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Finansējuma saņēmējs Lubānas novada pašvaldība 
Juridiskā adrese Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 

Projekta nosaukums 
Lubānas novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu izstrāde 

Projekta numurs 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/043 
Projektā iesaistītie partneri Nav 

Plānošanas 
reģions 

Vidzemes plānošanas reģions 
Projekta īstenošanas 

vieta 
Adrese Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830 

Projekta apstiprināšanas datums 15.12.2010. 

Projekta 
kopējās 

attiecināmās 
izmaksas 

37 142,00 

Publiskais 
finansējums 

37 142,00 

Projekta izmaksas 
LVL 

t.sk. ESF 
finansējums 

37 142,00 

Projekta īstenošanas laiks mēnešos 27 

Kopsavilkums par projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 

Latvijas pašvaldību administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātā, apvienojoties Lubānas 
pilsētai un Indrānu pagastam, tika izveidots 
Lubānas novads, kura jaunajai administratīvajai 
teritorijai uz šo brīdi nav neviena vienota 
dokumenta, kas reglamentētu teritorijas 
attīstību. Trūkst vienota redzējuma par 
teritorijas un resursu izmantošanu, kā rezultātā 
nav iespējams nodrošināt Lubānas novada 
teritorijas ilgtspējīgu, līdzsvarotu un stabilu 
attīstību un kvalitatīvu integrēšanos reģionāla un 
nacionāla līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
procesā, lai veicinātu valsts līdzsvarotu, 
ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā to paredz 
Reģionālās attīstības likuma un Attīstības 
plānošanas sistēmas likuma mērķi.  
Nevienai no Lubānas novadā ietilpstošajām 
teritoriālajām vienībām nav spēkā esošas 
attīstības programmas, savukārt teritorijas 
plānojumi, lai arī ir spēkā esoši, tomēr tie 
izstrādāti katra pagasta teritorijai atsevišķi.  
Tāpēc, lai paaugstinātu pašvaldības plānošanas 
kapacitāti un nodrošinātu efektīvu, koordinētu 



un vienotu pašvaldības teritorijas attīstību ar 
Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā - ESF) 
finansējuma atbalstu 1.5.3.2.aktivitātes 
“Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” ietvaros, Lubānas novada 
pašvaldība plāno izstrādāt divus novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – 
Lubānas novada integrētās attīstības 
programmu 2012.-2018.gadam un Lubānas 
novada teritorijas plānojumu 2013.-
2025.gadam.  
Projekta ietvaros ir plānotas šādas projekta 
darbības:  
1. Lubānas novada integrētās attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam izstrāde;  
1.1. Semināra „Lubānas novada 
uzņēmējdarbības un vides resursu esošās 
situācijas analīze un SVID novērtējums” 
organizēšana;  
1.2. Semināra „Lubānas novada ilgtermiņa 
attīstības stratēģijas izstrāde” organizēšana;  
1.3. Lubānas novada integrētās attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam projekta 
sabiedriskās apspriedes sanāksmes 
organizēšana;  
2. Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-
2025.gadam izstrāde;  
2.1. Lubānas novada teritorijas plānojuma 
2013.-2025.gadam 1.redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes organizēšana;  
3. Projekta publicitātes un informācijas 
pasākumi;  
3.1. Plakātu izvietošana projekta īstenošanas 
vietās;  
3.2. Informācijas ievietošana tīmekļa vietnē 
www.lubana.lv;  
3.3. Preses relīžu (informatīvo ziņojumu) 
publicēšana laikrakstā „Lubānas Ziņas”.  
Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāti 2 
Lubānas novada plānošanas dokumenti, 
noorganizēti 2 semināri un 2 sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmes, dokumentu izstrādes 
procesā iesaistīti 30-50 novada iedzīvotāji un 
pašvaldības darbinieki. 

 


