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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU
Pašvaldības nosaukums:

Līvānu novada dome

Pašvaldības juridiskā adrese:

Rīgas ielā 77, Līvānos, LV - 5316

Nodokļu maksātāja reģistrācijas
numurs un datums

90000065595
1996. gads 22. marts

Finanšu gads:

2015. gads

Domes skaitliskais sastāvs:

15 deputāti

Domes priekšsēdētājs:

Andris VAIVODS

Galvenā grāmatvede:

Ināra GRIBONIKA
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2. LĪVĀNU NOVADA DOMES JURIDISKAIS STATUSS, STRUKTŪRA UN
PĀRVALDE.
Līvānu novada pašvaldība sāka darboties no 2000. gada 3. janvāra, apvienojoties
Līvānu pilsētai, Turku pagastam un Rožupes pagastam. Pēc 2009.gada 6. jūnija pašvaldību
vēlēšanām Līvānu novadam pievienojās Jersikas pagasts, Sutru pagasts un Rudzātu pagasts.
Līvānu novada pašvaldība ir novada pārvalde, kas likumā “Par pašvaldībām”, citos
normatīvajos aktos un Līvānu novada pašvaldības Nolikumā noteiktajā kārtībā nodrošina
pašvaldībai noteikto funkciju, doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi,
ievērojot valsts un Līvānu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –
dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda
pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības
institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
Līvānu novada iedzīvotāju intereses domē pārstāv 15 deputāti, kurus ievēl uz 4 gadiem.
Pēdējās pašvaldību vēlēšanas notika 2013. gada 1. jūnijā. Domē pārstāvētas piecas partijas:
Zaļo un zemnieku savienība (11 vietas), politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” (2
vietas), Reformu partija (1 vieta) un partija „Vienotība” (1 vieta).
Lai nodrošinātu novada domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Līvānu
novada dome izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas:
1) Finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā;
2) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā;
3) Tautsaimniecības komiteju 7 locekļu sastāvā.
2015. gadā ir notikušas domes sēdes
 12 kārtējās;
 9 ārkārtas.
2015. gadā ir notikušas komiteju sēdes
 12 finanšu;
 12 tautsaimniecības;
 12 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu;
 3 apvienotās.
Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes un
kapitālsabiedrības:
1. Līvānu 1. vidusskola,
2. Līvānu 2. vidusskola,
3. Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskola,
4. Rudzātu vidusskola,
5. Rožupes pamatskola,
6. Sutru pamatskola,
7. Jaunsilavas pamatskola,
8. Jersikas pamatskola,
9. Rudzātu speciālā internātpamatskola,
10. Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola,
11. Līvānu bērnu un jauniešu centrs,
12. Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola,
13. Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”,
14. Līvānu novada kultūras centrs un tā filiāles
Rožupes kultūras nams,
Rudzātu saieta nams,
Turku saieta nams,
Sutru kultūras nams,
Jersikas tautas nams,
15. Līvānu novada Centrālā bibliotēka un tās filiāles
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Rožupes bibliotēka,
Druvas bibliotēka,
Turku pagasta bibliotēka,
Jaunsilavu bibliotēka,
Rudzātu bibliotēka,
Sutru bibliotēka,
Jersikas pagasta bibliotēka,
Rīta bibliotēka,
16.Latgales mākslas un amatniecības centrs,
17. Līvānu novada bāriņtiesa,
18. Līvānu novada Sociālais dienests,
19. Līvānu novada būvvalde,
20. Līvānu novada Izglītības pārvalde,
21. Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs,
22. Jersikas veselības punkts,
23. Rožupes veselības punkts,
24. Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs „Rožlejas”
25. Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „Kvartāls”
26. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”,
27. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu
slimnīca”,
28. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu siltums”.
Pašvaldības iestāžu tiesības un pienākumi ir noteikti šo iestāžu nolikumos, bet
kapitālsabiedrību tiesības un pienākumi – sabiedrību statūtos.
Atsevišķu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai 2015. gadā darbojās sekojošas
komisijas (valdes):
1) Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 7 locekļu sastāvā;
2) Zemes komisija 3 locekļu sastāvā;
3) Dzīvokļu jautājumu komisija 6 locekļu sastāvā;
4) Administratīvā komisija 7 locekļu sastāvā;
5) Attīstības plānošanas komisija 8 locekļu sastāvā;
6) Kultūras un sporta komisija 10 locekļu sastāvā;
7) Vides uzraudzības un kārtības komisija 7 locekļu sastāvā;
8) Administratīvo aktu strīdu komisija 5 locekļu sastāvā;
9) Medību koordinācijas komisija 5 locekļu sastāvā;
10) Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija 5 locekļu
sastāvā;
11) Vēlēšanu komisija 7 locekļu sastāvā;
12) Rožupes pagasta valde 7 locekļu sastāvā;
13) Turku pagasta valde 7 locekļu sastāvā;
14) Jersikas pagasta valde 7 locekļu sastāvā;
15) Rudzātu pagasta valde 7 locekļu sastāvā;
16) Sutru pagasta valde 7 locekļu sastāvā.
Pašvaldības izpildorgāns – Līvānu novada domes administrācija - nodrošina domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā arī darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. 2015. gadā
domes administrāciju veidoja:
 Uzskaites un finanšu daļa (ar Uzskaites nodaļu un Finanšu nodaļu),
 Personāla vadības un administratīvā daļa (ar Juridisko nodaļu un Lietvedības un
personāla nodaļu),
 Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļa,
 Plānošanas un attīstības daļa (ar Investīciju un projektu nodaļu),
 Informātikas daļa
 Lauku atbalsta daļa,
 Būvniecības un infrastruktūras daļa,
 Dzimtsarakstu nodaļa,
 Saimniecības daļa.
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3. PAŠVALDĪBAS FINANSES
Informācija par Līvānu novada domes 2014. un 2015. gada budžeta
izpildi un 2016. gadam apstiprinātais budžets.

Izpilde pēc naudas
plūsmas principa, EUR
2014.g.
2015.g.

Rādītāju nosaukums

Plāns,
EUR
2016.g.

PAMATBUDŽETS
Kopā ieņēmumi
Nodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Azartspēļu nodoklis
Nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no finanšu ieguldījumiem
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
Sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas
realizācijas
Budžeta iestāžu ieņēmumi
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem u.c. pašu
ieņēmumi
Transfertu ieņēmumi
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam
mērķim
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti
Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību saņemti valsts budžeta iestāžu transferti
Pašvaldību saņemti transferti no citām pašvaldībām
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Aizsardzība
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13079286
4592138
4120300
431062
281535
105967
43560
40776

12476350
4715886
4236458
441315
294803
99733
46779
38113

13569438
4755933
4324439
393894
261313
94188
38393
37600

106983
0
8579
15718
24658
21598
7702
8028

74688
0
5308
11239
1489
26302
15269
9661

118450
79927
0
10400
1500
15064
8437
3122

20700
423753

5420
442444

0
382642

379987

382868

370073

43766

59576

12569

7956412

7243332

8312413

2899719

3302077

2283704

2243892

1015404

3249116

2501373
146402
165026
14137207
1308172
1037

2532140
297330
96381
12982672
1365615
879

2688593
0
91000
14882280
1691957
2018
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Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (1.+2.+3.)
1. Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atalgojums
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs
Izdevumi periodikas iegādei
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi
Procentu izdevumi
Subsīdijas un dotācijas
Sociālie pabalsti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
2. Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Kapitālo izdevumu transferti
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts ( - )
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi ( atlikuma izmaiņas)
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
Aizņēmumi
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem
Dabas resursu nodoklis
Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi
Pārējie speciālā budžeta līdzekļi
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (1.+2.)
1. Uzturēšanas izdevumi
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68658
4006179
45849
1401753
19019
952636
5431117
902787
14137207
9213700

78058
2510453
6343
1406981
21567
1080348
5532646
979782
12982202
9737944

84026
4078455
8718
1575941
12529
1110411
5351210
967015
14882280
9530730

8483124
4561914

9105245
5045519

8855673
4687544

1175524
36302
1824397

1328797
51682
1793846

1210100
32499
2071426

855716
7033
22238
25308
78629
489543
137096
4923507
4809328
114179
-1057921
1057921
957652
1483387
525735
164611
-64342

859936
7344
18121
12455
54183
453009
113052
3244728
3244728
0
-506322
506322
-107465
525735
633200
635482
-21695

829580
7625
16899
10136
71313
483513
110095
5351550
5236523
115027
-1312842
1312842
633180
633180
0
768357
-88695

336327
61648
274656
23
300987
261663
39324
300987
230120

326123
36126
288474
1523
305370
293441
11929
305370
222616

347207
36000
311207
0
429632
345070
84562
429632
190019
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Kārtējie izdevumi
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs
2. Kapitālie izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts ( - )
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi ( atlikuma izmaiņas)
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās
Aizņēmumi
ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI
Ieņēmumi kopā
Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (1.+2.)
1. Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Komandējumi un dienesta braucieni
Pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un
inventārs
Sociālie pabalsti
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti
2. Pamatkapitāla veidošana
Pamatkapitāla veidošana
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts ( - )
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi ( atlikuma izmaiņas)
Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās

230120
229648

222616
221450

190019
188519

472
70867
70867
35340
-35340
-10832
99856
110688
-24508

1166
82754
82754
20753
-20753
3755
110688
106933
-24508

1500
239613
239613
-82425
82425
106933
106933
0
-24508

105881
130957
399
0
10719
49008
70794
37
130957
114861
68505
3835
53851

89389
97157
586
368
371
27773
67548
511
97157
92092
38690
2847
25407

4630
39166
83
1
4522
8547
25877
136
39166
36321
17141
1300
8953

10819
46356
0
16096
16096
-25076
25076
25076
67380
42304

7886
52891
511
5065
5065
-7768
7768
7768
42304
34536

6888
19180
0
2845
2845
-34536
34536
34536
34536
0

Līvānu novada domes budžets 2015.gadam sastādīts pamatojoties uz Ministru kabineta
2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr. 830 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2015.gadā”, likumu "Par pašvaldībām", likumu „Par
pašvaldību budžetiem” un likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”. Līvānu novada domes
budžets 2015. gadam apstiprināts 2015. gada 26.februārī Līvānu novada domes sēdē ar lēmumu
Nr. 2-2, izdodot saistošos noteikumus Nr. 2 “Par Līvānu novada domes pamatbudžetu 2015.
gadam”, saistošos noteikumus Nr. 3 “Par Līvānu novada domes speciālo budžetu 2015. gadam”
un saistošos noteikumus Nr. 4 “Par Līvānu novada domes dāvinājumiem un ziedojumiem 2015.
gadam”.
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Līvānu novada domes pamatbudžets apstiprināts: ieņēmumos 10290941 EUR apmērā,
izdevumos 12187507 EUR apmērā, aizņēmumiem 1931449 EUR, aizņēmumu atmaksām
538923 EUR, pamatkapitāla palielināšanu 21695 EUR, līdzekļu atlikumu gada sākumā 525735
EUR, līdzekļu atlikums gada beigās netika plānots.
Budžeta izpildes gaitā ir veikti budžeta grozījumi 2015. gada 28.maija Līvānu novada
domes sēdē ar lēmumu Nr. 6 - 36, 2015.gada 29.oktobra Līvānu novada domes sēdē ar lēmumu
Nr. 16 - 26 un 2015.gada 30.decembra Līvānu novada domes sēdē ar lēmumu Nr. 21-12.
Līvānu novada domes pamatbudžeta plānotie precizētie ieņēmumi 12362895 EUR
apmērā, izdevumi 13502412 EUR apmērā, aizņēmumi 2101244 EUR, aizņēmumu atmaksas
1465767 EUR, pamatkapitāla palielināšana 21695 EUR, līdzekļu atlikums gada sākumā
525735 EUR.
Pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu ieņēmumi: iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām un mājokļiem un azartspēļu nodoklis, nenodokļu
ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts un pašvaldību budžetu transferti.
Pašvaldības nodokļu ieņēmumi tieši ir atkarīgi no novada uzņēmumu un iedzīvotāju
ekonomiskās aktivitātes un situācijas.
2015.gadā Līvānu novada pašvaldības pamatbudžetā saņemti līdzekļi kopsummā
12476350 EUR (skat. 1.att.).
No kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem 37,8% ir nodokļu ieņēmumi, 0,6% nenodokļu
ieņēmumi, 3,5% maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, 58,1% transferti.

1. att. Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra 2015.gadā.
2015.gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumos saņemti 4236458 EUR,
salīdzinājumā ar 2014.gadu iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 2,8%.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis saņemts no Valsts kases sadales konta atbilstoši normatīvajos
aktos Līvānu novada pašvaldībai noteiktajam īpatsvara koeficientam kopējos caur Valsts kases
sadales kontu sadalāmajos nodokļa ieņēmumos.
2015.gadā nekustamā īpašuma nodoklis saņemts 441315 EUR apmērā. Šī nodokļa
īpatsvars pamatbudžeta kopējos ieņēmumos veido 3,5% un salīdzinājumā ar 2014.gadu šī
nodokļa ieņēmumi palielinājušies par 2,4%.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi veido 294803 EUR jeb 66,8% no
kopējiem nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem. Salīdzinot ar 2014.gadu, nodokļa par zemi
maksājumi saņemti par 4,7% vairāk.
No kopējiem nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem 2015.gadā 146512 EUR jeb
33,2% ir nodokļa maksājumi par ēkām, būvēm, inženierbūvēm un mājokļiem. Salīdzinot ar
2014.gadu, nodokļa maksājumi par ēkām, būvēm, inženierbūvēm un mājokļiem saņemti par
2,0% mazāk.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi 2015.gadā saņemti 38113 EUR apmērā, kas ir par 6,5%
mazāk nekā 2014.gada izpilde.
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Nenodokļu ieņēmumi 2015.gadā saņemti 74688 EUR apmērā. Maksas pakalpojumi un
citi pašu ieņēmumi 2015.gadā no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 3,5% jeb 442444
EUR.
Pašvaldības 2015.gada budžetā dažādu valsts un pašvaldību budžetu transfertu veidā un
maksājumos saņemts finansējums 7243332 EUR apmērā, kas veido 58,1% no kopējiem
pamatbudžeta gada ieņēmumiem, no kuriem 3302077 EUR saņemti kā finansējums noteiktam
mērķim, galvenokārt izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku atlīdzībai, sociālo pakalpojumu
apmaksai, 1015404 EUR saņemti Eiropas Savienības fondu finansēto projektu finansēšanai,
2532140 EUR apmērā ir pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda, 297330 EUR pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti
un 96381 EUR pašvaldības saņemti transferti no citām pašvaldībām.
2015.gadā kopējie pamatbudžeta ieņēmumi uz vienu Līvānu novada iedzīvotāju
(skaits uz 01.01.2015. - 12983) ir 961 EUR.
2015.gadā Eiropas Savienības investīciju projekta „Līvānu satiksmes infrastruktūras
tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai
tika saņemts aizņēmums Valsts kasē kopsummā 1906311 EUR un projekta „Jaunsilavas ciema
daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku
pagastā, Līvānu novadā un Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošana Rudzātos, Rudzātu
pagastā, Līvānu novadā” īstenošanai saņemts aizņēmums Valsts kasē 194933 EUR apmērā.
Pamatbudžeta izdevumi.
2015.gada no pašvaldības pamatbudžeta izlietoti līdzekļi 12982672 EUR, kas ir par
8,2% mazāk nekā 2014.gadā (EUR 14137207). Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu struktūra
grafiski attēlota 2. attēlā.

2.att. Pamatbudžeta izdevumu struktūra 2015.gadā.
Izdevumu struktūrā 1365615 EUR jeb 10,5% no kopējiem izdevumiem izlietoti
vispārējo valdības dienestu izdevumu finansēšanai, no kuriem 27711 EUR ir izdevumi par
pašvaldības parāda procentu un parāda apkalpošanu maksājumiem par saņemtajiem
aizņēmumiem.
No sadaļā “Aizsardzība” plānotajiem līdzekļiem tiek apmaksāti izdevumi civilajai
aizsardzībai, 2015.gadā izlietoti 879 EUR.
No budžeta sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība” plānotajiem līdzekļiem 78058 EUR
apmērā jeb 0,6 % no kopējiem izdevumiem tika finansēta Līvānu novada bāriņtiesa.
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Izdevumu īpatsvars budžeta sadaļā „Ekonomiskā darbība” ir 19,3%, kas kopsummā
sastāda 2510453 EUR, no kuriem 85912 EUR ir ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšana”, 2016900 EUR ERAF projekta „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla
uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanas
izdevumi, 266816 EUR ir projekta “Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un
skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā un Jaunatnes
un Mehanizatoru ielas atjaunošana Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā” īstenošanas
izdevumi, 23927 EUR Līvānu novada būvvaldes uzturēšanas izdevumi, 53281 EUR ir Līvānu
inženiertehnoloģiju un inovāciju centra uzturēšanas izdevumi.
Izdevumu īpatsvars budžeta sadaļā „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ir 10,8%,
kas kopsummā sastāda 1406981 EUR. 2015.gadā īstenots projekts “Esošo gaismekļu nomaiņa
uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Līvānu pilsētā” ar kopējām izmaksām
96939 EUR.
No teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētajiem līdzekļiem tiek apmaksāti
izdevumi Līvānu pilsētas ielu apgaismošanai un ielu apgaismošanas tīklu uzturēšanai, teritorijas
sakārtošanai, labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanai, Turku, Rožupes, Jersikas, Sutru un
Rudzātu pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai.
Izdevumu īpatsvars veselības aprūpei 2015. gadā ir 0,2 % no kopējiem izdevumiem. No
pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek finansēti Rožupes veselības punkta, Jersikas veselības
punkta un Rudzātu pagasta ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšanas izdevumi, kas kopsummā
sastādīja 21567 EUR.
Izdevumu īpatsvars pozīcijā “Atpūta, kultūra un reliģija” sastāda 8,3%. Brīvā laika,
sporta un kultūras iestāžu un pasākumu finansēšanai 2015. gadā izlietoti 1080348 EUR.
Līvānu novada sasniegumi sportā 2015.gadā:
2015. gadā novadā noorganizēti 49 sporta pasākumi, kuros piedalījušies 6835 dalībnieki.
Darbojas 9 sporta klubi ar 340 dalībniekiem.
LBL 2 (Latvijas basketbola līga vīriešīem) izcīnīta 10. vieta.
Latvijas 24. maksibasketbola čempionātā sievietēm izcīnīta 2. vieta.
Latvijas pašvaldības sporta veterānu –senioru 52. sporta spēles izcīnīta 3.vieta.
Līvānu novads LSVS pašvaldību sporta spēļu- klubu vērtējumā aizvadīto gadu
griezumā
gads
vieta

2010.
1

2011.
1

2012.
1

2013. 2014.
1
3

2015.
3

Medaļas
Vieglatlētikā - 4 Latvijas čempioni
Kikboksā – 3 Latvijas čempioni
Pauerliftings – 2 Latvijas čempioni
Motosports – 1 Latvijas čempions
Eiropas čempionāts Polijā vieglatlētikā senioriem- 2 zelta, 1 sudraba, 3 bronzas
Pasaules čempionāts Francijā Lionā vieglatlētikā senioriem-1 sudrabs, 2 bronzas
Eiropas Meistaru spēles:
Zelts- 3
Sudrabs- 3
Bronza- 4
Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu finansēšanai
5532646 EUR jeb 42,6 % no kopējiem izdevumiem.
2015./2016.mācību gadā Līvānu novada astoņās vispārējās izglītības iestādēs mācības
uzsāka 1297 izglītojamie, 1.klasē skolas gaitas uzsāka 125 skolēni, speciālās izglītības iestādē 72 izglītojamie. 2015.gadā pirmo reizi pēdējo piecu gadu laikā izglītojamo skaits ir palielinājies
par 37 skolēniem. 2014./2015. mācību gadā Līvānu novadā vispārējās izglītības iestādes
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pabeidza 194 izglītojamie. Profesionālās ievirzes izglītības iestādes beidza 36 audzēkņi: mākslā
–10, mūzikā –20, sportā - 6.
Pirmsskolas izglītības programmas apguve tiek piedāvāta 8 Līvānu novada
vispārizglītojošajās skolās un Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”.
Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2015./2016.mācību gadā mūzikas un mākslas
skolas nodarbības J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā apmeklē 256 audzēkņi, bet
Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolā piecos sporta veidos nodarbojas 255 audzēkņi.
2015./2016.mācību gadā Līvānu novada izglītojamie ir iesaistīti 84 interešu izglītības
programmās, tajās darbojas 1610 audzēkņi. Piedāvāto programmu skaits salīdzinot ar 2014.gadu
ir audzis par 8 programmām.
Izglītojamo skaits uz 01.09.2015.
Izglītības iestāde

Kopā
(izmaiņas
salīdzinot ar
01.09.2014.)

t.sk.
1.12.kl.

t.sk.
5-6
gadīgie

Līvānu 1. vidusskola
Līvānu 2. vidusskola
Līvānu novada vakara
(maiņu) vidusskola
Rudzātu vidusskola
Rožupes pamatskola
Jaunsilavas pamatskola
Jersikas pamatskola
Sutru pamatskola
Rudzātu speciālā
internātpamatskola
Līvānu novada pirmsskolas
izglītības iestāde „Rūķīši”
Līvānu Bērnu un jauniešu
centrs
Jēkaba Graubiņa Līvānu
mūzikas un mākslas skola
Līvānu Bērnu un jaunatnes
sporta skola

527 (+23)
268 (+11)
113 (+1)

518
251
113

9
17

128 (+9)
100 (-7)
178 (+2)
110 (-2)
38 (-4)
72 (-3)

97
71
125
97
25

16
16
20
9
5

15
13
33
4
8

392 454
332 008
429 728
330 134
129 476
708 003

120

184

657 123

304 (-13)

t.sk.
pārējie
pirmsskola
s
vec. bērni

2015.gada
budžets,
EUR

1 161 753
607 543
171 248

578 (uz
01.10.2015).
256 (+3)

97 967
305 583

255 (+21)

135 372

Līvānu novadā 2015.gadā centralizētos eksāmenus (CE) 8 mācību priekšmetos kārtoja
59 vidusskolu absolventi.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi CE izteikti
procentuāli, apkopojot rezultātus, 11 Līvānu novada absolventu vērtējumi eksāmenos ir 80% un
vairāk. Īpašs sasniegums ir Rudzātu vidusskolas absolventa Roberta Grozas matemātikas
eksāmena rezultāts - visās pozīcijās tika iegūts vērtējums 100%.
Līvānu novada absolventu rezultāti kopumā CE ir sekojoši: matemātikā – vidējais
kopprocents 50,06% (valstī 43,6%), latviešu valodā – 51,32% (valstī 48,7%), angļu valodā –
54,0% (valstī 54,1%), krievu valodā – 72,47% (valstī 71,8%), fizikā – 54,0% (valstī 50,3%),
bioloģija – 58,17 (valstī 62,5%), ķīmijā – 60,17 (valstī 65,6), vēsturē – 72,98% (valstī 47,5%).
Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem specializēto
skolu grupā labākā vakara vidusskola jau vairākus gadus pēc kārtas ir Līvānu novada Vakara
(maiņu) vidusskola.
Līvānu novada skolēni 2014./2015.mācību gadā piedalījās 14 mācību priekšmetu
olimpiādēs, kuras tika organizētas sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, 6 novada
olimpiādēs, kuras notika pēc metodisko apvienību iniciatīvas, kā arī 14 atklātajās mācību
priekšmetu olimpiādēs. Kopumā 34 mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 570 Līvānu
novada skolēni. Valstī iegūtas: 1 - 1.vieta, 8 – 2.vietas, 4 - 3.vietas, 9 - Atzinības.

12

Līvānu novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
Līvānu 2.vidusskolas komanda „Lūmeni” piedalījās koncerna „Latvenergo” rīkotā
konkursa eXperiments finālā Rīgā un izcīnīja 3.vietu.
J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar labiem rezultātiem
piedalījušies 7 Starptautiskajos mūzikas un mākslas konkursos, 8 Latvijas un reģiona mūzikas
un mākslas konkursos. Nozīmīgākais notikums- IX J.Graubiņa Jauno pianistu konkurss Līvānos
2015.gada 11.aprīlī, kurā piedalījās 90 audzēkņi no 37 Latvijas mūzikas skolām.
Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu veiksmīgākie starti: Ilmārs Štolcers
ieguva divas 1.vietas Starptautiskajos dambretes turnīros, zēnu basketbola komanda ieguva
3.vietu starptautiskajā turnīrā Polijā un «U-13» grupā izcīnīja iespēju 2015./2016.gada sezonā
startēt Latvijas Jaunatnes Basketbola līgas 1.divīzijā.
Par labiem sasniegumiem 2014./2015.mācību gada mācību priekšmetu olimpiādēs,
konkursos, sporta čempionātos 64 izglītojamie saņēma Līvānu novada domes piešķirtās naudas
balvas un 140 izglītojamie saņēma Domes balvas. Apbalvošanas pasākumā par veiksmīgu
pedagoģisko darbu Līvānu novada domes naudas balvas saņēma 42 pedagogi, 50 pedagogi
saņēma Domes balvas.
Par tradīciju kļuvis uz apbalvošanas pasākumu aicināt vecākus, kuru bērni guvuši
teicamus rezultātus valsts olimpiādēs, konkursos un sporta čempionātos, domes pateicības un
balvas tika pasniegtas 27 ģimenēm.
Līvānu novada dome 2015.gadā naudas balvām skolēniem un pedagogiem piešķīra
4475.00 eiro, kā arī 1997.00 eiro tika izlietoti domes balvām, kopējā summa 6472.00 eiro.
2014.-2015. mācību gadā mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana turpinājās
sadarbībā ar Ilūkstes novadu.
Trešo gadu, ar mērķi veicināt skolēnu interesi par eksakto mācību priekšmetu apguvi,
Rudzātu vidusskolā no 17.-21.augustam, sadarbībā ar novada skolām un uzņēmējiem, tika
organizēta dabaszinātņu nometne 8.-12.klašu skolēniem “Es varu vairāk, tajā darbojās 34
skolēni no 7 novada skolām.
Līvānu novada izglītības iestādes aktīvi piedalījās skatēs un konkursos, gatavojoties XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notika 2015.gadā no 6. līdz 12.jūlijam.
Līvānu novadu svētkos Rīgā pārstāvēja 12 kolektīvi kopā 221 dalībnieks. Ar Līvānu novada
domes Pagodināšanas rakstiem par ieguldīto darbu XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku norisē tika apbalvoti 15 novada pedagogi.
2015.gada 28.augustā novada pedagogi pulcējās uz ikgadējo sanāksmi, kurā tika
apspriestas izglītības darba aktualitātes. Jau otro gadu 14 novada pedagogi par izciliem
sasniegumiem pedagoģiskajā darbā saņēma uzņēmēja Daumanta Pfafroda iedibināto “Izcilības
balvu”, Līvānu novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus par ieguldīto darbu skolēnu
sagatavošanā centralizētajiem eksāmeniem saņēma 10 novada pedagogi.
Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanā 2014.-2015.mācību gadā
iesaistījās 7 Līvānu novada pedagogi, kuri ieguva 3.kvalitātes pakāpi.
2015.-2016.mācību gadā novada izglītības iestādēs darba gaitas uzsāka 10 jauni
pedagogi.
Ar 2015./2016.mācību gadu uzsākts datorikas mācību programmas aprobācijas
pilotprojekts, kurā piedalās Līvānu 1.vidusskola un Rožupes pamatskola.
2015./2016.mācību gadā Latvijas olimpiskās komitejas skolu projektā «Sporto visa
klase» starp 42 jaunajiem dalībniekiem iesaistījās Līvānu 1.vidusskola 3.b klase.
Ik gadu septembrī Līvānu novada domes deputāti un darbinieki apmeklē Līvānu novada
izglītības iestādes, lai iepazītos ar izglītības iestāžu paveikto veiksmīgai mācību gada
uzsākšanai un pārrunātu turpmāk darāmo.
Līvānu novada dome 2015. gadā sociālajai aizsardzībai kopsummā izlietojusi 979782
EUR, kas sastāda 7,5% no kopējiem izdevumiem. Alternatīvā aprūpes centra „Rožlejas”, kurš
pirmos iemītniekus uzņēma 2011.gada aprīlī, izdevumi 2015. gadā sastādīja 185835 EUR.
Līdzekļi 146223 EUR apmērā izlietoti Līvānu novada Sociālā dienesta uzturēšanai, 29211 EUR
Biedrībai „Baltā māja” sociālās aprūpes mājās biroja, Dienas centra cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un Sociālo pakalpojumu centra darbības nodrošināšanai, 547962 EUR izlietoti
sociālās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem, no kuriem

13

Līvānu novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
-

asistenta pakalpojumu apmaksai (no Labklājības ministrijas piešķirtajiem
līdzekļiem)– 199678 EUR;
ēdināšanas izdevumu (brīvpusdienu) apmaksai – 2552 EUR;
pabalstiem veselības aprūpei – 193 EUR;
dzīvokļa pabalstiem – 78281 EUR;
pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai – 86587 EUR;
sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā – 22641 EUR;
vienreizējiem pabalstiem ārkārtas situācijās – 1117 EUR;
pārējai sociālajai palīdzībai – 23936 EUR;
samaksai par mājas aprūpi – 38520 EUR;
samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas sniegtajiem
pakalpojumiem – 67387 EUR;
samaksai par pārējiem sociālajiem pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību
saistošajiem noteikumiem – 9068EUR;
izdevumiem brīvprātīgo iniciatīvu izpildei – 195 EUR;
pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām (par citu pašvaldību
sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) – 17807 EUR.

2015. gadā saskaņā ar Līvānu novada sociālā dienesta rīkojumiem piešķirti pabalsti:
- brīvpusdienas un apmaksāta ēdināšana internātā – 38 bērniem;
- vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā – 50 personām;
- sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm:
 pabalsts un atlīdzība audžuģimenei – 7 ģimenēm (9 bērniem);
 ikmēneša materiālā palīdzība bāreņiem – 12 personām;
 vienreizējie pabalsti 18 gadu sasniegušiem bāreņiem – 9 personām;
- pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem:
 apbedīšanas pabalsts – 108 personām;
 pabalsts mācību līdzekļu iegādei - 110 personām (bērniem);
- garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai –397 personām;
- dzīvokļa pabalsts:
 pabalsts īrei un komunāliem maksājumiem - 265 mājsaimniecībām;
 pabalsts malkai – 240 mājsaimniecībām;
- sociālās aprūpes pakalpojumi – mājas aprūpe – 42 personām;
- sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai Līvānu slimnīcā – 24 personām;
- sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai AAPC “Rožlejas” – 18 pilngadīgām personām un 4
bērniem;
- sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai pansionātā „Jaunāmuiža”, SIA „Viesītes veselības un
sociālās aprūpes centrs” – 2 personām;
- ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu apmaksai bērniem – 7 bērniem;
- pabalsts veselības aprūpei – 2 personām;
- asistentu pakalpojumu apmaksai – 170 personām.
2015.gadā kopējie pamatbudžeta izdevumi uz vienu Līvānu novada iedzīvotāju
(skaits uz 01.01.2015. - 12983) ir 1000 EUR.
Saskaņā ar līgumos iekļautajiem aizņēmumu atmaksas grafikiem 2015.gadā tika veiktas
aizdevumu atmaksas 1465762 EUR apmērā. Līvānu novada pašvaldības saistību apmērs
2015.gadā sastādīja 7,5 % no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām no
valsts budžeta).
Kopējais neatmaksātais atlikums Valsts kasei 2015. gada beigās sastāda 6445219 EUR.
Pamatbudžeta līdzekļi 21695 EUR apmērā ieguldīti Līvānu novada domes pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca” pamatkapitālā.
Pamatbudžeta līdzekļu atlikumu 2015.gada beigās 633180 EUR.
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Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi.
Speciālā budžeta ieņēmumi 2015.gadā kopā veido 326123 EUR. Speciālais budžets
ietver īpašiem mērķiem iezīmētus ieņēmumu avotus – pašvaldības autoceļu (ielu) fondu, kura
ieņēmumi 2015.gadā veido 288474 EUR jeb 88,5% no kopējiem ieņēmumiem, un dabas resursu
nodokļa ieņēmumi – 2015.gadā 36126 EUR jeb 11,1%, pārējie speciālā budžeta ieņēmumi
saņemti 1523 EUR apmērā jeb 0,4%. Speciālā budžeta līdzekļi tiek novirzīti konkrētu pasākumu
realizācijai.
Speciālā budžeta izdevumi pavisam bija 305370 EUR.
Dāvinājumu un ziedojumu ieņēmumi un izdevumi.
2015.gadā dāvinājumos un ziedojumos saņemti līdzekļi 89389 EUR, no kuriem 1991
EUR fizisko personu un 87398 EUR juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi ar noteiktu
mērķi.
Kopējie dāvinājumu un ziedojumu izdevumi bija 97157 EUR, no kuriem lielākais īpatsvars
69,5% ( 67548 EUR) izdevumi izglītībai, 28,6% (27773 EUR) - atpūtai, kultūrai un reliģijai.
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Līvānu novada domes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 2015.gadā, EUR

Nr.p.k.

1

Ziedojuma un
dāvinājuma mērķis
Balva konkursa
“Mana biznesa ideja
2015” visaugstāk
novērtētās biznesa
idejas autoram

Ziedotāja un dāvinātāja nosaukums(juridiska vai
fiziska persona)

Juridiskās
personas
ziedotāja un
dāvinātāja NM
reģistrācijas
numurs

Swedbanka, a/s

LV40003074764

Kopā

2

Līvānu novada
atpūtas, kultūras,
sporta un reliģisko
organizāciju atbalstam

Līvānu kūdras fabrika, SIA
Ceram optec, SIA
Z-Light, SIA
Zelta zeme, SIA
Mežrozīte HES, SIA
Jēkabpils PMK, SIA
RNS-D, SIA
Grīva L, SIA
Rudzāts, SIA
Jēkabpils pakalpojumi-būvniecība, SIA
Fiziskās personas
Baltik sistēm, SIA
Līvānu mājas un logi, SIA
Zodias, SIA
Eva Būve, SIA
K-RDB, SIA
Mark invest, SIA

Ziedojumu
un
dāvinājumu
naudas
līdzekļu
vērtība
(EUR)

LV41503010603
LV40003088938
LV41502017286
LV45403037345
LV45403013690
LV50003631781

Krājumu
ziedojumu
un
dāvinājumu
vērtība
(EUR)

200,00

200,00

LV40003017973
LV40103659502
LV41503034724
LV40103176052
LV48503006014
LV45403003160
LV40003185400
LV41503015189
LV41503045501
LV45403016663

Ilgtermiņa
ieguldījumu
ziedojumu un
dāvinājumu
vērtība
(EUR)

7370,00
4800,00
4000,00
2200,00
1200,00
1000,00
770,00
700,00
700,00
500,00
434,95
400,00
300,00
300,00
200,00
200,00
200,00

0,00

0,00

2002,58

300,25
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3

Līvānu novada
izglītības iestāžu
mācību bāzes
pilnveidošanai un
atbalsts Līvānu novada
studentu stipendiju
fondam

Jaunsilava, SIA
Līvānu veterinārais serviss, SIA
Sencis, SIA
Upeslīči LPKS
Ķepas, SIA
Liepsala, ZS
Kolonna GP, SIA
Latvijas bibliotēkāru biedrība
Lauku bibliotēku atbalsta biedrība
Latgales reģiona attīstības aģentūra, biedrība
Latgales kultūras centra izdevniecība
Latvijas grāmata, SIA
Latvijas nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība
AD Technology, SIA
Adugs Production, SIA
Latvijas mobilais telefons, SIA
Kopā

LV41503027489
LV47701004262
LV47703000299
LV41503016502
LV41503060835
LV41501020838
LV41503042825
LV40008007789
LV50008079401
LV41503023129
LV40008007882
LV50003226221
LV50008034971
LV41503047894
LV40003356367
LV50003050931

Z-Light, SIA
Līvānu kūdras fabrika, SIA
Velku biedrība
Eva būve, SIA
Baltik sistēm, SIA
RNS-D, SIA
Primo food, SIA
Vanpro, SIA
Hansa Consulting, SIA

LV41503034724
LV40003017973
LV40008032748
LV45403037345
LV41503010603
LV40003185400
LV41503048851
LV41503039331
LV40003729540
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150,00
100,00
90,00
70,00
60,00
50,00
30,00
812,55
450,00
421,10
58,50
20,00
6,50

1385,99

4,00
94,63
25824,95

42649,05
9400,00
3359,00
500,00
400,00
300,00
300,00
400,00
2000,00

2000.00
3768,65

1784,87
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Ziemassvētku
pasākuma bērniem
atbalstam un
labdarībai

Baltik sistēm, SIA
Latvijas nacionālās bibliotēkas atbalsta biedrība
Zelta zeme, SIA
Latgales reģiona attīstības aģentūra, biedrība
Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne, SIA
Latvijas dzelzceļs VAS
Skrīveru saldumi, SIA
Ceram Optec, SIA
Spring Valley ,SIA
Viduslatgales pārnovadu fonds, nodibinājums
Līvānu svētā Mikeļa Erceņģeļa Romas katoļu
draudze
1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība
Lauku bibliotēku atbalsta biedrība
Zodias, SIA
Fiziskās personas
Kopā
Baltā māja, biedrība
Red Cross Halden
Fiziskās personas

LV41503010603
LV50008034971
LV40103176052
LV41503023129
LV40003113629
LV40003032065
LV45403016339
LV40103659502
LV40003624311
LV40008210954
LV90000504985
LV40008021212
LV50008079401
LV41502017286

300,00
1,00
1350,00
1160,51
19,94
185,00
38,50
550,00
200,00
517,60
29,96
1,00
40,00
300,00
1056,49
62864,54

1581,32
1623,32

LV50008021661

10,00
313,98
2475,49
680,00
419,66

Kopā

500,00
500,00

0,00

50,00
1146,66

Ziedojumu un dāvinājumu vērtība pavisam

89389,49

5391,97

5410,02
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Līvānu novada domes saistības uz 01.01.2016., EUR
Aizņēmumi

Aizdevējs
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Mērķis
Sutru pamatskolas ēkas renovācijai
Ceļa rekonstrukcijai Jersikas pagastā
Internāta ēkas renovācijai Jersikas pagastā
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitāla
palielināšanai
Līvānu novada kultūras centra ēkas rekonstrukcijai
Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu
infrastruktūras uzlabošanai
Pašvaldības ceļa Jersika-Daranka rekonstrukcijai
Īpašuma – ēkas iegādei Līvānu mākslas skolai
Līvānu mākslas skolas ēkas remontdarbu veikšanai
Sutru pagasta ceļu rekonstrukcijai
Turku saieta nama būvniecībai
Alternatīvās aprūpes centra izveidei Līvānu novadā
Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Rožupes
ciemā” īstenošanai
SIA „Līvānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšana
Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Līvānu novada pašvaldības Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas
pamatskolu ēku energoefektivitātes paaugstināšana
Veloceliņa izbūve Jaunsilavas ciema iedzīvotāju satiksmes
drošības uzlabošanai
Līvānu novada Rožupes un Turku pagasta ceļu
rekonstrukcija
SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitāla
palielināšanai
Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu
infrastruktūras uzlabošana – 3.kārta
Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana
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Līguma
parakstīšanas
datums
14.08.2007.
14.03.2008.
14.03.2008.

Atmaksas termiņš
20.07.2017.
20.12.2033.
20.12.2022.

Aizņēmuma
summa, EUR
36995
142287
426862

Atlikusī
neatmaksātā
summa, EUR uz
01.01.2016.
6559
102447
230710

10.07.2008.
18.12.2008.

20.06.2018.
20.12.2018.

255269
213431

68982
71132

30.07.2009.
30.07.2009.
08.05.2006.
11.12.2009.
23.04.2010.
23.04.2010.
03.11.2010.

20.12.2015.
20.12.2016.
20.04.2016.
20.02.2038.
20.12.2015.
20.12.2025.
20.10.2020.

260936
149402
52639
262854
192186
484290
436644

0
12767
1416
207021
0
234426
130620

29.07.2010.
20.10.2011.
22.11.2011.

20.12.2018.
20.09.2021.
20.03.2020.

264451
138370
265356

73515
88391
148952

31.07.2012.

20.07.2032.

977371

632149

24.09.2012.

20.09.2017.

84861

30531

20.11.2012.

20.11.2017.

275828

70734

11.04.2013.

20.03.2033.

687826

616461

31.05.2013.
31.05.2013.

20.05.2033.
20.05.2023.

989247
205649

877760
166775
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Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes
paaugstināšana-2.kārta
Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posmu sakārtošana
Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu
infrastruktūras uzlabošana (PII un JIC)
„Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide
Līvānos”
Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā
transporta iegāde
Līvānu novada Līvānu pilsētas Jāņa ielas, J. Rudzutaka
ielas, Turku ielas, Rožupes ielas, Siladieviņa ielas renovācijai
Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošanai
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai
Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošanai
industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai
Jaunsilavas ciema daudzdzīvokļu māju iekšpagalma un
skolas piebraucamo ceļu atjaunošana Jaunsilavās, Turku pagastā,
Līvānu novadā un Jaunatnes un Mehanizatoru ielas atjaunošana
Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā

11.07.2013.
11.10.2013.

20.07.2023.
20.10.2023.

273210
122299

162257
105816

11.10.2013.

20.10.2023.

247594

214144

17.12.2013.

20.12.2018.

98848

14376

17.12.2013.

20.12.2018.

133393

94166

01.10.2014.

20.09.2024.

295389

279440

15.10.2014.

20.10.2034.

3054763

1494025

27.05.2015.

20.06.2022.

158124

114714

22.10.2015.

20.10.2025.

194933

194933

Galvotā
aizņēmuma
summa, EUR
1400
2988
1956
4020
2117
3970
1956

Atlikusī
neatmaksātā
summa EUR uz
01.01.2016.
647
255
0
866
688
1456
277

231816

86916

Galvojumi

Aizdevējs
Swedbank
Swedbank
Citadele banka
Citadele banka
SEB Banka
Swedbank
Citadele banka
Finanšu
ministrija

Mērķis - aizņēmējs
Studiju kreditēšanai – fiziskai personai
Studiju kreditēšanai – fiziskai personai
Studiju kreditēšanai – fiziskai personai
Studiju kreditēšanai – fiziskai personai
Studiju kreditēšanai – fiziskai personai
Studiju kreditēšanai – fiziskai personai
Studiju kreditēšanai – fiziskai personai
Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju
baseinos” īstenošanai – SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”
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Līguma
parakstīšanas
datums
Atmaksas termiņš
01.12.2003.
14.03.2019.
13.02.2004.
15.09.2017.
09.12.2004.
08.12.2019.
09.12.2004.
09.12.2019.
14.04.2007.
15.07.2020.
24.04.2008.
30.12.2022.
13.12.2004.
13.12.2019.

15.09.2009.

20.09.2019.
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Finanšu
ministrija
Finanšu
ministrija

Projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, II
kārta” īstenošanai – SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”

31.07.2012.

20.07.2027.

512234

175411

Projekts „Šķeldas katlu mājas izbūve Līvānos”

29.09.2015.

20.09.2020.

547178

503568
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Informācija
par pašvaldības īpašuma, krājumu, līdzekļu kapitāla vērtības izmaiņām, kā arī
budžeta izpildes, saistību un garantiju apjomiem pēc bilances uz 2015.gada 31.decembri
(EUR)
Nr. p.k.
1.

2.

Rādītāji
Ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk.:
Nemateriālie ieguldījumi
Pamatlīdzekļi
Ilgtermiņa finansu ieguldījumi
Ilgtermiņa prasības un uzkrājumi
nedrošām ilgtermiņa prasībām
Apgrozāmie līdzekļi, t.sk.:
Krājumi
Nākamo periodu izdevumi un avansi
par pakalpojumiem un projektiem
Norēķini par prasībām
Naudas līdzekļi
Bilances kopsumma

3.

4.

Kreditori, t.sk.:
Aizņēmumi un saistības
Norēķini ar piegādātājiem un
darbuzņēmējiem
Īstermiņa kreditori
Pašu kapitāls, t.sk.:
Rezerves
Iepriekšējā gada budžeta izpilde
Budžeta gada izpildes rezultāts
Bilances kopsumma

2015.
45 759 473
176 614
41 500 629
4 066 790
15 440

2014.
45 438 860
133 095
41 085 274
4 209 166
11 325

1 272 460
140 917
585 137

1 168 580
134 686
37 478

298 737
774 669

317 689
678 727

47 031 933

46 607 440

7 694 690
6 599 064
106 857

9 553 287
5 841 860
331 250

988 769

3 380 177

39 337 243
284 904
36 757 089
2 295 250

37 054 153
297 064
35 785 346
971 743

47 031 933

46 607 440

5.

Ieņēmumi pēc uzkrāšanas principa
Izdevumi pēc uzkrāšanas principa
Darbības rezultāts

15 975 948
13 680 698
2 295 250

14 934 488
13 962 745
971 743

6.

Naudas plūsma
Ieņēmumi
Izdevumi
Atlikuma palielinājums (+),
samazinājums (-)

14 993 106
14 897 164
95 942

15 123 459
16 095 355
-971 896

Paskaidrojums bilancei
Nemateriālie ieguldījumi. Bilancē nemateriālajos ieguldījumos ir atspoguļoti attīstības pasākumi
un programmas, datoru programmas un licences un pārējie nemateriālie ieguldījumi.
Nemateriālo ieguldījumu atlikumi ir inventarizēti.
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Pamatlīdzekļi.
Pamatlīdzekļu grupas nosaukums
Zemes gabali, ēkas un būves
t. sk.
- dzīvojamās ēkas

Atlikusī vērtība Atlikusī vērtība
gada sākumā
gada beigās
EUR
EUR
33 587 863
37 349 118
266 417

31 945

- nedzīvojamās ēkas

13 920 531

14 153 383

- transporta būves

14 204 368

16 135 750

- inženierbūves un pārējais nekustamais īpašums

3 818 120

5 695 587

- zeme

1 378 427

1 332 453

140 106

148 499

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi

30 639
2 632 629

67 000
2 512 813

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības
objektu izmaksas

3 016 869

297 191

Turējumā nodotie pašvaldību nekustamie īpašumi
t.sk.

1 307 135

1 110 548

271 806
1 025 124
10 205

118 781
983 076
8 691

Bioloģiskie un pazemes aktīvi

-

zeme
ēkas un būves
citi īpašumi

Pamatlīdzekļiem nolietojums ir aprēķināts pēc pašvaldībā apstiprinātajām normām un
saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1486 (15.12.2009.) "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti". Visi pamatlīdzekļi ir inventarizēti dabā.
Pašvaldības bilancē par 2015.gadu tiek uzrādīta gan tā zeme, kura ir reģistrēta
Zemesgrāmatu nodaļā, gan tā, kura atrodas pašvaldības lietojumā un pašvaldībai piekritīgā
zeme. Domes īpašumā, lietojumā esošās un pašvaldībai piekritīgās zemes inventarizācija tika
veikta 2015.gada decembrī. Veicot inventarizāciju, tika konstatēts, ka Līvānu novada domes
īpašumā, valdījumā un lietojumā ir zemes 1396.79 ha kopplatībā ar zemes bilances vērtību
1 451 234 EUR.
No kopējās dzīvojamo, nedzīvojamo un citu ēku un būvju, kas jāreģistrē zemesgrāmatā,
atlikušās vērtības 15 293 702 EUR:
 nav īpašuma tiesību atliecinošo dokumentu
0 EUR;
 nav ierakstīts zemesgrāmatā
1 103 917 EUR jeb 7.22 %.
Pašvaldībai piederoša un lietošanā esoša zeme, kas uzrādīta bilancē: 1396.79 ha
summa 1 451 234 EUR, t.sk.
 zem ēkām un būvēm
463.34 ha
 zeme zem augļu dārziem
11.80 ha
 meža zeme
171.72 ha
 zeme zem karjeriem
21.50 ha
 pārējā zeme
728.43 ha
Zemesgrāmatā ierakstīta zeme ar vērtību 540 678 EUR jeb 37.26 %.
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4. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS.
Pašvaldības kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās uz 31.12.2015. – 4 547 066 EUR (četri
miljoni pieci simti četrdesmit septiņi tūkstošisešdesmit seši euro).
Līvānu novada domes kapitāla ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā un tā
izmaiņas 2015. gadā

Kapitālsabiedrības nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Līvānu siltums", reģ. Nr. 40003482591
Līvānu novada domes pašvaldības
SIA "Līvānu slimnīca", reģ. Nr.
40003231451
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība", reģ. Nr. 41503010497
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Preiļu slimnīca”, reģ. Nr. 40003244761
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Atkritumu apsaimniekošanas
Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija”, reģ. Nr. 41503029988

Ieguldījums
uz
01.01.2015.
EUR
1 962 345

Izmaiņas
(+, -)
EUR
0

Ieguldījums
uz
31.12.2015.
EUR
1 962 345

629 134

+ 21 695

650 829

100,00

1 711 260

0

1 711 260

100,00

196 832

0

196 832

22,45

25 800

0

25 800

5,45

% no
kopapjoma
100,00

SIA „Līvānu siltums” un SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību
organizācija” darbību 2015.gadā noslēgušas ar peļņu, bet Līvānu novada domes pašvaldības
SIA „Līvānu slimnīca”, SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” un SIA „Preiļu
slimnīca” – ar zaudējumiem.

24

Līvānu novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
5. PAR VEIKTAJIEM UN PLĀNOTAJIEM PASĀKUMIEM TERITORIJAS
ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ.
Līvānu novada domes galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās pašvaldības attīstība:
- Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam;
- Līvānu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam (t.sk. apbūves noteikumi);
- Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam.
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma
2012.-2018.gadam
Attīstības programma - vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas
vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības
attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai (Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 1.pants).
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam (turpmāk tekstā Attīstības programma) ir vidējā termiņa plānošanas dokuments, kurš izstrādāts saskaņā ar LR
normatīvajiem aktiem. Līvānu novada pašvaldība uzsāka Attīstības programmas izstrādi
2011.gada 24.februārī (domes sēdes lēmums Nr.3-12 “Par Līvānu novada pašvaldības integrētās
attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu”) un noslēdza 2012.gada
23.februārī (domes sēdes lēmums Nr.2-14 “Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības
programmas 2012.-2018.gadam un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums, t.sk. Līvānu
novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam Vides pārskat galīgās
redakcijas apstiprināšanu).
Attīstības programma ir saglabājusi pēctecību ar 2008.-2014.gada Līvānu novada pašvaldības
integrētās attīstības programmu un ir saskaņā ar Līvānu novada teritorijas plānojumu 2012.2024.gadam. Spēkā esošajai Attīstības programmai tika piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūra saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 31.maija
lēmumu Nr.32 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu”, kā rezultātā tika
izstrādāts un apstiprināts „Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums, t.sk. Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam Vides pārskats”.
Attīstības programmas loma ir:
 apzināt un novērtēt Līvānu novada pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi,
infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai
izmantošanai;
 mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas (t.sk. pamats pašvaldības budžeta plānošanai);
 sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un
vietējo privāto investīciju piesaistei);
 sekmēt Līvānu novada teritorijas atpazīstamību, kā arī nodrošināt līdzsvarotu un
ilgtspējīgu visa Līvānu novada attīstību Līvānu pilsētas, Rožupes, Turku, Sutru, Rudzātu
un Jersikas pagastu teritorijām.
Attīstības programmas dokuments sastāv no sekojošām daļām:
 pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;
 stratēģiskā daļa – vidēja termiņa attīstības prioritātes, nepieciešamie rīcību virzieni un
pasākumu kopums, pasākumu realizācijas laiks un atbildīgie, kā arī vidējā termiņā
sasniedzamie rezultāti;
 investīciju plāns – investīciju projektu kopums un to sasaisti ar atbildīgajiem
izpildītājiem un finanšu resursiem;
 attīstības programmas ieviešanas uzraudzības kārtība – uzraudzības un ziņojuma
sagatavošanas periodiskums, ziņojumā analizējamie uzraudzības rādītāji;
 pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem.
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Attīstības programmas izstrādes laikā tika nodefinēta Līvānu novada attīstības vīzija:
Līvānu novads – uzņēmējdarbība, modernās tehnoloģijas un pievilcīga vide ģimenes labsajūtai
Attīstības programmai ir izstrādāts Rīcību plāns 2012.-2018.gadam un Investīciju plāns 2014.2018.gadam, paredzot konkrētas rīcības un investīciju projektus izvirzīto mērķu sasniegšanā.
Saskaņā ar LR normatīvo aktu bāzi un, pamatojoties uz Finanšu ministrijas dokumentu
„Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība””, informatīvo ziņojumu „Par pilsētvides un
policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.2020.gadam” un citu pieejamo informāciju par 2014.-2020.gada plānošanas periodā plānotajiem
ES fondu atbalsta virzieniem un iespējamo līdzfinansējuma apjomu, 2015.gada 30.decembrī tika
veikta Attīstības programmas aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna
2014.-2018.gadam apstiprināšana (domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.21-9 „Par Līvānu novada
pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012.2018.gadam un Investīciju plāna 2014.-2018.gadam apstiprināšanu”).
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012. – 2018. gadam sastāv no
2 attīstības prioritātēm un 6 rīcību virzieniem attiecīgi katrā prioritātē 3 rīcību virzieni.
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Lai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātās Attīstības programmas ieviešanas process atbilst
plānotajam, Līvānu novada pašvaldība ir izstrādājusi Līvānu novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam īstenošanas uzraudzības kārtību, lai:
 sekmētu pašvaldības struktūrvienību, daļu, uzņēmēju un sabiedrības koordinētu darbību
pašvaldības attīstības jautājumos;
 nodrošinātu novada attīstības novērtēšanas iespējas, identificējot pārmaiņas novada
situācijā kopumā un pa jomām;
 identificētu, vai attīstības programmas rādītāju sasniegšana norit kā plānots;
 identificētu jaunas problēmas un iespējas, kas saistītas ar novada attīstību un kurām
nepieciešams veltīt tālāku izpēti un attiecīgu lēmumu pieņemšanu to risināšanai;
 nodrošinātu sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses ar informāciju par Līvānu
novada attīstības programmas īstenošanas sasniegumiem;
 pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību;
 nodrošinātu novada attīstības novērtēšanas iespējas.
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību nosaka Ministru
kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 25.punkts „Uzraudzības pārskatu par attīstības programmas īstenošanas
rezultātiem pašvaldība izstrādā ne retāk kā reizi trijos gados. Tajā ietver informāciju par
veiktajām aktivitātēm, rezultatīvo rādītāju izmaiņas, secinājumus un ieteikumus turpmākajai
rīcībai, kā arī informāciju par atbilstību ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzītajiem
stratēģiskajiem mērķiem”.
2015. gadā tika izstrādāts pārskats par trīs gadu periodu (2012, 2013, 2014), kura
izstrādes ietvaros tika veikta arī trešā ikgadējā uzraudzības ziņojuma (par 2014.gadu) izstrāde.
Trīs gadu perioda pārskata izstrādes ietvaros tika izmantots informācijas apkopojums no pirmā
(par 2012.gadu), otrā (par 2013.gadu) ikgadējā uzraudzības ziņojuma, nepieciešamības
gadījumā jau iepriekš apkopoto informāciju uzlabojot, kā arī no trešā (par 2014.gadu) ikgadējā
uzraudzības ziņojuma, kura izstrāde norisinājās vienlaicīgi ar trīs gadu perioda pārskata izstrādi.
Papildus tika apkopota arī cita veida informācija, kas atspoguļo attīstības un darbības tendences.
Pārskata par trīs gadu periodu (2012, 2013, 2014) un trešā ikgadējā uzraudzības
ziņojuma (par 2014.gadu) izstrāde ir veikta balstoties uz statistikas datu analīzi un Līvānu
novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto informāciju.
Pārskatā ir analizētas Līvānu novada vispārīgās attīstības tendences, veikta attīstības
prioritāšu sasniegšanas rezultatīvo rādītāju un teritorijas attīstības (makroietekmes) rādītāju, kā
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arī ir katra Rīcību plāna, t.sk. Investīciju plāna pasākuma ieviešanas rezultātu apkopošana un
analīze, veikts kopējais pasākumu plāna izpildes un realizēto projektu apkopojums trīs gadu
periodā (2012, 2013, 2014), bet noslēgumā sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi.
Pārskats sastāv no ievada, 3 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, kā arī 9
pielikumiem:
 Pirmajā nodaļā ir sniegts Līvānu novada vispārīgs attīstības raksturojums, balstoties arī
uz pielikumā Nr.1, Nr.2 un Nr.3 apkopoto informāciju;
 Otrajā daļā ir sniegta informācija par Rīcību plāna, t.sk. Investīciju plāna pasākumu
ieviešanas rezultātiem 2014.gadā, balstoties uz pielikumā Nr.3 un Nr.4 apkopoto
informāciju;
 Trešajā nodaļā ir sniegta informācija par Rīcību plāna, t.sk. Investīciju plāna pasākumu
izpildi laika posmā no 2012.gada līdz 2015.gadam, balstoties uz pielikumā Nr.3 un Nr.4
apkopoto informāciju;
 Pārskata ziņojuma noslēdzošajā daļā ir doti kopējie secinājumi un priekšlikumi
turpmākai darbībai;
 Pielikumos ir apkopota informācija par attīstības rezultatīvajiem rādītājiem, detalizēts
Rīcību plāna, t.sk. Investīciju plāna pasākumu izpildes apraksts, pašvaldības un to
iestāžu dalība ES un citu fondu projektos, iedzīvotāju aptaujas apkopojums gan par
2014.gadu, gan par trīs gadu periodu kopā, ieskats uzraudzības pārskata izstrādes
kārtībā, kā arī attīstības plānošanas dokumenta nozīmē budžeta plānošanā.
Uzraudzības ziņojums ir apstiprināts 2015. gada 17. decembrī ar Līvānu novada domes
lēmumu Nr.20-8.
Izstrādātajam dokumentam ir informatīvs un analītisks raksturs, lai informētu sabiedrību
par sasniegtajiem rezultātiem un īstenotajiem pasākumiem, identificētu nepieciešamās darbības
un precizējumus attīstības programmas Rīcību plānā, t.sk. Investīciju plānā.
Pārskatu par trīs gadu periodu un uzraudzības ziņojumu izstrādāja Līvānu novada domes
Plānošanas un attīstības daļas, Investīciju un projektu nodaļa sadarbībā ar pašvaldības iestādēm
un struktūrvienībām.
Līvānu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums - vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas
attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei,
tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai
teritorijai vai tās daļai (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.pants).
Līvānu novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam izstrādāts Līvānu pilsētai, Turku,
Rožupes, Sutru, Jersikas un Rudzātu pagastiem (turpmāk tekstā - Teritorijas plānojums).
Līvānu novada pašvaldība Teritorijas plānojuma izstrādi uzsāka 2011.gada 24.februārī (domes
sēdes lēmums Nr. 3-13 „Par Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes
uzsākšanu”) un noslēdza 2012.gada 31.augustā (domes sēdes lēmums Nr.15-8 „Par Līvānu
novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gada apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”).
Spēkā esošajam Teritorijas plānojumam tika piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma procedūra saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 31.maija lēmumu
Nr.33 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu, kā rezultātā tika izstrādāts un
apstiprināts „Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums, t.sk. Līvānu novada teritorijas plānojuma
2012.-2024.gadam Vides pārskats”.
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir nostiprināt tiesisko pamatu Līvānu novada teritorijas
ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai un nodrošināt pieņemot lēmumu pēctecību teritorijas
plānošanas jomā. Radīt pamatu ilgstošai, stabilai Līvānu novada pašvaldības ekonomiskai
attīstībai, nodrošinot atbilstošu dzīves līmeni, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos resursus,
ievērojot tradīcijas, apzinot kultūrvēsturisko mantojumu un veicinot tā saglabāšanu, paredzot
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teritorijas racionāli izmantošanu un nosakot būvniecības kārtību, nodrošinot privātīpašnieku un
sabiedrības intereses.
Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā tika veikts:
 Izvērtēti novadā ietilpstošo pirms pašvaldības reformas atsevišķi izstrādātie Līvānu
novada, Sutru pagasta, Jersikas pagasta un Rudzātu pagasta teritorijas plānojumu
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un kartes un izstrādāti vienoti noteikumi
un karšu apzīmējumi;
 Paplašināta Līvānu pilsēta, lai radītu pašvaldībai pamatu infrastruktūras nodrošinājuma
līmeņa paaugstināšanai;
 Radīti labvēlīgāki apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei.
Izvērtējot novada teritorijas attīstības potenciālu un nosakot prasības teritorijas izmantošanai un
apbūvei, ir ņemta vērā Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.2018.gadam.
Teritorijas plānojuma dokuments sastāv no sekojošām daļām:
1. daļa. Paskaidrojuma raksts;
2. daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi;
3. daļa. Grafiskā daļa (kartogrāfiskais materiāls);
4. daļa. Pārskats par Līvānu novada teritorijas plānojuma izstrādi.
Paskaidrojuma rakstā ietilpst:
 teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un Līvānu novada teritorijas attīstības
priekšnoteikumi, teritorijas attīstības mērķi, virzieni un Līvānu novada teritorijas
plānojuma risinājumu apraksts un pamatojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos ir iekļautas prasības zemes vienībām un to apbūvei.
Grafiskajā daļā ietilpst šādas kartes:
 Topogrāfiskās kartes, kas izmantotas Līvānu novada teritorijas plānojuma sagatavošanai
– novada lauku teritorijai topogrāfiskā karte ar mēroga precizitāti M 1: 10 000 un
Līvānu pilsētas teritorijai topogrāfiskā karte ar mēroga precizitāti M 1: 2 000;
 Kartes, kurās parādīta teritorijas pašreizējā izmantošana – novada pagastiem, pilsētai un
ciemiem;
 Kartes, kurās parādīta teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana (t.sk. maģistrālās
inženiertehniskās komunikācijas, satiksmes infrastruktūra, teritorijas, kurām
izstrādājami detālplānojumi, un citi objekti un teritorijas, kuru attēlošana ir iespējama
izvēlētajā kartes mērogā) – novada pagastiem, pilsētai un ciemiem;
 Tematiskās kartes – Transporta infrastruktūras karte, Aizsargjoslu karte.
Pārskatā par Teritorijas plānojuma izstrādi ietilpst pašvaldības lēmumi par teritorijas plānojuma
izstrādi, sabiedriskās apspriešanas materiāli, institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un
atzinumi, un ziņojumi.
Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija - ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteikts plānošanas reģiona vai vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva (Teritorijas attīstības plānošanas likuma 1.pants).
Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam (turpmāk tekstā -Stratēģija) ir
pašvaldības politikas dokuments, kas definē novada ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos
mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu. Līvānu novada ekonomiskā izrāviena
pamatā ir Līvānu pilsēta – reģionālas nozīmes attīstības centrs (Latvijā ir 21 reģionālas nozīmes
attīstības centrs). Stratēģija ir galvenais Līvānu novada pašvaldības līmeņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments. Saskaņā ar to izstrādā pārējos dokumentus - Līvānu novada attīstības
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programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un dažādus pašvaldības
nozaru attīstības plānošanas dokumentus.
Līvānu novada pašvaldība uzsāka Stratēģijas izstrādi 2012.gada 29.novembrī (domes sēdes
lēmums Nr.21-2 „Par Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam
izstrādes uzsākšanu”) un noslēdza 2013.gada 29.augustā (domes sēdes lēmums Nr.13-28 „Par
Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam apstiprināšanu”).
Stratēģijas dokuments sastāv no sekojošām daļām:
 Esošās situācijas analīzes kopsavilkums - pamata dati par Līvānu novadu, attīstības
tendences, problēmas, izaugsmes resursi un priekšrocības, kas raksturo potenciālu
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanai;
 Attīstības vīzija 2030.gadam - ilgtermiņa nākotnes redzējums, kas parāda arī Līvānu
novada unikālās vērtības;
 Stratēģiskais mērķis - koncentrēts politisku uzstādījumu kopums vēlamajām
ilgtermiņa pārmaiņām; tas ir vērsts uz novada attīstības vīzijas sasniegšanu un kalpo par
pamatu prioritāšu noteikšanai un turpmāko darbību identificēšanai;
 Prioritāte - Līvānu novada ilgtermiņa attīstības aktualitāte, kuras risināšana izvirzīta
priekšplānā, salīdzinājumā ar citām attīstības aktualitātēm;
 Pašvaldības specializācija - atspoguļo Līvānu novada un Līvānu pilsētas ekonomiskās
attīstības pamatu un lomu Latgales plānošanas reģiona ekonomikas profilā;
 Nozīmīgi darbi - pašvaldības nodrošināts vai iniciēts pasākums, kuru plānots veikt
stratēģisko mērķu un ilgtermiņa prioritāšu sasniegšanai;
 Attīstības indikators - par stratēģiskā mērķa sasniegšanas progresu liecinošs
kvantitatīvs vai kvalitatīvs rādītājs;
 Telpiskās attīstības perspektīva - Līvānu novada ilgtermiņa attīstības vīzijai,
stratēģiskajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm atbilstīgs novada un pilsētas
administratīvās teritorijas telpiskās struktūras modelis; to paskaidro vadlīnijas.
Līvānu novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013.-2030.gadam
Ilgtspējīga enerģētikas plānošana Līvānu novada domē ir viens no priekšnoteikumiem Līvānu
novada ilgtspējīgā attīstībā, tādēļ 2012.gada 27.decembrī Līvānu novada dome parakstīja
„Pilsētu mēru paktu” (2012.gada 27.decembra domes sēdes lēmums Nr. 22-22 „Par
pilnvarojumu parakstīt Eiropas Pilsētas mēru paktu un dalību projektā “Ilgtspējīgi Enerģijas
rīcību plāni-vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā (SEAP plus)””).
Pilsētu mēru pakts ir plaša Eiropas kustība, kurā iesaistītas vietējās un reģionālās pašvaldības,
kas savās teritorijās brīvprātīgi apņemas palielināt energoefektivitāti un izmantot atjaunojamus
enerģijas avotus.
Lai īstenotu Pakta ietvaros izvirzīto apņemšanos 2013.gadā tika izstrādāts un apstiprināts
„Līvānu novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013.-2020.gadam” (2013.gada
19.decembra domes sēdes lēmums Nr.21-19 „Par Līvānu novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības
plāns 2013.-2020.gadam apstiprināšanu”).
Plāna mērķis ir apzināt aktuālo situāciju un izstrādāt rīcības, kas sekmēs CO2 emisiju
samazinājumu vismaz par 20% līdz 2020.gadam salīdzinājumā ar 2006.gadu. Rīcības plāns
sastāv no divām daļām:
 Pirmā daļa - politikas plānošanas dokumentu ietvars, novada vispārējais
raksturojumus, CO2 emisijas, kā arī rīcības plāna izpilde un monitorings;
 Otrā daļa jeb pielikumi - ietilpst elektroniskās tabulas, kas apkopo informāciju par
bāzes emisiju un 2012.gada enerģijas patēriņa datiem, kā arī plānotājām darbībām
atbilstošās darbības jomās.
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Līvānu novada ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2013.-2020.gadam izstrādāja SIA „Vides
investīciju fonds”, sadarbojoties ar Līvānu novada pārstāvjiem un piesaistot nozares ekspertus.
Plāna izstrāde ir Ilgtspējīgas Enerģijas Eiropai programmas līdzfinansēta projekta “Ilgtspējīgi
Enerģijas rīcību plāni – vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā (SEAP Plus)” aktivitāte.
Ar visiem Līvānu novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem var
iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv
Par Līvānu novada domes 2015. gada pārskatu, kurš ir apstiprināts ar 2016. gada 28.
aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokola Nr. 7 lēmumu Nr. 7 - 9 „Par Līvānu novada
pašvaldības gada pārskatu par 2015.gadu”, ir saņemts pozitīvs zvērinātā revidenta SIA
„A. Kursītes auditorfirma” Anitas Kursītes personā atzinums.
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6. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS, IESTĀDĒS UN
UZŅĒMUMOS.
2015. gadā Līvānu novada pašvaldība turpināja investīciju apguvi ES fondu ietvaros.
Uz 2015. gada beigām Līvānu novada dome 2007.-2013.g.plānošanas perioda ietvaros ir
izstrādājusi un iesniegusi 61 projektu pieteikumus, no tiem 60 projekti guva apstiprinājumu.

Kopējā apstiprināto projektu summa ir 27,9 milj. EUR, t.sk.:






1,8 milj.EUR – 23 ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) projektos;
23,6 milj.EUR – 18 ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) projektos;
0,4 milj.EUR – 5 ESF (Eiropas sociālais fonds) projektos;
1,4 milj.EUR – 2 KPFI (Klimata pārmaiņu finanšu instruments) projektos;
0,7 milj. EUR – 7 pārrobežu sadarbības programmu projektos;

ES projektu ieguldījumu jomas, EUR

2015. gada nogalē kopš plānošanas perioda sākuma pabeigti ir 58 projekti par kopējo
summu aptuveni 23,5 milj.EUR, bet atrodas realizācijā – 2 projekti, ar kopējo izmaksu summu
aptuveni 4,4 milj.EUR
2015. gadā realizācijā esošie ES fondu projekti:
N.p.k.

Sadarbības
iestāde

Finansētājs

1.

VRAA

ERAF

Sasaiste ar attīstības
programmu
"Līvānu pilsētas ielu un Rīcības virziens 2.1. (Vietējiem
daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem,
esošajiem
un
Projekta nosaukums
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2.

VRAA

ERAF

3.

VRAA

ERAF

4.

VRAA
apvienotais
tehniskais
sekretariāts

ENPI

5.

VRAA
apvienotais
tehniskais
sekretariāts

ENPI

kvartālu
infrastruktūras potenciālajiem uzņēmējiem un
uzlabošana – 3. kārta"
investoriem tiek nodrošināta
pievilcīga
ekonomiskā
vide)
Rīcība
2.1.2.
(Transporta
infrastruktūras uzlabošana Līvānu
novadā)
Pasākums
2.1.2.4.
(Līvānu
pilsētas
ielu
un
daudzdzīvokļu māju kvartālu
infrastruktūras uzlabošana – 3.
kārta)|
Līvānu novada pirmsskolas Rīcības virziens 2.2. (Vietējiem
un interešu izglītības iestāžu iedzīvotājiem,
esošajiem
un
infrastruktūras uzlabošana
potenciālajiem uzņēmējiem un
investoriem tiek nodrošināta
pievilcīga sociālā vide) Rīcība
2.2.3.
(Izglītības
iestāžu
infrastruktūras
un
atbalsta
pasākumu uzlabošana) Pasākums
2.2.3.20.
(Līvānu
novada
pirmsskolas un interešu izglītības
iestāžu
infrastruktūras
uzlabošana)
Līvānu
satiksmes Rīcības virziens 2.1. (Vietējiem
infrastruktūras
tīkla iedzīvotājiem,
esošajiem
un
uzlabošana industriālo zonu potenciālajiem uzņēmējiem un
sasniedzamībai
un investoriem tiek nodrošināta
uzņēmējdarbības
pievilcīga
ekonomiskā
vide)
veicināšanai
Rīcība 2.1.1. (Līvānu biznesa
parka attīstība industriālajā zonā)
Pasākums
2.1.1.12.
(Līvānu
satiksmes infrastruktūras tīkla
uzlabošana industriālo zonu
sasniedzamībai
un
uzņēmējdarbības veicināšanai)
EST-LAT-RUS
projekts Rīcības virziens 2.2. (Vietējiem
Dabas terapija vienlīdzīgas iedzīvotājiem,
esošajiem
un
dzīves vides pilnveidošanai potenciālajiem uzņēmējiem un
Latvijas
un
Krievijas investoriem tiek nodrošināta
pierobežas
reģionos pievilcīga sociālā vide) Rīcība
(NATURE THERAPY)
2.2.4.
(Ģimenes
atbalsta
pakalpojumu attīstība Līvānu
novadā)
Pasākums
2.2.4.1.
(Nometņu ģimeņu sociālā klimata
uzlabošanai organizēšana)
EST-LAT-RUS
projekts Rīcības virziens 2.2. (Vietējiem
Ūdens vides aizsardzība un iedzīvotājiem,
esošajiem
un
zaļā dzīvesveida aktivitāšu potenciālajiem uzņēmējiem un
veicināšana Latvijas un investoriem tiek nodrošināta
Krievijas
pierobežas pievilcīga sociālā vide) Rīcība
reģionos (Aqua Life)
2.2.4.
(Ģimenes
atbalsta
pakalpojumu attīstība Līvānu
novadā)
Pasākums
2.2.4.1.
(Nometņu ģimeņu sociālā klimata
uzlabošanai organizēšana)

2015. gadā lielākie realizētie projekti:
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N.p.k.
1.

Projekta nosaukums
“Domes skvēra un
domes ēkas teritorijas,
Rīgas ielā 77 un 79,
labiekārtošana, 2. kārta”

Realizācijas rezultāts
Tika nobruģēti laukumi,
uzstādīti
soliņi,
velo
novietnes un atkritumu
urnas, kā arī zaļajā zonā
iesēts zālājs.

2.

Strūklakas izbūve
Līvānos

Izbūvēta strūklaka, ierīkoti
bruģēti laukumi un celiņi,
jauns
apgaismojums,
izveidota zaļā zona ar
apstādījumiem,
novietoti
soliņi

3.

“Jaunsilavas
ciema
daudzdzīvokļu
māju
iekšpagalma un skolas
piebraucamo
ceļu
atjaunošana Jaunsilavās,
Turku pagastā, Līvānu
novadā”

Noasfaltētas
Jaunsilavas
ciema daudzdzīvokļu māju
iekšpagalmu
ielas,
Jaunsilavas
pamatskolas
piebraucamais ceļš un
stāvlaukums, nobruģētas
ietves, kā arī izveidota
lietus ūdens novadīšanas
sistēma.

4.

“Jaunatnes
un
Mehanizatoru
ielas
atjaunošana
Rudzātos,
Rudzātu pagastā, Līvānu
novadā”.

Rekonstruētas Jaunatnes un
Mehanizatoru ielas un
daudzdzīvokļu
māju
iekšpagalmi.

Sasaiste ar attīstības programmu
Rīcības virziens 2.3. (Vietējiem
iedzīvotājiem,
esošajiem
un
potenciālajiem
uzņēmējiem
un
investoriem
tiek
nodrošināta
pievilcīga dabas vide) Rīcība 2.3.2.
(Dabas vides ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšana) Pasākums 2.3.2.2.
(Līvānu parku/skvēru labiekārtošana)
Rīcības virziens 2.3. (Vietējiem
iedzīvotājiem,
esošajiem
un
potenciālajiem
uzņēmējiem
un
investoriem
tiek
nodrošināta
pievilcīga dabas vide) Rīcība 2.3.2.
(Dabas vides ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšana) Pasākums 2.3.2.2.
(Līvānu parku/skvēru labiekārtošana)
Rīcības virziens 2.1. (Vietējiem
iedzīvotājiem,
esošajiem
un
potenciālajiem
uzņēmējiem
un
investoriem
tiek
nodrošināta
pievilcīga ekonomiskā vide) Rīcība
2.1.3.
(Dzīvojamā
fonda
un
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu
vides attīstība Līvānu novadā)
pasākums 2.1.3.1. (Daudzdzīvokļu
māju iekšpagalmu labiekārtošana
pagastu centros)
Rīcības virziens 2.1. (Vietējiem
iedzīvotājiem,
esošajiem
un
potenciālajiem
uzņēmējiem
un
investoriem
tiek
nodrošināta
pievilcīga ekonomiskā vide) Rīcība
2.1.3.
(Dzīvojamā
fonda
un
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu
vides attīstība Līvānu novadā)
pasākums 2.1.3.1. (Daudzdzīvokļu
māju iekšpagalmu labiekārtošana
pagastu centros)

2015. gadā turpinājās sagatavošanās darbi jaunajam plānošanas periodam 2014. – 2020.
(piemēram, tiek veikta attīstības programmas aktualizācija, projektu ideju apzināšana,
apkopošana, tehnisko projektu izstrāde Stacijas un Fabrikas ielu pārbūvei, Dzirnavu ielas
pārbūvei, Līvānu industriālās zonas sakārtošanai, SIA “Līvānu siltums” teritorijas sakārtošanai
u.c.).
Pašvaldība ir dalībnieks (biedrs) sekojošās biedrībās:
1. Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”, reģ. Nr. 41503023129;
2. Biedrība „Latvijas pilsētu savienība”, reģ. Nr. 40008012968;
3. Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”, reģ. Nr. 40008020804;
4. Biedrība „Preiļu rajona partnerība”, reģ. Nr. 40008104529;
5. Biedrība „Basketbola klubs „RNS-D/Līvāni””, reģ. Nr. 40008117114,
6. Biedrība „Daugavas Savienība”, reģ. Nr. 40003234246;
7. Biedrība „Reģionālo attīstības centru apvienība”, reģ. Nr. 40008237304;
8. Biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, reģ. Nr. 40008058427.
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7. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VADĪBAS
PILNVEIDOŠANAI.
Lai veicinātu pašvaldības darbinieku savstarpēju komunikāciju, informācijas apmaiņu un
saskaņotu rīcību, 2015.gadā Līvānu novada domē regulāri tika rīkotas darba plānošanas
sanāksmes:
- katru pirmdienu Līvānu novada domes vadība darba plānošanas sanāksmēs tikās ar
daļu un nodaļu vadītājiem, speciālistiem;
- katru pirmdienu domes vadība tikās ar Līvānu novada pagastu pārvalžu vadītājiem;
- katru otrdienu domes vadība tikās ar projektu vadības grupas speciālistiem, kas
atbildīgi par investīciju projektu ieviešanu pašvaldībā;
- vienu reizi mēnesī pašvaldība organizēja Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju
sanāksmes;
- vienu reizi mēnesī pašvaldība organizēja informatīvās sanāksmes novada kultūras,
bibliotēku, sociālās jomas un Latgales mākslas un amatniecības centra
darbiniekiem.
Šāda vadības darba pilnveidošanas metode sniedz iespēju novadīt informāciju no vadības līdz
padotajiem gan pilsētā, gan pagastos.
Tika turpināta pašvaldības sadarbība ar novada uzņēmējiem divpusējās konsultatīvās
pašvaldības-uzņēmēju padomes ietvaros, kuras sanāksmēs tika pārrunāti būtiskākie jautājumi,
kas interesē novada uzņēmējus, savukārt pašvaldība tādējādi nodrošināja komunikāciju ar darba
devējiem.
Lai paaugstinātu profesionālo kvalifikāciju, Līvānu novada domes speciālistiem un vadošajiem
darbiniekiem pārskata gada laikā bija iespēja apmeklēt dažādus kursus un apmācības. Regulāri
tika organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi gan organizējot pašvaldības darbinieku braucienus
uz citu novadu un ārvalstu pašvaldībām, gan uzņemot citu pašvaldību pārstāvjus Līvānu novadā.
Pārskata gadā pilnveidoti un aktualizēti Līvānu novada pašvaldības darbību reglamentējošie
dokumenti.
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8. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA
Līvānu novada domes vadība un administrācija, ievērojot labas pārvaldības principus
komunikācijā ar iedzīvotājiem, piedāvā elastīgu klientu apkalpošanas grafiku, piemēram,
trešdienās pašvaldība strādā līdz plkst.18.00, tādējādi iedzīvotāji var nokārtot formalitātes pēc
darba laika beigām. Domes priekšsēdētājs iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu, savukārt katru
trešdienu Līvānu novada domes telpās iedzīvotājus pieņem kāds no 15 Līvānu novada domes
deputātiem.
Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļa saskaņā ar daļas Nolikumu
nodrošina patiesas un regulāras informācijas sniegšanu dažādām pašvaldības mērķauditorijām,
veido pašvaldības dialogu un atgriezenisko saikni ar iedzīvotājiem, nodrošina informācijas
pieejamību par pašvaldības darbību, domes pieņemtajiem lēmumiem, veicina iedzīvotāju
iesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesā. Līdztekus tam Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru
daļa nodrošina arī dažādu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Pārskata gadā Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas veiktie pasākumi sabiedrības
informēšanas jomā:
1) izdoti 12 Līvānu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Līvānu novada vēstis”
numuri latviešu un krievu valodā. Katrs numurs izdots 6100 eksemplāru tirāžā.
Laikraksta izplatīšana katrā Līvānu novada mājsaimniecībā tiek nodrošināta ar AS
“Latvijas Pasts” starpniecību. Laikrakstā pašvaldība publicē saistošos noteikumus,
atspoguļo un skaidro pašvaldības lēmumus. Publikācijas top sadarbībā ar pašvaldības
iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību speciālistiem, kā arī iedzīvotājiem.
2) sagatavoti un pārraidīti televīzijā 100 Vidusdaugavas televīzijas un Latgales reģionālās
televīzijas sižeti. Video sižeti skatāmi arī interneta vietnē www.livani.lv, kā arī Līvānu
novada domes profilos sociālajos tīklos.
3) sadarbībā ar Līvānu novada domes Informātikas daļas speciālistiem nodrošināta
elektroniskā LED ekrāna darbība diennakts režīmā pilsētas centrālajā skvērā.
Iedzīvotāju informēšanas nolūkos pārskata gadā uz LED ekrāna izvietoti 426
paziņojumi, vidēji mēnesī 35 paziņojumi.
4) 50 raidījumi “Līvānu novada dome informē” sagatavoti un pārraidīti ReTV kanālā un
Vidusdaugavas TV kanālā. Raidījumi skatāmi arī interneta vietnē www.livani.lv, kā arī
Līvānu novada domes profilos sociālajos tīklos.
5) regulāri tiek aktualizēta informācija pašvaldības oficiālajā interneta vietnē
www.livani.lv. Informācija tiek papildināta katru darba dienu.
6) pašvaldības interneta vietnē www.livani.lv iedzīvotāju ērtībai darbojas sadaļa
“Pakalpojumi”. Pārskata gada laikā informācija aktualizēta un papildināta, nodrošinot
visu Līvānu novada domes sniegto pakalpojumu aprakstus.
7) pārskata gadā Līvānu novada pašvaldības interneta vietnes www.livani.lv apmeklējumu
skaits - 95 455. Vidēji mēnesī apmeklējumu skaits – 7954. Vidēji dienā apmeklējumu
skaits – 265.
8) nodrošināta
regulāra
komunikācija
ar
iedzīvotājiem
sociālajos
tīklos:
http://www.draugiem.lv/livani/;
https://www.facebook.com/LivanuNovadaDome;
https://twitter.com/livanu_dome;
9) sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem sagatavotas 66 atbildes uz iedzīvotāju
iesūtītajiem jautājumiem “Jautājumu domei” pašvaldības interneta vietnē www.livani.lv
10) veiktas 3 iedzīvotāju aptaujas: “Kā jūs vērtējat Līvānu novada attīstības tendences?”,
“Līvānu novada pašvaldības Gada darbinieks iedzīvotāju vērtējumā”, ”Gada labākais
kultūras pasākums un Gada notikums sportā”;
11) interneta vietnē www.livani.lv ievietota 21 informācija par vakantajam darba vietām
Līvānu novadā;
12) regulāra publicitāte nodrošināta reģionālajos medijos: „Novadnieks”, „Vietējā Latgales
Avīze”, „Latgales Laiks”, kā arī radio stacijās (Radio 1 un Latgales radio).
Pārskata gadā Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas veiktie pasākumi
sabiedrības iesaistei un komunikācijai ar iekšējām un ārējām auditorijām:
1) sagatavots projekts, kas guva atbalstu Valsts Kultūrkapitāla fonda Latvijas Valsts mežu
atbalstītajā Latgales kultūras programmā 2015, ”Lielā latgaliešu tautasdziesmu ķēde un
tradīciju skola – nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”, kā

36

Līvānu novada pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats
rezultātā noorganizēta akcija “Lielā Latgaliešu Tautasdziesmu ķēde garākās Rīgas ielas
garumā”;
2) noorganizēts fotokonkurss “Līvāni – manu sajūtu pilsēta” trijās kārtās, kura laikā
saņemtas 269 iedzīvotāju iesūtītas fotogrāfijas, konkurss organizēts ar mērķi veicināt
iedzīvotāju piederības sajūtu savai pilsētai, sakarā ar pilsētas 90 gadu jubileju, izdots
prezentācijas kalendārs “Līvāni 2016”, veicināta Līvānu novada atpazīstamība;
3) noorganizēts konkurss “Topi skaistāks, mans novads!” ar mērķi veicināt iedzīvotāju
iesaisti vides sakopšanā, daiļdārzu veidošanā, Līvānu novada atpazīstamības
veicināšanā;
4) noorganizēts Mazo grantu projektu konkurss Līvānu novada pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai ar mērķi veicināt iedzīvotāju iniciatīvas vides sakopšanā,
piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 22 iedzīvotāju iniciatīvu īstenošanai;
5) noorganizēts projektu konkurss “LMT Latvijai” Līvānu novada teritorijā ar mērķi
veicināt iedzīvotāju iniciatīvas vides sakopšanā, atbalstu saņēma trīs Līvānu novada
projekti;
6) noorganizēts konkurss Līvānu novada uzņēmēju stipendijas piešķiršanai Līvānu novada
jauniešu studijām augstskolās, pārskata gadā mācību stipendijas studijām augstskolās
piešķirtas 32 studentiem;
7) noorganizēti publicitātes un mārketinga pasākumi Līvānu pilsētas svētku ietvaros;
8) sadarbībā ar Līvānu novada Kultūras centru noorganizēts Latvijas Republikas
Proklamēšanas gadadienas pasākums;
9) sadarbībā ar biedrību “Viduslatgales pārnovadu fonds” noorganizēts Līvānu novada
iedzīvotāju forums;
10) sadarbībā ar pašvaldību apvienību “Sabiedrība ar dvēseli Latvija” noorganizēta Latgales
reģiona projektu izvērtēšanas sanāksme Līvānos;
11) noorganizēta apbalvojuma Līvānu novada domes Atzinības raksts, Līvānu Goda
pilsonis, Līvānu novada pašvaldības Gada darbinieks pasniegšanas ceremonija dažādu
kultūras pasākumu laikā;
12) noorganizēta labdarības akcija Ukrainas konfliktā cietušo ģimeņu atbalstam Līvānu
sadraudzības pilsētā Ukrainā, Kameņec-Podoļskā;
13) noorganizēta LR Labklājības ministra Ulda Auguļa vizīte Līvānu novadā;
14) noorganizēta Madonas un Alojas novadu pašvaldību vizītes Līvānu novadā;
15) noorganizēts Putnu pašvaldību salidojums “Lieli putni, mazi putni salido Līvānos”.
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9. LĪVĀNU NOVADS SKAITĻOS
Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha
Līvānu pilsēta – 497 ha
Rožupes pagasts – 18 163 ha
Rudzātu pagasts – 12 467
Turku pagasts – 11 900 ha
Jersikas pagasts – 11 360 ha
Sutru pagasts – 7 793 ha
Kopējais iedzīvotāju skaits Līvānu novadā saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra datiem 2015. gada
janvārī ir 12 983 iedzīvotāji, no tiem Līvānu pilsētā – 8173; Jersikas pagastā –1009; Rožupes
pagastā –1354; Rudzātu pagastā – 843; Sutru pagastā –636; Turku pagastā – 967, (2014.gada
janvārī - 13251, 2013.gadā – 13538).
Demogrāfiskā situācija Līvānu novadā. Saskaņā ar Līvānu novada Dzimtsarakstu
nodaļas apkopotajiem datiem, 2015.gadā Līvānu novadā piedzimuši 96 bērni (2014.gadā – 87,
2013. gadā - 101); miruši – 185 cilvēki (2014.gadā - 196, 2013.gadā - 203), laulības reģistrētas
69 pāriem, (2014.gadā -63, 2013.gadā – 50).
Bezdarba līmeņa dinamika Līvānu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) datiem:
31.12.2015. bezdarba līmenis Līvānu novadā 16,1%
31.12.2014. bezdarba līmenis Līvānu novadā 16,7%
31.12.2013. bezdarba līmenis Līvānu novadā 18,6%
31.12.2012. bezdarba līmenis Līvānu novadā 18,7%

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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