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1. ZIŅAS PAR PAŠVALDĪBU 

 

 

Pašvaldības nosaukums:   Līvānu novada dome 

 

 

Pašvaldības juridiskā adrese:   Rīgas ielā 77, Līvānos, LV - 5316 

 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas  90000065595 

numurs un datums    1996. gads 22. marts 

 

 

Finanšu gads:     2011. gads 

 

 

Domes skaitliskais sastāvs:   15 deputāti 

 

 

Domes priekšsēdētājs:    Andris VAIVODS 

 

 

Galvenā grāmatvede:    Ināra GRIBONIKA 
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2. LĪVĀNU NOVADA DOMES JURIDISKAIS STATUSS, STRUKTŪRA UN 

PĀRVALDE. 

 

Līvānu novada pašvaldība sāka darboties no 2000. gada 3. janvāra, apvienojoties 

Līvānu pilsētai, Turku pagastam un Rožupes pagastam. Pēc 2009.gada 6. jūnija pašvaldību 

vēlēšanām Līvānu novadam pievienojās Jersikas pagasts, Sutru pagasts un Rudzātu pagasts.  

Līvānu novada pašvaldība ir novada pārvalde, kas likumā “Par pašvaldībām”, citos 

normatīvajos aktos un Līvānu novada pašvaldības Nolikumā noteiktajā kārtībā nodrošina 

pašvaldībai noteikto funkciju, doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 

ievērojot valsts un Līvānu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – 

dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo 

funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 

deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda 

pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības 

institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.  

Līvānu novada iedzīvotāju intereses domē pārstāv 15 deputāti, kurus ievēl uz 4 gadiem. 

Pēdējās pašvaldību vēlēšanas notika 2009. gada 6. jūnijā. Domē pārstāvētas piecas partijas: 

Tautas partija (7 vietas), Jaunais laiks (4 vietas), Zaļo un zemnieku savienība (2 vietas), 

politisko organizāciju apvienība „Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” (1 vieta) un politisko 

partiju apvienība „Saskaņas centrs” (1 vieta). 

Lai nodrošinātu novada domes darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, Līvānu 

novada dome izveidojusi trīs pastāvīgās komitejas:  

1) Finanšu komiteju 9 locekļu sastāvā; 

2) Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā; 

3) Tautsaimniecības komiteju 7 locekļu sastāvā. 

 

2011. gadā ir notikušas domes sēdes 

   12 kārtējās; 

   10 ārkārtas. 

 

2011. gadā ir notikušas komiteju sēdes 

  12 finanšu; 

 12 tautsaimniecības; 

 12 sociālo, izglītības un kultūras jautājumu; 

 1 apvienotā. 

 

Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai ir izveidotas šādas pašvaldības iestādes un 

kapitālsabiedrības: 

1. Līvānu 1. vidusskola, 

2. Līvānu 2. vidusskola, 

3. Līvānu novada vakara (maiņu) vidusskola, 

4. Rudzātu vidusskola, 

5. Rožupes pamatskola, 

6. Sutru pamatskola, 

7. Jaunsilavas pamatskola, 

8. Jersikas pamatskola, 

9. Rudzātu speciālā internātpamatskola, 

10. Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola (saskaņā ar Līvānu novada 

domes 2010.gada 30.decembra lēmumu Nr. 23-34 „Par Jēkaba Graubiņa Līvānu 

mūzikas un mākslas skolas nolikumu” izveidota ar 2011.gada 1.februāri), 

11. Līvānu bērnu un jauniešu centrs, 

12. Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skola, 

13. Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”, 

14. Līvānu novada kultūras centrs un tā filiāles 

 Rožupes kultūras nams, 
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 Rudzātu saieta nams, 

Turku saieta nams, 

 Sutru kultūras nams, 

 Jersikas tautas nams, 

15. Līvānu novada centrālā bibliotēka un tās filiāles 

Rožupes bibliotēka, 

 Druvas bibliotēka, 

Turku pagasta bibliotēka, 

 Jaunsilavu bibliotēka, 

 Rudzātu bibliotēka, 

Sutru bibliotēka, 

 Jersikas bibliotēka, 

 Rīta bibliotēka, 

17. Latgales mākslas un amatniecības centrs, 

18. Līvānu novada bāriņtiesa, 

19. Līvānu novada Sociālais dienests, 

20. Līvānu būvvalde, 

21. Līvānu novada Izglītības pārvalde, 

21. Līvānu inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs, 

22. Jersikas veselības punkts, 

23. Rožupes veselības punkts, 

24. Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centrs „Rožlejas”  

25. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu dzīvokļu un komunālā 

saimniecība”, 

26. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu 

slimnīca”, 

27. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Līvānu siltums”. 

 

Pašvaldības iestāžu tiesības un pienākumi ir noteikti šo iestāžu nolikumos, bet 

kapitālsabiedrību tiesības un pienākumi – sabiedrību statūtos.  

Atsevišķu pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai 2011. gadā darbojās sekojošas 

komisijas (valdes): 

1) Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija 7 locekļu sastāvā; 

2) Zemes komisija 5 locekļu sastāvā; 

3) Dzīvokļu jautājumu komisija 6 locekļu sastāvā; 

4) Administratīvā komisija 7 locekļu sastāvā; 

5) Attīstības plānošanas komisija 8 locekļu sastāvā; 

6) Kultūras un sporta komisija 8 locekļu sastāvā; 

7) Rožupes pagasta valde 7 locekļu sastāvā; 

8) Turku pagasta valde 7 locekļu sastāvā; 

9) Jersikas pagasta valde 7 locekļu sastāvā; 

10) Rudzātu pagasta valde 7 locekļu sastāvā; 

11) Sutru pagasta valde 7 locekļu sastāvā; 

12) Administratīvo aktu strīdu komisija 5 locekļu sastāvā, 

13) Vēlēšanu komisija 7 locekļu sastāvā. 

 

Novada domes lēmumu izpildi nodrošina domes pārvaldes darbinieki.  
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3. PAŠVALDĪBAS FINANSES 

 

Informācija par Līvānu novada domes 2010. un 2011. gada budžeta  

izpildi un 2012. gadam apstiprinātais budžets. 

   Latos 

Rādītāju nosaukums Izpilde pēc naudas Plāns 

  plūsmas principa   

  2010.g. 2011.g. 2012.g. 

PAMATBUDŽETS       

Kopā ieņēmumi  9787275 8739928 6833670 

Nodokļu ieņēmumi 2432670 2519991 2606928 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2209859 2254581 2364093 

Nekustamā īpašuma nodoklis 205591 246589 223975 

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 134614 155165 136 012 

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 70977 91424 87963 

Azartspēļu nodoklis 17220 18821 18860 

Nenodokļu ieņēmumi 52793 45853 27992 

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1148 667 0 

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 9431 9525 8500 

Sodi un sankcijas 32890 8474 4000 

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2952 16045 13758 

Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas 4476 7261 0 

Ieņēmumi no zemes, meža īpašuma pārdošanas 0 1942 0 

Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas 

realizācijas 1896 1939 1734 

Budžeta iestāžu ieņēmumi 422495 347134 392783 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 218320 240147 266013 

Pārējie neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem u.c. pašu 

ieņēmumi 204175 106987 126770 

Transfertu ieņēmumi 6879317 5826950 3805967 

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta dotācija 156312 121511 0 

Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta mērķdotācijas  1858994 1841348 1376138 

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti 

ārvalstu finanšu palīdzības projektu  īstenošanai no valsts 

budžeta iestādēm 16799 26048 0 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 1526190 1676927 1542960 

Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām 7391 396836 9559 

Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu transferti un 

mērķdotācijas no valsts budžeta 0 2650 0 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta transferti Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 3253059 1693627 819156 

Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta veida 20000 8616 586 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 40572 59387 57568 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 9381296 9486730 8009345 
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Vispārējie valdības dienesti 727521 805438 930107 

Aizsardzība 1000 3844 1000 

Sabiedriskā kārtība un drošība 41793 46211 47837 

Ekonomiskā darbība 664147 1036946 843450 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2425685 2864419 1664252 

Veselība 13551 14009 15646 

Atpūta, kultūra un reliģija 1042085 535749 597913 

Izglītība 3508660 3463103 2964782 

Sociālā aizsardzība 956854 717011 944358 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (1.+2.+3.) 9381296 9486730 8009345 

1. Uzturēšanas izdevumi 5966645 6178771 5844005 

Kārtējie izdevumi 4853902 5248987 5113032 

Atalgojums 2686931 2839443 2584458 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 668848 716721 615502 

Komandējumi un dienesta braucieni 14996 18066 23559 

Pakalpojumi 990790 1089852 1363333 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 485599 577460 509532 

Izdevumi periodikas iegādei 4434 4779 4590 

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 2304 2666 12058 

Procentu izdevumi  100615 96364 65454 

Subsīdijas un dotācijas 146879 21791 38027 

Sociālie pabalsti 784024 736421 543940 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti  81225 75208 83552 

2. Kapitālie izdevumi 3414253 3304149 2165340 

Nemateriālie ieguldījumi 3337 24634 35837 

Pamatlīdzekļi 3407494 2985011 2123569 

Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 3422 294504 5934 

3. Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 398 3810 0 

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts ( - ) 405979 -746802 -1175675 

Finansēšana          -405979 746802 1175675 

Naudas līdzekļi un noguldījumi ( atlikuma izmaiņas) -978702 765678 1456505 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1243481 2222183 1456505 

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 2222183 1456505 0 

Aizņēmumi 617275 135323 -263016 

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā -44552 -154199 -17814 

    

SPECIĀLAIS BUDŽETS    

Ieņēmumu sadalījums pa speciālā budžeta veidiem 145551 182253 125719 

Dabas resursu nodoklis 14086 23731 23000 

Autoceļu (ielu) fonda līdzekļi 130176 151909 102719 

Pārējie speciālā budžeta līdzekļi 1289 6613 0 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 168738 144266 172280 
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Vispārējie valdības dienesti 0 125 0 

Ekonomiskā darbība 147807 133703 134210 

Vides aizsardzība 20931 10438 38070 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (1.+2.) 168738 144266 172280 

1. Uzturēšanas izdevumi 114297 135650 170617 

Kārtējie izdevumi 94297 135650 170617 

Atalgojums 7054 7133 7140 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 1341 1430 1440 

Komandējumi un dienesta braucieni 0 0 0 

Pakalpojumi 85902 126964 161789 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 0 123 248 

Procentu izdevumi 0 0 0 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti  20000 0 0 

2. Kapitālie izdevumi 54441 8616 1663 

Nemateriālie ieguldījumi 7825 0 1077 

Pamatlīdzekļi 46616 0 0 

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un 

mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem 0 8616 586 

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts ( - ) -23187 37987 -46561 

Finansēšana 23187 -37987 46561 

Naudas līdzekļi un noguldījumi ( atlikuma izmaiņas) 23187 -37987 59479 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 64679 31492 69479 

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 31492 69479 10000 

Aizņēmumi -7000 0 -12918 

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā -3000 0 0 

ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI    

Ieņēmumi kopā 27710 37112 905 

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 27041 33179 15149 

Vispārējie valdības dienesti 57 28 14 

Ekonomiskā darbība 0 300 278 

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 0 354 1472 

Atpūta, kultūra un reliģija 6928 8767 2326 

Izglītība 19401 23473 10787 

Sociālā aizsardzība 655 257 272 

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām (1.+2.) 27041 33179 15149 

1. Uzturēšanas izdevumi 26556 28692 13349 

Kārtējie izdevumi 14706 16237 7580 

Atlīdzība 129 0 0 

Komandējumi un dienesta braucieni 1492 646 0 

Pakalpojumi 11115 10300 4563 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs 1970 5291 3017 

Sociālie pabalsti 11850 12455 5769 

2. Pamatkapitāla veidošana 485 4187 1800 
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Pamatlīdzekļi 485 4187 1800 

3. Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa 

un nav klasificēti iepriekš 0 300 0 

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts ( - ) 669 3933 -14244 

Finansēšana -669 -3933 14244 

Naudas līdzekļi un noguldījumi ( atlikuma izmaiņas) -669 -3933 14244 

Budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 9642 10311 14244 

Budžeta līdzekļu atlikums gada beigās 10311 14244 0 

 

Līvānu novada domes budžets 2011.gadam sastādīts  pamatojoties uz Ministru kabineta 

2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr. 1180 „Noteikumi par pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā”, likumu "Par pašvaldībām", 

likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par valsts budžetu 2011.gadam”. Līvānu 

novada domes budžets 2011. gadam apstiprināts 2011. gada 24. februāra Līvānu novada domes 

sēdē ar lēmumu Nr. 3-2, izdodot saistošos noteikumus Nr. 3 “Par Līvānu novada domes 

pamatbudžetu 2011. gadam”, saistošos noteikumus Nr. 4 “Par Līvānu novada domes speciālo 

budžetu 2011. gadam” un saistošos noteikumus Nr. 5 “Par Līvānu novada domes dāvinājumiem 

un ziedojumiem 2011. gadam”.  

Līvānu novada domes pamatbudžets apstiprināts: ieņēmumos Ls 6551013 apmērā, 

izdevumos Ls 8851915 apmērā, aizņēmumiem Ls 256763, aizņēmumu atmaksām Ls 161685, 

pamatkapitāla palielināšanu Ls 16359, līdzekļu atlikumu gada sākumā Ls 2222183, līdzekļu 

atlikums gada beigās netika plānots.  

Budžeta izpildes gaitā ir veikti budžeta grozījumi 2011. gada 29.septembra Līvānu 

novada domes sēdē ar lēmumu Nr. 17-3, 2011.gada 27.oktobra Līvānu novada domes sēdē ar 

lēmumu Nr. 19-18 un 2011.gada 29.decembra Līvānu novada domes sēdē ar lēmumu Nr. 22-7. 

 Līvānu novada domes pamatbudžeta plānotie precizētie ieņēmumi Ls 8188582 apmērā, 

izdevumi Ls 10391889 apmērā, aizņēmumi Ls 582816, aizņēmumu atmaksas Ls 447492, 

pamatkapitāla palielināšana Ls 154200, līdzekļu atlikums gada sākumā Ls 2222183.  

 

Pamatbudžeta ieņēmumi. 

 
 

Ieņēmumi 2011.g. (%). 
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2011. gadā pamatbudžeta ieņēmumos saņemti Ls 8739928, kur nodokļu ieņēmumi ir Ls 

2519991, jeb 28,8 % no kopējiem ieņēmumiem, nenodokļu ieņēmumi ir Ls 45853, jeb 0,5 % no 

kopējiem ieņēmumiem, transfertu ieņēmumi Ls 5826950, jeb 66,7 % no kopējiem ieņēmumiem, 

budžeta iestāžu ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi Ls 

347134, jeb 4,0 % no kopējiem ieņēmumiem. 

Nodokļu ieņēmumi sastāv no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļa 

un azartspēļu nodokļa maksājumiem, tas nozīmē, ka pašvaldības ieņēmumi tieši ir atkarīgi no 

novada uzņēmumu un iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes un situācijas.   

Papildus ieņēmumiem saskaņā ar Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un 

pārraudzības padomes lēmumiem saņemti aizņēmumi Valsts kasē par kopējo summu Ls 

582815, t. sk. Ls 185858 ERAF projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Rožupes 

ciemā", Ls 50353 projekta "Rudzātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošana", Ls 26523 projekta  „Pašvaldības ceļu Jersika-Plintaukas un Jersika-

Ozoliņi rekonstrukcija”, Ls 19254 projekta  „Rudzātu pagasta ceļa Steķi – Medņevka 

rekonstrukcija”, Ls 97247 ERAF projekta „SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, 

uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti” īstenošanai, veicot ieguldījumu Līvānu 

novada domes pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Līvānu slimnīca” pamatkapitālā, 

Ls 178058 ERAF projekta "Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana" 

un Ls 25522 projekta „Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras 

uzlabošana – 2.kārta” īstenošanai. 

 

Pamatbudžeta izdevumi. 

 

 
Izdevumi 2011.g. (%).  

 

Līvānu novada domes 2011. gada pamatbudžeta izdevumi sastādīja Ls 8739928.  

Izdevumu struktūrā Ls 805438 izlietoti vispārējo valdības dienestu izdevumu 

finansēšanai jeb 8,5% no kopējiem izdevumiem, no kuriem Ls 101449 ir pašvaldības parāda 

procentu maksājumi par saņemtajiem aizņēmumiem.  

No budžeta sadaļā „Sabiedriskā kārtība un drošība” plānotajiem līdzekļiem Ls 46211 

apmērā jeb 0,5 % no kopējiem izdevumiem tika finansēta Līvānu novada bāriņtiesa. 

Izdevumu īpatsvars budžeta sadaļā „Ekonomiskā darbība” ir 10,9%, kas kopsummā 

sastāda Ls 1036946, no kuriem Ls 217055 ir ESF projekta „Darba praktizēšanas pasākumu 

nodrošināšana”, Ls 42080 ERAF projekta „Rīgas ielas gājēju ietvju un brauktuvju nomaļu 

rekonstrukcija posmā no Rūpniecības ielas līdz Zemgales ielai”, Ls 621468 ERAF projekta 

„Līvānu pilsētas Rīgas tranzīta ielas posma sakārtošana”, Ls 34974 ES projekta „Pašvaldības 

ceļu Jersika-Plintaukas un Jersika-Ozoliņi rekonstrukcija”, Ls 24680 ES projekta „Rudzātu 

pagasta ceļa Steķi – Medņevka rekonstrukcija” realizēšanas izdevumi, Ls 35699 ir Līvānu 

inženiertehnoloģiju un inovāciju centra uzturēšanas izdevumi.  
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Izdevumu īpatsvars budžeta sadaļā „Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana” ir 30,2%, 

kas kopsummā sastāda Ls 2864419. No teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai paredzētajiem 

līdzekļiem tiek apmaksāti izdevumi Līvānu pilsētas ielu apgaismošanai un ielu apgaismošanas 

tīklu uzturēšanai, teritorijas sakārtošanai, labiekārtošanai un ikdienas uzturēšanai, Turku, 

Rožupes, Jersikas, Sutru un Rudzātu pagastu komunālo saimniecību uzturēšanai. 2011.gadā 

turpinājās Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu rekonstrukcijas darbi, 

piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus. ERAF projekta „Līvānu pilsētas ielu un 

daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana – 2.kārta” izdevumi sastādīja Ls 25561. 

2009.gadā uzsākta un 2011.gadā pabeigta ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu 

novada Rožupes ciemā” realizācija, 2011.gadā projektā apgūti Ls 277246. ERAF projektā 

„Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana” apgūti Ls 856703. 

Izdevumu īpatsvars veselības aprūpei 2011. gadā ir 0,1 % no kopējiem izdevumiem. No 

pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek finansēti Rožupes veselības punkta, Jersikas veselības 

punkta un Rudzātu pagasta ģimenes ārsta prakses vietas uzturēšanas izdevumi, kas kopsummā 

sastādīja Ls 14009.  

Izdevumu īpatsvars pozīcijā “Atpūta, kultūra un reliģija” sastāda 5,6%. Brīvā laika, 

sporta un kultūras iestāžu un pasākumu finansēšanai 2011. gadā izlietoti Ls 535749.  

Izdevumu struktūrā vislielākais īpatsvars ir izglītības iestāžu un pasākumu finansēšanai 

– Ls 3463103 jeb 36,5 % no kopējiem izdevumiem.  

Izglītības un garīgās pilnveidošanās, kā arī fiziskās attīstības iespējas novadā nodrošina 

šādas izglītības iestādes: 

 

 

 

Izglītības iestāde 

Izglītojamo skaits uz 01.09.2011.  

 

2011gada 

budžets, 

LVL 

 

Kopā 

 

t.sk. 

1.-

12.kl. 

 

t.sk. 

5-6 

gadīgie 

 

t.sk. 

pārējie 

pirmsskola

s 

vec. bērni 

Līvānu 1. vidusskola 568 568   736134 

Līvānu 2. vidusskola 278 264 14  375132 

Līvānu novada vakara (maiņu) 

vidusskola 
124 124   142732 

Rudzātu vidusskola 136 111 18 7 203066 

Rožupes pamatskola 112 78 19 15 185868 

Jaunsilavas pamatskola 163 108 27 28 208111 

Jersikas pamatskola 115 102 13  196971 

Sutru pamatskola 55 40 8 7 77801 

Rudzātu speciālā 

internātpamatskola 
66    505680 

Līvānu novada pirmsskolas 

izglītības iestāde „Rūķīši” 
308  131 177 349559 

Līvānu Bērnu un jauniešu 

centrs 
802    72871 

Jēkaba Graubiņa Līvānu 

mūzikas un mākslas skola 
247    167339 

Līvānu Bērnu un jaunatnes 

sporta skola  
194    61746 

 

Līvānu novada astoņās vispārējās izglītības iestādēs un vienā speciālās izglītības 

iestādē no 2011.gada 1.septembra mācības uzsāka 1395 izglītojamie, kas ir par 49 

izglītojamiem mazāk nekā 2010.gada 1.septembrī. Līvānu novada pirmsskolas izglītības 

iestādi un grupas apmeklē 464 izglītojamie. 802 izglītojamie ir iesaistīti interešu izglītības 

apguvē, bet 441 izglītojamie apmeklē Līvānu novada profesionālās ievirzes izglītības 

iestādes.  
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Līvānu novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs tika īstenotas 31 licencētas un 

akreditētas izglītības programmas, pirmsskolas izglītības iestādē - divas izglītības programmas, 

mūzikas un mākslas skolā - piecpadsmit licencētas un akreditētas izglītības programmas un 

sporta skolā - piecas licencētas izglītības programmas. 

Vidusskolu absolventu vērtējumi centralizētajos eksāmenos A, B un C līmenī vidēji 

novadā 58,4% . 

 Līvānu 1.vidusskolā 62 %; 

 Rudzātu vidusskolā 59 % ; 

 Līvānu 2.vidusskolā 51 %; 

 Līvānu novada vakara(maiņu) vidusskolā 54 %. 

Par labiem sasniegumiem 2010./2011.mācību gada valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, sporta čempionātos 43 izglītojamie saņēma Līvānu novada domes piešķirtās naudas 

balvas, bet 65 skolēni par veiksmīgu dalību saņēma Domes balvas. 37 Līvānu novada pedagogi, 

kuru izglītojamie/audzēkņi 2010./2011.mācību gadā bija mācību priekšmetu olimpiāžu, 

konkursu un čempionātu uzvarētāji saņēma naudas balvas un 17 pedagogiem tika piešķirtas 

Domes balvas. 

Līvānu novada izglītības iestādēs strādā 300 pedagogi. 

 
          ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas 

apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/IDP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 2011.gadā piedalījās 

11 Līvānu novada izglītības iestādes, kopumā projektā iesaistījās 95 pedagogi, no tiem 80 

pedagogi ņēma dalību 3.aktivitātē, bet 15 pedagogi 2.aktivitātē. 

 

           

Līvānu novada dome 2011. gadā sociālajai aizsardzībai izlietojusi Ls 717011, kas 

sastāda 7,6% no kopējiem izdevumiem. Alternatīvās aprūpes centrs „Rožlejas” pirmos 

iemītniekus uzņēma 2011.gada aprīlī, centra uzturēšanas izdevumi 2011. gadā sastādīja Ls 

51451. 2011.gadā izlietoti Ls 67406 Līvānu novada Sociālā dienesta uzturēšanai, Ls 15070 

Biedrībai „Baltā māja” sociālās aprūpes mājās biroja un Dienas centra cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām darbības nodrošināšanai, Ls 512535 izlietoti sociālās palīdzības sniegšanai 

iedzīvotājiem, no kuriem 

- ēdināšanas izdevumu (brīvpusdienu) apmaksai – Ls 28326; 

- dzīvokļa pabalstiem - Ls 99813; 

- pabalstiem garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai - Ls 173514; 

- sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā – Ls 42858; 

- mācību līdzekļu iegādei – Ls 10000; 

- pabalstiem veselības aprūpei – Ls 17856. 

 

2011.gadā saskaņā ar Līvānu novada sociālā dienesta rīkojumiem piešķirti pabalsti: 

veselības aprūpei – 862 personām; 

brīvpusdienas – no 01.01.2011. – 31.05.2011. – 405 bērniem; 

  no 01.09.2011. – 31.12.2011. – 411 bērniem; 

vienreizējie pabalsti ārkārtas situācijā – 25 personām; 

sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm: 

pabalsts un atlīdzība audžuģimenei – 15 ģimenēm (22 bērni); 

ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu apmaksai bērniem – 15 bērniem; 

ikmēneša materiālajai palīdzībai bāreņiem – 15 personām; 

vienreizējie pabalsti 18 gadu sasniegušiem bāreņiem – 5 personām; 

pārējā sociālā palīdzība un citi maksājumi iedzīvotājiem: 

apbedīšanas pabalsti – 213 personām; 

sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai Līvānu slimnīcā - 27 personām; 

sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai VSAC „Aglona”  - 5 personām; 

sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai – mājās aprūpei – 27 personām; 

mācību līdzekļu iegādei – 400 personām (bērniem); 

sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai AAPC „Rožlejas” – 10 personām; 

garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai  –  1076 personām; 

dzīvokļa pabalsti: 
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pabalsts īrei un komunāliem maksājumiem – 464 mājsaimniecībām; 

pabalsts malkai – 317 mājsaimniecībām. 

 

No 2011. gada ieņēmumiem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem nodrošināta saņemto 

aizņēmumu atmaksa par kopējo summu Ls 447492. Līgumu saistības tiek pildītas savlaicīgi un 

pilnā apmērā. Kopējais neatmaksātais atlikums Valsts kasei 2011. gada beigās sastāda Ls 

2175855 un Vides investīciju fondam Ls 3140.  

2011. gadā Līvānu novada domes pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” pamatkapitāla 

palielināšanā ieguldīti Ls 146359, no kuriem Ls 97248 ar mērķi nodrošināt līdzfinansējumu 

ERAF projekta „SIA „Līvānu slimnīca” infrastruktūras attīstība, uzlabojot veselības aprūpes 

pakalpojumu kvalitāti” īstenošanai, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Preiļu slimnīca” 

pamatkapitāla palielināšanā ieguldīti Ls 7840. 

Pamatbudžeta līdzekļu atlikumu 2011.gada beigās Ls 1456505. 

 

Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi. 

 

Speciālā budžeta ieņēmumos saņemti Ls 182253, no kuriem Ls 23731 dabas resursu 

nodokļa ieņēmumi, Ls 151909 mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem un Ls 6613 

pārējie speciālā budžeta līdzekļi.  

Speciālā budžeta izdevumi pavisam bija Ls 144266. 



Līvānu novada domes saņemtie ziedojumi un dāvinājumi 

2011. gadā, Ls 

           

LVL 
N

r.
p

.k
. 

Iestādes  nosaukums  (no kuras 

saņemtas vērtības) 

Ilgtermiņa 

ieguldījumi 

Krājumi Nauda Kopā 

1 Fiziskās personas 1851 50 662 2563 

2 Adria , SIA 0 0 440 440 

3 Adugs, SIA 0 448 100 548 

4 SEB Banka, a/s 0 0 600 600 

5 AV Motors, SIA 0 0 20 20 

6 Baltik sistem, SIA 0 0 400 400 

7 Biolitec, SIA 0 0 50 50 

8 Būve-L, SIA 0 0 50 50 

9 Estonian, Latvian environment, SIA 0 0 248 248 

10 Grīva L, SIA 0 204 230 434 

11 Haldenas sarkanais krusts 0 13218 0 13218 

12 Ingman saldējums, SIA 0 4 0 4 

13 Jumava, SIA 40 0 0 40 

14 Kolonna GP, SIA 0 0 20 20 

15 Krājbanka, a/s 0 0 300 300 

16 Latgales kultūras centra izdevniecība 9 0 0 9 

17 Latvijas bērnu fonds 0 1071 0 1071 

18 Latvijas Pašvaldību savienība 907 18754 0 19661 

19 Lauku avīze AS 32 0 0 32 

20 Līvānu bioķīmiskā rūpnīca, SIA 0 0 240 240 

21 Līvānu mājas un logi, SIA 0 0 100 100 

22 Līvānu veterinārais serviss, SIA 0 0 50 50 

23 Līvānu kūdras fabrika, SIA 0 0 9730 9730 

24 Mark Ivest Latvia, SIA 0 0 100 100 

25 PKS Upeslīči L 0 0 60 60 

26 Rēzeknes gaļas kombināts, SIA 0 14 0 14 

27 Krustpils, SIA 0 0 300 300 

28 Veronika, skolu atbalsta fonds 0 0 350 350 

29 Zelta zeme, SIA 0 0 2300 2300 

30 MGM Pro, SIA 0 0 300 300 

31 Imula, SIA 0 0 300 300 

32 Belmast Būve, SIA 0 0 250 250 

33 Zīlītes, Zs 0 0 50 50 

34 Z-Light, SIA 0 0 18366 18366 

35 Velku biedrība 0 2062 1486 3548 

  kopā 2839 35825 37102 75766 



Līvānu novada domes 

saistības uz 01.01.2012. 

Aizņēmumi      

Aizdevējs Mērķis 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

summa, Ls 

Atlikusī 

neatmaksātā 

summa, Ls uz 

01.01.2012. 

Valsts kase 

Līvānu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas 

rekonstrukcija 06.08.2003. 20.07.2013. 100000 40000 

Valsts kase   Sporta zāles celtniecībai Jersikas pagastā 24.05.2002. 20.10.2020. 130000 77000 

 Valsts kase  Sporta zāles celtniecībai Jersikas pagastā 15.11.2002. 10.10.2020. 50000 43400 

 Vides investīciju fonds   

Ūdensvada sistēmas uzlabošanai Sutru pagasta Sutru 

ciemā 27.07.2007. 01.07.2012. 17798 3140 

 Valsts kase   Sutru pamatskolas ēkas renovācijai 14.08.2007. 20.07.2017. 26000 15650 

Valsts kase  Ceļa rekonstrukcijai Jersikas pagastā 14.03.2008. 20.12.2033. 100000 88000 

Valsts kase  Ceļa rekonstrukcijai Jersikas pagastā 15.12.2004. 01.12.2024. 60000 39000 

Valsts kase  Internāta ēkas renovācijai Jersikas pagastā 14.03.2008. 20.12.2033. 300000 272248 

Valsts kase  

SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” 

pamatkapitāla palielināšanai 10.07.2008. 20.06.2018. 179404 126065 

Valsts kase  Līvānu 1. vidusskolas stadiona rekonstrukcijai 21.07.2008. 20.07.2013. 141625 21417 

 Valsts kase  Līvānu novada kultūras centra ēkas rekonstrukcijai 18.12.2008. 20.12.2018. 150000 116664 

Valsts kase   Līvānu novada kultūras centra ēkas rekonstrukcijai 22.04.2009. 20.12.2014. 400000 15791 

Valsts kase   

Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu 

infrastruktūras uzlabošanai 30.07.2009. 20.12.2015. 183387 48955 

Valsts kase   Pašvaldības ceļa Jersika-Daranka rekonstrukcijai 30.07.2009. 20.12.2016. 105000 44855 

Valsts kase   

Projekta „Uz ūdens resursiem balstīta kopējā tūrisma 

piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā” 

līdzfinansējuma nodrošināšanai 12.10.2009. 20.09.2012. 36129 12044 

 Valsts kase  

Projekta „Uz ūdens resursiem balstīta kopējā tūrisma 

piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā” 

priekšfinansēšanai 06.11.2009. 20.10.2012. 204730 51618 

Valsts kase   Īpašuma – ēkas iegādei Līvānu mākslas skolai 07.12.2009. 20.04.2016. 36995 16995 

Valsts kase  Līvānu mākslas skolas ēkas remontdarbu veikšanai 11.12.2009. 20.02.2038. 184735 171655 

Valsts kase Sutru pagasta ceļu rekonstrukcijai  23.04.2010. 20.12.2015. 135069 39072 

Valsts kase Turku saieta nama būvniecībai 23.04.2010. 20.12.2025. 340361 230661 

Valsts kase 

Rudzātu speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un 

aprīkojuma uzlabošanai 03.11.2010. 20.10.2013. 79354 43302 

Valsts kase Alternatīvās aprūpes centra izveidei Līvānu novadā 03.11.2010. 20.10.2020. 306875 128496 
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Valsts kase 

Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu 

infrastruktūras uzlabošana – 2.kārta 20.12.2010. 20.12.2014. 182546 124683 

Valsts kase 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada 

Rožupes ciemā” īstenošanai 29.07.2010. 20.07.2020. 250423 120563 

Valsts kase Rudzātu pagasta ceļa Steķi-Medņevka rekonstrukcija 07.07.2011. 20.06.2016. 19254 5214 

Valsts kase SIA „Līvānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšana 20.10.2011. 20.09.2021. 97247 97247 

Valsts kase 

Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana 22.11.2011. 20.11.2021. 232817 178058 

Valsts kase 

Pašvaldības ceļa Jersika-Ozoliņi un Jersika-Plintaukas 

rekonstrukcija 07.07.2011. 20.06.2016. 26523 7202 

      

Galvojumi      

Aizdevējs Mērķis - aizņēmējs 

Līguma 

parakstīšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Galvotā 

aizņēmuma 

summa, Ls 

Atlikusī 

neatmaksātā 

summa Ls uz 

01.01.2012. 

Swedbank  Studiju kreditēšanai - privātpersonai 01.12.2003. 01.12.2013. 1400 968 

Swedbank  Studiju kreditēšanai - privātpersonai 13.02.2004. 13.02.2019. 2100 590 

SEB Banka Studiju kreditēšanai - privātpersonai 12.11.2004. 11.11.2019. 1200 0 

Parex banka Studiju kreditēšanai - privātpersonai 09.12.2004. 09.12.2019. 1375 825 

Parex banka Studiju kreditēšanai - privātpersonai 09.12.2004. 08.12.2019. 1375 538 

Parex banka Studiju kreditēšanai - privātpersonai 09.12.2004. 09.12.2019. 1450 1178 

Swedbank  Studiju kreditēšanai - privātpersonai 27.06.2005. 01.06.2010. 360 0 

Parex banka Studiju kreditēšanai - privātpersonai 29.09.2004. 01.06.2019. 1740 0 

SEB Banka Studiju kreditēšanai - privātpersonai 14.04.2007. 15.07.2020. 1488 1252 

Swedbank  Studiju kreditēšanai - privātpersonai 24.04.2008. 30.12.2022. 2790 1767 

Parex banka Studiju kreditēšanai - privātpersonai 13.12.2004. 13.12.2019. 1375 745 

Finanšu ministrija 

Projekta „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Dienvidlatgales reģionā” īstenošanai – SIA AADSO 27.11.2009. 13.12.2026. 95739 83256 

Finanšu ministrija 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 

upju baseinos” īstenošanai – SIA „Līvānu dzīvokļu un 

komunālā saimniecība” 15.09.2009. 20.09.2019. 162921 126260 



 

Informācija 

par pašvaldības īpašuma, krājumu, līdzekļu kapitāla vērtības izmaiņām, kā arī 

budžeta izpildes, saistību un garantiju apjomiem pēc bilances uz 2011.gada 31.decembri  

 

Nr. p.k. Rādītāji 2011. 2010. 

1. Ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk.: 25 724 051 23 752 476 

 Nemateriālie ieguldījumi 54 007 38 626 

 Pamatlīdzekļi 22 960 777 21 227 053 

 Ilgtermiņa finansu ieguldījumi 2 727 267 2 486 797 

    

2. Apgrozāmie līdzekļi, t.sk.: 1 843 516 2 649 525 

 Krājumi  106 366 83 641 

 Nākamo periodu izdevumi 18 463 14 531 

 Norēķini par prasībām 178 459 287 367 

 Naudas līdzekļi 1 540 228 2 263 986 

    

 Bilances kopsumma 27 585 567 26 402 001 

    

3. Kreditori, t.sk.: 10 483 376 9 237 588 

 Aizņēmumi un saistības 2 178 995 2 043 672 

 Norēķini ar piegādātājiem un 

darbuzņēmējiem 

149 557 206 070 

 Īstermiņa kreditori 8 154 824 6 987 846 

    

4. Pašu kapitāls, t.sk.: 17 102 191 17 164 413 

 Rezerves 420 512 448 976 

 Iepriekšējā gada budžeta izpilde 16 715 437 16 374 811 

 Budžeta gada izpildes rezultāts -33 758 340 626 

    

 Bilances kopsumma 27 585 567 22 776 518 

    

5. Ieņēmumi pēc uzkrāšanas principa 8 002 760 7 651 686 

 Izdevumi pēc uzkrāšanas principa 8 036 518 7 311 060 

 Darbības rezultāts - 33 758 340 626 

    

6. Naudas plūsma   

 Ieņēmumi 9 527 617 10 979 174 

 Izdevumi 10 251 375 10 032 592 

 Atlikuma palielinājums (+), 

samazinājums (-) 

-723 758 946 582 

 

Paskaidrojums bilancei 

 

Nemateriālie ieguldījumi. Bilancē nemateriālajos ieguldījumos ir atspoguļotas Attīstības 

pasākumi un programmas, datoru programmas un licences. Nemateriālo ieguldījumu atlikumi ir 

inventarizēti dabā.  
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Pamatlīdzekļi.  

 

Pamatlīdzekļu grupas 

nosaukums 

Atlikusī 

vērtība gada 

sākumā 

Iegāde* 

2011.g. 

Ls 

Izslēgts* 

2011.g. 

Ls 

Nolieto-

jums 

Ls 

Atlikusī vērtība 

gada beigās 

Ls 

Zemes gabali, ēkas un 

būves 

t. sk. 

17 382 646 2 909 263 91 707 1 005 048 19 195 154 

- dzīvojamās ēkas 215 092 0 1 488  3 460  210 144 

- nedzīvojamās ēkas   6 595 153 1 004 714 30 608 114 602 7 454 657 

- transporta būves 8 504 790 1 226 295          0 791 757 8 939 328 

- inženierbūves un 

pārējais nekustamais 

īpašums 

  1 136 081  569 878 0    95 229   1 610 730 

- zeme 931 530 108 376 59 611           0  980 295 

 Bioloģiskie un pazemes 

aktīvi 

             4 959 0  0            0               4 959 

Tehnoloģiskās iekārtas 

un mašīnas 

90 238 301 195 0 26 035 365 398 

Pārējie pamatlīdzekļi 1 231 883 336 082  4 517 180 518 1 382 930 

Pamatlīdzekļu 

izveidošana un 

nepabeigto celtniecības 

objektu izmaksas 

1 389 409 2 561 768 3 264 220          0 686 957 

Turējumā nodotie 

pašvaldību nekustamie 

īpašumi 

t.sk. 

1 057 461 0 5 812 15 260 1 036 389 

- zeme 191 620 0 0 0 191 620 

- ēkas un būves 865 841 0 5 812 15 260 844 769 

*- t.sk. pārvietošana, novērtēšana, rekonstrukcija. 

 

Pamatlīdzekļiem nolietojums ir aprēķināts pēc pašvaldībā apstiprinātajām normām. Visi 

pamatlīdzekļi ir inventarizēti dabā. 

Pašvaldības bilancē par 2011.gadu tiek uzrādīta gan tā zeme, kura ir reģistrēta 

Zemesgrāmatu nodaļā, gan tā, kura atrodas pašvaldības lietojumā. Domes īpašumā un lietojumā 

esošās zemes inventarizācija tika veikta 2012.gada februārī. Veicot inventarizāciju, tika 

konstatēts, ka Līvānu novada domes īpašumā un lietojumā ir zemes 1581.0674 ha kopplatībā ar 

zemes bilances vērtību Ls 1 171 915.  

 

No kopējās dzīvojamo, nedzīvojamo un citu ēku un būvju, kas jāreģistrē zemesgrāmatā, 

atlikušās vērtības Ls 8 632 379: 

 nav īpašuma tiesību atliecinošo dokumentu  Ls 0; 

 nav ierakstīts zemesgrāmatā    Ls 487 979 jeb 5.6 %. 

Pašvaldībai piederoša un lietošanā esoša zeme, kas uzrādīta bilancē: 1581.0674 ha  

summa Ls 1 171 915, t.sk. 

 zem ēkām, pagalmiem 152.0 ha 

 zem ceļiem, ielām  310,1 ha 

 meža zeme   202,8 ha 

 pārējā zeme    916.2 ha 
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 Zemesgrāmatā ierakstīta zeme ar vērtību Ls 483 180  jeb 41.23 %. 

 

Krājumi 

Krājumu inventarizācija tika veikta, pamatojoties uz domes izpilddirektora rīkojumu. 

Inventarizācijas rezultātā iztrūkumi vai pārpalikumi nav konstatēti. 

 

4. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UZŅĒMUMOS. 

 

Pašvaldības kapitāla vērtība kapitālsabiedrībās uz 31.12.2011. - Ls 2 582 376 (divi 

miljoni pieci simti astoņdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši lati). 

 

Līvānu novada domes kapitāla ieguldījums kapitālsabiedrību pamatkapitālā un tā 

izmaiņas 2011. gadā 

 

 

  

Ieguldījums 

uz Izmaiņas 

Ieguldījums 

uz  % no  

Kapitālsabiedrības nosaukums 01.01.2011. (+, -) 31.12.2011. kopapjoma 

   Ls   

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 1 371 084 0 1 371 084 100,00 

"Līvānu siltums", reģ. Nr. 40003482591     

Līvānu novada domes pašvaldības 219 420 +146 359 365 779 100,00 

SIA "Līvānu slimnīca", reģ. Nr. 

40003231451     

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 696 868 0 696 868 100,00 

"Līvānu dzīvokļu un komunālā 

saimniecība", reģ. Nr. 41503010497     

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Preiļu slimnīca” 130 495 0 130 495 31,36 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

„Atkritumu apsaimniekošanas 

Dienvidlatgales starppašvaldību 

organizācija” 18 150 0 18 150 5,45 
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5. PAR VEIKTAJIEM UN PLĀNOTAJIEM PASĀKUMIEM TERITORIJAS 

ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ. 

 

Līvānu novada domes galvenie plānošanas dokumenti, uz kuriem balstās pašvaldības 

attīstība, ir Līvānu novada teritorijas plānojums (t.sk. apbūves noteikumi) un Līvānu novada 

pašvaldības integrētās attīstības programma.  

Saskaņā ar jauno Teritorijas attīstības plānošanas likumu galvenais ilgtermiņa attīstības 

plānošanas dokuments pašvaldībās turpmāk būs ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Vietējās 

pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas 

dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos 

mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.  

Telpiskās attīstības perspektīvā nosaka teritoriju attīstības vadlīnijas, kā arī nosaka un 

shematiski attēlo vietējās pašvaldības nozīmīgākās telpiskās struktūras, attīstības prioritātes un 

vēlamās ilgtermiņa izmaiņas. Vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju apstiprina ar pašvaldības 

domes lēmumu. Saskaņā ar likumu visām vietējām pašvaldībām ilgtspējīgas attīstības stratēģija 

ir jāizstrādā līdz 2013.gada beigām. 

 

 Līvānu novada teritorijas plānojums, kas ir spēkā pašreiz, ir izstrādāts un 

apstiprināts 2006.gadā ar termiņu līdz 2018.gadam. Līvānu novada teritorijas plānojuma 

grozījumus var ierosināt kārtībā, kā to paredz Līvānu novada domes nolikums, gadījumos, kad 

grozījumi skar ne mazāk kā 10% no Līvānu novada lauku teritorijas, vai 10% no Līvānu pilsētas 

teritorijas, vai ja tie nepieciešami būtisku attīstības projektu realizācijai. Teritorijas plānojuma 

grozījumi ir Līvānu novada teritorijas daļas plānotās (atļautās) izmantošanas un/vai izmantošanas 

aprobežojumu izmaiņas, un tos izstrādā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

2009.gada 24.septembrī ar domes lēmumu Nr. 13 tika pieņemti Līvānu novada domes 

saistošie noteikumi  “Par Līvānu novada teritorijas plānojumiem”, kas apstiprināja Līvānu 

novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumus, kas pašlaik sastāv no: 

1. Jersikas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi 2002.-2014.gadam, kas apstiprināti ar 

Līvānu novada domes 2010.gada 30.septembra lēmumu Nr. 19-22 un saistošajiem noteikumiem 

„Jersikas pagasta teritorijas plānojums”   

2. Līvānu novada teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Līvānu novada domes 

2006.gada 30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Līvānu novada teritorijas plānojumu 

(2006-2018)”. 

3. Sutru pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Sutru pagasta padomes 2008. 

gada 15. decembra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par Sutru pagasta teritorijas plānojuma 

grafiskās daļa un teritorijas plānojuma izmantošana un apbūves noteikumi”. 

4. Rudzātu pagasta teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Rudzātu pagasta padomes 

2009.gada 7.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Rudzātu teritorijas plānojums 2008.-

2020.gadam”. 

Līvānu novada dome 2009.gada jūlijā no Jersikas pagasta padomes pārņēma 2008.gadā 

uzsākto Jersikas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, kas tika pilnībā pabeigta 2010.gadā.  

Līvānu novada teritorijas plānojuma pilns teksts un kartogrāfiskais materiāls ir pieejams: 

http://www.livani.lv/lat/aktualitates/saistosie_noteikumi/?doc=2464 un 

http://www.livani.lv/lat/pasvaldiba/planosanas_dokumenti/?doc=3434 

 

2010.gadā tika sagatavots un apstiprināts Eiropas Sociālā fonda projekts "Līvānu novada 

pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana", kura ietvaros 2011.gadā ir uzsākta 

un 2012.gada rudenī tiks pabeigta jauna Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam izstrāde, kas vienā dokumentā, vienotā formātā, atbilstoši aktuālajiem 

normatīvajiem aktiem un teritoriālo vienību attīstības prioritātēm noteiks esošo un plānoto 

(atļauto) izmantošanu Līvānu pilsētas, Rožupes, Turku, Sutru, Rudzātu un Jersikas pagastu 

teritorijām.  

2012.gada pavasarī notika izstrādātā jaunā Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-

2024.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana un atbildīgo iestāžu atzinumu par dokumenta 

1.redakciju saņemšana. Pašlaik turpinās darbs pie dokumenta gala redakcijas izstrādes.  

Būtiskākās plānotās izmaiņas jaunajā teritorijas plānojumā ir saistītas ar Līvānu pilsētas 

robežu paplašināšanos atbilstoši faktiskajai pilsētas apbūvei, pilsētas teritorijā iekļaujot arī 

http://www.livani.lv/lat/aktualitates/saistosie_noteikumi/?doc=723
http://www.livani.lv/lat/aktualitates/saistosie_noteikumi/?doc=723
http://www.livani.lv/lat/aktualitates/saistosie_noteikumi/?doc=723
http://www.livani.lv/lat/aktualitates/saistosie_noteikumi/?doc=2464
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Līvāniem piegulošās industriālās zonas teritoriju Jersikas pagasta Iesalniekos, kā arī individuālās 

dzīvojamās mājas apbūves teritorijas no Jersikas un Turku pagastiem. Pilsētas teritorijas 

paplašināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu priekšnosacījumus ES fondu līdzekļu piesaistei, 

lai varētu veikt ieguldījumus pamatinfrastruktūrā – ceļos, ielās, gājēju celiņos, centralizētā 

ūdensvada un kanalizācijas tīklu, kā arī sakaru tīklu izbūvei, tādejādi attīstot un sakārtojot Līvānu 

novada attīstībai nozīmīgas teritorijas.  

  

 

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.-2018.gadam 

 

2010.gadā tika sagatavots un apstiprināts Eiropas Sociālā fonda projekts "Līvānu novada 

pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana", kura ietvaros 2011.gadā tika 

izstrādāta jauna Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.-

2018.gadam, kas sevī ietver esošās situācijas analīzi, attīstības stratēģiju un rīcību un investīciju 

plānus, lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu visa Līvānu novada attīstību Līvānu pilsētas, 

Rožupes, Turku, Sutru, Rudzātu un Jersikas pagastu teritorijām. 

 
Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 23.februāra sēdes lēmumu Nr. 2-14 „Par 

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam un Stratēģiskā 

ietekmes uz vidi novērtējuma, t.sk. Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 

2012.–2018.gadam Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu” ir apstiprināti Līvānu 

novada pašvaldības integrētā attīstības programma 2012. – 2018. gadam un Vides pārskats. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra (turpmāk SIVN) veikta saskaņā ar 

Vides pārraudzības valsts biroja 2011.gada 31.maija lēmumu Nr.32 „Par stratēģiskā ietekmes uz 

vidi novērtējuma piemērošanu”. Vides pārskats ir sagatavots stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma ietvaros Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmai 2012.–

2018.gadam tās izstrādes un pilnveidošanas laikā, ar mērķi novērtēt šī plānošanas dokumenta 

paredzēto aktivitāšu un projektu īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi. 

 

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma 2012.–2018.gadam ir vērsta uz 

ekonomiski sociālās un dabiskās vides ilgtspējīgu attīstību.  

 

Līvānu novada vīzija 2020.gadam: 

Līvānu novads – uzņēmējdarbība, modernās tehnoloģijas un pievilcīga vide ģimenes 

labsajūtai. 

 

Attīstības programmā noteiktās 2 vidēja termiņa prioritātes paredzēts sasniegt, īstenojot 29 

rīcības/uzdevumus, kas atbilstoši prioritātēm sagrupēti 6 rīcību virzienos. 

 

Prioritāte 1 „Dzīves un darba prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība” saistīta ar 

iedzīvotāju dzīves prasmju attīstību, uzņēmējdarbības veicināšanu un savstarpēju sadarbību, 

attīstot informētas sabiedrības veidošanos. 

 

Prioritāte 2 „Uzņēmējdarbība, darbs un ģimenes labsajūta” ir nozīmīga gan tūrisma 

attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai, gan svarīga saistībā ar uzņēmējdarbības 

vides attīstīšanu Līvānu industriālajā zonā un novadā kopumā.  

 

No visiem iespējamiem risinājuma variantiem novada attīstībai izraudzīts un pieņemts 

šis variants, jo tas atzīts par visatbilstošāko šī brīža sociāli ekonomiskajai situācijai, 

paredzamām demogrāfiskās u.c. attīstības tendencēm, reālām pašvaldības budžeta un ārējā 

finansējuma piesaistes iespējām, kā arī nerada negatīvu kaitējumu videi. 

 

Par Vides pārskata 1.redakciju pozitīvi atzinumi tika saņemti no Valsts Vides  dienesta 

Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas 

Latgales kontroles daļas, Latgales plānošanas reģiona administrācijas. Atzinumos norādītās 

rekomendācijas un priekšlikumi iestrādāti Vides pārskata Gala redakcijā un papildinātā 

informācija saskaņota ar Attīstības programmas gala redakciju.  
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Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 

1.redakcijas publiskā apspriešana norisinājās laika posmā no 2011. gada 16.augusta līdz šī gada 

24.septembrim, bet Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma, t.sk. Līvānu novada pašvaldības 

integrētās attīstības programmas 2012. – 2018.gadam Vides pārskata 1.redakcijas publiskā 

apspriešana laika posmā no 2011. gada 29. augusta līdz 7.oktobrim. Vides pārskata 1. redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas sanāksmes tika organizētas vienlaikus ar Attīstības programmas 1. 

redakcijas sabiedriskās (publiskās) apspriešanas sanāksmēm. Kopā notika sešas sabiedriskās 

apspriešanas sanāksmes 6., 7.un 8.septembrī – pa vienai sanāksmei katrā Līvānu novada pagastā 

un pēdējā sanāksme Līvānu pilsētā. 

Sabiedrisko apspriešanas sanāksmju laikā to dalībnieki tika klātienē iepazīstināti ar abu 

dokumentu saturu, galveno dokumentos ietverto informāciju par esošo situāciju un plānotajām 

novada nākotnes attīstības perspektīvām, tika analizēts esošais vides stāvoklis Līvānu novadā, 

uzsvērtas šobrīd aktuālākās problēmas, kā arī norādīta Attīstības programmas nozīme esošo 

vides problēmu risināšanā un kopējā vides kvalitātes paaugstināšanā. Publiskās apspriešanas 

laikā saņemtie komentāri saistīti galvenokārt ar attīstības veicināšanas jautājumiem pagastos, 

uzņēmējdarbību atbalstošas vides mērķtiecīgu veidošanu, izglītības sektora sadarbību un 

sekmīgu attīstību, jaunu sporta infrastruktūras objektu izveidi, līdzsvarotu līdzekļu sadali un 

izmantošanu attīstībai visā novada teritorijā, kā arī ar vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes 

saglabāšanu, attīstoties uzņēmējdarbībai un ar to saistītajiem vides riskiem. Attiecībā uz vides 

jomu, klātesošie norādīja uz problēmām atkritumu apsaimniekošanā, gaisa kvalitātes 

pasliktināšanos, ko rada transporta plūsmas un atsevišķi uzņēmumi. Visi sabiedriskās 

apspriešanas laikā saņemtie komentāri tika izvērtēti. Vides apsvērumi integrēti Attīstības 

programmas 11.pielikumā, kurš sniedz pilnu sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto 

priekšlikumu, iebildumu, komentāru sarakstu, atsauci vai katrs no šiem priekšlikumiem ir vai 

nav ņemts vērā un pamatojumu par iekļaušanu/neiekļaušanu Attīstības programmā un Vides 

pārskatā. Tā kā Vides pārskats tika izstrādāts paralēli Attīstības programmas izstrādei, tad veicot 

savstarpēju saskaņošanu, Attīstības programmas 11.pielikumā ir iestrādāti arī uz vides 

saglabāšanu un attīstību attiecinātie atzinumi un sabiedriskās apspriešanas rezultāti. 

Pēc institūciju sniegto atzinumu un priekšlikumu saņemšanas, kā arī sabiedrības pausto 

viedokļu izskatīšanas un iekļaušanas Vides pārskata Gala redakcijā, šis dokuments tika iesniegts 

Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai. 2011. gada 10. novembrī no Vides 

pārraudzības valsts biroja tika saņemts atzinums Nr.20. Saņemtajam atzinumam ir pozitīvs 

raksturs. Vides pārskata Gala redakcija ir papildināta atbilstoši atzinumā sniegtajām 

rekomendācijām. Vides pārraudzības valsts birojs atzinumā izsaka ieteikumu topošajā teritorijas 

plānojumā izvērtēt un ņemt vērā Attīstības programmas stratēģiskā ietekmes uz vidi 

novērtējuma rezultātus. 

Lai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātā Attīstības programma atbilst plānotajam, 

Līvānu novada pašvaldība ir izstrādājusi Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības 

kārtību, iesaistot visas Līvānu novada pašvaldības struktūrvienības, iestādes un 

kapitālsabiedrības. Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja rekomendācijām, lai konstatētu 

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam īstenošanas 

radīto tiešo un netiešo ietekmi uz vidi, Līvānu novada dome vismaz vienu reizi plānošanas 

periodā (2015. gadā) izstrādās arī monitoringa ziņojumu, ko iesniegs Vides pārraudzības valsts 

birojam. 

 

Ar Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmu 2012.–2018. Gadam un Vides 

pārskatu var iepazīties Līvānu novada domes mājas lapā http://www.livani.lv/page/462 

 

 

Par Līvānu novada domes 2011. gada pārskatu, kurš ir apstiprināts ar 2012. gada 

26. aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokola Nr. 5 lēmumu Nr. 5-2 „Par Līvānu 

novada domes konsolidēto gada pārskatu par 2011. gadu”, ir saņemts pozitīvs zvērinātā 

revidenta SIA „AKTĪVS M AUDITS” Marijas Porietes personā atzinums. 
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6. PAŠVALDĪBAS LĪDZDALĪBA SADARBĪBAS PROJEKTOS, IESTĀDĒS UN 

UZŅĒMUMOS. 

 

Līvānu novada dome 2011.gadā turpināja apjomīgu investīciju piesaisti novada 

attīstībai, apgūstot valsts un ES struktūrfondu finansējumu dažādu projektu veidā. Lai 

maksimāli izmantotu pieejamo ārējo finansējumu un efektīvāk izlietotu Līvānu novada domes 

budžeta līdzekļus, vairāku pašvaldības funkciju realizēšanai tika sagatavoti projekti un ir 

piesaistīti papildus līdzekļi no dažādiem avotiem: ES struktūrfondi (ERAF, ESF, KF, ELFLA), 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu 

sadarbības programma, Latvijas-Šveices sadarbības programma u.c.).  

2011.g. nogalē kopš plānošanas perioda sākuma pabeigti ir 16 projekti ar kopējo summu 

aptuveni 5,8 milj.LVL, bet atrodas realizācijā – 20 projekti, ar kopējo izmaksu summu aptuveni 

10,1 milj.LVL 

Lielākie 2011. gadā realizācijā esošie projekti: 

Nr.

p.k. 
Projekta nosaukums Projekta izmaksas 

1 
„Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Rožupes 

ciemā" 

416 904,29 LVL (t.sk. attiecināmās 344 549 LVL, 

no kurām 85% jeb 292 866,65 LVL finansē 

ERAF, valsts budžeta finansējums 10% jeb 

34 454,90 LVL un pašvaldības līdzfinansējums 

5% jeb 17 227,45 LVL), kopā ar 

neattiecināmajām izmaksām pašvaldības 

finansējums sastāda 89 582,45 LVL 

2 "Līvānu pilsēta Rīgas tranzīta ielas posma sakārtošana" 

1 790 018,87 LVL (ERAF - 85 valsts budžeta 

dotācija – 3%,  Līvānu novada domes 

līdzfinansējums – 12%) 

3 
„Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) 

izveide Līvānos” 

100 000 LVL (72,15% - Latvijas un Šveices 

sadarbības programma, 27,85% - Līvānu novada 

pašvaldība) 

 

4 
„Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide 

Līvānu novadā” 

401 070, t.sk. attiecināmās izmaksas ir Ls 235 

439 , t.sk., 85% ir ERAF līdzfinansējums, 9% ir 

valsts budžeta dotācija pašvaldībai un 6% 

pašvaldības līdzfinansējums. 

5 
"Rožupes, Jersikas un Jaunsilavas pamatskolu ēku 

energoefektivitātes paaugstināšana" 

469 200,00, no kurām attiecināmās 455 326,91 

LVL (KPFI – 85%, Līvānu novada domes 

līdzfinansējums – 15% no attiecināmajām 

izmaksām) 

6 
„Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu 

infrastruktūras uzlabošana – 2.kārta” 

1 143 602,41, no kurām attiecināmās 1 133 

153,36 LVL (ERAF – 85%, valsts budžeta 

dotācija 9%, Līvānu novada domes 

līdzfinansējums - 6% no attiecināmajām). 

7 
„Līvānu novada pašvaldības ēku energoefektivitātes 

paaugstināšana” 

1 732 700 LVL (ERAF 85%, valsts budžeta 

dotācija 9%, Līvānu novada domes 

līdzfinansējums 6%) 

8 
"Līvānu pilsētas ielu un daudzdzīvokļu māju kvartālu 

infrastruktūras uzlabošana – 3. kārta" 

1 462 890,48, no kurām  attiecināmās 1 437 

613,58 LVL (ERAF – 85%, valsts budžeta 

dotācija 3%, Līvānu novada domes 

līdzfinansējums - 12% no attiecināmajām) 

9 
E-WATER (Inovatīvi e-pakalpojumi ūdens piegādes 

vadīšanai) 

76 325,00 EUR (53 641,52 LVL) t.sk. ERAF – 

85%, valsts budžets – 5%, Līvānu novada domes 

līdzfinansējums – 10%) 

10 
„Pašvaldības ceļu Jersika-Plintaukas un Jersika – 

Ozoliņi rekonstrukcija” 
26874,11 Ls (90% - ELFLA, 10% - Līvānu 

novada domes līdzfinansējums) 
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11 
"Rudzātu pagasta ceļa Steķi - Medņevka 

rekonstrukcija" 
19 727,34 LVL (90% - ELFLA, 10% - Līvānu 

novada domes līdzfinansējums) 

12 "Līvānu novada izglītības iestāžu informatizācija" 35 358,27 LVL (ERAF - 85%, valsts budžeta 

finansējums - 15%) 

13 
"Rudzātu pagasta ceļa Steķi - Medņevka rekonstrukcija 

- 2.kārta" 

43 877,55 LVL, t.sk. attiecināmās izmaksas 

35 965,20 LVL (90% - ELFLA, 10% - Līvānu 

novada domes līdzfinansējums no attiecināmajām) 

14 Veloceliņa būvniecība Jaunsilavas pagastā 
64 700,88 LVL, t.sk. attiecināmās izmaksas 

53 033,52 LVL (90% - ELFLA, 10% - Līvānu 

novada domes līdzfinansējums no attiecināmajām) 

15 
BELLA DVINA-2 (Tūrisma attīstības veicināšana 

Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos) 

Līvānu novada domes budžets projektā 56 665,00 

EUR (39 824,39 LVL), ERAF – 90%, Līvānu 

novada domes līdzfinansējums – 10%) 

16 
"Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas 

kapacitātes paaugstināšana" 
52 360 LVL (ESF – 100%) 

 

17 "Speciālistu piesaiste Līvānu novada pašvaldībā" 21 000 LVL (ESF – 100%) 

18 
”Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu 

palīdzības projektu un risku vadības kvalitātes 

uzlabošana Līvānu novadā” 
24 998,70 LVL ( ESF 100%) 

19 
HEALTH IS WEALTH (Izglītības, veselības un 

sociālās jomas attīstības uzlabošana Latvijas, Lietuvas 

un Baltkrievijas pārrobežas reģionā) 

Līvānu novada domes budžets projektā 72 323 

EUR (50 829 LVL), ERAF – 90%, Līvānu novada 

domes līdzfinansējums – 10%) 

20 

Līvānu pilsētas dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu 

modernizācija -Ūdenssaimniecības sakārtošana 

Austrumlatvijas upju baseinā. Līvāni 

 

ievieš pašvaldības SIA „Līvānu dzīvokļu un 

komunālā saimniecība” 3 036 357,01 LVL (t.sk. 

KF -  2 185 720,00, Līvānu novada domes 

līdzfinansējums 173 102,81; SIA „Līvānu 

dzīvokļu un komunālā saimniecība”  677 534,20). 

2011.gadā turpinājās darbs arī pie vairāku jaunu projektu izstrādes, kas ir guvuši 

apstiprinājumu un tiks ieviesti 2012.g. un 2013.g., t.sk. 

 Ūdenssaimniecības attīstība Līvānu novada Jaunsilavas ciemā 

 Līvānu novada Rožupes un Turku pagasta ceļu rekonstrukcija 

 Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmu izstrāde un 

īstenošana Līvānu novada bērniem un to ģimenēm 

 Atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un 

jauniešiem Līvānu novada skolās 

Pašvaldība 2011.g. ir veikusi arī nozīmīgu ieguldījumu pašvaldības SIA „Līvānu slimnīca” 

ēkas rekonstrukcijā, lai līdzfinansētu ERAF projektu „SIA "Līvānu slimnīca" infrastruktūras 

attīstība, uzlabojot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti”, kopējais pašvaldības 

finansējums šim projektam ir 96 948 LVL, kā arī nolēmusi līdzfinansēt NVO „Baltā māja” 

darbības vietas un pašvaldības īpašumā esošās ēkas atjaunošanu pēc ugunsgrēka, kas tiks veikta 

2012.gadā. 

 Izmantojot ESF projekta finansējumu, 2011.gadā tika uzsākts darbs pie divu galveno 

attīstības plānošanas dokumentu izstrādes – Līvānu novada integrētās attīstības programmas 

2012.-2018.gadam un Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam.  

Pašvaldība ir dalībnieks (biedrs) sekojošās biedrībās: 

1. Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”, reģ. Nr. 41503023129; 

2. Biedrība „Latvijas pilsētu savienība”, reģ. Nr. 40008012968; 

3. Biedrība „Basketbola klubs „RNS-D/Līvāni””, reģ. Nr. 40008117114; 

4. Biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”, reģ. Nr. 40008020804; 

5. Biedrība „Preiļu rajona partnerība”, reģ Nr. 40008104529; 

6. Biedrība „Daugavas Savienība”, reģ. Nr. 40003234246. 
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7. VEIKTIE PASĀKUMI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU VADĪBAS 

PILNVEIDOŠANAI. 

 

Lai modernizētu Līvānu novada pašvaldības lietvedības sistēmu un samazinātu resursu 

izlietojumu dokumentu apritē (samazinātu papīra formāta dokumentu apriti), ieviesta lietvedības 

sistēma Namejs, kuru pielieto ne tikai pašvaldības administrācijas, bet arī iestāžu un 

struktūrvienību darbā. Veiktas darbinieku apmācības lietvedības sistēmas modernizācijas 

jautājumos.  

Pakāpeniski pašvaldība sāk ieviest ne tikai elektronisko dokumentu apriti, bet arī 

elektronisko pakalpojumu sniegšanu. Iedzīvotājiem ir iespēja, piemēram, nomaksāt NĪN E-

pakalpojumu sistēmā Līvānu novada domes mājaslapā elektroniski. Līvānu novada domes 

mājaslapā www.livani.lv uzsākta sadaļas „Pakalpojumi” veidošana, lai iedzīvotājiem piedāvātu 

iespēju iepazīties ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, aizpildīt un izdrukāt vai 

elektroniski iesniegt attiecīgos dokumentus.  

Līvānu novada pašvaldība strādā arī pie izglītības iestāžu informatizācijas, realizējot 

projektu „Līvānu novada izglītības iestāžu informatizācija”. 

Pieaugot pašvaldības funkcijām, aktuāls ir arī kvalificēta darbaspēka jautājums, tāpēc 

2011.gadā pašvaldība ar ESF projekta „Speciālistu piesaiste Līvānu novada pašvaldībā” 

palīdzību piesaistīja būvinženieri un juriskonsultu. Tā kā būtiska loma novada attīstībā ir 

investīciju piesaistes un attīstības plānošanas efektīvai darba organizācijai, 2011.gadā Līvānu 

novada domes realizēja projektu „Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes 

paaugstināšana”, dodot būtisku ieguldījumu kadru izglītošanā un darbinieku zināšanu un 

kapacitātes stiprināšanā.  2011.gadā darbu uzsāka arī jauna pašvaldības iestāde „Alternatīvās 

aprūpes pakalpojumu centrs Rožlejas”, kas risina būtiskas sociālās problēmas.  

Iestāžu vadības pilnveidošanas jomā Līvānu novada dome realizē ikmēneša 

informatīvās tikšanās ar izglītības iestāžu vadītājiem, tādējādi veicinot informācijas apmaiņu 

starp organizācijas iestādēm.  

Ik nedēļu pirmdienās domes vadība darba plānošanas sanāksmēs tiekas ar nodaļu 

vadītājiem un speciālistiem. Katru otrdienu notiek projektu vadības grupas sanāksmes, ko vada 

domes izpilddirektors. Tās ļauj kontrolēt un operatīvi vadīt projektu ieviešanas darbu visa 

novada teritorijā, ir uzlabojusies informācijas apmaiņa starp projektos iesaistītajiem 

speciālistiem, tas savukārt veicina saskaņotu darbību izvirzīto mērķu sasniegšanai.  

Lai celtu profesionālo kvalifikāciju, darbiniekiem pārskata gada laikā bija iespēja 

apmeklēt kursus un apmācības, kā arī gūt jaunu pieredzi, apmeklējot sadraudzības pašvaldības 

ārvalstīs. 

Pārskata gadā novada pašvaldības turpina ciešu sadarbību ar novada uzņēmējiem, 

veiksmīgi darbojas divpusējā konsultatīvā pašvaldības-uzņēmēju padome. Padomes sanāksmēs 

tiek pārrunāti būtiskākie jautājumi un meklēti problēmu risinājumi. Piemēram, padomes darba 

rezultātā 2011.gadā ir sakārtota apgaismojuma sistēma uz rūpniecisko zonu un nodrošināta 

pilsētas maršruta autobusa kustība rūpniecības zonā.  
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8. PAŠVALDĪBAS UN SABIEDRĪBAS SADARBĪBA 

 

2011.gadā iedzīvotāju informētības uzlabošanas un sabiedrības izglītošanas jomā sperts 

būtisks solis uz priekšu, nodot ekspluatācijā modernizēto Līvānu novada Centrālo bibliotēku, 

kura piedāvā mūsdienīgas informācijas ieguves iespējas visu vecumu lasītājiem un bibliotēkas 

lietotājiem.  

Lai veicinātu Līvānu novada iedzīvotāju informētību un skaidrotu pieņemtos lēmumus, 

Līvānu novada dome kopš 2003.gada izdod pašvaldības informatīvo izdevumu „Līvānu novada 

vēstis”. Laikraksts ir bez maksas, latviešu un krievu valodā, ar tirāžu 6500 eksemplāru.  

Līdztekus tam 2011.gadā Līvānu novada dome investēja jaunas un mūsdienu prasībām 

atbilstošas pašvaldības oficiālās interneta mājaslapas www.livani.lv izveidē. Mājaslapas dizaina 

un satura izmaiņas ir veicinājušas iedzīvotāju vēlmi apmeklēt pašvaldības interneta vietni. 

Interneta portāla loma un popularitāte iedzīvotāju informēšanas jomā pieaug, jo portāls 

nodrošina visoperatīvāko informāciju iedzīvotājiem bez maksas jebkurā vietā novadā, kur 

pieejams internets. Portāla tehniskās iespējas ļauj tajā izvietot arī video materiālus par Līvānu 

novadu, iedzīvotājiem ir iespēja diskutēt, uzdot jautājumu domei un saņemt atbildi, piedalīties 

viedokļu aptaujās, iegūt visplašāko izzinošo informāciju, sākot no novada vēstures līdz pat 

konkrētās dienas pasākumiem un notikumiem. Darbojas sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”, ir 

iespēja iepazīties ar domes pieņemtajiem lēmumiem un izdotajiem saistošajiem noteikumiem.  

Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem pēc iespējas plašāku un daudzpusīgāku 

informāciju, Līvānu novada dome ir noslēgusi līgumus ar SIA „Vidusdaugavas televīzija”, 

„Līvānu televīzija”, „Latgales reģionālā televīzija”, kā arī reģionālajām radiostacijām par 

informatīvo palapojumu sniegšanu radio un televīzijas formātā.  Līvānu novada dome regulāri 

informē iedzīvotājus arī ar reģionālās preses, kā arī nacionālo ziņu aģentūru BNS un LETA 

starpniecību, no kurā informācija nonāk populārajos interneta portālos Delfi, Apollo, TvNet. 

2011. gadā Līvānu novada dome īstenoja ieceri rīkot izbraukuma domes sēdes visā 

Līvānu novada teritorijā. Līdz ar to visu piecu pagastu iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties 

domes deputātu darbā un tikties ar domes vadību un deputātiem. Līvānos domes priekšsēdētājs 

iedzīvotājus pieņem pirmdienās (ir pieejams arī citās nedēļas dienās), domes deputāti 

iedzīvotājus pieņem katru trešdienu.  

2011.gadā turpinās sadarbība ar Līvānu novada nevalstisko sektoru – biedrību „Baltā 

māja”, sociāli politisko novada attīstības biedrību „Līvāni”, Līvānu pensionāru biedrību, 

Sarkano Krustu, Žēlsirdības centru, veloklubu „LiVelo”, basketbola klubu „Līvāni”, biedrību 

„Sava kabata” un citām sabiedriskajām organizācijām, kopīgi rīkojot pasākumus un atbalstot 

dažādas sabiedriskas aktivitātes. 

Uzsverot nevalstiskā sektora nozīmi novadā un atbalstot organizāciju aktivitātes, Līvānu 

novada dome paredzējusi budžetā līdzekļus līdzfinansējumam LEADER programmas 

projektiem, ko realizē sabiedriskās organizācija.  

Līvānu novada pašvaldībai izveidojusies starptautiskā sadarbība ar Ukmerģes 

pašvaldību Lietuvā, Tallinas Hāberstī centru Igaunijā, Tarnowo Podgorne pašvaldību Polijā, 

Glubokoje pašvaldību Baltkrievijā, Kameņec Podoļskas pašvaldību Ukrainā. Lai veicinātu 

sociālo problēmu risināšanu, Līvānu novada pašvaldība uztur veiksmīgu sadarbību ar 

Norvēģijas Sarkanā Krusta organizāciju Haldenas pilsētā. Sociālajām vajadzībām Līvānu 

novada iedzīvotājiem regulāri tiek piegādātas humānās palīdzības kravas no Norvēģijas. 

2011.gadā Līvānu novadu darba vizītē apmeklējušas dažādu valstu amatpersonas, viena no tām 

ASV vēstniece Latvijā Džūdita Gārbere.  

2011.gadā būtiski sekmēta Līvānu novada pašvaldības un novada uzņēmēju sadarbība 

abpusēji svarīgu jautājumu risināšanā ar divpusējās konsultatīvās pašvaldības un uzņēmēju 

padomes palīdzību. Sadarbībā ar uzņēmējiem jau 8 gadus Līvānu pašvaldībā darbojas Stipendiju 

fonds Līvānu novada jauniešu studijām augstskolās, ko finansē novada uzņēmumi.  

2011. gadā plaša sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā tika realizēta Līvānu novada 

integrētās attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes un sabiedriskās apspriešanas gaitā. 

Šī svarīgā plānošanas dokumenta izstrādē, kas nosaka pašvaldības turpmākos attīstības 

virzienus, aktīvi iesaistījās dažādu jomu speciālisti, sabiedriskās organizācijas, uzņēmēji, 

iedzīvotāji. Par šiem risinājumiem Līvānu novada dome saņēma Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas Radošuma balvas Atzinības rakstu.  

 

http://www.livani.lv/
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9. LĪVĀNU NOVADS SKAITĻOS 

 

Līvānu novada teritorijas kopplatība - 62 180 ha 

Līvānu pilsēta – 497 ha 

Rožupes pagasts – 18 163 ha 

Rudzātu pagasts – 12 467 

Turku pagasts – 11 900 ha 

Jersikas pagasts – 11 360 ha 

Sutru pagasts – 7 793 ha 

 

Iedzīvotāju skaits Līvānu novadā ir 13 952 (PMLP dati uz 31.12.2011.).  

 

Bezdarba līmeņa dinamika Līvānu novadā pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 

datiem: 

31.12.2011. bezdarba līmenis Līvānu novadā 16,2% 

31.12.2010. bezdarba līmenis Līvānu novadā 17,9% 

31.12.2009. bezdarba līmenis Līvānu novadā 19,9% 

 

Augsts bezdarba līmenis ir viena no galvenajām novada ekonomiskās attīstības 

problēmām. 

 

Demogrāfiskā situācija kā valstī, tā novadā joprojām saglabā negatīvu bilanci. 2011. gadā 

Līvānu novadā piedzimis 71 cilvēks (2010.gadā – 84), miruši – 213 cilvēki (2010.gadā – 229), 

noslēgta 51 laulība (2010.gadā – 36).  

 

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs     A. Vaivods 

    

 


