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Andris Vaivods, Līvānu
novada domes priekšsēdētājs
Labdien Līvānu novada
iedzīvotāji! Lai gan dabā ir
iestājies pavasaris, tomēr
COVID-19 vīrusa izraisītā
krīze daudziem tik ierasto
ikdienu ir pilnībā izmainījusi.
Fiziskā distancēšanās (2 m vienam no otra), pastiprināti
dezinfekcijas pasākumi, pulcēšanās ierobežojumi, mācības un
darbs attālināti – tās ir tikai
nedaudzas izmaiņas, kas ir kļuvušas par šī brīža ikdienu. Šī ir
jauna situācija, jauni apstākļi,
kam neviens īsti nebija gatavs.
Nedēļa starp katoļu un
pareizticīgo Lieldienām deva
mums visiem cerību, ka
COVID-19 vīruss varētu piebremzēties. Ir parādījies cerību stariņš – uzlabojas situācija
gan pie mums, gan kaimiņvalstīs, Eiropā un visā pasaulē
kopumā. Protams, tas var būt
arī tikai relatīvs miers, jo turpmākā notikumu attīstība ir
grūti prognozējama.
Ikvienam šajā krīzes periodā
ir jāpārdomā un jārīkojas pēc
iespējas atbildīgāk. Arī es
atskatos un analizēju Līvānu
novada domes darbību, pieņemtos lēmumus, izdotos rīkojumus par mūsu pašvaldības
iestāžu, uzņēmumu, sociālās,
finanšu un citu jomu virzību
šajā ārkārtējās situācijas laikā,
kā arī pirms tās. Šajā smagajā
laikā var salīdzināt paveikto ar
kaimiņu pašvaldībām, izvērtēt
savas iepriekšējās darbības
plusus un mīnusus. Šobrīd mēs
ikkatrs
varam apskatīties
apkārt un labāk ieraudzīt,
saskatīt un novērtēt to visu
labo, kas mums ir apkārt –
mājās, novadā, Latgalē un
Latvijā. Dzīve vāveres skrējienā un iepriekš daudzas it kā tik
svarīgās lietas ir kļuvušas mazsvarīgas, bet citas mazsvarīgās
– tik vajadzīgas un dārgas.
Krīzes situācijās daudzas lietas
maina savu vērtību, kas notiek
arī tagad. Ne velti daudzi tagad
ir novērtējuši to, ka viņiem ir
saglabāti lauku īpašumi, kur ir
iespējams aizbraukt vai pat
pavisam pārcelties uz dzīvi.
Ārkārtas situācija Latvijā ir
pagarināta līdz 12.maijam,
tomēr mums visiem ir skaidrs,
ka daudzas lietas darba vietās
un ikdienas sadzīvē arī pēc
ierobežojumu atcelšanas būs
jāsaglabā: dezinfekcijas pasākumi, tikšanās un apmeklējumu ierobežojumi, cilvēku plūsmas kontrole, analīzes un testi.
(Turpinājums 4. lpp.)

Nr. 4 (189) 2020. GADA 23. APRĪLIS

Ārkārtējā situācija
pagarināta līdz 12.maijam
7.aprīlī Ministru kabinets nolēma līdz
12.maijam Latvijā pagarināt ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.
Atgādinām par ārkārtas situācijas laikā
noteiktajiem ierobežojumiem!
ATCELTI VISI PUBLISKIE PASĀKUMI
Līvānu novadā nenotiek kultūras pasākumi, kolektīvu mēģinājumi, treniņi,
semināri, kursi un jebkuri citi publiski
pasākumi. Slēgti sporta laukumi un rotaļu laukumi.
Kapličas var izmantot tikai cilvēku mirstīgo atlieku uzglabāšanai līdz bēru ceremonijai. Bēru ceremonijas atļauts noturēt
tikai ārtelpās, ievērojot savstarpējo 2
metru distanci starp personām un epidemioloģiskās drošības noteikumus.
SKOLĀS MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI, PIRMSSKOLAS DEŽŪRGRUPA PII “RŪĶĪŠI”
Pirmsskolas izglītības grupas Līvānu
novada skolās nedarbojas. Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas
pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši
nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu,
pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”
(Rīgas ielā 13) tiek organizēta dežūrgrupa.
Vecākus, kuri vēlas reģistrēt bērnus
pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”,
aicinām neapmeklēt iestādi klātienē, bet
sazināties pa tālr. 65307155 vai e-pastu:
rukisi@livani.lv.
Skolās mācību process tiek nodrošināts
attālināti.

Vecākiem regulāri jāseko ierakstiem e-klases žurnālā un vismaz vienu reizi dienā jāiepazīstas ar skolēnam uzdoto! Vecākiem nekavējoties jāziņo skolas vadībai, ja bērns slimības dēļ nevar piedalīties mācību procesā.
Ārkārtējās situācijas laikā pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu
ietvaros. J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un
mākslas skolā, Līvānu Bērnu un jaunatnes
sporta skolā, Līvānu Bērnu un jauniešu centrā nodarbības notiek attālināti.
Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu bērnu drošību, vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu spējas un prasmes parūpēties
par sevi, jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcība konkrētā situācijā.
Jebkurā gadījumā – gala atbildība par
bērnu ir vecāku ziņā.
LĪVĀNU NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS DARBS
Līvānu novada domes administrācija
apmeklētājus klātienē nepieņem, bet
pašvaldības
darbs
tiek
turpināts.
Nepieciešamības gadījumā ar Līvānu novada domes administrāciju aicinām sazināties
pa tālruņiem: 6 53 07250 vai 6 53 07251,
rakstīt uz e-pastu: dome@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot
www.latvija.lv, vai atstāt iesniegumu
Līvānu novada domes administrācijas ēkas
foajē (Rīgas ielā 77, Līvānos), kur uzstādīta
pastkastīte sūtījumu nodošanai.

Dzīvesvietas deklarēšanai un arī citu
pakalpojumu attālinātai saņemšanai aicinām izmantot portālu www.latvija.lv.
Līvānu novada domes Kases darbība
pārtraukta. Norēķinus aicinām veikt elektroniski vai arī pēc ārkārtējās situācijas
atcelšanas.
Domes deputātu plānotās iedzīvotāju
pieņemšanas tiek organizētas attālināti –
iedzīvotāji pieņemšanas laikā, trešdienās
no 9.00 līdz 12.00, ar deputātu var sazināties pa tālruni: 65307110.
Jautājumu izskatīšana, kur ir nepieciešams klātienes kontakts, tiek atlikta līdz
12.maijam.
Līvānu novada domes komitejas un
sēdes notiek klātienē, bet saīsinātā formātā, ievērojot 2 m distanci.
PAGASTU PĀRVALŽU DARBS
Pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņem. Nepieciešamības gadījumā
aicinām sazināties pa tālruņiem un e –
pastiem. Pagastu pārvalžu kontakti:
Jersikas pagasta pārvaldes tālr. 65329542,
e-pasts: jersika@livani.lv; Rožupes pagasta
pārvaldes
tālr.
65329456,
e-pasts:
rozupe@livani.lv; Rudzātu pagasta pārvaldes tālr. 65326333, e-pasts: rudzati@livani.lv; Sutru pagasta pārvaldes tālr.
65329150, e-pasts: sutri@livani.lv; Turku
pagasta pārvaldes tālr. 65326251, e-pasts:
turki@livani.lv.
(Turpinājums 3. lpp.)

Lēma par atbalstu iedzīvotājiem
ārkārtējās situācijas laikā
16.aprīlī Līvānu novada
Kultūras centrā notika Līvānu
novada domes ārkārtas sēde.
Starp deputātiem un citiem
sēdē klātesošajiem tika nodrošināta 2 metru distance.
Kā informēja Līvānu novada
domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods, domes vadība un speciālisti ieguldījuši lielu darbu,
rūpīgi gatavojot minētos jautājumus virzībai uz domes sēdi,
izvērtējot situāciju, plānojot un
piedāvājot pārdomātus risinājumus. Jautājumu risināšanā
un sagatavošanā piedalījās
domes vadība, izglītības pārvaldes pārstāvji, izglītības iestāžu
vadītāji, sociālā dienesta, juridiskās, finanšu daļas, kā arī
citu daļu speciālisti. Tika vērtēta gan citu pašvaldību pieredze
līdzīgu jautājumu risināšanā,
gan esošie normatīvie akti.
Saistībā ar izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu tika uzklausīti arī skolēnu vecāku viedokļi.
Bērniem no trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās
situācijas laikā izsniegs pārtikas pakas
Ārkārtējās situācijas laikā
deputāti nolēma izsniegt pārtikas pakas bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām un
daudzbērnu ģimenēm:
1) Bērniem, kuri mācās
Līvānu novada pašvaldības
izglītības iestādēs (izņemot
Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolu) no 1. līdz 9. klasei
pārtikas pakas tiks piešķirtas
no valsts dotācijas līdzek-

ļiem (valsts dotāciju atļauts
izmantot tikai trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērnu ēdināšanai vecuma
kategorijā no 1. līdz 9. klasei un
tikai pārtikas paku vai siltu
pusdienu piegādei);
2) No pašvaldības līdzekļiem pārtikas pakas tiks piešķirtas trūcīgo, maznodrošināto
un daudzbērnu ģimeņu 5 - 6gadīgajiem
bērniem,
kuri
apgūst obligāto pirmsskolas
izglītību (bet ārkārtējās situācijas laikā neapmeklē bērnudārzu) un 10. – 12. klašu skolēniem
(jo šī vecuma bērnu ēdināšanai
valsts dotācija nepienākas);
3) No pašvaldības līdzekļiem pārtikas pakas tiks piešķirtas arī trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu
bērniem, kas deklarēti Līvānu
novadā, bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs, un
apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu vai ir 1.12. klašu skolēni.
Pārtikas pakas tiks piegādātas izglītojamiem no ģimenēm,
kuras Līvānu novada Sociālais
dienests ir atzinis par trūcīgām
vai maznodrošinātām, kā arī
ģimenēm, kuras saskaņā ar
Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 1. panta 16. punkta
noteikumiem ir atzīstamas par
daudzbērnu ģimenēm.
Pārtikas pakās iekļaujamo
produktu saraksts tika veidots
sadarbībā ar skolēnu vecākiem.
Pakās būs iekļauti tādi produkti
kā tēja, kakao, eļļa, cukurs, brokastu pārslas, siers vakuuma

iepakojumā un kausētais siers,
gaļas un zivju konservi, riekstu
un žāvēto augļu maisījumi, kondensētais piens u.c. Vienas
pakas vērtība būs 25 eiro.
Pakas tiks izsniegtas divas
reizes – par abiem pēdējiem
mācību gada mēnešiem. Pirmo
reizi aprīļa pēdējā nedēļā un otro
reizi maija vidū. Pārtikas paku
izsniegšanu bērniem, kuri
mācās novada izglītības iestādēs, nodrošinās attiecīgā izglītības iestāde, bet tiem bērniem,
kuri mācās citu novadu izglītības iestādēs, paku izsniegšanu
nodrošinās Līvānu novada
Sociālais dienests. Gan izglītības
iestādes, gan sociālais dienests
sazināsies ar bērnu vecākiem.
Pārējiem izglītojamajiem
ēdināšanas nodrošināšanai
izsniegs pārtikas kartes
Ņemot vērā, ka ārkārtējās
situācijas laikā daudzās ģimenēs ir pasliktinājusies materiālā situācija, kā arī to, ka

pašvaldība arī iepriekš nodrošināja pusdienas visiem novada
izglītības iestāžu audzēkņiem,
kuri apgūst obligāto pirmsskolas izglītības programmu vai ir
1.-12. klašu skolēni, Līvānu
novada dome nolēma sniegt
atbalstu arī tiem bērniem,
kuru ģimenēm nav noteikts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, vai tās
nav daudzbērnu ģimenes,
novirzot pašvaldības budžetā
bērnu ēdināšanai paredzētos
līdzekļus pārtikas karšu
nodrošināšanai.
Pārtikas kartes (17 eiro vērtībā) varēs saņemt:
1) Ģimenes, kuru bērni
mācās Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs (izņemot
Līvānu novada Vakara (maiņu)
vidusskolā) un apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu vai ir 1.-12. klašu skolēni;
(Turpinājums 3. lpp.)
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Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija
28.februārī Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle
Rēzeknē piedalījās Latgales Reģionālās pensionāru biedrības padomes sēdē.
29.februārī Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Turku
saieta namā sveica amatierteātru skeču parādes „Mīlestības slazdos” dalībniekus.
2.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle,
Izglītības pārvaldes un Informācijas tehnoloģiju daļas speciālisti piedalījās videokonferencē par vienotas rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm ieviešanu.
3.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle un
Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Inese Stahovska Rēzeknes
novadā piedalījās Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras POLARIS procesa ietvaros
organizētajās noslēguma Latgales reģiona ārējo tiešo investīciju piesaistes
apmācībās.
5.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar
Nodrošinājuma valsts aģentūras, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
(VUGD) un Valsts policijas pārstāvjiem, lai pārrunātu telpu nomas iespējas
attiecīgo dienestu vajadzībām.
5.martā notika Līvānu novada kultūras, bibliotēku, uzņēmējdarbības, jaunatnes un sociālo iestāžu vadītāju sanāksme un Līvānu novada izglītības iestāžu
vadītāju sanāksme.
5.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne Rudzātu
speciālajā pamatskolā sveica 19. Latvijas Speciālās Olimpiādes novusa sacensību dalībniekus.
6.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle piedalījās biedrības „Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar Latvijas Universitāti, AS
„Latvijas Finieris”, Zemkopības ministriju, Rēzeknes novada domi, Rēzeknes
Tehnoloģiju akadēmiju, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, Pārresoru koordinācijas centru organizētajā tautsaimniecības forumā „Latgales attīstības ilgtspējas
formula: izglītība, inovācija, uzņēmējdarbība, digitalizācija”.
9.martā notika pārrunas ar pretendentiem uz Līvānu novada domes juriskonsulta vakanci, kuru rezultātā no septiņiem pretendentiem tika izvēlēta Laura
Dumbrovska.
9.martā Līvānu novada domes vadība, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas un Plānošanas un attīstības daļas speciālisti tikās, lai pārrunātu novada turpmākās mājokļu politikas vadlīnijas. To izstrādes nepieciešamību ir ierosinājusi Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļa.
11.martā Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu novada domes
Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas atbildīgajiem speciālistiem, lai
pārrunātu jautājumus par izmaiņām daļas darbā un pašvaldības nekustamo
īpašumu pārvaldīšanā.
11.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle vadīja Līvānu novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sanāksmi.
11.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Rudzātu pagasta valdes sēdē un vadīja Līvānu novada Dzīvokļu jautājumu
komisijas sēdi.
12.martā Līvānu novadu darba vizītē apmeklēja Nacionālo bruņoto spēku
(NBS) komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš. Vizītes ietvaros nolika
ziedus pie Līvānu Atbrīvošanas pieminekļa. Tika apmeklēts Multifunkcionālais
jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”, Līvānu 1. vidusskola un tās sporta komplekss un peldbaseins un Latgales Mākslas un amatniecības centrs. Līvānu
1.vidusskolā NBS komandieris tikās ar Līvānu 1. vidusskolas un Līvānu
2.vidusskolas skolēniem.
12.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne piedalījās Jersikas un Rožupes pagastu valdes sēdēs.
12.martā Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle Rīgā
piedalījās biedrības “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) sanāksmē
par iesākto Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu tālāko realizāciju,
par videonovērošanas sistēmu attīstību, par kopēju iepirkumu organizēšanas
iespējām. Pašvaldību pārstāvji dalījās ar pieredzi par pasākumiem COVID-19
izplatības mazināšanai.
13.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods piedalījās
Sutru pagasta valdes sēdē.
13.martā Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece Aija Usāne vadīja
Līvānu novada Dzīvokļu jautājumu komisijas sēdi.
19.martā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods tikās ar
Latvijas Republikas Zemessardzes 35. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Jāni Svilpi, lai pārrunātu jautājumus par Zemessardzes vajadzībām
nepieciešamo telpu nomu.

LĪVĀNU NOVADA DOME PĀRCEĻ NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅU
26.martā Līvānu novada domes deputāti nolēma pārcelt nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) divus samaksas termiņus no 2020.gada 31.marta un 2020.gada
15.maija uz 2020.gada 17.augustu, visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuru īpašumi atrodas Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Pārceļot
NĪN maksājuma termiņus uz vēlāku laiku, ir nodrošināta iespēja veikt NĪN
maksājumu par gada 1. un 2.ceturksni bez papildu uzrēķina.
Līvānu novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli,
ir saņēmusi daudzus lūgumus pārcelt uz vēlāku laiku pirmo un otro NĪN nomaksas termiņu. Deputāti ņēma vērā arī to, ka Covid-19 izplatība Latvijā un ārkārtējā situācija tieši vai netieši ietekmē daudzu nozaru uzņēmumu darbību un
attiecīgi arī uzņēmuma darbinieku ienākumus. Tāpat valstī izsludinātā ārkārtas
stāvokļa Covid-19 vīrusa izplatības dēļ pašvaldība pārtrauca apmeklētāju apkalpošanu klātienē, tādejādi zuda iespēja nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli
pašvaldības domes un pagastu pārvalžu kasēs skaidrā naudā, kas ir ļoti aktuāli
vecāka gadagājuma cilvēkiem.
Šobrīd nomaksāt NĪN iespējams attālināti: internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu.
Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija
maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu
arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem.
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PAŠVALDĪBAS VEIKTIE PASĀKUMI
ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS
LĪDZ 26. MARTAM:
9.martā Līvānu novada dome izdeva rīkojumu “Par karantīnas noteikšanu
AAPC “Rožlejas””, kurš paredz veikt preventīvos pasākumus un noteikt karantīnas režīmu, ievērojot profilakses pasākumus, kontrolējot apmeklētāju plūsmu
u.c. preventīvos pasākumus.
10.martā tika izdots Līvānu novada domes rīkojums “Par piesardzības pasākumu ieviešanu”, kas paredz domes iestādēm ievērot profilakses pasākumus un
pastiprināti kontrolēt sanitāri-higiēnisko normu ievērošanu, nodrošināt dezinfekcijas līdzekļu izvietošanu publiski pieejamās vietās, nodrošināt informatīvo
materiālu izvietošanu par sanitāri-higiēnisko normu ievērošanu, ieteikt iestāžu
darbiniekiem atteikties no ārvalstu braucieniem, ja gadījumā tāds ir neatliekams, ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus, bet pēc atgriešanās 14 dienas atrasties mājās, novērojot veselības stāvokli.
12.martā Ministru kabinets izdeva rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību.
13.martā tika sasaukta Līvānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas sēde, kurā piedalījās pašvaldības vadība, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību pārstāvji. Tika pārrunāti jautājumi par pašvaldības, tās iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību darba organizēšanu
atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma “Par ārkārtējās
situācijas izsludināšanu” prasībām.
13.martā Līvānu novada dome izdeva rīkojumu “Par COVID – 19 infekcijas
izplatīšanās novēršanas pasākumiem”, kurš paredz koordinēt preventīvos pasākumus infekcijas izplatības novēršanai iestādēs, atcelt visus plānotos darbinieku braucienus un komandējumus, ārkārtējos un neatliekamos gadījumos saskaņojot tos ar izpilddirektoru, atcelt visus iestāžu plānotos pasākumus un publiskās aktivitātes, slēgt apmeklētājiem Latgales Mākslas un amatniecības centru,
MJIC “Kvartāls”, Līvānu novada Kultūras centru, AAPC “Rožlejas”, Centrālajā
bibliotēkā nodrošināt tikai grāmatu izsniegšanu/nodošanu.
13.martā Līvānu novada dome izdeva rīkojumu “Par COVID – 19 infekcijas
izplatīšanās novēršanas pasākumiem pašvaldības transporta līdzekļos”, kurš
paredz nodrošināt transporta līdzekļu rūpīgu un regulāru mitro dezinfekciju, kā
arī kontaktvirsmu tīrīšanu.
13.martā tika izdots Līvānu novada domes rīkojums “Par COVID – 19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem izglītības iestādēs”, kurš uzdod
Izglītības pārvaldei koordinēt preventīvos pasākumus izglītības iestādēs, koordinēt attālinātā mācību procesa nodrošināšanu, atcelt izglītības iestāžu darbiniekiem plānotos pasākumus. Izglītības iestādēm tiek uzdots vispārizglītojošo
skolu izglītojamajiem nodrošināt attālināta mācību procesa organizēšanu, par
to regulāri informējot izglītojamos un viņu vecākus, nodrošināt pirmsskolas
izglītības programmās iesaistīto bērnu uzturēšanos pirmsskolas grupās, ja vecākiem nav iespējas citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu (saņemot atbilstošu
vecāku apliecinājumu), Līvānu 1.vidusskolas administrācijai nodrošināt peldbaseina “Upe” apmeklētāju uzņemšanas pārtraukšanu, kā arī tiek noteikti vēl citi
preventīvie pasākumi.
2020.gada 16.martā notika vairākas darba sanāksmes, kurās tika pārrunāti
jautājumi par turpmāko darba organizēšanu atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un tā grozījumiem. Līvānu novada domes vadība tikās ar Līvānu novada Sociālā dienesta, Līvānu novada
Bāriņtiesas darbiniekiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, biedrības “Baltā māja”,
kura nodrošina mājas aprūpes pakalpojumu, un Latvijas Sarkanā Krusta
Līvānu nodaļas, kura nodrošina Eiropas Savienības atbalsta paku izsniegšanu,
vadību, lai pārrunātu jautājumus par palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem pilsētā
un pagastos. Ar izglītības iestāžu direktoriem un vietniekiem tika pārrunāti
jautājumi par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu un iestāžu darba organizēšanu ārkārtējās situācijas periodā.
16.martā tika sasaukta Līvānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas sēde, kurā piedalījās pašvaldības vadība, pašvaldības iestāžu, struktūrvienību, kapitālsabiedrību pārstāvji un Valsts policijas Preiļu iecirkņa pārstāvis. Klātesošie tika iepazīstināti ar izdotajiem pašvaldības rīkojumiem
COVID – 19 infekcijas izplatīšanās novēršanai. Tika pārrunāti jautājumi par
turpmāko darba organizēšanu un preventīvajiem pasākumiem.
16.martā tika izdots Līvānu novada domes rīkojums “Par drošības pasākumiem COVID – 19 infekcijas izplatīšanās novēršanai”, kurš nosaka vairākus
ierobežojumus administrācijas, iestāžu, struktūrvienību un kapitālsabiedrību
darbā. Līvānu novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs apmeklētāju apkalpošana tiek nodrošināta attālināti, apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruņiem un e-pastiem. Iesniegumu un citas korespondences ievietošanai pašvaldības ēkas foajē, Rīgas ielā 77, Līvānos, izvietota
pastkaste. Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Būvvaldē, Izglītības pārvaldē,
Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāju apkalpošana tiek nodrošināta attālināti,
apmeklētājus nepieņemot klātienē, nodrošinot saziņu pa tālruņiem un epastiem. Ārkārtējās situācijās Sociālais dienests un Bāriņtiesa nodrošina pārbaudes dzīvesvietās nekavējoties. Dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju
Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina klātienē, ierobežojot klātesošo personu skaitu.
Līvānu novada domes deputātu iedzīvotāju pieņemšanas trešdienās tiek nodrošinātas pa tālruni 65307110. Līvānu novada domes pastāvīgo komiteju, komisiju, pagasta valžu darbs tiek nodrošināts attālināti. Nodrošināta dežūrgrupas
darbība PII “Rūķīši”, Rīgas ielā 13, Līvānos, lai nodrošinātu bērnu, kuru vecākiem nav citas iespējas, pieskatīšanu. Rīkojums nosaka arī citu pašvaldības
iestāžu un kapitālsabiedrību darba organizēšanu ārkārtējās situācijas periodā.
17.martā Līvānu novada dome izdeva rīkojumu “Par dežūrām / attālināto
darbu / sakarā ar drošības pasākumiem COVID – 19 infekcijas izplatīšanās
novēršanai”, kas paredz, lai nodrošinātu rīkojuma “Par drošības pasākumiem
COVID – 19 infekcijas izplatīšanās novēršanai” izpildi un nepieciešamības gadījumā apmeklētāju konsultēšanu, no 17.marta domes darbiniekiem noteikt dežūras pēc grafika / attālināto darbu / domes sēžu zālē darba laikā.
19.martā tika sasaukta Līvānu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības
komisijas sēde, kurā piedalījās pašvaldības vadība, pašvaldības kapitālsabiedrību, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Zemessardzes
35.bataljona pārstāvji. Klātesošie noskatījās Latvijas Pašvaldību savienības
rīkoto videokonferenci par Covid – 19 apdraudējumu un ārkārtējās situācijas
izsludināšanu. Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods iepazīstināja ar pašvaldības rīkojumiem un pasākumiem, kādi veikti, lai mazinātu inficēšanās risku ar Covid-19. Tika pārrunāti iestāžu darba un sadarbības jautājumi
ārkārtējās situācijas apstākļos.
Pastāvīgi tiek sekots līdzi situācijas tālākajai attīstībai, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu papildus preventīvos pasākumus.
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Ārkārtējā situācija pagarināta līdz 12.maijam
(Turpinājums no 1. lpp.)
SOCIĀLĀ DIENESTA DARBS
Sociālā dienesta speciālisti iespēju robežās konsultē
klientus attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot uz epastu. Līvānu novada Sociālā dienesta kontakti: tālr.:
65307165, e-pasts: lnsd@livani.lv. Sociālā darbinieka
darbam ar ģimeni un bērniem tālr. 26553797 vai
65307161. Sociālā darbinieka ar pilngadīgām personām tālr. 65307163, 65307162 vai 27803949. Sociālo
darbinieku pagastos kontakti: sociālā darbiniece
(Rožupes, Rudzātu un Sutru pag.) Zigrīda Rubine (tālr.:
28378410; e-pasts: zigrida.rubine@livani.lv), sociālā
darbiniece (Turku un Jersikas pag.) Ināra Kokina (tālr.:
28648225, e-pasts: inara.kokina@livani.lv).
Iesniegumu pieņemšana tiek organizēta tos atstājot
pastkastītē, kura izvietota Līvānu novada domes
administrācijas ēkas foajē (Rīgas ielā 77, Līvānos).
Aicinām iedzīvotājus informēt Sociālo dienestu pa
tālr. 65307165, ja jūsu rīcībā ir informācija, ka kādai
personai vai ģimenei ir nepieciešama palīdzība piegādāt pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai medikamentus.
Mājas aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts kā ierasts.
Biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centrs ir slēgts.
ES atbalsta paku izsniegšana tiek nodrošināta.
BĀRIŅTIESAS DARBS
Bāriņtiesa NEPIEŅEM apmeklētājus klātienē.
Pārceltas arī plānotās bāriņtiesas sēdes.
Saziņai ar bāriņtiesu aicinām izmantot tālr. 653 07271
vai 20220877 vai e-pastu: marija.jansone@livani.lv.
Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus pa
pastu – Līvānu novada bāriņtiesai, Rīgas iela 77, Līvāni,
LV-5316, pa e-pastu: marija.jansone@livani.lv vai ievietot pastkastītē, kura izvietota Līvānu novada domes
administrācijas ēkas foajē (Rīgas ielā 77, Līvānos).
Atgādinām, ka ārpus bāriņtiesas darba laika un
brīvdienās par bērnu tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai
personām ar ierobežotu rīcībspēju lūdzam informēt
Valsts policiju zvanot pa tālruni – 110!
Gadījumos, kad tiek apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Līvānu novada bāriņtiesa rīkosies
likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinām, ka bērnus līdz septiņu gadu vecumam
nedrīkst atstāt vienus, bez pieaugušo uzraudzības. Bet
arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu,
vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi
jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi.
Vecākiem jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski
un rīcība apdraudējuma gadījumā, jāizskaidro bērnam, kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai
saņemtu palīdzību. Jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumā.
DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS
Pirms apmeklējuma aicinām sazināties ar
Dzimtsarakstu nodaļu pa tālr. 65307265 vai e-pastu:
dzim@livani.lv.
Tiek nodrošināta dzimšanas un miršanas faktu
reģistrācija. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt
vienpersoniski. Atgādinām, ka reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi. Tiek nodrošināta laulību
reģistrācija. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam.

BŪVVALDES DARBS
Būvvalde dokumentu izskatīšanu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (bis.gov.lv).
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Būvvaldi pa tālr.
65307272 vai e-pastu: buvvalde@livani.lv
CITU PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBS
Slēgts Latgales Mākslas un amatniecības centrs,
JIC “Kvartāls”, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centrs, kultūras nami. Bibliotēkas apmeklētājiem slēgtas, bet lietotāji tiek apkalpoti bezkontakta režīmā –
grāmatu izsniegšana notiek tās iepriekš pasūtot pa
tālr. vai e-pastu.
PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU DARBS
SIA “Līvānu siltums” pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Iedzīvotāji rēķinu apmaksu par siltumapgādi var
veikt internetbankā, kā arī SIA “Maxima” veikalu kasēs.
Aicinām saziņu ar SIA “Līvānu siltums” darbiniekiem veikt attālināti: informāciju par aprēķiniem un
norēķiniem var saņemt pa tālr. 65307241; informāciju
siltumapgādes parādu jautājumos var saņemt pa tālr.
65307244; tehnisko jautājumu risināšanai lūgums zvanīt pa tālr. 26465236. E-pasta adrese saziņai: lsiltums@tvnet.lv. SIA “Līvānu siltums” e-pasta adrese
vispārīgos jautājumos: livanusiltums@livanusiltums.lv
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” kase
no 21.marta nestrādā. Iedzīvotāji rēķinu apmaksu var
veikt internetbankā, kā arī SIA “Maxima” veikalu kasēs.
Klientu apkalpošana klātienē notiek TIKAI pēc
iepriekšēja pieraksta:
l atkritumu un dzīvokļu apsaimniekošanas iecirknis un sanitārtehniķa izsaukums pa tālr. 65381819;
l ēku iekšējo siltumtīklu iecirkņa tālr. 24339141;
l ūdens skaitītāju nodošana pa tālr. 65381894 vai
rakstot uz e-pastu: skaititaji@livanudzks.lv;
l dzīvokļu iecirkņa nakts dežūras (17.00-08.00) tālr.
20141690.
Saziņai var izmantot arī uzņēmuma e-pastu:
info@livanudzks.lv
LĪVĀNU SLIMNĪCĀ UN AAPC “ROŽLEJAS”
NOTEIKTA KARANTĪNA
Līvānu slimnīcas nodaļās un aprūpes centrā
“Rožlejas” apmeklētāji netiek pieņemti. Ģimenes ārstu
prakses un ārsti speciālisti turpina darbu, bet pirms
došanās pie ārsta iepriekš telefoniski jāsazinās.
VALSTS IESTĀDES UN NOTĀRS
Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 12.maijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus. Iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski: VID Elektroniskajā
deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo
tālruni 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 12.maijam saziņu ar klientiem un sadarbības partneriem
nodrošina tikai attālināti. Iesniegumi par bezdarbnieka
vai darba meklētāja statusa piešķiršanu tiek pieņemti
tikai neklātienē. Tālruņi saziņai: nodarbinātības aģenti
– 20229351; nodarbinātības organizatori – 28234153.
Bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)
līdz 12.maijam pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.
Atceltas arī konsultācijas pēc iepriekšējā pieraksta.
! Pensiju un pabalstu izmaksa tiek nodrošināta bez
izmaiņām.
Ar VSAA Līvānu KAC var sazināties pa tālr. 28312244

un e-pastu: rezekne@vsaa.gov.lv. Konsultācijas iespējams
saņemt, rakstot konsultacijas@vsaa.gov.lv vai zvanot pa
tālruni 64507020.
Latgales apgabaltiesas zvērināts notārs Gunta
Daugaviete līdz 12.maijam pārtrauc notariālo darbību
veikšanu klātienē. Aicinām izmantot notāra pakalpojumus tiešsaistē videokonferences režīmā www.latvijasnotars.lv. Informācijai aicinām zvanīt pa tālr. 28329621.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Saistībā ar personas apliecinošiem dokumentiem Latvijas iedzīvotājiem
jāņem vērā, ka gadījumā, ja dokumentam ir beidzies
derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments ārkārtējā stāvokļa laikā ir izmantojams personas identificēšanai. Jautājumos, kuri saistīti ar uzturēšanās atļaujām un vīzām, PMLP aicina telefoniski
sazināties ar Pārvaldes teritoriālajām nodaļām vai
izmantot PMLP informatīvo tālruni: +371 67209400,
vai sazināties pa e-pastu mn@pmlp.gov.lv.
IZMAIŅAS AUTOBUSU KUSTĪBĀ
Uz ārkārtējās situācijas laiku reģionālo un vietējo
maršrutu reisu skaits ir samazināts. Aicinām pirms
brauciena pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188
vai mājaslapā www.atd.lv.
Pilsētas autobuss kursē pēc skolēnu brīvdienu grafika.
CITI DROŠĪBAS PASĀKUMI
Visās Līvānu novada pašvaldības iestādēs tiek veikti dezinfekcijas pasākumi. Visās daudzdzīvokļu māju
kāpņu telpās tiek nodrošināta grīdu, kāpņu margu un
durvju rokturu dezinfekcija.
Aicinām iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos
ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar
“COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret sevi un citiem – pēc iespējas neapmeklēt publiskas vietas, bieži mazgāt rokas, ievērot
distanci un izvairīties no kontakta ar cilvēkiem,
kuriem ir elpceļu infekcija.
JA IR BAŽAS PAR SASLIMŠANU
Tālr. 8345 (24/7) – vienotais bezmaksas tālrunis
palīdzēs rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par COVID-19.
Tālr. 67387661 (P-Pk: 8.30-21.00; S-Sv: 8.30-17.00)
– SPKC informatīvais tālrunis, ja ir jautājumi par
saslimšanu ar COVID-19, profilaksi, pašizolāciju un
karantīnu.
AIZDOMU GADĪJUMĀ PAR COVID-19
Tālr. 8303 (katru dienu 9.00-18.00) – Lai pieteiktos
valsts apmaksātu COVID-19 analīžu veikšanai, ja persona ir atgriezusies no ārzemēm un 14 dienu laikā pēc
atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums), kā arī SPKC epidemiologu noteiktajām
kontaktpersonām, kuras atrodas karantīnā un kurām
14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi.
Tālr. 67801112 (katru dienu 8.00–20.00) – E. Gulbja
laboratorijai, lai pieteiktos valsts apmaksātām
COVID-19 analīzēm (ja bijis ārzemēs, ir simptomi) vai
pieteiktos maksas analīzēm.
Tālr. 113 (24/7) – Ja saslimšanas simptomi ir smagi
(ļoti augsta temperatūra, elpas trūkums).
ŠĪ INFORMĀCIJA VAR MAINĪTIES ATKARĪBĀ NO SITUĀCIJAS VALSTĪ UN VALDĪBAS PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM. LŪDZAM SEKOT
AKTUĀLAJAI INFORMĀCIJAI!

Lēma par atbalstu iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā
(Turpinājums no 1. lpp.)
2) Ģimenes, kuru bērni deklarēti Līvānu novadā (un
vismaz viens no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Līvānu novadā), bet mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs un apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu vai ir 1.-12. klašu izglītojamie.
Pārtikas karti varēs izmantot jebkuru pārtikas produktu iegādei, izņemot akcīzes preces (alkohols, cigaretes u.tml.). Karti iespējams izlietot pakāpeniski, pēc
izvēles neizmantojot visu summu uzreiz.
Lai to nodrošinātu, dome nolēma veikt grozījumus
Līvānu novada pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā
piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos
līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu
izglītojamo ēdināšanai”.
Pārtikas kartes 17 eiro vērtībā izsniegs vienu reizi
aprīļa beigās, bet maija mēnesī katra karte elektroniski tiks papildināta ar vēl 17 eiro. Ja bērns mācās kādā
no Līvānu novada izglītības iestādēm, tad pārtikas
kartes ģimenēm izsniegs attiecīgā izglītības iestāde,
iepriekš sazinoties ar vecākiem. Ja bērns ir deklarēts
novadā, bet mācās cita novada izglītības iestādē, karšu
izsniegšanu nodrošinās Līvānu novada Sociālais dienests, arī iepriekš sazinoties.
Pašvaldībā ar jautājumu ir vērsušies vecāki, kuri ir
deklarēti Līvānu novadā, bet viņu bērni nav deklarēti
un arī mācās citā novadā – šīs ģimenes pārtikas pakas
vai pārtikas kuponus saņemt nevar.
Tāpat ir izskanējis jautājums, kāpēc pārtikas karte
ir 17 eiro vērtībā, bet pārtikas paka – 25 eiro vērtībā.
Te jāuzsver, ka Līvānu novada domes vadība uzskatīja, ka visiem bērniem no visām ģimenēm būtu jāsaņem
pārtikas kartes un nevajadzētu dalīt ģimenes dažādās
kategorijās (ar šo ierosinājumu dome ir vērsusies arī
valsts institūcijās), diemžēl tas netika atļauts. Ja
pašvaldība nolemtu piešķirt pārtikas kartes visiem,
kam paredzēta ēdināšana, pašvaldība zaudētu valsts
dotāciju vairāk kā 10000 eiro apmērā. Lai trūcīgo,

maznodrošināto un daudzbērnu ģimenēm kompensētu
to, ka viņi nevarēs iegādāties pārtikas produktus pēc
savas izvēles, tika nolemts sagatavot pārtikas pakas
par nedaudz lielāku summu.
Pieteikties atbalstam bērnu vecāki (likumiskie pārstāvji) varēja līdz 20. aprīlim. Gan iesniegumu apkopošanu, gan pārtikas paku un kuponu izsniegšanu, kā
iepriekš minēts, organizēs izglītības iestādes un sociālais
dienests, ievērojot visus iespējamos drošības pasākumus
– sazinoties ar ģimenēm par pārtikas paku nodošanas
vietu un laiku, lai nepieļautu drūzmēšanos, nodrošinot
individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļus u.c.
Lai noteiktu pārtikas paku piegādātāju un veikalu,
kas nodrošinās pārtikas kartes, tika veikta tirgus izpēte.
Papildus informācijai: tālr. 65342252 (Izglītības
pārvalde) vai 65307165 (Sociālais dienests).
Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu
sakarā ar Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas laikā
Ņemot vērā Latvijas valsts teritorijā izsludināto
ārkārtējo situāciju, normatīvos aktus, Labklājības
ministrijas ieteikumus un izvērtējot situācijas nopietnību, Līvānu novada dome nolēma noteikt pabalsta
krīzes situācijā apmēru ārkārtējās situācijas laikā vienai personai jeb vienam ģimenes loceklim 64,00 eiro
mēnesī triju mēnešu periodā.
Līvānu novada Sociālajam dienestam uzdots, izskatot iesniegumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu, ņemt vērā šādus kritērijus:
l Vai ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas
atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts,
pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita
veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
l Vai ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi,
ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar
atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jeb-

kuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi
iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.);
l Vai ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies
karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
Veica grozījumus Līvānu novada domes saistošajos noteikumos „Par profesionālās ievirzes
izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa
Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”
Ņemot vērā, ka ārkārtējās situācijas laikā Jēkaba
Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem mācību process notiek attālināti un klātienē
nodarbības no 2020.gada 13.marta nenotiek, ir radusies situācija, kurā nepieciešams pārskatīt skolas
maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē, tāpēc dome nolēma veikt grozījumus augstāk minētajos saistošajos noteikumos.
Dome nolēma ārkārtējās situācijas spēkā esamības
laikā nenoteikt maksu kā vecāku līdzfinansējumu par
izglītības programmu apguvi mūzikā un par izglītības
programmu apguvi mākslā no 2020. gada 13. marta.
Par izglītības ieguvi 2019./2020.mācību gada otrajā
semestrī līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai
noteikt maksu kā līdzfinansējumu sekojošā apmērā:
par izglītības programmu apguvi mūzikā – 25 EUR
apmērā un par izglītības programmu apguvi mākslā –
20 EUR apmērā.
Līvānu novada domes Uzskaites daļa veiks pārrēķinu par 2019./2020.mācību gada otro semestri tiem
mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecākiem, kuri
samaksu par otro semestri jau ir veikuši pilnā apmērā.
Piešķīra papildus līdzekļus dezinfekcijas
līdzekļu un sejas masku iegādei
Sakarā ar ārkārtējā stāvokļa izsludināšanu valstī
Covid-19 pandēmijas laikā, dome nolēma piešķirt
papildus līdzekļus 4170 eiro apmērā dezinfekcijas
līdzekļu un sejas masku iegādei. Ar iegādātajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem tiks apgādāta domes
administrācija un pašvaldības iestādes.
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Aktualitātes būvdarbos
Pussalas teritorijas sakārtošanas darbi
Noslēdzies iepirkums Līvānu pussalas teritorijas sakārtošanas
darbiem, kas šogad paredz izlases kārtā veikt krūmu un koku
izzāģēšanu, celmu un augsnes frēzēšanu, atkritumu savākšanu,
dārzu būdiņu nojaukšanu un utilizāciju. Notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšana.
Aicinām pussalas dārzu mājiņu īpašniekus, ja kāds to vēl nav
izdarījis, savlaicīgi paņemt savu inventāru!
Klientu apkalpošanas centra izveide
Izsludināts iepirkums būvdarbu veikšanai.
Ventilācijas sistēmu apkope
Turpinās pašvaldības iestāžu ventilācijas sistēmu apkopes darbi.
Zaļais tirdziņš
Notiek Zaļā tirdziņa (Rīgas ielā 108c, Līvānos) projektēšanas
darbi.
Rožupes estrādes pārbūves 2. kārta
Noslēdzies iepirkums Rožupes estrādes pārbūves 2. kārtas
pirmā etapa būvdarbiem, kuru ietvaros paredzēts: izbūvēt estrādes jumta pagarinājumu, norobežojošās, dekoratīvās sienas, kas
nodalīs mākslinieku uznākšanas zonu, un mākslinieku telpās
izveidot ģērbtuves. Notiek saņemto piedāvājumu izvērtēšana.
Papildus aprīkojums Bērnu rotaļu laukumam
Tiek gatavots darba uzdevums papildus aprīkojuma uzstādīšanai bērnu rotaļu laukumā pie Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta
centra (Domes ielā 3) par Ģimenei draudzīgākā pašvaldība konkursā iegūto naudas balvu un domes līdzekļiem.
Āra trenažieru laukums
Izsludināts iepirkums āra trenažieru laukuma (Rīgas ielā 101)
mīkstā seguma ierīkošanai.

Andris Vaivods:
Nekas vairs nebūs tā,
kā bija agrāk
AUSTRA KALMIŅA INTERVIJA AR LĪVĀNU NOVADA
DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU ANDRI VAIVODU
PUBLICĒTA LAIKRAKSTĀ “LATGALES LAIKS”
2020.GADA 3.APRĪLĪ NR.27 (3054).
INTERVIJA NOTIKA 2020.GADA 27.MARTĀ.
Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk un biežāk
saskaras ar dažādām problēmām, ko radījusi
Covid-19 vīrusa pandēmija pasaulē un sakarā
ar to valstī izsludinātā ārkārtējā situācija.
Daudzi ir zaudējuši darbu, spiesti dzīvot
karantīnā vai pašizolācijā, un arī vīrusa tieši
neskarto cilvēku ikdienas sadzīve bieži vien ir
mainījusies līdz nepazīšanai. Valdība un
pašvaldības cenšas palīdzēt, jo sevišķi tiem,
kam palīdzība nepieciešama visātrāk, taču
nevienam nav pa spēkam situāciju mainīt kā
uz burvja mājienu un salikt visu atpakaļ vecajās vietās. Vieni kardinālajām pārmaiņām spēj
pielāgoties labāk, citiem rodas lielākas grūtības, taču visiem ir jāsaņemas, jādzīvo tālāk un
jāpārvar krīze, lai arī kļūst arvien skaidrāks –
nekas vairs nebūs tā, kā agrāk. Līvānu mērs
Andris Vaivods uzsver – pasaulei pienācis laiks
attapties no lielā skrējiena, pārdomāt un turpināt dzīvot pa jaunam. Savādāk.

ŠIS LAIKS IR LIELS IZAICINĀJUMS
GAN NĀCIJAI, GAN VISAI
PASAULEI

Mūzikas un mākslas skolas aktu zāle
Izsludināta tirgus izpēte J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas aktu zāles (Raiņa ielā 4) remontdarbu veikšanai.
Bērnu un jauniešu centra ēkas siltināšana
Tiek gatavots darba uzdevums Līvānu Bērnu un jauniešu centra ēkas (Rīgas ielā 4b) siltināšanas projekta izstrādei.
Pašvaldības autoceļi
Noslēdzies iepirkums par pašvaldības ceļu greiderēšanas darbiem 2020. gadā. Darbus saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veiks
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“.
Turpinās pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA SLEJA
(Turpinājums no 1. lpp.)
Kā arī turpmāk no vīrusa iedarbības un izplatīšanās pasargāt
cilvēkus? Maksimāli ātri identificējot draudus, kontrolējot un pārdomāti vadot procesus. Turpmākam rīcības plānam jābūt gataviem jau šobrīd. Šobrīd pats galvenais atrast sevī spēku, ticību un
varēšanu. Vai mēs – Latvija kopumā – spējam pieņemt šo krīzes
izaicinājumu, to pārvarēt un kā labākiem un stiprākiem doties
tālāk? Gan izglītības jomai, gan veselības aprūpei, gan infrastruktūras attīstībai, gan citām jomām ir jābūt pieejamām ikvienam
iedzīvotājam neatkarīgi no viņa dzīves vietas. Šis kārtējo reizi ir
apliecinājums tam, ka Rīgai un pārējai Latvijai ir jābūt vienotai.
Tikai līdzsvarota Latvijas attīstība padarīs mūs gana stiprus.
Jau šobrīd ir jāsāk pārdomāti rīkoties, lai pēc iespējas sekmīgāk atjaunotu pašvaldības un novada izaugsmi. Tas ir gan mans
personīgi kā priekšsēdētāja, gan mūsu visu pienākums un atbildība. Mūsu mērķis nav mainījies – mums jākļūst labākiem pašiem
un visiem kopā jāveido labāku mūsu novadu (gan Līvānus, gan
katru pagastu), mūsu Latgali, mūsu Latviju. Tikai visi kopīgi mēs
to varēsim paveikt.
Diemžēl, bet šī krīze aiz sevis atstās smagas sekas visā pasaulē
– visās jomās, ikvienā sabiedrībā un katrā cilvēkā. Skaidrs ir tas,
ka atdzimšanai un izaugsmes atjaunošanai būs nepieciešams ļoti
ilgs laiks un smags darbs. Vēsture ir pierādījusi, ka Latvijā dzīvo
stipri cilvēki – tādi bija mūsu senči un tādi esam arī mēs. Ir bijuši
dažādi laiki, bet mūsu cilvēks ir spējis izdzīvot. Līvānu novadā un
mūsu Latvijā cilvēki spēj pielāgoties jauniem apstākļiem, un
noteikti arī šoreiz mēs spēsim krīzi izturēt, lai atkal augtu un
attīstītos.
Gribu pateikt lielu paldies mūsu medicīnas darbiniekiem, skolotājiem, vecākiem, policistiem, pārtikas veikalu darbiniekiem,
uzņēmējiem un ikvienam iedzīvotājam, kurš arī šajā ārkārtējā
situācijā saglabāja mieru, ņēma vērā noteiktos ierobežojumu un
pielāgojās jaunajiem apstākļiem.
Aicinu visus arī turpmāk atbildīgi ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, lai pēc iespējas ātrāk izdotos apturēt COVID-19 izplatību. Izmantosim šo laiku pārdomāti, lai izvērtētu iepriekšējo un
mācītos jauno. Sargāsim sevi un citus. Ikvienam novēlu izturību
un stipru veselību!
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Tas, kas šobrīd notiek pasaulē, ir liels izaicinājums gan katrai nācijai, gan visai pasaulei,
gan katram cilvēkam individuāli. Šāda situācija nav bijusi sen, un tieši tāpēc izaicinājums ir
vēl lielāks, jo cilvēkiem trūkst pieredzes, kā
šādā situācijā pareizi rīkoties. Pietiek palūkoties atpakaļ uz gada pirmajiem mēnešiem, kad
vairumam Eiropā šķita, ka šī infekcija ir tikai
mazs, tāls perēklis kaut kur Ķīnā. Bet nepagāja ne divi mēneši, kad pasaule arī pie mums ir
apgriezusies burtiski kājām gaisā. Mūsu ieradumi, iespējas, ikdiena – viss ir mainījies līdz
nepazīšanai. Mūsu vāveres skrējiens ir apturēts burtiski mēneša laikā. Mēs esam spiesti
daudz ko izprast, ielūkoties dziļāk un saprast,
kā visi šie notikumi ietekmēs Līvānus, Latviju,
Eiropu un visu pasauli.
Šo situāciju nevar salīdzināt arī ar kādām
agrāk bijušām lokālām ārkārtas situācijām,
piemēram, plūdu vai vētru radītām. Šobrīd
mēs visi esam neredzamām saitēm saistīti, un
katra rīcībai var būt nozīmīgas sekas. Daudz
ko izšķirs mūsu valdības, zinātnieku, ārstu
rīcība. Mēs esam nosacīti priviliģētākā situācijā, jo varam ņemt vērā neseno Ķīnas, Itālijas
pieredzi, lai, balstoties uz tur iegūtajām atziņām, pieņemtu pareizos lēmumus un nepieļautu iespējamās kļūdas.
Bet vai viss pie mums ir izdarīts pareizi?
Pagaidām pārliecības par to nav, jo, lai gan
vairums cilvēku izturas ļoti atbildīgi pret
karantīnas un pašizolēšanās noteikumu ievērošanu, vienmēr atrodas kādi, kas to nespēj vai
negrib saprast, vai vienkārši uzspļauj citiem,
un turpina skraidīt apkārt un aplipināt citus.
Vai tā notiks arī pie mums – redzēsim, lai gan
daudzi domā, ka vajadzēja atbraucējus iesēdināt īstā, apsargātā karantīnā, no kuras viņi
bez atļaujas nevarētu izbēgt. Varam un vajag
cerēt, ka mūsu tauta ir apzinīgāka nekā citas,
un tādēļ saslimušo skaits nebūs tik liels kā
citās valstīs, tomēr nesenie signāli par vairāku
otrās pakāpes jeb iekšējās infekcijas gadījumu
parādīšanos raisa lielas bažas. Bet jebkurā
gadījumā jāturpina iesāktie piesardzības pasākumi.

ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS
NEGATĪVĀ IETEKME
UZ EKONOMIKU
AR KATRU DIENU TIKAI PIEAUGS
Ārkārtējās situācijas un tās sakarā ieviesto
pasākumu dēļ radītā negatīvā ietekme uz tautsaimniecību un ekonomiku ir skārusi ikvienu,

arī Līvānu novada iedzīvotājus un uzņēmumus. Atkarībā no nozares tā šobrīd ir vairāk
vai mazāk jūtama, un tai būs arī sekas, kas
savukārt ar katru dienu kļūs arvien lielākas.
Jo ilgāk viss turpināsies, jo grūtāk būs pēc
tam piecelties. Tas būs atkarīgs arī no tā, cik
labi mēs būsim sagatavojušies šai otrajai
infekcijas izplatīšanās pakāpei. Ja notiktu
brīnums un rīt pēkšņi viss beigtos, uzņēmumi
sāktu strādāt, cilvēki varētu atsākt brīvu
pārvietošanos, tad, droši vien, sekas nebūtu
tik dramatiskas, un līdz gada beigām mēs
varbūt varētu jau tās neitralizēt. Kaut gan
tālejoša ietekme paliktu arī tādā gadījumā –
attīstības ritms, naudas plūsma un viss pārējais būs mainījies.
Taču realitātē situācija, visdrīzāk, būs
savādāka – ārkārtējā situācija nebeigsies ar
14. aprīli un turpināsies vēl kādu laiku,
iespējams, pat vēl 1-2 mēnešus. Bet nu to
labāk tagad neprognozēsim, jo 14. aprīlī mēs
zināsim daudz vairāk nekā šodien. Taču
ietekme paliks – ar to gan labāk jau tagad
sākt rēķināties. Jo mēs visi dzīvojam uz mūsu
padarītā darba rēķina, un kā, uz kādiem
resursiem mēs šo piespiedu dīkstāves laiku
pārdzīvosim, tas ir atkarīgs no ļoti daudziem
faktoriem.

VARBŪT KRĪZE MŪS VISUS
IZMAINĪS?
Bet katra krīze rada arī savas iespējas.
Pirmkārt, mainīsies pati pasaule, arī mūsu
ikdiena. Tā jau šobrīd ir mainījusies, un nekad
vairs nebūs tāda pati, kā agrāk. Varbūt te
mums ir dota iespēja apstāties un atskatīties,
pārdomāt, vai viss bija pareizi, vai mēs joprojām gribam turpināt to trako skrējienu? Varbūt
daudzi vēl to neapjauš, bet ļoti iespējams, ka
pēc pusgada viņi skatīsies uz pasauli ar citu
skatienu, varbūt mainīsies viņu vērtību skala,
jo būs notikušas pārmaiņas viņu domāšanā un
uzvedībā.
Bet šobrīd mums ir svarīgi pareizi izmantot
resursus – gan naudu, gan pirmās nepieciešamības preces, jo mums viss vēl pagaidām ir –
gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībām, gan valstij (solītie 2 miljardi vien ko nozīmē!). Bet ko
iesāksim, ja krīze, nedod Die’s, ieilgs uz pusgadu vai ilgāk? Vai kaut kas būs palicis? Un vai
vēl pasaulē būs kur paņemt? Šobrīd valdība
pareizi dara, ka izmanto minētos 2 miljardus
situācijas stabilizēšanai, bet par nākotni pagaidām grūti spriest. Tāpēc jāizmanto visi savi
resursi maksimāli racionāli.
Latvijas ieguvums šajā situācijā ir arī
fakts, ka mēs joprojām ražojam divreiz vairāk
pārtikas nekā patērējam. Mums plaukti
tomēr nav tukši kā vietām Eiropā, Krievijā
vai ASV, viss izpirktais ir atkal pievests klāt.
Plaukti nav tukši arī tāpēc, ka cilvēks vairāk
pērk, viņš šajā situācijā ir SPIESTS vairāk
pirkt. Viņš pērk tāpēc, ka viņa bērni ir mājās,
nevis skolā, viņš pats neēd kādā kafejnīcā vai
restorānā, bet taisa ēst mājās, utt. Spēja
nodrošināt pirmās nepieciešamības preces ir
mūsu priekšrocība. Vienīgi jēdziens „pirmā
nepieciešamība” pēdējā mēneša laikā ir ievērojami mainījies – daudziem pirmās nepieciešamības sastāvā ietilpa arī ceļojumi, iepirkšanās, kultūras, sporta, izklaides un atpūtas pasākumi, un viss bija kārtībā, jo pasaule
to bija akceptējusi, tad tagad viss ir mainījies. Jo veselība tomēr ir svarīgāka par visu.
Tādēļ nepieciešams visiem būt sociāli atbildīgiem un ievērot spēkā esošos noteikumus. Jo
apzinīgāk mēs to darīsim, jo ātrāk pārvarēsim krīzi.
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Domes deputāti lemj saglabāt Sutru pagasta teritoriju
kā nedalāmu Līvānu novada teritoriālo vienību
26.marta Līvānu novada domes sēdē deputāti nolēma saglabāt Sutru pagasta teritoriju kā nedalāmu
Līvānu novada teritoriālo vienību un neatbalstīt
Līvānu novada Sutru pagasta teritorijas iekļaušanu
Preiļu novada administratīvajā teritorijā plānotās
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Par pieņemto lēmumu tiks informēta Saeima, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Preiļu novada
dome un Sutru pagasta iedzīvotāji.
Līvānu novada domē 2020.gada 19.februārī tika
saņemts Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju
parakstīts (100 iedz.) iesniegums ar ierosinājumu par
Sutru pagasta apdzīvoto vietu un ciemu teritoriju iekļaušanu Preiļu novada administratīvajā teritorijā plānotās
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un Preiļu
novada domes 2020. gada 9. marta ārkārtas sēdes protokola Nr. 5, 2.§ lēmums “Par Līvānu novada Sutru pagasta iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma izskatīšanu”.
Iedzīvotāju iesniegums un Preiļu novada domes
ārkārtas sēdes lēmums ir izskatīts Sutru pagasta valdes
2020. gada 13. februāra un 13. marta sēdēs un vienbalsīgi pieņemts lēmums neatbalstīt Sutru pagasta teritorijas
pievienošanu Preiļu novada administratīvai teritorijai.
Jāņem vērā, ka Sutru pagasta iedzīvotāju (100 personu)
iesniegums neatspoguļo Sutru pagasta iedzīvotāju vairā-

kuma viedokli, jo saskaņā ar Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes datiem uz 2020.gada 1.janvāri Sutru
pagasta teritorijā deklarētas 514 personas.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods jau iepriekš uzsvēra:
“Pie manis ir vērsušies Sutru pagasta iedzīvotāji, kuri
izteikuši pārliecību, ka vēlme pievienoties Preiļu novadam ir tikai nelielas pagasta iedzīvotāju daļas viedoklis,
un pauda vēlēšanos arī no savas puses vākt parakstus,
lai apliecinātu, ka vairums Sutru iedzīvotāju grib dzīvot
Līvānu novadā. Aicināju iedzīvotājus saglabāt mieru, jo
vienmēr būs kāda daļa pie novada robežas dzīvojošu cilvēku, kuri gribēs, lai viņu pagasts būtu cita novada
sastāvā. Līvānu novada dome respektē un ar cieņu izturas pret šo iedzīvotāju vēlmi. Iespējams, viņi uzskata, ka
Preiļu pilsētas tuvums viņiem dos kādas priekšrocības.
Lai gan tā, protams, nav. Arī tagad ikviens Sutru pagasta iedzīvotājs var saņemt visus pakalpojumus Preiļu pilsētā – izglītības, medicīnas, valsts iestāžu u.c.
Vēl 2009. gadā, iepriekšējās administratīvi teritoriālās reformas laikā, Sutru pagasta iedzīvotāji izteica
savu vēlmi pievienoties Līvānu novadam, kas arī tika
izdarīts. Šobrīd novada sastāvā ir Līvānu pilsēta un
pieci pagasti, kuru iedzīvotāji paši izdarījuši izvēli par
labu Līvānu novadam. Līvānu novada pašvaldība vien-

mēr ir strādājusi, vienlīdz domājot gan par pilsētu, gan
visiem pieciem pagastiem. Mums vienmēr bijis svarīgs
ikviena pagasta iedzīvotāja viedoklis, tāpēc katrā no
pagastiem darbojas valdes 7 cilvēku sastāvā. Katra
pagasta valde pārstāv sava pagasta iedzīvotāju viedokli
un skata jautājumus, kas saistīti ar konkrētā pagasta
dzīvi. Šī gada 13. februāra un 13.marta Sutru pagasta
valdes sēdēs visi septiņi valdes locekļi (divi no tiem ir
tieši šīs apkaimes Līvānu novada domes deputāti)
nobalsoja par Sutru pagasta palikšanu Līvānu novadā.
Kā jau zināms, tad Līvānu novada dome ir saņēmusi
iesniegumus un atbalstījusi arī Krustpils novada Vīpes
pagasta un Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas
pagastu iedzīvotāju priekšlikumus pievienot šos pagastus Līvānu novadam. Tas nozīmē, ka šo pagastu iedzīvotāji saredz attīstības iespējas tieši Līvānu novadā.
Gan pilsētā, gan pagastos vienmēr esam strādājuši vienoti, un šī vienotība ir mūsu spēks. Kā parāda visi
pēdējo gadu attīstības rādītāji (uzņēmumu ienākuma
nodokļu un piesaistīto ārvalstu investīciju apmērs,
vidējās algas rādītāji, teritorijas attīstības indekss u.c.),
kas liecina par Līvānu novada izaugsmi, tad šī savstarpējā sadarbība, pārdomātā un mērķtiecīgā rīcība ir
nesusi labus rezultātus. Novēlu tikpat strauju izaugsmi
arī blakus esošajiem novadiem.”

Līvānu novads gatavs cīņai ar krīzes
radītajām grūtībām
AUSTRA KALMIŅA INTERVIJA AR LĪVĀNU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU ANDRIS
VAIVODU, PUBLICĒTA LAIKRAKSTĀ “LATGALES LAIKS” 2020.GADA 31.MARTĀ NR.26 (3053).
Covid-19 infekcijas un sekojošās ārkārtējās situācijas radītā krīze Latvijā radījusi zaudējumus teju ikvienam uzņēmumam. Atkarībā no nozares atšķirības gan
ir ļoti lielas – no pilnīgas darbības apturēšanas līdz
nelielam apgrozījuma kritumam. Ir arī atsevišķi radoši veiksminieki, kas ļoti ātri spēja pielāgoties jaunajai
situācijai, pārstrukturēja darbību un sāka ražot pieprasītas preces. Tomēr tādu nav daudz, cietušo skaits
ir nesalīdzināmi lielāks. Par esošo un potenciāli iespējamo situāciju Līvānu novada uzņēmējdarbībā, kā arī
citās ar krīzes ietekmi tieši saistītās jomās sarunā
pastāstīja Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris
Vaivods.

LĪVĀNU UZŅĒMĒJI PAGAIDĀM
TURAS SAVIEM SPĒKIEM
Pagaidām nav iespējams aprēķināt, cik lielus zaudējumus katram uzņēmumam krīze ir radījusi. Līvānu
mērs Andris Vaivods uzsver, ka novadam turēties
palīdz fakts, ka ir salīdzinoši maz pakalpojumu jomas
uzņēmumu, bet absolūto vairumu sastāda eksportējošie uzņēmumi – ne velti jau vairākus gadus pēc kārtas
Līvānu pašvaldība ieņem vietu labāko desmitniekā
visā Latvijā, vērtējot pēc eksporta pieauguma.
Savukārt lielākie cietēji šobrīd ir tieši pakalpojumus
nodrošinošie uzņēmumi – ēdināšanas, atpūtas, tūrisma nozares pārstāvji.
Taču nevar pārāk sacerēties un domāt, ka tiksim
cauri sausām kājām. Arī eksportējošie uzņēmumi –
mūsu gadījumā tā būtu optika (gaismas vadi), kūdra,
pārtikas ražotnes, pārvadājumi – tas viss var normāli
darboties tikai līdz zināmam laikam. Nosacījumi ir
vairāki – kamēr pietiek izejvielu, vai tiek nodrošināta
to piegāde; vai saglabājas pieprasījums, tiek nodrošināta realizācija un samaksa; vai ir darbinieki, kas spēj
to visu radīt. Šīs trīs lietas ir visa pamatā.
Līvānu novadā nav novērojama arī darbinieku
masveida atlaišana, jo vietējie uzņēmumi vairāk darbojas krīzes mazāk skartajās nozarēs, tāpēc pagaidām
situācija nav pārāk dramatiska, nav arī tā, kā, piemēram, Jēkabpilī, kur uzņēmēji jau griežas pašvaldībā
pēc atbalsta, Līvānos visi joprojām cīnās. Vietējie pārtikas ražotāji arī pagaidām par grūtībām nesūdzas,
tieši otrādi, vērojams pat ražošanas pieaugums, jo pārtika cilvēkiem vajadzīga vienmēr un visur. Taču, kā
situācija attīstīsies, pagaidām nevar paredzēt, jo tā
lielā mērā atkarīga no kopējās situācijas ne tikai
Latvijā, bet visā pasaulē, tāpēc jāgatavojas dažādiem
attīstības scenārijiem. Daudz kas būs atkarīgs no kravas pārvadājumu plūsmas – ja tā apstāsies, tad būs
ļoti lielas problēmas. Bet slimības uzliesmojumu mazajām pašvaldībām jebkurā gadījumā būs vieglāk pārciest nekā lielajām pilsētām.

KĀ PALĪDZĒT GRŪTĪBĀS
NONĀKUŠAJIEM?
Valsts un pašvaldība savu iespēju robežās var palīdzēt krīzē cietušajiem pārlaist šo periodu. Katram gan

ir savas iespējas – valsts, piemēram, var aizņemties,
ko arī pašlaik visai dāsni dara. A. Vaivods gan uzskata, ka tā visa var nepietikt, ja krīze ieilgst, teiksim, uz
vairākiem mēnešiem, pusgadu vai ilgāk, tāpēc būtu
nepieciešams rūpīgi izvērtēt, kam un cik liels atbalsts
piešķirams. Tāpat katrs gadījums būtu jāvērtē individuāli, jo oriģinālas receptes, kas visiem derēs, nav.
Taču, ja valdībai ir pārliecība, ka ilgāk par 1 – 3 mēnešiem šī krīze neturpināsies, tad pašreizējā rīcība ir
tikai atbalstāma.
Savukārt pašvaldības dzīvo no nodokļu maksātāju
naudas – ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa
iekasējumiem. No šīs naudas nepieciešams nodrošināt
visas veicamās darbības. Ja uzņēmumu darbiniekiem
tiks izmaksāts dīkstāves pabalsts, no šīs naudas nekādi iekasējumi neveidosies, tajā pašā laikā pašvaldībai
ir jāspēj nodrošināt visi nepieciešamie pakalpojumi
iedzīvotājiem (komunālie pakalpojumi, siltumapgāde
u.c.). Šos pakalpojumus pašvaldības uzņēmumi nodrošina no apritē ejošās iedzīvotāju samaksātās naudas,
nekādu uzkrājumu šiem uzņēmumiem nav, un bez
regulāro iemaksu ienākšanas šie uzņēmumi vairs
nespētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, tādēļ šie
maksājumi nav atceļami, un problēmu gadījumā izeja
jāmeklē visiem iesaistītajiem.
Lai atvieglotu dzīvi vietējiem uzņēmējiem un arī
pārējiem novada ļaudīm, Līvānu pašvaldība nesen
pārcēla nekustamā īpašuma nodokļa divus samaksas
termiņus no 2020. gada 31. marta un 2020. gada 15.
maija uz 2020. gada 17. augustu, visiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem, kuru īpašumi atrodas
Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Pārceļot
NĪN maksājuma termiņus uz vēlāku laiku, ir nodrošināta iespēja veikt NĪN maksājumu par gada 1. un
2. ceturksni bez papildu uzrēķina. Tas tika darīts
tādēļ, ka Līvānu novada pašvaldība ir saņēmusi daudzus lūgumus pārcelt šo nomaksas termiņu. Deputāti
ņēma vērā arī to, ka Covid-19 izplatība Latvijā un
ārkārtējā situācija tieši vai netieši ietekmē daudzu
nozaru uzņēmumu darbību un attiecīgi arī uzņēmuma darbinieku ienākumus.
Tāpat pašvaldība turpina nodrošināt visus nepieciešamos pakalpojumus sava novada iedzīvotājiem,
ko tai uzliek pienākums un esošā ārkārtējā situācija,
lai atvieglotu dzīvi tiem, kam tas ir visvairāk vajadzīgs. Tajā pašā laikā Līvānu mērs uzskata, ka nevajag steigties, kā to dara atsevišķas citas pašvaldības,
piemēram, izmaksājot zināmas naudas summas
visiem pēc kārtas. Tā vietā tiek apzinātas trūcīgās
ģimenes un personas, kā arī visi citi, kuri krīzes dēļ ir
palikuši bez iztikas līdzekļiem, un tiek lemts par
pabalstu apmēriem un veidiem šiem cilvēkiem. Lai
arī pati dome apmeklētājus klātienē nepieņem, visas
institūcijas strādā attālināti, un, tiklīdz tiek saņemti
iesniegumi, bāriņtiesa vai cita atbildīgā iestāde lemj
par tālāko rīcību, arī nepieciešamajām piegādēm
(pārtikas paciņām u.tml.). Esošā situācija tiek nepārtraukti kontrolēta, roka pastāvīgi ir uz pulsa, un
pašvaldības dienesti ir gatavi tūlītējai, bet reizē pārdomātai un efektīvai rīcībai.

KRĪZES DĒĻ NĀKSIES MAINĪT
ARĪ PAŠVALDĪBAS IECERES
Lai cik ilga un dziļa būtu pašreizējā krīze, tās dēļ, ļoti
iespējams, nāksies atcelt, pārcelt, mainīt vai vismaz pielāgot dažādas pašvaldības ieceres, kas ir saistītas ar pilsētas
un novada tālāko attīstību. Līvānos jau daudzus gadus ir
sekmīgi realizēti projekti par pilsētvides uzlabošanu,
industriālās zonas attīstīšanu un pielāgošanu uzņēmēju
vajadzībām, stimulējot jaunu uzņēmumu ienākšanu pilsētā. Attīstība pēdējos gados ir bijusi ļoti spēcīga, un bija ieceres visu līdzīgā tempā turpināt. Tomēr tagad ir parādījusies liela neziņa par to, cik sekmīgi un ātri šos plānus izdosies īstenot, piemēram, pabeigt ielu pārbūves, ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas izveidošanas projektus, utt.
Daudz kas jau ir paveikts, piemēram, daudzdzīvokļu
māju pagalmu sakārtošana un labiekārtošana, pirms 3
gadiem veiktā Līvānu 1. vidusskolas kabinetu aprīkošana ar modernākajām mācību tehnoloģijām, nesen īstenotā viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana, taču projektu un sākotnējo darbu līmenī joprojām ir palicis jautājums par daudzdzīvokļu māju nosiltināšanu, kas ļautu
ievērojami samazināt siltumenerģijas patēriņu apkures
sezonā. Tomēr pagaidām pāragri spriest, cik liela būs
krīzes ietekme uz šiem un citiem ieplānotajiem darbiem.

JĀPALĪDZ VISIEM,
KAM TAS NEPIECIEŠAMS
Pie pašvaldības pēdējās nedēļas laikā paveiktajiem
darbiem var minēt arī pēdējo 5 bērnu, kuriem nebija
līdz šim pieejamas iespējas mācīties attālināti, apgādāšana ar digitālajām ierīcēm, līdz ar to tagad pilnīgi
visi novada bērni var piedalīties attālinātās izglītības
programmā. Tāpat tiks sekots arī turpmāk, vai kādam
nebūs nepieciešama palīdzība. Tas attiecināms arī uz
mazajiem uzņēmējiem, arī pašnodarbinātajiem, kas
ikdienā sniedz dažādus pakalpojumus. Pagaidām, piemēram, visi mazie veikali strādā un dara, ko var, neredzam, ka kāds vērtos ciet, visi cenšas strādāt, bet mēs
nezinām, kāda situācija šajos uzņēmumos jau ir tagad,
un kāda būs pēc nedēļas vai divām. Skaidrs viens – jo
ilgāk šāda situācija turpināsies, jo grūtāk būs gan šo
uzņēmumu īpašniekiem, gan to darbiniekiem.
Tomēr pagaidām vēl vairumam ir dzīva cerība, ka
pārāk ilgi šī krīze neturpināsies, taču tās ieilgšanas
apstākļos ir iespējama arī situācija, kad šie mazie uzņēmēji
viens pēc otra nāks un teiks, ka vairs nevaram pavilkt, ka
līdzekļi ir beigušies, u.tml. Valsts jau šobrīd domā un dara,
maksā un atbalsta krīzē cietušos, un tas viss ir ļoti labi un
pareizi, jo viņiem vajadzīga tūlītēja palīdzība – vai caur
bezdarbnieka pabalstu, vai dīkstāves pabalstu.
Nobeigumā A. Vaivods atzīst, ka cerība ir nepieciešama vienmēr, un saka: „Manā skatījumā, Latvija ļoti
daudzas lietas dara un ir darījusi pareizi, tas jau šobrīd
atspoguļojas un dod cerību visiem. Lai gan diezin vai tas
viss beigsies 2–3 mēnešu laikā, un varbūt tikai uz
rudens pusi situācija varētu normalizēties, panikai gan
nav nekāda pamata. Tajā pašā laikā visiem jāsaprot, ka
šobrīd ir jādara tas, kas ir jādara, un, ja mēs visi to kopā
darīsim, centīsimies izpildīt savus uzdevumus un būt
apzinīgi un atbildīgi, tad jo ātrāk tas viss beigsies.”
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No atpalikušas industriālas pilsētas
uz novadu, kas ir paraugs citiem
ILZES BIČEVSKAS INTERVIJA AR LĪVĀNU NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU
ANDRI VAIVODU, PUBLICĒTA LAIKRAKSTĀ “BRĪVĀ DAUGAVA” 2020.GADA
10.MARTĀ NR.20 (11 497). INTERVIJA NOTIKA 2020.GADA FEBRUĀRA IZSKAŅĀ.

Patlaban Latvijas vietvaru
dzīvi satricinājusi gaidāmā
administratīvi teritoriālā reforma. Esošajiem novadiem jāapvienojas lielākos, kas savukārt
apvienojami ap t.s. attīstības
centriem. Viena no retajām
administratīvi teritoriālajām
vienībām, kuras dzīvi šī reforma nemainīs, ir Līvānu novads,
jo tas paliks līdzšinējās robežās,
vienīgi, ja tam nepievienosies
divi kaimiņu novadu pagasti,
kuri izteikuši šādu vēlēšanos.
Līvānu novada pašvaldības
priekšsēdētājam Andrim Vaivodam šajā amatā rit jau astoņpadsmitais gads. Dodamies uz
Līvānu domi parunāties par
viņa pieredzi deputāta un
pašvaldības vadītāja darbā.

Kā pašvaldība
var veicināt
uzņēmējdarbību
– Mana personīgā pieredze
pašvaldības darbā sākās jau 28
gadu vecumā, kad tiku ievēlēts
par Rožupes pagasta deputātu.
Sekoja Tautas frontes laiks,
iestājos Zemessardzē, biju arī
domes priekšsēdētāja vietnieks.
Es visdrīzāk nebūtu gājis politikā, ja nesāktos neatkarības
atgūšanas process, kurā arī es
vēlējos piedalīties. Pirmā reforma, kā atceramies, bija 1995.
gadā, un radās pirmais administratīvi teritoriālais veidojums – novads. Pirmais novads
Latvijā bija Kandavas novads.
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1999.gadā apvienojoties Līvānu
pilsētai un Rožupes un Turku
pagastiem kā otrais novads
Latvijā
izveidojās
Līvānu
novads. 2000.gada 3.janvārī
notika jaunizveidotā novada
pirmā domes sēd. Kā no tā
laika sekmējies Līvāniem un
apkārtējiem pagastiem? Līvānu
pilsēta tajā laikā stagnēja, bezdarbs bija virs 30%, jo šī bija
rūpniecības pilsēta, kuras
uzņēmumos pirms neatkarības
atgūšanas ražotā produkcija
bija orientēta uz Padomju
republiku tirgu. Kad vecā sistēma bruka kopā: noliktavas bija
pilnas ar precēm (stikls, ķieģeļi,
kūdra, Līvānu mājas), bet noieta vairs nebija, un arī par jau
pārdoto produkciju nauda neienāca. Tukši veikali, talonu sistēma. Bija mūsu ražotājiem
doma pārorientēties uz rietumu
tirgu, taču tur mūsu produkcija
nebija vajadzīga, jo tā neatbilda
turienes kvalitātes prasībām.
Piecdesmit gadus ilgusī okupācija bija atstājusi zīmogu arī
sabiedrībā. Var jau lamāt valdības, bet jāpatur prātā, ka arī
pašiem cilvēkiem un sabiedrībai kopumā bija jāmainās.
Vairs nederēja nemoderna produkcija, piemēram, tehnika,
kas nemitīgi remontējama, veco
uzņēmējdarbību vajadzēja pārkārtot, rast jaunas idejas.
Līvāni tajā laikā nebija rajona
centra pilsēta, kurā būtu darbs
valsts iestādēs. Pašvaldības
nodokļu ieņēmumi bija zemi, –
atceras Andris Vaivods.

ATR ieviesēji laiku pa laikam iemet akmeni pašvaldību
dārziņā, norādot, ka tās kavē
uzņēmējdarbības attīstību savā
teritorijā. Uz jautājumu, ko,
viņaprāt, pašvaldība var darīt
uzņēmējdarbības veicināšanai,
A. Vaivods atbild, ka vietvaras
darbs patiesi ir cieši saistīts ar
uzņēmējdarbību, bet ne tiešā
atbalsta veidā.
– Tā ir infrastruktūra: ielas
un ceļi, tās ir izglītības, atpūtas
un kultūras lietas. Tas ir dzīvojamais fonds un tā kvalitāte
(savus dzīvokļus turam kārtībā) protams, veselības aprūpe.
Patlaban uzņēmēju vidū ir liela
konkurence uz profesionāliem
darbiniekiem. It sevišķi, ja
domājam par tādu inovatīvu
ražošanu, kāda notiek, piemēram, mūsu optiskās šķiedras
ražošanas uzņēmumos, kur ir
labs darbinieku kvalitatīvais
sastāvs, kura vidējais vecums ir
ap 39 gadiem. Šādam darbiniekam, pilsētas un novada iedzīvotājam, līdztekus laba atalgojuma nosacījumiem, svarīgi
saprast vai un cik labs novadā
ir bērnudārzs, skolas, speciālās
skolas, kāds ir dzīvojamais
fonds (arī piebrauktuves, pagalmi), vai te ir arī sporta bāze,
piemēram, baseins, sporta
zāles. Tāpat arī strādājošos
interesē iespējas kvalitatīvi
pavadīt brīvo laiku. Par to jāgādā pašvaldībai un tā arī ir
pašvaldības palīdzība uzņēmējdarbības veicināšanai novadā.
Un, protams, infrastruktūras

sakārtošana industriālajā zonā,
kam ir apjomīgi finanšu ieguldījumi, bet arī to esam paveikuši, – skaidro Līvānu mērs.
Viņš piezīmē, ka ikvienā
novadā, ir gana daudz tādu
iedzīvotāju,
kuri
klātienē
pašvaldību apmeklē varbūt
reizi gadā vai pat vēl retāk,
piemēram, vēršoties būvvaldē.
Tomēr tajā pat laikā pašvaldības ietekme uz šo iedzīvotāju
ikdienas pašsajūtu notiek tieši
caur šīm iepriekšminētajām
lietām.
– Jādomā arī par lauku teritorijām, ne tikai par pilsētas
attīstību. Piemēram, mūsu
pusē patlaban vērojama cilvēku
vēlme
celt
privātmājas:
Jersika, Rožupe, Rudzāti, Turki
un Sutri būvējas. Savukārt
Līvānos patlaban turas gana
augstas dzīvokļu cenas. Tā ir
zīme, kas liecina par attīstību.
Pašvaldība plāno iedzīvotājiem
piedāvāt savas zemes apbūves
gabaliem pievienojot komunikācijas, infrastruktūru. Šādu
lietu piekopj, piemēram, arī
Baltkrievijā, - piezīmē A.
Vaivods. Runājot par būvniecības veicināšanas lietām no
pašvaldības puses, viņš norāda
uz normatīvo aktu nepilnībām
un šķēršļiem šajā jomā.
Likumu rakstītāji jomu birokratizē, nedomā par reģionos
dzīvojošo maksātspēju.
– Mēs vēlamies, lai lauki
būtu apdzīvotāki, bet tas neiet
kopā ar pārlieku augstajām

prasībā. Piemērs: cilvēks vēlas
pārbūvēt savu mantoto ēku. Lai
iecerētās rekonstrukcijas laikā
veiktu izmaiņas mājas konstrukcijā, jāveic ēkas ekspertīze
un topogrāfija un, protams, par
to visu ir jāmaksā. Kur vēl izdevumi, kas radīsies, ja tukšajā
īpašumā savulaik atslēgta elektrība vai ir nepieciešams jaudas
palielinājums! Būvētājam tādā
veidā noplēš trīs ādas. Un ne
tas vien. Pārlieka birokrātija
traucē brīdī, kad, piemēram,
valsts iestāde velk garumā
vajadzīgā dokumenta sagatavošanu, kas tiks izsniegts vai
saskaņots tikai pēc vairākiem
mēnešiem. Tā jau ir valsts,
nevis pašvaldības joma. Par
ceļiem, kas jābūvē un jāuztur
valstij, var pat nepieminēt. Cits
piemērs: vietējās nozīmes
valsts ceļi, ko valsts ir sakārtojusi. Piemēram, braucot pa vietējās nozīmes valsts ceļu posmā
Steķi – Atašiene, var redzēt ka
pamestajās mājās atgriežas cilvēki. Izglītībai un ceļiem būtu
jābūt valsts prioritātei. Es
uzskatu, ka ceļu remontdarbiem valsts droši varētu atvēlēt
naudu, jo tajos ieguldītā nauda
jau atmaksāsies pēc trim
gadiem, bet turpmāk katru
gadu valsts budžetam būs
papildus ieņēmumi, ko novirzīt
citām valstī tik vajadzīgām lietām. Pa sakārtotiem ceļiem
aktivizējas transporta kustība,
uzlabojas
uzņēmējdarbība,
iedzīvotāji vairs nav spiesti
lauzt un nemitīgi remontēt
savus transporta līdzekļus, tiek
ietaupīta nauda, ko var izmantot citām vajadzībām.
Pēc neatkarības atgūšanas
vietējās nozīmes valsts ceļu
remontiem vispār netika piešķirts finansējums. Tāpēc tie ir
ļoti nolietojušies. Tikai 2018.
un 2019. gadā šim mērķim tika
piešķirts pa 25 miljoniem eiro
attiecīgajā gadā. 2020.gadā, tas
ir šogad, sākotnēji paredzēto 25
miljonu eiro vietā, pēkšņi atlika
vien 11 miljoni, jo tā lēma
Saeima. Kā būs 2021.gadā? –
jautā A. Vaivods.

Mācījās no
ārzemniekiem,
centās uzbūvēt
lētāk
„Līvānu novads ir citādāks,
tur nav kā citur”. Šādu un līdzīgus apgalvojumus nācies dzirdēt privātās sarunās, un runātājs pieliec pirkstus vienu pēc
otra, uzskaitot, kas patlaban
šajā pusē labāks nekā citviet.
Bet ar ko novads un pilsēta ir
citādāki
ilggadējā
domes
priekšnieka skatījumā?
– Mums nav nepieciešama
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palīdzība, jo esam patstāvīgi.
Lai tikai mums netraucē strādāt, un lai valdība un Saeima
gādā par labu likumu bāzi, teic Andris Vaivods. Uzlabojumiem ir vajadzīgi lieli naudas
līdzekļi. Domes priekšsēdētājs
stāsta par laiku, kad Latvijā
radās iespējas tikt pie ES fondu
naudas.
– Piemēram, no 1995. gada
līdz 2009. gada teritoriālās
reformas laikā jaunizveidotajiem novadiem tika piešķirta
vienreizēja dotācija 200 000
latu apmērā, ko pašvaldība
varēja izlietot pēc saviem ieskatiem. Vieni siltināja skolas, citi
būvēja sporta zāles, bet mēs,
nelielu daļu atvēlējuši akūtākajām vajadzībām pagastos, pārējo dotācijas naudu ieguldījām
tehnisko projektu sagatavošanai, kas tapa par pamatu iecerēto ES projektu realizācijai
dzīvē. Jāpiebilst, ka Vides un
reģionālās attīstības ministrija
iesākumā šo mūsu ideju neatbalstīja, norādot, ka labāka
lieta būtu skolu siltināšana.
Bet mums jau bija pieredze ar
iešanu pa priekšu citiem projektu lietās: tā 2002. – 2007.
gada periodā vieni no pirmajiem valstī iesākām ES projektu apguvi. Tikai dažās Latvijas
pilsētās tajā laikā parādījās
pirmie ES projekti. Līvānos tie
bija divi objekti: Latgales
Mākslas un amatniecības
centrs un uzņēmējdarbības
atbalsta centrs. Mums pirms
tam bija iespēja pārliecināties
par to, kā strādā ES fondu
nauda un kā to apgūst citās ES
valstīs. Mēs piedalījāmies projektos, kur partneri bija
Hamburgā, Londonā, Sicīlijā,
mēs skatījāmies, klausījāmies
un mācījāmies to, kā turienes
vietvara lemj šos jautājumus.
Citā reizē, būdams kādā no
Zviedrijas piejūras pilsētām,
paņēmu nomas velosipēdu un
nobraucu 80 km pa veloceliņu,
kas stiepjas 170 km garumā.
Šis vērienīgais devums vietējai
sabiedrībai mani ļoti iespaidoja, un tieši šīs pieredzes un tās
rezultātā gūtās pārliecības dēļ
vēlāk Līvānu novadā tapa veloceliņš, kas iet blakus valsts
ceļam. Mēs toreiz parakstījām
hartu, kas paredz, ka, pārbūvējot valsts un pašvaldības ceļus
un ielas, blakus jāveido arī
veloceliņi, un tagad mums ir
veloceliņš no Jaunsilavas skolas līdz Līvāniem un visas pilsētas garumā (7km). Valsts
iebilda pret šādu dārgu būvi,
bet šie hartas nosacījumi mums
palīdzēja noturēt savu ideju.
Ņēmām talkā arī ceļu negadījumu statistikas datus, jo Rīgā
jau neredz, kas notiek laukos,
vienojāmies, ka no pašvaldības
budžeta uzturēsim veloceliņu
un maksāsim par apgaismojumu, pārliecinājām un savu
ideju aizstāvējām. Starp citu kad šajā projektā bijām ārzemēs, uz mums raudzījās kā uz
līdzīgiem, bet tad, kad ārzemnieki atbrauca ciemos pie
mums, tie bija ļoti pārsteigti
par to, ka šī mazā pilsēta arī
vēlas pacelt lielos projektus, –
stāsta A. Vaivods.
Domes priekšsēdētājs teic,
ka vērienīgus projektus pašvaldība var pacelt tad, ja ir laba
komanda un labi speciālisti. Un
ne tikai attīstības un projektu
ieviešanas daļa, bet visa dome –
sākot ar Līvānu novada domes

deputātiem, administrācijas un
iestāžu darbiniekiem.
Sacītais sakrīt ar VARAM
Reformu nodaļas vadītāja Arņa
Šulta stāstījumu tikšanās laikā
ar Krustpils novada iedzīvotājiem Vīpē, kurš norādīja, ka
igauņi savas novadu reformas
gaitā uzstādījuši kā vienu no
mērķiem – celt profesionālo
latiņu pašvaldībās. Nevar būt
speciālistu pusslodzes vai tamlīdzīgi. Ir lietas, ko 119 pašvaldībām uzticēto funkciju ietvarā
viens cilvēks izpildīt nevar.
Piemēram, attīstības speciālista darbs. Normālā situācijā
jābūt vismaz attīstības nodaļai
vai departamentam.

Vienlaikus
vairākos amatos
Divtūkstošo gadu sākumā
Andris Vaivods ieņēma trīs svarīgus amatus: bija Preiļu rajona
padomes un Līvānu novada
domes priekšsēdētājs, vēlāk arī
Latgales plānošanas reģiona
attīstības padomes vadītājs.
– Par šo laiku varētu stāstīt
gari un plaši, jo tas bija smags
laiks. 2001. gada pašvaldību
vēlēšanās Līvānu novadā vajadzēja ievēlēt 11 deputātus.
Divus ievēlēja no Turku, divus
– no Rožupes pagasta, pārējie –
līvānieši. Līvānu novadu sāku
vadīt 2002. gada septembra
sākumā. Nebiju domājis, ka
tobrīd Līvānu novada dome
darbojas formāli, jo pagastiem
un pilsētai faktiski bija atsevišķi budžeti. 2003.gadā apvienojām
budžetus.
Bibliotēka
Līvānos tolaik bija avārijas
situācijā, slimnīcai draudēja
slēgšana parādu dēļ (sociālā
nodokļa parāds vien bija ap
20 000 latu), un to gribēja par
parādiem paņemt kāds medikamentu piegādātājs, Preiļu rajona
padomei piederošā poliklīnika
stāvēja tukša un pamesta.
Noslēdzām līgumu ar VID par
slimnīcas pakāpenisku parādu
atmaksu, tās zemi un ēku savā
īpašumā pārņēma dome, lai
paglābtu no medikamentu pieg““
Savukārt, strādādams plānošanas reģionā, kad uzzināju, ka
deviņām lielajām pilsētām tiks
doti 120 miljoni t.s. urbānās
naudas, nolēmu tam nepiekrist.
Man tas nelikās godīgi, un cēlos
aizstāvēt viedokli, norādot, ka
citās valstīs šo naudu piešķir,
lai celtu vidējā līmeņa pilsētas.
Rīgā šī nauda tik un tā „izšķīstu” sīkumos, bet pilsētām ar 5 –
15 tūkstošiem iedzīvotāju arī
miljons
ir
liela
nauda.
Sadarbībā ar VARAM ministru
A. Štokenbergu un valsts sekretāri L. Straujumu izdevās šo
priekšlikumu nosargāt: viņa šo
priekšlikumu par 53 pilsētām
devās aizstāvēt EK. EK atbalstīja 17 pilsētas Latvijā – tai
skaitā arī Līvānus.
Jāpiebilst, ka Latgales plānošanas reģiona darbības
struktūra tika izveidota tajā
laikā, un pēc tās reģions strādā
arī patlaban. Nedaudz atgriezīšos pie plānošanas reģioniem
un to nozīmes. Kad tie sāka
darbu, valsts katram no tiem
piešķīra pusmiljonu naudas.
Plānošanas un ES fondu apguves jautājumi, darba organizēšana un saikne starp pašvaldībām un Saeimu un nozaru
ministrijām – tāds pamatā ir to
darbs. Latgales plānošanas

reģiona reģistrācijas adrese ir
Latgales sirdī Rēzeknē, struktūrvienības darbojas Rēzeknē un
Daugavpilī, bet arī Rīgā ir tā
birojs, no kurienes pārsvarā
strādā izpilddirektors. Kāpēc
galvaspilsēta? Jo tā var noturēt
tiešo saikni ar Saeimu un nozaru
ministrijām. Plānošanas reģiona
struktūra līdz ar to ir mobila.
Par to, ka izkarojis Līvāniem
un vēl 16 pilsētām šo urbāno
naudu, Vaivods tika arī lamāts,
un vienu brīdi bijis pat gatavs
atteikties no darba plānošanas
reģionā. Lai tuvāk paskaidrotu,
kā ES fondu naudas nākotnē
mainīs cilvēku ikdienu, kādu
labumu dos, lietas, kas patlaban
ir ikdiena, notika braucieni pa
Latgales pašvaldībām, kur notika tikšanās ar pašvaldību vadību un plānošanas speciālistiem.
– Daudziem par ES fondu
apguvi vēl nebija izpratnes,
savukārt mēs šo izpratnes līmeni ieraudzījām klātienē. Ja tā
padomā – kā mēs savulaik
Līvānos spējām tik ātri noreaģēt un aiziet nedaudz priekšā
citiem? Kā radās izpratne, ka
jārīkojas? Viens no faktoriem:
mums jau tolaik bija ļoti labi
speciālisti. Atskatoties uz šiem
gadiem, es saprotu, ka, pastāvot arī zināmam veiksmes faktoram, tomēr par galveno
Līvānu novada veiksmi jāsauc
labā speciālistu komanda. Bez
tās nebūtu nekā. Kā jau sacīju
sākumā, patlaban esam patstāvīgi, esam ne tik daudz atkarīgi
no politiķiem. Tajā pat laikā
Līvānus sen pazīst ministrijas,
jo arī viņas strādājot kopā ar
mums „cirta” logu uz Eiropu,
palīdzot ar padomu. Kad vajadzēja siltināt lauku skolas pirmajos energoefektivitātes projektos, ministrija šiem projektiem prasīja ekonomisko pamatojumu. Argumenti, ka būs arī
sociāls labums, negāja cauri.
Aptuveni divdesmit pašvaldībām šie siltināšanas projekti
netika apstiprināti. Es tolaik
pārlasīju neskaitāmas intervijas, lai saprastu šo jaunā tipa
politiķu ar Edmundu Sprūdžu
(Reformu partija) (bijušais
VARAM ministrs – aut.) priekšgalā domāšanu. Mums izdevās
pierādīt, ka šis ieguldījums
atmaksāsies 17 – 19 gados, bet
nevis 60 gados kā tika minēts
sākotnējos aprēķinos. Tāpat vajadzēja cīnīties par to, lai Latgales
plānošanas reģions dabū 80 miljonus ceļu un pilsētvides programmās ES fondos. Citā reizē
nācās pārliecināt premjeru Valdi
Dombrovski par Latgales atbalsta programmas nepieciešamību, kura tika turpināta arī šajā
plānošanas periodā. Ja nekārpīsies, nekā nebūs. Kopā ar
mani vienmēr bijusi komanda,
radoši, izglītoti cilvēki gan
Līvānu novada domē, gan
Preiļu rajona padomē, gan
Latgales reģiona plānošanas
padomē. Un iegūto līdzekļu
izlietošana pašvaldībā vienmēr
bijusi racionāla un godīga, –
stāsta Andris Vaivods.

Svarīgi pārvaldē
iesaistīt arī
iedzīvotājus
Sākotnējā neizpratne par to,
kas tie tādi ES projekti, laika
gaitā pārtapusi aktīvā iedzīvo-

tāju līdzdalībā, kur zinoši ir ne
tikai pašvaldības cilvēki, bet arī
iedzīvotāji. Jau pieminētajā A.
Šulta prezentācijā par ATR
tēmu lektors uzteica Līvānus
kā labu pašmāju piemēru, jo
novadā jau divdesmit gadus
visos piecos pagastos darbojas
pagastu valdes septiņu iedzīvotāju sastāvā. Domes nolikumā
noteikti 23 jautājumi par
kuriem šīs valdes drīkst ieteikt
lemt komitejām un domei.
Hierarhija ir sekojoša: dome
un deputāti, trīs domes komitejas, trīspadsmit domes komisijas un piecas pagastu valdes,
kurās darbojas pagastā dzīvojoši vai strādājoši iedzīvotāji,
NVO pārstāvji, kopienu, apvienību (piemēram, jaunieši,
seniori) pārstāvji, domes deputāti (vēlams, tie, kuri ievēlēti no
konkrētā pagasta iedzīvotāju
vidus), skolu, kultūras iestāžu,
u.c. vadītāji un pagasta pārvaldes vadītājs. Valdei jānodrošina
iedzīvotāju viedokļu pārstāvniecība no katra pagasta teritorijas, tā virza lēmumu projektus jau pagastu līmenī, valde ir
tiesīga sagatavot lēmuma projektu iesniegšanai komitejas
vai domes sēdē. Pagasta valde
sanāk uz sēdi (tās ir atklātas)
ne retāk kā reizi mēnesī.
Valdes locekļi saņem atlīdzību
no novada budžeta, kas tiek
rēķināts pēc stundas tarifa likmes. Aizvadītajā gadā Līvānu
novada domē tika pieņemti 150
lēmumi, kas pirms tam skatīti
pagastu valžu sēdēs. To loks
skar, piemēram, pagasta kustamās un nekustamās mantas
apsaimniekošanu, komunālo
pakalpojumu organizēšanu un
tarifus, zemes platību precizēšanu un lietošanas mērķu
noteikšanu, sociālos, izglītības,
kultūras, sabiedriskās kārtības
u.c. jautājumus.
– Lai precīzāk noskaidrotu
pagastu iedzīvotāju viedokli, ik
gadu rīkojam aptaujas, un
savāktos viedokļus un idejas
iekļaujam novada attīstības
programmā. Sākumā likās, ka
cilvēki būs neatsaucīgi, bet nē
– iedzīvotāji nāk un izsaka
savus priekšlikumus, un jāteic
– 80% no tiem ir pamatoti.
Aptaujā iekļaujam arī jautājumus par Komunālas pārvaldes,
Būvvaldes darbu, utt. Tā tās
problēmas arī parādās, un
varam paskaidrot, kāpēc patlaban neceļam estrādi, kāpēc pērkam tautastērpus, nevis ierīkojam apgaismojumu. Un varbūt
ceļš neprasa lielu remontu, vien
jānoņem apaugums? Jautājumā
par pašvaldības ceļiem mums ir
savs piegājiens: naudu nesadrumstalojam. Jā, arī te izdevās
ieekonomēt 200 000 eiro, darot
darbus tad, kad vēl nebija
kāpušas cenas. Bet galvenais –
salabot kādu posmu vienā
pagastā, tad ķerties pie nākamā, nevis ik pa 200 metriem
palabot ik gadu katrā. Runājot
vēl par šīm valdēm pagastos,
jāteic, ka tad, ja tādas nepastāvētu, rastos pārrāvums informācijas apmaiņā starp novada
pašvaldību un iedzīvotājiem
lauku teritorijās. Pašvaldībā
nav „mazu” problēmu. Ja to
mazo nerisinās, tā ar laiku
pāraugs lielā, - stāsta Andris
Vaivods.
Bažas par to, ka centrs aizmirsīs nomales, pastāvējušas
vienmēr. Līvānu mērs atceras,
ka
pirms
apvienošanās,
1999.gadā, lai būtu drošāk,
Līvānu
pilsēta,
Rožupe

pagasts un Turku pagasts
noslēdza vienošanos par to, lai
tiktu ievērota pārstāvniecība
arī no pagastiem.
Šajā sarunā vēl nedaudz pievērsāmies faktam, ka patlaban
Līvānu novadam vēlas pievienoties arī citi pagasti: daļa no
Rožkalnu un Upmalas pagastiem un Vīpes pagast. Ko
Līvāni par to saka?
– Tā ir iedzīvotāju vēlme,
kas būtu jāņem vērā. Līvāni
novada domes ar savu lēmumu
devusi piekrišanu. Vairāk darbību no mūsu puses nav. Kā
zināms, Krustpils novada
domes deputāti šai Vīpes vēlmei nepiekrita, bet, jādomā, ka
Vīpe vēl pacīnīsies. Galu galā
domes lēmumu vajadzētu argumentēt. Normatīvie akti ļauj
vienu teritoriju no otras atdalīt
arī pēc iedzīvotāju iniciatīvas,
ir līdzīgi precedenti jau bijuši,
bet pievienošanas procedūra
nav vienkārša. Kā nošķirt saistības, kā nodalīt budžeta
naudu, utt.? Pievienošanas
gadījumā būtu daudz praktisku lietu, ko vajadzētu risināt, spriež Līvānu domes priekšsēdētājs.
Viņam uz galda vairākas
mapītes
ar
pētījumiem
(Luminor bankas, LMT, „Jāņa
sētas” un Latvijas bankas)
u.c., kas dažādos griezumos
skatījuši arī Līvānu novada
attīstību.
Piemēram,
Latvenergo secinājis, ka te ir
labs elektroenerģijas patēriņš
privātajā sektorā. Novadā darbojas tādi uzņēmumi, kuru
produkcija tiek eksportēta.
Jau pieminētie optiskās šķiedras ražotāji SIA „Light Guide
Optics International” un SIA
„Ceram Optec” (apstarošanas,
elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana),
SIA „Līvānu kūdras fabrika” –
kūdras ieguve, SIA „Asond” –
organisko ķīmisko pamatvielu
ražošana,
SIA
“ADUGS
Production”, SIA „Daugulis un
partneri”, SIA „Miredo”, – konditorejas izstrādājumu ražošana un SIA „EKO nams” – guļbūvju ražošana. Domes priekšsēdētājs uzsver, ka vidējā alga
Līvānu novada strādājošajiem
patlaban pārsniedz vidējo valstī, bet Latgales reģionā tā ir
augstākā. Pēdējos astoņos
gados novadā ir viens no vismazākajiem iedzīvotāju skaita
samazinājumiem
Latgales
reģionā, savukārt budžeta pieauguma ziņā, rēķinot uz vienu
iedzīvotāju, novads 2019. gadā
bija 53. vietā. Atbilstoši
Finanšu ministrijas prognozēm
2020.gadam, pēc kurām tiek
veidots gada budžets, Līvānu
novads jau ir 20.–25. vietā
Latvijā no visām pašvaldībām.
Vadoties pēc agrāko gadu pieredzes, Līvānu novada dome jau
lūkojas uz nākamā, 2021.–
2027. gada, plānošanas perioda
darbiem.
– Mums šīs idejas jau ir
saplānotas 80% apmērā. Jau
top tehniskie projekti. To
darām, vadoties pēc pieredzes,
ka darot laicīgi un pareizi, var
ietaupīt pat divkārt, – nākotnes
ieceres ieskicē Līvānu domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods.
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Atbalsta projekta
iesniegšanu
Izskatot Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas
sagatavoto projekta pieteikumu, 26.marta domes sēdē deputāti
nolēma piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts
atbalsta programmas pasākumā „Zivju resursu aizsardzības
pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” ar projektu „Zvejas resursu aizsardzības
pasākumu nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpēs” un
iesniegt projektu Lauku atbalsta dienestā. Marta beigās projekts
iesniegts vērtēšanai.
Projekta apstiprināšanas gadījumā Līvānu novada domes
2020. gada budžetā tiks paredzēti līdzekļi 9661,56 EUR apmērā
projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai, no kuriem 8695,40
EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai
finansējums un 966,16 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēts papildināt
pašvaldības zivju resursu kontroles aprīkojumu un inventāru.

Apstiprināts projekts
“Rožupes estrādes
pārbūve. 2.kārta”
Līvānu novada dome ir saņēmusi finansiālu atbalstu projektam Nr. 19-03-AL21-A019.2204-000001 “Rožupes estrādes pārbūve. 2.kārta”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta mērķis: veikt Rožupes estrādes pārbūvi, radot pievilcīgu kultūras vidi Rožupes pagastā un dodot iespēju Līvānu novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem atbilstoši savām spējām
un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.
Projekta realizācijas ietvaros tiks veikta Rožupes estrādes
jumta pagarināšana, kā arī tiks uzbūvētas estrādes abās malās
norobežojošās, dekoratīvās sienas mākslinieku uznākšanas zonas
nodalīšanai. Mākslinieku telpās tiks izveidotas divas ģērbtuves
un veikts divu durvju bloku un divu iekštelpu kāpņu remonts.
Projektu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.
Projekta kopējās izmaksas ir 35 915,83 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 25 000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 22 500,00 EUR (90 %) un pašvaldības finansējums 2 500,00
EUR (10 %) apmērā.

www.livani.lv

Izsludināts Līvānu novada pašvaldības
Mazo grantu projektu konkurss
Ja jums ir laba ideja, ko esat gatavs īstenot
kopā ar domubiedriem, no 30.marta līdz 6. maija
plkst. 17.00 iesniedziet pieteikumu Mazo grantu
projektu konkursam un saņemiet Līvānu novada
domes līdzfinansējumu līdz 1000 euro apmērā.
Iesniegt projektus var gan biedrības, gan nereģistrētas iedzīvotāju iniciatīvas grupas (vismaz
10 cilvēki).
Projekti iesniedzami šādu sabiedrisko aktivitāšu rīkošanai un sabiedriskā labuma sniegšanai
Līvānu novada iedzīvotājiem:
l vides aizsardzības pasākumu organizēšana;
l sabiedriski pieejamas teritorijas sakopšana
un aktīvās atpūtas vietu veidošana;
l Līvānu pilsētas un novada atpazīstamības
veicināšana caur radošiem projektiem, mākslas
telpas, inovāciju un radošo industriju projektiem;
l idejiski jaunu, radošu un kvalitatīvu
kultūras pasākumu rīkošana;
l veselīga dzīvesveida un drošas vides
veicināšana;
l lietderīga brīvā laika pavadīšana bērniem un
jauniešiem;
l sporta aktivitātes un pasākumi;

l mūžizglītības nodrošināšana un novada
vēstures popularizēšana;
l sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas
veicināšana;
l jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme,
konkurētspēja un iekļaušana sabiedrībā.
Projektu konkursa mērķis: Atbalstīt radošus
un sabiedriski nozīmīgus Līvānu novada iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas
aktivitāšu popularizēšanu, pilsētas un lauku
iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.
Veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību
aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sadarbībā ar pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.
Papildu informācija, vēršoties pie Līvānu
novada Plānošanas un attīstības daļas vadītājas
Baibas Vucenlazdānes pa tālr: 29226382 vai epastu: baiba.vucenlazdane@livani.lv.
Nolikums un pieteikuma veidlapas “Projektu
konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai” pieejamas pašvaldības
mājas lapā www.livani.lv – Pašvaldība – Domes
noteikumi.

Pagarina projektu konkursa
pieteikumu iesniegšanas termiņu
26.marta domes sēdē tika nolemts projektu
konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” (PuMPuRS) pagarināt projektu iesniegšanas termiņu līdz 2020. gada 15. maijam.
Konkursa mērķi:
l Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju
turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu
līdzdalību ikdienas dzīvē;
l Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamos jauniešus
aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos
ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu
pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešus
dzīves un mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes

valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un
valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas
Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.
Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un
īsteno paši jaunieši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes
organizāciju vai biedrību un nodibinājumu, kas
veic darbu ar jaunatni. Vienam projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas
100 % tiek nodrošināts no projekta “PuMPuRS”
līdzekļiem. Katram projektam tiek piešķirta šī
konkrētā summa, ne vairāk un ne mazāk.
Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.
Papildu informācijai: tālr. 29226382; e-pasts:
baiba.vucenlazdane@livani.lv

“Pavasara izaicinājums. Tīri.
Labi. Līvānu novadā”
Apstiprināts projekts
“Skatuves tērpu
iegāde Līvānu novada
jauniešu deju
kolektīvam
“Daidala””
2020.gada 7. februārī tika saņemts lēmumus no Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes par projekta “Skatuves tērpu iegāde Līvānu novada jauniešu
deju kolektīvam “Daidala”” apstiprināšanu.
Projekta mērķis ir veicināt Latgales kultūras mantojuma
saglabāšanu, dziesmu un deju tradīciju popularizēšanu, nodrošinot atbilstošu skatuves tērpu pieejamību Līvānu novada jauniešu
deju kolektīvam “Daidala”.
Projekta ietvaros tiks izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti, kas nodrošinās jauniešu deju kolektīvam vienotu, atbilstošu skatuves tēlu. Projektu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 6833,35 EUR, no kurām
90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
finansējums 6150,01 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada
pašvaldības līdzfinansējums 683,34 EUR apmērā.
Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” finansētā LEADER projekta ietvaros.
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Cēsis bija pirmā pilsēta Latvijā, kas apņēmās ieviest bezatkritumu dzīvesveida principus. Šogad šim piemēram sekos arī Līvāni.
Līvāni šogad iesaistījušies vides draugu kustībā “Tīri. Labi. Pilsēta
bez atkritumiem”, tāpēc
līdz pat Lielās Talkas dienai – 16.maijam –
Līvānu dome aicina sekot Līvānu novada profilam sociālajā vietnē Facebook (FB) un zem devīzes “PAVASARA IZAICINĀJUMS. TĪRI. LABI.

LĪVĀNU NOVADĀ” ievietot fotogrāfijas PIRMS
un PĒC kādas vietas sakopšanas.
Ejot pastaigā vai skrienot krosu, nereti nākas
redzēt ielas malā nosviestus atkritumus.
Nebūsim vienaldzīgi, bet savāksim tos, nofotografēsim sakopto vietu un FB kontā ieliksim
fotogrāfijas PIRMS un PĒC, neaizmirstot piebilst, kur atrodas sakoptā vietiņa, piemēram,
kādas ielas krustojums, Dubnas krasts utt. Tā
būsim izdarījuši kaut nelielu, bet labu darbu
sava novada labā!
Pēc 16.maija noteiksim arī uzvarētājus, kuri
balvā saņems Līvānu stikla pūšanas darbnīcā
tapušus stikla izstrādājumus!

Piešķirts finansējums projekta
“Zivju resursu pavairošana
Daugavas upes baseinā Līvānu
pilsētas robežās” realizācijai
Arī šogad notiks zivju resursu pavairošana, jo Zivju fonda padome ir apstiprinājusi Līvānu novada
domes iesniegto projekta iesniegumu “Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās”. Daugavas upes baseinā tiks ielaisti 4590 līdaku mazuļi, sadarbojoties ar SIA “Rūjas
zivju audzētava”. Projekta īstenošanai jānoslēdzas līdz 2020.gada 31.oktobrim.
Projekta mērķis: papildināt zivju resursu daudzumu Daugavas upes baseinā, tādā veidā veicinot
ūdenstilpes ilgtspējīgu izmantošanu un ekoloģiskās kvalitātes saglabāšanu.
Zivju resursu pavairošana un dažādošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspēju pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Aktivitāšu īstenošanas rezultātā iegūs
makšķernieki, tūristi un Līvānu novada iedzīvotāji kopumā. Lai zvejas resursi tiktu izmantoti
racionāli, vēlamies atgādināt, ka dodoties makšķernieku gaitās, ievērosim normatīvo aktu
normas un ziņosim par malu zvejniekiem.
Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 499,91
EUR, no kurām 1 349,92 EUR ir Valsts atbalsta
programmas Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 149,99 EUR ir Līvānu novada domes līdzfinansējums.
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www.livani.lv

Lielā Talka norisināsies 16. maijā

Ņemot vērā pašreizējo
situāciju Latvijā un visā
pasaulē, kā arī paaugstinātas drošības un sociālās distancēšanās apstākļus, Lielā
Talka šogad tiek organizēta
lielāku uzsvaru liekot uz
individuālo
talkošanu.
Talka norisināsies 16.maijā,
taču visus talkotājus aicinām izvēlēties vienu no sev
piemērotākajiem un pašreizējos apstākļos pieļaujamajiem talkošanas formātiem.
Arī šogad Lielās Talkas moto
ir “Mēs piederam nākotnei Latvija pieder nākotnei!”,
un šogad šim sauklim ir arī
papildus vēstījums: “Sakop
savu sētu, Tava sēta –
Latvija”. Tā mērķis ir veicināt
izpratni, ka mums jārūpējas
par savu sētu un pagalmu, kas
veido valsti kopumā, jo visa
Latvija ir mūsu kopīgā dzīves
telpa. Šogad talkotāji tiek aicināti vairāk pievērsties savas
apkārtnes sakārtošanai, ievērojot visus sociālās distancēšanās
noteikumus, un izvēloties kādu
no sekojošajiem formātiem:
SOLO talkas: talkojiet vie-

natnē, pastaigājoties pa mežu
vai gar jūru, sakopjot savas
mājas apkārtni;
DUO talkas: talkojiet divatā. Ja esat vienas mājsaimniecības pārstāvji, tad talkojiet
droši kopā. Ja esat draugi vai
paziņas, ievērojiet vismaz divu
metru distanci;
ĢIMENES talkas: talkojiet
visa ģimene kopā, bet ievērojiet, ka jums jābūt vienas mājsaimniecības pārstāvjiem.
Tas, ka lielākoties cilvēki
talkos pa pāriem, ar ģimeni vai
individuāli, nozīmē arī vairāk
individuālo talkas vietu pieteikumu. Tāpēc visus talkotājus
aicinām atzīmēt savas talkošanas vietas interaktīvajā kartē,
kuru atradīsiet Lielās Talkas
mājas lapā https://talkas.lv/pieteikt-talku/, kurā šogad ir notikušas izmaiņas:
- labiekārtošanas talkas var
pieteikt ikviens talkotājs, neatkarīgi vai talkošanas notiek
privātajā vai publiskajā sektorā. Tās var būt talkas, kuras
notiek uz privātas zemes un
kurām nav vajadzīgs saskaņojums ar pašvaldību, un kurās
atkritumus, ja tādi ir radušies,
aizved paši rīkotāji;
- uzkopšanas talkas ir tās,
kuras notiek publiskās teritorijās un kurām ir nepieciešams
pašvaldības saskaņojums, lai
saņemtu bezmaksas maisus,
un kurās tiek nodrošināta
savākto atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas vai
uzkopšanas talkas vietas atzīmēšanu kartē, cilvēks saņems
pieeju savam talkas profilam,
kas ļaus dalīties ar informāciju par konkrēto talkošanas
vietu sociālajos tīklos. Tas arī
koordinatoriem ļaus labāk
apzināt talkošanas vietas, kā
arī potenciālo talkotāju skaitu
tajās.
Savukārt, ja 16. maijā joprojām būs jāievēro visi valstī
pašreiz noteiktie vai jebkādi
citi piesardzības pasākumi –
ievērosim tos. Cilvēkiem, kuri
izvēlēsies talkot, būs iespējams
pieteikties bezmaksas talkas
atkritumu maisu saņemšanai
savā pašvaldībā, tur informēs
arī par atkritumu savākšanas
vietām un iespējām. Sekojiet
informācijai
www.livani.lv.
Tāpat kā pagājušajā gadā, būs
pieejami divu krāsu atkritumu
maisi – balti un zili. Zilie maisi
ir paredzēti visa veida plastmasas atkritumiem, kuri vēlāk
nonāks otrreizējā pārstrādē,
bet baltie maisi – pārējiem
atkritumiem.
Esiet veseli, uzturiet
možu garu, rūpējieties par
sevi un saviem tuvākajiem,
kā arī rīkojieties atbildīgi
pret līdzcilvēkiem.
Uz tikšanos visā Latvijā
16. maijā un uz tikšanos 19.
septembrī Latvijā un visā
pasaulē!
Vairāk info www.talkas.lv

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” informē
2020.gada aprīlī dzīvokļu īpašnieki saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 saņēma
savas mājas apsaimniekošanas bilanci par
2019.gadu, kā arī obligāti veicamo dzīvojamās
mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas plānoto
ieņēmumu un izdevumu tāmi 2021.gadam, kurā
apskatāma plānotā apsaimniekošanas un īres
maksa, kā arī plānotie uzkrājumi remontdarbiem.
Vēstules pielikumā ir redzami plānotie remontdarbi konkrētajai mājai prioritārā secībā. Remontdarbi
ar iekļautajām izmaksām ir tie darbi, kuru veikšanai 2021.gadā tiks veidoti uzkrājumi.

Informāciju par plānoto īres maksu, kas
ietver arī uzkrājumus remontdarbiem, īrnieki
var saņemt griežoties pie dzīvokļu īpašnieka –
Līvānu novada domes vai pie apsaimniekotāja
– SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, šogad
māju kopsapulces netiks organizētas, līdz ar to
aicinām jautājumus, ieteikumus un priekšlikumus nosūtīt elektroniski uz mūsu e-pastu:
info@livanudzks.lv vai zvanīt pa tālr. 65344979
vai 65381819.

Paziņojums par tarifu projektu
SIA „LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”,
vienotais reģ.Nr. 41503010497, juridiskā adrese: Rīgas iela 2B,
Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, 2020.gada 31.martā Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā
ar 2016.gada 14.janvāra Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
Spřkœ
Piedœvœtais
tarifs
Tarifa palielinœjums
Sabiedrisko pakalpojumu esošais tarifs
(EUR/m3 bez (EUR/m3 bez
(%).
veids
PVN)
PVN)
Ƈdensapgœdes
0,69
1,11
60,9
pakalpojumu tarifs
Kanalizœcijas
pakalpojumu tarifs

1,21

1,30

7,4

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem ūdenssaimniecības
pakalpojumu lietotājs var SIA „LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” administrācijas telpās Rīgas ielā 2b,
Līvānos, iepriekš sazinoties ar SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” ekonomisti pa tālruni 65381811.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektiem rakstveidā
vai elektroniski var iesniegt SIA „LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN
KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”, Rīgas ielā 2B, Līvānos, e-pasta
adrese: info@livanudzks.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097200, epasta adrese: sprk@sprk.gov.lv) 20 dienu laikā no šī paziņojuma
publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” par tarifa
projektu:
“SPRK iesniegtais tarifu projekts ir sagatavots tādā apmērā, lai
lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas
uzņēmuma ūdenssaimniecības
pakalpojumu izmaksas un
nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu rentabilitāti.
Prognozējamās tarifa izmaiņas ir saistītas un tiek pamatotas
galvenokārt ar Ūdenssaimniecības attīstības projekta III kārtas
realizāciju. Projekta īstenošanai Kohēzijas fonds finansē 85% no
centralizēto kanalizācijas tīklu izbūves izmaksām, 15% līdzfinansē
Līvānu novada dome. Savukārt centralizētās ūdensapgādes
maģistrālo tīklu izbūvei ES līdzfinansējumu neparedz, tas tiek
realizēts par Valsts kases aizdevuma līdzekļiem un Līvānu novada
domes līdzfinansējumu. Projekta mērķis ir nodrošināt 95% Līvānu
pilsētas iedzīvotājiem centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumus. Realizējot šo projektu, ir jāsasniedz noteikti
rezultāti un tikai tad būs iespēja pilnībā izmantot ES
līdzfinansējumu. Rezultāta rādītājs ir 1477 Līvānu pilsētas
iedzīvotāju pieslēgšanās centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumam.
Pēc tarifa projekta izvērtēšanas SPRK, tiks izsludināta
uzklausīšanas sanāksme, kurā aicināti piedalīties visi interesenti.
Par uzklausīšanas sapulces vietu un laiku SPRK paziņos ar
publikāciju Līvānu novada mājas lapā.
Ieskatam ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi un
tarifu projekti:

Izmaiņas SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” darba laikā

Mainīts SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība” darba laiks. Kopš 2020.gada 1.aprīļa darba laiks ir šāds:
l pirmdienās 8.00-12.00/13.00-17.00;
l otrdienās 8.00-12.00/13.00-17.00;
l trešdienās 8.00-12.00/13.00-18.00;
l ceturtdienās 8.00-12.00/13.00-17.00;
l piektdienās 8.00-12.00/12.30-15.30;
l sestdienas un svētdienas – brīvas.
Atgādinām! Sakarā ār ārkārtējo situāciju
valstī SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā

saimniecība” kase nestrādā. Iedzīvotāji rēķinu apmaksu var veikt internetbankā, kā arī
SIA “Maxima” veikalu kasēs (komisija 0,50
centi).
Klientu apkalpošana klātienē notiek TIKAI
pēc iepriekšēja pieraksta:
l atkritumu un dzīvokļu apsaimniekošanas
iecirknis un sanitārtehniķa izsaukums pa tālr.
65381811;
l ēku iekšējo siltumtīklu iecirkņa tālr.
24339141;
l ūdens skaitītāju nodošana pa tālr. 65381894
vai rakstot uz e-pastu: skaititaji@livanudzks.lv;
l dzīvokļu iecirkņa nakts dežūras (17.00–
08.00) tālr. 20141690.
Saziņai var izmantot arī uzņēmuma e-pastu:
info@livanudzks.lv

Kā ārkārtējās situācijas periodā saņemt
marķētos sadzīves atkritumu maisus?
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” arī ārkārtējās situācijas periodā privātmāju
iedzīvotājiem, kuri sadzīves atkritumus nodod
izmantojot marķētos atkritumu maisus, turpina
nodrošināt to izsniegšanu, bet ir mainījusies
izsniegšanas kārtība.
Lai saņemtu marķētos sadzīves atkritumu
maisus:
1. Klientam vispirms telefoniski jāsazinās ar
Atkritumu
apsaimniekošanas
iecirkņa
darbiniekiem pa tālr. 65381811 vai mob.t.
28232848 un jāpiesaka nepieciešamais marķēto
atkritumu maisu daudzums;

2. Tiek sagatavots un nosūtīts vai izsniegts
rēķins;
3. Rēķinu var apmaksāt internetbankā, kā
arī SIA “Maxima” veikalu kasēs (komisija 0,50
centi). Ārkārtējās situācijas periodā SIA
“Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība”
kasē apmaksu nav iespējams veikt, jo kase ir
slēgta.
4. Pēc rēķina apmaksas klientam telefoniski
jāsazinās ar Atkritumu apsaimniekošanas
iecirkņa darbiniekiem (tālr. 65381811 vai mob.t.
28232848) un jāvienojas par laiku, kad saņemt
marķētos atkritumu maisus.
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Jubilejas priekšvakarā…
- Lidija Znotiņa,
Slāvu biedrības “UZORI”
vadītāja
Kalendārais gads pirms
slāvu biedrības “UZORI” radošās darbības 20.gadadienas
pasākuma prasīja lielu atbildību no kolektīva dalībniekiem.
Mēs dzīvojam Līvānos un dāvinām labestību un pozitīvas
emocijas savas pilsētas iedzīvotājiem. Līvāni ir pilsēta, kur
kopā saplūst upes Daugava un
Dubna un kur aktīvi darbojas
biedrības “UZORI” kolektīvs.
Attiecīgi veidojas sava veida
formula – mūsu biedrības devīze: Daugava + Dubna + Līvāni
= UZORI (Д+Д+Л=УЗОРЫ –
Дарить Добро Людям [tulkojums no krievu valodas: dāvāt
labestību cilvēkiem]).
Divdesmito darbības gadu
mēs iesākām ar labdarības koncertu Daugavpils pilsētas dienas centrā. Šādi koncerti kļuva
par tradīciju – par regulārām
tikšanās reizēm ar mūsu pateicīgajiem skatītājiem. Siltums,
kas ik reizi valda šajā zālē, liecina par to, ka tikai labestība un
savstarpējais atbalsts palīdzēs
saglabāt mieru. No labestības
izriet tās turpinājums – mīlestība. Tieši mīlestības noskaņās
noritēja mūsu koncerts Sutru
pagastā ar nosaukumu “Kad
mostas mīlestība”…
Vēlāk patīkami saulainajā
dienā Līvānu novada Kultūras
centrā
notika
koncerts
“Pavasara melodijas”. Zālē dažādās valodās izskanēja dažādu
žanru dziesmas, ko izpildīja
slāvu biedrības “UZORI” dalībnieki. Dziesmu melodijas dāvāja
skatītājiem pavasarīgu noskaņojumu un līdzīgi kā putnu dziesmas agrā pavasara rītā priecēja
viņu sirdis, ļāva iegrimt sapņos
par skaisto un pilnībā izjust šī
brīža svarīgumu.
Nākamajiem pasākumiem –
koncertiem “Dziesma ar dvēseli”
(“Песня с душой”) un “Ar dziesmu likteņa virpuļos” (“С песней
по водоворотам судьбы”) kārtējo reizi savas durvis vēra
Daugavpils Baltkrievu kultūras
centrs, kad, saplūstot lirisko
dziesmu melodijām un patiesajiem dziesmu vārdiem, satikās
slāvu biedrības “UZORI” dalībnieki un uzticīgie skatītāji. Zālē
bija jūtama harmonija un savstarpējās simpātijas.
Dziesma savieno sirdis neskatoties uz vecuma, dzimuma,
valodas un kultūras tradīciju
atšķirībām. Mēs aktīvi piedalījāmies senioru ballēs, kas tika
rīkotas Krāslavā un Riebiņos.
Teatralizēts priekšnesums, ko
slāvu biedrības “UZORI” kolektīvs sagatavoja 9.maijā, liecināja
par mūsu biedrības dalībnieku
spējām apvienot dziesmu tekstus ar smalki sagatavoto teatralizēto izrādi.
Pavasara izskaņās Baltkrievijas pilsētā Miori notika mūsu
kolektīva muzikālā tikšanās ar
ārzemju skatītājiem.
Etniskās kultūras ietekmē
biedrību un kolektīvu ceļus, ko
tie izvēlas, lai dibinātu jaunas,
ilggadējas attiecības. Pasaules
mērogā attīstība un evolūcija
norisinās sekojošā veidā: “es →
ģimene → dzimta → tauta → cilvēcība.” Šāda shēma paredz to,
ka cilvēcībai būtu jāiet miera
ceļš, cenšoties sasniegt dvēselisko pilnvērtību un vienotību.
Mūsu kolektīvs tiecas uz to,
tādēļ arī piedalījās vairākos
“Sadraudzības
pasākumos”
Jersikā, Baltkrievu kultūras die-
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nās Krāslavā, Līvānu novada
pagastu svētkos Rudzātos. Visos
šajos pasākumos dalībnieki un
skatītāji savijās kopā ar siltu
labestības un savstarpējas
saskaņas dzīparu.
Mūsu piedalīšanās tādos
pasākumos kā Baltkrievu dziesmu festivāls, “FEST” Dagdā,
“Kirmaš” (“Kирмаш”) Daugavpilī prasa lielu papildus sagatavošanos, kā arī ļauj iepazīties
ar jauniem kolektīviem, salīdzināt savu sagatavotības pakāpi
ar citiem un ļauj sadraudzēties
ar citiem kolektīviem.
Piedalīšanās
biedrības
“Baltā māja” rīkotā projekta
“Mēs visi vienādi” noslēguma
pasākumā pie Rāznas ezera
lika saprast to, ka cilvēku draudzīgās attiecības nav atkarīgas
no dzimtās valodas, acu krāsas,
ādas krāsas vai tautības, bet
galvenais ir nekad nezaudēt
savas cilvēciskās īpašības.
Pienāca zelta rudens, un
sākās jaunais radošais periods.
Sezona sākās ar koncertprogrammu “Muzikālais kaleidoskops”. Šī tikšanās noritēja siltā
gaisotnē. Zālē harmoniski savijās kopā dziesmu melodijas un
skatītāju pārdomas.
Rudens vidū slāvu biedrības
“UZORI” kolektīvs piedalījās
Daugavpilī organizētajā pirmajā
autordziesmu koncertā.
Kopā ar baltkrievu dzejnieku
Staņislavu Volodjka mēs apceļojām baltkrievu pilsētas. Sava
ceļojuma laikā mēs tikāmies ar
skolēniem no pilsētas Ostrovecas
un piedalījāmies pasākumā
“Neaizmirsti savu dzimteni”
(“Не забывай родину свою”),
savukārt, Braslavā uzstājāmies
koncertā “Atceries par savām
saknēm un senčiem…” (“Помни
о своих корнях и предках…”).
No Viļņā notikušā XIX festivāla “Pameža” (“Памежжа”)
mēs atgriezāmies ar uzvaru –
ieguvām 1. vietu no 18 dalībniekiem. Par balvu mūs uzaicināja
piedalīties XX festivālā, kas
2020.gada rudenī tiks rīkots
Baltkrievijā.
Par izaicinājumu slāvu biedrības “UZORI” dalībniekiem
kļuva piedalīšanās pirmajā
Baltkrievu dziesmu konkursā
Rīgā, kas tika organizēts
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
viesmīlīgajās telpās.
Šāda līmeņa pasākumi prasa
no slāvu biedrības ansambļa
“UZORI” dalībniekiem lielu
atbildību un centību, gatavojoties katram koncertam. Labus
rezultātus mēs sasniedzam
pateicoties mūsu mūzikas vadītājai Janīnai Juzefovičai.
Ludmila Viļjuma ir Daugavpilī dzīvojoša dzejniece,
kura ir Krievijas dzejnieku
savienības locekle. Viņas dzejoļi ir piepildīti ar mīlestību pret
tuvajiem cilvēkiem, pret zemi,
dabu un dzimteni. Mums ir ļoti
patīkami, ka Ludmila aicina
mūsu kolektīva dalībniekus
piedalīties viņas rīkotajos koncertos.
Pienāca 2020.gads…
2020. gada 22.februārī notika
slāvu biedrības “UZORI” 20
gadu jubilejas koncerts, kā arī
ansambļa “UZORI” 10 gadu jubilejas svinības. Kolektīva dalībnieki ar lielu atbildību un radošumu sagatavojās šim nopietnajam pasākumam. Mūsuprāt,
mums viss izdevās godam.
Mākslinieciski piesātinātās
koncerta programmas ietvaros
mēs centāmies parādīt visus
mūsu kolektīva darbības un
attīstības posmus. Uznākot uz

skatuves ar degošām svecītēm
rokās, mēs vēlējāmies padalīties
ar savas sirds siltumu un ielaist
lielajā zālē mīlestības un labestības uguntiņas, dāvinot tās
saviem skatītājiem.
Kā jau allaž jubilejas koncerta vadītāju lomas uzņēmās Zoja
un Ašots Mamikonjani. Video
albums, kuru sagatavoja slāvu
biedrības “UZORI” fotogrāfe
Ljubova Meļņičenko, rādīja un
stāstīja par vissvarīgākajiem
notikumiem biedrības sabiedriskajā un radošajā darbā.
Slāvu biedrības “UZORI” jubilejas koncertu apmeklēja daudzi
goda viesi. Mēs bijām pagodināti,
kad jubilejas koncertu atklāja
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Slāvu
biedrības “UZORI” dalībniekus
apsveica Aleksejs Vasiļkovs
(Baltkrievijas Vēstniecības 1.sekretārs), Valentīna Piskunova
(Latvijas Baltkrievu savienības
priekšsēdētāja), Irina Dukule
(Latvijas Ukraiņu asociācijas
priekšsēdētāja), Ivans Ribakovs
(18. Saeimas deputāts), Nikolajs
Romankevičs
(Baltkrievijas
Ģenerālkonsulāta Daugavpilī
konsuls), Vladislavs Balakins
(Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāta Daugavpilī atašejs).
Mūsu koncertā piedalījās
baltkrievu, krievu un ukraiņu
kolektīvu pārstāvji no daudzām
Latvijas pilsētām – Rēzeknes,

Ludzas, Dagdas, Preiļiem,
Jēkabpils un Daugavpils.
Par aktīvu piedalīšanos slāvu
biedrības “UZORI” radošajā darbībā visi kolektīva dalībnieki
tika apbalvoti ar goda un pateicības rakstiem, kurus piešķīra
Līvānu novada dome, Krievijas
Federācijas Ģenerālkonsulāts
Daugavpilī,
Baltkrievijas
Ģenerālkonsulāts Daugavpilī.
Oksana Ovečkina ir viena no
pirmajām un aktīvākajām slāvu
biedrības dalībniecēm, viņa
mums uzdāvināja iluzionista
uzstāšanos, kurš ar savām pārdabiskajām spējām un košajiem
papagaiļiem burtiski ierāva skatītājus savā brīnumu pasaulē.
Katra dalībnieka ieguldījums
jubilejas koncertā nav izsakāms
nedz materiālā, nedz fiziskā vērtībā, jo pati svarīgākā balva ir
skatītāju pateicība.
Pirms 17 gadiem liktens dzirnavas iegrozījās tā, ka es, Lidija
Znotiņa, kļuvu par slāvu biedrības “UZORI” vadītāju. Gaidot
jubileju, es vēlējos savākt vienkopus pēc iespējas vairāk faktu,
fotogrāfiju un notikumu aprakstu par biedrības dalībnieku darbību šinī periodā. Pateicoties
manas ģimenes un sponsoru
atbalstam, man izdevās izdot
grāmatu “Славянское общество
“УЗОРЫ” 20 лет спустя… По
водoворотам судьбы…” (Slāvu

biedrība “Uzori” 20 gadus
vēlāk… Pa dzīves līkločiem…).
“UZORI” – tā ir daļa no
manas dzīves, tik daudz pārdzīvojumu un notikumu, pārdomu
un realizēto ideju manā dzīvē
saistās ar Līvānu slāvu biedrību
“UZORI”.
Vēlos izteikt vissirsnīgāko
pateicību Līvānu novada domei
un Baltkrievijas Vēstniecībai par
sniegto atbalstu un palīdzību
grāmatas iespiešanas procesā.
Savam kolektīvam “UZORI”
gribu novēlēt stipru veselību,
radošus panākumus, dzīvot
mīlestībā un saticībā, būt saskaņā ar sevi un apkārtējiem, dāvāt
savu sirds siltumu visiem, kuri
prot to saņemt un sadzirdēt
dziesmās. Vēlos novēlēt mums
visiem kopā vēl ilgus gadus spēt
organizēt pasākumus un piedalīties dažāda līmeņa koncertos.
Vislielāko paldies gribas
pateikt Līvānu novada domei,
Līvānu novada Kultūras centra
kolektīvam un mūsu skatītājiem, kuri atbalsta mūs un
palīdz radīt!
Lai pasaulē vienmēr valda
savstarpējā cieņa, izpalīdzība
un saticība – tās vērtības,
kuras šodien ir kļuvušas īpaši
aktuālas.
Lai mums visiem stipra veselība, mīlestība, labklājība un
miers sirdīs un mājās!
Uz tikšanos!
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Kā iedzīvotāji vērtē Līvānu novada
attīstības tendences
Jau astoņus gadus Līvānu novada dome aicina
iedzīvotājus novērtēt Līvānu novada attīstības tendences un dažādu pakalpojumu kvalitāti novadā, lai
pārliecinātos, cik veiksmīgi tiek īstenota pašvaldības
attīstības programma – plānošanas dokuments, kurā
uzskaitīti reāli veicamie darbi un projekti, kas nepieciešami, lai novads daudzpusīgi attīstītos.
Katru gadu domes vadība izvērtē un pārrunā
aptaujas rezultātus, un spriež par to, kurai jomai
nepieciešams veltīt lielāku uzmanību, iespējams,
vajadzīgas izmaiņas attīstības programmā. Ja tādas
ir nepieciešamas, tad attīstības programma tiek
koriģēta, iekļaujot tajā kaut ko jaunu vai, gluži pretēji, kādu punktu no plānoto darbu saraksta izslēdzot, jo tas kļuvis neaktuāls.
Attīstības programma ir cieši saistīta ar pašvaldības budžetu, tieši tāpēc aptauju ik gadus veicam
pirms kārtējā budžeta pieņemšanas. Un tieši tādēļ ir
ārkārtīgi svarīgi, lai anketu aizpildītu pēc iespējas
lielāks cilvēku skaits. Paldies visiem, kas izteica
savu viedokli!
Visi konstruktīvie ierosinājumi iespēju robežās
tiek ņemti vērā, un, ja arī līdzekļu trūkuma dēļ tos
uzreiz nav iespējams īstenot, domes vadība šos ierosinājumus patur prātā un paredz līdzekļus pašvaldības turpmāko gadu budžetā vai meklē iespējas piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu.
Šai publikācijā ieskicēsim būtiskākos jautājumus
un ierosinājumus, kas aptaujā minēti vairākkārt,
centīsimies atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem un
sniegsim skaidrojumu attiecībā uz konstruktīvi
izteiktu kritiku.

KOPUMĀ
Kopumā analizējot aptaujas rezultātus, var secināt, ka novada iedzīvotāji visvairāk ir apmierināti ar
vides sakoptību – 84,07 procenti drīzāk apmierināti
vai ļoti apmierināti, sabiedrības informēšanu – 80,09
procenti drīzāk apmierināti vai ļoti apmierināti, kultūras un izklaides pasākumiem – 75,67 procenti. Arī
ar domes vadības darbu apmierināti ir vairāk kā 71
procents aptaujāto – tas ir augstākais rādītājs, kāds
sasniegts pēdējos 5 gados. Ar izglītības, kultūras un
sociālo pakalpojumu infrastruktūru ir apmierināti
vairāk kā 70 procenti aptaujāto, līdzīgi novērtēta ir
gājējiem domāto ielu infrastruktūra, tikai nedaudz
atpaliek atkritumu savākšanas/izvešanas pakalpojumu novērtējums – drīzāk apmierināti vai ļoti apmierināti ir 69,92 procenti. Attiecībā uz būvvaldes un
sociālajiem pakalpojumiem liela daļa aptaujāto
nevarēja sniegt vērtējumu, jo nebija izmantojuši šos
pakalpojumus. Vērtējums par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un dzīvi novadā kopumā ir
77,88 procenti, kas liecina, ka novada iedzīvotāji,
neraugoties uz atsevišķiem trūkumiem (kuri pēc
iespējas ātrāk tiek risināti), ar dzīvi Līvānu novadā
ir apmierināti. Vērtējums par paveikto Līvānu novada attīstībā – 75,67 procenti apmierināto.

DZĪVOJAMAIS FONDS /
NAMU APSAIMNIEKOŠANA
Daudzi komentāri, līdzīgi kā pagājušajā gadā, bija
saistīti ar dzīvojamā fonda jautājumiem. Vairāki
komentāri bija par to, ka Līvānu novadā pietrūkst
dzīvojamās platības. Šis jautājums ir iekļauts arī
Līvānu novada attīstības programmā, kur viens no
pasākumiem ir esošā dzīvojamā fonda kvalitātes un
pieejamības nodrošināšana. Jau iepriekšējā gadā
rakstījām, ka pie šī jautājuma Līvānu novada
pašvaldība nopietni strādā, taču ir nepieciešams
valsts atbalsts dzīvojamā fonda atjaunošanā.
Piemēram, būvēt un pārdot mājas pašvaldībai nav
ļauts. Tādā gadījumā pašvaldība varētu uzbūvēt
daudzdzīvokļu māju un piešķirt īres tiesības uz dzīvokļiem dažādām iedzīvotāju kategorijām, bet šāda
būvniecība prasa ievērojamus līdzekļus. Iespējams,
ka īres namu būvniecība būtu jānodod privāto īpašumu attīstītāju rokās.
Pašvaldībā ir izveidota Nekustamo īpašumu un
vides pārvaldības daļa, kas apseko un izvērtē pašvaldībai piederošos īpašumus. Daļu no pašvaldības dzīvokļiem plānots izremontēt un pārdot, kā arī piedāvāt pašvaldības zemi individuālo dzīvojamo māju
būvniecībai. Tapšanas procesā ir Līvānu novada
pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas, kas sakārtos daudzus jautājumus. Atgādinām, ka jau šobrīd uz
pašvaldības īres dzīvokļiem var pretendēt ikviens
novadā strādājošais speciālists, kuram nav savas
dzīvojamās platības, kā arī jaunās ģimenes un vairākas citas iedzīvotāju kategorijas. Līdztekus pašvaldības kapitālsabiedrības pēdējos gadus nopietni cīnās

ar parādniekiem, un daudzi no viņiem tiek “izlikti’
no dzīvokļiem, līdz ar to dzīvokļi nonāk nekustamo
īpašumu tirgū.
Vēl viens aptaujā bieži pieminēts jautājums ir
novecojušais dzīvojamais fonds. Iedzīvotāji raksta, ka mājas netiek renovētas. Arī par šo jautājumu
jau rakstījām – dzīvokļu īpašniekiem ir jāsāk apzināties, ka daudzdzīvokļu mājas vairs nepieder valstij
vai pašvaldībai kā tas bija padomju laikos. Tagad
māju īpašnieki ir dzīvokļu īpašnieku kopums, un
pašvaldībai katrā no mājām pieder tikai daži dzīvokļi. Daudzdzīvokļu mājas apsaimnieko pašvaldības
kapitālsabiedrība “Līvānu dzīvokļu un komunālā
saimniecība”, taču ar iedzīvotāju maksājumiem/maksājumu uzkrājumiem nepietiek, lai veiktu apjomīgus
remontdarbus. Jāveido uzkrājumi no īpašnieku un
īrnieku ieguldījumiem. Ja jūs dzīvojat privātmājā,
jūs saprotat, ka apkures katla, jumta nomaiņas vai
apdares darbi prasa lielus līdzekļus. Tāpat ir ar
daudzdzīvokļu mājām. Turklāt par māju renovēšanu
var lemt tikai paši dzīvokļu īpašnieki – to nosaka
likums. Vairāki iedzīvotāji aptaujā tā arī ir norādījuši, ka liela problēma ir “cilvēku kūtrums, kuri nevēlas iesaistīties daudzdzīvokļu māju siltināšanā
un/vai atjaunošanā”. Diemžēl pat tad, kad pašvaldība ir ieguldījusi līdzekļus, lai uzsāktu vismaz piecu
daudzdzīvokļu māju siltināšanas un atjaunošanas
pilotprojektu cerībā uz to, ka tas kalpos kā pozitīvs
piemērs citiem iedzīvotājiem, daļēji sniegusi finansiālu atbalstu šo piecu māju iedzīvotājiem, ieviesusi
sistēmu, kas neprasa iedzīvotājiem ņemt kredītu, bet
to dara uzņēmums “Līvānu siltums” – pat šajā gadījumā ir sarežģīti pārliecināt daļu no šo māju iedzīvotājiem uzlabot savus dzīves apstākļus. Iedzīvotājiem
būtu jāsaprot, ka padomju laikos būvētās daudzdzīvokļu mājas strauji nolietojas un, ja nekas netiks
darīts jau tagad, drīzumā dzīvokļu īpašniekiem būs
jāiegulda ļoti lieli līdzekļi.
Trešā visbiežāk minētā problēma ir nepabeigtās
daudzdzīvokļu mājas/grausti Līvānos. Arī ar šo
problēmu pašvaldība cīnās jau vairākus gadus.
Tomēr šīs mājas ir privātīpašums, tāpēc pašvaldībai
ir ierobežotas iespējas šo graustu jautājumu risināt.
Visiem namu īpašniekiem jau vairākkārt ir sūtītas
vēstules ar prasību savus īpašumus sakārtot vai
nojaukt. Lielākā daļa īpašnieku savus īpašumus ir
vismaz norobežojuši tā, lai tajos nevarētu iekļūt
bērni un jaunieši. Pašvaldība bija saņēmusi arī
Sporta ielas iedzīvotāju sūdzību par nesankcionētu
atkritumu izgāztuvi vienas nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas teritorijā. Dzīvokļu un komunālās saimniecības darbinieki šo teritoriju sakārtoja, bet īpašniekam tika piestādīts rēķins. Iedzīvotāji lūdz
pašvaldību nojaukt šos graustus, lai tie nebojā pilsētvidi, bet tas ir ilgstošs un dārgs process. Viena grausta nojaukšana no pašvaldības budžeta prasītu ap
100 000 eiro. Tomēr, kā atzīst Līvānu novada domes
priekšsēdētājs Andris Vaivods “Šobrīd ir daudz citu
vajadzību, kas prasa ievērojamus līdzekļus, bet mēs
drīzumā līdz tam nonāksim, ja šo graustu īpašnieki
paši neko nedarīs”.
Jersikas ciema iedzīvotāji sūdzas par ūdens
kvalitāti daudzdzīvokļu mājā “Upeniekos”. Te
jāteic, ka pašvaldība ieguldījusi lielu darbu, lai šo
problēmu risinātu – piesaistīti speciālisti, veikta
apsekošana, ūdens analīzes, skaloti ūdensvadi,
nomainīts centrālais ūdensvads, atdzelžošanas sistēmā nomainīts filtrējošais materiāls, lai ūdens nesastāvētos, tas pastāvīgi tiek nolaists no stāvvadiem.
Ūdens kvalitāte ir daļēji uzlabojusies, tomēr galvenais faktors, kas pazemina ūdens kvalitāti šajā
mājā, ir mazais ūdens patēriņš, tāpēc pašvaldība turpinās darbu, lai šo problēmu atrisinātu. Jāpiebilst,
ka visos Līvānu novada pagastos pēdējos gados veikti būtiski ieguldījumi ūdens attīrīšanas iekārtu un
kanalizācijas sistēmas pilnveidošanā, saprotot, ka šī
ir cilvēku dzīves kvalitātei nozīmīga joma.

ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANA
Aptaujātie īpaši aktualizē problēmu, kas saistīta
ar dzīvnieku īpašniekiem, kuri nerūpējas par savu
mīluļu ekskrementu savākšanu pastaigas laikā.
Lai gan jau daudzkārt esam vērsušies pie dzīvnieku īpašniekiem, lūguši padomāt par bērniem, kuru
veselību tas apdraud, un uzsvēruši, ka par dzīvnieku ekskrementu nesavākšanu draud sods, joprojām
daudzi dzīvnieku saimnieki turpina neievērot saistošos noteikumus un nedomā par citiem. Kritiku
neiztur fakts, ka pilsētā nav pietiekami daudz urnu

dzīvnieku ekskrementu savākšanai – tās uzstādīt
pilnīgi visā novadā un katrā vietā nav iespējams,
šim nolūkam var izmantot arī parastos atkritumu
konteinerus.
Otrs visbiežāk minētais jautājums saistīts ar
atkritumu šķirošanu – aptaujas dalībnieki aicina
pārējos iedzīvotājus vēl vairāk šķirot atkritumus, lai
samazinātu izmaksas par atkritumu izvešanu. Vēl
iedzīvotāji aicina nodrošināt būvgružu nodošanas
iespēju (komunālā saimniecība plāno tuvākajā laikā
šo iespēju nodrošināt).

IELAS / CEĻI
Vairāki aptaujas dalībnieki norādījuši, ka Līvānu
pilsētas Rīgas ielā ir asfaltā “iegrimuši” kanalizācijas aku vāki, kas apgrūtina braukšanu. Līvānu
novada dome ir uzdevusi SIA “Līvānu dzīvokļu un
komunālā saimniecība” šo jautājumu risināt. Kā
informēja
uzņēmuma
valdes
priekšsēdētājs
Raimonds Šubnikovs, pašlaik tiek veikta cenu aptauja, izstrādātas tāmes, un līdz šī gada rudenim, piesaistot ārpakalpojumu, šīs kanalizācijas akas tiks
pārmūrētas vienā līmenī ar asfalta virsmu. Vēl jāpiebilst, ka kanalizācijas akas nebija iespējams izbūvēt
citur, ņemot vērā Rīgas ielas specifiku – gan apbūvi,
gan koku aleju abpus ielai.
Ubaglīča rajona iedzīvotāji jautā – kad tiks
asfaltētas ielas. Pašvaldības budžetā šogad ir
paredzēti vairāk kā 500 000 eiro, lai projektētu
un asfaltētu ielas Ubaglīča rajonā. Par šiem līdzekļiem šogad tiks noasfaltēta daļa Ubaglīča ielu.
Ceram uz iedzīvotāju sapratni, jo ielu asfaltēšana ir
ļoti dārgs process un Eiropas fondu līdzekļi bija paredzēti tikai un vienīgi kanalizācijas sistēmas ierīkošanai. Daži aptaujas dalībnieki pārmet pašvaldībai, ka
ielu būvniecības darbi tiek iesākti un ilgi netiek
pabeigti. Tomēr tam par pamatu nav neprasme plānot darbus vai novilcināšana. Nopietnas pārbūves
gadījumā tā nav tikai asfalta uzklāšana, bet visu
komunikāciju pārbūve, kur darbus vienlaikus veikt
nav iespējams, savukārt citos gadījumos (kā tas ir ar
Ubaglīča ielām) – finansējuma trūkums.
Vēl iedzīvotāji kā trūkumus min apvedceļa trūkumu un tilta trūkumu pāri Daugavai, taču tie ir valsts
līmeņa projekti. Turku pagasta iedzīvotāji lūdz vairāk rūpēties par ceļmalu izpļaušanu, Rudzātu pagastā aicina noasfaltēt laukumu centrā (šo laukumu ir
plānots noasfaltēt nākamgad), Sutru pagasta iedzīvotāji rosina noasfaltēt laukumu pie pagasta pārvaldes (to plānots izdarīt šogad). Joprojām diezgan
daudz komentāru ir par pagastu ceļiem, kurus iedzīvotāji lūdz uzlabot. Pašvaldība katru gadu atjauno
kādu no pašvaldībai piederošiem pagastu ceļiem
(piemēram, šogad Torņu iela Jersikas pagastā), greiderē pagastu ceļus 6 reizes gadā, lūdz VAS “Latvijas
Valsts ceļi” rūpēties par vietējās nozīmes valsts
ceļiem pagastos un tos asfaltēt. Atgādinām arī to, ka
pašvaldība nedrīkst asfaltēt, greiderēt vai veikt jebkādus būvdarbus uz valsts ceļiem.

APGAISMOJUMS
Iedzīvotāji rosina labāk apgaismot gājēju pārejas,
kā arī agrāk ieslēgt ielu apgaismojumu vakaros. Arī
atsevišķi daudzdzīvokļu māju pagalmi un ielas
neesot pietiekami apgaismotas. 101 277 eiro šogad
paredzēti ielu apgaismojuma izbūvei Parka, Preiļu,
Fabrikas, Liepu ielās – arī par šo jautājumu aptaujā
bija vairāki iedzīvotāju komentāri.

BĒRNU ROTAĻU LAUKUMI
Iedzīvotāji aptaujā minējuši, ka nav viena liela
bērnu rotaļu laukuma ar labu segumu, kā arī vingrošanas laukuma pusaudžiem un jauniešiem.
Pagājušajā gadā ierīkoto rotaļu laukumu Domes ielā
(pie Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra) par
konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā
2019” iegūtajiem 25000 eiro šogad papildinās ar jaunām, modernām rotaļu konstrukcijām. Nākamgad
šajā laukumā plānots ieklāt arī gumijoto segumu.
Savukārt līdzās Līvānu skolu stadionam (starp stadionu un 2. vidusskolu) jūnijā uzstādīs jaunu ielu
vingrošanas kompleksu 600 m2 platībā ar gumijotu
segumu.

Turpinājumu lasiet laikraksta
“Līvānu novada vēstis” maija numurā.
Paldies jums, aptaujas dalībnieki, par atsaucību, viedokļiem, kritiku un labajiem vārdiem!
Esiet aktīvi arī turpmāk!
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Uzdod jautājumu domei
Ja Jums ir jautājums Līvānu novada domei, tad aicinām
atsūtīt to uz e-pastu: dome@livani.lv vai uzdot, piezvanot pa
tālr. 65307270.
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem Vidusdaugavas TV
sniegs domes priekšsēdētājs Andris Vaivods.

2020. gada martā
Līvānu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti
7 jaundzimušie
(4 meitenes
un 3 zēni).

Līvānu novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
2020. gada martā
gredzenus mija
divi pāri.

Sveicam Dimanta
kāzu jubilejā!
Līvānu novada dome sirsnīgi
sveic Dimanta kāzu jubilejā
Viktoriju un Jāni Dominiekus!
Novēlam stipru veselību,
dzīvesprieku un nezaudēt
mīlestības dzirksti!

Zaļos atkritumus
dedzināt nedrīkst
Nereti iedzīvotāji domā, ka pērno zāli, koku lapas un citus
zaļos atkritumus savas privātmājas teritorijā drīkst dedzināt,
bet to darīt nedrīkst.
Saskaņā ar Līvānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu
novadā” ir stingri aizliegts dedzināt atkritumus – lapas, zarus,
zāli un jebko citu. Par atkritumu dedzināšanu var piemērot
administratīvo sodu. Kā alternatīvs risinājums zaļo atkritumu
apsaimniekošanā ir kompostēšanas laukuma ierīkošana sava
īpašuma teritorijā.
Aicinām privātīpašumu īpašniekiem būt saudzīgiem pret vidi
un saudzēt kaimiņu un savu veselību.

Zināmi konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2020” rezultāti
Neskatoties uz pēkšņām pārmaiņām ikdienas ritumā, ko atnesa globāla vīrusa pandēmija,
četru novadu iedzīvotāji ir apņēmīgi kaluši plānus, rakstījuši projektus Mazo grantu projektu
konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”.
Viduslatgales pārnovadu fonds saņēma 42 projektu pieteikumus. Kopumā iesniegtie pieteikumi ir kvalitatīvi, vajadzības skaidras un rīcības
plāns pamatots. Tomēr un diemžēl nevaram
atbalstīt visus iesniegtos projektus. Projektu
finansējumu nodrošina Preiļu, Līvānu, Aglonas
un Vārkavas pašvaldības, katra savu iespēju
robežās. Pārsteidzoši ražīgi sevi pieteica Rožupes
pagasta iedzīvotāji – gandrīz viena trešdaļa no
visiem Līvānu novada projektu pieteikumiem
bija no Rožupes. Līvānu novadā bija arī vissīvākā
konkurence – varējām apstiprināt mazliet vairāk
par pusi no iesniegtajiem projektiem. Jāpiebilst,
ka Līvānu novadā ne visi apstiprinātie projekti
bija pieprasījuši maksimālo finansējumu 550
EUR, tāpēc radās iespēja dot zaļo gaismu vēl vienam projektam par nepilnu finansējumu.
Vērtēšanas komisija kopumā apstiprināja 28
projektus: desmit projektus Līvānu un desmit
Preiļu novados, piecus projektus Aglonas novadā un trīs projektus Vārkavas novadā. Projektu
ieviešanas laiks ir līdz 31. oktobrim.

Atbalstītie Līvānu novada projekti:
B-a „Pomorje” „Jaunas grīdas ieklāšana
Vecticībnieku baznīcā Līvānu novada Rudzātu
pagasta Mālkalnā” – biedrība turpina atjaunot baznīcu Baltijā vienīgā vecticībnieku klostera izveidei;
I.Bernāne un domubiedri „Fotogrāfiju izgatavošana un ierāmēšana” Rudzātu pagasta simtgadu vēstures ilustrēšanai;
IG „Black Coffee” „Esi kustīgs, būsi lustīgs!” –
zābaku izgatavošana līnijdejām;
IG „Rožupe” „Kad tautietis dejot gāja” – tērpi
vidējās paaudzes dejotājiem;
MK „Ašenieki” „MK „Ašenieki” saieta vietas
palīgtelpas rekonstrukcija” Sutru pagastā;
Folkloras kopa „Ceiruleits” „Sievu cepuru
izgatavošana FK „Ceiruleits” vecākajai grupai”;
IG „Rožupes aktīvie seniori” „Sarunām draudzīgas vietas izveide Rožupē”;
IG „Kultūra rītdienai” „Daugavas krastu
naktsmūzika” – klasiskās mūzikas koncerts
Jersikas pagastā;
IG „Radām paši” „Dzimšanas dienā ar vainagu rotāties” – galvas rotu darināšanas meistarklases Līvānos;
IG „Dziedam kopā” „Dziesma vairo emocijas”
– tērpi Rudzātu pagasta sieviešu vokālajam
ansamblim.

Sveicam Rožupes un
Rudzātu bibliotēkas
ar panākumiem
erudīcijas spēlē

spēlē piedalījās vislielākais lasītāju skaits, balvās saņem Latvijas Bankas – 2019. gadā izlaisto
kolekcijas monētu “Brīvības cīņas (1918–1920)”.
Starp pieciem izlozētajiem veiksminiekiem
individuālajā konkurencē, kuri pareizi atbildējuši uz visiem spēles jautājumiem, ir Vija
Māsāne (Līvānu novada Centrālās bibliotēkas
Rožupes bibliotēkas lasītāja).
Latvijas Bankas kolekcijas monētu balvā
saņem arī Līvānu novada Centrālās bibliotēkas
Rožupes bibliotēka (vadītāja Maija Jasinska) un
Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Rudzātu
bibliotēka (vadītāja Skaidrīte Brūvere) kategorijā “pagastu bibliotēkas”, kuras visaktīvāk
rosinājušas savus lasītājus piedalīties spēlē, kā
arī medijos un sociālajos tīklos popularizējušas
“Latvijas Gada monēta” aptauju un spēli.

No 23. marta līdz 4. aprīlim Kultūras informācijas sistēmu centrs un digitālo zinību
resurss letonika.lv rīkoja erudīcijas spēli tiešsaistē “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” Latvijas Bankas organizētās
sabiedrības aptaujas “Latvijas gada monēta
2019” ietvaros.
Erudīcijas spēles uzvarētāji individuālajā
konkurencē un aktīvākās bibliotēkas, no kurām

PATEICĪBA
Izsakām vissirsnīgāko pateicību par palīdzību mūsu ģimenes dakterei Inārai PastareiMeikališai, dakterim Ļevam Troškovam un

JAUNĀKĀS AKTUALITĀTES LĪVĀNU NOVADA
BIBLIOTĒKĀS
Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par
ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 12.maijam, Līvānu novada bibliotēkas apmeklētājiem šajā periodā būs slēgtas.
No 14.aprīļa Līvānu novada bibliotēkās lietotāji tiek apkalpoti bezkontakta režīmā –
grāmatu izsniegšana notiek iepriekš pasūtot
grāmatas:
Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā
pa tālr. 65307182 vai mob. tālr. 20230925; e –
pastā: lncb@livanub.lv; autorizētiem lietotājiem e-kataloga sadaļā “Mana bibliotēka”
https://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Rudzātu filiālbibliotēkā
pa mob. tālr. 28315975; e–pastā: skaidrite.bruvere@livanub.lv; autorizētiem lietotājiem e-kataloga
sadaļā “Mana bibliotēka” https://livani.biblioteka.lv
/Alise/lv/home.aspx
Rožupes filiālbibliotēkā
pa tālr. 65329510; e–pastā: maija.jasinska@livanub.lv; autorizētiem lietotājiem e-kataloga sadaļā “Mana
bibliotēka” https://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Sutru filiālbibliotēkā
pa tālr. 65329134; e–pastā: valda.pintane@livanub.lv; autorizētiem lietotājiem e-kataloga sadaļā
“Mana bibliotēka” https://livani.biblioteka.lv/
Alise/lv/home.aspx
Jaunsilavas filiālbibliotēkā
pa tālr. 65300803; e-pastā: ligita.iesalniece@
livanub.lv; autorizētiem lietotājiem e-kataloga
sadaļā “Mana bibliotēka” https://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Turku filiālbibliotēkā
pa tālr. 65326789; e - pastā: rita.grugule@liva-

nub.lv; autorizētiem lietotājiem e-kataloga
sadaļā “Mana bibliotēka” https://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Jersikas filiālbibliotēkā
pa mob. tālr. 26621698; e-pasts: evita.daibe@
livanub.lv; autorizētiem lietotājiem e-kataloga
sadaļā “Mana bibliotēka” https://livani.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Rīta filiālbibliotēkā
pa mob. tālr. 29707818; e-pastā: vera.paberze@livanub.lv; autorizētiem lietotājiem e-kataloga sadaļā “Mana bibliotēka” https://livani.
biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
! Pēc pasūtījuma saņemšanas bibliotēkas darbinieki sazināsies ar Jums un
informēs par pasūtīto grāmatu saņemšanas iespējām.
Bibliotēka turpina sniegt uzziņas un konsultācijas attālināti pa tālr.65307182 vai
20230925 vai e-pastu: lncb@livanub.lv un aicina: lasīt e-grāmatas latviešu valodā
www.3td.lv; izmantot datubāzes ar attālināto
pieeju: EBSCO http://search.ebscohost.com;
Letonika http://letonika.lv/ un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas datubāzes.
Nepieciešama publikācija no žurnāla vai
laikraksta? Raksti uz e-pastu: lncb@livanub.lv,
publikāciju kā ieskenētu dokumentu saņemsi
savā e-pastā!
Paldies par sapratni! Novēlam visiem stipru
veselību un izturību!

Reìistrâcijas apliecîba Nr. 000701886
Izdevçjs – Lîvânu novada dome
Atbildîgâ par izdevumu – sabiedrisko attiecîbu un
ârçjo sakaru daïas vadîtâja Indra Upeniece,
Tālr. 65307270, 217. kab.
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visam SIA “Līvānu slimnīca” Aprūpes nodaļas
personālam par iejūtīgo un sirsnīgo attieksmi
Jāņa Pastara pēdējā dzīves posmā.
Jāņa ģimene

AUTOBUSS UZ DRAUDZES
KAPIEM PAGAIDĀM NEKURSĒS
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa izplatības
ierobežošanai un noteiktos papildus drošības pasākumus
sabiedriskajā transportā, ir nolemts pagaidām neatsākt pašvaldības mikroautobusa kursēšanu uz Draudzes kapiem.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Situācijai uzlabojoties, tiks lemts par iespējām atjaunot
domes mikroautobusa kursēšanu.
Satiksmes ministrija 26. martā izdeva rīkojumu Nr. 01-03/79
“Par sociālo distancēšanos un piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā”, kurā minēts, ka pārvadātājiem iespēju
robežās jāierobežo mikroautobusu izmantošana pasažieru pārvadāšanai, lai ievērotu sociālo distancēšanos.

Atvadas no tuviniekiem
Ausma Astrīde Skane (dzimusi 1935.g., Kūku pagasts), Tekla
Liepiņa (dzimusi 1929.g., Līvāni), Benilda Lielojure (dzimusi
1944.g., Rožupes pagasts), Igors Bogdanovs (dzimis 1951.g.,
Sutru pagasts), Vilma Kalniņa (dzimusi 1949.g., Turku
pagasts), Antonija Kalnamala (dzimusi 1948.g., Jersikas
pagasts), Jānis Pastars (dzimis 1947.g., Līvāni), Aleksandra
Nikonova (dzimusi 1942.g., Līvāni), Valentīna Kokina (dzimusi
1933.g., Rožupes pagasts), Zinaida Kudirka (dzimusi 1935.g.,
Rožupes pagasts), Tamara Veselova (dzimusi 1941.g., Līvāni),
Vasilijs Larionovs (dzimis 1940.g., Jersikas pagasts), Genovefa
Zalāne (dzimusi 1933.g., Rudzātu pagasts), Raisa Anspoka (dzimusi 1940.g., Līvāni), Vladimirs Šmakovs (dzimis 1989.g.,
Preiļi), Pēteris Bulmeisters (dzimis 1955.g., Līvāni), Vladimirs
Korsakovs (dzimis 1940.g., Līvāni), Georgijs Zaharovs (dzimis
1946.g., Sutru pagasts), Zofija Vilcāne (dzimusi 1933.g., Līvāni).
„LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS“ iznāks 2020. gada 21. maijā.

Kompjûtermaketçðana SIA „Latgales druka“
Tirâþa – 6010 eksemplâri
Iespiests SIA „Latgales druka“
Izmantotas I. Upenieces, J. Magdaïenoka,
J. Vaivoda un autoru foto

Laikraksts tiek izplatîts visiem no va da iedzîvotâjiem
ar AS „Latvijas pasts“ un sçtnieku starpniecîbu.
Ja ne sa òe mat to savâ pasta kastîtç,
zvaniet 65307270.

Redakcija: Lîvâni, Rîgas ielâ 77, LV-5316
Tâlr. 65307270, 217. kab.
e-pasts: indra.upeniece@livani.lv
Lasiet internetâ: www.livani.lv
Par rakstu un sludinājumu saturu atbild autori

