā”,
- jauniešu deju kolektīvu salidojums „Sadancis” - „Žuburiem - 5”,
- līnijdeju sadancis,
- amatierteātru festivāls „Valda Lūriņa kurss”,
- muzicējošo pašvaldību vadītāju, izpilddirektoru un pagastu pārvalžu vadītāju un saieta
koncerts „100 grami laba garastāvokļa”,
- deju kolektīvu sadancī „Draugu pulkā nāc” sadancojās trīs deju kolektīvi „KAAREKE” (Igaunija), Meirānu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Meirāni” un Sarkaņu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Labākie gadi”.
Starptautisks tautas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu festivāls „Aiviekstes svētki”
iezīmējās ar projektu „Latvijas, Vācijas, Bulgārijas starpkultūru dialogs”. 7. jūlijā Aiviekstes
svētkos Vaiji (Vācija) pārstāvēja vīru senioru koris „Saskaņa” Anitas Balodes – Butt vadībā
un Kjustendilu pārstāvēja Slokoshtitzas pilsētas (Bulgārija) tautas deju kolektīvs „Partneri”.
2012. gads bija Eiropas aktīvās novecošanas un solidaritātes starp paaudzēm gads, tādēļ
uzaicinātās iedzīvotāju grupas kopā ar organizatoriem pārstāvēja svētkos visas paaudzes un
tika akcentēta vecākās paaudzes loma tradīciju pārmantojamībā.
Tika rīkoti arī 14 tradicionālie pasākumi:
- Lieldienas,
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-

Līgo vakara koncerti,
Kapusvētku svētbrīži kapos,
Rudens gadatirgus un amatnieku diena ar Lubānas kultūras nama pašdarbības
kolektīvu koncertu no balkona,
Svecīšu vakari,
Egles iedegšanas pasākums,
Ziemassvētku koncerti,
Jaungada sagaidīšanas salūts,
Humora vakars „Joki vien”,
Mārtiņdienas koncerts.

2012. gadā Lieldienās tika atklāta tirgotava.
Lubānas un Meirānu tautas namā tika atzīmēta Latvijas valsts dzimšanas diena ar
amatiermākslas kolektīvu veidotu koncertu, kura laikā tika godināti Lubānas novada
pašvaldības apbalvojuma saņēmēji - „Gada cilvēks” piešķirtajās nominācijās.
Novada mērogā notika 7 pasākumi:
- Satiec savu meistaru,
- Lubānas novada mazo vokālistu konkurss „Cālis -2012”,
- Lubānas novada pašdarbības kolektīvu koncerts ārzemju viesiem,
- Lubānas novada bērnu eglīte,
- Izrāde „Ontons i Anne” ar balli „Apvedceļš”,
- Lubānas novada atklātais čempionāts dambretē ar tradīcijas kopas „Sietiņš”
apsveikuma koncertu,
- Zemnieku un piemāju saimnieku saiets ar Nika Matvejeva koncertu.
Lubānas pilsētas 20 gadu jubilejas koncerts ”Dzied lubānieši – Lubānai” visiem paliks atmiņā
ar Rīgas doma meiteņu kora koncertu. Lubānas kultūras nama jauktais vokālais ansamblis
„Naktsputni” visus iepriecināja ar koncertu „Gads ir balts no abiem gadiem un pa vidu zaļš”
un Meirānu Kalpaka pamatskolas izrādīja muzikālu uzvedumu – „Brīnumzālīte” kopā ar
Meirānu tautas nama pašdarbības kolektīviem.
Bērni 2012. gadā priecājās ar karnevālu pašiem mazākajiem, kā arī ar Rudens pārgājienu
bērniem pa taku „Aiviekstes ozoli” un Meirānu Kalpaka pamatskolas pirmskolas grupiņas
„Kāpēcīši” izrādi „Ansītis un Grietiņa”, kā arī diskotēku bērniem ar atrakcijām.
2012. gadā notika 3 vieskoncerti:
- Grupa „Musiqq”,
- Daigas Bērziņas solo koncerts „Pa zelta lāsei no mīlestības smeļot”,
- Dziedošās Šminiņu ģimenes koncerts.
Visiem bija iespēja skatīt amatierteātra izrādes - Saikavas amatierteātra izrādi Vigita
Pumpure „Kaimiņu būšana”, Baltinavas amatierteātra izrādi „ Antons i Anne” un uzvedumu
bērniem „Lācis peka un draugu būšana”.
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2012. gadā notika 14 diskotēkas un 37 balles ar šādu grupu piedalīšanos: „Rolise”, „Pēc
laika”, „Ceļavējš”, „Bruģis”, „No jauna”, „Rugāju muzikanti”, „Kiwi”, „The cutus”, „ONE
DAY”, „Gints un Es”, „Pūres muzikanti”, „Negaiss”, „Cesvainieši”, „Rondo”, duets
„Sandra”, „Galaktika”, „Tranzīts”.
Visiem bija iespēja skatīt izstādi par „Aiviekstes svētku” viesiem no Kjustendilas (Bulgārija)
un no Vaijes (Vācija) Lubānas pilsētas bibliotēkā un Līvijas Zāberes darbu izstādi Meirānu
tautas namā.
Lubānas novada pašvaldība un amatiermākslas kolektīvi piedalījās Iecavas svētkos, Pededzes
svētkos un Balvu novada svētkos.
Lubānas kultūras namā 2012. gadā darbojās 10 amatiermākslas kolektīvi, kopā pulcinot 163
amatiermākslas kolektīvu dalībniekus:
- Tautas deju ansamblis „Lubāna”,
- Jauniešu deju kolektīvs „Žuburi” C un B grupa,
- Folkloras kopa „Lubāna”,
- Senioru sieviešu koris „Noskaņa”,
- Amatierteātris „Priekšspēle”,
- Lauku kapela „Meldiņš”,
- Jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni”,
- Latvijas senioru deju kopa „Varavīksne”,
- Līnijdeju kolektīvs.
Meirānu tautas namā 2012. gadā darbojās 3 amatiermākslas kolektīvi, kopā pulcinot 40
amatiermākslas kolektīvu dalībniekus:
- Meirānu tautas nama tradīciju kopa „Sietiņš”,
- Meirānu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Meirāni”,
- Meirānu amatierteātris „Zeltrači”.
Lubānas pilsētas bibliotēkā, pieaugušo literatūras nodaļā 2012. gadā lietotāju skaits – 602,
apmeklējumu skaits -10725, izsniegums – 16949. Tika noorganizēti 17 pasākumi.
Lubānas bērnu literatūras nodaļā 2012. gadā lietotāju skaits - 228, apmeklējumu skaits -3917,
izsniegums – 8479 un tika noorganizēti 9 pasākumi.
Bibliotēkas ārējā apkalpošanas punktā Baložos 2012. gadā lietotāju skaits - 23, apmeklējumu
skaits - 257, izsniegums -1512 un tika noorganizēti 10 pasākumi, kā arī bibliotēkas telpās
notika 12 Dievkalpojumi.
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8.10.attēls.Lasītāju skaits Lubānas novada bibliotēkās pārskata gadā.
Meirānu bibliotēkā 2012. gadā lietotāju skaits –119, apmeklējumu skaits -2914, izsniegums 3224 un tika noorganizēti 10 pasākumi.

8.5. Sabiedriskā kārtība un drošība
Lubānas novadā gada laikā notikuši 5 ceļu satiksmes negadījumu, bojā gājušo nav, neviens
cilvēks nav guvis savainojumus. 2 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 1056 transportlīdzekļi, no reģistrētajiem transportlīdzekļiem
79 % ir vieglās automašīnas, 9 % piekabes un puspiekabes, 6 % kravas automašīnas un 3 %
mopēdi.
8.9.tabula. Reģistrēto transportlīdzekļu skaits Lubānas novada teritorijā uz 01.01.2013.
Teritorija

Vieglie

Kravas

Lubānas
novads

838

64

Autobusi
2

Piekabes un
puspiekabes
97

Motocikli
un tricikli
18

Kvadricikli
1

Mopēdi
36

Kopā
1056

Datu avots: http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/transportlidzekli/?doc=529

8.6. 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.
Lai pilnveidotu pašvaldības darbību, 2012. gadā tika pielietota elektroniskā dokumentu aprites
sistēma pašvaldības administrācijā un ieviesta Lubānas novada sociālajā dienestā, pašvaldības
administrācijas ēkai tika 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. Plānotie projekti 2013.gadā
1.Izsrādāt ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013-2030. gadam. (ESF finansējums)
2. Turpināt darbību projektā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” (ESF finansējums).
3. Ielu apgaismojuma izbūve Lubānā Madonas un Vidzemes ielās un Indrānu pagasta Meirānu
ciemā (KPFI finansējums).
4. Meirānu ielas Lubānā seguma sakārtošana (Pašvaldības budžets.)
5. PII „Rūķīši” ēkas Brīvības ielā 17, Lubānā viena korpusa jumta seguma renovācija
(Pašvaldības budžets).
6. Sociālā dienesta ēkas Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā siltumapgādes sistēmas
rekonstrukcija (Pašvaldības budžets).
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10. Revidentu ziņojums

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

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS
Lubānas novada pašvaldības vadībai
Ziņojums par finanšu pārskatu
Mēs esam veikuši pievienotā Lubānas novada pašvaldības (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2012. gada
konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2012. gada finanšu pārskats ietver:
 2012. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",
 2012. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,
 Iestādes pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1,
 Iestādes naudas plūsmas pārskatu par 2012. 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 grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata
vispārējā izklāsta izvērtējumu.
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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 2012. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas
plūsmām 2012. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. 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 2012. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības
ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2012. gada finanšu
pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju.
SIA „Astrop”
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība
Licence Nr. 26
Ēriks Bahirs
Valdes priekšsēdētājs
Zvērināts revidents
Sertifikāts Nr. 136
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
DOKUMENTA DATUMS IR TĀ ELEKTRONISKĀS PARAKSTĪŠANAS LAIKS
Ēriks Bahirs
eriks@astrop.lv
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