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Jaunā Līvānu novada dome uzsāk darbu
1. jūlijā Līvānu novada Kultūras centrā notika jaunievēlētās Līvānu novada domes pirmā sēde, kurā deputāti ievēlēja domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku.
Ar 10 deputātu balsīm Par no kopumā 15 par
Līvānu novada domes priekšsēdētāju atkārtoti tika
ievēlēts Andris Vaivods. Izvirzīti uz šo amatu tika
arī Kaspars Stikāns, kurš balsojumā ieguva vienu
balsi, un Maija Spūle, par kuru nobalsoja divi deputāti. Divu deputātu vēlēšanu zīmes bija nederīgas.
Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietnieci
tika ievēlēta Ginta Kraukle, kuras kandidatūra bija
izvirzītā kā vienīgā uz šo amatu. Par viņas kandidatūru
bija 10 deputātu balsis, bet Pret bija 4 balsis. Viens deputāts domes sēdē vairs nepiedalījās.
Atgādinām, ka 2021.gada 5.jūnijā notika Līvānu
novada pašvaldības domes vēlēšanas. Centrālās vēlēšanu komisijas informācija liecina, ka no 8 927 balsstiesīgajiem Līvānu novada iedzīvotājiem pašvaldību
vēlēšanās nobalsojuši 3 084, kas ir 34,55% no visiem
balsstiesīgajiem. Par vēlēšanu sarakstu Nr. 1. “Zaļo un
Zemnieku savienība” nobalsojuši 16,83% (iegūtas divas
deputātu vietas), par sarakstu Nr. 2 Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” – 11,12% (iegūtas
divas deputātu vietas), par sarakstu Nr. 3 Politiskā
partija “Latvijas Reģionu apvienība” – 10,60% (iegūtas
divas deputātu vietas), par sarakstu Nr. 4 “Latvijas
attīstībai” – 60,47% (iegūtas deviņas deputātu vietas).
Līvānu novada domē 5.jūnija vēlēšanās tika ievēlēti
deputāti (uzvārdu alfabētiskā secībā):
l Andrejs Bondarevs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija);
l Dace Jankovska (“Latvijas attīstībai”);
l Ināra Kalvāne (“Latvijas attīstībai”);
l Jānis Klaužs (Zaļo un Zemnieku savienība);
l Ginta Kraukle (“Latvijas attīstībai”);
l Valdis Labinskis (Politiskā partija “Latvijas
Reģionu Apvienība”);

n Līvānu novada domes deputāti pēc pirmās domes sēdes: 1. rindā no kreisās: Sanita Pinupe, Maija Spūle,
Andrejs Bondarevs, Ginta Kraukle, Andris Vaivods, Dace Jankovska, Mārīte Vilcāne; 2. rindā no kreisās: Jānis
Magdaļenoks, Gatis Pastars, Ivans Matrosovs, Valdis Labinskis, Jānis Klaužs, Kaspars Stikāns, Ināra Kalvāne.
Foto uzņemšanas brīdī klāt nebija Pēteris Romanovskis.

Jānis Magdaļenoks (“Latvijas attīstībai”);
Ivans Matrosovs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā
partija);
l Gatis Pastars (“Latvijas attīstībai”);
l Sanita Pinupe (“Latvijas attīstībai”);
l Pēteris Romanovskis (“Latvijas attīstībai”);
l
l

Taps jauns vides objekts
“Gaismas vārtu ceļš”
Ozolu alejā pie Līvānu 1. vidusskolas Līvānu pilsētas 95 gadu jubilejai par godu
jūnija sākumā tika ierīkots interaktīvs vides objekts “Latgales vārti”, tuvākā mēneša laikā to plānots papildināt ar vēl vienu jaunu vides objektu “Gaismas vārtu ceļš”.
Gaismas vārtu ceļš ir interaktīva gaismas instalācija. Katrā arkā ir iestrādāts sensors, kas arkai liek iedegties spilgtāk, kad pa to iziet cilvēks, radot efektu, ka gaisma
šķietami seko cilvēkam. Interaktīvā instalācija būs piemērota gan cilvēkiem, kas vēlēsies romantisku pastaigu, gan bērniem, kuri priecāsies par gaismu, kas tiem seko.
Māksliniecisko ideju un tās tehnisko risinājumu autori ir kompānijas “Those
Guys lightening” radošā komanda. Abi interaktīvie vides objekti priecēs Līvānu
novada iedzīvotājus un viesus diennakts tumšajā laikā pastāvīgi visa gada garumā.
Jāpiemin, ka objekti ierīkoti vēsturiskā vietā, kas saistīta ar Līvānu kā
apdzīvotas vietas izcelšanos pirms vairāk kā 1000 gadiem senajā Dubnas pilskalnā. Gaismas instalācijas simbolizē gan Līvānu novada moto “Līvāni – atslēga Latgales vārtos”, gan Līvānus kā optiskās šķiedras galvaspilsētu.
Vides objekta “Gaismas vārtu ceļš” izveides izmaksas saskaņā ar piedāvājumu sastāda 8687,42 EUR (ieskaitot PVN), piesaistes projekta izstrādes izmaksas sastāda 1815,00 EUR (ieskaitot PVN), objekta kopējās izmaksas 10502,42
EUR. Līvānu novada uzņēmēji šī vides objekta izveidei ir ziedojuši 8000 EUR,
līdz ar to iztrūkstošā finansējuma daļa sastādīja 2502,42 EUR. 5.jūnija sēdē
domes deputātu vairākums lēma piešķirt iztrūkstošo finansējuma daļu.

l Maija Spūle (Politiskā partija “Latvijas Reģionu
Apvienība”);
l Kaspars Stikāns (Zaļo un Zemnieku savienība);
l Andris Vaivods (“Latvijas attīstībai”);
l Mārīte Vilcāne (“Latvijas attīstībai”).

Apskatāma ceļojošā izstāde
„Zemessardzes 35.kājnieku
bataljonam - 30“

n Izstādi atklāja Zemessardzes 35.kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants
Jānis Svilpe un Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods

n

Vides objekta idejas vizualizācija

2.jūlijā Labirinta skvēriņā pretī
Līvānu 1.vidusskolai svinīgi atklāta
ceļojošā izstāde „Zemessardzes 35.kājnieku bataljonam - 30“. Atklāšanas ceremonijā uzrunas teica un lentu pārgrieza
Zemessardzes 35.kājnieku bataljona
komandieris pulkvežleitnants Jānis
Svilpe un Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods. Laipni lūdzam
apskatīt izstādi līdz 25. jūlijam gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā. Pēc
tam izstāde ceļos uz Preiļu un Krāslavas
pilsētām.
Šogad aprit 30 gadi kopš bataljona
dibināšanas, kas notika 1991. gada 25.

oktobrī. Zemessardzes 35.kājnieku
bataljons
ir
viens
no
sešām
Zemessardzes 3.Latgales brigādes vienībām. Bataljonā dienestu pilda vairāk
nekā 350 zemessargi un profesionālā
dienesta karavīri. Bataljona atbildības
teritorijā atrodas Preiļu, Līvānu,
Vārkavas, Riebiņu, Aglonas, Krāslavas
un Dagdas novadi. Zemessardzes 35.
kājnieku bataljona militārajā bāzē
“Azurgi” atrodas divas struktūrvienības
– Zemessardzes 35. kājnieku bataljons
un
Nacionālo
bruņoto
spēku
Nodrošinājuma
pavēlniecības
2.
Reģionālais transporta remonta centrs.

LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS www.livani.lv

Apstiprināts domes komiteju sastāvs
5.jūlijā attālināti notika Līvānu novada domes sēde,
kurā tika lemts par Līvānu novada domes komiteju
sastāvu. Atbilstoši “Līvānu novada pašvaldības nolikumam” domei jāievēl finanšu komiteja 9 locekļu
sastāvā, tautsaimniecības komiteja 8 locekļu sastāvā,
sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja 8 locekļu sastāvā.
Līvānu novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma
apstiprināt šādus komiteju sastāvus:
Finanšu komiteja:
Andrejs BONDAREVS (“Saskaņa”);
Ināra KALVĀNE (“Latvijas attīstībai);
Jānis KLAUŽS (Zaļo un Zemnieku savienība);
Ginta KRAUKLE (“Latvijas attīstībai”);
Jānis MAGDAĻENOKS (“Latvijas attīstībai”);
Gatis PASTARS (“Latvijas attīstībai”);
Pēteris ROMANOVSKIS (“Latvijas attīstībai”);
Maija SPŪLE (“Latvijas reģionu apvienība”);

Aicinām savlaicīgi plānot
pieslēgšanos centralizētajai
ūdensvada sistēmai
Ņemot vērā, ka Līvānu iedzīvotāji šobrīd aktīvi
izmanto iespēju, lai pieslēgtos centralizētajai ūdensvada sistēmai, Līvānu dzīvokļu un komunālajā
saimniecībā veidojas rinda, jo tā ir iespēja saņemt
kvalitatīvu dzeramo ūdeni, turklāt karstā un sausā
laika dēļ privātmāju akās ūdens samazinās.
Aicinām iedzīvotājus savlaicīgi plānot pieslēgumus!

Īstenos projektus vides
aizsardzības jomā
9. jūnijā notika projekta
“Tīri. Labi” Grantu konkursa
prezentācija, kur Līvānu un
Salaspils pašvaldībās bija
iespējams pieteikties un
saņemt 700 EUR kādas iniciatīvas vides aizsardzības
jomā īstenošanai. Projekta pieteikumus
varēja iesniegt biedrības, iniciatīvas grupas,
pašvaldības iestādes, uzņēmēji. Idejas bija
dažādas, bet no Līvāniem finansējumu saņems
šādas projekta idejas:
1. “Tīri, labi Rožupē!”
Iesniedzējs: Līvānu novada kultūras centra
Rožupes kultūras nams
Īss apraksts:
Ieviest bezatkritumu pieeju Rožupes kultūras

Andris VAIVODS (“Latvijas attīstībai”) – Finanšu
komitejas vadītājs, atbilstoši likumam Par pašvaldībām.
Atbildīgā darbiniece par komitejas darba tehnisko
nodrošināšanu – Helēna Jablonska, Līvānu novada
pašvaldības Finanšu daļas vadītāja.
Tautsaimniecības komiteja:
Dace JANKOVSKA (“Latvijas attīstībai”);
Valdis LABINSKIS (“Latvijas reģionu apvienība”);
Jānis MAGDAĻENOKS (“Latvijas attīstībai”);
Ivans MATROSOVS (“Saskaņa”);
Sanita PINUPE (“Latvijas attīstībai”);
Pēteris ROMANOVSKIS (“Latvijas attīstībai”);
Kaspars STIKĀNS (Zaļo un Zemnieku savienība);
Andris VAIVODS (“Latvijas attīstībai”).
Atbildīgā darbiniece par komitejas darba tehnisko
nodrošināšanu – Līga Ancāne, Līvānu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
galvenā ekonomiste.

namā - ieviest kompostēšanas kasti un zaru smalcinātāju.
Summa: 625 EUR.
Mērķauditorija: Rožupes pagasta iedzīvotāji.
2. “Draudzīgs dabai”
Iesniedzējs: Jersikas pamatskolas Ekoskola
Īss apraksts: Komposta ieviešana skolā un
nodarbību cikls par resursu izmantošanu.
Summa: 700 EUR
Mērķauditorija: skolēni, skolas darbinieki, ģimenes

Izmaiņas Līvānu novada
Bāriņtiesas sastāvā
Izskatot Līgas Rubīnes un Sandras Rivčas iesniegumus, domes deputāti 17.jūnija domes sēdē vienbalsīgi lēma ar 20. jūniju atbrīvot Līgu Rubīni no
Bāriņtiesas locekļa pienākumu veikšanas un ar
21.jūniju ievēlēt Sandru Rivču par Līvānu novada
Bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
Kandidatūra uz bāriņtiesas locekļa amatu tika
izraudzīta konkursa kārtībā. Sandra Rivča ieguvusi pedagoģisko augstāko izglītību (Rēzeknes
pedagoģiskajā skolā, Rēzeknes Augstskolā bakalaura grādu pedagoģijā un Daugavpils
Universitātē angļu valodas skolotāja specialitāti).
Iepriekšējā darba pieredze: strādājusi Preiļu
novada Sociālajā dienestā par darbinieci ar ģimenēm un bērniem, 6 gadus nostrādājusi
Lielbritānijā par ģimenes atbalsta darbinieci, bet
pēc atgriešanās Latvijā – Preiļu 2.vidusskolā par
angļu valodas skolotāju.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteja:
Andrejs BONDAREVS (“Saskaņa”);
Ināra KALVĀNE (“Latvijas attīstībai”);
Ginta KRAUKLE (“Latvijas attīstībai”);
Gatis PASTARS (“Latvijas attīstībai”);
Sanita PINUPE (“Latvijas attīstībai”);
Maija SPŪLE (“Latvijas reģionu apvienība”);
Kaspars STIKĀNS (Zaļo un Zemnieku savienība);
Mārīte VILCĀNE (“Latvijas attīstībai”).
Atbildīgā darbiniece par komitejas darba tehnisko
nodrošināšanu – Ligita Ancāne, Līvānu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas
vadītājas vietniece nekustamo īpašumu jomā.
Par Tautsaimniecības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājiem lems komiteju locekļi pirmajā attiecīgās komitejas
sēdē, kas paredzēta 22.jūlijā.

LĪVĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA AICINA
IEDZĪVOTĀJUS PIETEIKTIES DARBAM
SEKOJOŠĀS LĪVĀNU NOVADA
PAŠVALDĪBAS PASTĀVĪGAJĀS KOMISIJĀS
UN PAGASTU VALDĒS:
Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagastu valdēs
Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijā
l Dzīvokļu jautājumu komisijā
l Administratīvajā komisijā
l Attīstības plānošanas komisijā
l Kultūras komisijā
l Sporta komisijā
l Administratīvo aktu strīdu komisijā
l Vides uzraudzības un kārtības komisijā
l Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijā
l Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijā
l Līvānu novada vēlēšanu komisijā.
Ar personas ievēlēšanas brīdi par pašvaldības komisijas
locekli, persona iegūst valsts amatpersonas statusu (tas nozīmē – VID jānorāda ikgadējie ienākumi, īpašumi, manta, radniecība u.c.). Komisiju sēdes notiek darba dienās pašvaldības
darba laikā.
Lūgums interesentiem, kuri vēlas darboties kādā no komisijām vai valdēm, iesniegt motivētu pieteikumu līdz 2021. gada 1.
augustam Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novada
pagastu pārvaldēs, nosūtot pa pastu, uz e-adresi vai parakstītu ar
elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pasts@livani.lv.
Pieteikuma veidlapu iespējams lejuplādēt www.livani.lv, kā
arī saņemt klientu apkalpošanas centrā Līvānos vai pagastu
pārvaldēs.
l
l

Ar balsu vairākumu Līvānu novada dome pieņem lēmumu
par azartspēļu ierobežošanu pilsētā
Līvānu novada domes jaunievēlētais deputātu
sastāvs 5. jūlija ārkārtas sēdē lēma par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.
gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu
un izložu organizēšanas vietas.
Diskusija par azartspēļu organizēšanu Līvānu
novadā aizsākās jau 2018.gadā, kad no azartspēļu un
izložu organizētājiem tika saņemts iesniegums par
jaunas azartspēļu zāles atvēršanu Līvānu pilsētā, kurā
jau darbojas divas spēļu zāles. Aptaujā “Par jaunu
azartspēļu organizēšanas vietu atvēršanu Līvānos
un/vai citur Līvānu novadā”, kurā piedalījās 1226
Līvānu novada iedzīvotāji, 96,3 % bija pret jaunu
azartspēļu norises vietu ierīkošanu. Ņemot vērā iedzīvotāju
viedokli,
pašvaldība
veica
pētījumu
“Priekšnosacījumi azartspēļu un izložu organizēšanas
vietu noteikšanai Līvānu novadā”, definēja teritoriju,
kurā nepieciešams ierobežot azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, jo spēļu zāļu tuvumā ir izglītības un
kultūras iestādes, baznīcas un citi sabiedriski objekti
un iestādes. Tā kā pašvaldības attīstības vīzija – veidot
uz augstām vērtībām orientētu, pievilcīgu, drošu un
dzīves līmeņa uzlabošanai atbilstošu dzīves vidi – nav
savienojama ar azartspēļu nozares attīstību,
2020.gadā pašvaldība uzsāka darbu pie lokālplānojuma izstrādes.
Uzsākot lokālplānojuma grozījumu izstrādi, Līvānu
novada pašvaldība bija viena no retajām pašvaldībām,
kas iestājās par azartspēļu zāļu ierobežošanu savā
teritorijā. Tobrīd Latvijā vēl nebija ne pietiekamas
normatīvās bāzes, ne politikas dokumentu attiecībā uz
azartspēļu zāļu izvietošanu. Pašvaldību lēmumi pret
jaunu zāļu atvēršanu tika apstrīdēti, ievelkot pašvaldības garos tiesvedības procesos.
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām iedzīvotāji ar
lokālplānojumu tika iepazīstināti 2020.gada jūlijā un
augustā un 2020. gada 26. novembrī Līvānu novada
dome apstiprināja lokālplānojumus, izdodot saistošos
noteikumus Nr. 14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra
teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu
organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saisto-
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šie noteikumi”. Saistošie noteikumi ir pamats, lai
lemtu par azartspēļu organizētāju pieteikumiem jaunu
zāļu atvēršanai. Toreiz sēdē piedalījās 13 no iepriekšējā domes sastāva 15 deputātiem, kuri vienbalsīgi pieņēma minēto lēmumu. Tomēr Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs 2021. gada 10. martā
izdeva rīkojumu par saistošo noteikumu darbības
apturēšanu, lūdzot Līvānu novada pašvaldību veikt
atkārtotu publisko apspriešanu, tā kā uzskatīja, ka
sabiedrību bija jāiepazīstina ar apstiprināto lokālplānojuma redakciju, kurā bija veikti precizējumi, lai
atbilstu augstākstāvošajiem normatīvajiem aktiem
(lokālplānojums tika izstrādāts uz 2012.gadā izstrādā
teritorijas plānojuma bāzes un vairākas normas bija
novecojušas). Saskaņā ar ministra rīkojumu Līvānu
novada dome pieņēma lēmumu par saistošo noteikumu
apturēšanu un lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai. Lokālplānojuma
risinājumi nebija mainīti – tie aizliedza azartspēļu un
izložu organizēšanu lokālplānojuma teritorijā jeb
Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijā, skaidroja, ka šī uzņēmējdarbības veida turpināšana var notikt
ārpus lokālplānojuma atbilstoši Līvānu novada teritorijas plānojumam.
2021. gada 5. jūlijā par lokālplānojuma grozījumiem
lēmumu pieņēma jau jaunais, 2021. gada 5. jūnija vēlēšanās ievēlētais deputātu sastāvs, piedaloties visiem
15 deputātiem. Domes ārkārtas sēdē 12 deputāti atbalstīja azartspēļu un izložu organizēšanas vietu turpmākās darbības ierobežošanu, 2 atturējās, 1 atteicās piedalīties balsojumā. Balsojot: Andrejs Bondarevs
(“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) – PAR, Dace
Jankovska (“Latvijas attīstībai”) – PAR, Ināra Kalvāne
(“Latvijas attīstībai”) – PAR, Jānis Klaužs (Zaļo un
Zemnieku savienība) – ATTURAS, Ginta Kraukle
(“Latvijas attīstībai”) – PAR, Valdis Labinskis
(“Latvijas Reģionu Apvienība”) – ATTEICĀS PIEDALĪTIES BALSOJUMĀ, Jānis Magdaļenoks (“Latvijas
attīstībai”) – PAR, Ivans Matrosovs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija) – PAR, Gatis Pastars (“Latvijas
attīstībai”) – PAR, Sanita Pinupe (“Latvijas attīstībai”)
– PAR, Pēteris Romanovskis (“Latvijas attīstībai”) –

PAR, Maija Spūle (“Latvijas Reģionu Apvienība”) –
PAR, Kaspars Stikāns (Zaļo un Zemnieku savienība) –
ATTURAS, Andris Vaivods (“Latvijas attīstībai”) –
PAR, Mārīte Vilcāne (“Latvijas attīstībai”) – PAR,
dome nolēma apstiprināt lokālplānojumu Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, un izdot tā grafiskās daļas karti
“Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas
aprobežojumi” un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus un grafisko daļu izdot kā Līvānu novada
domes 2021.gada 5.jūlija saistošos noteikumus Nr.13
“Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā
tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Līvānu novada pašvaldība cenšas ierobežot azartspēļu un izložu organizēšanas biznesa darbības vietas,
lai vietējiem un potenciālajiem Līvānu novada iedzīvotājiem veidotu pievilcīgu un drošu dzīves vidi, tādēļ šis
bija nozīmīgs lēmums Līvānu novada turpmākai veiksmīgai attīstībai.
Saskaņā ar Azartspēļu un izložu likumu ir spēkā arī
citi ierobežojumi azartspēļu zāļu atvēršanai, tomēr jau
esošās divas spēļu zāles Līvānu pilsētas sabiedriskajā
centrā varēs darboties vēl piecus gadus, aizliegums
attieksies tikai uz jaunu spēļu zāļu izveidi.
Lokālplānojumā iezīmētā sabiedriskā centra teritorija
ir Rīgas ielai, Līvānos, piegulošā teritorija no Lāčplēša
ielas līdz Dzirnavu ielai. Šajā teritorijā ietilpst pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”, J. Graubiņa Līvānu
Mūzikas un mākslas skola, Līvānu novada pašvaldība,
Līvānu 1. un Līvānu 2. vidusskola, Līvānu Bērnu un
jauniešu centrs, visu četru kristīgo konfesiju baznīcas,
Līvānu novada Centrālā bibliotēka, dzelzceļa stacija,
autoosta un vēl vairākas publiskas iestādes un vietas.
Lokālplānojuma izstrādi veica pilsētplānošanas
uzņēmums SIA “Grupa93”, piedaloties daudziem
Līvānu novada pašvaldības speciālistiem un veicot
liela apjoma darbu. Pašvaldība turpinās informēt gan
iedzīvotājus, gan plašsaziņas līdzekļus par turpmāko
šī jautājuma virzību un attīstības gaitu.

LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS www.livani.lv

Pateicās iepriekšējam Līvānu
novada domes deputātu sastāvam

n 2017.-2021.gada sasaukuma Līvānu novada domes deputāti: 1. rindā no kreisās: Jānis
Magdaļenoks, Ināra Kalvāne, Inese Jaunušāne, Andris Vaivods, Ginta Kraukle, Ainis Veigurs; 2.un
3.rindā no kreisās: Gatis Pastars, Māris Grigalis, Ramiss Aļijevs, Mārīte Vilcāne, Ivans Matrosovs,
Andrejs Bondarevs, Pēteris Romanovskis. Foto uzņemšanas brīdī klāt nebija: Valdis Labinskis un
Ļevs Troškovs.

29. jūnijā Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods aicināja 2017. – 2021.gada
sasaukuma 15 deputātus uz tikšanos, lai pateiktos viņiem par aizvadītajos četros gados paveikto
darbu. Deputātiem tika pasniegtas Līvānu novada domes pateicības par ieguldījumu Līvānu
novada attīstībā un piemiņas veltes – Līvānu
stikla pūšanas darbnīcā tapušie izstrādājumi.
Kā atzina domes priekšsēdētājs, šo četru gadu
laikā ir paveikts ārkārtīgi daudz, piesaistīts

nozīmīgs finansējums, kas izmantots izglītības,
atpūtas, kultūras un ielu infrastruktūras attīstībai. Viņš pateicās deputātiem par izpratni,
atbalstu un sniegtajiem priekšlikumiem. Tāpat
priekšsēdētājs atzinīgi novērtēja domes administrācijas, iestāžu un kapitālsabiedrību darbu, kas
pildīja deputātu pieņemtos lēmumus, tos īstenojot dzīvē.
Desmit no iepriekšējā domes sastāva deputātiem turpina darbu arī jaunajā sasaukumā.

Turpinās pieteikšanās rezidenta
stipendijai 3000 EUR gadā
Lai veicinātu jaunu ģimenes ārstu piesaisti
Līvānu novadam, Līvānu novada dome 2021.gada
25.marta domes sēdē pieņēma saistošos noteikumus “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem”.
Stipendija tiek piešķirta uz visu rezidentūras
laiku. Stipendijas apmērs ir 300,00 EUR mēnesī,
t.sk. iekļaujot arī nodokļus. Līvānu novada dome
ir tiesīga grozīt stipendijas apmēru atbilstoši
kārtējā gadā apstiprinātajam finansējumam
pašvaldības budžetā.
Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju,
līdz 2.augusta plkst.17.00 jāiesniedz šādi dokumenti:
l pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds,
iegūstamā specialitāte, studiju (rezidentūras) programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte (attiecīgi norādot adresi, valsti, tālruņus);
l izziņa no izglītības iestādes, kurā norādīts:
studiju fakts, apgūstamā specialitāte un rezidentūras uzsākšanas un beigu termiņš;
l sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību
gadu;
l rekomendācija vai raksturojums no izglītības
iestādes vai organizācijas, ko pārstāv pretendents;
l pašrocīgi parakstīts apliecinājums izveidot
ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksi
Līvānu novada administratīvajā teritorijā un
šajā ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē
nostrādāt vismaz 5 (piecus) gadus;
l svešvalodās iesniegtu dokumentu tulkojums
valsts valodā.
Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju,

ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:
l pretendents ir rezidents un apgūst ģimenes
(vispārējās prakses) ārsta specialitāti kā pamatspecialitāti saskaņā ar akreditētu profesionālo
rezidentūras izglītības programmu medicīnā;
l sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7
ballēm;
l pretendents pārvalda valsts valodu;
l pretendents apliecina gatavību izveidot
ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksi
Līvānu novada administratīvajā teritorijā un
šajā ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē
nostrādāt vismaz 5 gadus.
Priekšrocība saņemt stipendiju ir tiem pretendentiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu
novada administratīvajā teritorijā, bet, ja šādi
pretendenti ir vairāki, tad tam, kuram ir augstākā vidējā atzīme.
Dokumentus var iesniegt: Līvānu novada
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos, vai iesniegumu iesniedzot elektroniski, ja tas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@livani.lv vai arī, ja stipendijas pretendentam ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts,
iesniegumu var iesniegt, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.
Ar Līvānu novada domes 2021.gada 25.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.9 “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošajiem ārstniecības speciālistiem” var iepazīties oficiālajā
tiesību aktu vietnē www.likumi.lv

Turpinās akcija “Mazais, audz stiprs, vesels,
un laimīgs!”
Jau vairāk kā desmit gadus, un arī šogad,
Līvānu biedrība “Baltā māja” Līvānu novada
Dzimtsarakstu nodaļai dāvā brīvprātīgo adītāju
darinātos pirmos zābaciņus, kurus saņem katrs
jaundzimušais Līvānu novada mazulis. Šī ir
viena no biedrības ilggadējām labdarības akcijām ar nosaukumu “Mazais, audz stiprs, vesels,
un laimīgs!“, kas notiek pateicoties brīvprātīgajam darbam. Adījumiem dzija tiek nodrošināta
no piesaistītā finansējuma – pasākuma sponsors
jau daudzus gadus ir SIA “Līvānu kūdras fabrika“. Paldies Baltajai mājai un visām čaklajām
adītājām par zābaciņos ieadīto sirdssiltumu!

n Brīvprātīgo adītāju uzadītie zābaciņi, kas
tiks dāvināti jaundzimušajiem

Centralizēto eksāmenu rezultāti
Līvānu novadā 2021.gadā
- Ilga Peiseniece,
Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Līvānu novadā 2020./2021.m.g. centralizētos eksāmenus (CE)
6 mācību priekšmetos kārtoja 56 vidusskolu absolventi.
Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija
jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles eksāmens
vienā no svešvalodām. Ceturtais jeb izvēles eksāmens sakarā ar
ārkārtējās situācijas laiku nebija obligāts, taču Līvānu novadā
centralizētos eksāmenus 7 skolēni izvēlējās kārtot bioloģijā, 1 vēsturē, kā arī pārējos eksāmenus: ekonomikā – 1, ģeogrāfijā – 2,
informātikā – 8 skolēni.
Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums
ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo
procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai
eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo
atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā.
Apkopojot aizvadītā mācību gada rezultātus, 24 Līvānu novada
skolu absolventiem, kas ir nedaudz mazāk kā puse no kopējā eksāmenu kārtotāju skaita, vērtējumi eksāmenos ir 80% un augstāk.
Augstus rezultātus ar vērtējumiem virs 80% trijos eksāmenos
ir sasniegusi Līvānu 1.vidusskolas absolvente Anete Sniķere,
divos eksāmenos Līvānu 1.vidusskolas absolventi Ilze Skutele,
Donats Mārtiņš Labinskis un Linda Ibelgaufte.
Labākie absolventu rezultāti atsevišķos mācību priekšmetos:
l latviešu valodā – Līvānu 1.vidusskolā Anete Sniķere 89%
(skolotāja Ārija Baltmane), Ilze Skutele 85% (skolotāja Gunta
Pauniņa);
l matemātikā – Līvānu 1.vidusskolā Anete Sniķere 93%,
Andrejs Bogdanovs 89%, Donats Mārtiņš Labinskis 84% (skolotāja Elita Vaivode);
l angļu valodā – Līvānu 1.vidusskolā Ilze Skutele 94%, Anete
Sniķere 93%, Laura Birzāka 90%, Mareks Lazdiņš 89%, Maksims
Ločs 89%, Donats Mārtiņš Labinskis 88%, Toms Grigalis 88%,
Linda Fokina 85%, Dāniels Puriškevičs 83%, Anna Zakareviča
83%, Loreta Fokina 82%, Monta Evelīna Jagža 81%, Linda
Ibelgaufte 81% (skolotāja Anita Reitere); Līvānu 2.vidusskolā
Vladislavs Savenko 82% (skolotāja Nadežda Dzirko), Rudzātu
vidusskolā Rihards Aļinauskis 86% (skolotāja Ineta Sargune),
Mārcis Čevers 80%, (skolotājs Sandris Skarainis);
l krievu valodā – Līvānu 1.vidusskolā Linda Ibelgaufte 88%,
Jegors Gerasimovs 86%, Viktorija Ratkūne 81%, Kristiāna
Baraņenkova 80% (skolotāja Ināra Lietauniece); Rudzātu vidusskolā Artjoms Mihailovs 83%, Daniēls Kārkliņš 82%, Aleksandrs
Biļenko 82%, Irina Freimane 81% (skolotāja Žanna Lukašenkova).
Svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam
tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs
valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis: C1 (95100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Izglītojamajiem, kuriem svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā
tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā.
Līvānu novadā CE eksāmenu angļu valodā kārtoja 39 skolēni,
no tiem B2 līmeni ieguvuši 24 absolventi jeb 61,5%.
Krievu valodu kā svešvalodu kārtoja 18 absolventi, B2 līmeni
sasnieguši 13 absolventi – 72,2%.
Saņemot triju novada vidusskolu absolventu vērtējumus obligātajos CE, vislabāk novadā veicies Līvānu 1.vidusskolai – angļu valodā 80,3%, krievu valodā 79%, latviešu valodā 62,1%, Rudzātu vidusskolas absolventiem labākie rezultāti novadā ir matemātikā 53,9%.
Valstī šogad absolventi zemākos rezultātus tāpat kā iepriekšējos gados uzrādīja matemātikā, vidēji sasniedzot 36,3%. Līvānu
novadā vidējie rezultāti matemātikā ir 49,05%, kas ir augstāki
par vidējo rādītāju valstī, bet novadā, salīdzinot ar pagājušā gadu,
kāpums ir nozīmīgs, tas ir palielinājies par 11,41%. Latviešu valodā Latvijas skolēni vidēji uzrādījuši 51,3% rezultātu, Līvānu
novadā rezultāti latviešu valodā ir 57,11%, tas ir augstāks par
vidējo rādītāju valstī un novadā par 0,68 procentpunktiem vairāk
nekā pirms gada. Angļu valodas eksāmenā šogad vidējais rezultāts valstī ir 66,8%, novada rezultāts, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu, ir palielinājies par 1,79 procentpunktiem un šogad
sasniegti 71,87%. Krievu valodas kā svešvalodas eksāmenā valstī
vidēji sasniegti 76,8%, novadā vidējais rezultāts ir 73,19%, tas ir
zemāks kā valstī vidējais, taču novadā ir par 3,27 procentpunktiem augstāks nekā pirms gada.
Salīdzinot eksāmenu rezultātus pa gadiem, jāņem vērā, ka
COVID 19 pandēmijas dēļ tika daļēji mainīts eksāmenu saturs,
skolēni eksāmenus pildīja speciālās atbilžu lapās, kuras iepriekšējos gados nebija, eksāmeni notika bez starpbrīža.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tika atcelta eksāmenu norise pamatskolas skolēniem, tā vietā skolēni veica diagnosticējošos darbus un mācību gadu pabeidza ar vērtējumu gadā.
Lai skolēni varētu uzsākt darba gaitas, pārbaudītu savas valsts
valodas prasmes, mazākumtautību izglītības programmas skolēniem pēc pašu izvēles tika piedāvāts kārtot latviešu valodas centralizēto eksāmenu. Šo iespēju izmantoja 11 Līvānu 2.vidusskolas
9.klases skolēni.
Līvānu novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību visām
eksāmenu organizēšanā iesaistītajām personām par atbildīgo
darbu veiksmīgas sesijas procesa nodrošināšanā. Ņemot vērā, cik
sarežģītos apstākļos šogad norisinājās viss mācību gads un arī
eksāmenu periods, paldies skolu vadībai, pedagogiem, kuri arī
attālinātā mācību procesa laikā neatlaidīgi palīdzēja skolēniem
sagatavoties nozīmīgajai zināšanu pārbaudei. Paldies skolēnu
ģimenēm par atbalstu!
Skolu absolventiem vēlam neapstāties zināšanu apguvē un
veiksmīgi izvēlēties turpmākās izglītības gaitas.
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Būvdarbu un projektu aktualitātes
Ielu remontdarbi Ubaglīča rajonā
Objektā turpinās zemes klātnes izbūves darbi,
apmaļu un bruģa seguma izbūve un apgaismojuma
izbūve. Lai mazinātu putekļu veidošanos, ielās, kur
ir intensīvāka smagā transporta satiksme, tiek veikta seguma laistīšana. Pakāpeniski notiek atsevišķu
ielu asfaltēšanas darbi. Būvdarbus objektā veic PS
“VM VB”.
Ubaglīča ielu pārbūves projekta ietvaros mikrorajonā tiek veikta virszemes lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve, ielu apgaismojuma sakārtošana un
modernizācija (no gaisvadu līnijām pārbūvējot uz
apakšzemes līnijām un no nātrija lampām uz LED
apgaismojumu) un ielu seguma atjaunošana.
Ubaglīcis ir sarežģīts objekts, un nepieciešamie
darbi nav paveicami īsā laika posmā, tāpēc ceram uz
iedzīvotāju sapratni. Jautājumu, neskaidrību vai ierosinājumu gadījumā aicinām iedzīvotājus vērsties pie
atbildīgā darbu vadītāja Aivara Doļņikova, t.
27842133, vai Līvānu novada domes būvinženiera
Aināra Skromāna, t.29359849.
SIA “Līvānu siltums” teritorijas pielāgošana
un nokraušanas laukuma izbūve
Objektā atsākušies intensīvi darbi. Tā kā atsevišķi
darbi pārklājas ar noliktavu angāra izbūvi, tad tiek
veikti nepieciešamie precizējumi projektā, lai to
novērstu. Projekta ietvaros šogad paredzēta iežogota
asfaltēta nokraušanas laukuma izbūve – lietus ūdens
novadīšanas sistēmas izbūve, seguma pamatnes izbūve, asfaltēšana, teritorijas labiekārtošana un žoga
uzstādīšana. Pagājušajā gadā tika utilizētas vecās
mazuta tvertnes, nojaukti teritorijā esošie grausti un
izbūvēta jauna siltumtrase. Darbus veic SIA “Riga
rent”.

Noliktavu angārs un piebraucamais ceļš
Turpinās darbi pie stāvlaukuma izbūves. Kad tie
tiks pabeigti, tad paredzēts turpināt piebraucamā ceļa
izbūves darbus.
Projekta kopējās izmaksas 1 854 641,76 EUR, no
kurām attiecināmās izmaksas 1 829 914,49 EUR, t.sk.
ERAF finansējums 1 396 935,49 EUR, Valsts budžeta
dotācija pašvaldībai 72 922,87 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 167 660,82 EUR, privātās attiecināmās
izmaksas 192 395,31 EUR un neattiecināmās izmaksas 24 727,27 EUR.
Ražošanas angārs
Pabeigta tehniskā projekta ekspertīze un labošana.
Dokumentācija iesniegta izvērtēšanai Būvvaldē. Tiek
gatavota dokumentācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai.
“Namiņa” siltināšana
Līvānu Bērnu un jauniešu centra “Namiņš” ēkai
Rīgas ielā 4b notiek pamatu siltināšanas darbi.
Projekta ietvaros tiks veikta visas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Būvdarbus veic SIA
“Jēkabpils PMK”. Būvuzraudzību nodrošina SIA
“AGADOS exertus”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas 143 476,03
EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 99 864,71
EUR, t.sk. ERAF finansējums 84 885,00 EUR, valsts
budžeta dotācija pašvaldībai 4 493,91 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10 485,80 EUR un neattiecināmās
izmaksas 43 611,32 EUR.
Jaunsilavas pamatskolas laukums
Paredzēts
izsludināt
atkārtotu
iepirkumu.
Rekonstrukcijas ietvaros paredzēts laukumam noņemt
vecās betona plāksnes un to atjaunot.

Aicinām izmantot iespēju un piedalīties
bezmaksas vingrošanas nodarbībās
Līvānu novada iedzīvotāji tiek
aicināti pievienoties bezmaksas
vingrošanas nodarbībām gan
Līvānos, gan novada pagastos:

KUR?
KAD?
CIKOS?
Vingrošanas nodarbƯbas LƯvƗnos PirmdienƗs
(LƯvƗnu 1.vidusskolas stadions)
CeturtdienƗs 8.00-19.00
Nǌjošanas nodarbƯbas LƯvƗnos TrešdienƗs
SestdienƗs
(LƯvƗnu 1.vidusskolas stadions)

18.00-19.00
10.00-11.30

Vingrošanas
pagastƗ
Vingrošanas
pagastƗ
Vingrošanas
pagastƗ
Vingrošanas
pagastƗ

18.00-19.00

nodarbƯbas Jersikas OtrdienƗs
CeturtdienƗs
nodarbƯbas RudzƗtu PirmdienƗs
TrešdienƗs
nodarbƯbas Sutru PirmdienƗs
TrešdienƗs
nodarbƯbas Turku PirmdienƗs
TrešdienƗs
piektdienƗs

PIETEIKŠANƖS
tƗlr. 28748559

Lauku ceļu tehniskie projekti
Tehniskās dokumentācijas izstrāde noslēgusies.
Tiek gatavota dokumentācija būvdarbu iepirkuma
izsludināšanai.
Velo remonta stacijas
Pie Līvānu novada domes centrālās administrācijas
ēkas Rīgas ielā 77 un pie Līvānu 2.vidusskolas ēkas
Rīgas ielā 113 uzstādītas velo remonta stacijas.
Stacijas ir aprīkotas ar rokas sūkni ar adapteri
visiem vārstu tipiem, riepu montāžas svirām un skrūvgriežu un uzgriežņu atslēgu komplektiem. Stacijas
konstrukcijas ļauj novietot velosipēdu uz statīva, tāpēc
remontēt velosipēdu būs ērti.
Atkritumu šķirošanas punkts Vecbaznīcas ielā
Tiek precizēti atsevišķi tehniskie dizaina risinājumi
jaunā atkritumu šķirošanas punkta izbūvei
Vecbaznīcas ielā pie vecā tirgus laukuma.
Pašvaldības autoceļu uzturēšana
Turpinās pašvaldības autoceļu greiderēšanas darbi.
Sākta ceļu nomaļu pļaušana. Turpinās citi pašvaldības
autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi.
Atjauno asfalta segumu uz autoceļa P63 LīvāniPreiļi
VAS “Latvijas Valsts ceļi” Latgales reģiona Preiļu
nodaļa informē, ka ir uzsākta asfalta seguma atjaunošana uz valsts reģionālā autoceļa P63 LīvāniPreiļi posmā Sanaude (Sutri)-Preiļi (no 21,540 km
līdz 34,040 km). Darbi jāpabeidz septembrī. Tiks
atjaunota asfaltbetona sega 2 kārtās. Ātruma ierobežojums - 70 km/h. Paredzamais būvobjekta šķērsošanas laiks ~ 20 min.

Līvānu novada domes informācijas tehnoloģiju
daļa aicina savā komandā

DATORTĪKLU ADMINISTRATORU
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2021.gada 25.jūlijam uz
pašvaldības e-adresi vai e-pastu: pasts@livani.lv vai iesniegt
personīgi Līvānu novada pašvaldības klientu apkalpošanas
centrā Rīgas ielā 77, Līvānos.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks virzīti uz otro kārtu –
darba interviju.
Brutto darba alga: 993 EUR pirms nodokļu nomaksas.
Informācija par prasībām pretendentiem un darba pienākumiem www.livani.lv/ Pašvaldība/Vakances. Papildu informācija
pa tālr.29257169 (Juris).

tƗlr. 29542353

19.30-20.30

tƗlr. 28224314
tƗlr. 26667070

18.00-19.00

tƗlr. 26667070

18.00-19.00

tƗlr. 28224314

Nodarbības norisinās projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/006 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros.

Līvānu novada dome
konkursa kārtībā aicina darbā

BŪVINŽENIERI
Pieteikuma/motivācijas vēstuli un CV ar izglītību apliecinošo
dokumentu kopijām un iespējamām rekomendācijām līdz 2021.
gada 26. jūlijam iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu - Līvānu
novada dome, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316,
nosūtot uz e-adresi vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: pasts@livani.lv
Brutto darba alga – 1320 EUR. Darba līgums uz nenoteiktu
laiku.
Informācija par prasībām pretendentiem un darba pienākumiem www.livani.lv/ Pašvaldība/Vakances.

Atgādinājums par pareizu atkritumu apsaimniekošanu Līvānu novadā
- Gunita Vaivode,
Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu
un vides pārvaldības daļas vadītājas vietniece
Šobrīd ir sācies atvaļinājumu laiks, un daudzi no
mums ne tikai atpūšas, bet arī cenšas sakārtot savus
īpašumus, vidi sev apkārt. Tāpēc neliels atgādinājums
par to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt.
Atkritumus nedrīkst dedzināt
Atcerēsimies, ka veicot savu īpašumu sakopšanu, atbilstoši Līvānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu
novadā” ir stingri aizliegts dedzināt atkritumus – tai skaitā
lapas, zarus, zāli, kas ir bioloģiski noārdāmie atkritumi.
Kā alternatīvs risinājums zaļo atkritumu apsaimniekošanā ir kompostēšanas laukuma ierīkošana sava
īpašuma teritorijā.
Aicinām privātīpašumu īpašniekus būt saudzīgiem
pret vidi, saudzēt kaimiņu un savu veselību, nededzināt lapas, zarus, it sevišķi ņemot vērā to, ka ir sācies
karstais laiks, radot gaisa piesārņojumu – smogu un
paaugstinātu ugunsbīstamību.
Ugunskurā atkritumi deg ar salīdzinoši zemu temperatūru, kas nozīmē to, ka visas ķīmiskās vielas pilnībā nesa-
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deg, bet izplatās apkārtējā vidē. Tas, protams, vispirms ir
liels risks pašam atkritumu dedzinātājam, jo viņš ieelpo šos
indīgos dūmus. Tomēr pastāv arī ilgtermiņa riski apkārtējai videi un cilvēku veselībai, jo šīs indīgās vielas tiek emitētas gaisā, un līdz ar to tās vēlāk nosēžas uz augsnes.
Atkritumi jāapsaimnieko pareizi
Atkritumu radītājs no privātmāju sektora (ja nav iegādāti
SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” marķētie
maisi), nedrīkst izmest nešķirotos sadzīves atkritumus
daudzdzīvokļu māju sadzīves atkritumu savākšanas punktos.
Privātmāju iedzīvotāji marķētos maisus var novietot tikai
pie sadzīves atkritumu savākšanas punktiem, kā arī līgumā
noteiktajās vietās. Atkritumu šķirošanas punkti un pilsētas
sabiedriskajās vietās uzstādītie konteineri, piemēram, Meža
skvērā (pie vecajiem kapiem, pie automazgātavas Car Wash,
Liepu ielā, Lauku ielā), nav sadzīves atkritumu savākšanas
punkts, līdz ar to marķētos maisus tur nedrīkst novietot.
Celtniecības atkritumus, lielgabarīta atkritumus
un nolietotās elektropreces sadzīves atkritumu savākšanas punktos un šķirošanas punktos izmest nedrīkst.
Par to savākšanu jāsazinās ar SIA “Līvānu dzīvokļu
un komunālā saimniecība” Atkritumu apsaimniekošanas iecirkni, zvanot pa vienoto tālr. 24408 000.
Sašķirotos sadzīves atkritumus (stikls, PET pudeles, kartons u.c.) ikviens drīkst izmest atkritumu šķi-

rošanas punktos attiecīgās krāsas konteineros. Jo vairāk atkritumu tiks sašķirots, jo mazāk būs jānoglabā
atkritumu poligonos, jo mazāk būs jāmaksā.
Šogad paredzēts veikt divu esošo atkritumu šķirošanas laukumu (punktu) uzlabošanas darbus (laukums pie auto mazgātavas Car Wash, Rīgas ielā 249,
un laukums pie bibliotēkas, Krustpils ielā 8).
Jāšķiro arī kapsētās
Veicot kapsētu uzturēšanas un apsaimniekošanas darbus veidojas dažādi atkritumi, gan biomasa, gan plastmasa, gan stikls. Šobrīd pašvaldība strādā pie tā, lai uzlabotu kapsētās radīto atkritumu apsaimniekošanu.
BIOMASU (skujas, smiltis, lapas, dabīgie ziedi) no
pārējiem kapu atkritumiem ir iespējams atdalīt Līvānu
pilsētas Jaunajos (Draudzes) kapos un Līvānu novada
lauku kapsētās. Biomasai kapsētās ir izveidoti speciāli
pagaidu uzglabāšanas laukumi.
PĀRĒJIE KAPU ATKRITUMI (sveces, plastmasas
maisiņi un plastmasas puķes, puķu podi, vāzes, drātis utt.)
jāizmet atkritumu konteineros vai koka kastēs (konteineros), kas ir novietoti kapsētām pieguļošajās teritorijās.
Neskaidrību gadījumā varat zvanīt Līvānu novada
domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības
daļas vadītāja vietniecei vides pārvaldības jomā
Gunitai Vaivodei pa tālr. 22024485.
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Zaigas zaigoja Līvānu novadā
- Zaiga Ābele
Jau 14. gadu pašā vasaras
vidū, ap 9.jūliju, Zaigas tiekas
savā kārtējā salidojumā – svinam sava vārda svētkus!
Zaiga. Internetā var atrast
informāciju, ka Latvijā dzīvo
apmēram 1630 personas ar
šādu vārdu. Kā nu tur ir patiesībā, nezinu, bet mūsu, Zaigu,
lokā tādas savstarpēji pazīstamas ir ap 200 vārda māsas.
Parasti Zaigu salidojumā ierodas no 20-30 Zaigām. Ik gadu
mums kāda Zaiga pievienojas,
diemžēl, kāda arī aiziet. Pa
šiem gadiem daudz kas mainījies, izaug pašas Zaigas, nāk
bērni, mazbērni. Jaunajām
Zaigām piebiedrojas vīri. Kādai
Zaigai nupat nācis pasaulē
ceturtais mazmazbērniņš. Kad
pirmo reizi Kuldīgā tikāmies,
jaunākajai Zaigai bija gadi desmit, un tad kādā salidojumā
viņa jau ir kopā ar vīru un bērniņu. Otrai “mazajai” Zaigai,
kura pirmajā salidojumā arī vēl
bija tikai bērns un piedalījās
svētkos kopā ar savu mammu
un māsiņu, pēc pāris gadiem
jau līdzi brauca draugs, un nu
jau viņa ir sieva un mamma
diviem bērniņiem. Esam dažāda vecuma, dažādu profesiju
pārstāves, mums ir dažādas
ticības un matu krāsas, bet
visas esam brīnišķīgas. Šogad
salidojumā jaunākajai Zaigai ir
38 un vecākajai – 81 gads!
Svētkus katru gadu cenšamies rīkot citā vietā. Trīs reizes
esam tikušās Kuldīgā, kur arī
dzima šī ideja par Vislatvijas
Zaigu tikšanos, arī sava salidojuma 10 gadus svinējām
Kuldīgā. Mūsu pasākums izpletās pa visu Latviju – esam zaigojušas Jelgavā, Ziemupē,
Saldū, Taurupē, Vecpiebalgā,
Rīgā, Morē, Kroņaucē, Tērvetē
u.c. Šādā veidā mēs apceļojam
un iepazīstam arī savu dzimto
Latviju. Katrā vietā ir kāda
Zaiga (vai vairākas), kas pasākumu organizē – atrod piemērotu tikšanās vietu, organizē
ekskursijas un dažādus pasākumus, kas raksturo tieši šo
konkrēto novadu, pilsētu.
Prieks par tiem Zaigu
vīriem, kas uzticīgi pavada
savas dāmas uz šo prestižo
pasākumu gadu no gada! Esam
kļuvuši kā ģimene, esam tā
sadraudzējušās, ka uzturam
savstarpējus sakarus arī visa
gada garumā. Braucam viena
pie otras ciemos, dalāmies ar
priekiem un cenšamies palīdzēt, ja kādai iet grūti.
Mums izveidojusies tāda tradīcija, ka “jaunā” Zaiga, kura

Precizēti ar Līvānu novada domes 2021.gada
17.jūnija lēmumu Nr. 9-14 (prot. Nr.9)
Līvānu novada domes saistošie noteikumi
Grozījumi Līvānu novada domes 2019.gada 28.augusta
saistošajos noteikumos nr.10

“Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu
un izmantošanu”
LĪVĀNOS
2021.gada 29.aprīlī Nr.12
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 6.punku un trešo daļu

n Līvānu novadā notika Vislatvijas Zaigu salidojums /foto no
pasākuma dalībnieču personīgā arhīva

pirmo reizi piedalās svētkos,
rīko nākošo salidojumu savā
pusē. Un tā nu pienāca kārta
Līvāniem, pirmo reizi Latgalē.
Sakarā ar ierobežojumiem, protams, bijām nobažījušās, vai
šogad pasākums vispār notiks,
bet viss saslēdzās tā, ka “vilks
paēdis un kaza dzīva”. Mūsu
vārda māsa Līvānu Zaiga bija
noorganizējusi Līvānu stikla
un amatniecības centra apskati
un sarūpējusi svētkiem vienreizēji skaistu un neparastu vietu
dabiskā un ekoloģiskā vidē –
Caunu mājās, kurās saimnieko
Cilvēka
attīstības
centra
“Rāmzemes” radītāji Inga un
Gatis Reinfeldi. Saimnieki
dzīvo saskaņā ar sevi un dabu,
viņi meklē atbildes uz jautājumiem par laimi, mīlestību,
attiecībām, veselību un citām
svarīgām vērtībām un ar savu
pieredzi dalās arī ar citiem.
Paši par sevi viņi teic:
“Rāmzemē ir kāpnes uz debesīm.” To mēs arī piedzīvojām!
Mēs tikām apkalpotas, lutinātas, paēdinātas un izdancinātas. Mums tika veltīta visa
diena! Tiešām bija interesanti,
nobaudījām gardus ēdienus,
ieguvām jaunu pieredzi, veido-

jām ziedu paklāju, dziedājām
latgaliešu dziesmas, dejojām.
Zaigām katram salidojumam ir savs dresskods – šogad
visas bijām baltā. Cik ļoti tas
iederējās šajā viesmīlīgajā un
miera pilnajā vietā! Foto sesijā
uz siena ruļļiem mūsu baltie
tērpi tā vien sauca: Skatieties,
tās esam mēs – Zaigas!”
Protams,
mēs
ienesām
Rāmzemes sētā mazliet vairāk
nemieru, smieklus un jautrību,
jo bez tā Zaigas nu nekādi
nevar. Ceram, ka viesmīlīgie
saimnieki mums piedos.
Sirsnīgi zaigojošs paldies
Ingai un Gatim Reinfeldiem un
mūsu tās dienas galvenajai
Līvānu Zaigai par brīnišķīgajiem svētkiem!
Uz tikšanos nākamajā gadā
Rīgā, iekš oranžajiem krāsu
tērpiem!
P.S.Rīgas Zaiga, bijusī kuldīdzniece, tālbraucēja, 5 ceļojumu stāstu un dzejoļu grāmatu
autore, vecvecmāmiņa 4 mazmazbērniem, 72 gadi.
Paldies Līvānu novada
domei, īpaši priekšsēdētāja
vietniecei Gintai Krauklei, par
sarūpētajiem
sveicieniem
Zaigām! (Zaiga Ližbovska)

Kā Līvānu novada Sociālajā dienestā saņemt
lietoto apģērbu?
Šī gada pavasarī Līvānu novadā projekta
“Tīri Labi” ietvaros tika rīkots tekstilizstrādājumu vākšanas maratons, kurš noslēdzās ļoti
veiksmīgi. Šobrīd Līvānu novada Sociālā dienesta telpās ir liels apjoms lietotu, bet labas
kvalitātes apģērbu. Aicinām visus, kuriem tas
ir nepieciešams, izmantot iespēju saņemt lietoto apģērbu. Atcerēsimies, ka otrreizējā izmantošana ir ne tikai videi draudzīga pieeja, bet arī
līdzekļu ekonomija. Iepriekšēja pieteikšanās
darba laikā, zvanot uz sociālo dienestu pa tālr.
27803949.

Pateicība
No sirds pateicamies un sakām lielu paldies “Garšu brauciens” organizētājiem un dalībniekiem par sarūpētajām dāvanām un atraktivitāti! Jūs palīdzējāt dažādot mūsu senioru ikdienu!
Sociālās aprūpes centrs “Rožlejas”

Izdarīt Līvānu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošajos noteikumos nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu un izmantošanu” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1. izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja vietnieks, Līvānu novada domes kārtībnieks, pagasta pārvalžu vadītāji (atbilstošā pagasta teritorijā), bet
administratīvā pārkāpuma lietu izskata Līvānu novada domes
Administratīvā komisija.”
2. Papildināt saistošo noteikumu 8.punktu ar trešo teikumu
šādā redakcijā:
“Sniegt amatnieka pakalpojumu un veikt tirdzniecību Līvānu
novada kapsētās var tikai ar kapsētas apsaimniekotāja vai kapu
pārvaldnieka saskaņojumu.”
3. Izteikt Noteikumu 27. un 28.punktu šādā redakcijā:
“27. Kapavieta ir uzturama šādā kārtībā:
27. 1. kapavieta tiek sakārtota (novākti ziedi, vainagi, zari,
izveidota kapa kopiņa u.tml.) ne vēlāk kā gada laikā pēc apbedījuma veikšanas;
27. 2. kapavieta un tai pieguļošais celiņš regulāri jākopj un
jāuztur kārtībā (jānovāc kritušas lapas, zarus, gružus, jānopļauj
zāli, u.tml.);
27. 3. kapavietas apstādījumi nepārsniedz piešķirtas un ierādītas kapavietas robežas;
27. 4. krūmi un koki, kuri norobežo kapavietu, nav augstāki
par 1,5 m;
27. 5. atkritumus pēc kapavietas kopšanas pabeigšanas nekavējoties nogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteineros;
28. Par 27.punkta noteikumu neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.”
4. Svītrot Noteikumu X.nodaļu.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs A.Vaivods
2021.gada 29.aprīļa Līvānu novada domes saistošo noteikumu
Nr.12 “Grozījumi Līvānu novada domes 2019.gada 29.augusta
saistošo noteikumu Nr.10 “Par Līvānu novada kapsētu uzturēšanu
un izmantošanu””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojumaraksts
sadaŲa

NorĈdĈmĈinformĈcija

1.Projektanepieciešamţbas
pamatojums

Ir nepieciešams grozţt noteikumus un attiecţgi papildinĈt ar
normĈm,kasparedzadministratţvoatbildţbu,kĈarţparedzĤt
amatpersonu un institƻciju administratţvĈ pĈrkĈpuma
procesaveikšanaskĈrtţbu.

2.5ssprojektasaturaizklĈsts Ir grozţti noteikumu 4. un 8.punkts. Noteikumu 27. un
28.punkti ir grozţti un ir paredzĤts, kĈdĈ veidĈ ir uzturama
kapavieta un paredzĤta administratţvĈ atbildţba par kapa
vietasneuzturĤšanukĈrtţbĈ.IrsvţtrotanoteikumuX.nodaŲa.
3.InformĈcijaparplĈnoto
projektaietekmiuz
pašvaldţbasbudžetu

Saistošo noteikumu ţstenošanai netiek prognozĤta finansiĈla
ietekmeuzpašvaldţbasbudžetu.

4.InformĈcijaparplĈnoto
projektaietekmiuz
uzźĤmĤjdarbţbasvidi
pašvaldţbasteritorijĈ

NavattiecinĈms.

5.InformĈcijapar
administratţvajĈm
procedƻrĈm

Ar saistošajiem noteikumiem jaunas funkcijas iestĈdĤm un
amatpersonĈm netiek uzliktas un esošĈs funkcijas pĤc
bƻtţbasnetiekpaplašinĈtas.

6.InformĈcijapar
konsultĈcijĈmar
privĈtpersonĈm

Navnotikušas



Līvānu novada domes priekšsēdētājs A.Vaivods
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Biedrības “Baltā māja” ieviestā
projekta pasākumi Līvānu novadā

- Inguna Badune, projekta vadītāja
Biedrība “Baltā māja” ievieš projektu “Biedrības
“Baltā māja” aktivitātes kopienas pilsoniskuma apziņas stiprināšanai” (projekta finansēšanas līgums
Nr.AIF/2020/SDK/01). Projekts tiek īstenots Eiropas
Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu
2014. – 2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā
programmā “Demokrātijas kultūra”. Biedrības “Baltā
māja” projekta mērķis ir īstenot aktivitātes Latgales
reģiona kopienu un to pārstāvošo NVO pilsoniskuma
apziņas stiprināšanai. Šoreiz atskats uz pasākumiem,
kuri notika Līvānu novadā.
Aprīļa mēnesī savu gaitu uzsāka informatīvā ceļojošā izstāde “Tavai Baltajai mājai 25”, kas apmeklētājiem ļauj iepazīties ar organizācijas 25 darbības gadu
laikā paveikto demokrātijas stiprināšanas un kopienas
pilsoniskuma apziņas veicināšanas jomās. Septiņi
informatīvie banneri detalizēti atspoguļo biedrības
“Baltā māja” paveikto sabiedrības līdzdalības veicināšanā un sociālo pakalpojumu sniegšanā. Pirmie ar
ceļojošo izstādi iepazinās Līvānu novada Jersikas
pagasta ļaudis, pēc tam izstāde bija skatāma Sutru
pagastā.
Pirmā mūsu ceļojošās izstādes pietura maija
mēnesī bija Jersikas pagastā – Līvānu novada
Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā “Rīts”. Savās
telpās mūs laipni uzņēma atsaucīgā bibliotekāre
Evita Daibe. Priecājamies, ka, neskatoties uz valstī
noteiktajiem ierobežojumiem, ar izstādi bibliotēkas
telpās iepazinās salīdzinoši liels skaits vietējo cilvēku. 27. maijā notika biedrības “Baltā māja” pārstāvju tikšanās ar Jersikas pagasta aktīvajiem iedzīvotājiem. Visi tikšanās dalībnieki bija priecīgi par tikšanos, kas izsauca daudz emociju, raisīja atmiņas
par vietējās kopienas pārstāvju līdzdalību vairākos
“Baltās mājas” ieviestajos projektos vai aktivitātēs.
Biedrības pārstāvji stāstīja arī par organizācijas
aktualitātēm, atbildēja uz jautājumiem. Sarunas
raisījās arī par tuvojošajām pašvaldības vēlēšanām,
kurās ikkatram jāizdara sava izvēle, kas būs nozīmīga vietējo kopienu attīstībai un demokrātijas stiprināšanai Līvānu novadā un Latvijā kopumā.
Pateicamies aktīvajiem jersikiešiem un īpašs paldies vienmēr nosvērtajai un uzmundrinošajai

Ar lielu interesi mēs gaidījām pirmo informatīvo interaktīvo pasākumu “Jaunietis jaunietim”, kas 19. jūnijā notika
Turku pagasta Jaunsilavās. Šo
pasākumu ieviesa mūsu projekta partneris – iniciatīvas grupa
“Līvānu novada jauniešu dome”,
kas ne vien sagatavoja interesantu pasākuma norises programmu, bet arī uzaicināja zinošu un atraktīvu pasākuma vadītāju – populāro jūtūberi Edgar
Fresh ( Edgars Feščenko).
Pasākuma ievadā jaunieši
darbojās Jaunsilavas skolas
apkārtnē, bet vēlāk, sadaloties
grupās, devās orientēšanās
gājienā, kura laikā, apmeklējot
n Pasākuma „Jaunietis jaunietim” dalībnieki ar pasākuma vadītāju
12 punktus (piemēram – sporta
Edgar Fresh ( Edgars Feščenko) pārrunā labākos risinājumus vides uzlaboša- laukumu, atkritumu konteinenai Līvānu novada Turku pagasta Jaunsilavās /projekta publicitātes foto/
ru novietni, strautu ar bebru
aizsprostu, skolas dārzu), iepaJersikas pagasta pārvaldes vadītājai Anitai
zina potenciāli uzlabojamas vietas Jaunsilavas cieLietauniecei.
Informatīvās ceļojošās izstādes “Tavai Baltajai mata apkārtnē. Šajos punktos komandām bija jāatmājai 25” nākošā pietura bija Līvānu novada bild uz dažādiem aktuāliem jautājumiem un jāsniedz
Centrālās bibliotēkas Sutru bibliotēkā. 17. jūnijā savs redzējums, kā šīs vietas vai teritorijas būtu uzlanotika biedrības pārstāvju tikšanās ar aktīvajiem bojamas, lai tās būtu sakoptākas un noderīgākas gan
Sutru pagasta pārstāvjiem, kas notika gan tikko aiz- jauniešu iniciatīvām, gan visai vietējai kopienai.
Pasākuma noslēgumā savu viedokli par jauniešu prevadīto pašvaldību vēlēšanu iespaidā, gan arī tuvojozentētajām idejām sniedza Edgar Fresh, kurš ne vien
šos Līgo svētku gaidās. Tas nozīmēja, ka tika pārrudalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem, bet arī uzņēnāta ne tikai informācija, kas saistīta ar biedrības
ma video sižetus. Pasākuma noslēguma daļā piedalī“Baltā māja” aktualitātēm, bet raisījās arī spraigas jās arī Turku pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne
sarunas par tematiem, kas bija svarīgi pasākuma Kirilova, kura ar interesi uzklausīja jauniešu ieteikudalībniekiem. Dalībnieki atzina, ka jau tik sen nav mus, pastāstīja par Turku pagasta attīstības prioritābijušas iespējas kopīgi ko pārrunāt, dalīties ar tēm un atzinīgi novērtēja vairākus pasākuma dalībsavām raizēm, sasniegumiem, novērojumiem. Sutru nieku ierosinājumus, no kuriem dažus pagasts pat
ļaudis tik tiešām ir ne vien čakli darba rūķi, bet būtu ieinteresēts realizēt tuvākajā nākotnē.
viņiem ir arī plašas intereses, interesanti hobiji un Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem un orgatie labi pārzin Līvānu novada jaunumus. Pasākuma nizatoriem par ieguldīto darbu, par radošu domāšadalībnieki piedalījās arī erudīcijas spēlē, kurā bija nu, kā uzlabot savu dzīves vidi, un arī par izturību
jāatbild uz dažādiem jautājumiem par biedrību karstajā saulē.
“Baltā māja”. Pateicamies par sirsnīgo uzņemšanu
Nākamais pasākums jauniešiem notiks jūlija
Sutros, īpašas mūsu pateicības atsaucīgajai Sutru vidū Līvānos, tiek plānotas arī citas projekta aktibibliotēkas vadītājai Valdai Pintānei un iedvesmojo- vitātes. Aicinām sekot informācijai www.baltamašajai Paulīnai Zariņai, Sutru pagasta pārvaldes ja.lv un facebook.com/baltamaja1996 profilā. Uz
tikšanos!
vadītājai.
Kopš 5. jūlija informatīvā izstāde “Tavai Baltajai
Šī publikācija ir izveidota ar Islandes, Lihtenšteinas
mājai 25” ir apskatāma Līvānu novada Rudzātu
pagastā – Līvānu novada Centrālās bibliotēkas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu
Rudzātu filiālbibliotēkā. Ceļojošo izstādi papildinās programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikāciarī biedrības pārstāvju tikšanās ar vietējiem iedzīvo- jas saturu atbild projekta Nr.AIF/2020/SDK/01 īstenotājs biedrība “Baltā māja”.
tājiem, tās norise plānota augusta otrajā pusē.

Noslēdzies projekts “Latviskās dzīvesziņas skola”
- Anna Kārkle,
projekta vadītāja
Gada garumā Līvānu 1.
vidusskolas Laimiņas skolā
tika
realizēts
projekts
“Latviskās dzīvesziņas skola ”.
Tas bija ilgtermiņa projekts,
nodarbības tika izplānotas
atbilstoši gadalaiku ritējumam.
Tika izcelti seši Saules gada
pieturas punkti. Nodarbību
saturs un formas tika izvēlētas
atbilstoši bērnu vecumam –
caur dziesmu, rotaļu, caur spēlēm, sarunām un praktisku
darbošanos. Latviskās dzīvesziņas skolas apmeklētājiem bija
iespēja apgūt dažādas amatu
prasmes un Latgales kulinārijas mantojumu.
Pirmā tikšanās reize bija
Miķeļos, kad tika daudzināta
raža. Tika runāts arī par rudeni
kā kāzu laiku. Ar saviem pieredzes stāstiem dalījās projekta
vadītāja Anna Kārkle. Interaktīvo
nodarbību par Latgales novada
kulinārijas mantojumu vadīja
Vārkavas vidusskolas folkloras
kopas “Volyudzeite” vadītāja
Helēna Ērgle.
Tad nāca Mārtiņi. Sakarā ar
epidemioloģisko situāciju valstī
nodarbības varēja notikt tikai
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vienas kopienas robežās, bet
lektori un amatnieki varēja
darboties tikai virtuāli ZOOM
platformā. Interaktīvās nodarbības “Tōdi roksti pyureņā”
vadītājs Jānis Zvirbulis mācīja
koka darbus, bet Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna”
vadītāja Inese Valaine ierādīja,
kā aust celu jostiņas. Kādi tad
būtu Mārtiņi bez Garā degustācijas galda! Praktiski darbojoties, skolas virtuvē tika cepti
speķa pīrādziņi. Galdā tika celts
arī Mārtiņu zoss cepetis.
Neiztika arī bez maskošanās,
spēlēm, rotaļām un dziesmām.
Sakarā ar epidemioloģisko
situāciju valstī arī Ziemas saulgriežu nodarbības daļēji notika
ZOOM platformā. Folkloras
kopas “Ceiruleits” dalībnieks
Mairis Iesalnieks vadīja Ziemassvētku dziesmu un rotaļu
virtuālo meistardarbnīcu. Folkloras kopas “Turki” dalībniece
Žanna Vilcāne vadīja puzuru
vēršanas darbnīcu. Projekta
vadītāja Anna Kārkle stāstīja,
kā gatavojamas kūčas. Praktiski darbojoties, tika ceptas
piparkūkas.
Epidemioloģiskā situācija
valstī neuzlabojās, skolēni
mācības turpināja attālināti,

tāpēc sarunas un praktisko
darbošanos nācās pārcelt uz
laiku, kad saslimstība ar
COVID 19 samazinājās. Tika
vēlreiz pārrunāts par tiem
gadskārtu svētkiem, kurus pulcēšanās dēļ nevarēja svinēt. Ar
savām zināšanām un amata
prasmēm dalījās folkloras
kopas “Turki” vadītāja Terēzija
Rubene, kokapstrādes meistars
Jānis Ernstsons, folkloras
kopas “Ceiruleits” dalībnieks
Mairis Iesalnieks, keramiķe
Līga Bernāne. Skolēni mācījās
cept kanēļmaizītes un siermaizītes. Prieks, ka savu atbalstu
sniedza arī vecāki. Aija
Smirnova mācīja bērniem uz
iesma cept “ceļinieku maizi”.
Projekts “Latviskās dzīvesziņas skola” noslēdzās ar Jāņu
ielīgošanu. Folkloras kopa
“Ceiruleits” izdziedāja bagāto
dziesmu pūru, tika apgūtas
Jāņu
rotaļas
un
danči.
Saimniece Ilze Kārkle ierādīja,
kā sienams Jāņu siers, folkloras kopas “Turki” dalībniece
Žanna Vilcāne mācīja dažādus
vainagu pīšanas paņēmienus,
Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” vadītāja Inese
Valaine ierādīja, kā vijamas
aukliņas Jāņuzāļu pušķa sasie-

šanai. Keramiķe Līga Bernāne
mācīja, kā veidot māla glezniņas ar augu nospiedumiem.
Latviskās dzīvesziņas skolas
programma veicina uz tradīcijām balstītu ģimenes vērtību
popularizēšanu, tradīciju izzināšanu un pārmantošanu
paaudzēs, kā arī sekmē latgaliešu tradicionālās kultūras un
latgaliešu valodas saglabāšanas un attīstības procesus

Līvānu novadā.
Pateicoties projektam, tika
sniegts atbalsts tradicionālās
kultūras izglītības programmu
integrācijai vispārējā un interešu izglītībā.
Projektu atbalstīja Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Līvānu
novada dome, Līvānu 1.vidusskola un Līvānu Bērnu un jauniešu centrs.

n Keramiķe Līga Bernāne māca, kā veidot māla glezniņas ar
augu nospiedumiem /projekta publicitātes foto/
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Vasaras Saulgriežu sveicieni
Līvānu novada pagastu
Jāņiem un Līgām
- Ieva Pastare,
Līvānu novada
KC menedžere
Spītējot ierobežojumiem un
apstākļiem, pašā vasaras pilnbriedā, kad saule rotājās visaugstāk pie debesīm, Līvānu
novada Kultūras centra struktūrvienību darbinieki apvienoja
spēkus, lai dabas enerģiju un
līksmu garu nestu tuvāk pagastu ļaudīm.
21. un 22.jūnijā kultūras
namu vadītājas kopā ar pagastu pārvalžu vadītājiem devās
braucienā pa Līvānu novada
pagastiem, lai vaigu vaigā un
tomēr distancēti satiktos ar
pašu cilvēkiem, kuriem Līgo
svētki ir dubultsvētki – Līgām
un Jāņiem, kuru pagastos ir
vairāk kā 200. Šogad kultūras
darbinieki, vēloties dāvāt īpašu
uzmanību, pašu rokām lasīja
un veidoja bērzu pirts slotas,
lai kopā ar laba vēlējumiem tās
nestu pagastos dzīvojošiem
gaviļniekiem. Sastapto cilvēku
prieks un pārsteigums sniedza
gandarījuma sajūtu un pārliecību, ka svētkus tik tiešām
varam radīt paši, neatkarīgi no
tā, kādi apstākļi valda apkārt.

Svētku sveicienus no Rožupes
kultūras nama saņēma arī
alternatīvās aprūpes centra
“Rožlejas” iemītnieki un darbinieki.
Savukārt Līvānu pilsētā
ikvienam iedzīvotājam un viesim Līgo priekšvakarā tika
dāvātas pozitīvas emocijas caur
skanīgiem sveicieniem, ko sniedza folkloras kopa “Rūžupis
veiri”, kuri muzicēja peldot

laivā pa Dubnas upi. Paldies
ikvienam, kurš Dubnas krastus
piepildīja ar dzirkstošiem
smiekliem un gavilēm, kā arī
tālajiem viesiem, kuri muzikālo
pārsteigumu arī paši ieradās
baudīt laivās.
Lai saulgriežos uzkrātais
spēks dod enerģiju jauniem,
labiem darbiem un dabas miers
vairo cilvēcību un saskaņu
sabiedrībā!

n Līgo priekšvakarā folkloras kopa “Rūžupis veiri” muzicēja
peldot laivā pa Dubnas upi /Jāņa Magdaļenoka foto/

Izstāde “Atgriešanās”
Līdz 31. augustam Līvānu stikla un amatniecības centra izstāžu zālē apmeklētājiem ir
iespējams apskatīt Lietuvas stikla mākslinieka
Remigijusa Kriukas darbu izstādi “Atgrie šanās”.
Remigijus Kriukas dzimis 1961. gada 14.
Martā, Paņevežā. 1985. gadā absolvēja Lietuvas
Valsts mākslas institūtu, kur ieguva stikla mākslinieka izglītību. No 1993. – 2000. gadam strādāja par stikla dizaineri AS “Paņevežas stikls”
darbnīcā. 2000. gadā viņš Paņevežā nodibināja
pats savu stikla studiju “GlassRemis”, kurā darbojas trīs stikla dizaineri.
Kopš 1985. gada viņš aktīvi ir piedalījies vairākās izstādēs un radošos mākslas simpozijos
Lietuvā, Bulgārijā, Vācijā, Igaunijā, ASV,
Latvijā, Luksemburgā, Nīderlandē, Krievijā,
Somijā, Zviedrijā, Ukrainā, Dānijā, Japānā,
Dienvidkorejā un citās valstīs. Mākslinieks kopā

ar savu “GlassRemis” komandu ik pa diviem
gadiem Paņevežā organizē starptautisko simpoziju “GlassJazz”, kas pulcē stikla māksliniekus
no visas pasaules.
Savu diplomdarbu Remigijus Kriukas savulaik izstrādāja Līvānu stikla fabrikā. Šī sadarbība turpinājās vēl 10 gadus. Ar diplomdarbu aizsākās mākslinieka radošā darbība. Šo 36 gadu
laikā, darbojoties ar stiklu, Remigijus savu talantu ir turpinājis attīstīt pat izveidojot savu īpašo
stikla veidošanas un apstrādes stilu, kas ir kā
mākslinieka rokraksts, pēc kā viņu var atpazīt.
Izstādē “Atgriešanās” ir iespējams apskatīt
darbus no viņa radošās darbības sākuma līdz pat
mūsdienām. Ar savu izstādi mākslinieks parāda,
ka ir atgriezies Līvānos, lai pateiktu paldies par
iespēju atsperties radošajam lidojumam un
mums visiem pastāstītu par gadu gaitā uzkrāto
pieredzi, darbojoties ar stiklu.

Noslēdzies skolēnu skatuves runas
priekšnesumu video konkurss
- Aija Skarbiniece,
Līvānu BJC izglītības metodiķe
17.maijā Līvānos notika Skolēnu skatuves
runas priekšnesumu video konkursa 1.kārta,
kuru organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu
centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Piedalījās divas Līvānu novada izglītības
iestādes, kuras pārstāvēja 12 skatuves runas
runātāji ar 8 pedagogu atbalstu.
Konkursa mērķis ir bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana.
Konkursa žūrija (Margita Mālniece, Līvānu
novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļas vadītāja, Sanita Pinupe, Sutru KN un
Rožupes KN vadītāja, Aija Skarbiniece, Līvānu
BJC izglītības metodiķe) attālināti uzklausīja
dalībnieku priekšnesumu video. Tika vērtēta:
domas atklāsme (runas loģika un runātāja uzdevums), spilgtu priekšstatu gleznu esamība un
atklāsme klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt,
saprast), kontakts ar klausītāju (kam runā),
skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam (vecums, individualitāte).
Neskatoties uz attālinātajām mācībām un cita
veida pārbaudījumiem, dalībnieki konkursam
bija sagatavojušies izcili – deviņas Augstākās
pakāpes un trīs 1. pakāpes diplomi. Īpašu aiz-

rautību, degsmi un mīlestību pret literatūru
demonstrēja 1.klases skolēni. No 12 dalībniekiem Līvānu novada kārtā uz nākošo kārtu tika
nosūtīti 8 dalībnieku priekšnesumu video.
2.kārtā iesūtītos video priekšnesumus vērtēja
VISC izveidota vērtēšanas komisija: Anna
Jansone, režisore, pedagogs, Dace Liepeniece,
režisore, pedagogs, Dace Jurka, VISC vecākā
referente. Līvānu novada dalībnieki tika atzinīgi
novērtēti:
l Katrīna Veigule (Līvānu 1.vsk., sk. Anna
Kārkle) – I pakāpe;
l Diāna Zute (Līvānu 1.vsk., sk. Anna Kārkle)
– II pakāpe;
l Ansis Oskars Smirnovs (Līvānu 1.vsk., sk.
Anna Kārkle) – I pakāpe;
l Katrīna Vanaga (Līvānu 1.vsk., sk. Sandra
Seladina) – II pakāpe;
l Mikus Jankovskis (Līvānu 1.vsk., sk.
Sandra Seladina) – I pakāpe;
l Estere Tūmiņa (Līvānu 1.vsk., sk. Anita
Strode) – II pakāpe;
l Melānija Skrodere (Līvānu 1.vsk., sk. Anita
Ancāne) – I pakāpe;
l Poļina Ustinova (Jaunsilavas psk., sk.
Skaidrīte Bērziņa) – I pakāpe.
Paldies skolotājiem un vecākiem par atsaucību, līdzjušanu un ieguldīto darbu dalībnieku
gatavošanā!

Mācību gada noslēgumā
vizuāli un vizuāli plastiskās
mākslas konkursi
- Aija Skarbiniece,
Līvānu BJC izglītības metodiķe
Mācību gada noslēgumā turpināja norisināties vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas konkursi “Radi rotājot” un “Zeme
mūsu rokās”, kurus organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs
sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Kā ierasts, arī šogad
konkurss notika attālināti. Līvānu novada kārta abiem konkursiem ir noslēgusies, bet 2.kārta notiks jūlijā (izstādē Rīgā) un
augustā (izstādē Rēzeknē).
Projektu “Radi rotājot” veido 4 norises: Vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde; Tērpu kolekciju
demonstrēšana; Radošo darbu meistarklases; Vides objektu un
mākslas darbu izstāde. Pirmā norises ir jau notikusi 2020.gada
maijā – jūnijā. VEF Kultūras pilī līdz 19.jūlijam notiek izstāde no
darbiem, kurus VISC vērtēšanas komisija ir novērtējusi ar I un II
pakāpes diplomiem. No Līvānu novada tajā skatāmi 9 darbi:
l Jelizaveta Bistrova “Laimdota” (J.Graubiņa LMMS, sk.
Inese Butlere);
l Egita Peiseniece “Mans tautastērps” (J.Graubiņa LMMS, sk.
Inese Butlere);
l Vanesa Brūdere “Mana rota-manas tautas dziesma”
(J.Graubiņa LMMS, sk. Inese Butlere);
l Aleksa Čipāne “Galvas rota princesei” (Līvānu BJC, sk. Inga
Salmiņa);
l Adriana Znotiņa “Anna rotājas” (Līvānu BJC, sk. Inga
Salmiņa);
l Laura Eberharde “Deju raksti dziesmu svētku rotā” (Līvānu
BJC, sk. Inga Salmiņa);
l Līvānu BJC Stikla pulciņš (Markuss Silavs, Mārtiņš Batņa,
Lauris Leimanis, Renārs Brukmanis, Ralfs Ziemelis, Ivans Smaļs,
Iļja Smals, Markuss Kuznecovs, Laura Eberharde, Sandis Vilde)
kopdarbs “Pētot senās saktas”(Līvānu BJC, sk. Inga Salmiņa);
l Kate Stafecka “Telpas rotāšana svētkos” (Līvānu BJC, sk.
Inga Salmiņa);
l Darina Dubovska “Sieviete kā rota” (Līvānu 2.vsk., sk. Līga
Bernāne).
Septembrī būs skatāma konkursa darbu digitālā izstāde.
Tērpu kolekcija “Zilo ezeru zemē” ir tapusi LBJC Tekstila
apgleznošanas pulciņā, sk. Inga Salmiņa. Tērpu izgatavošanai
izmantoti otrreiz izmantojami materiāli: džinsu apģērbi, kokvilnas
palagi, stieples u.c. palīgmateriāli. Tērpu apgleznošanai lietotas
tekstilkrāsas, tekstilflomasteri, tekstilkrītiņi. Kolekcijas tika filmētas, ievērojot spēkā esošos epidemioloģiskos nosacījumus.
Video tiks raidīs televīzijā reklāmu vietā starp dažādiem raidījumiem, kā arī no filmētā materiāla tiks veidota dokumentāla filma.
Konkursam tika pieteiktas 4 radošās darbnīcas no Līvānu
1.vidusskolas un Līvānu BJC, taču epidemioloģiskās situācijas
dēļ šī aktivitāte tika atcelta.
Projekta “Zeme mūsu rokās” Līvānu novada kārta noslēdzās
maija beigās, un visi darbi gaida augustu, lai dotos uz Rēzekni,
kur tos vērtēs, filmēs un veidos digitālo izstādi. Kuri darbi tiks
iekļauti izstādē, vēl nav zināms, bet pastrādāts ir cītīgi:
l Tīna Meļņika “MĒS-2121”, “Laikarādis” (Līvānu BJC, sk.
Jānis Ernstsons);
l Sandra Bubjane “Reiz dzīvoja…”, “Gadskārt rats” (Līvānu
BJC, sk. Jānis Ernstsons);
l Olīvija Prohorova “Lācīts kāpa ozolā, Gribēj bišu medu ēst”,
(Līvānu BJC, sk.Inga Salmiņa);
l Markuss Silavs “Vectēva stādītais ozols manā pagalmā”,
(Līvānu BJC, sk.Inga Salmiņa);
l Ivans Smaļs “Dabā un tautasdziesmā I”, (Līvānu BJC,
sk.Inga Salmiņa);
l Iļja Smaļs “Dabā un tautasdziesmā II”, (Līvānu BJC, sk.Inga
Salmiņa);
l Ivans Smaļs “Dabā un tautasdziesmā I”, (Līvānu BJC,
sk.Inga Salmiņa);
l Līvānu BJC Stikla apstrādes pulc. (Jana Eglīte, Velērija
Ņikitina, Markuss Silavs, Anastasija Krivenkina, Raima Nikiforova,
Darina Dubovska, Elīza Lielpētere, Aleksandra Maksimova) kopdarbs “Sīki putni, diži putni…”, (Līvānu BJC, sk. Inga Salmiņa).
Prieks, ka mūsu novadā ne audzēkņus, ne pedagogus, ne vecākus, nenobaidīja attālinātais mācību process interešu izglītībā (gāja
raibi, arī individuālās nodarbības tika izbaudītas, nemaz nerunājot
par ārtelpu aktivitātēm) un ir tapuši skaisti un iespaidīgi darbi!

Par digitālo aģentu mācībām
- Inta Meļihova, Līvānu novada
Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
“Digitālie aģenti” ir cilvēki, kuri iedrošina
un palīdz iedzīvotājiem uzsākt valsts epakalpojumu lietošanu, kā arī sniedz atgriezenisko saikni e-pārvaldei, kā uzlabot valsts
saziņu ar iedzīvotājiem. Viņu loma ir vieglā un saprotamā veidā
nodot sabiedrībai informāciju, kā arī sniegt konsultācijas par e-risinājumiem, palielinot to iedzīvotāju īpatsvaru, kuri izmanto e-risinājumus sadarbībai un saziņai ar valsts un pašvaldību iestādēm.
Šobrīd Līvānu novada pašvaldības publiskajās bibliotēkās darbojas 83% digitālo vēstnešu, kuri ne tikai ir apguvuši zināšanas e-prasmju jomā, bet arī konsultē iedzīvotājus par e-pakalpojumu izmantošanu dažādās dzīves situācijās un drošu darbošanos internetā.
Aicinām Līvānu novada pašvaldības un valsts iestāžu darbiniekus atsaukties VARAM īstenotās programmas “Dari digitāli”
mācībām un izmantot iespēju bez maksas apgūt digitālās prasmes darbam e-vidē, kā arī celt savu kvalifikāciju.
Uzzināt vairāk: tīmekļvietnē mana.latvija.lv vai tuvākajā bibliotēkā.
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Afiša
Līvānu novada KC
24.jūlijā 11.00 Bērnības svētki 2021.
Pasākumā var piedalīties Līvānu novadā deklarētie un citi bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem
(ieskaitot) vai citā vecumā, ja to vēlas vecāki.
Vecāki var bērnus pasākumam pieteikt personīgi Līvānu novada KC kasē tās darba laikā vai pa
tālruni 65307114 līdz 16.jūlijam (ieskaitot).
Dalības maksa: 7 EUR (dalības maksa tiks izlietota bērnu dāvanu iegādei).
7.augustā 18.00 J. Graubiņa Līvānu Mūzikas
un mākslas skolas dārzā, Raiņa ielā 4, Latvijas
Universitātes jauktā kora “Dziesmuvara” koncerts un sadziedāšanās ar apmeklētājiem.
Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā pasākums
notiks Līvānu novada KC Lielajā zālē.
Bezmaksas. Ieeja uzrādot derīgu digitālo Covid
19 sertifikātu.
23.augustā Baltijas ceļa atceres diena –
1991.gada Barikāžu piemiņas zīmju izsniegšana. Iepriekš spēkā esošo ierobežojumu dēļ nebija
iespējams izsniegt janvāra Barikāžu dalībnieku
Goda zīmes, tādēļ, atzīmējot Baltijas ceļa atceres dienu, Līvānu novada kultūras centrs un
Līvānu novada dome izsniegs piemiņas zīmes
tiem Līvānu novada cilvēkiem, kuri piedalījās
Barikāžu norisē un 2020.gada nogalē pieteicās
balvas saņemšanai. Saņemšana tiks organizēta
tikai pieteiktajiem dalībniekiem, ievērojot tajā
brīdī spēkā esošos drošības noteikumus, par
laiku un vietu individuāli informējot zīmju
saņēmējus līdz 13.augustam.
20. un 21. augustā Līvānos notiks VI
Stāstnieku festivāls “Omotu stōsti”. Pasākuma
programma būs pieeja pēc 20.jūlija tīmekļvietnē
www.livani.lv.
Jersikas TN
24.jūlijā 14.00 Bērnības svētki 2021.
Pasākumā var piedalīties Jersikas pagastā deklarētie un citi bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem
(ieskaitot) vai citā vecumā, ja to vēlas vecāki.
Vecāki var bērnus pasākumam pieteikt attiecīgajā pagasta pārvaldē līdz š.g. 16.jūlijam
(ieskaitot). Dalības maksa: 7 EUR (dalības
maksa tiks izlietota bērnu dāvanu iegādei).
21.augustā no 20.00 līdz 24.00 pie Jersikas
pagasta pārvaldes un tautas nama “Maģisko
sajūtu pastaigu vakars”. No plkst. 21.00 par
muzikālo noformējumu rūpēsies ģitārists Jānis
Bērziņš. Aicinām baudīt muzikāli gaismotu
pastaigu Jersikas pagastā. Dabas un gaismu
saspēle sadarbībā ar IK ”Inteligent”.
Bezmaksas.
Rožupes KN
31.jūlijā 14.00 Bērnības svētki 2021.
Pasākumā var piedalīties Rožupes pagastā deklarētie un citi bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem
(ieskaitot) vai citā vecumā, ja to vēlas vecāki.
Vecāki var bērnus pasākumam pieteikt attiecīgajā pagasta pārvaldē līdz 16.jūlijam (ieskaitot).
Dalības maksa: 7 EUR (dalības maksa tiks izlietota bērnu dāvanu iegādei).
6.augustā 21.00 Rožupes brīvdabas estrādē
Latviešu kino dziesmu svētki. Latvija ir unikāla
zeme, kurā dzimst un dzīvo leģendas. Dziesmas,
kas dzimušas izcilajās latviešu kinofilmās un
jau kļuvušas par leģendām, šovasar apvienosies
kopīgos svētkos - Latviešu Kino Dziesmu
Svētkos. Ar dzīvesprieku un degsmi, ar nostaļģiju un atmiņām, ar lepnumu un mīlestību par to
2021. gada jūnijā
Līvānu novada
Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
12 jaundzimušie
(5 meitenes
un 7 zēni).

tautas spēku, kas nes katru no mums un visus
kopā nākotnē. Šajās dziesmās ir kāds spēks, kas
liek pārvarēt bailes, dziedina prātu un sasilda
dvēseli. Un tas nekas, ja šobrīd nevaram dziedāt
visi kopā ierastajā veidā. Sajūtās un sirdīs mēs
vienalga būsim kopā – vienā valodā, vienā
ritmā, vienā dziesmā. Koncertā izskanēs melodijas no populārajām kinofilmām Limuzīns
Jāņu nakts krāsā, Mans draugs – nenopietns
cilvēks, Melnā vēža spīlēs, Vella kalpi,
Likteņdzirnas, Elpojiet dziļi, Klāvs – Mārtiņa
dēls, Dāvana vientuļai sievietei, Tās dullās
Paulīnes dēļ, Īsa pamācība mīlēšanā, Zvejnieka
dēls, Teātris, Vajadzīga soliste, Spēle, Sprīdītis
u.c. Labāko latviešu kino dziesmu izlasi
Dziesmu svētkos izdziedās Antra Stafecka,
Normunds Rutulis, Anmary, Dainis Skutelis un
instrumentālā grupa – Juris Kristons (taustiņi), Aivars Gudrais (ģitāra), Modris Laizāns
(bass), Ivars Kalniņš (sitamie instrumenti).
Biļetes Biļešu Paradīze kasēs no 28.jūnija. No
28.06. – 01.08 cena 10 EUR; 02.08. – 05.08. cena
12 EUR; pasākuma dienā 15 EUR.
Noteikumi biļešu iegādei: Apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka apmeklētājs ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Sertifikātu iespējams
lejuplādēt vietnē www.Covid19sertifikats.lv.
Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, personalizēta biļete
un derīgs sertifikāts. Lūdzam uz pasākumu
ierasties savlaicīgi.
Rudzātu SN
31.jūlijā 16.00 Bērnības svētki 2021.
Pasākumā var piedalīties Rudzātu pagastā deklarētie un citi bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem
(ieskaitot) vai citā vecumā, ja to vēlas vecāki.
Vecāki var bērnus pasākumam pieteikt attiecīgajā pagasta pārvaldē līdz 16.jūlijam (ieskaitot).
Dalības maksa: 7 EUR (dalības maksa tiks izlietota bērnu dāvanu iegādei).
Sutru KN
31.jūlijā 11.00 Bērnības svētki 2021.
Pasākumā var piedalīties Sutru pagastā deklarētie un citi bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem
(ieskaitot) vai citā vecumā, ja to vēlas vecāki.
Vecāki var bērnus pasākumam pieteikt attiecīgajā pagasta pārvaldē līdz 16.jūlijam (ieskaitot).
Dalības maksa: 7 EUR (dalības maksa tiks izlietota bērnu dāvanu iegādei).
Turku SN
24.jūlijā 16.00 Bērnības svētki 2021.
Pasākumā var piedalīties Turku pagastā deklarētie un citi bērni vecumā no 5 līdz 6 gadiem
(ieskaitot) vai citā vecumā, ja to vēlas vecāki.
Vecāki var bērnus pasākumam pieteikt attiecīgajā pagasta pārvaldē līdz 16.jūlijam (ieskaitot).
Dalības maksa: 7 EUR (dalības maksa tiks izlietota bērnu dāvanu iegādei).
Līdz 26.jūlijam Turku SN logos pagarināta
izstāde no cikla “Šeit dzīvo kultūra” siena laika
fotogrāfiju reprodukciju izstāde.
Līdz 26.jūlijam Turku Saieta nama logos
Modra Klauža fotoizstāde.
Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas.
Aicinām sekot aktuālajai informācijai afišās,
sociālajā tīklā facebook.com/kclivani un pašvaldības tīmekļvietnē www.livani.lv.

Līvānu novada
Dzimtsarakstu
nodaļā 2021. gada
jūnijā gredzenus
mija
trīs pāri.

Aicinām pieteikties dalībai Latvijas
politiski represēto personu salidojumā
7.augustā 13.00 Ikšķiles brīvdabas estrādē notiks Latvijas
politiski represēto personu salidojums. Atsaucoties biedrības
“Latvijas politiski represēto apvienība” aicinājumam, Līvānu
novada pašvaldība palīdzēs nodrošināt transportu novadā dzīvojošo politiski represēto personu nogādāšanai uz salidojumu.
Pieteikšanās līdz 20.jūlijam, zvanot pa tālr. 26199191 vai rakstot uz e-pastu: indra.upeniece@livani.lv

Atbildîgâ par izdevumu –
sabiedrisko attiecîbu daïas vadîtâja
Indra Upeniece,
Tâlr. 65307270, 217. kab.
e-pasts: indra.upeniece@livani.lv
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Sirsnīgi
pateicos
SIA
“GLEAR” (Jersikas čipsu ražotājam), SIA “Saltums 2” un
SIA “DAUGULIS & PARTNERI” par ziedotajiem gardumiem Sociāla atbalsta un aprūpes centra “Avots” bērniem!
Jau daudzus gadus šie
uzņēmēji ar smaidu un labestību atsaucas, kad lūdzu dāvāt
kādu našķi gan bērniem no
bērnu namiem, gan vientuļiem
sirmgalvjiem, gan slimnīcu un
pansionātu iemītniekiem.
Rita Semeiko

www.livani.lv

Kapusvētki novada draudžu
kapsētās 2021.gadā
Kapusvētki Līvānu Romas katoļu draudzes kapsētās:
17. jūlijā Mālkalna kapos plkst. 11.00.
17. jūlijā Gercānu kapos ar Sv. Misi plkst. 12.00.
18. jūlijā plkst. 11.30. Līvānu baznīcā Sv. Mise, plkst. 14.00
Līvānu pilsētas kapos.
1. augustā Līvānu draudzes kapos ar Svēto Misi plkst. 12.00.
7. augustā Ļovānu kapos plkst. 11.00.
7. augustā Veiguru kapos plkst. 12.00.
8. augustā Iesalnieku kapos plkst. 14.00.
Kapusvētki Līvānu Luterāņu draudzē:
18.jūlijā 10.30 Draudzes kapos
18.jūlijā 12.00 Līvānu pilsētas kapos.
Jersikas/Madalienas Romas katoļu draudzes kapsētās:
24.jūlijā Madalienas kapos: 12.00 baznīcā Sv.Mise un pēc tam
uz kapiem.
24.jūlijā 15.00 Sv. Stefana kapos.
Rudzātu Romas katoļu draudzes kapsētās:
24.jūlijā 16.00 Kivlenieku kapos Sv.Mise un kapusvētku procesija;
25.jūlijā 12.00 Rudzātu kapos - baznīcā sv.Mise un pēc tam uz
kapiem;
31. jūlijā 15.00 Vidu kapos;
7.augustā 14.00 Punduriešu kapos (Rudzātu baznīcā);
21.augustā 14.00 Bikaunieku kapos (Rudzātu baznīcā).
Vanagu Romas katoļu draudzes kapsētās:
17.jūlijā 15.00 Reutovas kapos Sv.Mise un kapusvētku procesija;
1.augustā 12.00 Vanagu kapos Sv.Mise un pēc tam uz kapiem.
Znotiņu Romas katoļu draudzes kapsētās:
7.augustā 12.00 Kauparnieku kapos ar Sv.Misi.
Ievērosim 2 metru distancēšanos!
Izsakām visdziļāko
līdzjūtību Anitai
Buceniecei un viņas
ģimenei, tēvu Pēteri
Bucenieku aizsaules
ceļā pavadot.
Tēva bijušie darba biedri

Skumju brīdī esam kopā
ar Jāni Znotiņu un bērnu
Ilzes un Raimonda ģimenēm,
pavadot mūžības ceļā
sievu, mammu, vecmāmiņu
un vecvecmāmiņu
Zentu Znotiņu.
Bijušie darba biedri

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andrim Freimanim
un viņa ģimenei, mammu
Ernu Freimani pavadot
mūžībā.
Mammas bijušie
darba biedri

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību Ņinai Ļaško
un viņas ģimenei,
māsu Lidu mūžībā
pavadot.
Bijušie darba biedri

Kas smagāks vēl var būt,
Pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
Kas sirdij tuvs un dārgs.
(I.Lasmanis)
Izsakām līdzjūtību Jānim
Znotiņam, sievu zemes
klēpī guldot.
Bijušie darba biedri
Līvānu novada pašvaldībā

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.
(M.Jansone)
Rožupes pagasta
pārvaldes kolektīvs
izsaka visdziļāko
līdzjūtību Maijai,
māsu mūžībā pavadot.

Atvadas no tuviniekiem
Tamāra Kolosova (dzimusi 1947.g., Līvāni), Tatjana Kalvāne
(dzimusi 1957.g., Līvāni), Anna Zalāne (dzimusi 1931.g., Turku
pagasts), Matilda Lielojure (dzimusi 1931.g., Līvāni), Olga
Kuzminova (dzimusi 1963.g., Līvāni), Juris Usāns (dzimis
1971.g., Rožupes pagasts), Ksenija Iļjina (dzimusi 1931.g.,
Līvāni), Mihails Tihanovs (dzimis 1963.g., Līvāni), Pēteris
Brakovskis (dzimis 1937.g., Prodes pagasts), Sergejs Masļakovs
(dzimis 1948.g., Rožupes pagasts), Vera Sapožņikova (dzimusi
1951.g., Līvāni), Leonora Žoglo (dzimusi 1950.g., Līvāni),
Ingrīda Mickeviča (dzimusi 1951.g., Līvāni), Raisa Buko (dzimusi 1952.g., Līvāni), Aivars Zalāns (dzimis 1960.g., Rožupes
pagasts), Erna Freimane (dzimusi 1929.g., Līvāni), Valija
Iranoviča (dzimusi 1936.g., Aknīste), Franciška Jordāne (dzimusi 1932.g., Jersikas pagasts), Neļa Zahareviča (dzimusi 1928.g.,
Līvāni ), Zenta Znotiņa (dzimusi 1938.g., Turku pagasts).
„LÎVÂNU NOVADA VÇSTIS“ iznāks 2021. gada 19.augustā

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
Lasiet internetâ: www.livani.lv
Par rakstu un sludinājumu saturu
atbild autori

