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LUBĀNAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS 
 

Cienījamie Lubānas novada pašvaldības publiskā pārskata lasītāji! 

Lubānas novada pašvaldība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par 

pašvaldībām” un realizē šajā likumā noteikto pašvaldības autonomo funkciju, kā arī citos LR 

likumos un Ministru kabineta noteikumos pašvaldībām deleģēto uzdevumu izpildi novada 

administratīvajā teritorijā. Novada pašvaldības darbu reglamentē Lubānas novada pašvaldības 

nolikums. 

Lubānas novada konsolidētais 2013.gada pārskats sastāv no centralizētās finanšu un 

grāmatvedības daļas un Lubānas vidusskolas pārskata, kā arī no apskata par būtiskākajiem 

novada pašvaldības darbības rezultātiem. 

 

Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību 

Lubānas novada pašvaldības 2013.gada pārskats informē par sasniegtajiem rezultātiem 

pašvaldības attīstībā, kā arī sniedz apkopotu informāciju par īstenotajiem budžeta un finanšu 

politikas pasākumiem, budžeta līdzekļu izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei. 

Pārskata gadā novada iedzīvotāji regulāri tika informēti par budžeta plānošanu un 

izpildi, sociālās palīdzības saņemšanas iespējām, par novada teritorijas sakārtošanu un 

jaunajiem attīstības projektiem. 

2013.gada beigās iedzīvotāju skaits novadā saskaņā ar Lubānas novada datiem bija 

2 731, PLMP dati uzrāda 2715 cilvēkus. 

2013. gadā novadā bija vērojama neliela ekonomiskā izaugsme, ir samazinājies 

reģistrēto bezdarbnieku skaits: 2013. gada decembrī 150 cilvēki, kas veido 9,5 procenti no 

novada darbaspējīgo iedzīvotāju skaita. 

 2013. gadā notikušas 18 domes sēdes, pieņemti 225 lēmumi. 

Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja SIA „Lubānas KP”, pašvaldībai pieder 2009 

daļas jeb 8,066% no pamatkapitāla SIA „AP Kaudzītes”.  

Finanšu ieguldījumi SIA „Lubānas KP” veikti komunālo pakalpojumu sniegšanas 

nodrošināšanai iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī novada teritorijas labiekārtošanas un 

uzturēšanas pakalpojumu veikšanai. 

2013. gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi tika plānoti piesardzīgi un atbilstoši 

Finanšu ministrijas sākotnējai prognozei – 709 640 latu apmērā, faktiskā nodokļu ieņēmumu 

izpilde pārsniedza plānoto par 12 procentiem jeb 81 638 latiem. Pārpildes iemesls ir valsts 

kopējās ekonomikas uzlabošanās tendences un ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

pieaugums, neraugoties uz to, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa proporcija saglabājās 80 procentu apmērā. 

Pret 2012. gadu pārskata gadā nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 4 procentiem, 

salīdzinājumam: 2012. gadā pret 2011. gadu pieaugums bija ievērojami lielāks - 13 procenti. 

 Sakarā ar nelielo nodokļu ieņēmumu pieaugumu, pārskata gadā pašvaldības finanšu 

nepieciešamības minimālās robežas nodrošināšanai par 9 procentiem vai 15,4 tūkst. latu 

palielinājies dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.  

Pateicoties ieņēmumu pieaugumam un iepriekšējos budžeta gados izveidotajam 

līdzekļu uzkrājumam, vispārējā pašvaldības finanšu situācija pārskata gadā vērtējama kā 

apmierinoša. Tika nodrošināts finansējums visu iestāžu uzturēšanai un infrastruktūras 
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uzlabošanai, veikti novada teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī izveidots līdzekļu 

uzkrājums. 

 Speciālajā budžetā pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai pašvaldībai tika piešķirta 

mērķdotācija 31,2 tūkst. latu. Ar valsts budžeta grozījumiem papildus tika saņemti vēl 8,5 

tūks. latu, kas bija par 15 procentiem vai 5,1 tūkst. latu vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu. Sakarā ar strauju valsts finansējuma samazinājumu pašvaldību ceļu fondam, kopš 2009. 

gada transporta infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai trūkstošos līdzekļus pašvaldībai jārod 

pamatbudžetā. Pārskata gadā šim mērķim tika izlietoti 56,8 tūkstoši latu. 

 Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā 49 procentus veido izdevumi izglītības 

nozarei, ieskaitot valsts budžeta mērķdotācijas atlīdzībai pedagogiem. 

  Dažāda veida sociālajiem pabalstiem novada trūcīgajām un maznodrošinātajām 

personām 2013. gadā pabalstu izmaksai tika izlietoti 35 tūkst. latu, kas ir par 10 tūkst. latu 

mazāk nekā 2012. gadā. Pēc straujā finansējuma pieauguma 2009. un 2010. gadā, atbalstam 

dažādām maznodrošināto iedzīvotāju grupām nepieciešamais finansējums būtiski nav 

mainījusies. 

 Sociālā palīdzība tiek sniegta ne tikai pabalstu veidā. 2013. gadā 10 personas tika 

aprūpētas mājās un šim pakalpojumam izlietoti 3,3 tūkst. lati.  

Pārskata gadā papildus līdzekļi bija nepieciešami īpašām aktivitātēm un ārkārtas 

pasākumiem, piemēram: 

 pašdarbības kolektīvu dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos - 5,5 

tūkst. latu transporta pakalpojumiem un kolektīvu uzturēšanas izdevumiem 

(ēdināšana, naktsmītnes); 

 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem papildus tika ieguldīts finansējums 

12,9 tūkst. latu pavasara plūdu izraisīto seku novēršanai iedzīvotāju un 

pašvaldības īpašumam; 

 pašvaldības rīcībā esošās datoru programmatūras pielāgošanai pārejai uz euro 

valūtu 3,1 tūkst. latu, 2014. gadā nepieciešamais finansējums 1,7 tūkst. latu. 

2013. gadā dažādiem kapitālieguldījumiem, attīstības projektiem un infrastruktūras 

modernizācijai tika izlietoti 89,0 tūkst. latu. Turpinājās darbs gan pie iesāktajiem projektiem, 

gan sagatavoti pieteikumi jauniem projektiem Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei. 

Baltijas un Ziemeļvalstu skolu sadarbības projekts NORDPLUS ietvaros tika izlietoti 

11,4 latu, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums 2,3 tūkst. latu. Arī jaunizveidotā Lubānas novada 

Jauniešu centra aprīkojuma iegādei un jauniešu brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm tika 

piesaistīti projektu līdzekļi: no Izglītības un zinātnes ministrijas 4,2 tūkst. latu un ELFLA 

finansējums 7,4 tūkst. latu. 

Lubānas vidusskola 2013. gadā īstenoja divus skolu daudzpusējās sadarbības projektus 

COMENIUS par kopējo summu 18,2 tūkst. euro. Eiropas Sociālā fonda projektā „Darba 

praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 

2013. gadā tika nodarbināta 61 persona. 

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. 
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Pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Vaijes pašvaldību Vācijā un Kulēnas 

pašvaldību Francijā. Izglītības, kultūras, sporta un citās jomās notiek sadarbība ar Madonas 

novada un citām pašvaldībām. 

Aizvadītais gads kā būtisks iezīmējies ar to, ka tajā daudz laika, enerģijas un domu 

veltīts Lubānas novada stratēģiskajai attīstībai. Rezultātā 2013. gadā Dome ir apstiprinājusi 

Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. - 2030. gadam, Lubānas novada 

teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam un Lubānas novada jaunatnes politikas attīstības 

stratēģiju 2013. - 2018. gadam. 

Turpina iznākt pašvaldības informatīvais izdevums „Lubānas ziņas”. Informācija 

iedzīvotājiem tiek aktualizēta Lubānas novada pašvaldības interneta mājas lapā 

www.lubana.lv. 

2013. gadā kā ieguldījums sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanā pašvaldības 

budžetā tika paredzēti 2 tūkst. latu. Nākamajā gadā pašvaldības un Valsts policijas sadarbība 

jāturpina un jāuzlabo. 

Būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā, kas varētu ietekmēt finanšu rezultātu, nav 

notikušas. 

 

Prognozējamie izaicinājumi pašvaldības darbam nākotnē 

Rēķinoties ar novadā iesāktajiem projektiem un valstī notiekošajiem procesiem, 

galvenās problēmas, grūtības un izaicinājumi, kurus nāksies risināt Lubānas novada 

pašvaldībai nākamajos gados, ir sekojošas: 

 tuvākajos gados paredzētais iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazinājums, ja 

valdība nespēs nodrošināt pašvaldībām šo finanšu līdzekļu samazinājuma 

kompensēšanu; 

 valdības kultivētais neziņas stāvoklis sabiedrībā attiecībā par mazo novadu 

nākotni nerada labvēlīgus attīstības apstākļus un veicina iedzīvotāju aizplūšanu 

uz lielajām pilsētām; 

 skolu jaunatnes skaita samazināšanās radīs nepieciešamību piešķirt papildus 

finansējumu pedagogu atalgojumam; 

 dzīvojamā fonda stāvokļa uzlabošana. Pašvaldībai jāparedz līdzekļi tai piederošo 

dzīvokļu un māju remontam un jāieinteresē dzīvokļu īpašnieki aktīvāk 

iesaistīties ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos; 

 iedzīvotāju nespēja norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem; 

 strauji nolietojas ceļi un ielas, bet ceļu fonda līdzekļi ir nepietiekoši. 

Uz gada pārskata iesniegšanas brīdi pašvaldības rīcībā nav informācijas par būtiskiem 

riskiem vai neskaidriem apstākļiem, ar kuriem pašvaldībai būtu jāsaskaras.  

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 Lubānas 

attīstībai un paaugstināt cilvēku labklājību Latvijas zaļākajā novadā. 

 

 

http://www.lubana.lv/
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1.LUBĀNAS NOVADA RAKSTUROJUMS  
Lubānas novads ir pašvaldība Vidzemes austrumu daļā, Aiviekstes krastā, kurā 

apvienota Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts. Novada administratīvais centrs – Lubānas 

pilsēta, atrodas 208 km no valsts galvaspilsētas Rīgas, tuvākās pilsētas Vidzemes reģionā ir 

Madona (42 km) un Gulbene (54 km), Latgales reģionā – Balvi (60 km) un Rēzekne (94 km), 

bet Zemgales reģionā - Jēkabpils (104 km). Lubānas novads atrodas Vidzemes un Latgales 

reģiona robežšķirtnē, abiem reģioniem kopīgā Lubāna ezera tuvumā. 

 
Lubānas novads ir izveidots 2007. gada 30. oktobrī, apvienojot Lubānas pilsētu un 

Indrānu pagastu. Lubānas novada teritorija ir 346,93 km
2
, no tiem Lubānas pilsēta – 4,39 km

2
, 

Indrānu pagasts –342,54 km
2
. Lubānas novada administratīvā teritorija robežojas ar 4 

novadiem: Gulbenes, Rugāju, Balvu un Madonas. Novada administratīvais centrs ir Lubānas 

pilsēta. Lielākās apdzīvotās vietas novadā ir Lubānas pilsēta (1851 iedzīvotāji), Meirānu 

ciems (229 iedzīvotāji) un Indrānu ciems (79 iedzīvotāji). 

 

1.1.Iedzīvotāju skaits 

Lubānas novadā un Vidzemes reģionā kopumā iedzīvotāju skaits ir pakāpeniski 

samazinājies. Vidzemes reģionā iedzīvotāju skaits samazinājās par 5196 cilvēkiem, jeb 2,3%. 

Lubānas novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar PMLP datiem ir 2715 (uz 01.01.2014.). 

Lubānas novadā pēdējā gada laikā iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 50 cilvēkiem, jeb 

1,8%. 

 

2.1.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas novadā un Vidzemē no 2009. - 2013.g., dati uz 

01.01.2014. Datu avots: PMLP 
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Lubānas novada lielākais centrs ir Lubānas pilsēta, kuru šajā gadā nav skārušas 

iedzīvotāju skaita izmaiņas.  

 

2.2.attēls. Iedzīvotāju skaita izmaiņas Lubānas pilsētā, no 2009. - 2013.g., dati uz 01.01.2014. 

Datu avots: PMLP 

 

No visiem Lubānas novada iedzīvotājiem 25% dzīvo Indrānu pagastā, bet 75% dzīvo 

Lubānas pilsētā. 

 

2.3.attēls. Iedzīvotāju skaits, dati uz 01.01.2014.Datu avots: PMLP 

 

1.2.Iedzīvotāju vecuma struktūra 

Līdz darbspējas vecumam kopā novadā ir 11% iedzīvotāju no kopējā iedzīvotāju 

skaita. 66% iedzīvotāju ir darbspējas vecumā un 23% iedzīvotāju pēc darbspējas vecuma. 

Iedalījumā pēc dzimuma Lubānas novadā, darbspējas vecuma iedzīvotāju vīriešu ir par 

5% vairāk nekā sieviešu, toties pēc darbspējas vecuma sieviešu ir par 8% vairāk nekā vīriešu. 

 

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

vecuma, iedalījums pēc dzimuma, dati uz 01.01.2014. Datu avots: PMLP 
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Lubānas iedzīvotāju skaita iedalījumā pēc dzimuma 51,% ir sievietes - un 49% vīriešu. 

 

2.7.attēls. Iedzīvotāju iedalījums pēc dzimuma, dati uz 01.01.2014. Datu avots: PMLP 

 

No kopējā Lubānas novada iedzīvotāju skaita tikai 13% ir bērnu. Vecumā no 0 līdz 6 

gadiem novadā ir 141 bērns jeb 5% no iedzīvotāju skaita. Vecumā no 7 līdz 18 gadiem 

(neieskaitot) ir 253 bērni jeb 9%. 

 

2.8.attēls. Bērnu iedalījums pēc vecuma un dzimuma, dati uz 01.01.2014. Datu avots: PMLP 

 

 

1.3.Iedzīvotāju nacionālais sastāvs 

Lubānas novada iedzīvotāju etniskais sastāvs ir viens no viendabīgākajiem un 

latviskākajiem Latvijā. Lubānas novadā ir 96% latviešu, kas kopumā ir 2598 iedzīvotāji, 2 % 

(59) krievu un 2 % (50) pārējo tautību cilvēki. 

 

 

2.4.attēls. Iedzīvotāju nacionālais sastāvs, dati uz 01.01.2014. Datu avots: PMLP 
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1.4.Nodarbinātība 

Novadā ir liels reģistrēto bezdarbnieku skaits, tomēr pārskata gadā tas ir samazinājies, 

un 2013. gada decembrī tas ir 150 cilvēki, kas veido, 9,5% no novada darbaspējīgo 

iedzīvotāju skaita.  

 

2.11. Bezdarba līmenis Vidzemē un Lubānas novadā uz 2013. gada decembri. 

Datu avots: NVA 

 

Bezdarbnieku skaita samazināšanos ir ietekmējusi arī pašvaldības iesaiste Eiropas 

Sociālā fonda projektā „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba 

iemaņu iegūšanai un uzturēšanai”. 
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2.LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

2.1.Lubānas novada pašvaldība 

2.1.tabula.Dati par pašvaldību. 

Pašvaldības nosaukums Lubānas novada pašvaldība 

Administratīvi teritoriālās vienības kods 701400 

Pašvaldības juridiskā adrese Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, 

LV- 4830 

Nodokļa maksātāja reģ.nr. 90000054159 

PVN maksātāja reģ.nr. LV90000054159 

Finanšu gads 01.01.2013.- 31.12.2013. 

Lubānas novada dome 13 deputāti 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks 

Priekšsēdētājs vietnieks Iveta Peilāne 

Izpilddirektors Ivars Bodžs 

Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina 

Teritorijas lielums 346,93 km
2
 

Iedzīvotāju skaits (31.12.2013.) 2731 

Administratīvais centrs Lubānas pilsēta 

Lubānas novada pašvaldības teritorijas 

iedalījums 

Lubānas pilsēta (4,39km
2
); 

Indrānu pagasts (342,54km
2
).  

Tīmekļa vietne www.lubana.lv 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

Pašvaldības struktūrvienības, konsolidācijā iesaistītās iestādes un padotībā esošās 

iestādes. Pašvaldības dome ir izveidojusi šādas iestādes: 

1.Lubānas novada pašvaldība; 

2.Lubānas novada bāriņtiesa; 

3.Lubānas novada sociālais dienests; 

4.Lubānas vidusskola; 

5.Lubānas Mākslas skola; 

6.Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”; 

7.Lubānas Kultūras nams; 

8.Lubānas pilsētas bibliotēka; 

9.Meirānu Kalpaka pamatskola; 

10.Meirānu Tautas nams; 

11.Meirānu bibliotēka 

Kā arī sekojošas Pašvaldības administrācijas struktūrvienības: 

1.dzimtsarakstu nodaļa; 

2. finanšu un grāmatvedības daļa; 

3. attīstības daļa; 

4. kanceleja; 

5. tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs; 

6. jauniešu centrs. 

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.  

Lai veicinātu un vadītu pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā, 

sadarbībā ar Varakļānu un Cesvaines pašvaldībām 2009. gadā ir izveidota Cesvaines, Lubānas 

un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde. 

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

pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Vaijes (Weihe) pašvaldību Vācijā. Notiek 

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

ekonomika, sadarbība profesionālo grupu un iedzīvotāju starpā. Reģionālā mērogā notiek 

sadarbība ar Madonas novada pašvaldību izglītības, kultūras, sporta un citās jomās.  

Pašvaldībai ir izveidojusies sekmīga sadarbība ar novada nevalstiskajām 

organizācijām, notiek jauniešu iesaistīšana dažādās aktivitātēs, piedāvātas brīvā laika 

pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem un citas aktivitātēs. Novada pašvaldība uzsver nevalstisko 

organizāciju darbības perspektīvu, tādējādi atbalstot iedzīvotāju iniciatīvas. 

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; 

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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2.2.Pašvaldības administrācijas struktūra un personāls 

 

DOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.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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2.2.attēls. Lubānas novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēma. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

Jaunatnes lietu speciālists 

Vides dizaina speciālists 

Vēsturisko liecību un izstāžu 

zāles vadītājs  

Tūrisma organizators 

Jauniešu centrs 

Tūrisma un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centrs 
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2.3.Komunikācija ar sabiedrību 

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 un finanšu plānošanu, budžeta izdevumus. 

 

 
2.3.attēls. „Avīze Lubānas ziņas”. 

 

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 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.  

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 valsts karoga lietošanu un izskatu. 

http://www.lubana.lv/
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 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. 

Jārada iespēja, lai ikviens pašvaldības mājas lapas apmeklētājs var piereģistrēt savu e-

pasta adresi un saņemtu aktuālo informāciju par pašvaldības norisēm e-pastā. Tāpat 

pašvaldības mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja nosūtīt pašvaldībai elektronisku vēstuli. 

Lubānas novada pašvaldībai vēl ir nepieciešams veikt pašvaldības pakalpojumu 

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

 

 

2.4.Lubānas novada Izglītības un sporta jomas darbība 

Izglītība un sports 

Izglītība ir viena no pašvaldības galvenajām prioritātēm. 2013. gadā no pašvaldības 

budžeta izglītībai tiek atvēlēti 49,2% finansējuma, salīdzinot ar 2012. gadu, tas ir palielinājies 

par 23,447 latiem. 

Pirmsskolas izglītība 

Lubānas novadā pirmsskolas izglītības programmu un sagatavošanu mācībām 

vispārizglītojošās iestādēs īsteno pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši” un Meirānu Kalpaka 

pamatskola. PII „Rūķīši” 2013. gadā izglītības programmu īstenoja 5 grupās, bērnu skaits - 

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

pirmsskolas skolotāja palīgi, logopēds. Izglītības iestādē strādā 12 pedagogi un 14 tehniskie 

darbinieki. 

Meirānu Kalpaka pamatskolā pirmsskolas izglītības programma tika licencēta 2011. 

gadā. Šo programmu 2013. gadā apguva 11 izglītojamie. 

 

Pamatizglītība un vispārējā vidējā izglītība 

Lubānas novadā 2013./2014. mācību gadā darbojās 2 vispārizglītojošās skolas: 

Lubānas vidusskola un Meirānu Kalpaka pamatskola. Realizējot „Likuma par pašvaldībām” 

15.4. punktu, kurš nosaka pašvaldības funkciju par iedzīvotājiem noteikto tiesību 

nodrošināšanu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, skolēnu 

pārvadājumiem 2013. gadā tika iztērēti 6.090 lati.  

2013./2014. mācību gadā Lubānas vidusskolā mācījās 206 izglītojamie, strādāja 37 

pedagogi. Skolas uzturēšanu kārtībā nodrošināja18 tehniskie darbinieki.  

Meirānu Kalpaka pamatskolā mācījās 46 skolēni, strādāja 16 pedagogi un 9 tehniskie 

darbinieki. 

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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 Novada izglītības iestādēs skolēniem tiek piedāvāta plaša interešu izglītības joma, 

kuru darbības finansējumu nodrošina gan valsts, gan arī pašvaldība. 80% no novada 

izglītojamajiem ir iesaistījušies dažādu interešu izglītības programmās. Kultūrizglītības 

programmā darbojas 15 grupas, sporta izglītības programmā 10 grupas, 3 grupas darbojas 

Jaunatnes darba programmās un Vides izglītības programmā. Interešu izglītības 

nodrošināšanai pašvaldība 2013./2014. mācību gadā piešķīra 14.578 latus, valsts piešķirtā 

mērķdotācija interešu izglītībai ir 10.068 lati. 

Izglītības interešu pulciņu darbības izvērtēšanai novadā tika organizēti konkursi un 

skates: skatuves runas konkurss, skolu vokālo ansambļu konkurss „Balsis”, teātru svētki ,u. c. 

Kvalitatīva mācību procesa sekmēšanai pašvaldība ieguldījusi 2013./2014. mācību 

gadā 6134 latus mācību līdzekļu iegādei, valsts finansējums bija 2592 lati. Novada izglītības 

iestādēm tika piedāvāts psihologa pakalpojums, ko apmaksāja pašvaldība. 

Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem „Par 

Lubānas novada skolēnu prēmēšanu”, par godalgoto vietu iegūšanu mācību priekšmetu 

olimpiādēs un ZPD lasījumos starpnovada mērogā, Vidzemes reģionā un valstī, tika prēmēti 

11 novada izglītojamie. 

Lubānas vidusskola 2013./2014. mācību gadā sekmīgi piedalījās Comenius 

programmas projektā „Maģisko vietu atklāšana Eiropā – dzīvā Eiropa pagātnē, tagadnē un 

nākotnē”, kurā piedalījās vēl 10 citas Eiropas valstis. 2013. gadā veiksmīgi tika realizēts 

Comenius projekts individuālajām mobilitātēm, kura rezultātā divas Lubānas vidusskolas 12. 

klases skolnieces 3 mēnešus (septembris-decembris) mācījās Portugāles skolā. Lubānas 

vidusskola piedāvā komerczinību kursu vidusskolai „Esi līderis!"  

Sporta jomā labus panākumus ieguvuši C grupas vieglatlēti, ABCD meiteņu grupas 

basketbolā, A grupas zēni volejbolā, U8 un U10 zēni futbolā, AC grupas meitenes un A 

grupas zēni volejbolā. 

Lubānas vidusskolā 10.-12.klašu izglītojamiem 2013. gadā iespējai iegūt B kategorijas 

autovadītāja apliecību, pašvaldības budžetā tika paredzēti un izlietoti 2660 lati. 

Meirānu Kalpaka pamatskolā aktīvi darbojas biedrība „Meirānieši”, kurā ir iesaistīti 

skolēni, vecāki un pedagogi. Biedrība realizēja ES Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

finansēto projektu „Bērnu un jauniešu brīvā laika centrs”. Par tradīciju, ko organizē Meirānu 

Kalpaka pamatskola sadarbībā ar J. Zābera fondu, kļuvis valsts mēroga konkurss jaunajiem 

solistiem -  zēniem „Aiviekstes lakstīgalas.” 2013. gadā konkursā piedalījās 30 jaunie solisti 

no visas Latvijas. 

 

Profesionālās ievirzes un interešu izglītība 

Lubānas novada pašvaldībā darbojas Lubānas Mākslas skola. 2013. gada jūnijā skolu 

absolvēja 9 audzēkņi, bet septembra sākumā mācības uzsāka un turpināja 48 audzēkņi, kuri 

piecu gadu laikā apgūst profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla”. 

Skolēnus izglīto 4 pedagogi. 

Sporta aktivitātes 
2.2. tabula. Lubānas novada pašvaldības rīkotie pasākumi 

N. 

p.k. 
Laiks Sacensību nosaukums 

Dalībnieku 

skaits 

1. februāris-marts Lubānas novada čempionāts hokejā  50 

2. 23.februāris Lubānas novada čempionāts dambretē  22 
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3. februāris-marts Lubānas novada čempionāts basketbolā 35 

4. 15.marts Lubānas novada čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus 100 

5. 17.marts Distanču slēpošanas sacensības „Aiviekstes ozoli” 64 

6. jūlijs - augusts Lubānas novada čempionāts futbolā 75 

7. 31.augusts Lubānas novada kausa izcīņa ielu basketbolā 12 

8. augusts Lubānas novada čempionāts pludmales volejbolā 38 

9. 2.novembris Lubānas novada kausa izcīņa volejbolā veterānu 

komandām 
62 

10. 18.novembris Tradicionālais basketbola turnīrs veltīts Proklamēšanas 

dienai 
35 

11. 25.decembris Ziemassvētku turnīrs basketbolā 30 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

Sporta pasākumi ir apmeklēti un populāri iedzīvotāju vidū ne tikai skatīties, bet arī 

piedalīties sporta komandās. 

2.3.tabula. Citu sacensību apmeklējums un rezultāti. 

N. p.k. Sacensību nosaukums Rezultāti 

1. Madonas novada čempionāts volejbolā vīriešiem  

2. Madonas novada čempionāts volejbolā sievietēm  

3. LTSA XVI ziemas čempionāts volejbolā veterāniem 6.vieta 

4. Mītavas kauss futbolā Valmieras, Preiļu un Rīgas posmi   

5. Eiropas Strādājošo vasaras XIX sporta spēles, volejbols 40+ 2.vieta 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

Pašvaldība 2013. gadā sniedza finansiālu atbalstu novada motosportistiem (degvielas 

iegādei nokļūšanai uz sacensību vietu) un riteņbraukšanas federācijai (novada riteņbraucēja 

dalība sporta nometnē). 

Ar pašvaldības finansiālu atbalstu tika izveidots vēl viens pludmales volejbola 

laukums Krasta ielā 4, Lubānā. 

 

2.5.Lubānas novada Kultūras jomas darbība 

Atskatoties uz 2013. gada pasākumiem, kultūras darbinieki un skatītāji ir gandarīti par 

„jaunpienācējiem” - dzejnieces Broņislavas Martuževas piemiņai veltīto jaunrades dzejas 

konkursu „Ak, Latvija, tu man sirds dziļumā”, kas notiks turpmāk katru otro gadu un Latviešu 

tautas deju festivālu „Mazās skatuves sadancis 6x6”, kas tradicionāli notiks katru gadu 

novembra sākumā. Meirānu tautas namā nostiprinājies un stabilu vietu ir atradis Lubānas 

novada atklātais čempionāts dambretē un Humora vakars.  

Gads iesākās ar Lubānas pilsētas jubilejas pasākumu, kurā Lubānas kultūras nama 

jauktais vokālais ansamblis „Naktsputni” skatītājus iepriecināja ar savu 20 gadu jubilejas 

koncertu un 2. februārī pirmizrādi piedzīvoja Lubānas amatierteātra „Priekšspēle” iestudētā 

kostīmu izrāde – M.Zīverts „ Minhauzena precības”. Pavasaris iezīmējās ar 6. marta Bruņoto 

spēku orķestra koncertu Lubānas pilsētas klubā, un dziedošajiem cāļiem”. 

Ļoti skaisti vasarā bija Līgo svētku un Senioru svētku koncerti, kā arī notika Zāberu 

dzimtas salidojums Lubānā. 2013. gads aizritēja Dziesmu un deju svētku zīmē. 25 Vispārējos 

latviešu Dziesmu un 15 deju svētkos piedalījās 128 Lubānas novada pašdarbnieki, ieskaitot 

organizatorus, pavadošās personas un kolektīvu vadītājus. Liels lepnums par Lubānas novada 

skaisto karogu, ko svētku gājienā novērtēja gājiena skatītāji. 
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Rudens atnāca ar Muzicējošo pašvaldību vadītāju 10 gadu jubilejas koncertu un ar 

VPDK’’Meirāni’’20 gadu jubilejas koncertu’’ Lai ilgāk jauki’’. Rudens ir valsts svētku laiks, 

kad 11.novembrī notika tikšanās ar publicistu Latvijas Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju 

Daini Īvānu un Lubānas tautas frontes aktīvistiem, bija iespēja skatīt Lubānas pilsētas klubā 

Lubānas vidusskolēnu dziesmu konkursu „Dziesmas, kas vieno”. 

Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīti abos novada kultūras namos notika pašdarbības 

kolektīvu koncerti, kas apliecina, cik radoši, enerģiski, spēcīgi un mākslinieciski kvalitatīvi ir 

Lubānas novada kolektīvi. Šis ir laiks, kad tiek pasniegti pašvaldības apbalvojumi – „ Gada 

cilvēks”. 

Un tad jau klāt Adventes laiks, Ziemassvētku, gada nogales un Jaunā gada 

sagaidīšanas pasākumu laiks. Ziemassvētku koncertā „Sanākuši budēlīši ziemassvētku 

vakarā” bija sanākuši būdelīši, kas pirms Ziemassvētkiem gāja no mājas uz māju un nesa 

svētību Lubānas pilsētas iedzīvotājiem. 

Vēl ir gandarījums par tiem, projektiem, kas tika realizēti – bērni priecājās par Valsts 

Leļļu teātra izrādi „Joka pēc alfabēts” un Valmieras kinostudijas izrādīto „Smurfiņi un zelta 

statuete”.  Lubānas novada iedzīvotājiem dažādus pasākumus piedāvāja gan jauniešu centrs, 

gan izstāžu zāle un novada bibliotēkas. 

Ja pajautātu iedzīvotājiem, kurš no pasākumiem 2013. gadā ir palicis visvairāk atmiņā, 

tad mēs dzirdētu ļoti dažādas atbildes, bet par pasākumiem jau var spriest tikai tad, ja pats esi 

bijis tur kā dalībnieks vai skatītājs, ko arī novēlu visiem Lubānas novada iedzīvotājiem 2014. 

gadā – būt aktīviem pasākumu dalībniekiem un pasākumu apmeklētājiem! 

Lubānas kultūras namā 2013. 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 2013. 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”. 
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2.4.attēls.Lasītāju skaits Lubānas novada bibliotēkās pārskata gadā. 

Lubānas pilsētas bibliotēkā 2013. gadā reģistrēti 896 lietotāji, kas kopumā bibliotēku 

apmeklējuši vidēji 20,6 reizes katrs. 

 
2.4.tabula.Bibliotēkas statistika. 

Struktūrvienība Lasītāji Apmeklējums Izsniegums Grāmatas Žurnāli Uzziņas 

Pieaugušo lit. 

nodaļa 

588 9462 17152 8927 8225 894 

Bērnu lit. nodaļa 284 5945 9604 6502 3102 1259 

Ārējais apk. 

punkts 

24 179 1233 282 951 56 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

2013. gads Lubānas pilsētas bibliotēkai bija nozīmīgs ar to, ka 21. maijā Lubānā 

viesojās Bibliotēku akreditācijas komisija, lai vērtētu bibliotēkas atbilstību atkārtotas 

akreditācijas nosacījumiem. Lai akreditācija noritētu veiksmīgi tika veikti priekšdarbi - 

sniegta vajadzīgā informācija, atjaunots bibliotēkas vizuālais noformējums. Ieguldītais darbs 

deva rezultātu - ar Latvijas Bibliotēku padomes 2013. gada 9. septembra sēdes lēmumu 

Lubānas bibliotēka tiek atkārtoti akreditēta, piešķirot tai vietējās nozīmes bibliotēkas statusu. 

2013. gadā Lubānas pilsētas bibliotēka ir izveidojusi 3 projektus un visi projekti ir 

saņēmuši finansiālu atbalstu: 

 Bērnu literatūras nodaļa iesniedza projekta pieteikumu LNB Bērnu literatūras 

centra rīkotājā Lasīšanas veicināšanas programmas bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2013. gada konkursā. Iegūtas 28 grāmatas par summu 118,66 LVL. 

 VKF un Vidzemes plānošanas reģiona atbalstītais kultūras projekts „Satiec savu 

autoru…”. tādejādi, piesaistot papildus finansējumu pasākumu veidošanai 

985,00 LVL apmērā. 

 VKKF projekta „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” ietvaros tika 

piesaistītas 73 grāmatas, no kurām 20 eksemplārus nodevām Meirānu 

bibliotēkai. 

2013. gadā Lubānas pilsētas bibliotēkā notika 53 tematiskie pasākumi, kuros kopumā 

piedalījās 659 cilvēki. 

Bibliotēkas atpazīstamību vairoja arī pagājušā gada papīrfabrikas „Līgatne” 

makulatūras vākšanas akcija, kurā jau otro gadu aktīvi piedalījās arī lubānieši,- kopumā vairāk 

kā 58 ģimenes, palīdzot mūsu bibliotēkai iegūt pirmo vietu savāktās makulatūras daudzumā 

no visām Latvijas bibliotēkām- 7,7 tonnas. 
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Pieaugušo literatūras nodaļas lasītavā tika veikts remonts un nomainīta 

elektroinstalācija, kā arī lasītavas vajadzībām tika iegādāti 3 jauni grāmatu plaukti, tā uzsākot 

veco mēbeļu atjaunināšanu. Bet Ārējā apkalpošanas punktā tika iegādāti 20 krēsli, lai 

pasākumu apmeklētājiem būtu ērti sēdēt, jo iepriekš lielākos pasākumos tika lietoti koka soli.  

 

2.6.Lubānas novada Sociālā dienesta darbība 

Iestādes juridiskais statuss un struktūra 

Lubānas novada Sociālais dienests darbojas uz Nolikuma pamata, tiešā Lubānas 

novada pašvaldības pakļautībā. Iestādei ir savi bankas konti un tā reģistrēta VID Madonas 

nodaļā kā atsevišķs nodokļu maksātājs, kurai ir 3 (trīs) struktūrvienības. Uz 2013.gada 

31.decembri iestādē strādā 43 darbinieki. Kopējais finanšu apgrozījums 2013.gadā – LVL 

352338. . 

Lubānas novada Sociālā dienesta struktūrvienības:  

1) „LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS”; 

2) „Aprūpe mājās”; 

3) Meirānu feldšeru-vecmāšu punkts. 

 

SOCIĀLAIS DIENESTS 

 Dienests finansējumu pabalstiem un iestādes uzturēšanai saņem no Lubānas novada 

pašvaldības. 2013.gadā sociālā dienesta un „Aprūpe mājās” uzturēšanai izlietoti LVL 39787, 

bet pabalstiem - LVL 40340. 

 Dienestā strādā  divi sociālie darbinieki un 6 aprūpētāji mājās, kur 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 10 vientuļajiem pensionāriem un 2.grupas 

invalīdiem.  No 2013.gada 1.janvāra ir ieviests valsts apmaksāts Asistenta pakalpojums 1. un 

2. grupas invalīdiem (VDĀK ekspertīzes slēdziens). 

 

2.5.tabula.Ziņas par Sociālo palīdzību. 

N. 

p.k. 
Rādītāji Mērvienība 2011.g 2012.g 2013.g 

1 Izlietoti līdzekļi pabalstiem -kopā 

t.sk. naudā 

natūrā 

LVL 

LVL 

LVL 

44498 

30069 

14429 

39113 

32953 

6160 

40340 

25688 

14652 

2 Pabalsti ģimenēm - kopā ģimenes 121 117 123 

3 Personas ģimenē  

no tiem: bērni 

personu 

skaits 

317 

136 

274 

73 

303 

105 

 ASISTENTU PAKALPOJUMS     

4 Asistentu pakalpojumam izlietotie 

līdzekļi (LM transfar.) 

LVL 

 

- - 9927 

5 Personu skaits 1.,2.grup. 

invalīdi 

- - 11 

6 Atbalsts bāreņiem/audžuģimenēm 

t.sk. ikmēneša samaksa 

dāvanas uzsākot 1.septembri 

dāvana sakarā ar bērna piedzimšanu 

8763 

6835 

1217 

711 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 
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Struktūrvienības: 

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

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

ginekologs, ķirurgs un dienas stacionārs. Ambulatorās daļas darbu apmaksā Veselības 

ministrijas Nacionālais Veselības dienests, saskaņā ar noslēgto līgumu. 2013.gada ieņēmumi 

LVL 35478, izdevumi – LVL 32566.  

Pēdējo triju gadu veikto izmeklējumu un apkalpoto pacientu dinamika: 

 

2.6.tabula.Ziņas par medicīnisko darbu. 

N
.p

.k
. 

Kabinetu 

pakalpojumi 

2011.g. 2012.g. 2013.g. 

Izmeklēti/ 

apkalpoti 

pacienti 

M
an

ip
u

lā
ci

ju
 

sk
ai

ts
 

Izmeklēti/ 

apkalpoti 

pacienti 

M
an

ip
u

lā
ci

ju
 

sk
ai

ts
 

Izmeklēti/ 

apkalpoti 

pacienti 

M
an

ip
u

lā
ci

ju
 

sk
ai

ts
 

1 Laboratorija 1587 3270 1135 3694 1068 3539 

2 Rentgens 729 1605 641 1373 627 1258 

3 Ginekologs 612 754 450 685 602 722 

4 Ķirurgs 120 151 63 114 94 167 

5 Fizikālā Terapija 93 533 89 567 157 660 

6 Dienas Stacionārs 84 639 188 1370 198 1439 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa, kur tiek nodrošināta diennakts ilglaicīgā jeb 

pastāvīgā sociālā aprūpe - 35 gultu vietas un īslaicīgā sociālā aprūpe - 2 gultu vietas (līdz 3 

mēnešiem). Atlikums uz 2013.gada 1.janvāri LVL 21159, pašu ieņēmumi LVL 109125, 

pašvaldības finansējums LVL 86251, izdevumi – LVL 216535. 

 

2.7.tabula.Ziņas par sociālo aprūpi un rehabilitāciju. 

N
.p

.k
. 

Pakalpojumi 

2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 

V
id

ēj
ai

s 

k
li

en
tu

 

sk
ai

ts
 

G
u
lt

u
 

d
ie

n
as

 

V
id

ēj
ai

s 

k
li

en
tu

 

sk
ai

ts
 

G
u
lt

u
 

d
ie

n
as

 

V
id

ēj
ai

s 

k
li

en
tu

 

sk
ai

ts
 

G
u
lt

u
 

d
ie

n
as

 

V
id

ēj
ai

s 

k
li

en
tu

 

sk
ai

ts
 

G
u
lt

u
 

d
ie

n
as

 

1 Ilglaicīgā jeb pastāvīgā 

sociālā aprūpe 
29 10720 31 10995 36 12191 35 12407 

2 Īslaicīgā sociālā aprūpe 2 140 7 77 2 736 2 244 

Kopā 10860  11072  12927  12651 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 
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2.8.tabula.Klientu vidējais vecums un mūža ilgums. 
N

.p
.k

. 

P
ak

al
p
o

ju
m

i 

2010.gads vid. 

vecums 
2011.gads 2012.gads 2013. gads 

 

P
er

so
n
as

 

g
ad

i 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

v
ie

te
s 

P
er

so
n
as

 

g
ad

i 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

v
ie
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s 

P
er

so
n
as

 

g
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i 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

v
ie

te
s 

P
er

so
n
as

 

g
ad

i 

V
īr

ie
ši

 

S
ie

v
ie

te
s 

1 Institūcijā 

dzīvojošo 

personu 

vidējais 

vecums 

   

79,8 74,6 83 75,1 66,5 83,7 77,4 74,6 83,8 

2 Pārskata 

gadā mirušo 

personu 

vidējais 

mūža ilgums 

83 77 88 76 70,3 81,6 81,1 83 80 81 83 80 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

„APRŪPE MĀJĀS” tiek finansēta no Lubānas novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem, pamatojoties uz sociālā darbinieka apsekošanas akta, izvērtēšanas un lēmuma 

pieņemšanas par aprūpes nepieciešamību. 

2.9.tabula.Ziņas par ”Aprūpi mājās” 

N.p.k.  

Rādītāji 

 

Mērvienība  2011.g. 2012.g 2013.g 

1 Izlietoti līdzekļi pabalstiem -kopā LVL 4433 4253 4633 

2 Darbinieki pārskata gada beigās personas 13 9 6 

3 Klienti  

no tiem:                pensijas vecuma 

pilngadīgie ar invaliditāti 

 

personas 

22 

19 

3 

15 

11 

4 

10 

8 

2 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

MEIRĀNU FELDŠERU VECMĀŠU PUNKTS (turpmāk FVP) tiek finansēts no 

Lubānas novada pašvaldības – LVL 999 gadā pašu ieņēmumi LVL 509. FVP nodrošināta 

pacientu pieņemšanu, pārsiešanas, veic dažādas manipulācijas-injekcijas, EKG, nosaka 

cukura līmeni asinīs un veic profilakses darbu Meirānu Kalpaka pamatskolā. 

 

2.10.tabula.Ziņas par Meirānu FVP. 

N
.p

.k
. 

Kabinetu 

pakalpojumi 

2010.g. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 

P
ac

ie
n

ti
 

M
an

ip
u

lā
- 

ci
ju

 s
k

ai
ts

 

P
ac
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n

ti
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an
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u
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ju
 

sk
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ts
 

P
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u
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k
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ts

 

P
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n

ti
 

M
an
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u

lā
-

ci
ju

 s
k
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ts

 

1 FVP 
751 

t.sk. 212 
928 

 t.sk. 366 
787 

 t.sk. 198 
790 

t.sk.  

 

2 MĀJAS 

VIZĪTES 53 
12 

patronāžas 56 
15 

patronāžas 31 
13 

patronāžas 54 
16 

patronāžas 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 
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Iestādes darbības galvenie mērķi un uzdevumi 

Lubānas novada sociālā dienesta un struktūrvienības „LUBĀNAS VESELĪBAS UN 

SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS” 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 iekāru 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; 

 iesniegt atskaites Lubānas novada pašvaldībai; 

 iesniegt reizi mēnesī, kvartālā reizi, 6 mēnešos, 9 mēnešos un 12 mēnešos reizi ar 

atskaites NVD, veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūrai, 

Labklājības ministrijai.  

Iestādes personāls 

Lubānas novada sociālā dienesta 2013. 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 - 2,28, Meirānu FVP 

– 0,1. Vidējais darbinieku skaits iestādē 2013. gadā - 39 darbinieki. 

Būtiskākās izmaiņas, kas notikušas pārskata gadā 

Notikumi 2013. gadā: 

 ieviests Asistenta pakalpojums; 

 brīvprātīgo darbs jauniešiem ar stipendiju (sadarbība ar NVA) – 2 personas; 

 renovēta apkures sistēma iestādē; 

 izremontētas trepju telpas sociālā dienesta vajadzībām; 

 izremontētas un atklātas 3.stāva zāles telpas; 

 projekta ietvaros notiek apmācības ģimenēm ar bērniem- par brīvā laika 

pavadīšanas iespējām, kopējām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu; 

 lekcija jauniešiem un dienesta klientiem par atkarībām, sadarbībā ar biedrību 

„Papardes zieds”; 

 no Eglīša fonda saņemti un izdalīti 6 datori daudzbērnu ģimenēm; 

 organizēti mobilās brigādes izbraukuma pakalpojumi bērniem – acu ārsts (divas 

reizes), alergologs, gastroenterologs, ausu-kakala-deguna ārsts (LOR) un bērnu 

neirologa pieņemšana (katrā pieņemšanā 25 bērni); 

 projekta „Garā Pupa” ietvaros, oktobrī organizēta ekskursija daudzbērnu un 

trūcīgo ģimeņu bērniem uz Rīgu (Operas apskate, Latvijas televīzijas apskate, 

Leļļu teātra izrādes apmeklējums); 

2013. gadā iegādāts un veikti sekojoši darbi: 

 veikta cenu aptauja un nomainīti 5 logi trešajā stāvā; 

 veikta cenu aptauja un ierīkota starpsiena 3stāva zālei; 
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 kosmētiskais remonts 5 istabās, māsu istabā, virtuvē;; 

 veikts remonts trepēs uz sociālās aprūpes nodaļu; 

 iegādāti gultas pārklāji (6 gb.); 

 iegādāti pretizgulējuma matrači 2 gb.;  

 nomainītas divas durvis 2.stāvā – iemontētas ugunsdrošās durvis; 

 iegādāti funkcionālie vannošanas ratiņi. 

Lubānas novada sociālā dienesta un struktūrvienību plāni nākotnē 

Balstoties uz iepriekš izstrādātā stratēģiskā attīstības plāna nākamajiem četriem 

gadiem, kurā novērtētā pašreizējā situācija un uzstādīti attīstības mērķi un prioritātes. Katram 

gadam tiek izveidots personāla apmācību kursu plāns. Iestādē sadarbībā ar biedrību „Saulains 

rīts”, tiek gatavots kārtējais projekts. 

Sadarbībā ar biedrību „Meirānieši” ir noslēgts līgums par projekta realizāciju Lubānas 

novada Sociālā dienesta telpās – 3 (tīs) telpu renovācijai un aprīkošanai, darbam ar ģimenēm 

un bērniem. 

Lai saglabātu ēku, iestāde plāno 2014. gadā veikt jumta renovāciju, turpināt remontu 

3.stāvā, iegādāties veļas automātu un trauku mazgājamo mašīnu, iegādāties un uzstādīt 

ugunsdrošās durvis 1. stāvā, nomainīt rezerves izeju durvis, nomainīt 5 (piecus) logus, ierīkot 

starpsienu 3.stāva gaitenī, lai atdalītu sociālā dienesta un SAC (sociālās aprūpes centrs) telpas. 

 
 

2.7.Sabiedriskā kārtība un autotransprts 

 

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

noziedzīgo nodarījumu uz 10 000 iedzīvotāju.  

 Lubānas novadā kopā reģistrēti 1073 transportlīdzekļi, no reģistrētajiem 

transportlīdzekļiem 79% ir vieglās automašīnas, 9% piekabes un puspiekabes, 6% kravas 

automašīnas un 3% procenti mopēdi.  

 

2.11.tabula. Reģistrēto transportlīdzekļu skaits Lubānas novada teritorijā uz 01.01.2014. 
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Uz 01.01.2013. 838 64 2 97 18 1 36 1056 

Uz 01.01.2014. 844 64 1 102 23 1 38 1073 

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

 

2.8.Lubānas novada bāriņtiesas darbība 

Lubānas novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar Lubānas novada 

pašvaldības 2007. gada 21. novembrī apstiprināto nolikumu un pamatojoties uz Bāriņtiesu 

likumu, prioritāri nodrošinot bērnu un citu rīcībnespējīgu personu tiesību un tiesisko interešu 

aizsardzību. Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir pašvaldības dome. Saskaņā ar 

Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās 

pašvaldības domei pārskatu par savu darbību. Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un 

http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/statistika/transportlidzekli/?doc=529
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koleģiāli pieņem lēmumus. Atsevišķos gadījumos, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai 

bīstamos apstākļos, bāriņtiesas priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku 

lēmumu par bērna izņemšanu no ģimenes.  

Bāriņtiesa ir Lubānas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības 

iestāde. 

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un 

tiesisko interešu aizsardzību: 

 Informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās 

netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama 

palīdzība. 

 Izšķir bērna un vecāku vai aizbildņu domstarpības. 

 Lemj par aprūpes tiesību atņemšanu un atjaunošanu vai lietas par aizgādības tiesību 

atņemšanas ierosināšanu tiesā bērna vecākiem. 

 Aizstāv bērna personiskās un mantiskās intereses. 

 Lemj par ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai un 

audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atņemšanu. 

 Lemj par aizbildnības nodibināšanu, bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes 

iestādē. 

 Lemj par adopciju un dod atzinumu. 

 Saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādņus personām 

vai mantai. 

 Izskata sūdzības un iesniegumus par vecāku, aizbildņu, aizgādņu vai audžuģimenes 

rīcību. 

 Piedalās lietu izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumus, ja likums nosaka vai tiesa atzīst 

bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu. 

 Lubānas novada bāriņtiesas (turpmāk – bāriņtiesa) darbojas saskaņā ar Lubānas 

novada pašvaldības 2007. gada 21. novembrī apstiprināto nolikumu un pamatojoties 

uz Bāriņtiesu likumu, prioritāri nodrošinot bērnu un citu rīcībnespējīgu personu tiesību 

un tiesisko interešu aizsardzību. Finanšu līdzekļus bāriņtiesas darbībai piešķir 

pašvaldības dome. 

  Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā 

sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību. 

  Bāriņtiesa lietas izskata bāriņtiesas sēdēs un koleģiāli pieņem lēmumus. Atsevišķos 

gadījumos, ja bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, bāriņtiesas 

priekšsēdētājs vai bāriņtiesas loceklis pieņem vienpersonisku lēmumu par bērna 

izņemšanu no ģimenes. 

 
2.12.tabula.2013. gadā pieņemtie lēmumi 

Pieņemto lēmumu skaits 35 

                no tiem:  

Bērnu aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana 11 

(1 pozitīvi, 10 negatīvi) 

      tajā skaitā vienpersoniski lēmumi  1 

Par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 1  

Lēmumi pēc tiesas pieprasījuma (par aizgādību un saskarsmi) 0 

Lēmumi adopcijas lietās 0 
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Lēmumi aizbildnības lietās  8 

(6 nodibināt aizbildn., 2 atlaist vai 

atbrīvot aizbildn.) 

Lēmumi lietās par bērnu ievietošanu institūcijās 2 

(1 ievietot, 1 izbeigt uzturēš.) 

Lēmumi bērnu ievietošanai audžuģimenē 6 

(3 izbeigt uzturēš., 3 ievietot) 

Viesģimenes statusa piešķiršana 0 

Lēmumi lietās par bērnu nodošanu citas personas aprūpē 2 

Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildņa pienākumu veikšanai 1 

Aizgādnība rīcībnespējīgajiem un mantojumam 0 

Bērna mantas pārvaldība 4 

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas 

pārtraukšana vai atjaunošana 

0 

Citi 1 (liegt saskarsmes tiesības) 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

  Pārskata gada laikā aizgādības tiesības pārtrauktas 4 vecākiem (2 mātēm, 2 tēviem).  

Vienā gadījumā atņemtas bērnu aprūpes tiesības, jo konstatēta vecāka vardarbība pret 

bērniem vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu. Divās ģimenēs 

konstatēta vardarbība vecāku starpā, kam pamatā ir dažādu atkarību problēmas. Kā arī, 

vecākiem konstatēta nolaidīga attieksme pret bērna aizgādības un audzināšanas 

pienākumu pildīšanu, kā arī konstatēts, ka vecāki ir ļaunprātīgi izmantojuši savas 

tiesības, nenodrošinot bērna aprūpi un uzraudzību. Bērnu aizgādības tiesības ar 

bāriņtiesas lēmumu netika atjaunotas 5 vecākiem. Bērnu skaits, kuru vecākiem tika 

pārtrauktas aizgādības tiesības šajā gadā – 4, atjaunotas – 0.  

  Lietās par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu bāriņtiesa ļoti 

veiksmīgi sadarbojas ar sociālo dienestu. Dienesta darbinieki piedalās dzīves apstākļu 

pārbaudēs un risku izvērtēšanā, sniedz atzinumus bāriņtiesas sēdēs. Papildus esošajām 

lietām, bāriņtiesas un sociālā dienesta redzeslokā ir vairākas ģimenes, un, kurās netiek 

pietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, taču ar šīm ģimenēm tiek 

strādāts, par situāciju šajās ģimenēs ir informētas citas atbildīgās institūcijas (policija, 

izglītības iestādes). 

  Bāriņtiesā ir pieņemts lēmums par vecāka saskarsmes tiesību ar bērnu, kas atrodas 

aizbildnībā,  liegšanu. 

 Ar tiesas spriedumu uz bāriņtiesas pieteikuma pamata 2 vecākiem (1 mātei, 1 tēvam) 

atņemtas bērna aizgādības tiesības. 

  Uz 2013. gada 31. decembri ārpusģimenes aprūpē atrodas 19 novada bērni, no tiem: 5 

audžuģimenēs ( viens no tiem uz šo brīdi nodots pirms adopcijas aprūpē), 13 aizbildņa 

ģimenē, 1 ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (Ģimeņu 

atbalsta centrā „Zīļuks” ar piemērotu drošības līdzekli kā aizdomās turamais). 

  Lubānas novadā nav nevienas audžuģimenes. 

  Aizbildņa pienākumus uz 2013. gada 31. decembri atbildīgi veic 13 personas (6 

vecvecāki, 3 citi radinieki, 4 citas personas), 1 aizbildnis pagājušajā gadā atlaists no 

aizbildņa pienākumu pildīšanas, sakarā ar nepilngadīgā bērna vecāku pilngadības 

sasniegšanu, 1 aizbildnis atlaists no aizbildņa pienākumu pildīšanas, sakarā ar to, ka 

ētisku apsvērumu dēļ, aizbildnība nav iespējama (pēc nepilngadīgā kriminālnozieguma 

izdarīšanas). Lubānas novadā ir 6 personas, kas veic aizbildņa pienākumus. Pārējie 7 
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aizbildņi ir citu novadu iedzīvotāji: Rīgas – 1, Kārsavas novada – 1, Madonas novada 

– 2, Olaines novada – 2 un Ķekavas novada – 1. 

  Par 3 bērniem pieņemts lēmums ar atzinumu, ka bērnu nodošana citas personas aprūpē 

Latvijā atbilst bērna interesēm, jo vecāki izbrauc strādāt uz ārzemēm uz laiku, kas 

ilgāks par 3 mēnešiem. 

  Novadā ir 9 pilngadīgas personas, kam ar tiesas lēmumu noteikti rīcībspējas 

ierobežojumi un kuras atrodas citu personu aizgādībā. 

  Pārskata gadā pieņemti 4 lēmumi par nepilngadīgo bērnu mantisko interešu 

nodrošināšanu vai aizstāvību. 

  2013. gadā neviens bāriņtiesas lēmums nav pārsūdzēts administratīvajā tiesā. 

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja un viņas vietniece ir piedalījušās 4 tiesas sēdēs, no tām: 1 

Madonas rajona tiesas sēdē, kā prasības pieteicēja aizgādības tiesību atņemšanai, 1 

Madonas rajona tiesas sēdē kā institūcija ( par personas rīcībspējas ierobežošanu), 2 

Madonas rajona tiesas sēdēs kā pārstāvis krimināllietā par medicīniska rakstura 

piespiedu līdzekļu noteikšanu. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vienu reizi ir piedalījusies 

Kārsavas novada bāriņtiesas sēdē par atkārtotu personas atbilstības aizbildņa 

pienākumu veikšanai izvērtēšanu. Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir pārstāvējusi bez vecāku 

gādības palikušo nepilngadīgo kriminālprocesā (tas turpinās arī šajā gadā). 

 
2.13.tabula.Bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu skaits uz 2014. gada 1. Janvāri. 

KOPĀ 48 

     no tām 2013. gadā ierosināto lietu skaits  16 

Vecāku domstarpības bērnu audzināšanas jautājumos  2 

Bērna mantas pārvaldība 4 

Aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana 10 

Sociālo pabalstu un apgādnieka zaudējuma pensiju izmaksa 2 

Lietas par atzinumu sniegšanu tiesai 0 

Adopcijas lietas  0 

Aizbildnības lietas  14 

Ievietošana institūcijā 1 

Personu izvērtēšana atbilstībai aizbildņa pienākumu veikšanai 1 

Bērnu nodošana aprūpē citai personai 2 

Viesģimenes 0 

Audžuģimenes un bērnu ievietošana audžuģimenēs 3 

Aizgādnības lietas (personām un mantojumam) 9 

2013. gadā slēgto lietu skaits: 12 

Pārsūtīto lietu skaits, sakarā ar deklarētās dzīvesvietas maiņu: 1 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

2.14.tabula.Dokumentu aprite 2013. gadā 

Saņemtie iesniegumi 46 

Saņemtie dokumenti 183 

Sarakste ar juridiskām un fiziskām personām (nosūtītie dokumenti) 285 

 

2.15.tabula.Citi bāriņtiesas kompetences ietvaros izpildītie darbi 2013. gadā 

Izdarīto apliecinājumu skaits  214 

Iesniegtas bāriņtiesas prasības tiesā bērnu vai personu ar ierobežotu 

rīcībspēju interesēs 
2 

Dalība tiesas procesos, kur prasītājs nav bāriņtiesa 3 
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Ierosināti kriminālprocesi bērnu vai personu ar ierobežotu rīcībspēju 

interesēs  
1 

Sagatavotas prasības privātpersonām tiesai laulību šķiršanai, 

saskarsmei, uzturlīdzekļu piedziņai, materiālo kaitējumu atlīdzībai, 

mantojuma aizgādnībai, paternitātes noteikšanai vai apstrīdēšanai un 

tml. 

12 

 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

  Bāriņtiesas locekļi pārbaudījuši dzīves apstākļus sociālā riska ģimenēm, kurās 

nepietiekami nodrošināta bērnu attīstība un audzināšana, aizbildnībā esošiem bērniem, 

audžuģimenē, sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietotiem bērniem, personām ar 

ierobežotu rīcībspēju, pēc tiesas pieprasījuma lietās uzturlīdzekļu piedziņu, saskarsmes 

tiesību izmantošanu, viena vecāka aizgādības noteikšanu, kā arī pēc informācijas 

saņemšanas no institūcijām un privātpersonām par apstākļiem ģimenēs, kad 

nepieciešams rīkoties atbilstoši bāriņtiesas kompetencei. 2013. gadā veiktas 84 dzīves 

apstākļu pārbaudes. 

  Bāriņtiesa aicina personas uz pārrunām, veic izskaidrojošu, profilaktisku darbu un 

preventīvus pasākumus bērnu, jauniešu un vecāku izglītošanai un tiesiskai 

aizsardzībai. Šajā gadā ar protokolu ir fiksētas 53 sarunas. 

  Bāriņtiesa pieprasa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un izsniedz bāreņiem 

un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem apliecības sociālo garantiju 

nodrošināšanai. 2013. gadā pirmreizēji kopā pieprasītas 3 apliecības.   

 Bāriņtiesa iesaistījusies situāciju risināšanā, kad skolēni neapmeklē izglītības iestādes, 

pārkāpj uzvedības noteikumus un nepakļaujas audzināšanai. Turpinās laba sadarbība 

ar novada izglītības iestādēm. Regulāri tiek organizētas starpinstitucionālās sadarbības 

sanāksmes, kurās iesaistās dažādu institūciju speciālisti dažādu problēmu risināšanā. 

  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai 2014. gada janvārī iesniegts bāriņtiesas 

ikgadējais valsts statistikas pārskats par 2013. gadu. 

  Bāriņtiesa darbojas Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā ar mērķi sekmēt 

bāriņtiesu darbinieku profesionālo izaugsmi, apspriest normatīvo aktu projektus un 

izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, risināt jautājumus bērnu tiesību 

aizsardzības sistēmas pilnveidošanā un citus bāriņtiesu kompetencē esošos jautājumus, 

popularizēt pozitīvo pieredzi bāriņtiesu darbā.  

  Bāriņtiesa ļoti atzinīgi novērtē iespēju izmantot sociālā dienesta psihologa 

pakalpojumus bērniem, vecākiem, aizbildņiem un audžuģimenēm. Pozitīvi ir tas, ka 

psihologa pakalpojumi jau ir pieejami novada izglītības iestādēs. Ar nevalstisko 

organizāciju atbalstu tiek organizētas dažādas nodarbības vecākiem un ģimenēm ar 

bērniem. Turpmāk būtu nepieciešams nodrošināt ģimenēm ar bērniem „Bērnu 

emocionālās audzināšanas” kursa pieejamību, kā arī būtu nepieciešams nodrošināt 

atbalsta personāla pieejamību, kas konkrēti strādā ar ģimenēm viņu dzīvesvietā. It 

sevišķi tas būtu nepieciešams novada lauku teritorijā. 

  Turpmāk jāveicina un jāpopularizē audžuģimeņu kustības attīstība novadā, lai 

lielākam bērnu skaitam būtu iespēja dzīvot un augt ģimeniskā vidē. 

  Arvien vairāk iedzīvotāju vēlas izmantot un pozitīvi novērtē bāriņtiesas darbinieku 

sniegto bezmaksas palīdzību juridisku jautājumu risināšanā.  
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 2013. gadā 21. martā bāriņtiesā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija veica lietu 

pārbaudi, kurā kopumā tika pārbaudītas 16 lietas. Tika konstatētas tikai nelielas 

nepilnības, kas varēja rasties bāriņtiesas priekšsēdētājas īsās bāriņtiesas darba 

pieredzes dēļ. Pārbaudē tika konstatēts, ka ir novērsti visi pārkāpumi, uz ko tika vērsta 

bāriņtiesas priekšsēdētājas un novada pašvaldības uzmanība iepriekšējās lietu 

pārbaudēs (līdz 2013. gadam).  

 2013. gada 27. augustā bāriņtiesā notika Latvijas Nacionālā arhīva inspekcijas 

bāriņtiesas dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības nodrošināšanas pārbaude, kurā 

netika konstatēti pārkāpumi.  

 Šajā gadā tika sakārtots bāriņtiesas arhīvs līdz 2009. gadam. 2014. gadā nepieciešams 

arhivēt 2009. – 2011. gada lietas. 

  2013. gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja un viens no bāriņtiesas locekļiem apguva 166 

stundu profesionālās pilnveides programmu „Bāriņtiesas vadība un organizācija”. Tā 

kā 2013. gadā darbu uzsāka jaunievēlēts bāriņtiesas loceklis, tad arī 2014. gadā būs 

nepieciešams šim loceklim apgūt 166 stundu profesionālās pilnveides programmu 

„Bāriņtiesas vadība un organizācija”. Regulāri bāriņtiesas priekšsēdētāja un bāriņtiesas 

locekļi ir apmeklējuši VBTAI organizētos seminārus, sakarā ar to, ka šajā gadā ir 

notikušas daudzas svarīgas izmaiņas LR Civillikumā un normatīvajos aktos. 

 2013. gadā bāriņtiesas priekšsēdētāja ir uzsākusi studijas Rīgas Juridiskajā koledžā 

Tiesību zinātņu kursā, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci bāriņtiesas darbā. 

 

2.9.Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas darbība 

2013. gadā nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie, kas ir tieši tikpat daudz kā iepriekšējā - 

2012. gadā. 2013. gadā saglabājas situācija, kad vairāk nekā puse, t. i. desmit jaundzimušo 

bērnu vecāki nesastāv laulībā. Puse, t.i. desmit no dzimušajiem ir pirmie bērni ģimenē, trīs – 

otrie, četri jaundzimušie – trešie bērni ģimenē, viens ceturtais, un viens piektais bērns ģimenē. 

2013. gadā tāpat kā gadu iepriekš jaundzimušo vecāki, reģistrējot bērnu, kopā ar 

dzimšanas apliecību saņēma dāvanu karti LVL 20,00 apmērā bērnam nepieciešamo preču 

iegādei SIA „Lubānas aptieka” pie nosacījuma, ka vismaz viens no vecākiem deklarējis 

dzīvesvietu Lubānas novadā vismaz vienu mēnesi pirms bērna piedzimšanas. Sadarbības 

projekta ietvaros ar SIA „West Solutions” pašvaldība par simbolisku līdz maksājumu - 1,00 

LVL/par vienu grāmatu iegādājās grāmatu „Mūsu bērns”, ko dāvināja jaundzimušo vecākiem. 

 

 
2.5.attēls.Dzimstība, mirstība Lubānas novadā.Datu avots: Lubānas novada pašvaldība 2014. 
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Pagājušajā gadā novada administratīvajā teritorijā noslēgtas 8 laulības. Septiņas no 

tām reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, vienas – ārpus nodaļas telpām. Pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošajās baznīcās 2013. gadā laulības nav noslēgtas. Četriem pāriem 

tika reģistrēta pirmā laulība, pārējiem četriem (vismaz vienam no pāra) – atkārtotas laulības. 

 

 
2.6.attēls. Noslēgtās un šķirtās laulības Lubānas novadā. 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2014. 

 

2013. gadā Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 37 mirušie, no tiem 14 

vīrieši un 23 sievietes.  

2013. gadā personām pēc viņu pieprasījuma izsniegtas 15 atkārtotas civilstāvokļa 

reģistrācijas apliecības, no kurām 12 dzimšanas apliecības un 3 laulības apliecības. 

2013. gadā papildināti nodaļas arhīvā esoši 2 laulību reģistri ar ziņām par laulības 

šķiršanu. 

Papildināts 1 dzimšanas reģistrs ar ierakstu par konfesionālā vārda pievienošanu 

vecāku sākotnēji dotajam bērna vārdam. 

Veikta sarakste ar juridiskām un fiziskām personām – nodaļā reģistrēti 128 saņemtie 

dokumenti un adresātiem nosūtīti vai klātbūtnē izsniegti 57 dokumenti. Tās ir atbildes uz 

pieprasījumiem, tās ir arī pavadvēstules dokumentu (pārskati par veikto darbu, par apliecību 

izlietošanu, par mirušo personu pasu nodošanu u.c.) nosūtīšanai. 

Ar novada domes 25.04.2013. lēmumu (protokols Nr.5) tika noteikti izcenojumi par 

dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem, kas stājās spēkā no 2013. gada 

1.maija: 

 laulību reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas vai pilsētas kluba telpās ar svinīgu 

ceremoniju LVL 10,00 

 laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām bez svinīgas ceremonijas 

LVL 10,00 

  laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām ar svinīgu ceremoniju 

LVL 50,00 

 kāzu gadadienu ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas vai 

pilsētas kluba telpās LVL 10,00. 

2013. gada 1.janvārī stājās spēkā jauns Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. Ar šī 

likuma spēkā stāšanos  ziņas par noslēgtajām laulībām, reģistrētajiem dzimšanas un miršanas 
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faktiem tiek iekļautas, aktualizētas valsts vienotā informācijas sistēmā – CARIS. Sistēmā tiek 

piešķirts gan reģistra kārtas numurs, gan apliecības numurs. 

Civilstāvokļa aktu reģistrācija vairs nav piesaistīta deklarētajai dzīvesvietai. Ar CARIS 

ieviešanu tika ieviesti jauni e-pakalpojumi: piemēram, www.latvija.lv tīmekļa vietnē iespēja 

pieprasīt atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības vai izziņas no reģistriem.  Ar CARIS 

ieviešanu tiek nodrošināta kvalitatīvāku pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, samazināts 

informācijas aprites laiks, samazināts resursu patēriņš. 

Darbā turpinām izmantot SIA “ZZ Dats” izstrādāto programmu “Dzimts”, kas 

sasaistīta ar vienoto civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmu CARIS. 

 

2.10.Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra darbība 

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā tiek eksponēti 

vēsturiski svarīgi materiāli un vēsturiskas liecības, kas stāsta par Lubānas un tās novada 

vēsturi, kultūru, tradīcijām, ievērojamām personām un dzīvi novadā. Centrā notiek arī 

tematiski un izglītojoši pasākumi, tiek demonstrētas videofilmas.  

Tūrisma informācijas centrā iespējams saņemt informāciju par apskates vietām, 

tūrisma objektiem un atpūtas vietām Lubānas novadā. 

 Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs kā Lubānas novada 

pašvaldības struktūrvienība darbojas kopš 2013. gada aprīļa, publiskai apskatei pieejams kopš 

2013. gada maija. Līdz 2013. gada beigām organizētas piecas izstādes, ietverot zinātniski 

pētniecisko darbu, novadpētniecību un mākslu. Veidojot izstādes un to grafiku, uzsvars likts 

uz Lubānas novada vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu un vērtībām. Vairākkārt organizēti 

izglītojoši kultūras pasākumi, demonstrētas kultūrvēsturiska rakstura videofilmas.  

Darba procesā izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Madonas Novadpētniecības un 

mākslas muzeju, Rakstniecības un mūzikas muzeja galvenā krājuma glabātāju Annu Eglienu, 

Jāņa Zābera muzeju „Vecais ceplis”, kā arī ar pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām 

organizācijām (Lubānas vidusskola, Lubānas bērnu mākslas skola, Lubānas bibliotēka, 

Lubānas kultūras nams, Amatnieku centrs, biedrība „Aborieši”, pensionāru biedrība „Cerība”, 

kā arī ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Lubānas novadā. 

Pēc Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra apmeklētāju statistikas datiem, līdz 

2013. gada beigām centru apmeklējuši 1055 apmeklētāji (91 bērns, 79 jaunieši, 330 

apmeklētāji vecumā no 30 – 65 gadiem un 299 pensionāri), tajā skaitā tūristu grupas. 

 

2.11.Lubānas novada jauniešu centra darbība 

Jauniešu centra mērķis ir veicināt Lubānas novada jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

Jauniešu centrā organizējam pasākumus, koordinējam starpnovadu, reģionu un valsts 

mēroga konkursus, nodrošinām apmācības un seminārus, gatavojam koncertus, projektus, 

piedalāmies jaunatnes forumos, veicinām starptautisko sadarbību un brīvprātīgo darbu. 

Dalībnieku vecums: 13-25 gadiem. 

 

 

 

http://www.latvija.lv/
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Lubānas novada jauniešu centra pasākumi 2013. gadā 

 “Drošības diena 2013”. 

 Pasākumā tika iesaistīti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Lubānas 

posteņa ugunsdzēsēji, Valsts policijas pārstāvji, Neatliekamās medicīniskās 

palīdzības dienests, kā arī Ceļu satiksmes drošības direkcija. 

 Foto orientēšanās “Ieraugi Lubānu”. 

 Sacensībās piedalījās 10 komandas un dalībnieki bija vecumā no 11 līdz 49 

gadiem. 

 Galda spēļu turnīri. 

 Kulinārie pasākumi 3. 

 Filmu vakari 4. 

 Ziemassvētku pasākums. 

 Latvijas dzimšanas diena. 

  Helovīns. 

 Radošās darbnīcas. Rotu gatavošana. 

 Komandas veidošanas pasākums, improvizācija praksē kopā ar Daci Kočāni. 

 Lekcija jauniešiem “Narkotikām NĒ!”. 

 

Lubānas novada jauniešu centra apstiprinātie projekti 2013. gadā 

1. “Lubānas novada jauniešu centra iekārtošana, informācijas punkta izveide un 

aprīkojuma iegāde brīvā laika aktivitātēm Lubānas novada jauniešiem”.  

Projekts tika īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2012. gadam valsts budžeta 

finansējuma  ietvaros. Projekta laikā iegādātais aprīkojums: 

 Virtuves iekārta; 

 2 datori ar programmatūru; 

 Foto kamera; 

 Pludmales volejbola komplekts; 

 Galds; 

 Motorizēts sienas/griestu ekrāns; 

 Plīts; 

 Krēsli; 

 Tējkanna; 

 Volejbola bumbas; 

 Futbola bumbas; 

 Teltis; 

 Guļammaisi; 

 Tūrisma ekipējums; 

 Lukturi; 

 Katls; 

 Matrači; 

 Cepeškrāsns. 

Projekta ietvaros tika izveidots un iekārtots pludmales volejbola laukums un iekārtota 

Lubānas novada jauniešu centra virtuve. Projekta kopējās izmaksas 4200 LVL.  
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2. “Vieta jauniešiem!” 

Projekts “Vieta jauniešiem!” apstiprināts 2013. gada 18. maijā. Tas tika iesniegts projektu 

konkursā  “Sabiedrība ar dvēseli 2013”.  

Projekta laikā tika iegādāti materiāli, no kurieniem tika izgatavoti 2 spēļu/grāmatu plaukti, 6 

darba galdi, 2 datorgaldi, 15 sēžamkubi; izveidots informatīvais stends; apgleznotas un 

uzstādītas žalūzijas; organizēts pasākums “Tas pats, bet cits”.  

Projekta kopējās izmaksas 700 LVL.  

3. “Atklāj mūziku!” 

Projekts apstiprināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Lauku 

attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta konkursa ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 7982, tai skaitā ELFLA finansējums LVL 5026,79 un 

Lubānas novada pašvaldības līdzfinansējums LVL 2955,21.  

Projekta mērķis ir nodrošināt mūzikas apguves iespējas Lubānas novada iedzīvotājiem un 

veicināt muzikālo prasmju pēctecību un kultūras daudzveidību.  

Projekta laikā tika izveidota darbavieta Lubānas novada iedzīvotājam ar muzikālo izglītību, 

kas apmāca muzikālo nodarbību interesentus.  

Projekta laikā tika iegādāts:  

 
2.16.tabula.1. daļa- Mūzikas instrumenti. 

Preču nosaukums Daudzums 

Klasiskā ģitāra ar somu 1 

Ģitāras skaņotājs un metronoms 2 

Akustiskā ģitāra ar somu un statīvu 1 

Elektro- akustiskā ģitāra ar somu un statīvu 1 

Elektriskā ģitāra ar somu un statīvu 1 

Basģitāra ar somu un statīvu 1 

Sintezators ar statīvu un somu 1 

Akustisko bungu komplekts 1 

Klasiskā vijole ar somu 1 

Nošu pults 3 

Saksofons ar somu un statīvu 1 

Blokflauta 1 

Mutes harmonikas 1 

Bongo 1 

Perkusiju komplekts 1 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 
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2.17.tabula.2. daļa- Apskaņošanas iekārtas. 

Preču nosaukums Daudzums 

Aktīvās skandas ar statīvu 2 

Sabvūferis 2 

Studijas monitors 1 

Mikserpults ar austiņām 1 

Elektriskās  ģitāras pastiprinātājs 1 

Basģitāras pastiprinātājs 1 

Mikrofons ar statīvu 3 

Radio mikrofons 1 

Ģitāru efektu pedālis 1 

Skaņas karte mūzikas ierakstīšanai 1 

Portatīvais dators 1 

Skaņas kabeļu komplekts 1 

Elektrības kabeļu komplekts 1 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 

 

2013. gadā Jauniešu centru apmeklējuši un reģistrējušies 475 jaunieši, galvenokārt, 

vecumposmā no 11-18 gadiem. 

Jauniešu centrā ikviens Lubānas vai Indrānu pagasta jaunietis var īstenot savas idejas, 

organizējot dažādus pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu 

prasmju apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan citiem Lubānas novada iedzīvotājiem, 

kā arī iegūt jaunus draugus un kontaktus; atrast domubiedrus un kopā lietderīgi pavadīt brīvo 

laiku. 
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3. FINANŠU RESURSI UN IESTĀDES DARBĪBAS 

REZULTĀTS 

3.1.Pašvaldības budžets 

Pašvaldības ekonomiskais pamats ir īpašums, manta, kā arī finanšu resursi, kas 

veidojas no juridisko un fizisko personu maksājumiem pašvaldības budžetā, valsts budžeta 

dotācijām un mērķdotācijām, aizņēmumiem, valsts un pašvaldību nodevām, pašvaldību 

budžetā ieskaitītajiem naudas sodiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma 

apsaimniekošanas un pašvaldības iestāžu saimnieciskās darbības, juridisko un fizisko personu 

brīvprātīgiem maksājumiem un citiem ieņēmumiem. 

Pašvaldības budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kāds līdzekļu apjoms tām 

nepieciešams ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei 

periodā, kuram šie līdzekļi ir paredzēti. juridisko un fizisko personu brīvprātīgiem 

maksājumiem noteiktu mērķu sasniegšanai; citiem ieņēmumiem. 

2013. gada pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi tika plānoti piesardzīgi un atbilstoši 

Finanšu ministrijas sākotnējai prognozei – 709 640 latu apmērā, faktiskā nodokļu ieņēmumu 

izpilde pārsniedza plānoto par 12 procentiem vai 81 638 latiem. Pārpildes iemesls ir valsts 

kopējās ekonomikas uzlabošanās tendences un ieņēmumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

pieaugums, neraugoties uz to, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa proporcija saglabājās 80 procentu apmērā. 

Pret 2012. gadu pārskata gadā nodokļu ieņēmumi palielinājušies par 4 procentiem, 

salīdzinājumam: 2012. gadā pret 2011. gadu pieaugums bija ievērojami lielāks - 13 procenti. 

 Līdz ar nelielo nodokļu ieņēmumu pieaugumu, pārskata gadā pašvaldības finanšu 

nepieciešamības minimālās robežas nodrošināšanai par 9 procentiem vai 15,4 tūkst. latu 

palielinājies dotācijas apmērs no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda.  

 Speciālajā budžetā pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai pašvaldībai tika piešķirta 

mērķdotācija 31,2 tūkst. latu. Ar valsts budžeta grozījumiem papildus tika saņemti vēl 8,5 

tūks. latu, kas bija par 15 procentiem vai 5,1 tūkst. latu vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējo 

gadu. Sakarā ar strauju valsts finansējuma samazinājumu pašvaldību ceļu fondam, kopš 2009. 

gada transporta infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai trūkstošos līdzekļus pašvaldībai jārod 

pamatbudžetā. Pārskata gadā šim mērķim tika izlietoti 56,8 tūkstoši latu. 

 Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļā 49 procentus veido izdevumi izglītības 

nozarei, ieskaitot valsts budžeta mērķdotācijas atlīdzībai pedagogiem. 

  Dažāda veida sociālajiem pabalstiem novada trūcīgajām un maznodrošinātajām 

personām 2013. gadā pabalstu izmaksai tika izlietoti 35 tūkst. latu, kas ir par 10 tūkst. latu 

mazāk nekā 2012. gadā. Pēc straujā finansējuma pieauguma 2009. un 2010. gadā, atbalstam 

dažādām maznodrošināto iedzīvotāju grupām nepieciešamais finansējums būtiski nav 

mainījusies. 

 Sociālā palīdzība tiek sniegta ne tikai pabalstu veidā. 2013. gadā 10 personas tika 

aprūpētas mājās un šim pakalpojumam izlietoti LVL 3,3 tūkst. lati.  

Pārskata gadā papildus līdzekļi bija nepieciešami īpašām aktivitātēm un ārkārtas pasākumiem, 

piemēram: 
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 pašdarbības kolektīvu dalībai Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos - 5,5 

tūkst. latu transporta pakalpojumiem un kolektīvu uzturēšanas izdevumiem 

(ēdināšana, naktsmītnes); 

 no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem papildus tika ieguldīts finansējums 12,9 

tūks. latu pavasara plūdu izraisīto seku novēršanai iedzīvotāju un pašvaldības 

īpašumam; 

 pašvaldības rīcībā esošās datoru programmatūras pielāgošanai pārejai uz euro 

valūtu 3,1 tūkst. latu, 2014. gadā nepieciešamais finansējums 1,7 tūkst. latu. 

2013. gadā dažādiem kapitālieguldījumiem, attīstības projektiem un infrastruktūras 

modernizācijai tika izlietoti 89,0 tūkt. latu.  

Turpinājās darbs gan pie iesāktajiem projektiem, gan sagatavoti pieteikumi jauniem 

projektiem Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei. 

 

3.2.Pamatbudžeta ieņēmumi 

2013. gadā Lubānas novada pašvaldības pamatbudžeta kopējie ieņēmumi ir 1 557 603 

LVL, kas ir 106% no apstiprinātā pārskata gada plāna. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus 

veido nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis (par 

zemi, ēkām, mājokļiem), kā arī nenodokļu ieņēmumi, kuros ietilpst maksājumi par budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas valsts un pašvaldību nodevas, valsts un 

pašvaldību budžeta transferti un citi ieņēmumi. 

 

 
3.1.attēls.Lubānas pašvaldības ieņēmumu struktūra 2011. - 2013g.(izpilde) tūkst. LVL. 

 

Lielāko daļu – 791 313 LVL jeb 57,2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 

nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, procentu 

ieņēmumi no depozītiem un līdzekļu atlikumiem kontos 11LVL), kas, salīdzinot ar 2012. 

gadu, pieauguši par 317 35 LVL jeb 4%. No tiem iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 711 481 

LVL jeb 52,6% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2012. gadu, palielinājies par 322 62 

LVL jeb 4,7%, nekustamā īpašuma nodoklis – 79 821 LVL jeb 4,6% no kopējiem 

ieņēmumiem, salīdzinot ar 2012. gadu, pieaudzis par 527 LVL jeb 0,6%. 
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Nenodokļu ieņēmumus – 140 123 LVL jeb 9,1% no kopējiem ieņēmumiem - veido 

valsts un pašvaldības nodevas, sodi un sankcijas, ieņēmumi no pašvaldības kapitāla 

izmantošanas, īpašuma atsavināšanas un citi dažādi nenodokļu ieņēmumi. 

 

2013. gadā pašvaldības pamatbudžetā dažādu transfertu veidā maksājumos saņemts 

626 167 LVL, kas veido 33,6% no kopējiem ieņēmumiem, salīdzinot ar 2012. gadu, 

samazinājās par 660 22 LVL jeb par 9,5%. Kā valsts budžeta transferti tiek saņemti līdzekļi 

izglītības pedagoģisko darbinieku atalgojumam, speciālo izglītības iestāžu uzturēšanai 

nepieciešamie līdzekļi, kā arī līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai. Kā pašvaldības budžeta transfertus uzskaita izglītības savstarpējos norēķinus, kā 

arī savstarpējos norēķinus par sociālajās iestādēs ievietotām personām. 

 

3.3.Pamatbudžeta izdevumi 

Kopumā 2013. gadā izlietoti līdzekļi 1 521 010 LVL apmērā, kas ir par 2% vairāk nekā 2012. 

gadā. Šie līdzekļi nodrošināja veiksmīgu novada iestāžu darbību, plānoto pasākumu, 

programmu un projektu realizāciju. 2013. gadā pašvaldība veiksmīgi turpinājusi sākto 

projektu realizāciju, kā arī ir sākti vairāki jauni projekti infrastruktūras sakārtošanai un 

attīstīšanai. 

 

 
3.2.attēs.Lubānas pašvaldības izdevumu struktūra 2011. - 2013g.(izpilde) tūkst. LVL. 

 

Aplūkojot izdevumu struktūru nozaru griezumā, redzam, ka: 

1. lielākā daļa pamatbudžeta izdevumu 748 869 LVL 45% ir izlietoti izglītības 

funkciju nodrošināšanai. 

2. 240 841 LVL jeb 17,9% ir izlietoti sociālās aizsardzības funkciju izpildei un 

administrēšanai, 

3. 193 397 LVL jeb 13% ir izlietoti atpūtas kultūras un sporta pasākumiem un to 

atbalstam. 
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3.4.Finanšu saistības 

3.1.tabula.Pašvaldības kredītu saistības uz 31.12.2013.(pamatsummas LVL) 

Aizņēmuma 

devējs 

 

Aizņēmuma mērķis, noslēgšanas 

datums 

Piešķirtā 

aizņēmuma 

summa 

Parāds uz 

31.12.2013. 

 

Galīgās 

atmaksas 

termiņš 

Valsts kase Sabiedrisko pakalpojumu centriem 

paredzēto ēku Meirānu stacija un 

„Baloži” rekonstrukcijai 18.10.2004. 

60 000 16 000 20.10.2019. 

Valsts kase Ielu seguma atjaunošanai un trotuāru 

izbūvei 21.06.2007. 

100 000 0 20.12.2013. 

Valsts kase ELFLA projekta „Meirānu tautas nama 

rekonstrukcija” īstenošanai 20.11.2009. 

90 000 21 377 20.12.2021. 

Valsts kase SIA „Lubānas KP” pamatkapitāla 

palielināšanai Kohēzijas fonda projekta 

„Ūdens saimniecības pakalpojuma 

attīstība Lubānā” 01.09.2010. 

55 119 52 869 20.08.2025. 

Valsts kase ELFLA projekta „Lubānas vidusskolas 

sporta kompleksa rekonstrukcija” 

īstenošanai 15.10.2010. 

137 933 64 945 20.09.2025. 

Valsts kase Lubānas vidusskolas sporta kompleksa 

rekonstrukcijas īstenošanas pabeigšanai 

12.10.2011. 

24 352 23 166 20.09.2024. 

Valsts kase ERAF projekta „Satiksmes drošības 

uzlabošana Lubānas pilsētā” 

14.07.2011. 

39 868 14 903 20.06.2019. 

Valsts kase SIA "Lubānas KP pamatkapitāla 

palielināšanai Kohēzijas fonda projekta 

ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Lubānā" īstenošanai, 

16.11.2012 

84923 84 923 20.11.2042 

 

Pašvaldības kopējais kredītu un galvojumu saistību apmērs pārskata gadā veido 3,6% 

no pamatbudžeta ieņēmumiem (atskaitot valsts budžeta mērķdotācijas). 

Iepriekšējos gados izsniegto galvojumu nesamaksātās summas LVL 81 887, t.sk.:  

 LVL 15 154 galvojums SIA „AP Kaudzītes” (līdz 20.03.2013. SIA „Alba 5”) 

Kohēzijas fonda projekta atkritumu apglabāšanas poligona infrastruktūras 

attīstībai īstenošanai; 

LVL 66 733 divi galvojumi SIA „Lubānas KP”  ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības 

projekta īstenošanai un dzīvojamo ēku aprīkošanai ar siltumskaitītājiem. 

 
3.2.tabula. Pašvaldības galvojumu līgumi uz 31.12.2013. 

Aizdevējs Aizņēmuma mērķis, 

noslēgšanas datums 

Aizņēmējs Galvojuma 

summa 

Parāds uz 

31.12.2013. 

Galvojuma 

atmaksas 

terminš 

Baltic Trust 

Bank 

Ar siltumapgādi 

apkalpojamo objektu 

(ēku) aprīkošanai ar 

ultraskaņas 

siltumenerģijas  

skaitītājiem. 

14.11.2008. 

SIA "Lubānas KP" 13 000 LVL 4 045 28.11.2015 

Nordea Kohēzijas fonda Sabiedrība ar 17 472 LVL 15 154 30.09.2027 
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Bank 

Finland Plc. 

Latvijas 

filiāle 

projekta "Atkritumu 

apglabāšanas poligona 

"Kaudzītes" 

infrastruktūras 

attīstība" 

īstenošanai.24.09.2012

. 

ierobežotu atbildību 

"AP Kaudzītes" 

Valsts kase Kohēzijas fonda 

projekta 

"Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība 

Lubānā " 

īstenošanai.15.11.2012

. 

SIA "Lubānas KP" 141734 LVL 62 688 20.12.2037 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2014 
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3.5.Kopsavilkuma finanšu pārskats 

3.3.tabula.Lubānas novada pašvaldības kopsavilkuma bilance par 2013.gadu 

Bilances posteņi 

 

Uz pārskata 

gada beigām 

LVL 

Uz pārskata 

gada sākumu 

LVL 

AKTĪVS 

Ilgtermiņa ieguldījumi 3 322 435 3 462 133 

Nemateriālie ieguldījumi 55 600 52 189 

Attīstības pasākumi un programmas 11 867 0 

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 2 148 2  292 

pārējie nemateriālie ieguldījumi 41 585 32 160 

Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 0 15 952 

Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem 0 1 785 

Pamatlīdzekļi 2 691 625 2 816 016 

tsk. zeme, ēkas un būves 2 402 235 2 386 323 

tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 17 575 23 325 

pārējie pamatlīdzekļi 206 088 200 688 

pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 1 103 150 485 

bioloģiskie un pazemes aktīvi 56 526 54 416 

avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem 3 294 779 

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 574 977 593 928 

tsk. līdzdalība radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā un vērtības samazinājums 

radniecīgo kapitālsabiedrību kapitālā 

534 797 553 748 

pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi 40 180 40 180 

Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi nedrošām ilgtermiņa prasībām 233 x 

Citas ilgtermiņa prasības 233 x 

Apgrozāmie līdzekļi 368 464 353 951 

krājumi 13 284 13 916 

debitori 31 321 30 417 

Nākamo periodu izdevumi un avansi par pakalpojumiem 21 226 4 022 

naudas līdzekļi 302 633 305 596 

Kopā aktīvs 3 690 899 3 816 084 

PASĪVS 

Pašu kapitāls 3 284 635 3 406 227 

Rezerves 245 1 206 676 

Budžeta izpildes rezultāti 3 284 390 2 199 551 

Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts 2 199 551 2 182 929 

Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 1 084 839 16 622 

Kreditori 406 264 409 857 

Ilgtermiņa saistības 274 299 292 720 

Ilgtermiņa aizņēmumi 273 683 292 026 

Ilgtermiņa nākamo periodu ieņēmumi 616 694 

Īstermiņa saistības 131 965 117 137 

Īstermiņa aizņēmumi un ilgtermiņa aizņēmumu īstermiņa daļa 4 500 14 743 

Īstermiņa saistības pret piegādātājiem un darbuzņēmējiem 23 954 13 909 

Īstermiņa uzkrātās saistības 55 121 53 005 

Īstermiņa saistības par ārvalstu finanšu palīdzību un Eiropas Savienības politikas 

instrumentu finansētajiem pasākumiem 
x 9 142 

Norēķini par darba samaksu un ieturējumiem (izņemot nodokļus) 14 113 13 271 

Nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi 12 297 11 912 

Pārējās īstermiņa saistības 0 22 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi/Nākamo periodu ieņēmumi 21 980 1 133 

Nākamo periodu ieņēmumi un saņemtie avansi 793 x 

Avansā saņemtie transferti 21 187 x 

Kopā pasīvs 3 690 899 3 816 084 

Datu avots. Lubānas novada pašvaldība,2014 
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4. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA KAPITĀLSABIEDRĪBĀS 
 
4.1.tabula.Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumi kapitālsabiedrībās. 

Kapitālsabiedrības 

nosaukums 

Reģ. Nr. 

 

Adrese Līdzdalības 

daļu 

īpatsvars 

% 

Līdzdalība 

pašu 

kapitālā 

summa 

LVL 

Daļu 

turētāja 

pārstāvis 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

„Lubānas KP” 

 

 

45403005405 

Oskara 

Kalpaka iela 

4-1, Lubāna, 

Lubānas 

novads, LV-

4830 

 

 

100 

 
 

534 797 

Domes 

priekšsēdētājs 

Tālis 

Salenieks 

Sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību 

„AP Kaudzītes” 

 

44103026358 

„Kaudzītes”, 

Litenes pag., 

Gulbenes 

novads, LV-

4405 

 

8,066 

 

40 180 

Domes 

priekšsēdētājs 

Tālis 

Salenieks 

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2014 

 

Pašvaldības ilgtermiņa finanšu ieguldījumu radniecīgajā uzņēmumā SIA „Lubānas 

KP” uzskaitei tiek izmantota pašu kapitāla metode, bet ieguldījumu SIA „AP Kaudzītes” (līdz 

20.03.2013. SIA „Alba-5”) uzskaitei - izmaksu metode.  

Pašvaldības ieguldījums SIA „Lubānas KP” pārskata gada beigās pārvērtēts atbilstoši 

pašu kapitāla metodei: samazinot pašvaldības līdzdalību par pārskata gada zaudējumiem LVL 

- 23951. 

Pārskata gadā veikts naudas līdzekļu ieguldījums sabiedrības pamatkapitālā LVL 5 

000.  

Finanšu ieguldījumi SIA „Lubānas KP” veikti komunālo pakalpojumu sniegšanas 

nodrošināšanai iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kā arī novada teritorijas labiekārtošanas un 

uzturēšanas pakalpojumu veikšanai. 

SIA „AP Kaudzītes” ieguldījums veikts Malienas reģiona sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas projekta īstenošanai, un nekādas līdzdalības kapitāla izmaiņas nav 

notikušas. 
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5.PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS 
 

Pašvaldības bilancē uzrādīta visa pašvaldībai piederošā vai tiesiskajā valdījumā esošā 

zeme saskaņā ar Valsts Zemes dienesta (VZD) datiem.  

Pārskata gada beigās tika veikta zemes gabalu platību inventarizācija, salīdzinot 

grāmatvedības datus ar VZD datiem. Datu neatbilstību veido no pašvaldības bilances izslēgto 

privatizēto dzīvokļu un zemes īpašumu domājamā daļa 58 718 m
2 

platībā.  

Pārskata gadā veicot inventarizāciju precizētas (palielinātas) divu zemes gabalu 

platības (Jaunā iela 37 un Latgales iela 32) par 918 m 
2 

un kopējo summu LVL 320. Saskaņā 

ar domes lēmumiem no uzskaites izslēgti un valsts zemes rezerves fondā nodots zemes gabals 

„Viškas 1” 2,4 ha LVL 622.  

Pašvaldības īpašumā (reģistrēta Zemesgrāmatā) atrodas 372 571 m
2 

LVL 62 333. 

Pašvaldības tiesiskajā valdījumā uzskaitīti 4 782 865 m
2
 ar bilances vērtību 292 297. 

Zemesgrāmatā reģistrēti 7,2 % no pašvaldības bilancē iekļauto zemes gabalu platības. 

No Zemesgrāmatā nereģistrētās zemes 17% veido pilsētas meža zeme. No pašvaldības 

Zemesgrāmatā reģistrējamiem ēku īpašumiem 76% ir reģistrēti, kas veido 74% no ēku 

bilances vērtības. Turklāt Zemesgrāmatā reģistrēto dzīvojamo māju sastāvā ietilpst 126 

neprivatizēti dzīvokļi ar bilances vērtību LVL 16 703, 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 ieguldīt 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.  
2013. gadā tika apdrošinātas atsevišķas pašvaldības ēkas, visu ēku apdrošināšana 

netika veikta līdzekļu trūkuma dēļ. 

Pašvaldība iznomā atsevišķas telpas un zemes gabalus.  

 

Lubānas novadā 2013. gadā pieņemti ekspluatācijā šādi būvniecības objekti: 

 sabiedriskā transporta pieturvietas rekonstrukcija, izmaksas - 1 108 LVL; 

 stāvlaukuma izbūve Oskara Kalpaka ielā 4, izmaksas - 5 276 LVL; 

 lietus ūdens kanalizācijas slēgtā vada izbūve Parka ielā; izmaksas - 11 494 LVL; 

 sabiedrisko pakalpojumu ēkas Oskara Kalpaka ielā 4 pieņemšana ekspluatācijā; 

izmaksas - 155 261 LVL. 

 volejbola laukuma izbūve. izmaksas -1 043 LVL. 

Kopējās būvniecības objektu izmaksas 2013. gadā sastāda  174 182 LVL. 
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6. PASĀKUMI TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS 

ĪSTENOŠANĀ 

6.1.Novada plānošanas dokumentu izstrāde 

2013. gadā Dome ir apstiprinājusi Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 

2013. - 2030. gadam, Lubānas novada teritorijas plānojumu 2013. - 2024. gadam un Lubānas 

novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju 2013. - 2018. gadam. 

Pārskata gadā ir pabeigta Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030. 

gadam izstrāde (turpmāk tekstā IAS), tas ir novada teritorijas ilgtermiņa attīstības plānošanas 

dokuments, kas nosaka novada ilgtermiņa attīstības redzējumu, attīstības mērķus un 

prioritātes.  

IAS ir 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. IAS 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 tika noteikta sekojoša - zaļš, konkurētspējīgs 

novads. Lubānas novada priekšrocības ir meža resursi, derīgo izrakteņu, meža dzīvnieku un 
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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. 

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.  

Lubānas novada ilgtermiņa attīstības stratēģiskais ietvars kopumā atbilst Eiropas 

Savienības, nacionālas un reģionālas nozīmes plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības 

prioritātēm.  

6.2. Publiskās investīcijas infrastruktūrā un pakalpojumos pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 

2013. gada 31. janvārī noslēdzies Sabiedrības Integrācijas fonda projekts „Esi 

informēts”. Tika apmācīti 32 pašvaldības un tās iestāžu darbinieki. Iesaistītie pilnveidoja 

zināšanas un iemaņas ES fondu līdzfinansēto projektu pieteikumu sagatavošanā un projektu 

īstenošanā. 

2013. gadā noslēdzās Eiropas Savienības finansētais projekts „Lubānas novada 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde”. Rezultātā tika izstrādāts Lubānas 

novada teritorijas plānojums 2013.-2025. gadam un Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013.-2030. gadam, kas kalpos par pamatu ilgtspējīgai teritorijas attīstībai,  racionāli 

plānojot un izmantojot novadā pieejamos resursus. 

Dalība ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu līdzfinansētā projektā "Algotie pagaidu 

sabiedriskie darbi pašvaldībās". Gada laikā programmā tika iesaistīti 160 bezdarbnieki. 

Apkures sistēmas vienkāršotā renovācija Lubānas novada sociālā dienesta ēkā - 

21780 LVL. Visā ēkā tika uzstādīti 78 jauni centrālapkures radiatori. 

 

 
6.1.attēls.Renovētās apkures sistēmas. 
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Lietus ūdens kanalizācijas slēgtā vada izbūve Lubānā - 11361 LVL.  Lubānas parka 

teritorijā tika izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas slēgtais vads 70 m garumā. 

 
6.2.attēls.Lietus ūdens kanalizācijas izbūve. 

 

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Lubānā, Vidzemes, Madonas un Dārzu ielās 12083 

LVL. Izbūvēts ielu apgaismojums 630 m garumā, uzstādot 12 energoefektīvus LED 

gaismekļus. 
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6.3.attēls. Renovētais apgaismojums Lubānā. 

 

2013. gadā  KKF mērķprogrammā „Profesionālās mākslas pieejamība reģionos” ir 

iegūts finansējums projektam „Profesionālās mākslas pieejamība Lubānas un Cesvaines 

novadā”. Ar šā projekta palīdzību tika nodrošināta profesionālās mākslas pieejamība Lubānas 

un Cesvaines novadā, novada bērniem dodot iespēju noskatīties Latvijas leļļu teātra izrādi 

„Joka pēc alfabēts” un SIA ”Valmieras kinostudija” sadarbībā ar Valmieras Drāmas teātra 

aktieriem tapušo izrādi „Smurfiņi un zelta statuete”. 

KKF Vidzemes Programmā atbalstu guva Lubānas bibliotēkas iesniegtais projekts – 

“Satiec savu autoru”. Projekta realizācija veicināja kvalitatīvāku kultūras aktivitāšu 

piedāvājumu novada iedzīvotājiem. Kopumā 13 projekta pasākumus apmeklēja aptuveni 508 

novada iedzīvotāji (Meirānos 98, PII Rūķīšos - 40 bērni un 30 darbinieki, Lubānas vidusskolā 

190 skolēni un 15 skolotāji, Lubānas bibliotēkā 185 cilvēki). Pasākumu apmeklētājiem tika 

dota iespēja iepazīt 13 latviešu autorus ar atšķirīgu radošo rokrakstu, iepazīt viņus kā radošas 

personības.  

Četri Lubānas novada bibliotekāri un 12 aktīvākie lasītāji devās izglītojošā ekskursijā 

uz Vecpiebalgas novada rakstnieku mājām - muzejiem. Projekta laikā Lubānas novada  

bibliotēkas piesaistīja 34 jaunus lasītājus, kuri pēc pasākumu apmeklēšanas ieinteresējās par 

satikto autoru darbiem. Tika stiprinātas lasīšanas tradīcijas, sākot ar bērnu auditoriju līdz pat 

senioriem. 
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6.4.attēls.Lubānas bibliotēkas lasītava. 

 

2013. gada 31. jūlijā noslēdzās NORD PLUS projekts „Kultūrvēsturiskais 

mantojums kā aicinājums nākamajām paaudzēm” (Meirānu Kalpaka pamatskola). 

Projektā Meirānu Kalpaka pamatskolas skolniekiem bija iespēja viesoties un dzīvot ģimenēs 

Igaunijā un Lietuvā, iepazīstot šo valstu tikumus, likumus, tradīcijas un dzīvesveidu. 

 

Uzsākts LAD projekts „Atklāj mūziku” LVL 7982,00. Projekta mērķis ir nodrošināt 

mūzikas apguves iespējas Lubānas novada iedzīvotājiem un veicināt muzikālo prasmju 

pēctecību un kultūras daudzveidību Lubānas novadā. Projekta ietvaros iegādāti gan mūzikas 

instrumenti, gan skaņu aparatūra – skandas, mikrofoni, studijas monitors, pastiprinātāji 

ģitārām, skaņas karte, mikserpults un portatīvais dators. Instrumenti – 2 akustiskās ģitāras, 

elektriskā ģitāra, basģitāra, saksofons, blokflauta, vijole, akordeons, bungu komplekts, 

mandolīna, perkusiju komplekts, sintezators un mutes harmonikas. Projekta ietvaros 6 

mēnešus nodrošināts atalgojums mūzikas pedagogam. Projekts ir guvis atsaucību lubāniešu 

vidū, jaunieši labprāt apmeklē ģitārspēles un mūzikas nodarbības, kopīgu muzicēšanu un 

plāno uzstāšanos. 
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6.5.attēls.Bungu komplekts. 

 

Lubānas novada jauniešu centrs īstenoja projektu „Lubānas novada jauniešu centra 

iekārtošana, informācijas punkta izveide un aprīkojuma iegāde brīvā laika aktivitātēm 

Lubānas novada jauniešiem”. Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 

2012.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta kopējā summa 4200 LVL (100% 

valsts budžeta finansējums). Projekta ietvaros izveidots pludmales volejbola laukums, 

iekārtota jauniešu centra virtuve, iegādāti 2 datori, izveidots jauniešu informācijas punkts, 

iegādāts tūrisma inventārs, video projektors un ekrāns - 4200 LVL. 

 
6.6.attēls. Jauniešu informācijas centrs. 
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6.7.attēls.Jaunais volejbola laukuma iekārtojums. 

 

 
6.1.tabula.Līdzfinansējumi nevalstiskajām organizācijām projektu īstenošanai 

Biedrības nosaukums, reģ. Nr. LVL Finansējuma mērķis 

Biedrība „Saulains rīts”, 

reģ.Nr.40008174329 

2 084 Līdzfinansējums EEZ finanšu instrumenta 

programmas projektam „Atbalsta centrs 

ģimenēm ar bērniem Lubānas novadā” 

Biedrība „Vecais ceplis”, 

reģ.Nr.40008209921 

182 Līdzfinansējums ELFLA projektam „Jāņa 

Zābera muzeja „Vecais ceplis” attīstības 

veicināšanai” 

Biedrība „Cerība”, reģ.Nr.40008013465 500 Līdzfinansējums Borisa un Ināras Teterovu 

fonda projektam „Būsim veseli” 

Kopā 2 766  

Datu avots: Lubānas novada pašvaldība, 2014. 
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7. LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PLĀNOTIE 

PASĀKUMI 2014. GADĀ 
 

1.Skolas ielas katlumājas siltumtrases rekonstrukcija (cauruļvadu nomaiņa un siltummezglu 

izbūve) 

2. Skolas ielas katlumājas siltumražošanas iekārtas nomaiņa. 

3. Stacijas ielas gājēju celiņa seguma nomaiņa 

4. Pilsētas estrādes deju laukuma, gājēju celiņa un apgaismojuma atjaunošana. 

5. Vidzemes ielas asfaltseguma atjaunošana. 

6. Meirānu ielas un  Baložu ielas novadgrāvju tīrīšana. 

7. Ventilācijas sistēmas izbūve Lubānas vidusskolas sporta zālē. 
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PIELIKUMI 
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1.pielikums. Neatkarīga revidenta 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”) 2013. gada 

konsolidētā finanšu pārskata revīziju. Revidētais 2013. gada finanšu pārskats ietver: 

 2013. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

 2013. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

 Iestādes pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

 Iestādes naudas plūsmas pārskatu par 2013. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

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

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu pārskatus, kā 
norādīts finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi nav konsolidēti šajā finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par finanšu pārskata sagatavošanu 

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

atspoguļošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 1115 

„Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par 

nepieciešamu, lai nodrošinātu finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas 

neatbilstības, sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

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

Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums jāievēro 

ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka finanšu pārskatā nav 

būtisku neatbilstību. 

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

summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu vērtējumu, 

ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo riska 

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

un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas 

procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības 
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uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata 

vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

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

Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par 

Pašvaldības finansiālo stāvokli 2013. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas 

plūsmām 2013. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013. gada 15. oktobra noteikumu 

Nr. 1115 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2013. gadu, kas atspoguļots gada pārskata sadaļā Vadības 

ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2013. 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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