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SAĪSINĀJUMI 

 

 

Saīsinājums Skaidrojums 

AP Lubānas novada attīstības programma 2019.-2026. gadam 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
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IAS Lubānas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam 

Interreg Lat-Lit 
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Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam 

IP Ilgtermiņa prioritāte 

km Kilometri 

Latvija 2030 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam 

LEADER Mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai 

LND Lubānas novada dome 

m Metrs 

MK Ministru Kabinets 
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VP Vidēja termiņa prioritāte 

VPR Vidzemes plānošanas reģions 
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IEVADS 

“Lubānas novada attīstības programma 2019.–2026. gadam” (turpmāk – Attīstības programma) ir Lubānas 

pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kas, atbilstoši pašvaldības ilgtermiņa attīstības 

redzējumam un attīstības prioritātēm, nosaka novada attīstības vidēja termiņa prioritātes un ir pamats 

pašvaldības rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai.  

Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija (turpmāk - Stratēģija) nosaka attīstības vīziju un trīs 

stratēģiskos mērķus, kuru īstenošanas instrumenti ir Lubānas novada Attīstības programma un teritorijas 

plānojums. Stratēģijā ir izvirzīta ilgtermiņa prioritāte novada attīstībai laika posmā līdz 2030. gadam, savukārt 

Attīstības programmā tiek noteiktas vidēja termiņa prioritātes, rīcības, to sasniegšanai realizējamie uzdevumi 

un aktivitātes, plānotās investīcijas. 

Lubānas novada attīstības programma 2019.-2026. gadam izstrādāta, ņemot vērā esošo situāciju, analizējot 

pašvaldības rīcībā esošos resursus, tā ir vērsta uz novada līdzsvarotu attīstību - ekonomiskās izaugsmes 

veicināšanu, sociālās stabilitātes nodrošināšanu un drošas dzīves vides veidošanu.  
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ILGTERMIŅA UN VIDĒJA TERMIŅA STRATĒĢISKIE UZSTĀDĪJUMI 

 

1.1. Lubānas novada ekonomiskais profils un specializācija  

Lubānas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam vīzija paredz Lubānas novada attīstību 
kā daudzpusīgu dabas vērtību un cilvēka kvalitatīvas dzīves iespēju zemi, ekoloģiskas vides un saimnieciskās 
darbības paraugu Latvijai un pasaulei, kuras pamatvērtības veido – daba, cilvēki, latviska vide un tradīcijas, 
Latvijas un pasaules mēroga slavenības, kuras dzimušas vai savas dzīves darbību saistījušas ar Lubānas novadu.  

Vīzijas sasniegšanai izvirzītie stratēģiskie mērķi paredz, ka attīstība notiek trīs virzienos: (1) mērķis SM1 Efektīva 
uzņēmējdarbība; (2) mērķis SM2 Cilvēka dzīves labklājība; (3) mērķis SM3 Kvalitatīva un pieejama dzīves vide. 
Lubānas novada kā ilgtermiņa attīstības prioritāte ir noteikta:  IP1 Zaļš, konkurētspējīgs novads.  

Lubānas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. - 2030. gadam ir definēta Lubānas novada specializācija. 
Ņemot vērā neskarto vidi, stabilu ekosistēmu līdzsvaru, zemāku vides piesārņojumu, zemes intensitātes 
ekonomiku potenciāli novada teritorijā ir iespējama ekoloģiski tīras pārtikas produktu ražošana, radošā 
tūrisma un aktīvās atpūtas nozaru attīstība. Tāpat vietējās ekonomikas attīstības iespējas ir cieši saistītas ar 
mežu saimniecisko izmantošanu un – perspektīvā - arī kokapstrādes produktu ar pievienoto vērtību ražošanu. 
Mežu izmantošana saistāma ar medību tūrisma, dabas un ekotūrisma attīstību. Saglabājamas tradicionālās 
lauksaimniecības nozares - graudkopība, piena un gaļas lopkopība.  

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Ilgtspējīgas attīstītības stratēģija 2030 (Stratēģija 2030), nosakot reģiona 
prioritātes ekonomiskajā specializācijā, paredz, ka līdz 2030. gadam, vienlaikus ar augstas pievienotās vērtības 
specializācijas jomām, tradicionālajās nozarēs - kā mežrūpniecībā un lauksaimniecībā, pārtikas 
rūpniecības/ražošanas, tūrisma un rekreācijas nozarēs - tiek veicināta augstākas pievienotās vērtības produktu 
ražošana. Līdz ar to saskaņā ar  VPR Stratēģijā 2030 definētajiem specializācijas virzieniem Lubānas novadam 
atbilstoši ir: 

1) augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumi; 
2) rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms; 
3) kultūras un radošās industrijas. 

Atbilstoši VPR Attīstības programmā 2015. - 2020. gadam noteiktajam, Lubānas novada Attīstības programmas 
vidēja termiņa attīstības prioritātes un to rīcības virzieni un investīciju plāna projekti ir saistīti ar novada 
ekonomisko profilu un ekonomisko specializāciju. 

VPR Attīstības programmā 2015. - 2020. gadam vidēja termiņa mērķi līdz 2020. gadam tiek noteikti trīs 
virzieniem – “cilvēks’, “ekonomika” un “teritorija”.  

Vidzemes reģiona attīstības vidēja termiņa prioritāte 4.2. Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana 
ilgtermiņā ir tieši saistīta ar Lubānas novada Attīstības programmā 2019. - 2026. gadam noteikto stratēģisko 

mērķu sasniegšanai paredzētajām vidēja termiņa prioritātēm un rīcības virzieniem.  

1.1.1. tabula. Lubānas novada ekonomiskā profila un specializācijas atbilstība Vidzemes reģiona vidēja 
termiņa attīstības prioritātēm un rīcības virzieniem. 

Lubānas novada 
 Attīstības programma 2019.–2026. gadam VPR Attīstības programma 2015.–2020. gadam 

Stratēģiskā mērķa SM1: Efektīva uzņēmējdarbība 
sasniegšanai noteiktie vidēja termiņa prioritātes un 
rīcības virzieni: 
VP1: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi  
RV1.3: Pašvaldības kompetences un atvērta kopiena 
 

 Ilgtermiņa prioritāte IAS6: Vietu pievilcība  
 
Vidēja termiņa prioritāte  
6.2. Aktīva pilsoniskā līdzdalība un iesaistoša 
kultūrvide 
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Lubānas novada 
 Attīstības programma 2019.–2026. gadam VPR Attīstības programma 2015.–2020. gadam 

VP2: Vides attīstība un pieejamība 
RV2.1: Kvalitatīva un droša transporta un 
inženiertehniskā infrastruktūra 
RV2.3: Ainavas un vides attīstība 
 
 
 
VP3: Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 
RV3.1:  Atbalsts un sadarbība uzņēmējdarbības jomā 
RV3.2: Dabas un aktīvās atpūtas tūrisma piedāvājums 

Ilgtermiņa prioritāte IAS5: Sasniedzams reģions  
Vidēja termiņa prioritāte  
5.1. Sabiedriskais transports un ceļi  
Ilgtermiņa prioritāte IAS6: Vietu pievilcība  
Vidēja termiņa prioritāte  
6.1. Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide 
 
Ilgtermiņa prioritāte IAS3 Ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības un inovāciju vide  
Vidēja termiņa prioritātes:  
3.1.Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese  
4.2. Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma   
 
 

Stratēģiskā mērķa SM2: Cilvēka dzīves labklājība  
sasniegšanai noteiktās  vidēja termiņa prioritātes un 
rīcības virzieni: 
VP1: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 
RV1.1: Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu sporta 
pakalpojumu piedāvājums 
RV1.2: Pieejama sociālā palīdzība un primārā veselības 
aprūpe 
VP2: Vides attīstība un pieejamība 
RV2.2: Plūdu novēršanas pasākumi 
RV2.3: Ainavas un vides attīstība 

Ilgtermiņa prioritāte IAS1: Kvalitatīva, pieejama un 
daudzpusīga izglītība 
 
Ilgtermiņa prioritāte IAS2: Sociālā drošība un 
veselība  
Vidēja termiņa prioritātes:  
2.1.Veselība 
 2.2. Sociālā drošība 
 
 
Ilgtermiņa prioritāte IAS6: Vietu pievilcība  
Vidēja termiņa prioritāte: 
 6.2. Aktīva pilsoniskā līdzdalība un iesaistoša 
kultūrvide. 
 

Stratēģiskā mērķa SM3: kvalitatīva un pieejama 
dzīves vide sasniegšanai noteiktie - vidēja termiņa 
prioritātes un rīcības virzieni: 
VP1: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 
RV1.3: Pašvaldības kompetences un atvērta kopiena 
VP2: Vides attīstība un pieejamība 
RV2.3: Ainavas un vides attīstība 
VP3: Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 
RV3.1:  Atbalsts un sadarbība uzņēmējdarbības jomā 

Ilgtermiņa prioritāte IAS6: Vietu pievilcība  
Vidēja termiņa prioritāte  
6.2. Aktīva pilsoniskā līdzdalība un iesaistoša 
kultūrvide 
Ilgtermiņa prioritāte IAS5: Sasniedzams reģions  
Vidēja termiņa prioritāte  
5.1. Sabiedriskais transports un ceļi  
Ilgtermiņa prioritāte IAS6: Vietu pievilcība  
Vidēja termiņa prioritāte  
6.1. Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide 
 
Ilgtermiņa prioritāte IAS3 Ilgtspējīgas 
uzņēmējdarbības un inovāciju vide  
Vidēja termiņa prioritātes:  
3.1.Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese  
4.2. Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma   
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1.2. Lubānas novada vīzija, ilgtermiņa prioritāte un vidēja termiņa 
attīstības stratēģiskais ietvars  

Lubānas novada attīstības vīzija līdz 2030. gadam ir „Daudzpusīgas dabas vērtību un cilvēku iespēju zeme, 
ekoloģiskas vides un saimnieciskās darbības paraugs Latvijai un pasaulei”. Lubānas novada attīstības pamatā 
ir tā būtiskākās vērtības: daba un cilvēki, latviska vide un tradīcijas, Latvijas un pasaules mēroga slavenības.  

Lubānas novada attīstība ilgtermiņā ir vērsta uz trim sasniedzamiem stratēģiskiem mērķiem (SM):  

SM1: Efektīva uzņēmējdarbība. 

SM2: Cilvēka dzīves labklājība. 

SM3: Kvalitatīva un pieejama dzīves vide.  

Ilgtermiņa prioritāte (IP) “Zaļš, konkurētspējīgs novads”. 

Lubānas novada attīstības pamatvirzieni ir tradicionālās lauksaimniecības nozares un mežizstrāde. Novada 
attīstības pamatvirzieni atbilst Vidzemes plānošanas reģiona attīstības prioritātēm un integrē novadu 
Vidzemes reģionā, Latvijā un Baltijā, Eiropā. (skat. tabulu 1.2.1.) 

1.2.1. tabula. Lubānas novads Vidzemē, Latvijā, Eiropā un pasaulē. 

Lubānas novads Vidzemes reģionā Lubānas novads Latvijā 
Lubānas novads 

Eiropā, un pasaulē 

Zaļš novads 
 
Mežizstrāde, tradicionālā 
lauksaimniecība, videi draudzīga 
saimniekošana, medību un ekotūrisms 
 
Sakārtota un pievilcīga, videi draudzīga 
dzīves vide 

Zaļš novads 
 
Mežizstrāde, videi draudzīga 
saimniekošana, medību un ekotūrisms 
 
 
Saglabāta tradicionālā apbūves un 
dabas ainava 

Zaļš novads 
 

 
Videi draudzīga 
saimniekošana un 
produkcija, medību un 
ekotūrisms 

 

Izvērtējot novada teritorijas attīstības priekšnoteikumus - ģeogrāfisko novietojumu, iedzīvotāju, ekonomiskos, 
dabas un kultūrvēsturiskos resursus Latvijas, Vidzemes reģiona un vietējās pašvaldības attīstības kontekstā, 
ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības ilgtermiņa uzstādījumus, ir izveidots Lubānas novada ilgtermiņa un 
vidējas termiņa attīstības stratēģiskais ietvars (skat. tabulu 1.2.2.). 
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1.2.2. tabula. Lubānas novada ilgtermiņa un vidējas termiņa attīstības stratēģiskais ietvars. 

 

Vīzija 
Daudzpusīgas dabas vērtību un cilvēku iespēju zeme, ekoloģiskas vides un 

saimnieciskās darbības paraugs Latvijai un pasaulei 
  

        

Stratēģiskie 
mērķi 

SM1: 
 Efektīva 
uzņēmējdarbība  

SM2:  
Cilvēka dzīves labklājība 

 

SM3: 
Kvalitatīva un  
pieejama dzīves vide 

 

        

Ilgtermiņa 
prioritāte 

IP: Zaļš, konkurētspējīgs novads 

 
 

 
 

 
   

Vidēja termiņa 
prioritātes 

VP1: 
Konkurētspējīga 

un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība   

VP2: Aktīva kopiena un 
kvalitatīvi pakalpojumi 

 

VP3:  Vides attīstība un 
pieejamība 

  

Rīcības virzieni 

       

RV1.1: Atbalsts 
uzņēmējdarbības 

attīstībai 
 

 

RV2.1: Kvalitatīvs izglītības, 
kultūras un masu sporta 

pakalpojumu piedāvājums 

 

RV3.1:  Kvalitatīva un droša 
transporta un 

inženiertehniskā 
infrastruktūra 

 

  

       

RV1.2:  
Dabas un aktīvās 
atpūtas tūrisma 

piedāvājums  
  

RV2.2: Pieejama sociālā 
palīdzība un primārā 

veselības aprūpe 

 

RV3.2: Plūdu novēršanas 
pasākumi 

  

       

 

 

RV2.3: Pašvaldības 
kompetence un atvērta 

kopiena  

RV3.3: Ainavas un vides 

attīstība 

  RV3.2: Plūdu novēršanas 

pasākumi 

      

1.3. Vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi 

Lai nodrošinātu novada stratēģisko uzstādījumu izpildi, Attīstības programmā ir noteiktas 3 vidēja termiņa 
prioritātes, izvirzītas rīcības un uzdevumi to īstenošanai. Vidēja termiņa prioritātes izriet no novada 
stratēģiskiem uzstādījumiem un ir saistītas ar Lubānas novada kā etniski saliedētas sabiedrības – kopienas 
attīstību un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, vides attīstību un pieejamību visā novada teritorijā, 
konkurētspējīgas un videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstību. 
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Kvalitatīvas izglītības, kultūras un masu sporta pakalpojuma nodrošināšana, sociālās palīdzības un primārās 
veselības aprūpes pieejamība, publiskās infrastruktūras, vides sakārtošana un atbalsts uzņēmējdarbībai ļautu 
saglabāt iedzīvotāju skaitu un noturētu to vismaz pašreizējā līmenī, radot pievilcīgu vidi dzīvošanai, atpūtai un 
uzņēmējdarbības attīstībai.  

 
1.3.1.tabula. Lubānas novada Vidēja termiņa prioritātes 2019.-2026. gadam. 

 

 

Vidēja termiņa prioritātes 2019.-
2026. gadam 

VP1 – Konkurētspējīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība  

VP2 – Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 

VP3 – Vides attīstība un pieejamība 

 

VP1 – Konkurētspējīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība 

Atbalsts un sadarbība uzņēmējdarbības jomā, esošo un jaunu uzņēmējdarbības un ražošanas teritoriju 
sakārtošana un dabas un aktīvās atpūtas tūrisma piedāvājums. 

VP2 – Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi   

Kvalitatīvs izglītības un kultūras pakalpojuma piedāvājums, pieejama sociālā palīdzība, primārā veselības 
aprūpe un sabiedrības iesaiste aktīvā dzīvesveidā, kompetenta pašvaldība un atvērta kopiena.  

VP3 – Vides attīstība un pieejamība  

Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra, plūdu riska novēršanas pasākumi, 
kvalitatīvas vides saglabāšana.  

Lai īstenotu Lubānas novada Attīstības programmas rīcības virzienus, nodrošinot savstarpēji papildinoša un 
kompleksa atbalsta mehānisma izveidi, katram rīcības virzienam ir definēti uzdevumi (skat. 1.3.2. tabulu). 
Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2026. gadam vidējā termiņa prioritāšu un rīcības virzienu 
sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji ir definēti 5. nodaļā. 

 

 

 

Lubānas
novads

Kopienas 
attīstība

Uzņēmējdarbība

Vide Tūrisms
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1.3.2. tabula. Lubānas novada uzdevumi atbilstoši vidējā termiņa prioritātēm un rīcības virzieniem. 

IP: Zaļš, konkurētspējīgs novads 

Vidēja termiņa 
prioritāte 

Rīcības virzieni Uzdevumi 

VP1:  
Konkurētspējīga 

un videi 
draudzīga 

uzņēmējdarbība 

RV1.1:  Atbalsts 
uzņēmējdarbības attīstībai 

U1.1.1: Atbalstīt vietējos amatniekus un 
mājražotājus  

U1.1.2: Atbalstīt un veicināt uzņēmējdarbības  
attīstību 

RV1.2: Dabas un aktīvās 
atpūtas tūrisma piedāvājums 

U1.2.1: Veicināt sadarbību  ar reģiona novadiem 
kopīga tūrisma produktu un maršrutu izstrādē un 
piedāvājuma veidošanā 

U1.2.2: Izstrādāt dabas, izziņas un aktīvās atpūtas 
tūrisma piedāvājumu 

U1.2.3: Nodrošināt mārketinga pasākumus 
novada pasākumiem un piedāvājumiem 

VP2: Aktīva 
kopiena un 
kvalitatīvi 

pakalpojumi 

RV2.1: Kvalitatīvs izglītības, 
kultūras un masu sporta 

pakalpojumu piedāvājums 

U2.1.1: Nodrošināt mūsdienīgu izglītības procesu 

U2.1.2: Pilnveidot neformālo un mūžizglītības 
piedāvājumu 

U2.1.3: Saglabāt kultūras mantojumu un tautas 
mākslas tradīcijas 

U2.1.4: Atbalstīt kopienas iniciatīvas un lietderīgu 
brīvā laika pavadīšanu 

U2.1.5: Pilnveidot izglītības un kultūras iestāžu 
materiāli tehnisko bāzi 

U1.1.6: Pilnveidot sporta aktivitāšu piedāvājumu 
un materiāli tehnisko bāzi 

RV2.2: Pieejama sociālā 
palīdzība un primārā veselības 

aprūpe  

U2.2.1: Nodrošināt un pilnveidot sociālos 
pakalpojumus dažādām mērķa grupām 

U2.2.2: Veicināt primārās veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību  

RV2.3: Pašvaldības 
kompetence un atvērta 

kopiena 

U2.3.1: Veicināt pašvaldības darbinieku 
kapacitātes paaugstināšanu 

U2.3.2: Rosināt sociālo dialogu un sabiedrības 
iesaisti lēmumu pieņemšanā 

U2.3.3: Popularizēt brīvprātīgo darbu 

U2.3.4: Nodrošināt IKT modernizāciju un e-vides 
attīstību 

VP3: Vides 
attīstība un 
pieejamība 

RV3.1: Kvalitatīva un droša 
transporta un inženiertehniskā 

infrastruktūra  

U.3.1.1: Attīstīt pašvaldības ielu un ceļu 
infrastruktūru  

RV3.2: Plūdu novēršanas 
pasākumi 

U3.2.1: Nodrošināt meliorācijas sistēmu 
atjaunošanu 

U3.2.2: Veikt preventatīvus pasākumus plūdu 
risku pasākumu novēršanai 

RV3.3: Ainavas un vides 
attīstība 

U3.3.1: Organizēt vides apziņas veidošanas  un 
informēšanas pasākumus 

U2.3.2: Attīstīt novada publisko ārtelpu   
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2. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS SASKAŅOTĪBA UN PĒCTECĪBA AR PLĀNOŠANAS 

DOKUMENTIEM   

Lubānas novada Attīstības programma 2019.-2026. gadam izstrādāta, ievērojot attīstības plānošanas 
normatīvajos aktos noteiktos principus un ņemot vērā Latvijas Republikas attīstības plānošanas dokumentos, 
kā arī Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) attīstības plānošanas dokumentos un blakus esošo 
pašvaldību - Gulbenes, Rugāju, Balvu un Madonas novadu attīstības plānošanas dokumentos noteikto.  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam (Latvija 2030) ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa 
nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokuments, savukārt Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020. gadam 
(NAP2020) ir hierarhiski augstākais vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments.  

Izstrādājot Lubānas novada attīstības programmu, ņemta vērā VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 un 
VPR Attīstības programma 2015.-2020. gadam. Vienlaicīgi Lubānas novada Attīstības programmas risinājumos 
tiek ievēroti kaimiņu pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti - Gulbenes novada Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2014.-2030. gadam, Gulbenes novada Attīstības programma 2018.-2024. gadam, Rugāju novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Rugāju novada attīstības programma 2013.-2019. gadam, 
Balvu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam,  Balvu novada attīstības programma 2018. - 
2024. gadam, Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038., Madonas novada attīstības 
programma 2013.-2020. gadam.  

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam nosaka 7 prioritātes, kas ietver vienu vai vairākus 
galvenos attīstības virzienus un atbilstoši definētus ilgtermiņa mērķus. Viens no galvenajiem mērķiem “Latvija 
- mūsu mājas, zaļa un sakopta, radoša un ērti sasniedzama vieta pasaules telpā, par kuras ilgtspējīgu attīstību 
mēs esam atbilstīgi nākamo paaudžu priekšā” ir attiecināms uz Lubānas novada attīstības vīziju “Daudzpusīgu 
dabas vērtību un cilvēku iespēju zeme, ekoloģiskas vides un saimnieciskās darbības paraugs Latvijai un 
pasaulei” un ietver gan novada telpiskās struktūras, gan sociāli ekonomiskās specializācijas uzstādījumu 
atbilstoši Lubānas novada telpiskajai struktūrai un teritorijas pamatvērtībām, vienlaikus, uzstādot tālejošu 
vīziju tieši līdzsvarotas un videi draudzīgas attīstības virzienā.  

Latvija 2030 attīstības virziena “Telpiskās attīstības perspektīva ”Pilsētas un lauku mijiedarbība” paredz, ka 
pilsētu un lauku mijiedarbība un sadarbība sniedz iedzīvotājiem plašākas iespējas un dažādo kvalitatīvas vides 
pieejamību neatkarīgi no dzīves vietas. Lubānas novada Attīstības programmā noteiktā ilgtermiņa prioritāte IP: 
Zaļš, konkurētspējīgs novads un vidēja termiņa prioritātes VP1: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi; 
VP2: Vides attīstība un pieejamība;  VP3:  Konkurētspējīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība atbilst Latvija 
2030 noteiktajam (skat. 2.1.1. tabulu).  

2.1.1. tabula. Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam stratēģiskā ietvara saskaņotība ar 
Latvija 2030.  

„Latvija 2030” 
Lubānas novada Attīstības programma 2019. 

– 2026. gadam 

Vīzija un ilgtermiņa prioritāte  

Latvija – mūsu mājas – zaļa un sakopta, radoša un ērti 
sasniedzama vieta pasaules telpā, par kuras ilgtspējīgu 
attīstību mēs esam atbildīgi nākamo paaudžu priekšā 

Daudzpusīgu dabas vērtību un cilvēku iespēju 
zeme, ekoloģiskas vides un saimnieciskās 
darbības paraugs Latvijai un pasaulei. 
IP: Zaļš, konkurētspējīgs novads 

Vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni 

Kultūras telpas saglabāšana, mijiedarbība un 
bagātināšana  
Mērķis - saglabāt un attīstīt Latvijas kultūras kapitālu un 
veicināt piederības izjūtu Latvijas kultūras telpai, attīstot 
sabiedrības radošumā balstītu konkurētspējīgu nacionālo 
identitāti un veidojot Latvijā kvalitatīvu kultūrvidi 
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:  

VP2: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 
RV2.1: Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu 
sporta pakalpojumu piedāvājums 
RV2.2: Pieejama sociālā palīdzība un primārā 
veselības aprūpe 
RV2.3: Pašvaldības kompetence un atvērta 
kopiena 
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„Latvija 2030” 
Lubānas novada Attīstības programma 2019. 

– 2026. gadam 

Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai stiprināšana 
Radošas sabiedrības veidošana 

VP3: Vides attīstība un pieejamība 
RV3.3: Ainavas un vides attīstība 

Cilvēkkapitāla bāzes vērtība un produktivitāte 
Mērķis - saglabāt Latvijas cilvēkkapitāla bāzes vērtību un 
kāpināt tā ražīgumu līdz ES vidējam  līmenim, attīstot 
prasmes, kas sekmē jaunradi, elastību un līdzdalību darba 
tirgū 
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:  
Nodarbinātības programmas darbaspēka līdzdalības 
palielināšanai 
Cilvēkkapitāla attīstība un produktivitātes kāpinājums 
Veselības un sociālo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība 

VP3: Vides attīstība un pieejamība 
RV3.1: Kvalitatīva un droša transporta un 
inženiertehniskā infrastruktūra 
VP1: Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 
RV1.1:  Atbalsts  uzņēmējdarbības attīstībai 

 

Iespēju vienlīdzība un vidusslāņa veidošanās 
Mērķis - pieaugot IKP, samazināt sociālo un ienākumu 
nevienlīdzību, veicināt sociālo iekļaušanos, mazināt 
nabadzības riskus, sekmēt sociāli un ekonomiski stabila 
vidusslāņa veidošanos sabiedrībā.  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:  
Kvalitatīvas izglītības un bērnu aprūpes pieejamība; 
Resursu pieejamība. 

VP2: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 
RV121: Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu 
sporta pakalpojumu piedāvājums 
RV2.3: Pašvaldības kompetence un atvērta 
kopiena 
 
 

Kvalitatīva un pieejama izglītība mūža garumā 
Mērķis -  izveidot vienu no labākajām izglītības sistēmām 
ES un kļūt par vienu no līderēm pieaugušo izglītības 
pieejamības un izmantošanas ziņā 
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:  
Izglītības pieejamība un pārmaiņas izglītības procesa 
organizācijā 
Skola kā sociālā tīklojuma centrs 
E-skola un informācijas tehnoloģiju izmantošana 
Izglītošanās mūža garumā. 

VP2: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 
RV2.1: Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu 
sporta pakalpojumu piedāvājums 
RV2.3: Pašvaldības kompetences un atvērta 
kopiena 

 

Atjaunojama un droša enerģija 
Mērķis- nodrošināt valsts enerģētisko neatkarību, 
palielinot energoresursu pašnodrošinājumu un 
integrējoties ES enerģijas tīklos  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:  
Energoefektivitātes pasākumi. 

VP3: Vides attīstība un pieejamība 
RV3.1: Kvalitatīva un droša transporta un 
inženiertehniskā infrastruktūra 

Dabas vērtību un pakalpojumu ilgtspējīga 
apsaimniekošana  
Mērķis - būt ES līderei dabas kapitāla saglabāšanā, 
palielināšanā un ilgtspējīgā izmantošanā.  
Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:  
Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana 

VP3: Vides attīstība un pieejamība 
RV3.3: Ainavas un vides attīstība 
VP1:  Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 
RV1.2: Dabas un aktīvās atpūtas tūrisma 
piedāvājums 

Sociālā kapitāla vērtības pieaugums. 
Mērķis - izveidot publisko pārvaldību, kas ir efektīva, spēj 
ne tikai ātri reaģēt uz pārmaiņām, bet arī  paredzēt un 
virzīt tās, radot sabiedrībai nozīmīgus un nākotnē 
nepieciešamus pakalpojumus, un kurā aktīvi līdzdarbojas 
lielākā daļa Latvijas sabiedrības  
 

VP2: Aktīva kopiena un kvalitatīvi 
pakalpojumi 
RV2.3: Pašvaldības kompetences un atvērta 
kopiena 
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„Latvija 2030” 
Lubānas novada Attīstības programma 2019. 

– 2026. gadam 

Prioritārie ilgtermiņa rīcības virzieni:  
Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā Pilsoniskā 
izglītība un sociālā integrācija 
E-pārvaldība un sabiedriskā inovācija 

NAP 2020 ir hierarhiski augstākais nacionāla līmeņa vidēja termiņa plānošanas dokuments, tas ir saistīts ar 
"Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam" un "Nacionālo reformu programmu stratēģijas "ES 
2020" īstenošanu.  

Zemāk tabulās 2.1.2.  un 2.1.3. ir dots Lubānas novada kā vietēja līmeņa pašvaldības vidēja termiņa prioritāšu 
īstenošanas paredzamais ieguldījums NAP 2020 un Vidzemes plānošanas reģiona vidēja termiņa prioritāšu un 
rīcības virzienu īstenošanā.  

2.1.2. tabula. Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2020. gadam saskaņotība ar NAP 2020. gadam.  

 
NAP 2020 

Lubānas novada attīstības programmas 2019. -
2026. Vidēja termiņa prioritātes 

Prioritāte "Tautas saimniecības izaugsme" 
Rīcības virziens "Izcila uzņēmējdarbības vide" 

VP1:  Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 

Prioritāte "Cilvēka drošumspēja" 
Rīcības virziens "Cienīgs darbs" 
Rīcības virziens "Stabili pamati tautas ataudzei 
Rīcības virziens "Kompetenču attīstība" 
Rīcības virziens "Vesels un darbspējīgs cilvēks" 
Rīcības virziens "Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā 
līdzdalība kā piederības Latvijai pamats" 

VP2: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 

Prioritāte "Izaugsmi atbalstošas teritorijas" 
Rīcības virziens "Ekonomiskās aktivitātes veicināšana 
reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana" 
Rīcības virziens "Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku 
darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai" 
Rīcības virziens "Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga 
apsaimniekošana" 

VP1:  Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 

 

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2030 

Vidzemes reģiona stratēģija veidota ar ilgtspējīgas attīstības uzstādījumu, kuru caurvij savstarpēji saistītas 
dimensijas – sociālā (sabiedrības spējas un darbība), ekonomiskā (līdzekļi mērķu sasniegšanai) un vides 
dimensija.  

Lubāna tiek minēta kā lauku attīstības pilsēta, kurai ir nepieciešams stiprināt sadarbības saites, nodrošinot 
pakalpojumu (izglītības, veselības, sociālos, kultūras, izklaides u.c.) un darba vietu pieejamību un 
sasniedzamību lauku iedzīvotājiem, kā arī rekreācijas un dzīvošanas iespējas pilsētas iedzīvotājiem, attīstot 
kvalitatīvu un savstarpēji savienojošu transporta infrastruktūru, īpaši uzlabojot ceļu kvalitāti, elektroniskos 
sakarus un sabiedrisko infrastruktūru, tā radot dzīvošanai pievilcīgu vidi lauku teritorijās. 
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2.1.3. tabula. Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam saskaņotība ar VPR Ilgtspējīgās 
attīstības stratēģiju 2030.  

Lubānas novada attīstības programma 2019.-2026. 
gadam 

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgās attīstības 
stratēģija 2030 

Vīzija 

Daudzpusīga dabas vērtību un cilvēku iespēju zeme, 
ekoloģiskas vides un saimnieciskās darbības paraugs 
Latvijai un pasaulei 

Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus 
piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un drošs 
reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, 
ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību noteiktās 
reģiona viedās specializācijas jomās 

Stratēģiskie mērķi 

SM1: Efektīva uzņēmējdarbība 
SM2: Cilvēka dzīves labklājība 
SM3: Kvalitatīva un pieejama dzīves vide 

Sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un 
teritoriālo attīstību, īstenojot uz elastīgumu vērstu 
integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas 
nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo 
priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un 
drošumspējas palielināšanai 

Ilgtermiņa prioritātes 

IP1: Zaļš, konkurētspējīgs novads Stratēģiskais virziens: CILVĒKS 
IAS1: Kvalitatīva, pieejama un daudzpusīga izglītība 
IAS2: Sociālā drošība un veselība 
Stratēģiskais virziens: EKONOMIKA 
IAS3: Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju vide 
IAS4: Ilgtspējīga energoefektīva ekonomika 
Stratēģiskais virziens: TERITORIJA 
IAS5: Pieejams reģions 
IAS6: Vietu pievilcība 

Vidēja termiņa prioritātes 

VP1 Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 
RV1.1: Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

1.1. Darba tirgus prasmju un  uzņēmējspējas 
attīstība 

 

VP2 Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 
RV2.2: Pieejama sociālā palīdzība un primārā 
veselības aprūpe  

2.1.Veselība 

VP2 Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 
RV2.2. Pieejama sociālā palīdzība un primārā 
veselības aprūpe 

2.2. Sociālā drošība 

VP1 Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 
RV1.1: Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

3.1.Tematiskie tīklojumu un zināšanu pārnese 

VP1 Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 
RV1.1: Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

3.2.Efektīva uzņēmējdarbības atbalsta sistēma 

VP1 Konkurētspējīga un videi draudzīga 
uzņēmējdarbība 

4.1.Ilgtspējīga energosistēma 

VP3 Vides attīstība un pieejamība 
RV3.3: Ainavas un vides attīstība 
 

4.2.Dabas kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana 

VP3 Vides attīstība un pieejamība 5.1.Sabiedriskais transports un ceļi 
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RV3.1: Kvalitatīva un droša transporta un 
inženiertehniskā infrastruktūra 

VP2 Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 
RV2.1. Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu sporta 
pakalpojumu piedāvājums 
RV2.2: Pieejama sociālā palīdzība un primārā 
veselības aprūpe 
VP3 Vides attīstība un pieejamība 
RV3.3: Ainavas un vides attīstība 

6.1.Ilgtspējīga un pievilcīga dzīves vide 

VP2 Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 
RV2.3: Pašvaldības kompetences un atvērta kopiena 

6.2.Aktīva pilsoniskā sabiedrība un iesaistoša 
kultūrvide 

 

Prognozējams, ka mazinoties starptautisko robežu nozīmei, vietu konkurence arvien palielināsies un mazāk 
konkurētspējīgās vietas riskēs izzust. Lubānai ir nomaļākās, bet vienlaicīgi arī robežšķirtnes zīmols – teiksmainā 
Aiviekste, ozoli, neskartā daba, kuru turpmākajā periodā ir jāspēj mērķtiecīgi izmantot identitātes 
stiprināšanai, iedzīvotāju savstarpējo neformālo saišu veicināšanai. Tūrisma piedāvājumu kvalitāte Lubānas 
novadā uzlabojas un ik gadus rodas jauni piedāvājumi.   

Lai arī Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos nav norādīts, kā konkrēti iesaistīt 
Lubānas resursus viedās specializācijas attīstībā, Lubānas novadam ir potenciāls atsevišķu jomu attīstībai - 
rekreācijas un ilgtspējīga tūrisma jomā, kultūras un radošās industrijas, attālinātā darba un pakalpojumu, kā 
arī zināšanu ietilpīgas bio-ekonomikas - augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumu, veselīgas pārtikas 
un dzērienu ražošanai. 

Vidzemes reģionā, līdzīgi kā citi novada nozīmes centri arī Lubānas pilsēta nodrošina daudzfunkcionālus 
pakalpojumus  un veicina apkārtējo lauku teritoriju attīstību, dzīvotspēju un identitātes saglabāšanu.  

Lubānas kā novada attīstības centra loma saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona stratēģiju ir: 
1) apdzīvoto vietu kultūrvēsturiskā un ainavu mantojuma apzināšana, novērtēšana un saglabāšana; 
2)  nodrošināta pamata un vidējā izglītība, primārā veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi; 
3) informācijas pieejamības nodrošināšana, uzturot bibliotēkas, publiskos interneta pieejas punktus, tūrisma 
un citus informācijas centrus; 
4) lauku apdzīvojuma identitātes saglabāšana pamata pakalpojumu pieejamības attīstībai un vides sakoptībai; 
5) tiek ņemtas vērā dabas un kultūras vērtības, respektējot to nozīmību un publisko pieejamību. 
 
Lubānas novada attīstības programma 2019.-2026. gadam ir izstrādāta, ņemot vērā Vidzemes plānošanas 
reģiona attīstības programmu 2015.-2020. gadam.  

Salīdzinājumā ar daudziem reģioniem pasaulē un Eiropas valstīs, Vidzemes reģionā ir saimnieciski neskartāka 
vide, stabilāks ekosistēmu līdzsvars un zemāks vides piesārņojums. Lubānas novada teritorijas izvietojums 
starp Vidzemes un Latgales reģioniem un tā radītās priekšrocības arī turpmāk pietiekami nodrošinās 
ilgtspējīgas attīstības iespējas.  

Saskaņā ar VP 1 Konkurētspējīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība un VP3 Vides attīstība un pieejamība, 
Lubānas novada attīstības programmā tiek īstenoti dabas kapitāla labākas pārvaldības risinājumi, veicināta 
zaļās ekonomikas un ilgtspējīga dzīvesveida principu iedzīvināšana novadā, saglabājot bioloģisko 
daudzveidību, popularizējot labo praksi par ilgtspējīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības risinājumiem 
novada saimniecību līmenī. Viena no būtiskākajām aktivitātēm ir ceļu infrastruktūras uzlabošana, lai būtu 
kvalitatīvi savienojumu starp novadu un pakalpojumu, darba centriem Latvijā.  

Nākotnē ir jāuzlabo ceļu infrastruktūra, lai Lubānas novada apdzīvojumu centri – Lubāna, Meirāni, Indrāni būtu 
nodrošināti ar kvalitatīvu autoceļu savienojumu ar augstākas nozīmes attīstības centriem – Madonu, Gulbeni, 
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Balviem, Rēzekni. Lubānas novadā vietējai kopienai ir raksturīgs aktīvs dzīvesveids, tāpēc tuvākajos gados 
jāattīsta arī velomaršruti. 

Vidzemes reģionā tiek uzsvērta kvalitatīvas un daudzpusīgas izglītības pieejamība.  Lubānas novadā darbojas 
trīs izglītības iestādes. Tiek identificēta  nepieciešamība uzturēt un nodrošināt iedzīvotājiem sociālo aizsardzību 
un primārās veselības aprūpes pieejamību. Lubānas novada AP ir paredzēti pasākumi sociālo pakalpojumu 
attīstībai, ģimenes un bērnu politikas uzlabošanai un izglītības piedāvājuma daudzveidošanai saskaņā ar VP2 
Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi. 

Pētījumā "Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas” 1  norādīts, ka aizvien lielāka 
uzmanība jāpievērš produkta ar augstāku pievienoto vērtību radīšanai, ko iespējams nodrošināt tikai tad, ja 
notiek sadarbība starp uzņēmumu, zinātniskajām un izglītības institūcijām. Tā kā reģionā ir vismazākais 
iedzīvotāju skaits, jāizmanto reģiona priekšrocības: neskarta daba un klusums, attīstot dabas un rekreācijas 
tūrismu, kā arī rekreācijas pakalpojumus. 

Saskaņotība ar kaimiņpašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem 

Zemāk tekstā ir sniegts īss kopsavilkums par Lubānas novadam piegulošo pašvaldību - Gulbenes, Rugāju, Balvu 
un Madonas novadu attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem ilgtermiņa un vidēja termiņa 
uzstādījumiem.  

Gulbenes novada attīstības plānošanas dokumenti   
Gulbenes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam2 paredz novada attīstību līdz 2030. 
gadam, kad novadu raksturo sakopti lauki, daudzveidīga lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde, inovatīvi 
ražošanas uzņēmumi, kvalitatīvi pakalpojumi, uzturēta kultūrvide un vēstures pieminekļi, pievilcīga lauku un 
pilsētvides ainava, aktīva sabiedriskā dzīve, sociālā iekļaušana ir pamats dzīvošanai, strādāšanai, atpūtai un 
dzīves līmeņa kvalitātes paaugstināšanai katrā ģimenē un novadā kopumā. Lai sasniegtu attīstības vīziju - 
Gulbenes novada attīstības stratēģija paredz, ka novada uzņēmēji un iedzīvotāji attīsta uzņēmējdarbību, 
savukārt pašvaldība sadarbībā ar valsts institūcijām rada iespējas un nodrošina uzņēmējdarbībai labvēlīgu un 
dzīvošanai pievilcīgu vidi.  

Gulbenes novada attīstība ilgtermiņā ir vērsta uz trīs stratēģisko mērķu sasniegšanu:  

o SM1 Cilvēkresursu attīstība; 
o SM2 Attīstīta tautsaimniecība, uzņēmējdarbībai labvēlīga vide; 
o SM3 Kultūras un dabas vērtībās balstīta kvalitatīva dzīvesvide.  

Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem tiek noteiktas šādas ilgtermiņa prioritātes: 
o IP1 Cilvēkresursu attīstība; 
o IP2 ilgtspējīga ekonomika un uzņēmējdarbību atbalstoša vide; 
o IP3 Kultūras telpas attīstība un dzīves kvalitāte. 

 
Katrai ilgtermiņa prioritātei ir pakārtoti prioritārie attīstības virzieni un noteikti svarīgākie īstenojamie projekti 
(stratēģiski svarīgie objekti). Atbilstoši Attīstības stratēģijā noteiktajam Gulbenes novada attīstības 
programmas 2018. - 2024. gadam 3 Rīcības plānā norādīti, kādi uzdevumi, pasākumi un aktivitātes, rezultatīvie 
rādītāji veicami, kā arī kādi būs nepieciešamie finanšu un cilvēkresursi stratēģisko mērķu sasniegšanai.  

Rīcības plānā noteiktas rīcības, lai īstenotu šādu rīcības virzienu sasniegšanu  

o VTPC1 Izglītība un prasmes: kvalitatīva un pieejama izglītība mūža garumā; 
o VTPC2 Sociāli labvēlīga un atbalstoša vide : sociālā palīdzība un pakalpojumu pieejamība; bērnu tiesību 

aizsardzības nodrošinājums;  

                                                 
11 http://www.vidzeme.lv/lv/petijums_vidzemes_planosanas_regiona_viedas_specializacijas_iespejas/ 
2 https://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/pl/strat30-GalaIAS_2030_uz23.03.2016_.pdf  
3 https://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/Att_progr_18-24/AP2018-2020Ricibas_plans.pdf  

https://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/pl/strat30-GalaIAS_2030_uz23.03.2016_.pdf
https://www.gulbene.lv/images/att/pasv/dokum/Att_progr_18-24/AP2018-2020Ricibas_plans.pdf
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o VTPC3 Veselība un veselīgs dzīvesveids ; pilnvērtīga veselības uzlabošana;  
o VTPC4 Informēta un sociāli aktīva sabiedrība : kvalitatīvas informācijas pieejamības nodrošināšana; 

uzņēmīgi un informēti jaunieši;  
o VTPE1 Sasniedzamība un starptautiskā sadarbība: attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra; uz 

sadarbību vērsta pašvaldība;  
o VTPE2 Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana tautsaimniecībā: dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība;  
o VTPE2 Kvalitatīvi pakalpojumi: profesionāla publiskā pārvalde; energoefektīva pārvaldība;  
o VTPE4 Uzņēmējdarbības vide:  ilgtspējīga uzņēmējdarbības vide;  
o VTPE5 Gulbenes pilsēta: ģimenēm draudzīga pilsēta;  
o VTPE6 Tūrisma attīstība: attīstīts tūrisms;  
o VTPK1 Kultūrvide, tradīcijas, ainava: daudzveidīga un saistoša kultūrvide: ilgtspējīga kultūrainava un 

vides labiekārtojums;  
o VTPK2 Bibliotēkas kā daudzfunkcionāli centri: attīstīts daudzfunkcionāls bibliotēku tīkls: bibliotēku 

informācijas resursu un pakalpojumu attīstība.  

 

Rugāju novada attīstības plānošanas dokumenti  
Rugāju novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030 iezīmē attīstības vīziju, ka Rugāju novads ir 
uzņēmējdarbībai piemērota, sakopta un pievilcīga vide ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu un tradīcijām, 
ar attīstītiem pakalpojumu centriem, sakārtotu infrastruktūru, kur dzīvo darbīgi, sabiedriski aktīvi iedzīvotāji.  

Rugāju novada attīstība ilgtermiņā ir vērsta uz trīs stratēģisko mērķu sasniegšanu:  
o SM1 Attīstīta uzņēmējdarbība un infrastruktūra;  
o SM2 Cilvēka dzīves labklājība; 
o SM3 Tīra vide.  

 
Atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem tiek noteiktas šādas ilgtermiņa prioritātes: IP1 Veiksmīga uzņēmējdarbība 
un sakārtota infrastruktūra; IP2 pieejami izglītības, sporta, kultūras, veselības aprūpes un sociālie pakalpojumi 
un IP3 attīstīta vides kvalitāte.  
 
Rīcības plānā noteiktas rīcības, lai īstenotu šādu rīcības virzienu sasniegšanu: 

o VTP1 Uzņēmējdarbības un infrastruktūras attīstība: uzņēmējdarbības vides attīstība; tūrisma 
attīstība; transporta infrastruktūras attīstība; tehniskās infrastruktūras attīstība; efektīva publiskā 
pārvalde;  

o VTP2 Izglītības, sporta, kultūras, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu attīstība: kvalitatīva 
izglītība, sporta un jaunatnes lietas; kvalitatīva veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi; kultūras 
attīstība;  

o VTP3 Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana: vides kvalitātes saglabāšana un attīstība; dabas resursu 
izmantošana, saskaņojot dabas vērtību aizsardzību ar teritorijas ekonomisko attīstību. 

Balvu novada attīstības plānošanas dokumenti  
Balvu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam4 sniedz novada attīstības redzējumu – vīziju - 
Balvu novads 2030. gadā veido Ziemeļlatgales ekonomiskās attīstības, pakalpojumu un pārrobežu sadarbības 
centru. Novadā ir veselīga un labvēlīga dzīves vide visu vecumu iedzīvotājiem, tajā dzīvo aktīvi cilvēki, kuri 
veido savu labklājību, radoši apvienojot dabas kapitāla, pierobežas, kultūras mantojuma un jauno tehnoloģiju 
sniegtās iespējas.  

Balvu novada attīstība ilgtermiņā vērsta uz četru ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu: 

o SM1 -  apturēt iedzīvotāju skaita sarukšanu; 

                                                 
4 http://www.balvi.lv/files/Balvu_novada_IAS_2030.pdf  

http://www.balvi.lv/files/Balvu_novada_IAS_2030.pdf
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o SM2 - paaugstināt nodarbinātības iespējas; 
o SM3 - uzlabot pašvaldību, uzņēmumu un iedzīvotāju sadarbību; 
o SM4 -  ilgtspējīgi apsaimniekot dabas resursus.  

 
Novada attīstības ilgtermiņa prioritāte ir novada konkurētspējas palielināšana, kas tiek realizēta 7 rīcības 
virzienos, ar kuriem tiek saistītās iespējamās aktivitātes - kompetences 21. gadsimta darba tirgum, pašvaldība 
kā partneris rūpniecības attīstībai, ilgtspējīgi pakalpojumi mūža garumā, videi draudzīga infrastruktūra, labi 
pārvaldīta un iesaistoša pašvaldība, Ziemeļlatgales kultūras mantojuma izmantošana tūrisma produktu 
attīstīšanai un Balvu novads kā Latgales pārrobežas sadarbības centrs.  

Balvu novada ekonomiskā specializācija tiek noteikta: dabas resursu ieguve un pārstrāde, lauksaimniecības 
attīstība ar augstu pievienoto vērtību, kokapstrāde, loģistika. Pakalpojumi tiek specializēti uz izglītības 
pakalpojumiem, tūrisms - uz Balvu novadu kā Ziemeļlatgales kultūrvēsturiskā reģiona centru. Savukārt 
pašvaldības specializācija – pārrobežu sadarbība.  

Balvu novada Attīstības programma 2018.-2024. gadam5 ir noteiktas trīs vidējas termiņa prioritātes:  

o VTP1 Veselīgi domājošs novads: izglītība, jaunatnes politika, kultūra un kultūrvēsturiskais mantojums, 
pašvaldības pārvaldība,, uzņēmējdarbība jeb ekonomiskā vide;  

o VTP2 Veselīgs novads: sports un aktīvā atpūta, veselības aprūpe, veselīgs dzīvesveids, sociālie 
pakalpojumi, drošība;  

o VTP3 Veselīga vide ar atbilstošu infrastruktūru: transporta infrastruktūra un mobilitāte,, 
energoefektivitāte, inženiertehniskā infrastruktūra un komunālie pakalpojumi,, publiskā ārtelpa, 
dabas resursi. 

Madonas novada attīstības plānošanas dokumenti  
Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038. gadam sniedz novada nākotnes redzējumu 25 
gadu periodam un ietver dzīves vides, infrastruktūras un ekonomiskās attīstības perspektīvu, paredzot, ka 
Madonas novads ir zeme, kur piedzimt un dzīvot, atgriezties īstenot sapņus un ieceres, kur darbs, daba un 
latviskā kultūra ikkatru veido par turīgu, stipru un radošu personību.  

Madonas novada attīstība ilgtermiņā ir vērsta uz trīs stratēģisko mērķu sasniegšanu: 

o SM1 Gudra, spēcīga un patstāvīga ekonomika, nosaka, ka Madonas novads ir pašpietiekams, ar 
attīstītu uzņēmējdarbību, kas sekmē produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību radīšanu, 
balstoties uz inovatīvām tehnoloģijām un savstarpējo sadarbību. 

o SM2 Madonas novads - Latvijas virsotnes vērsts uz iedzīvotāju palikšanu un atgriešanos novadā, 
nodrošinot augstu dzīves kvalitāti, kultūras, izglītības, sporta, atpūtas u.c. iespējas. 

o SM3 Dabiska un droša dzīvesvide  -  līdzsvarots un pilnīgs ekosistēmu serviss paredz, ka dabiska, droša 
dzīves vide ir balstīta uz gudru, ilgtspējīgu dabas un dabas resursu apsaimniekošanu, saglabājot tās 
unikalitāti un daudzveidību.  

Atbilstoši katram stratēģiskajam mērķim tiek noteiktas ilgtermiņa prioritātes: 

o ITP1 Kopdarbīgas, inovatīvas un ekoefektīvas uzņēmējdarbības attīstība,  
o ITP2 Moderna un radoša dzīves, kultūras un darba vide,  
o ITP3 Dabas kapitāla apziņa, tās lietpratīgs un ilgtspējīgs lietojums.  

Katra ilgtermiņa prioritāte tiek iedalīta vairākās vidēja termiņa prioritātēs, kas nosaka konkrētus uzdevumus.  

                                                 
5  http://www.balvi.lv/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti/attistibas-planosanas-
dokumenti/16680-balvu-novada-attistibas-programma-2018-2024-gadam  

http://www.balvi.lv/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti/attistibas-planosanas-dokumenti/16680-balvu-novada-attistibas-programma-2018-2024-gadam
http://www.balvi.lv/pasvaldiba/normativie-akti-un-attistibas-planosanas-dokumenti/attistibas-planosanas-dokumenti/16680-balvu-novada-attistibas-programma-2018-2024-gadam
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Madonas novada attīstības programma 2013.-2020. gadiem6 ietver Madonas novada attīstības scenāriju, 
rīcību plānu un investīciju plānu, lai īstenotu: 

o VTP1 Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība: uzņēmumu konkurētspējas 
veicināšana un saražotās produkcijas un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību īpatsvara 
paaugstināšana; uzņēmēju partnerības veidošana; tūrisma industrijas attīstīšana un vietējo produktu 
popularizēšana;  

o VTP2 Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un ražošanas līdzekļu pieejamības un pietiekamības 
nodrošināšana: investīciju vides uzlabošana; uz uzņēmējdarbības attīstības atbalstīšanu orientēta 
pašvaldības funkciju laikmetīga pārvaldība; darbaspējīgas kopienas veidošana; 

o VTP3 Pašvaldības kapacitātes stiprināšana: pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības 
optimizācija; reģionālas nozīmes iestāžu un pakalpojumu piesaistīšana novadam;  

o VTP4 Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu attīstīšana:  kvalitatīva 
izglītības un pieejamības ikvienam nodrošināšana; kultūras infrastruktūras, pakalpojumu un to 
pārvaldības attīstīšana; sporta un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana;  

o VTP5 Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu attīstīšana: veselības aprūpes kvalitātes un 
pieejamības attīstīšana; sociālo pakalpojumu kvalitātes un pieejamības attīstīšana;  

o VTP6 Tehniskās infrastruktūras attīstīšana: transporta infrastruktūras uzlabošana un attīstīšana; 
kanalizācijas, ūdensapgādes, siltumapgādes sistēmas sakārtošana un energoefektivitātes 
paaugstināšana; atkritumu apsaimniekošana; pašvaldības īpašumu un novada teritorijas sakārtošana; 
publiskās infrastruktūras sakārtošana;  

o VTP7 Dzīves vides drošība: mājokļu drošības veicināšana; dabiskai videi raksturīga ekosistēmu servisa 
saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana;  

o VTP8 Dabas kapitāla apziņas veidošana: vides izziņas un izglītības infrastruktūras uzturēšana un 
pilnveidošana; vides informācijas iegūšana, uzkrāšana un analīze.  

Atbilstoši Gulbenes, Rugāju, Balvu un Madonas novada attīstības plānošanas dokumentos norādītajam, 
Lubānas novada attīstības programmā paredzētais papildina un ir saskaņā ar blakus novadu attīstības 
plānošanas dokumentos paustajām attīstības stratēģiskajām, ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātēm un 
rīcības virzieniem, tādejādi nodrošinot vienotu un ilgtspējīgu Vidzemes reģiona attīstību atbilstoši 
nacionālajiem plānošanas dokumentiem. 

  

                                                 
6 http://www.madona.lv/lat/box/files/PlanosanasDokumenti/ap_attistibas_programma.pdf  

http://www.madona.lv/lat/box/files/PlanosanasDokumenti/ap_attistibas_programma.pdf
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3. RĪCĪBAS PLĀNS  

 

Lubānas novada Attīstības programmas Rīcības plāns ir sagatavots 7 gadu periodam. Rīcības plānā ir noteikti 
konkrēti izpildes termiņi vai arī norādīts, ka uzdevums ir jāveic pastāvīgi kā ikgadējs pasākums vai ilgtermiņā, 
norādīti atbildīgie izpildītāji, finansēšanas avoti un iznākuma rezultatīvie rādītāji (sk. 3.1. tabulu).  

Atbilstoši situācijai, Rīcības plānu var aktualizēt katru gadu, veicot izmaiņas vai papildinājumus uzdevumos un 
rīcībās atkarībā no valsts likumdošanā noteiktajām izmaiņām pašvaldību funkcijās, tehnoloģiju attīstībām un 
pašvaldībai pieejamajiem resursiem.  

Lubānas AP Rīcības un Investīciju plāniem ir cieša saistība ar attīstības un budžeta plānošanu, jo, nosacīti, vienā 
pusē ir attīstības mērķi, rīcības virzieni un uzdevumi, bet otrā pusē – budžets jeb reālie līdzekļi projektu, 
aktivitāšu un pasākumu īstenošanai, lai izpildītu uzdevumus izvirzīto mērķu sasniegšanai.  

 
 



 

 

 

 

3.1. tabula. Lubānas novada rīcības plāns. 

Uzdevumi Pasākumi/aktivitātes Atbildīgie izpildītāji Izpildes 
termiņš vai 
periods 

Finansēšanas 
avoti 

Iznākuma rezultatīvie rādītāji 

  

VP1 Konkurētspējīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība 

RV1.1: Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

1.1.1.Atbalstīt vietējos 
amatniekus un mājražotājus 

Viesmīlīgas pašvaldības tēla 
popularizēšana uzņēmējiem un 
tūristiem 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2026 PB Īstenoti vismaz 2 pasākumi 
gadā (kampaņas, informatīvi 
raksti, reklāmas un 
informatīvie materiāli) 

Atbalsts amatnieku un 
mājražotāju biedrību darbībai 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 PB Atbalsts telpu nodrošinājumā 
biedrībām novadā, kopīgi 
rīkoti pasākumi 

1.1.2. Atbalstīt un veicināt  
uzņēmējdarbības attīstību 

Sniegt un konsultēt uzņēmējus 
par iespējām uzņēmējdarbības 
uzsākšanai un attīstībai 

Pašvaldības 
administrācija, 
lauku attīstības 
konsultants 

2019 - 2026 PB, ES Atbalstīta jauno uzņēmumu 
veidošanās un esošo attīstību 
novadā 

Biznesa ideju konkursa rīkošana 
jaunajiem uzņēmējiem 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB 1 reizi gadā rīkots ideju 
konkurss 

Attīstīt ražošanas zonas 
uzņēmējdarbībai 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2026 PB, ES Vismaz 2 ražošanas teritoriju 
attīstība 

Infrastruktūras nodrošināšana 
uzņēmējdarbības attīstībai 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2026 PB, ES Nodrošināts uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamais ceļu 
un inženierkomunikāciju tīkls 
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RV1.2: Dabas un aktīvās atpūtas tūrisma piedāvājums 

1.2.1.Veicināt sadarbību  ar 
reģiona novadiem kopīga 
tūrisma produktu un 
maršrutu izstrādē un 
piedāvājuma veidošanā 

Sadarbība tūrisma produktu 
mārketingā ar novadiem, 
pagastiem, kuri atrodas ap 
Lubāna ezeru 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB Īstenoti vismaz 4 pasākumi 
gadā, palielināta tūrisma 
objektu atpazīstamība ārpus 
novada robežām 

1.2.2. Izstrādāt dabas, izziņas 
un aktīvās atpūtas tūrisma 
piedāvājumu 

Velomaršrutu izstrāde Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2026 PB Izveidoti  3 jauni velomaršruti 
Lubānas novada teritorijā 

Dabas taku izveide un 
pilnveidošana 

Pašvaldības 
administrācija, NVO 

2019 - 2026 PB, ES Izveidota 1 jauna dabas taka 

1.2.3.Nodrošināt mārketinga 
pasākumus novada 
pasākumiem un 
piedāvājumiem 

Interaktīvu materiālu izveide Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2026 PB Sagatavoti bukleti, filmas, 
mājas lapa u.c. 

Dalības izstādēs, stendos Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2026 PB Vismaz 2 reizes gadā novads 
piedalās ar savu tūrisma 
piedāvājumu nacionāla un 
starptautiska mēroga izstādēs 

VP2 Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 

RV2.1: Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu sporta pakalpojumu piedāvājums 

2.1.1.Nodrošināt mūsdienīgu 
izglītības procesu  

Izglītības kompetenču pieejas 
īstenošana mācību saturā 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB Novada vispārējās izglītības 
iestādēs tiek īstenots jaunais 
mācību saturs 

Jaunāko tehnoloģiju ieviešana 
mācību procesā 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB Izglītības iestādēs jaunākās 
tehnoloģijas tiek ieviestas 
esošajā apjomā 

Izglītības pieejamības 
nodrošināšana bērniem ar 
speciālajām vajadzībām 

Pašvaldības 
administrācija, 
Meirānu Kalpaka 
pamatskola 

pastāvīgi PB Meirānu Kalpaka pamatskolas 
izglītības pieejamība bērniem 
ar speciālajām vajadzībām tiek 
īstenota esošajā apjomā, 
atbilstoši piedāvājumam un 
pieprasījumam 

Interešu pulciņu darbības 
īstenošana Lubānas vsk. un 
Meirānu Kalpaka pamatskolā   

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB Interešu pulciņu pieejamība 
novadā tiek turpināta un 
nodrošināta  esošajā apjomā 
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Atbalsts izglītojamo un 
pedagogu dalībai 
starptautiskajos projektos  

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB, ESF Atbalsts tiek īstenots esošajā 
apjomā, vismaz 25 skolēni, 10 
pedagogi piedalījušies 
starptautiskajos izglītības 
projektos 

Pedagogu profesionālās 
pilnveides  projektu 
koordinēšana, organizēšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB, ESF Atbalsts tiek īstenots esošajā 
apjomā atbilstoši 
piedāvājumam un 
pieprasījumam, paaugstināta 
pedagogu profesionālā 
kvalifikācija vismaz 100 h 

Izstrādāt novada izglītības 
stratēģiju 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes, 
NVO 

2019 - 2020 PB Sagatavots attīstības 
plānošanas dokuments 

2.1.2.Pilnveidot neformālo un 
mūžizglītības piedāvājumu 

Kursu  īstenošana/pieejamības 
nodrošināšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes, 
NVO 

pastāvīgi PB Kursu rīkošana un 
organizēšana ir nodrošināta 
esošajā apjomā atbilstoši 
finansējuma piesaistei un 
īstenošanai 

2.1.3. Saglabāt kultūras 
mantojumu un tautas mākslas 
tradīcijas 

Pašdarbības kolektīvu un 
aktiermākslas attīstības 
atbalstīšana  

Pašvaldības 
administrācija, 
Kultūras iestādes 

pastāvīgi PB Atbalsts pašdarbības 
kolektīviem tiek nodrošināts 
vismaz esošajā apjomā  

Novada tradīciju pasākumu 
saglabāšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Kultūras iestādes, 
NVO, mājražotāji 

pastāvīgi PB Īstenoti vismaz 4 pasākumi 
gadā, pieaudzis dalībnieku 
skaits, kas piedalās novada 
tradīciju popularizēšanā 

2.1.4. Atbalstīt kopienas 
iniciatīvas un lietderīgu brīvā 
laika pavadīšanu 

Jaunatnes politikas attīstības 
plāna izstrāde 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 PB Sagatavots attīstības 
plānošanas dokuments 

Regulāras sadarbības 
nodrošināšana starp jauniešu 
centru un nevalstiskajām 
organizācijām novadā 

Pašvaldības 
administrācija, 
Jauniešu centrs, 
NVO 

pastāvīgi PB Īstenoti vismaz  4 pasākumi 
gadā, pieaugusi jauniešu 
mērķgrupas iesaistīšanās 
novada īstenotajos 
pasākumos 
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2.1.5. Pilnveidot izglītības un 
kultūras iestāžu materiāli 
tehnisko bāzi 

Mācību telpu aprīkojuma 
modernizācija izglītības iestādēs 

Pašvaldības 
administrācija, 
Izglītības iestādes 

pastāvīgi PB Skolēniem uzlabotas mācību 
telpas izglītības iestādēs 

Telpu aprīkojuma modernizācija 
kultūras iestādēs un tērpu 
iegāde 

Pašvaldības 
administrācija, 
Kultūras iestādes 

pastāvīgi PB Pašdarbības kolektīviem 
uzlabotas mēģinājumu un 
nodarbību telpas, atjaunota 
garderobe 

Lubānas pilsētas kluba 
paplašināšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Kultūras iestādes 

pastāvīgi PB Uzbūvētas 3 ģērbšanās telpas 
un noliktava tērpu glabāšanai 

2.1.6. Pilnveidot sporta 
aktivitāšu piedāvājumu un 
materiāli tehnisko bāzi 

Sporta pasākumu organizēšanas 
veicināšana dažādām mērķa 
grupām 

Pašvaldības 
administrācija, NVO 

pastāvīgi PB Pieaudzis pasākumu un  
dalībnieku skaits, kas piedalās 
novada un ārpusnovada 
sporta pasākumos 

Sporta infrastruktūras un 
materiāli tehniskās bāzes 
atjaunošana un attīstība 

Pašvaldības 
administrācija, NVO 

pastāvīgi PB Novadā ir pieejama esošā un 
uzlabota infrastruktūra sporta 
aktivitātēm: izveidots tenisa 
korts uz hokeja laukuma 
bāzes, distanču slēpošanas 
trase, modernizēts sporta 
laukums  Meirānos, Lubānas 
vsk. sporta zāle, ierīkoti sporta 
un atpūtas  laukumi pie 
daudzdzīvokļu mājām 

RV2.2.Pieejama sociālā palīdzība un primārā veselības aprūpe  

2.2.1. Nodrošināt un 
pilnveidot sociālos 
pakalpojumus dažādām 
mērķa grupām  

Dienas centra izveide Pašvaldības 
administrācija, 
Sociālais dienests 

2019 - 2020 PB, ES Pieejams jauns pakalpojums 
personām ar garīga rakstura 
traucējumiem 

Audžu ģimeņu pasākumu 
popularizēšana 

Pašvaldības 
administrācija, 
Sociālais dienests 

pastāvīgi PB Vismaz 2 pasākumi gadā, 
pieaudzis audžu ģimeņu skaits 

Ģimenes ārstu sadarbība ar 
pašvaldības iestādēm sociālo un 

Pašvaldības 
administrācija, 
Sociālais dienests, 

pastāvīgi PB Pilnveidota starpinstitūciju 
sadarbība 
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veselības pakalpojumu 
nodrošināšanā 

ģimenes ārstu 
prakses 

2.2.2.Veicināt primārās 
veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību 

Atbalsts Sabiedrības veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses izglītojošu 
pasākumu  rīkošanai novadā 

Pašvaldības 
administrācija, 
Slimību profilakses 
un kontroles centrs  

2019 - 2026 ES Nodrošināta veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumu 
pieejamība  iedzīvotājiem 

Atbalsts zobārstniecības 
pakalpojumu attīstībai 

Pašvaldības 
administrācija, ārstu 
prakses 

2019 - 2026 PB, ES Papildināts aprīkojums, 
piesaistīti speciālisti 

RV2.3: Pašvaldības kompetence un atvērta kopiena 

2.3.1. Veicināt pašvaldības 
darbinieku kapacitātes 
paaugstināšanu 

Pašvaldības darbinieku 
apmācība un kompetenču 
paaugstināšana 

Izpilddirektors pastāvīgi PB Pašvaldības darbinieki 
pilnveidojuši kompetences 
IKT, nozaru  un politikas 
veidošanas jomās, uzlaboti 
pašvaldības darbības 
efektivitātes rādītāji 

2.3.2. Rosināt sociālo dialogu 
un sabiedrības iesaisti 
lēmumu pieņemšanā 

Iedzīvotāju un uzņēmēju 
novērtējums par pašvaldības 
darbību un sniegtajiem 
pakalpojumiem 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB 1 reizi gadā veikta iedzīvotāju 
un uzņēmēju anketēšana, 
izzināts sabiedrības viedoklis 
par pašvaldības darbību, 
sniegtajiem pakalpojumiem 
un nepieciešamajiem 
uzlabojumiem, sagatavots 
uzraudzības pārskats par 
attīstības programmas 
īstenošanu 

Atbalsts iedzīvotāju iesaistei 
sabiedriskajos procesos 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB Regulāri, vismaz 1 reizi gadā ir 
organizēti iedzīvotāju forumi 
un ideju sapulces, pieaudzis 
biedrību un iedzīvotāju 
iniciatīvas īstenoto projektu, 
pasākumu skaits 
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2.3.3. Popularizēt brīvprātīgo 
darbu 

Brīvprātīgā darba aktivitāšu un 
labdarības iniciatīvu veicināšana 

Jauniešu centrs pastāvīgi PB, SIF Īstenoti vismaz 2 brīvprātīgā 
darba aktivitāšu projekti gadā, 
palielināta brīvprātīgā darba 
aktivitāšu pieejamība sociālās 
atstumtības riskam 
pakļautiem iedzīvotājiem 

2.3.4.Nodrošināt IKT 
modernizāciju un e-vides 
attīstību 

Lubānas novada pašvaldības 
tīmekļa vietnes pilnveidošana 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB  Vismaz 1 reizi  ir veikta 
Lubānas novada pašvaldības 
tīmekļa vietnes pilnveidošana 

E-pakalpojumu izstrāde, e-
pakalpojumu funkciju attīstība 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB  Paplašināts pašvaldības 
sniegto e-pakalpojumu klāsts 

VP3 Vides attīstība un pieejamība 

RV3.1: Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra  

3.1.1. Attīstīt pašvaldības ielu 
un ceļu infrastruktūru 

Ielu segumu atjaunošana 
Lubānas pilsētā  

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2023 ERAF, PB, VB Uzlabots ielu segums Lubānas 
pilsētā 

Pašvaldības ceļu infrastruktūras 
attīstība novadā  

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2026 PB Uzlabots ceļu segums Lubānas 
novadā 

RV3.2: Plūdu novēršanas pasākumi 

3.2.1. Nodrošināt meliorācijas 
sistēmu atjaunošanu 

Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
grāvju atjaunošana 

Pašvaldības 
administrācija, NĪ 
īpašnieki un 
tiesiskie valdītāji 

2019 - 2026 PB, ERAF Uzlabotas pašvaldības 
nozīmes meliorācijas sistēma 

3.2.2. Veikt preventīvus 
pasākumus plūdu risku 
pasākumu novēršanai 

Plūdu riska novērtējums  un 
preventīvo pasākumu izstrāde 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB Novadā tiek veikts plūdu 
apdraudējuma  monitorings, 
izstrādāti priekšlikumi risku 
mazināšanas pasākumiem un 
to finansēšanai 

RV3.3: Ainavas un vides attīstība 

3.3.1. Organizēt vides apziņas 
veidošanas  un informēšanas 
pasākumus 

Iedzīvotāju izglītošana par 
saudzīgu attieksmi pret dabas 
vērtībām 

Pašvaldības 
administrācija 

pastāvīgi PB  Vismaz 2 pasākumi gadā 
(kampaņas, informatīvi raksti, 
semināri) 

Bioloģiskās atkritumu 
kompostēšanas laukuma 
izveide 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2026 PB Izveidots vismaz 1 atkritumu 
kompostēšanas laukums 
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Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas politikas izstrāde 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2020 PB Sagatavots politikas attīstības 
dokuments 

3.3.2. Attīstīt novada publisko 
ārtelpu 

Degradēto objektu apzināšana 
un nojaukšana 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2020 PB Sagatavots prioritārs saraksts 
un nojaukts objekts - ēka 
Ozolu iela 14b 

Novada ainavu inventarizācija 
un koncepcijas izstrāde 

Pašvaldības 
administrācija 

2019 - 2020 PB Veikts ainavu resursu 
novērtējums, sagatavoti 
priekšlikumi turpmākai 
attīstībai 

 
 
 
 
 

 





 

 

 

4. INVESTĪCIJU PLĀNS 

 

Lubānas novada investīciju plāns ir izveidots saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģiskajā daļā izvirzītajiem 
vidēja termiņa prioritātēm un to sasniegšanai noteiktajiem rīcības virzieniem. Vienlaicīgi investīciju plānā 
iekļautie projekti un to īstenošanas termiņi ir plānoti, ņemot vērā Attīstības programmas esošās situācijas 
analīzē atspoguļoto projektu īstenošanas nepieciešamību un pašvaldības budžeta iespējas tos realizēt ar vai 
bez piesaistīta ārējā finansējuma. Investīciju plānā ir iekļauti plānotie ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā un 
materiāltehniskās bāzes pilnveidošanā. 

Investīciju plāns ir sastādīts 7 gadiem, sākot ar 2019. gadu, un sastāv no 36 projektiem. Ikviens projekts, kurš 
ietverts Investīciju plānā un kura īstenošanai šobrīd ir plānots pašvaldības budžets, var tikt īstenots, piesaistot 
ārējo finansējumu, ja tāda iespēja rodas. Lubānas novada investīciju plāns, saskaņā ar Attīstības programmas 
īstenošanas uzraudzības kārtību, tiks aktualizēts katru gadu. 

 



 

 

4.1.tabula. Lubānas novada investīciju plāns. 

Nr. Projekta nosaukums Indikatīvās 
projekta 
izmaksas 
(EUR) 

Finanšu 
avots 

Projekta 
ieviešanas 
laiks 

Projekta plānotie darbības rezultāti un to 
rezultatīvie rādītāji 

Partneri 

VP1 Konkurētspējīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība 

RV1.1: Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

1 Ražošanas zonu attīstīšana 500 000 PB 2019-2026 Izveidotas investoriem pieejamas 2 jaunas 
ražošanas teritorijas 

  

2 Attālināto darba vietu izveide 
pašvaldībā  

5000 PB 2019-2026 Izveidotas publiski pieejamas un IT aprīkotas 2 - 3 
darba vietas  

  

3 Jauno uzņēmēju darbības 
atbalsta  projektu konkurss 

56 000 PB 2019-2026 Atbalstīti  2 - 3 uzņēmēji gadā, organizēts 1 
konkurss gadā 

  

RV1.2: Dabas un aktīvās atpūtas tūrisma piedāvājums 

4 Atpūtas parka izveide Krasta 
ielā 4, Lubānā 

50 000 PB 2019-2026 Izveidots funkcionāls atpūtas parks   

5 Informatīvu stendu 
uzstādīšana 

15 000 PB 2019-2026 Uzstādīti vismaz 10 stendi    

6 Norāžu zīmju uzstādīšana 
novada teritorijā 

5000 PB 2019-2026 Uzstādītas vismaz 50 norādes   

VP2 Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 

RV2.1: Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu sporta pakalpojuma piedāvājums 

7 Izglītības iestāžu 
energoefektivitātes 
paaugstināšana  

2 130 000 ERAF, 
PB, VB 

2019 -
2026 

Lubānas vidusskolai veikta ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana: ārējā fasāde, nomainīti logi sporta 
zālē un ēdamzālē.  PII "Rūķīši" uzlabota vides 
pieejamība  teritorijā un iekštelpās, rekonstruēta 
apkures sistēma, nomainīta elektroinstalācija, 
veikta teritorijas nožogošana un bruģa uzklāšana, 
celiņu ierīkošana, rotaļu laukumu labiekārtošana  

  

8 Meirānu pamatskolas apkures 
sistēmas modernizācija 

260 000 PB 2019 - 
2026 

Ierīkota lokālā centrālā apkure   
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9 Iekštelpu remonts un mēbeļu 
iegāde izglītības iestādēs 

120 000 PB 2019-2026 Lubānas vidusskolā: 2. un 3. stāva gaiteņos un 
sporta zālē nomainīts grīdas segums, veikti  6 
mācību telpu un ēdamzāles remonti, sporta zālē 
nokrāsotas sienas, uzstādītas ugunsdzēsības kāpnes 
un durvis, veikti lieveņu remonti, uzstādītas kāpņu 
margas, ierīkota skolēnu atpūtas telpa, nomainītas 
2 durvis, pilnveidots mēbeļu aprīkojums, nomainīta 
elektroinstalācija 1. un 2. stāvā; Meirānu Kalpaka 
pamatskolā: remontētas un aprīkotas telpas; PII 
"Rūķīši": izremontēts telpas, koridori un pilnveidots 
mēbeļu aprīkojums  

  

10 Mācību telpu aprīkojuma 
modernizācija izglītības 
iestādēs 

50 000 PB 2019-2026 Lubānas vidusskolā: modernizēts mācību inventārs: 
16 planšetes, 9 datori, 3 televizori, 3D printeris, 
modernizēts dabaszinību kabinets 50 m2;  Meirānu 
pamatskolā: 2 interaktīvas tāfeles, 15 portatīvie 
datori, multifunkcionāla biroja tehnikas iekārta,  5 
IT aprīkotas darba vietas;  PII "Rūķīši" un Mākslas 
skolā: pilnveidota pievilcīga un mūsdienīga mācību 
vide kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai   

11 Ēkas Tilta ielā 5 
energoefektivitātes 
paaugstināšana (Mākslas skola) 

40 000 PB 2019-2026 Nomainīts jumts 

  
12 Peldbaseina izbūve 1 000 000 PB 2020-2021 Izstrādāts tehniskais projekts. Izbūvēts peldbaseins   
13 Lubānas pilsētas kluba 

paplašināšana, Tilta iela 14 
300 000 PB 2019-2026 Uzbūvēta ēkas piebūve 120 m2   

14 Telpu aprīkojuma 
modernizācija kultūras 
iestādēs un tērpu iegāde 

50 000 PB 2019-2026 Pašdarbības kolektīviem uzlabotas mēģinājumu un 
nodarbību telpas, atjaunota garderobe 

  

15 Bibliotēkas telpu un 
materiāltehniskās bāzes 
atjaunošana 

35 000 PB, VB, 
ESFL 

2019-2026 Lubānas novada bibliotēka:  nodrošināta vides 
pieejamība; Meirānu bibliotēkā: iegādāti 4 
stacionāri un 1 portatīvais dators, multifunkcionāls 
tintes printeris, nomainītas mēbeles, izveidota āra 
lasītava un nodrošināta vides pieejamība 
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16 "Meirānu stacija", Meirāni, 
Indrānu pagasts -  ēkas jumta 
nomaiņa 

60 000 PB 2019-2020 Nomainīts jumts    

17 Esošās un jaunas sporta 
infrastruktūras izveide un 
uzturēšana novadā 

100 000 PB 2019 -
2026 

Izveidots tenisa korts uz hokeja laukuma bāzes, 
distanču slēpošanas trase. Modernizēts sporta 
laukums Meirānos, Lubānas vidusskolas sporta zāle. 
Ierīkoti sporta un atpūtas  laukumi pie 
daudzdzīvokļu mājām 

  

RV2.2.Pieejama sociālā palīdzība un primārā veselības aprūpe  

18 Dienas centra izveide 100 000 PB, ES 2019- 
2020 

Pieejams jauns pakalpojums personām ar garīga 
rakstura traucējumiem 

  

19 Sociālā dienesta un sociālā 
aprūpes centra infrastruktūras 
uzlabošana 

20 000 PB 2019- 
2026 

Sociālā dienesta un pakalpojumu sniegšanai 
uzlabotas telpas 

  

20 Zobārstniecības pakalpojuma 
attīstība 

30 000 PB, ES 2019-2026 Papildināts aprīkojums, piesaistīti speciālisti   

RV2.3: Pašvaldības kompetence un atvērta kopiena 

21 Brīvprātīgā darba aktivitāšu un 
labdarības iniciatīvu 
veicināšana 

5000 PB, SIF 2019-2026 Īstenoti vismaz 2 projekti NVO 

22 Bezmaksas interneta pieejas 
punktu attīstība 

10 000 PB 2019-2026 Esošo interneta punktu materiāli tehniskās bāzes 
atjaunošana  

  

VP3 Vides attīstība un pieejamība 

RV3.1: Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra 

23 Ielu segumu atjaunošana 
Lubānas pilsētā (Latgales ielā, 
Barkavas ielā, Krasta ielā, 
Sporta ielā) 

370 000 ERAF, 
PB, VB 

2019-2023 Noasfaltētas ielas un izbūvēti gājēju celiņi   

24 Pašvaldības ceļu 
infrastruktūras attīstība 
novadā (Tūjas - Nagliņas; 
Sprīdīši - Cepurnieki; Liedes 
krasta stiprināšana) 

130 000 PB 2019-
2026. 

Uzlabots ceļu segums    
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25 Elektrotransporta uzlādes 
stacijas izveide 

20 000 PB, ES 2019-
2020. 

Izveidota 1 stacija    

RV3.2.: Plūdu novēršanas pasākumi 

26 Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmas ar kadastra Nr. 
42373:1; 42373:02; 42373:03; 
42373:04 Lubānas novada 
Indrānu pagastā atjaunošana 

155 000 ELFLA, 
PB 

2019 Pārbūvēta pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēma 
4,8 km garumā 

Meliorācijas 
sistēmai pieguļošo 
īpašumu īpašnieki 
un tiesiskie valdītāji 

27 Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
grāvja ar kadastra Nr. 
423721:02 Lubānas novada 
Indrānu pagastā atjaunošana 

40 000 ELFLA, 
PB 

2019 Pārbūvēta pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēma 
1,1 km garumā 

Meliorācijas 
sistēmai pieguļošo 
īpašumu īpašnieki 
un tiesiskie valdītāji 

28 Polderu  izveide un 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmas atjaunošana 

40 000 PB, ES 2019 - 
2026 

Pārbūvēta pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēma 
1 km garumā 

Meliorācijas 
sistēmai pieguļošo 
īpašumu īpašnieki 
un tiesiskie valdītāji 

RV3.3: Ainavas un vides attīstība 

29 Bioloģiskās atkritumu 
kompostēšanas laukuma 
izveide 

250 000 PB 2019 - 
2026 

Lubānas pilsētā izveidots 1  kompostēšanas 
laukums 

  

30 Peldvietu labiekārtošana 
novada ūdens tilpņu 
publiskajās peldvietās 

284 000 PB, 
ESFL, 
UB 

2019 - 
2026 

Uzlabotas esošās peldvietas Lubānas novada 
teritorijā (ezeri, Aiviekste) un izveidotas 2 jaunas  
peldvietas (Lubānā un Meirānos) 

  

31 Centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 
paplašināšana 

600 000 PB 2019 - 
2026 

Paplašināts centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkls 

  

32 NAI Lubānas pilsētā, 
nodrošinot trešējo jeb terciāro 
attīrīšanas pakāpi  

200 000 PB, ES 2019 - 
2026 

Izbūvēta NAI, paplašināts centralizētais 
ūdensapgādes un  kanalizācijas tīkls, nodrošināta 
kvalitatīva pakalpojuma plašāka izmantošana 

  

33 NAI Meirānu ciemā 60 000 PB 2019 - 
2026 

Izbūvēta NAI, jauda  4,5 m3   
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34 Degradēto objektu nojaukšana 
(ēka Ozolu iela 14b) 

30 000 PB 2019 - 
2026 

Nojaukts degradēts objekts   

35 Labiekārtošanas projekts pie 
Lubānas vidusskolas 

70 000 PB 2019 - 
2026 

Izveidots saules pulkstenis, labiekārtota teritorija   

36 Teritorijas sakopšanas projekti 
novadā 

30 000 PB 2019 - 
2026 

Novākti bojātie koki novada teritorijā (kapsētās un 
pie ceļiem) 

  

 

 



 

 

5. ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IEVIEŠANAS UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA  

 

Par Lubānas novada Attīstības programmas 2019. - 2026. gadam ieviešanu un īstenošanas uzraudzības kārtību 
ir atbildīga Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa, iesaistot pašvaldības struktūrvienības un iestādes. 

5.1. Attīstības uzraudzības sistēma  
Uzraudzības procesu vada Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs, iesaistot pašvaldības 
struktūrvienību un iestāžu vadītājus, kuri veic uzraudzības procesa darbības saskaņā ar 5.1.1. tabulā 
norādītajiem uzdevumiem. 

5.1.1. tabula. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības galvenie uzdevumi un atbildīgās institūcijas. 

Nr. Veicamais uzdevums Atbildīgā institūcija 

1. Apstiprināt Lubānas novada attīstības programmu 
2019.-2026. gadam, lemt par AP aktualizēšanas 
nepieciešamību 

Lubānas novada pašvaldība 

2. Lubānas novada AP īstenošanas uzraudzības 
koordinācija un uzraudzība 

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa 

3. 

Lubānas novada AP Rīcības plāna 2019. - 2026. 
gadam īstenošanas nodrošināšana 

Politiskajā līmenī – Lubānas novada dome 
Izpildes līmenī - par Rīcības plānā uzskaitīto 
projektu realizāciju atbildīgās Lubānas 
novada pašvaldības struktūrvienības un 
iestādes 

4. Regulāra un sistemātiska kvantitatīvo un kvalitatīvo 
datu vākšana, apkopošana un analizēšana saskaņā ar 
Lubānas novada AP noteiktajām vidēja termiņa 
mērķiem un novada attīstības izvērtējuma 
pamatrādītājiem (5.2.1. tabula) 

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa, 
Lubānas novada pašvaldības struktūrvienības 
un iestādes 

5. Ikgadējā pārskata "Pārskats par Lubānas novada 
attīstības programmas 2019. - 2026. gadam 
īstenošanu” sagatavošana  

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa 

6. Ikgadējā pārskata „Pārskats par Lubānas novada 
attīstības programmas 2019. - 2026. gadam 
īstenošanu” apstiprināšana, nepieciešamības 
gadījumā lēmuma pieņemšana par grozījumiem 
Attīstības programmā un/vai Rīcības plānā 

Lubānas novada dome 

7. Sabiedrības informēšana par Attīstības programmas 
īstenošanas rezultātiem (pārskata publicēšana 
Lubānas novada interneta vietnē www.lubana.lv) 

Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa 
sadarbībā ar pašvaldības struktūrvienībām 

 

Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam uzraudzības procesa rezultātu izvērtējums katru 
gadu tiks iekļauts pārskatā „Pārskats par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam 
īstenošanu” par iepriekšējo gadu un vienu reizi 3 gados par 3 gadu periodu. Par pārskata sagatavošanu ir 
atbildīga Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa atbilstoši pārskata sagatavošanas laika grafikam (skat. 
5.1.2. tabulā). 

 

http://www.lubana.lv/
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5.1.2. tabula. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ikgadējā pārskata sagatavošanas laika grafiks. 

Atbildīgā institūcija 1.cet. 2.cet. 3.cet. 4.cet. 

Lubānas novada 
pašvaldības 
Attīstības daļa 

(1) Pārskatu datu analīze un 
nepieciešamības gadījumā 
rakstiska papildu datu 
pieprasīšana no Lubānas 
novada domes 
struktūrvienībām un 
iestādēm 

(3) Ikgadējā pārskata 
„Pārskats par Lubānas 
novada attīstības 
programmas 2019.-2026. 
gadam īstenošanu” 
sagatavošana, ziņošana 
par rezultātiem Lubānas 
novada domei, rezultātu 
publicēšana Lubānas 
novada interneta vietnē 
www.lubana.lv  

(4) Sistemātiska datu 
vākšana un apkopošana 

Lubānas novada 
pašvaldības 
struktūrvienības un 
iestādes  

(2)Pārskatu sagatavošana un 
iesniegšana Lubānas novada 
domes Attīstības daļai 

Lubānas novada 
dome 

 

(5) Pārskata 
apstiprināšana, 
nepieciešamības gadījumā 
lēmuma pieņemšana par 
grozījumiem Attīstības 
programmā un/vai Rīcības 
plānā 

 

Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2026. gadam uzraudzības pārskata sagatavošana notiks 5 
posmos (skat. 5.1.2. tabulu): 

1.posmā sistemātiski tiek vākti un apkopoti dati (gada 3. un 4. ceturksnī); 

2.posmā pašvaldības struktūrvienības un iestādes pēc Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļas lūguma līdz 
15. februārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā gadā paveikto saskaņā ar Lubānas novada Attīstības 
programmas 2019.-2026. gadam Rīcības plānā noteiktajiem uzdevumiem, pasākumiem un aktivitātēm, 
iekļaujot arī informāciju par vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītājiem; 

3.posmā Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa analizē iesniegtos pārskatus un datus, nepieciešamības 
gadījumā līdz 1. martam pieprasot papildu informāciju pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm; 

4.posmā Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldības 
struktūrvienībām un iestādēm līdz 1. maijam sagatavo ikgadējo pārskatu „Pārskats par Lubānas novada 
attīstības programmas 2019.-2026. gadam īstenošanu” atbilstoši 5.3.1. tabulā dotajai pārskata struktūrai un 
iekļaujamajai informācijai un ziņo par rezultātiem Lubānas novada domei, kā arī ne vēlāk kā 1 mēneša laikā 
pēc pārskata apstiprināšanas informē sabiedrību par Attīstības programmas īstenošanas rezultātiem, 
publicējot tos Lubānas novada domes interneta vietnē www.lubana.lv; 

5.posmā Lubānas novada dome apstiprina sagatavoto pārskatu un, nepieciešamības gadījumā, pamatojoties 
uz pārskatā iekļautajiem secinājumiem un ieteikumiem, lemj par grozījumu veikšanu Lubānas novada 
Attīstības programmā 2019.-2026. gadam un/vai Rīcības plānā. 
 

5.2. Lubānas novada pamatrādītāju izvērtējums  

Lubānas novada attīstības pamatrādītāji (skat. 5.2.1 tabulā) paredzēti, lai novērtētu novada attīstību un 
salīdzināt to arī ar citu Latvijas novadu attīstību.  

  

http://www.lubana.lv/
http://www.lubana.lv/


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

 

37 

 

5.2.1.tabula. Lubānas novada attīstības izvērtēšanas pamatrādītāji. 

Nr. Rādītājs 
Rādītāja vērtība bāzes 

gadā 2017. 

Rādītāja 
vērtība 

pārskata 
gadā 

Vēlamā 
attīstības 

tendence 2026. 
gadā 

Datu avots 

1 TAI (rangs) 75  
 VRAA 

2 Iedzīvotāju skaits 2429 (01.01.2018)  
  CSP 

3 
Demogrāfiskā 
slodze 

593  
 CSP 

4 Bezdarba līmenis, % 
8,7 

 
 

 NVA 

5 

Ekonomiski aktīvo 
statistisko vienību 
skaits uz 1000 
iedzīvotājiem 

43,67  
 CSP 

6 

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 
uz vienu iedzīvotāju, 
EUR  

487,95  
 

  VRAA, CSP 

7 

Iedzīvotāju 
īpatsvars % (no 
aptaujātajiem), kas 
apmierināti ar 
pakalpojumu, 
infrastruktūras 
pieejamību un 
kvalitāti novadā 

70%  
 

Lubānas novada 
domes veiktā 

aptauja 

 

5.3. Sasniedzamie rezultāti vidēja termiņa prioritāšu novērtēšanai  

Lubānas novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros ik gadu jāveic vidēja termiņa 
prioritāšu un rīcības virzienu sasniegšanas rādītāju izvērtējums, aizpildot rezultātus 5.3.1. tabulā dotajā 
formātā. 

Par Lubānas novada vidēja termiņa mērķu un rīcības virzienu sasniegšanas rādītāju iekļaušanu un izvērtēšanu 
ikgadējā pārskatā „Pārskats par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam īstenošanu” ir 
atbildīga Lubānas novada pašvaldības Attīstības daļa, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Lubānas 
novada pašvaldības struktūrvienībām un iestādēm saskaņā ar šajā nodaļā norādītiem datu avotiem. 

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros Lubānas novada attīstības pamatrādītājus ir 
iespējams pārskatīt un nepieciešamības gadījumā mainīt, t.sk., veicot aptauju par iedzīvotāju apmierinātību ar 
dzīvi novadā, papildus iekļaut jautājumus, kas ir aktuāli konkrētajā laika periodā vai specifiski kādā atsevišķā 
jomā. 
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5.3.1.tabula. Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2026. gadam vidējā termiņa prioritāšu un  
rīcības virzienu sasniegšanas izvērtēšanas rādītāji. 

Nr. Rādītājs 

Rādītāja 
vērtība 

bāzes gadā 
2017. 

Rādītāja 
vērtība 

pārskata gadā 

Prognozētā 
attīstības 

tendence un 
rādītāja 

vērtība 2026. 
gadā 

Datu avots 

VP1:  Konkurētspējīga un videi draudzīga uzņēmējdarbība 

RV1.1: Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai 

1 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
uzņēmējdarbības attīstību 
novadā 

45% 
 

55% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

2 
Izveidotas attālinātas darba 
vietas pašvaldībā 

0 
 

Vismaz 2 Pašvaldības dati 

RV3.2: Dabas un aktīvas atpūtas tūrisma piedāvājums 

3 
Tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma apmeklētāju skaits 

1607 
 

1800 Pašvaldības dati 

4 
Tūrisma pakalpojumu skaita 
pieaugums  

0 
 

Vismaz 2 Pašvaldības dati 

VP 2: Aktīva kopiena un kvalitatīvi pakalpojumi 

RV2.1. Kvalitatīvs izglītības, kultūras un masu sporta piedāvājums  

5 
Skolēnu skaits 
vispārizglītojošajās izglītības 
iestādēs 

218 
 

218 
Pašvaldības 

dati, IZM 

6 
Vidusskolas skolēnu 
procentuālais novērtējums 
centralizētajos eksāmenos (%) 

Latv. val.: 
53,4 

Angļu val.: 
51,5 

Matemātika: 
19,2 

 

Pieaugums par 
10 % 

IZM 

7 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
pirmsskolas izglītības  
pakalpojumu kvalitāti 

71% 
 

80% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

8 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
vispārējās izglītības  
pakalpojumu kvalitāti 

68% 
 

80% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

9 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
mūžizglītības izglītības  
pakalpojumu kvalitāti 

42% 
  

 
60% 

Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

10 
Bibliotēku pakalpojumu 
lietotāju skaits gadā 

852 
 

 852 Pašvaldības dati 

11 
Bibliotēku apmeklējumu skaits 
gadā 

12 741 
 

 12 741 Pašvaldības dati 

12 
Amatiermākslas kolektīvu 
dalībnieku skaits 

198 
  

198 
Pašvaldības dati 

13 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
kultūras, sporta un izklaides  
pakalpojumu kvalitāti 

84% 
 

 
85 % 

Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

RV2.2: Pieejama sociālā palīdzība un primārā veselības aprūpe 
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14 
Garantētā minimālā ienākuma 

saņēmēju skaits 

35 personas 
 25 māj 

saimniecības 

 
Samazinājums 

par 10 % 
Pašvaldības dati 

15 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
sociālās palīdzības un sociālo 
pakalpojumu kvalitāti 

63% 
 

70% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

16 
Iedzīvotāju apmierinātība ar 
primārās veselības 
pakalpojumu kvalitāti 

73% 
 

80% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

RV2.3: Pašvaldības kompetence un atvērta kopiena  

17 
Iedzīvotāji ir apmierināti ar 
novada mājas lapas saturu 

85% 
 

90% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

18 
Iedzīvotāju informētība par 
pašvaldības darbu 

70% 
 

80% 
Lubānas novada 

iedzīvotāju 
aptauja 

VP3: Vides attīstība un pieejamība 

RV3.1: Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra 

19 
Iedzīvotāji ir apmierināti ar 
gājējiem paredzēto 
infrastruktūru 

82% 
 

90% 
Lubānas novada 
domes aptauja 

20 
Iedzīvotāji ir apmierināti ar ielu 
un ceļu infrastruktūru 

51 % 
 

70 % 
Lubānas novada 
domes aptauja 

21 
Pārbūvētas pašvaldības ielas 
un ceļi 

0 
 

Vismaz 5 km Pašvaldības dati 

22 
Elektrotransporta uzlādes 
stacijas izveide 

0 
 

1 Pašvaldības dati 

23 Ceļa negadījumu skaits 11 
 Samazinājums 

par 10 % 
CSDD 

RV3.2: Plūdu risku novēršanas pasākumi 

24 
Veikta meliorācijas sistēmu 
atjaunošana  

0 
 

3 objekti Pašvaldības dati 

RV3.3. Ainavas un vides attīstība 

25 Iedzīvotāju apmierinātība ar 
teritorijas labiekārtošanu 

77%  85% Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

26 Iedzīvotāju apmierinātība ar 
dabas vidi un kultūrvidi 

84%  90% Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

27 Iedzīvotāju apmierinātība ar 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem 

77%  85% Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 

28 Iedzīvotāju apmierinātība ar 
daudzdzīvokļu vidi 

31%  50% Lubānas novada 
iedzīvotāju 

aptauja 
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5.4. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma saturs un iekļaujamā 
informācija  

 
Lai ikgadējais dokuments „Pārskats par Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2026. gadam 
īstenošanu” būtu pārskatāmāks un tajā iekļaujamā informācija atspoguļotu veiktās darbības un sasniegtos 
rezultātus, 5.4.1. tabulā attēlota pārskata struktūra. 

5.4.1.tabula. Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2026. gadam īstenošanas uzraudzības pārskata 
struktūra un tajā ietveramā informācija. 

Pārskata nodaļa Informācija 

 
Ievads 

Jāiekļauj neliela informācija par AP nozīmi un sasaisti ar citiem plānošanas 
dokumentiem, informācija par AP uzraudzību, kontaktinformācija komentāru 
un ieteikumu sniegšanai. 

1. Lubānas novada 
attīstības vispārējs 
raksturojums 

Jāsniedz vispārīgs Lubānas novada attīstības raksturojums, iekļaujot attīstības 
pamatrādītāju izvērtējumu saskaņā ar 5.2.1. tabulas rādītājiem. 

2. Lubānas novada 
Attīstības programmas 
2019.–2026. gadam 
īstenošanas progress: 
2.1. Rīcības plāna 2019.-
2026. gadam 
īstenošanas progress 
2.2. Vidēja termiņa 
prioritāšu sasniegšanas 
radītāju izvērtējums 

2.1.nodaļā ir jāietver informācija par katra vidēja termiņa mērķa ietvaros 
veiktajiem pasākumiem un aktivitātēm, jāanalizē to izpilde vai novirze no 
plānotā.   
2.2.nodaļā ir jāietver vidēja termiņa mērķu un rīcības virzienu sasniegšanas 
rādītāju izvērtējums saskaņā ar 5.3.1. tabulā doto paraugu.  

3.  Secinājumi  Jāietver apkopotās informācijas analīzes rezultāti par konstatētām atšķirībām 
no pašvaldības plānotās attīstītības tendencēm.  
Secinājumiem jāietver arī ārējo vides faktoru analīze, kas iespējams būtiski 
ietekmējuši Attīstības programmas īstenošanu. 

4. Rekomendācijas Jāietver informācija par ieteicamajiem uzlabojumiem, grozījumiem un 
precizējumiem, kas veicami Attīstības programmas vai uzraudzības procesā, 
pamatojoties uz iepriekšējās nodaļās veikto analīzi un izdarītajiem 
secinājumiem. 

5. Izmantotās 
informācijas avoti  

Jāietver visi informācijas avoti, kas izmantoti, sagatavojot Attīstības 
programmas īstenošanas uzraudzības pārskatu. 

Pielikumi Jāiekļauj informācija, kas pēc apjoma vai pārskatāmības nevar tikt iekļauta 
pamatdokumentā, vai arī tā nav būtiska pamatdokumenta sastāvdaļa, bet kalpo 
kā informatīvs materiāls. 

 
Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2026. gadam 3 gadu uzraudzības ziņojums struktūras ziņā 
neatšķiras no ikgadējā uzraudzības pārskata, bet saturiski tajā jāiekļauj informācija, analīze un secinājumi par 
trim gadiem.  

 


