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Vadības ziņojums.  
Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada publiskais pārskats sniedz vispusīgu informāciju 

par norisēm pašvaldības darbā, īstenotajiem finanšu piesaistes mehānismiem un budžeta līdzekļu 

izlietojumu pašvaldības funkciju izpildei un rezultātiem novada ekonomiskajā un sociālajā 

attīstībā.   

Uz 2013.gada 1.janvāri savu dzīvesvietu Lielvārdes novadā deklarējušas 11131 personas 

(par 165 personām vairāk, nekā 2012.gada 1.janvārī), t.sk., Lielvārdes pilsētā 6533, Lielvārdes 

pagastā – 1056 personas, Jumpravas pagastā – 2084 personas un Lēdmanes pagastā – 1336 

personas.  

Lielvārdes novada platība pašlaik ir 22 578 ha
 
jeb 226 km

2
. Saskaņā ar Teritorijas 

plānojumu Lielvārdes novadā ražošanas teritorija ir aptuveni 250 ha platībā. Lielākā daļa no 

Lielvārdes pilsētā rūpnieciskajai ražošanai atvēlētās teritorijas atrodas līdzās A6 šosejai un Rīgas 

– Daugavpils dzelzceļa līnijai. Lielvārdē lielākā ražošanas teritorija ir Lielvārdes pilsētas rietumu 

daļā (bijusī Lauku tehnikas teritorija) un Lāčplēša alus darītavas teritorijā. Lielvārdes pagastā - 

galvenokārt Kaibalā (augkopības komplekss, siltumnīcu teritorija, zvēru ferma u.c.).  

 

Lielvārdes novada pašvaldība ir viena no Rīgas plānošanas reģiona 30 pašvaldībām. 

Lielvārdes novada pašvaldības pārziņā ir 26 pašvaldības iestādes un aģentūras. Domes pieņemto 

lēmumu izpildi, darba organizatorisko nodrošinājumu kopš 2009.gada 1.jūlija veic Lielvārdes 

novada pašvaldības administrācija, Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors, Jumpravas 

pagasta un Lēdmanes pagasta pārvalžu vadītāji.  

 

Tāpat kā Latvijas valstī, bezdarba līmenim bija tendence samazināties, salīdzinājumā ar 

2012.gadu: Lielvārdes novadā 2013.gadā bezdarbs ir samazinājies par 0,3% (2013.gada 

31.decembrī tas bija 4,8% (316 bezdarbnieki), 2012.gada 31.decembrī – 5,1% (332 

bezdarbnieki)).  

Tā kā pašvaldībā nozīmīgākie darbavietu devēji un nodokļu maksātāji ir uzņēmumi, tad 

arvien aktīvāk Lielvārdes novada pašvaldība strādā pie uzņēmumu atbalsta mehānisma 

instrumentu izveides, tai skaitā uzņēmēju gada balvas nolikuma izstrādes, kā arī dažādu 

uzņēmēju pasākumu organizēšanas pašvaldībā. 

Lielvārdes novadā 2013.gadā lepojāmies ar „TOP 20” uzņēmumiem, kuriem bija 

vislielākais gada apgrozījums (dilstošā secībā): SIA „Preiss Būve”, SIA „Preco”, SIA „MRK 

Serviss”, SIA „Elama B”, SIA „Māris & Co”, SIA „VEINA PLUS”, SIA „Lielvārdes Remte”, 

ZS „Kumelītes”, SIA „BEAVERSS”, SIA „Lej avoti”, SIA „Lāčplēsis ZF”, SIA „GM 

Helicopters”, SIA „Lielvārdes meliorācija”, SIA „HAITEK Skogmaskin”, SIA „Lāčplēša piens”, 

SIA „SGC”, SIA „ESTIRE”, SIA „Lielvārds”, SIA „Auto Lielvārde”, un SIA „Preiss Tehnika”.
1
 

 

Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2013.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts 

ieņēmumu un izdevumu daļā. Kopējie ieņēmumi veido LVL 6 561 133, bet izdevumi – LVL 

6 570 521 (t.sk., ieguldījums SIA „Lielvārdes Remte” LVL 20 941 un aizdevumu pamatsummas 

atmaksa LVL 345 576), naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu LVL 889 118, uz gada 

beigām LVL 974 632, savukārt saņemto aizņēmumu kopsumma 2013.gadā ir LVL 94 902.  

Lielāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, 

tāpēc šī nodokļa izmaiņas ietekmē kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumus. 2013.gadā 

iedzīvotāju ienākuma nodoklis veido 56,6% no visiem pašvaldības ieņēmumiem un tas, 

salīdzinot ar 2012.gadu, ir pieaudzis par 4.7%, kas latos ir LVL 285 605. Otrs lielākais 

pamatbudžeta ieņēmumu avots 2013.gada budžetā ir maksājumi no valsts budžetu 

mērķdotācijām, t.sk. dažādu fondu maksājumi caur valsts budžetu. Kopā tie ir 27.4% no 

kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 17% vairāk nekā 2012.gadā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

                                                 
1
 Avots: https://www.lursoft.lv/estadistic?act=UR_STAT&novads=100015436&id=391 
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pamatbudžeta izdevumos nozaru griezumā ir vērojamas dažādas izmaiņas. Kopējie izdevumi 

izglītībai un kultūrai ir palielinājušies savukārt izdevumi, sociālai aizsardzībai samazinājušies. 

 

Pašvaldības speciālo budžetu veido ieņēmumi, kas paredzēti konkrētiem mērķiem. 

2013.gadā Lielvārdes pašvaldības budžetā no autoceļu fonda tika saņemti LVL 127 857- par 

LVL 13 167 vairāk kā 2012.gadā un kas ir par divām reizēm mazāk nekā 2008.gadā un par 20% 

mazāk nekā 2009.gadā. Otrs speciālā budžeta ieņēmumu veids ir ieņēmumi no dabas resursu 

nodokļa, kas 2013.gadā veidoja tikai LVL 9060. 

 

 Lielvārdes pašvaldības aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumu kopsumma 

veido 11.33% no pašvaldības ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un valsts budžeta transfertiem). 

Nākamajos gados, pamatbudžeta ieņēmumiem saglabājoties tādā pašā apjomā un SIA 

„Lielvārdes Remte” atmaksājot sniegto galvojumu 2014.gadā, kopējais saistību apmērs sāktu 

samazināties. 

 

Kopš 2007.gada, septīto gadu pēc kārtas, pašvaldība turpina Kohēzijas fonda (KF), 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

(ELFLA), Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), 

Eiropas Sociālā fonda (ESF), Latvijas – Šveices sadarbības programmas un finanšu programmas 

„Inteliģenta enerģija Eiropai”, valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmu līdzfinansēto 

projektu realizāciju. 2013.gadā notika darbs ar 17 projektiem un atbalsta programmām – 

pašvaldība pabeidza 9 projektus un 2 atbalsta programmas. 2013.gadā pašvaldība noslēdza 

līgumus un uzsāka nākamo 6 projektu īstenošanu, kā arī turpināja 2 atbalsta programmu 

īstenošanu.  

 

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu un efektīvu pašvaldības pārvaldi, Lielvārdes novada pašvaldība 

izstrādājusi stratēģiski politiskus attīstības plānošanas dokumentus, kas iezīmē Lielvārdes 

novada nākotnes redzējumu, norāda attīstības prioritātes, mērķus un to sasniegšanai izraudzītos 

veidus. Pārskata gadā pašvaldības darbība un investīciju piesaiste notiek saskaņā ar „Lielvārdes 

novada attīstības programmu 2011. – 2017.gadam”, „Lielvārdes novada ilgtspējīgu stratēģiju 

2013.– 2030.gadam” un „Lielvārdes novada ilgtermiņa enerģijas rīcības plānu 2013. – 

2020.gadam”.  

 

Uz 2013.gada 1.janvāri Lielvārdes novada pašvaldības teritorijā darbojās 57 saistošie 

noteikumi (pieņemti laikā no 2009.gada 1.jūlija). 2013.gadā Lielvārdes novada dome izdeva 45 

saistošos noteikumus, no kuriem 36 noteikumi bija grozījumi spēkā esošos noteikumos, bet 10 

saistošie noteikumi bija jauni noteikumi (noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības 

2013.gada budžetu, par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu maznodrošinātām 

personām, par rakšanas darbu veikšanu, par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek 

vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, par interešu izglītības un 

pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, par koku ciršanu ārpus meža 

zemes, par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības 

iestādēs, Lielvārdes novada pašvaldības nolikums, par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā). 

 

Sistemātiski piedalāmies Rīgas plānošanas reģiona (RPR) Konsultatīvās padomes 

sanāksmēs kopš tās izveidošanas brīža, tāpat sadarbībā ar RPR periodiski tiek turpināts darbs pie 

dažādu analītisku uzdevumu un informācijas sagatavošanas potenciālo reģiona vietējo un 

starptautisko projektu izstrādē un turpinājām strādāt darba grupā par vienotas investoru 

platformas izveidi reģiona pašvaldībās.  
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Pašvaldībā aktīvi darbojas dažādas biedrības un nodibinājumi. Jau trešo gadu pašvaldībā 

tika realizēts nevalstisko organizāciju projektu konkurss, kura mērķis ir atbalstīt sabiedriski 

nozīmīgu, oriģinālu un inovatīvu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Lielvārdes 

novadā, tā veicinot iedzīvotāju informētību, izglītošanu un līdzdalību aktuālu novada problēmu 

risināšanā, vienlaicīgi sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos. 2013.gadā tika apstiprināti 7 

nevalstisko organizāciju projekti un piešķirts pašvaldības finansējums LVL 2500,- projektu 

realizācijai.  

 
2013.gada 27.novembrī Lielvārdes novada domes sēdē Nr.21 pieņēma lēmumu Nr.18 par 

pašvaldības iesaistīšanos Latvijas studentu konkursā „Radam novadam”, kura ietvaros 

Stokholmas augstskolas studentu komanda 2013.gada nogalē uzsāka darbu pie novada 

uzņēmējdarbības situācijas apzināšanas un sāka izvērtēt efektīvāko iespējamo projektu 

realizāciju ES struktūrfondu finansējuma iegūšanai vai biznesa projekta realizēšanai konkrēta 

uzņēmēja biznesa attīstīšana un investīciju piesaistīšanai novada administratīvajā teritorijā.  

 

2014.gadā pašvaldība plāno izstrādāt jaunu projektu konkursa nolikumu iedzīvotāju 

iniciēšanai savas vides sakārtošanā - „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu 

labiekārtošana”, kur konkursa prioritātes būs publiski pieejamu rekreācijas un sabiedrisko zonu 

labiekārtošana, satiksmes drošības uzlabošana, kā arī aktīvās atpūtas kompleksu attīstība vai 

pilnveidošana. Pašvaldībā uzsākts darbs pie konkursa noteikumu „Par skolēnu nodarbinātību 

vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā” izstrādes. 

 

Sabiedrības informēšanai par pašvaldības īstenoto darbību un pieņemtajiem lēmumiem 

pašvaldība izdod laikrakstu „Lielvārdes Novada Ziņas”, tā nodrošinot novada iedzīvotājus ar 

bezmaksas pašvaldības izdevumu, kā arī regulāri sniedz aktuālu informāciju tīmekļa vietnē 

www.lielvarde.lv  

 

 

Domes priekšsēdētājs         Aivars Troska 

 

  

http://www.lielvarde.lv/
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LIELVĀRDES NOVADA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 

 

2013.gadā Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā spēkā bija šādi attīstības plānošanas 

dokumenti: 

 

1. 2009.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr.3 „ Par Lielvārdes novada teritorijas 

plānojumu”, kas sastāv no: 

 

1.1. „Lielvārdes un Lielvārdes lauku teritorijas (Lielvārdes pagasta), Lielvārdes novadā 

teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”; 

1.2. „Lielvārdes un Lielvārdes lauku teritorijas (Lielvārdes pagasta), Lielvārdes novadā 

teritorijas plānojuma grozījumi nekustamā īpašuma Raiņa ielā 35 (kadastra Nr.7433 

b002 0137), Lielvārdē, teritorijai; 

1.3. „Lēdmanes pagasta, Lielvārdes novadā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.4. „Jumpravas pagasta, Lielvārdes novadā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

1.5. „Lielvārdes un Lielvārdes lauku teritorijas (Lielvārdes pagasta), teritorijas 

plānojuma grozījumu grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi”. 

 

2. „Lielvārdes novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam” (apstiprināta Lielvārdes 

novada domes 28.11.2012.sēdē Nr.14, lēmums Nr.6). 

3. „Lielvārdes novada ilgtermiņa enerģijas rīcības plāns 2013. – 2020.gadam” (apstiprināts 

Lielvārdes novada domes 25.09.2013.sēdē Nr.15, lēmums Nr.24). 

4. „Lielvārdes novada ilgtspējīga stratēģija 2013.– 2030.gadam” (apstiprināta Lielvārdes 

novada domes 27.02.2013.sēdē Nr.3, lēmums Nr.16). 
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1.LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS  

1.1.PAMATBUDŽETS 

 

Budžets ir novada domes finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar 

kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību 

sabalansēšanu ar finansiālajām iespējām. Tas sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un 

ziedojumu un dāvinājumu budžeta, kuri apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem. Pašvaldības 

rīcībā esošie finanšu resursi būtiski ietekmē pašvaldības darbību un ilgtspējīgas attīstības 

iespējas. 

 Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2013.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts 

ieņēmumu un izdevumu daļā. Kopējie ieņēmumi veido LVL 6 561 133, bet izdevumi – LVL 

6 570 521 (t.sk., ieguldījums SIA „Lielvārdes Remte” LVL 20 941 un aizdevumu pamatsummas 

atmaksa LVL 345 576), naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu LVL 889 118, uz gada 

beigām LVL 974 632 savukārt saņemto aizņēmumu kopsumma 2013.gadā ir LVL 94 902.  

 
Pašvaldības kopējie ieņēmumi 2013.gadā palielinājušies par LVL 341 125 jeb 2.7%, 

salīdzinot ar 2012.gadu. 

Lielāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, 

tāpēc šī nodokļa izmaiņas ietekmē kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumus.  

2013.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis veido 56.6% no visiem pašvaldības 

ieņēmumiem un tas, salīdzinot ar 2012.gadu, ir pieaudzis par 4.7 %, kas latos ir LVL 285 605.  
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* plānotie ieņēmumi 

 

2013.gadā tika saglabāts iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums (LVL 

45 mēnesī), nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām personām palielinājās no 1.jūlija (LVL 

80 mēnesī), iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme samazinājās par 1% (24%) un minimālā darba 

alga saglabājās iepriekšējā līmenī (LVL 200). Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 

2012.gadam” iedzīvotāju ienākuma nodokļa procentuālais sadalījums starp pašvaldību un valsts 

pamatbudžetiem noteikts attiecīgi 80% un 20% apmērā (2011.gadā 82% un 18%). Vienlaikus 

pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes gadījumā tika garantēti 100% 

apmērā no valstī noteiktās iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes.  

 

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumos ir 5%. 2013. 

gadā tika aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, 

piemērojot nodokļa maksājumu pieauguma ierobežojumu 25% apmērā, kā arī atstāts minimālais 

maksājums katram nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam LVL 5,00. 

Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā tika aplikta neapstrādātā 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme (datus sniedza LAD), nepiemērojot 25% maksājuma 

pieauguma ierobežojumu. 

 

Otrs lielākais pamatbudžeta ieņēmumu avots 2013.gada budžetā ir maksājumi no valsts 

budžetu mērķdotācijām, t.sk. dažādu fondu maksājumi caur valsts budžetu. Kopā tie ir 27.4% no 

kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 17% vairāk nekā 2012.gadā. 79% no valsts mērķdotācijām 

paredzētas pedagogu darba apmaksai un pašvaldība šo līdzekļu sadalē nepiedalās, bet ir tikai 

starpnieks starp Izglītības un Kultūras ministrijām un darbiniekiem.  
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Galvenā vērība, tāpat kā iepriekšējos gados, pievērsta izglītības sistēmai – 54% no visiem 

budžeta izdevumiem. Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt vispārējās izglītības ieguvi un dažādu 

interešu izglītības apguvi. Budžeta līdzekļi vairāk kā 3.3 milj. LVL apmērā tika novirzīti pirmsskolas 

izglītības iestāžu un skolu ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību 

procesa nodrošināšanai un ēku remontdarbiem. 

 

Lielvārdes novada pašvaldības izdevumi pa funkcionālajām kategorijām,  

2009.-2014.gads, LVL 
Funkcija Budžeta 

izpilde 

2009.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2011gadā 

Budžeta 

izpilde 

2012.gadam 

Budžeta 

izpilde 

2013.gadam 

Budžeta 

plāns 

2014.gadam 

Vispārējie valdības 

dienesti 

950221 593741 535810 555210 609524 776563 

Sabiedriskā kārtība un 

drošība 

90628 106220 103276 105664 105500 142714 

Ekonomiskā darbība 74553 48869 50719 54511 55254 64342 

Pašvaldības teritoriju un 

mājokļu 

apsaimniekošana, vides 

aizsardzība 

736044 841906 883695 1205155 1124897 1142782 

Veselība 17450 11729 9019 11338 10634 12135 

Atpūta, kultūra un reliģija 417884 359004 354020 470650 546465 604896 

Izglītība 4206163 3084808 3442686 3224158 3360818 3208956 

Sociālā aizsardzība 355514 718958 616821 459839 390912 483755 

 

Otru lielāko izdevumu daļu veido pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 

16% (2011.gadā - 13%, 2012.gadā -20%). Šajos izdevumos iekļauti teritorijas uzkopšanas, kapu 

apsaimniekošanas, autoparka uzturēšanas izdevumi, t.sk. auto līzingu maksājumi.  
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Vispārējie vadības izdevumi ir 10% no kopējiem izdevumiem un sastāv no deputātu, 

administrācijas un izpildvaras uzturēšanas un pašvaldības aizņēmumu kredīta procentu 

izdevumiem. 

 

 
  *plāns 

 
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pamatbudžeta izdevumu izmaiņās nozaru griezumā ir vērojamas 

dažādas izmaiņas. Kopējie izdevumi izglītībai un kultūrai ir palielinājušies savukārt izdevumi, 

sociālai aizsardzībai samazinājušies. 
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Analizējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, redzams, ka 

lielākos pašvaldības izdevumus veido atlīdzība (t.sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas – 57% (2009.gadā - 51%, 2010. un 2011.gadā – 49%, 2012.gadā- 52%) no 

visiem 2013.gada izdevumiem. Šajos izdevumos iekļauti arī valsts finansēto pedagoģisko 

darbinieku atalgojumi.  

 

7% pašvaldības izdevumu veido ieguldījumi pašvaldības pamatkapitālā, 16% no pašvaldības 

izdevumiem veido visi pašvaldības izmantotie pakalpojumi, savukārt materiālu, preču un 

energoresursu iegādes ir 12%. 
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1.2. Speciālais budžets 

 

Pašvaldības speciālo budžetu veido ieņēmumi, kas paredzēti konkrētiem mērķiem. 

2013.gadā Lielvārdes pašvaldības budžetā no autoceļu fonda tika saņemti LVL 127 857- par 

LVL 13 167vairāk kā 2012.gadā un kas ir divas reizes mazāk nekā 2008.gadā un par 20% mazāk 

nekā 2009.gadā. No autoceļa fonda līdzekļiem tiek veikta ielu apgaismojuma uzturēšana un ielu 

un ceļu ikdienas un periodiskā uzturēšana.  

 

 
 

*plāns 

 

Autoceļu ieņēmumu kritums būtiski ietekmē ceļu uzturēšanas izdevumus. Faktiski 

pašvaldība var atvēlēt līdzekļus tikai ceļu ikdienas uzturēšanai – sniega tīrīšanai, ceļu 

greiderēšanai un bedrīšu remontam. Turklāt, ar esošo finansējumu sniegotas ziemas periodā nav 

iespējams nodrošināt kvalitatīvu ceļu uzturēšanu. Ielu un ceļu periodiskai uzturēšanai, kas ietver 

lielākus remontus un autoceļu segumu uzlabošanas pasākumus, šobrīd pašvaldībai no autoceļu 

fonda nav finansējuma. 

Otrs speciālā budžeta ieņēmumu veids ir ieņēmumi no dabas resursu nodokļa, kas 

2013.gadā veidoja tikai LVL 9060. 

 

1.2.1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS DIVOS IEPRIEKŠĒJOS GADOS 

 

Pašvaldības bilancē uz 31.12.2013. uzskaitīta zeme 905,05 ha. Zemju piederība 

pārbaudīta pārskata gada inventarizācijā. Pēc Valsts zemes dienesta datiem uz 31.12.2013. 

Lielvārdes novada pašvaldības zemes bilance ir 909,3 ha. Starpība starp pašvaldībā uzskaitītiem 

un Valsts zemes dienestā uzskaitītiem datiem ir tāpēc, ka no pašvaldības bilances zemes tiek 

izslēgtas pirkuma līguma parakstīšanas brīdī, bet Valsts zemes dienestā dati tiek mainīti tikai tad, 

kad jaunais īpašnieks reģistrē īpašumu zemesgrāmatā. 

 

Posteņu nosaukums 

Atlikusī vērtība 

2012.gada beigās, 

LVL 

Atlikusī vērtība 

2013.gada beigās, 

LVL 

Izmaiņas 2013.gadā 

salīdzinot ar 

2012.gadu, LVL 

Zeme, ēkas un būves 18 108 509 18 256 639 148 130 

t.sk.: 
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Dzīvojamās ēkas 378 706 319 801 -58 905 

Nedzīvojamās ēkas 6 899 761 6 891 321 -8 440 

Transporta būves 7 610 094 7 667 665 57 571 

Zeme zem ēkām un būvēm 986 996 973 011 -13 985 

Atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 26 249 31 929 5 680 

Pārējā zeme 1 000 105 996 747 -3 358 

Inženierbūves 573 119 743 411 170 292 

Pārējais nekustamais īpašums 451 981 451 981 0 

 
1.2.2.PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS 

 

Lielvārdes pašvaldības līdzdalība uzņēmumu kapitālā 

 

Nosaukums 

Reģistrācijas  

Nr. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2013. 

Iegāde, 

saņemts 

bez 

atlīdzības 

Ieguldījumu 

pārvērtēšana 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2012. Līdzdalība  

Uzņēmuma dati 

Pašu 

kapitāls uz 

01.01.2013. 

Pašu 

kapitāls uz 

31.12.2013. 

    LVL LVL LVL LVL % LVL LVL 

SIA „Lielvārdes 

Remte" 47403003244 1861641 20 941 25150 1907732 100 1861641 1907732 

SIA „Ogres 

rajona slimnīca"  40003222317 268970 0 0 268 970 17.55 3 775 146 4 274 502 

Kopā:   2 130 611 20 941 25 150 2 176 702 X X X 

 

 

          1.2.3.PAŠVALDĪBAS AIZŅĒMUMI UN GALVOJUMI 

 

 Finansiāli lielu projektu realizācijai pašvaldībai ir tiesības ņemt ilgtermiņa vai īstermiņa 

aizņēmumus, kā arī sniegt galvojumus. Iespējas pašvaldībām piesaistīt kredītresursus ir 

ierobežotas, jo pašvaldības aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu saimnieciskajā gadā 

nosaka valsts budžeta likums un parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas termiņš kārtējā 

saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies atmaksāšanas 

termiņš, nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta kopapjoma 

(pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām). Par pašvaldības parāda saistībām atzīstami 

izdevumi kredītu, kredītu procentu nomaksai un izdevumi sakarā ar pašvaldības sniegtajiem 

galvojumiem. 

 

 Aizņēmumu saņemšanai ir nepieciešama pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 

un pārraudzības padomes atļauja, kura pārrauga pašvaldību finansiālo darbību jautājumos, kas 

saistīti ar ņemtajiem aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem un plānotajiem aizņēmumiem, un 

galvojumiem. Galvenokārt, aizdevuma līgumi tiek noslēgti ar Valsts kasi. 
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 2013.gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem atmaksāti aizņēmumi 345 576 latu apmērā, 

kas atbilst noslēgtajiem līgumiem. Iespēju robežās aizņēmumi tiek atmaksāti pirms termiņa, tādā 

veidā rodot iespēju ekonomēt pašvaldības budžeta līdzekļus procentu nomaksai. 

 Lielvārdes pašvaldības aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumu kopsumma 

veido 11.33% no pašvaldības ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un valsts budžeta transfertiem). 

Nākamajos gados pamatbudžeta ieņēmumiem saglabājoties tādā pašā apjomā un SIA „Lielvārdes 

Remte” atmaksājot sniegto galvojumu 2014.gadā, kopējais saistību apmērs sāktu samazināties. 

 

Lielvārdes novada pašvaldības saistību apjoms % pret pamatbudžeta ieņēmumiem 

Gads 
Aizdevumi 

kopā, LVL 

Galvojumi 

kopā, 

LVL 

Saistības 

kopā, 

LVL 

Saistību 

apjoms pret 

2013.gada 

pamatbudžeta 

ieņēmumiem, 

% 

2013 529878 2132 532010 11,33 

2014 515627 265595 781222 16,63 

2015 495200 2163 497363 10,59 

2016 473490 1882 475372 10,12 

2017 432114 2727 434841 9,26 

2018 401711 4063 405774 8,64 

2019 338021 3738 341759 7,28 

2020 325040 3741 328781 7,00 

2021 312059 2801 314860 6,70 

2022 299056 2186 301242 6,41 
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2. IZGLĪTĪBA UN SPORTS  

2013.gadā Lielvārdes novada izglītības iestādes turpinājušas attīstīt jaunus izglītības 

pakalpojumus un uzlabojušas esošos. Jumpravas vidusskolā licencētas divas jaunas izglītības 

programmas- vidusskolas neklātienes (tālmācības) programma izglītojamajiem bez vecuma 

ierobežojuma un speciālās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem. 

Nodrošināts psihologa atbalsts skolēniem. Jumpravas Mūzikas un mākslas skola atvērusi 

mākslas programmā sagatavošanas un 1.klasi Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas telpās, 

mākslas nodarbības apmeklē Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas 

skolēni. Lielvārdes mūzikas skolā licencēta metāla pūšamo instrumentu izglītības programma un 

tajā uzņemti audzēkņi, atvērtas jaunas maksas grupas pirmsskolniekiem un pieaugušajiem, pirmo 

reizi Lielvārdes mūzikas skolai piešķirts mērķdotācijas finansējums divām interešu izglītības 

programmām- lauku kapelai un ģitāras spēlei. 

Vispārizglītojošās skolas ieviesušas e-klasi skolēnu mācību sasniegumu, skolēnu 

kavējumu uzskaitei un saziņai ar vecākiem, tai pievienojies arī Lielvārdes novada Sporta centrs. 

Nākamajā gadā plānots e-klasi ieviest arī Lielvārdes mūzikas skolā un Jumpravas Mūzikas un 

mākslas skolā. 

Finansējums 

2013.gadā no pašvaldības budžeta izglītības pasākumu finansēšanai izlietoti LVL 

3360818,00 jeb 57% no kopējā budžeta, ieskaitot valsts budžeta mērķdotācijas. No 1.septembra 

Lielvārdes novada pašvaldība, nodrošinājusi mācību līdzekļu-  

mācību grāmatu, darba burtnīcu un dienasgrāmatu iegādi vispārizglītojošo skolu skolēniem, šim 

mērķim tērējot LVL 18 580. Skolēnu brīvpusdienas tika apmaksātas novada piecgadīgajiem un 

sešgadīgajiem bērniem un skolēniem līdz 5.klasei. 

Skolēnu skaits 

2013.gadā novada vispārējās izglītības iestādēs mācības uzsāka 1033 skolēni. Salīdzinot ar 

2012.gadu, skolēnu skaits vispārizglītojošajās skolās ir samazinājies par 17 skolēniem.  

Pirmsskolas izglītību novadā nodrošina VPII ”Pūt vējiņi”, VPII „Zvaniņš” un Lēdmanes 

pamatskola, 5-6 gadīgo bērnu apmācību nodrošina arī Lielvārdes pamatskola. Pirmsskolas 

izglītības iestādes apmeklē 528 bērni, no tiem 5-6 gadīgie bērni ir 255. Lai nodrošinātu vietas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, Kaibalas skolā darbojas VPII „Pūt vējiņi” 4 grupas. 

Jumpravas speciālajā internātpamatskolā mācās 69 skolēni, no tiem 4 pirmsskolas vecuma bērni, 

profesionālās pamatizglītības programmās („Ēdināšanas pakalpojumi” un „Būvdarbi”) audzēkņi 

apgūst darba iemaņas. 

Izglītības jomā paveiktais 

2013.gadā novada izglītības speciālisti turpināja darbu pie izglītības kvalitātes 

nodrošināšanas- tika izvērtēti izglītības iestāžu 6 nolikumi, skolu iekšējie normatīvie akti, 

saskaņoti 3 skolu akreditācijas ziņojumi, koordinēta valsts pārbaudes darbu un centralizēto 

eksāmenu norise. Plānveidīgi organizēts metodiskais darbs novadu apvienībā- noorganizētas 16 

VISC olimpiādes un 11 alternatīvās olimpiādes, 15 interešu izglītības konkursi un skates. 

Nodrošināta skolēnu piedalīšanās valsts olimpiādēs un konkursos. Skolotāju metodiskā darba un 

pieredzes popularizēšanai noorganizēta skolotāju metodisko darbu skate, kopā iesniegti 18 darbi, 

atzinīgi novērtēti 8 skolotāju metodiskie darbi un labās prakses piemēri audzināšanas jomā.  

Mācību gada sākumā par aktualitātēm izglītībā noorganizēta konference Lielvārdes un 

Ķeguma izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem un metodisko apvienību vadītājiem ar IZM un 

citu izglītības speciālistu piedalīšanos, kā arī Skolotāju dienas pasākums novada skolotājiem. 

Mācību gada beigās Olimpiāžu un konkursu uzvarētāju pasākumā par labiem un izciliem 

sasniegumiem izteikta pateicība 95 skolēniem un 62 skolotājiem. 

Novadā turpinās pedagogu profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanas process, skolu 

pedagogi divas reizes gadā var pieteikties, lai izvērtētu viņu profesionālo darbību un piešķirtu 

kvalitātes pakāpi. 2013.gadā novērtēšanas procesā iesaistījās 17 pedagogi, pretendējot uz 3., 4.un 

5.kvalitātes pakāpi. 
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2013.gadā interešu izglītībā no valsts budžeta mērķdotācijas skolās nodrošinātas 63 interešu 

izglītības programmas- kultūrizglītības apakšprogrammās (kori, vokālie ansambļi, lauku kapela, 

orķestris, teātris, rokdarbi, vizuālā māksla, valodu klubs, ritmikas un deju pulciņi u.c.), sporta 

apakšprogrammā (dažādas sporta spēles, koriģējošā vingrošana), vides izglītībā ( vides pētnieku 

pulciņi). Lai rosinātu skolēnu interesi par tehniskajām zinībām, Lielvārdes novada pašvaldība 

sadarbojas ar Izziņas un eksperimentu centru „Lielvārdi”, nodrošinot 2 bezmaksas nodarbību 

apmeklējumus katrai klasei par dabaszinību mācību priekšmeta tēmām. 

2013.gadā novadā tika noorganizētas kopīgas apmācības bērnu tiesību aizsardzības jautājumos 

izglītības iestāžu vadītājiem, atbalsta personālam, sociālajiem darbiniekiem, nepilngadīgo lietu 

komisijas locekļiem. 2014.gadā plānots veicināt skolu atbalsta personāla un sākumskolas 

skolotāju tālākizglītību. 

 Ar katru gadu palielinās fizisko un juridisko personu interese par iespēju novadā realizēt 

pieaugušo neformālās izglītības programmas un to realizēšanai saņemt licenci. 

Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajā komisijā 2013.gadā konsultēti 

29 skolēni un viņu vecāki par piemērotāko izglītības programmu skolēna spēju un veselības 

stāvoklim, izsniegti 29 atzinumi, 7 skolēniem piešķirta mājas apmācība uz noteiktu laiku. 

No 2013.gada oktobra Lielvārdes novada pašvaldībā darbu turpina jaunatnes lietu 

speciālists (ar lielāku slodzi nekā iepriekšējais speciālists), kurš plāno un koordinē darbu ar 

jaunatni novadā, sadarbojas ar Lielvārdes novada jauniešu domi. 3 mēnešu laikā jaunatnes lietu 

speciālists noorganizējis informatīvu semināru par Eiropas brīvprātīgo darbu, novada skolu 

pašpārvalžu semināru par līdzdalību novadā, pieredzes apmaiņas braucienu jauniešiem no 

Jauniešu domes uz Valmieru, iesaistījis 20 jauniešus Lielvārdes Attīstības fonda labdarības 

akcijā „Pārtikas pakas senioriem”, noorganizējis 15 jauniešu un 6 deputātu tikšanos 

„„Strukturētais dialogs” un „Uzņēmējdarbības kultūra”” 

 

Lielvārdes novadā turpinām īstenot ELFLA atbalsta programmu „Atbalsts piena 

produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs”, kuras ietvaros 2013.gadā Edgara 

Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas filiāle - Kaibalas skola, 

VPII „Pūt vējiņi” un Lielvārdes novada VPII „Pūt vējiņi” filiāle - Kaibalas skola 2013.gadā 

saņēmuši kopā 12869.90 kilogramus jeb 12495.03 litrus I kategorijas piena.  

2012./2013. un 2013./2014.mācību gadā visas Lielvārdes novada vispārējās izglītības 

iestādes iesaistījās ELFLA atbalsta programmā augļu un dārzeņu piegādei skolēniem “Skolas 

auglis”, kuras ietvaros 1.-9.klases skolēni trīs reizes nedēļā bez maksas saņēma 100 gramu 

svaigu augļu vai dārzeņu. 2013.gadā kopā Lielvārdes novada skolēniem tika izsniegtas 53675 

porcijas augļu un dārzeņu. 

 

Uzdevumi 2014.gadam 

No 2014.gada 1.janvāra skolās pašvaldība finansēs 4,2 likmes atbalsta personāla 

apmaksai, līdz ar to tiks nodrošināts atbalsta personāla darbs visās izglītības iestādēs. 

Skolēnu nodarbinātības pasākumu organizēšanai vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā 

deklarētajiem bērniem (13-18 gadu veciem) no pašvaldības budžeta paredzēti EUR 5,691, bērnu 

vasaras nometņu līdzfinansēšanai EUR 4,300. 

Sadarbībā Izziņas un eksperimentu centru „Lielvārdi” skolēniem tiks piedāvāta iespēja 

apmeklēt tehniskos interešu izglītības pulciņus- robotika, vienkāršie mehānismu un elektronikas 

pamati, jo izglītības iestādēs nav iespējams apgūt šādas tehniskās prasmes. Pašvaldība daļēji 

finansēs skolēnu līdzdalības maksu minētajos pulciņos. 

2014.gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem plānots paaugstināt par EUR 14 

pirmsskolas pedagogu darba samaksu par vienu pedagoģisko likmi.  

Darbā ar jaunatni 2014.gadā plānota brīvprātīgā darba vadlīniju izstrāde, brīvprātīgā darba 

pasākumi, kā arī Jaunatnes politikas attīstības programmas izveide, dažādi semināri un dalība ES 

projektu konkursos. 
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2.1.EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLA  

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola savu darbību veikusi saskaņā ar iestādes budžetu 

2013. gadam, kā arī mērķprogrammu par remontdarbiem.  

Skolas izglītojošā darbība veikta 4 izglītības programmās: Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā programma –310110011, Vispārējās pamatizglītības programma –21011111, 

speciālās izglītības programma „Izglītojamajiem ar mācību traucējumiem”-21015611, izglītības 

programma „Izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem”-21015811. Skolā mācījās 481 

izglītojamais. Pamatojoties uz skolas pašvērtējumu, Lielvārdes novada domes vēstuli, skolas 

izglītības dokumentiem un izvērtējumiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests izdevis 

akreditācijas lēmumus par izglītības programmu realizēšanu un skolas akreditāciju līdz 

2020.gada 1. janvārim. 

 

Skola aktīvi iesaistījās Lielvārdes novada pašvaldības sagatavotajās ELFLA atbalsta 

programmās „Skolas auglis” un „Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās 

izglītības iestādēs”, tā nodrošinot papildus izglītojamajiem iespēju saņemt uzturā augļus, saknes 

un piena produkciju. Lai sekmētu skolēnu veselības nostiprināšanu un vēlmi iesaistīties 

daudzveidīgās sporta aktivitātēs, pašvaldības sagatavotā ESF projekta „Atbalsta pasākumu 

īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs” ietvaros iegādāts sporta inventārs - distanču 

slēpošanas slēpes, nūjas un slēpošanas zābaki.  

Uzsākts sadarbības projekts jaunāko klašu bērniem „Džimbas drošības projekts”. Skolas 

jaunieši tika apbalvoti ar AWARD zelta un sudraba nozīmēm par jauniešu programmas 

AWARD izpildi. Skola piedalījās ikgadējā informātikas un tehnoloģijas Latse`2013 konferencē 

Rīgā un dalījās pieredzē par skolas darbu informācijas tehnoloģiju izmantošanā.  

Skola veicinājusi sadarbību ar vecākiem: organizēja lekcijas, tikšanās ar bērnu un 

jauniešu speciālistiem.  

 

Lielvārdes vidusskolas izglītojamie regulāri piedalās valsts skolēnu zinātniski 

pētnieciskajās konferencēs. Vairāki izglītojamie ar panākumiem piedalījušies LZA Latvijas 

UNESCO Jauno dabas pētnieku aktivitātēs. 2013.gada septembrī skola prezentēja atklātās 

stundas bioloģijā un fizikā, savu pieredzi dabaszinību projekta realizēšanā un materiāli tehnisko 

bāzi LR Izglītības ministram V. Dombrovskim, LR Ekonomikas ministram D.Pauļukam, IZM 

vadībai. Skolas mācību darba analīzē iegūtie secinājumi: uzlabojušies mācību darba rezultāti, 

būtiski samazinājies izglītojamo skaits ar vērtējumu 1-3 ballēs (no 193 vērtējumiem 2001. gadā 

līdz 23 vērtējumiem 2013.g.), palielinājies iegūto vērtējumu skaits 9-10 ballēm (no 361 

vērtējuma 2001.g. līdz 494 vērtējumiem 2013.g.). Vērtējumu raksturs atbilst Gausa līknes 

proporcijām un iegūtā proporcija 6-10 ballu joslā ir optimāla un aptver lielāko daļu izglītojamo. 

Grafikā parādīti visi vērtējumi – gada atzīme. Grafiku iegūtā kolerācija saistībā ar izglītojamo 

skaita izmaiņām pa dažādiem mācību gadiem ir samērojama un iegūtie rezultāti ir kvalitatīvi 

pozitīvi ar tendenci nemitīgi uzlaboties. 

Pateicoties piešķirtajiem papildus līdzekļiem, skola varēja realizēt noteiktās prioritātes, 

attīstīt skolas materiāli tehnisko bāzi un mācību vidi: iegādāti jauni datori un projektori 

2092.09LVL, nodrošināta darba vide e-klases darbībai, izremontēti (2262.12 LVL) un aprīkoti ar 

mēbelēm 2 jaunāko klašu mācību kabineti. Tajos ir nodrošināta jaunāko tehnoloģiju izmantošana 

– interaktīvās tāfeles un mācību līdzekļi. Skolā ir izveidota mākslas klase (1977.04 LVL). Veikti 

remontdarbi zēnu mājturības kabinetā (10728.84 LVL), tas ir kļuvis mūsdienīgs, kā arī iegādātas 

jaunas virpas un aprīkojums mājturības vajadzībām. Kopumā skolas mācību darba 

nodrošināšanai iegādāti mācību līdzekļi (5593.39 LVL), mācību grāmatas (2828.09 LVL).  

 

Plānotie pasākumi un darbība 2014. gadā pamatojas uz skolas pašvērtējumā noteiktajām 

prioritātēm, apstiprināto pašvaldības finansējumu 2014.gadam, kas paredzēts mācību kabinetu 

remontiem un aprīkojumam (jauni skolas soli, galdi, mēbeles), skolas materiāli tehniskās bāzes 

uzlabošanai (datori skolotājiem, projektori un ekrāni mācību kabinetiem). Būs iespējams iekārtot 
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kvalitatīvu skaņas (audio) nodrošinājumu svešvalodas kabinetam, kas atbilst jaunākās 

tehnoloģijas izmantošanai mācību iestādē (skaņas audio atskaņošana notiek pa 360 grādiem 

klases vidū, nodrošinot labu dzirdamību visiem skolēniem jebkurā telpas vietā). Skolai piešķirts 

finansējums mācību līdzekļu iegādei un grāmatu iegādei. 2014.gadā būs iespējams iegādāties ne 

tikai nepieciešamās jaunās grāmatas, bet arī veikt iepriekšējo grāmatu nomaiņu, kā arī papildināt 

daiļliteratūras grāmatu fondu. Paredzēti līdzekļi skolas inženiertehniskā aprīkojuma uzlabošanai 

apkures katlu mājā. Par galveno ieguvumu noteikti uzskatāms ir skolas noteiktās prioritātes Nr.1 

atbalstīšana un finansējuma piešķiršana jaunas aktu zāles un peldbaseina projektēšanai – 42686 

EUR (30000 LVL).  

 

2014. gadā skola aktīvi iesaistīsies dažādos projektos par iespējām piesaistīt papildus 

finansējumu skolas aktivitāšu vajadzībām – par skolas iespējām sadarboties ar Eiropas izglītības 

iestādēm, par līdzekļu piešķiršanu skolēnu nometnēm vasaras periodā, par iespējām saņemt 

papildus finansējumu piedaloties vides projektos u.c. projektos. Skola paredz dalību ERASMUS 

+ projektos. Visi projekti ir vērsti uz Eiropas finansējuma piesaistīšanu. Atsevišķi projekti ir jau 

atbalstīti no novada pašvaldības budžeta kā līdzfinansējums. Turpmākās attīstības vajadzības: 

izbūvēt skolas aktu zāli un peldbaseinu, rekonstruēt sporta stadionu, pilnveidot materiāli tehnisko 

bāzi un vidi. 
 

2.2. JUMPRAVAS VIDUSSKOLA  
 

2012./2013. mācību gadu uzsāka 198 audzēkņi un 27 pedagogi, no kuriem 7 ir mūsu 

skolas absolventi, 6 pulciņu skolotāji un 18 tehniskie darbinieki. Skolā ir 12 klašu komplekti. 

Kopš 1983.gada esam vidusskola,  kurā bijuši 38 pamatskolas un 28 vidusskolas izlaidumi. 

          Pamatakmens skolas ēkai likts 1974.gada septembrī, bet pirmais zvans uz mācību stundu 

Rītupītes krastos skanēja 1975.gada 1.septembrī. Gaiši, saulaini, labiekārtoti kabineti, liela sporta 

zāle, skaista ēdnīca, plaša aktu zāle, pagasta un skolas bibliotēka, datorklase ar interneta 

pieslēgumu un medicīnas kabinets sagaida mājas iemītniekus. Klašu telpās daudz puķu, vienmēr 

sakopta skolas apkārtne. 

Katru gadu vasaras brīvdienās skolā notiek remonti. Pēdējo divu gadu laikā izremontēti 

fizikas un bioloģijas kabineti, tie aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm, standarta prasībām 

atbilstošiem mācību līdzekļiem. Datorklase regulāri tiek papildināta ar jauniem datoriem, 

iekārtota multimediju klase. Gada kopējais budžets, ko finansēja pašvaldība, 2007. gadā bija 

131000 LVL, 2008.gadā - 265454 LVL, 2009.gadā – 260737 LVL, 2010.gadā – 244571 LVL, 

2011.gadā – 147195 LVL, 2012.gadā – 191645LVL, 2013.gadā – 170347LVL. 2011.gada vasarā 

skola tika siltināta.   

Šodien mēs apgūstam pamatizglītības un vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmu. Vidusskolēniem kopā ar vidējās izglītības atestātu ir iespēja iegūt B kategorijas 

autovadītāja apliecību. Skolēni mācās divas svešvalodas. Vidusskolēni mācās arī kulturoloģiju. 

Neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa ir mācību priekšmetu olimpiādes un mācību priekšmetu 

nedēļas, kas noslēdzas ar kopīgu pasākumu, kad skolēni tiekas ar interesantiem cilvēkiem un 

skolas absolventiem. 

Jumpravas vidusskolas 6.- 12.klašu skolēni ar ļoti labiem rezultātiem ir startējuši novadu 

mācību olimpiādēs un konkursos. Izcīnītas godalgotas vietas bioloģijā, vēsturē, ekonomikā, 

matemātikā (dalība valsts olimpiādē), latviešu valodā un literatūrā, mājturībā un tehnoloģijās, 

vizuālajā mākslā, dabaszinību konkursos, informātikā, skatuves runas konkursā. Labi panākumi 

arī sportistiem: 1. un 2.vieta jauniešu un zēnu volejbola komandai, godalgotas vietas pavasara 

krosā. 3.vietu republikāniskajās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās izcīnīja vidusskolas 

komanda, novadu sacensībās mūsu skolēni ieguva 1.vietu.   

Esam ierindojušies 8.vietā „Draudzīgā Aicinājuma” skolu reitingā lauku skolu grupā, ņemot 

vērā CE rezultātus.  
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12.klases skolēnu centralizēto eksāmenu vidējo rezultātu salīdzinājums 2013.gadā 

 
Mācību priekšmets vidējais % 

skolā 

vidējais % 

valstī 

Latviešu valoda 70,36 55,72 

Angļu valoda 65,36 54,72 

Matemātika  58,36 35,58 

Vēsture  64,50 37,17 

Fizika  71,00 53,78 

Bioloģija  45,00 65,55 

 

Lai pilnveidotu skolēnu uzturu un priekšstatu par veselīgu dzīvesveidu, skola piedalījās 

pašvaldības organizētajās divās ELFLA atbalsta programmās - “Skolas auglis” un „Atbalsts 

piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs” (mērķauditorija 1.-9.klašu 

skolēni).  

2012.-2013.gadā iesaistījāmies pašvaldības izstrādātajā ESF projektā „Atbalsta 

pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs”. Skolēni guva atbalstu lasīšanā, 

valodas attīstībā, organizējām koriģējošas vingrošanas nodarbības, psihologa atbalstu. 

Mūsu skolas skolēni ir noklausījušies dažādas lekcijas par neformālo izglītību, 

brīvprātīgo darbu u.c., organizējuši labdarības pasākumus. Pie sākumskolas un pamatskolas 

skolēniem ar teātra izrādēm viesojušās dažādas aktieru trupas, skolēniem uz „lielā ekrāna” 

rādītas jaunākās animācijas filmas. 

Skolēni piedalījās makulatūras vākšanas akcijā un savāca 4270 kg makulatūras. 

Veiksmīgi darbojas E-klase. 

Nākamā mācību gada prioritāte ir materiāli tehniskās bāzes uzlabošana latviešu valodas 

un literatūras, vēstures un svešvalodu kabinetā.  

Jumpravas vidusskolas skolēnu pašpārvalde turpina sadraudzību ar A.Upīša Skrīveru 

vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, tādējādi gūstot jaunus draugus, mainoties ar pieredzi un idejām. 

Projektu nedēļas ietvaros sākumskolas klasēs norisinājās mācību priekšmetu nedēļa, 

pamatskolas skolēni brauca ekskursijās, pētīja apkārtni, veica eksperimentus un aptaujas, 

vidusskolas skolēni rakstīja projektus, ZPD un gatavoja teātra izrādi.  

Savas spējas un talantus skolēni Jumpravas vidusskolā var attīstīt dažādos pulciņos: korī, 

ansamblī, volejbolā, vispārējās fiziskās sagatavotības un jaunsargu pulciņā, kā arī vizuālās 

mākslas pulciņā. 

Skolas tradīcijas veidojušās gadu garumā un kļuvušas par daļu no skolas dzīves ritma. 

Septembrī tās ir 10.klases iesvētīšana vidusskolā, sporta diena; oktobrī – 12.klases organizētā 

Skolotāju diena, tradicionālie rudens svētki; novembrī – svētki un pasākumi, kas saistīti ar valsts 

vēsturi, Mārtiņdienas tirgus.; decembrī – Ziemassvētku koncerti, masku balles. Marts ir Žetonu 

vakara mēnesis, kad abiturienti rāda kādas lugas iestudējumu. Gadu garumā iestudētas latviešu 

un cittautu autoru lugas. Aprīlis ir mācību priekšmetu olimpiāžu noslēguma laiks. Maijā, kad 

svin Mātes dienu, skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi aicina visus uz svētku koncertu. 

Maijā skan arī pēdējais zvans un 4.klase teic ardievas sākumskolai. Septembrī, maijā un jūnijā 

braucam tuvās un tālākās ekskursijās, ejam pārgājienos. 

Skolas ceļš- tas ir ceļš cilvēka mūža garumā. Mēs lepojamies ar saviem vidusskolas 

absolventiem, 70% - 80% no viņiem turpina mācības augstskolās, priecājamies par tiem, kas 

sekmīgi mācās vidējās speciālajās mācību iestādēs. Viņi nodrošina skolas vārda pozitīvu 

publicitāti tālāk par Jumpravu. Prieks, ka 1.septembrī bijušie absolventi uz 1.klasi ved savus 

bērnus. Rit mūsu ceļš tagadnē, domājot par nākotni un spēku smeļot kopīgajā pagātnē. 
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2.3. LIELVĀRDES PAMATSKOLA  

 

Lielvārdes pamatskolā 2012./13.mācību gadā skolā ir 15 klašu komplekti. Mācās 256 

skolēni un divās pirmskolas grupās – 38 audzēkņi. 

Skola īsteno trīs izglītības programmas: 

- Lielvārdes pamatskolas izglītības programmu – programmas kods 21011111; 

- Lielvārdes pamatskolas mazākumtautības izglītības programmu – programmas kods 

21011121; 

- Lielvārdes pamatskolas pirmskolas izglītības programmu – programmas kods 00011111. 

Skolā strādā 27 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 7 ir maģistri. Pieciem 

pedagogiem ir divas augstākās pedagoģiskā izglītības. Skolā darbojas logopēds un Lielvārdes 

novada domes finansēts sociālais pedagogs.  

Pedagogi aktīvi piedalījās ES finansētajos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. 

Skolā stādā 24 tehniskie darbinieki. Kopējais tehnisko darbinieku štatu vietu skaits 

otrajā pusgadā bija 24,1 likmes. 

              Skolā vispusīgi tiek organizēts interešu izglītības darbs. Skolēni darbojas 

kultūrizglītības, lietišķās mākslas, sporta programmās.  

Skolas vides labiekārtošanai veikti vairāki pasākumi –  

 Veikta skolas galvenās ieejas rekonstrukcija. 

 Renovēts un aprīkots ar jaunām, atbilstošām mēbelēm angļu valodas kabinets, iegādāta 

un uzstādīta  arī interaktīvā tāfele. 

 Izveidots skolas apzaļumošanas projekts. 

Skolā iegādāts un ievērojami papildināts mācību tehnisko līdzekļu klāsts, kas arī būtiski 

izglītības kvalitātes paaugstināšanai un mācību procesa modernizēšanai atbilstoši mūsdienu 

prasībām - iegādāti 7 datori ar programmatūru - 4 datori pedagogiem, 3 – skolas vadībai, skolas 

bibliotēkas fonds papildināts ar 557 mācību literatūras un 177 daiļliteratūras un metodiskās 

literatūras eksemplāriem.  

Astoņos mācību kabinetos ir interaktīvās tāfeles, kuras 12 pedagogi regulāri izmanto 

pedagoģiskajā procesā – bioloģijas, latviešu valodas, 2 sākumskolas klasēs, fizikas, ķīmijas, 

ģeogrāfijas, informātikas stundās. 

Lai prasmīgāk un lietderīgāk spētu izmantot šos resursus, 16 skolas pedagogi apguva 12 

stundu pedagogu profesionālās pilnveides programmu „Interaktīvās tāfeles rīki mācību materiālu 

sagatavošanai”. Pedagogi apmeklējuši profesionālās pilnveides kursus, lai papildinātu savas 

zināšanas un prasmes.  

Skola aktīvi iesaistījusies dažādu pašvaldības sagatavotu projektu īstenošanā. Veiksmīgi 

esam pabeiguši atbalsta pasākumu īstenošanu ESF projekta „Atbalsta pasākumu īstenošana 

Lielvārdes novada izglītības iestādēs” ietvaros, sniedzot dažāda veida atbalstu skolēniem. 

Projektā darbojās 10 skolas pedagogi un dažāda veida atbalstu divu gadu laikā saņēma 220 

izglītojamie. Jau trešo gadu skolā tiek īstenota ELFLA atbalsta programma augļu un dārzeņu 

piegādei skolēniem “Skolas auglis”. 2013gadā projekta laikā tika skolēniem izsniegtas 13617 

augļu un dārzeņu porcijas. Skolēni piedalījās 14 dažādos izglītojošos un veselīga dzīvesveida 

popularizējošos pasākumos. 2013.gadā ELFLA atbalsta programmas „Atbalsts piena produktu 

piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros skolai tika piegādāti 4512 litri 

piena, kuru izdalīja 22560 porcijās. Skolēni labprāt dzēra pienu rīta cēlienā.  

Skolas daudz darba ieguldījusi darbā ar skolēnu vecākiem – tā sagatavošanas grupas un 

pirmo, otro klašu vecākiem tika organizētas izglītojošas lekcijas par lasītprasmes attīstīšanu un 

sagatavošanos mācībām pirmajā klasē. 

2013. gadā 60 reizes konsultēti skolēnu vecāki, informējot par vecāku pienākumiem 

izglītības procesā, vecāku atbildību, kā arī pārrunājot nevardarbīgas bērna disciplinēšanas 

metodes. Tikšanās laikā izstrādāti skolas un vecāku sadarbības modeļi, mācību priekšmetu 

konsultāciju apmeklēšanas kontrolēšanai u.c. 
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Arī turpmāk skolas uzdevums ir turpināt darbu pie mācību motivācijas veicināšanas, 

mācību vides individualizācijas, atbalsta pasākumu pilnveidošanas izglītojamajiem ar īpašām 

vajadzībām, kā arī vides labiekārtošanas, Eiropas struktūrfondu finansētu projektu ietvaros.  

2.4. LĒDMANES PAMATSKOLA  

Īss darbības raksturojums 

Lēdmanes pamatskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Lēdmanes pamatskola 

īsteno vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 01011111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). Tiek realizētas arī dažādu 

jomu interešu izglītības programmas, kā, piemēram: sporta spēļu un fiziskās sagatavotības 

pulciņi, vokālā ansambļa pulciņš, deju un ritmikas pulciņš, kā arī rokdarbu un lietišķās mākslas 

un kokapstrādes amatnieku pulciņi. 

Statistika 

Lēdmanes pamatskolā strādā 19 pedagogi, tajā skaitā – pieci pedagogi pirmsskolas izglītības 

grupās. Tehnisko darbinieku skaits – 15.  

2012./ 2013. mācību gada beigās Lēdmanes pamatskolā mācījās 98 izglītojamie no 1. – 9. klasei 

un 48 pirmsskolas grupu audzēkņi. 

2013./ 2014. mācību gadu uzsāka 104 izglītojamie no 1. – 9. klasei un 51 pirmsskolas grupu 

audzēknis. 

Pasākumi 

Lēdmanes pamatskolā tradicionāli tiek rīkoti šādi pasākumi: 

1.septembris – Zinību diena, Miķeļdienas gadatirgus, Skolotāju diena, Rudens karnevāls, 

Lāčplēša dienas pasākums, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgā līnija, 

Ziemassvētku pasākums, Valentīna dienas balle, Popiela, Daiļrunātāju konkurss 

„Zvirbulis”, Mātes dienas koncerts. 

 

Mācību gada noslēgums – Sporta diena. 

2013. gadā Lēdmanes pamatskolas izglītojamie ir piedalījušies 20 starpnovadu un valsts 

priekšmetu olimpiādēs, skatēs un konkursos, kā arī 29 sporta sacensībās, kurās ievērojamākais 

panākums ir 1.vieta Latvijas ziemas čempionātā 2 km soļošanā B grupas vecuma zēniem. 

 

Realizētie, uzsāktie projekti, pasākumi 

Turpinās elektroniskās skolvadības sistēmas „E – klase” piedāvāto resursu un lietošanas 

prasmju apguve. 

Marta mēnesī veikta zēnu mājturības kabineta vienkāršotā renovācija par summu LVL 

4548,14, kā rezultātā telpa kļuvusi estētiski pievilcīgs, nomainīts grīdas segums, uzstādīta 

ventilācijas sistēma, iegādāts ēvelsols ar četrām darbavietām par summu LVL 778,68. 

Vasaras periodā veikts pirmsskolas 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupas tualetes telpu remonts par 

summu LVL 3874,71. 

Skolas ēdnīcas virtuvē uzstādīta jauna ventilācijas sistēma par summu LVL 4177,26. 

Ugunsdrošības sistēmas nolūkos skolas 1.stāva telpās uzstādīti dūmu detektori par summu LVL 

1226,37. 

2013.gada martā notika Lēdmanes pamatskolas un skolā realizēto mācību programmu 

akreditācija, kuras laikā skola saņēma vērtējumus „labi” un „ļoti labi”, kā rezultātā skolai 

kārtējais akreditācijas termiņš noteikts pēc sešiem gadiem – 2019.gada 1.aprīlī. 
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2013. gada 31. decembrī noslēdzās pašvaldības izstrādātais ESF projekts „Atbalsta pasākumu 

īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs”, kura divu gadu realizācijas laikā 121 

izglītojamajam sniegta dažāda veida palīdzība, noorganizētas 12 mācību ekskursijas, par summu 

LVL 642,69 saņemti dažādi mācību līdzekļi un materiāli. 

 

2013. gada otrajā pusē tika realizēts sporta iegādes projekts Lielvārdes novada izglītības 

iestādēm, kā rezultātā skola ieguva jaunu slēpošanas inventāru: 13 slēpju pārus, nūjas un slēpju 

zābakus par kopējo summu LVL 1053,60. 

Plānotie projekti, pasākumi 

2014. gadā Lēdmanes pamatskolas attīstībai Lielvārdes novada domes apstiprinātos finanšu 

līdzekļus par kopējo summu 14788 eiro paredzēts izmantot šādi: 

meiteņu mājturības kabineta vienkāršotā renovācija – EUR 4963 

dūmu detektora uzstādīšana skolas 2.stāva telpās – EUR 1649 

grīdas segumu nomaiņa divos mācību kabinetos – EUR 2846 

mēbeļu nomaiņa mācību kabinetos – EUR 3794 

datortehnikas un video projektora iegāde – EUR 1536. 

Kopsavilkums un secinājumi 

Ja izglītojamo vecāki nemainīs dzīvesvietas, kas parasti notiek darbavietu meklējumu dēļ, tad 

izglītojamo skaitam Lēdmanes pamatskolā nākošos trīs gadus nevajadzētu būtiski mainīties. 

Priecē fakts, ka 2013.gadā Lēdmanes pamatskolā mācības uzsāka 13 izglītojamie no citu novadu 

skolām, kas, mūsuprāt, liecina par Lēdmanes pamatskolas pietiekami augsto prestižu sabiedrībā.  

Arī Lielvārdes novada pašvaldības ieinteresētība un ieguldītie finanšu līdzekļi skolas uzturēšanā 

un attīstībā ir rādītājs, ka Lēdmanes pamatskolai ir sava vieta Lielvārdes novada izglītības 

iestāžu struktūrā. 

2.5. JUMPRAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA  

Jumpravas speciālā internātpamatskola atrodas Lielvārdes novada Jumpravas pagastā.  

Skolas budžetu veido valsts budžeta mērķdotācijas un citi ieņēmumi. 

Galvenais skolas uzdevums - gatavot skolēnus dzīvei sabiedrībā un piemērota darba 

veikšanai, atbilstoši skolēna veselības stāvoklim, garīgās un fiziskās attīstības līmenim. Uzlabot 

vidi, kas nodrošina mācību, korekcijas un audzināšanas kvalitāti. Iespēju robežās, uzlabot darba 

apstākļus skolas darbiniekiem, veicināt tālākizglītību un pašizglītību. 

Skola 2013.gada februārī atkārtoti tika akreditēta. Akreditācijas termiņš 2019.gada februāris. 

Skola realizē šādas izglītības programmas: 

1. Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 

izglītības programmas kods 21015811. Programma paredzēta izglītojamiem no 1. – 9.klasei, 

tā ir licencēta līdz 2015. gadam un akreditēta līdz 2019.gadam. 

2. Speciālo pamatizglītības programmu izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Izglītības programmas kods 

21015911. Programma ir licencēta līdz 2015. gadam un akreditēta līdz 2019.gadam. 

3. Profesionālo pamatizglītības programmu „Ēdināšanas pakalpojumi”. Izglītojamajiem ir 

iespēja apgūt pavāra palīga profesiju, izglītības programmas kods 2281102. Programma ir 

licencēta un akreditēta 2016.gadam. 

4. Profesionālo pamatizglītības programmu „Būvdarbi”. Izglītojamajiem ir iespēja apgūt 

remontstrādnieka profesiju, izglītības programmas kods 2258201. Programma ir licencēta un 

akreditēta 2016.gadam.. 

5. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. Izglītības programmas kods 01015811. Programma licencēta 2009.gadā. 
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6. 2013.gadā licencēta speciālā pirmsskolas programma izglītojamiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Izglītības 

programmas kods 01015911. 

Ogres novada domei piederošajās telpās, Suntažu ielā 2, tiek realizētas izglītības 

programmas divām klasēm - izglītojamajiem ar vidēji smagu un smagu garīgo atpalicību (C 

līmenis) un izglītojamajiem ar vieglu garīgo atpalicību (A un B līmenis).  

2012./2013.mācību gadā skolā mācījās 67 izglītojamie, no tiem 3 mājas apmācībā. No 

2013.gada 1.septembra skolā mācās 70 izglītojamie, 2 no tiem mājas apmācībā, 3 pirmsskolas 

izglītības grupā. 

2013. gadā tika īstenotas interešu izglītības programmas: koris, ansamblis, teātra pulciņš, 

sporta pulciņš, datorzinību pulciņš un dejošana. 

Skolā izglītojamie saņem bezmaksas medicīnas pakalpojumus un ēdināšanu četras reizes 

dienā. Skolēniem tiek kompensēti braukšanas izdevumi uz skolu un mājup. 

Skolā strādā 23 pedagogi ar atbilstošu pedagoģisko izglītību un 17 tehniskie darbinieki. 

Skolā ir bibliotēka, kuras fondi tiek papildināti ar mācību grāmatām un metodisko 

literatūru. Skolas bibliotēkā var iepazīties ar dažādiem laikrakstiem un žurnāliem. 

Skola iesaistījusies pašvaldības izstrādātajā ESF projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana 

Lielvārdes novada izglītības iestādēs”. Skolā no 2012.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim 

strādā mūzikas terapeits, mākslas terapeits, fizioterapeits, pagarinātās grupas skolotājs Ogres 

klasēs. 

2013.gada nogalē vācu firma SIA „Data Factories” skolai ziedoja 12 pārus slidu zābakus 

LVL 408,01 - Ls.  

2013.gadā pilnveidota skolas fiziskā vide:  

 veikts remonts medicīnas kabinetā un meiteņu tualetē par kopējo summu LVL 8703,- 

 skolas uzturēšanai, labiekārtošanai un  kārtējam remontam iztērēti LVL 5321,- 

 apkures granulas iegādātas par LVL 5362,- 

 mācību materiāli par LVL 1033,- 

 inventārs par LVL  817,-  

 saimnieciskie pamatlīdzekļi par LVL 765,-  

Skolā ir interneta pieslēgums, kuru izglītojamie izmanto mācību stundās un brīvajā laikā, 

pedagogi - gatavojoties mācību stundām. 

   

Turpmāk plānojam: 

1. veikt remontu kāpņu telpā un 1.stāva klašu koridorā; 

2. uzlabot mācību telpu aprīkojumu; 

3. realizēt licencētās mācību programmas. 
 

2.6. LIELVĀRDES NOVADA VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDE „PŪT VĒJIŅI”  

Lielvārdes novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Pūt vējiņi” tiek realizēta 

pirmsskolas izglītības programma- kods 01011111 Upes ielā 3A, Lielvārdē un „Kaibalas skolā” 

Kaibalas pagastā, Kaibalā Lielvārdes novadā. 2013./2014. mācību gadā iestādē darbojas 

sešpadsmit grupas, kuras apmeklē 365 audzēkņi vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Kolektīvā ir 84 

darbinieki: 42 tehniskie darbinieki, 42 pedagogi, no kuriem divi pedagogi iegūst augstāko 

izglītību, viens pedagogs iegūst otru augstāko izglītību pedagogs- logopēds. 

 

2013. gada galvenie pasākumi VPII “Pūt vējiņi”: 

1. Gadskārtas tradīciju svētki: Sveču diena, Meteņi, Lieldienas, Jāņi, Mārtiņi, Ziemassvētki. 

2. Citi pasākumi: 
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 Teātra dienas (piedalās 7 grupiņu audzēkņi un darbinieki ar izrādēm- „Slavenais pīlēns 

Tims”, „Pie Saulītes ciemos”, „Brīnumdaris”, „Vecmāmiņas acenītes”, „Šreks”, „Pasaku 

valstībā”); „Zvirbulis 2013” (runas konkursā piedalījās 23 dalībnieki); Izlaidums, Tēvu 

diena; Krāsu juceklis; Ķirbja svētki; Ziemassvētku egles iedegšana”; Ziemas sporta 

aktivitātes; Ekskursijas – „Daugaviņa māmuliņa”, „Grāmatu krātuvīte- bibliotēka”, 

pasākums „Iepazīsim skolu”;  

3. Tematiskie pasākumi: „Skatīsimies, vērosim, kā tiek lietas sveces”, ,„Veseli zobi”. 

4. Ekskursijas un dažādi pasākumi iestādes darbiniekiem. Lielvārdes kultūras namā 

apmeklējām Daugavpils teātra izrādi „Trīs sivēntiņi”.  

5. Koncerti – Mātes dienas koncerti, „Pūt vējiņi” Mazie dziesmu un deju svētki, Sveiks, 

draudziņ! (veltījums 1.septembrim), Rudens Rūķis, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 

veltīts koncerts „Skaista mana tēvu zeme”, „Pūt vējiņi” ansambļu koncerti, vieskoncerti un leļļu 

teātra viesizrādes; 

5. Izstādes – pašgatavoto grāmatu izstāde „Latvijas bagātība”, „Sveču balle”, „Lieldienas 

gaidot”, „Ziedu upe” (veltīts 1. Septembrim), „Bagātais rudentiņš”, „Ai, tēvu zemīte!” 

 

2013.gadā veiktās saimnieciskās aktivitātes: 

1) VPII „Pūt vējiņi” Lielvārdē: 

uzceltas trīs nojumes āra rotaļu laukumiem; (Ls7396); āra laukumiņa rotaļu konstrukciju 

komplekss ( LVL 200,00); jaunu apstādījumu izveide; iegādātas jaunas mēbeles un 

inventārs; izbūvēti jauni virtuves skapīši divās grupas virtuvēs ( LVL 904,00); iegādāts 

jauns sniega pūtējs ( LVL 490,00); atjaunotas mēbeles vienā grupiņā ( LVL 364,75); 

izstrādāts projekts VPII „Pūt vējiņi” peldbaseina renovācijai. 

  

2) VPII „ Pūt vējiņi ”Kaibalas skolā: 

      renovētas divas grupiņu telpas ( LVL 4054,00); āra laukumiņa rotaļu konstrukciju komplekss 

( LVL 350,00); atjaunotas grupiņu mēbeles ( LVL 400,59); traktora un krūmgrieža iegāde ( LVL 

2899,37); garāžas vārtu izbūve (LS 630,96); materiālas bāzes pilnveide. 

     

2014. gadā plānotās aktivitātes: 

1. turpināt labiekārtot bērnu āra rotaļu laukumiņus; 

2. uzcelt Kaibalā āra rotaļu laukuma nojumi; 

3. materiālās bāzes pilnveide; 

4. āra teritorijas labiekārtošana; 

5. Kaibalas skolas garderobes renovācija; 

      6.  kondicionieru uzstādīšana „Pūt vējiņi ” aktu zālē. 

 

2.7. LIELVĀRDES NOVADA VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDE „ZVANIŅŠ”  

 Lielvārdes novada vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvaniņš” reģistrēta ar Nr. 

4301901451. Iestādes kopējā platība-1637,45m
2
. 2012./2013. mācību gadā izglītības iestādē tiek 

realizētas četras programmas: 

 Pirmsskolas izglītības programma, kods - 0101 11 11. Programmas mērķis - 

pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei;  

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem, kods 0101 55 11; 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 

0101 59 11; 
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 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 0101 58 11. 

 

Pirmsskolas izglītības iestādes galvenie uzdevumi ir: 

 nodrošināt katra audzēkņa spējām atbilstošu izglītību; 

 veicināt audzēkņu pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 

personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 

 sagatavot audzēkņus pamatizglītības programmas uzsākšanai; 

 racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus; 

 veicināt iestādes darbinieku aktīvu sadarbību ar novada sabiedrību un audzēkņu 

vecākiem; 

 integrēt audzēkņus ar dažādām speciālajām vajadzībām. 

 

VPII ,,Zvaniņš” 2012./2013. mācību gadā darbojas piecas grupas, kuras apmeklē 83 

audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. 

  Kolektīvā ir 26 darbinieki, no tiem - 13 pedagogi. Desmit skolotājām ir augstākā 

izglītība, trijām - maģistra grāds, divas no skolotājām turpina mācības augstskolā. 
 

Līdz 2013. gada decembrim iestāde piedalījās pašvaldības izstrādātajā ESF projektā 

,,Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros 

bērniem notika koriģējošās vingrošanas nodarbības, strādāja speciālais pedagogs.  

 

2013.gadā par LVL 20141,90 iestādē veikti remontdarbi:  
Nr.p.

k. 

Darbs Summa Ls 

1. Darbinieku tualetes remonts 2656,94 

2. Galvenās ieejas margu un nojumes izbūve 354,48 

3. Grupas tualetes un mazgājamās telpas renovācija 4983,08 

4. Žoga renovācija 8279,39 

5. Divu grupu jumtu remontdarbi 3868,01 

 

Par LVL 1123,57 iegādāti pamatlīdzekļi: 
Nr.p.

k. 

Pamatlīdzeklis Summa Ls 

1. Elektriskā gaļas maļamā mašīna  620,- 

2. Svari ar auguma mērītāju 247,57 

3. Saldētava ELECTROLUX 256,00 

 

2.8. LIELVĀRDES MŪZIKAS SKOLA  

I Īss darbības raksturojums. 

1. Lielvārdes mūzikas skola īsteno 10 licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas: 

 20V 21201: Taustiņinstrumentu  spēle  - Klavierspēle; 

 20V 21201: Taustiņinstrumentu  spēle – Akordeona spēle; 

 20V 21202: Stīgu instrumentu spēle – Vijoles spēle; 

 20V 21202: Stīgu instrumentu spēle – Čella spēle; 

 20V 21202: Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle; 

 20V21203: Pūšaminstrumentu spēle  - Flautas spēle; 

 20V21203: Pūšaminstrumentu spēle  - Klarnetes spēle; 

 20V21203: Pūšaminstrumentu spēle  - Saksofona spēle; 

 20V21203: Pūšaminstrumentu spēle  - Trompetes spēle; 
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 20V21206: Vokālā mūzika – Kora klase. 

 

2. 2013./2014. mācību gadā skola īsteno arī 2 interešu izglītības programmas: 

 AK010406: Instrumentālie ansambļi – Ģitāristu ansamblis; 

 AK010404: Instrumentālie ansambļi – Lauku kapela. 

 

3. 2013./2014. mācību gadā izstrādātas un uzsāktas īstenot 10 interešu izglītības maksas 

pakalpojuma programmas un apakšprogrammas: 

 Mazā mūzikas skoliņa: 

◦ “Rotaļas un mūzika” 1-2 gadus veciem bērniem ar pieaugušo; 

◦ “Spēlēju, dancoju” 3-4 gadus veciem bērniem; 

◦ “Nošu spēles” 5-6 gadus veciem bērniem; 

◦ Vokālā studija 3-6 gadus veciem bērniem. 

 Individuālās nodarbības interesentiem no 7 gadu vecuma: 

◦ Instrumentspēle (saksofons, akordeons, kokle, čells, ģitāra); 

◦ Solodziedāšana. 

 

II Statistika 
1. 2012./13.mācību gadā skolā mācījās 123 audzēkņi, strādāja 16 skolotāji, apliecības par 

profesionālās ievirzes izglītību saņēma 15 skolas audzēkņi. 

2. 2013./14.mācību gadu uzsākuši 126 audzēkņi. Skolā strādā 17 skolotāji un 4 tehniskie 

darbinieki. 

 

III Pasākumi 
Sagatavoti un īstenoti 13 koncerti: 

1. Zinību dienas koncerts, 1.09.2013.; 

2. Jaunāko klašu audzēkņu koncerts “Mārtiņdienu gaidot”, 8.11.2013; 

3. Seši Adventa koncerti: 

 Ziemassvētku sapnis, 1.12.2013., 

 Baltais klusums 8.12.2013., 

 Mazu brīdi pirms 15.12. 2013., 

 Koncerti Lielvārdes ev.lut. baznīcā, 1.12.2013., 8.12.2013., 15.12.2013.; 

4.  Pieci Atklātie audzēkņu koncerti vecākiem, marts, 2013. 

 

IV  Realizētie radošie projekti, pasākumi 
 1. 2013.gadā 82 audzēkņi un kolektīvi piedalījās valsts, reģionāla un starptautiska mēroga 

pasākumos un konkursos. 59 no tiem (t.sk.,koris “Lielvārde” un 5.-8.klašu vokālais ansamblis) 

ieguva godalgotas vietas un atzinības: 

7. X  Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls “Sudraba zvani”, bērnu korim “Lielvārde” 1. 

vieta bērnu koru kategorijā, Daugavpilī, 13.01.2013; 

8. XVIII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju 

konkurss, Madarai Bartulānei 2. vieta soprāna un alta saksofonu grupās, Rīgā, 25.-27.01.,2013; 

9. Jāz.Vītola III Latvijas mūzikas skolu koru un ansambļu konkurss, Lielvārdes mūzikas 

skolas 5.-8. klašu ansamblis – F kategorijas uzvarētājs, Rīgā, 9.03.2013.; 

10. Latvijas Mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu izglītības programmas 

“Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle” audzēkņu valsts konkurss “Jaunais pianists” Tomam 

Antonam 3. vieta I grupā, Niklāvam Bašķim 3.vieta I grupā, Rīgā, 22.-27.03.2013.; 

11. VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2.-4. klavieru klašu audzēkņu konkurss, Tomam 

Antonam I vieta, Dobelē, 17.04.2013.; 



  

  29 

12. I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātē, Dāvidam 

Zaicevam atzinība; Vangažos, 24.04.2013.; 

13. IV Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības programmas “Stīgu instrumentu 

spēle – Kokles spēle” audzēkņu konkurss, Asnatei Vadzišai 2. vieta, Iecavā, 25.04.2013.; 

14. Jauno izpildītāju konkurss “Misiņa pavēlnieks”, Jānim Ceimeram Grand Prix, Ogrē, 

30.04.2013.; 

15. Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu izglītības programmas “Pūšaminstrumentu 

spēle” audzēkņu konkurss, Martai Vecziediņai 2. vieta I grupā, Annai Ceimerei 2. vieta 3,grupā, 

Ozolniekos, 11. 05.2013.; 

16. X Jauno vokālistu konkurss "Dziedu  Dievmātei", Liānai Muižniecei 1. vieta B grupā 

meitenēm, Jānim Artim Briedim atzinība A grupā zēniem, Vitnijai Rožānei atzinība B grupā 

meitenēm, Paulam Rudašam atzinība B grupā zēniem, Aglonā, 15.05.2013; 

17. Jauno vokālistu konkurss “Putna bērni”, Liānai Muižniecei 1. vieta C2 grupā, Rīgā,  

10.12.2013. 

 

2.   Izveidoti jauni mūzikas kolektīvi – saksofonu kvartets un lauku kapela. 

 

V Plānotie pasākumi 
1. 2014./2015.mācību gadā uzsākt īstenot profesionālās ievirzes programmu “Vizuāli plastiskā 

māksla”; 

2. paplašināt un pilnveidot interešu izglītības pakalpojumu piedāvājumu; 

3. turpināt skolas labiekārtošanu; 

4. uzsākt e-klases ieviešanu; 

5. turpināt radošo sadarbību ar citām Latvijas mūzikas skolām, Lielvārdes novada kultūras, 

izglītības un nevalstiskajām organizācijām;  

6. piedalīties valsts un starptautiska mēroga konkursos un festivālos – Pasaules koru olimpiāde 

u.c.; 

7. uzsākt starptautisku sadarbību mūzikas skolu līmenī. 

 

VI  Kopsavilkums un secinājumi 
1. Audzēkņu skaits palielinājies (no 123 uz 126). 

2. Paplašināts īstenoto izglītības programmu un apakšprogrammu skaits (no 9 uz 22).  

3. Atjaunota metāla pūšaminstrumentu nodaļa (trompetes spēle).  

4. Veiksmīgi īstenots audzēkņu izglītojošais un radošais darbs (17 godalgotas vietas nacionāla un 

reģionāla mēroga konkursos). 

5. Izremontēts 2. stāva gaitenis. 
 

2.9. JUMPRAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Jumpravas Mūzikas un mākslas skola ir Lielvārdes novada pašvaldības dibināta 

profesionālās ievirzes izglītības izstāde, kura realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas 

mūzikā (Klavierspēle, Vijoļspēle, Čella spēle, Ģitāras spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, 

Saksofona spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle) un mākslā (Vizuāli plastiskā māksla). 

Programma Vizuāli plastiskā māksla tiek realizēta gan Jumpravā, gan Kaibalā. No 2013.gada 

1.septembra arī Lielvārdē darbojas šīs izglītības programmas sagatavošanas un pirmā klase.    

2013. gada 1. septembrī mācības uzsāka 108 audzēkņi (no tiem – pieci ar īpašām 

vajadzībām): 42 – mūzikas izglītības programmās, 66 – izglītības programmā Vizuāli plastiskā 

māksla. Sagatavošanas grupās mūzikas un mākslas nodaļās mācības uzsāka 30 audzēkņi.  

Skolā strādā 14 radoši, ieinteresēti un atbildīgi pedagogi (13 ar augstāko izglītību, no 

tiem 2 ar maģistra grādu, 1 šobrīd iegūst augstāko pedagoģisko izglītību) un viens tehniskais 

darbinieks. 2013. gadā kā pedagogi darbu uzsāka arī divi skolas absolventi.  
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Skolā darbojas dažāda sastāva ansambļi, notiek daudzveidīgi ārpusnodarbību pasākumi – 

ikgadējais karnevāls, Pavasara ieskaņas un Ziemassvētku koncerti, mākslas nodaļas audzēkņu 

darbu izstādes un citi.  

2013. gada maijā skolu absolvēja 13 audzēkņi: 6 mūzikas programmās (1 - flautas spēle, 

1 – klarnetes spēle, 1 – trombona spēle, 1 – klavierspēle, 2 – ģitāras spēle) un 7 mākslas 

programmā.  

 

Radošie pasākumi 

Tāpat kā iepriekšējos gados, skolā notiek gan tradicionālie ikgadējie koncerti, izstādes un 

pasākumi, gan arī tiek īstenotas jaunas idejas. Kā viena no spilgtākajām bija skolas rīkotais 

vizuālās mākslas konkurss jumpraviešiem „Ziedi māmiņai”, kurā tika iesniegti 93 darbi (to skaitā 

– 21 no bērniem ar īpašām vajadzībām), un labāko darbu autori tika pie vērtīgām balvām no 

dāsnajiem sponsoriem – apgāda „Jumava”, Rīgas cirka, Rīgas Zooloģiskā dārza un mākslinieces 

L.Kukares – Aldersones.  

Šinī gadā mākslas nodaļas audzēkne E.Krēģere izstrādāja logo VPII „Zvaniņš” rīkotajam 

ikgadējam talantu konkursam „Jumpravas zvaigznīte”.  

Turpinās gadu gaitā veiksmīgi izveidotā sadarbība ar Jumpravas izglītības un citām 

iestādēm – bērnudārzu, internātpamatskolu, vidusskolu, kultūras namu, Madlienas Mūzikas un 

mākslas skolu.  

Jau vairākus gadus tiek izdots skolas kalendārs un veidoti citi prezentācijas materiāli. Kā 

katru gadu, mākslas nodaļas audzēkņi gatavoja Ziemassvētku apsveikumus Jumpravas 

pensionāriem. 

 

Skolas mūzikas un mākslas nodaļu audzēkņi regulāri piedalās reģionālajos konkursos, 

koncertos, izstādēs, obligātajos Valsts konkursos, kā arī republikas un starptautiska mēroga  

pasākumos.   

Nozīmīgākie pasākumi un panākumi: 

 T-kreklu dizaina konkurss „Stipro skrējiens” – J.Babrim III vieta (sk. Ē.Sļusars);  

 III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Putnu pasaule” – V.Ivanovai III 

vieta (sk. I.Cābe); 

 II Mazās kamermūzikas festivāls (piedalījās skolas kameransamblis); 

 Bērnu zīmējumu izstāde – konkurss „Ziemassvētku brīnums” – N.M.Rīderei   I 

vieta, A.Deduškevičai – II vieta. 

 

Saimnieciskā darbība 

Nozīmīgākais finanšu ieguldījums 2013. gadā bija mākslas klases remonts. Skolas 

mūzikas instrumentu fonds tika papildināts ar jaunu vijoli.  

Sakarā ar jauna mācību priekšmeta Datorgrafika iekļaušanu mācību plānā, 2014. gadā 

plānots iegādāties vairākus jaunus datorus. Tāpat tiks turpināti ikgadējie telpu uzturēšanas darbi.  

 

Kopsavilkums 

Skolas galvenā vērtība joprojām ir profesionāls, radošs, idejām bagāts un darboties 

gribošs pedagogu kolektīvs, kā arī atsaucīgi, perspektīvi un darbīgi audzēkņi.  

Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, ieviešot darbā inovatīvas 

metodes.  

Esam gandarīti, ka mūzikas un mākslas izglītība joprojām ir aktuāla un tiek atbalstīta arī 

no pašvaldības puses.  

2013.gadā esam realizējuši ieceri, par izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla 

klases atvēršanu Lielvārdē. Turpmākajos plānos ir šo programmu attīstīt tālāk, atverot 2.klasi, kā 

arī domājot par jaunu pedagogu piesaisti un plašākām telpām nākotnē.  
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No 2014.gada 1.septembra Jumpravā plānots realizēt pieaugušo neformālo izglītību 

mākslā – organizēt nodarbības dažādās mākslas jomās. Tālākā nākotnē plānojam to papildināt arī 

ar nodarbībām mūzikā.  
 

2.10. LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRS  

Lielvārdes novada sporta centrs ir profesionālās izglītības mācību iestāde, kurai ir stabils 

audzēkņu un grupu skaits. Sporta centrā trenējas 207 audzēkņi. Sporta centrā strādā 11 sporta 

treneri ar atbilstošu kvalifikāciju un 11 tehniskie darbinieki. Sporta centrā darbojas labiekārtots 

sertificēts medicīnas punkts ar medicīnas darbinieku-fizioterapeitu, kurš veic audzēkņu 

pārbaudes, veic audzēkņu veselības stiprināšanu un apkalpo sacensības. 

Sporta centram ir sava sporta bāze ar kopējo platību 3580 m
2
, kā arī treniņu vajadzībām 

tiek īrēta Lielvārdes pamatskolas sporta zāle 800 m
2
 platībā, labiekārtots tenisa korts, kuram  

 

2013.gadā veikta rekonstrukcija, sabojātā žoga nomaiņa, līniju un tenisīta iestrāde. 

Vieglatlētikas grupai Lēdmanē, tiek izmantota Lēdmanes pamatskolas sporta zāle. 

Pie Sporta centra ir izveidoti āra volejbola laukumi ar modernu nojumi, kur vasaras 

mēnešos notiek pludmales volejbola sacensības, bet ziemā – izveidota slidotava, kur notiek 

hokeja turnīri, augusta mēnesī smilšu laukums tiek izmantots treniņa procesam. 2013. gadā 

iegādātas smiltis laukuma virsmas sakārtošanai. 

Lielvārdes novada Sporta centrs akreditēts līdz 2014.gada 24.septembrim, mācību 

programmas licencētas līdz 2018. gada. 16.jūlijam.  

Profesionālās izglītības iestāde realizē 6 (sešas) izglītības programmas: 

1. Vieglatlētikā- (programmas kods 20V8130); 

2. Vieglatlētikā- (programmas kods 30V8130); 

3. Florbolā- (programmas kods 20V8130); 

4. Florbolā- (programmas kods 30V8130); 

5. Tenisā- (programmas kods 230V8130); 

6. Tenisā- (programmas kods 30V8130); 

7. Interešu izglītībā – vieglatlētika; 

8. Interešu izglītībā – futbols; 

9. Interešu izglītībā- basketbols. 

 

Mācību iestādes pamata sporta veids ir florbols, kurā trenējas 100 audzēkņi piecu treneru 

vadībā. Latvijas Bērnu un jaunatnes 19 florbola čempionātā izcīnītas zelta medaļas: – ZU-10 

vecuma grupa; ZU–12 vecuma grupa un ZU –16 vecuma grupa. Florbola grupas audzēkņi 

pārstāv Virslīgas komandu Lielvārde, kura 2013.gadā piedalījās pasaules labāko komandu 

čempionu līgā Tamperē. Labākie audzēkņi ir Latvijas pieaugušo izlases un U-19 izlases 

dalībnieki. 

Vairākus gadus tiek realizēta vieglatlētikas programma. Pavisam ar vieglatlētiku 

nodarbojos 74 audzēkņi, kuri regulāri piedalās Latvijas meistarsacīkstēs, Jaunatnes olimpiādē, 

kur 2013.gadā tika izcīnītas 4 medaļās, kā arī novadu organizētājās sacensībās. Ļoti lielu 

pienesumu vieglatlētikai dod audzēkņi no Lēdmanes, kuri trenējas Lēdmanes pamatskolā, kā 

vienu varētu pieminēt vairākkārtējo Latvijas čempionu soļošanā J. Zeļģi. Ļoti veiksmīgi strādā 

izveidotā jaunā mācību treniņu grupa, kurā trenējas 18 pirmsskolas vecuma bērni, kuras mērķis ir 

iepazīties ar sportiskām aktivitātēm caur dažādām spēlēm un rotaļām. Grupa ieguvusi lielu 

popularitāti. 

Tenisa programmu realizē divi treneri, pavisam tenisā iesaistīti 36 audzēkņi. Labākie 

piedalās valsts mēroga sacensībās, vienam no audzēkņiem izdevies iekļūt starp Latvijas 16 

labākajiem tenisa rangā, kurā ir vairāk nekā 100 dalībnieku. 

Sporta centru izmanto Lielvārdes iedzīvotāji tenisa, volejbola un basketbola spēlēm. Liels 

pieprasījums sporta zālei ir florbola treniņiem - šeit notiek gan Latvijas izlases pārbaudes spēles, 
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gan virslīgas, I. līgas un II. līgas spēles, gan nometnes florbolistiem. 2013.gadā veikta sporta 

zāles grīdas seguma „Gerflor” uzklāšana, kurš atbilst visām starptautiskajām prasībām  un ir  visi 

sporta spēļu atbilstības sertifikāti. Šāds segums Latvijā ir trešais aiz Valmieras un Kocēnu sporta 

zālēm. 

Sporta centrā atrodas profesionālā trenažieru zāle ”VASILNEOGYM”, kurā konsultācijas 

sniedz instruktors. 2013.gadā veikta trenažieru zāles ārsienas siltināšana un kosmētiskais 

remonts. Sporta centra telpas tiek iznomātas aerobikas, pilates vingrošanas, ārstnieciskās 

vingrošanas, boksa un dažādu cīņas sporta veidu nodarbībām. 

 Iespējas nodarboties ar galda spēlēm - biljardu, novusu, galda tenisu un dambreti. 

2013.gadā saimnieciskajām vajadzībām iegādāts jūras konteiners, kurš kalpo kā inventāra 

noliktava hokeja apmalēm, zāles pļāvējam, kā arī vieta, kur tiek veikti saimnieciskie remontdarbi 

-  metināšana, zāģēšana u.t.t. 

2013.gadā izstrādāts projekts un dots akcepts atpūtas laukuma izveidošanai pie sporta 

centra, kurā tiks ieguldīti vairāk kā 26 000 Ls, atpūtas laukumā paredzēti 16 āra trenažieri un 

tīkla piramīda, kas varētu dot vēl lielāku iespēju iedzīvotājiem aktīvi brīvajā laikā nodarboties ar 

sportu. 
 

3.KULTŪRA  

 Dzīves kvalitātes neatņemama sastāvdaļa ir pieejama un kopta kultūrvide un 

kultūrvēsturiskais mantojums. Kultūra ir labklājības sabiedrības neatņemama prioritāte, tās loma 

nacionālās identitātes saglabāšanā ir nepārvērtējama.  

 

2013.gada nozīmīgākais notikums ir XXV Vispārējie Dziesmu un XV Deju svētki. 

Lielvārdes novadu pārstāvēja 14 amatiermākslas kolektīvi – 348 dalībnieki. Gatavojoties 

svētkiem, amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem atjaunoti tērpi LS 21 550 apmērā. Veikts 

nozīmīgs darbs svētku sagatavošanas procesā, organizējot skates visu nozaru kolektīviem. 

 

Katru gadu pašvaldība palielinājusi kultūrai atvēlēto līdzekļu apjomu: 

 2012.gads 2013.gads 
Amatiermākslas kolektīvi 79 237 108 734 

Kultūras nami  263 051 287 353 

Bibliotēkas 78 989 91 674 

Muzejs 49 373 58 704 

Dziesmu svētki - 18 827 

 

Lielvārdes novadā 2013.gadā realizēts daudzveidīgs kultūras piedāvājums. Nozīmīgākie 

pasākumi skatāmi pielikumā Nr.7, būtiskākie no tiem bija: 
 

Dažādi: 

- Lielvārdes pilsētas svētki 2013 

- Balvas Gada Lielvārdietis 2012 pasniegšanas ceremonija 

- Nīderlandes fonda KNHM Vislatvijas projektu noslēguma pasākums 

- Novada dalība „Balttour 2013” 

- Latvijas Senioru deju kolektīvu svētki Lēdmanē 

- Jāšanas sporta sacensības „Lāčplēša kauss konkūrā 2013” 

- 10.Sēņu izstāde 

- Atnāc un pārliecinies – LIELVĀRDE VAR! 

- Muzeja svētki „Eposam Lāčplēsis 125”   

- Tradicionālie svētki (Lāčplēša diena, Latvijas Proklamēšanas gadadienas svinības,  

Lieldienas, Mātes diena, Jāņi, Zinību diena, Ziemassvētki) 

- „Sporta laureāts 2012” 
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Jubileju pasākumi 

- Edgaram Kauliņam 110 

- SIA „Lielvārdes Remte” 20 

- Jumpravas KN bērnu deju kolektīvam „Rītupīte” 5      

- Jumpravas amatierteātrim100+1 

-  Gunāram Priedem 85  

- Horeogrāfam Uldim Žagatam 85 

- KN „Lielvārde” vidējās paaudzes deju kolektīvam „Vēji” 5 

- KN „Lielvārde” senioru korim „Kamene” 20 

- Jumpravas KN vidējās paaudzes deju kolektīvam 30 
 

Kultūras nama „Lielvārde”, Jumpravas kultūras nama un Lēdmanes tautas nama organizētie 

pasākumi 2012. un 2013.gadā: 
Nosaukums 2012.g Apmeklētāju skaits 2013.g Apmeklētāju skaits 
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Izstādes 8 12 5 3500 1180 330 11 10 6 4900 1940 424 

Profesionāļu izrādes 3  - 550   9   1780   

Amatierteātru izrādes 14 3 3 270 80 140 8 8 2 1420 552 81 

Profesionāļu koncerti 9 5 - 2300 490  9 -  3120 -  

Amatiermākslas 

kolektīvu koncerti 

12 9 8 3200 1070 330 20 8 5 4550 1095 190 

Kino seansi 1 9 - 70 193  1 8  700 522  

Valsts un tradicionālie 

svētki 

6 6 8 2300 1040 450 6 11 5 2350 1210 360 

Tirdziņi, gadatirgi 6 3 2 3500 250 250 6 5 3 4500 440 320 

Lekcijas, semināri  26  3 1660  70 25  6 1200  110 

Saviesīgi vakari, balles 10 6 1 2900 1200 19 6 6 2 660 1090 155 

Pilsētas svētki 1 - - 8000  - 1 -  9000 -  

Festivāli 2 - - 400  - 1 -  400 -  

Literāri pasākumi  - 1   13 1 - 3 350 - 53 

Skates 1 - - 720  - 3 -  1200 -  

Izglītojoši pasākumi 8 - 2 2400  30 9 - 3 2650 - 40 

Sporta svētki - 1 1 - 100 40  1 1  170 35 

Citi koncerti/pasākumi - 12 - - 810   12 15  810 50 

Izbraukumi uz teātra 

izrādēm un koncertiem 

- 1 3 - 18 26  - 8  - 75 

Kopā: 107 67 38 31770 6431 1698 116 69 59 38780 7829 1893 

 

2013.gadā: 

Iedzīvotāju ieguldījums novada attīstībā tiek novērtēts ar Lielvārdes novada apbalvojumiem. 

2013.gadā piešķirtas vairāk kā 200 Pateicības, trīs (3) Atzinības, pieci (5) novadnieki saņēmuši 

apalvojumu „Goda Lielvārdietis”, vienpadsmit (11) novadnieki saņēmuši apbalvojumu „Gada 

Lielvārdietis”. 

Lielvārdes novada pašvaldība izdeva Sandras Sabīnes Jaundalderes grāmatu „Desmit 

dziesmas par balto bruņinieku” un atbalstīja grāmatu „Gunāra Priedes dzīve un darbi”, Romona 

Spaitāna „Atceļnīks” un E.Drulles „Latvija dejo” izdošanu. 

 

Ir uzsākts darbs pie video filmas „Lielvārdes novads”, kā arī uzsākts darbs ar Latvijas 

Mākslas akadēmijas studentiem un pasniedzējiem pie sadarbības projekta „Rembates parka 

attīstības koncepcija – tēls un funkcija” . 
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3.1. KULTŪRAS NAMS „LIELVĀRDE”  

Kultūras nams „Lielvārde” ir pašvaldības iestāde, kultūras institūcija, kuras darbības 

mērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana un saglabāšana. Savā darbībā tā atrodas 

pašvaldības padotībā. 

Kultūras nams „Lielvārde” ir pašvaldības izveidota iestāde, kura īsteno pašvaldību 

funkciju rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas 

jaunrades attīstību savā pašvaldībā/novadā.  

 

Kultūras nams „Lielvārde” veic šādas funkcijas: 

- realizē valsts kultūrpolitiku pašvaldības teritorijā, saskaņā ar nacionālās programmas 

„Kultūra” apakšprogrammā „Tradicionālā kultūra un amatiermāksla” noteiktajiem 

mērķiem un virzieniem; 

- organizē, koordinē un nodrošina tautas un amatiermākslas kolektīvu darbību, iesaista tos 

vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās kultūras norisēs, rūpējas par kolektīvu 

māksliniecisko izaugsmi; 

- organizē un koordinē profesionālas mākslas pieejamību novada iedzīvotājiem; 

- organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises; 

- organizē informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs; 

- organizē koncertus, izrādes un izstādes, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un 

-pieejamību novada iedzīvotājiem; 

- organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu vecumu iedzīvotājiem; 

- atbalsta tautas un amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu profesionālo 

tālākizglītību un radošo izaugsmi;  

- sniedz konsultācijas, ieteikumus un citu palīdzību ieinteresētajām personām un 

institūcijām konkrētu kultūras problēmu risināšanā; 

- dokumentē un analizē kultūras nama „Lielvārde” izglītojošo, radošo un saimniecisko 

darbību, izstrādā mēneša un gada kalendāros plānus;  

- atskaitās par kultūras nama „Lielvārde” darbu pašvaldībai, Valsts statistikas komitejai, 

sniedz informāciju pašvaldības un valsts institūcijām; 

- sniedz pakalpojumus valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskām organizācijām, 

uzņēmumiem un citām juridiskām un fiziskām personām; 

- pārvalda kultūras nama „Lielvārde” valdījumā nodoto pašvaldības mantu, organizējot to 

racionālu apsaimniekošanu; 

- sadarbojas ar masu saziņas līdzekļiem. 

 

Kultūras norises 

            Tradicionāli kļuvuši: Valsts svētku pasākums, Gada Lielvārdietis, Līgo svētki, 

Lieldienas, Bērnības svētki, Zinību diena, Ziemassvētku gaidīšanas jampadracis, gadatirgi, 

Mātes dienā rožu stādīšana, Mīlestības dienai veltīts koncerts „Ar mīlestības pinekļiem”, bērnu 

vokālās studijas „Mikauši” un bērnu deju kolektīva „Pūpolītis” Ziemassvētku koncerti, kā arī 

kafejnīcas vakari. 

           Sadarbojamies ar citām novada pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, 

uzņēmējiem. 

Iestādes organizētās norises: 
Nosaukums 2012.g Apmeklētāju 

skaits 

2013.g Apmeklētāju 

skaits 

Izstādes 8 3500 11 4900 

Profesionāļu izrāde 3 550 9 1780 

Amatieru izrāde 14 270 8 1420 

Profesionāļu koncerts 9 2300 9 3120 

Amatiermākslas kolektīvu 

koncerts 

12 3200 20 4550 
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Kino seanss 1 70 1 700 

Valsts un tradicionālie svētki 6 2300 6 2350 

Lekcijas, semināri  26 1660 25 1200 

Saviesīgi vakari, balles 10 2900 6 660 

Pilsētas svētki 2 3000 1 3000 

Festivāls 2 400 1 400 

Literārs pasākums   1 350 

Skate 1 720 3 1200 

Izglītojošs pasākums 8 2400 9 2650 

Kopā: 102 23270 110 28280 

 

Kultūras namā „Lielvārde” ir notikušas 5 donoru dienas, esam organizējuši 5 gadatirgus 

un Ziemassvētku dāvanu tirdziņus. 

2013. gadā kultūras namā „Lielvārde” vairāk ir notikuši bezmaksas pasākumi, nekā 

maksas (attiecīgi: 33 maksas, 77 bezmaksas). 2012. gadā maksas un bezmaksas norišu skaits ir 

bijis vienāds (42:42) 

2013.gadā Lielvārdes pilsētas svētku rīkošana bija uzticēta kultūras namam „Lielvārde”. 

Tika izveidota darba grupa. Pilsētas svētki noritēja eposa „Lāčplēsis” 125 gadu jubilejas zīmē. 

Budžetā tika iedalīti LVL 7500 svētku organizēšanai. 

Projekta „Brīvdabas seanss Lielvārdē” ietvaros 31.augustā Spīdalas saliņā tika 

demonstrēta mākslas filma „Sapņu komanda 1935”. Brīvdabas kino šeit norisinājās pirmo reizi, 

kas pulcēja 700 apmeklētājus. Pirms izrādes aktieris Jānis Āmanis sniedza ieskatu filmas 

tapšanā. 

Jaunā gada sagaidīšanas balle tika organizēta pirmo reizi, kas pulcēja lielu interesentu 

skaitu. Tā kā šis pasākums izvērtās ļoti veiksmīgs un izdevies, apmeklētāji izteica vēlmi 

apmeklēt šādu balli arī 2014.gada nogalē. Tas tiks ņemts vērā. 

Nozīmīgākie pasākumi 2013. gadā bija Ulda Žagatas 85 gadu jubilejas koncerts, kurā 

uzstājās labākie Latvijas deju kolektīvi: TDA „Līgo”, „Gatve”, „Teiksma”, „Dancis”, „Liesma”, 

VPDK „Jampadracis”, „Saime” un „Lāčplēsis”, senioru kora „Kamene” 20 gadu jubilejas 

koncerts un VPDK „Vēji” 5 gadu jubilejas koncerts.  

 

Saimnieciskā darbība 
 

Kultūras nama „Lielvārde” amatierkolektīvu jubilejas pasākumu organizēšanai piešķirts: 

VPDK „Vēji” 5 gadu jubileja  LVL 250 

Horeogrāfa U.Žagatas 85 gadu jubileja  LVL 500 

Lielvārdes Tautas teātra 140 gadu jubileja  LVL 500 

Senioru kora „Kamene” 20 gadu jubileja  LVL 480 

Kopā:  LVL 1730 

 

Kultūras nama „Lielvārde” plānotā budžeta izdevumi, ieņēmumi: 

Ieņēmumi Plānotais 

2012.g 

Izpilde 

2012.g 

Plānotais 

2013.g 

Izpilde 

2013.g. 

Ieņēmumi  11400 18368 12300 19288 

Izdevumi   128626 132143 124501 122107 

 

2013.gadā par budžetā papildus piešķirtajiem  LVL 5630 tika iegādāti salokāmie galdi 10 

gab. un papildus 20 salokāmie krēsli, metāla skapis, fotoaparāts . Veikts bērnu vokālās studijas 

„Mikauši” jaunas nodarbību telpas kapitālais remonts un direktores kabineta remonts. Tiek 

uzstādīta kāpņu marga pie garderobes.  

    „Skaņas un gaismas operatora” kursus apmeklēja skaņu, gaismu speciālists. 

 

Kultūras nama „Lielvārde” amatierkolektīvu darbība 
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2013.gadā kultūras namā „Lielvārde” 11 amatierkolektīvos darbojas 444 dalībnieki. Tas 

ir par 29 dalībniekiem vairāk nekā 2012.gadā. 2013. gada martā savu darbību beidz vokālais 

ansamblis „Mik8”. 

            Jaunajā 2013./14.gada sezonā darbību uzsāk jauns kolektīvs – sieviešu vokālais 

ansamblis Baibas Kleperes vadībā, kurš ar 2013. gada 1. novembri tiek reģistrēts kā kultūras 

nama „Lielvārde” amatierkolektīvs. Laika gaitā un ansambļa aktīvas darbības rezultātā gada 

nogalē top arī kolektīva nosaukums „Pusnakts stundā”. 

             2013.gads bija XXV Vispārējo  latviešu Dziesmu un XV Deju svētku gads, kurā kultūras 

namu „Lielvārde” pārstāvēja 6 kolektīvi: jauniešu deju kolektīvs „Pūpolītis”, vidējās paaudzes 

deju kolektīvs „Vēji”, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lāčplēsis”, bērnu vokālā studija 

„Mikauši”, jauktais koris „Lāčplēsis”, senioru koris „Kamene”, kopā 167 dalībnieki. 

Pirms nozīmīgā pasākuma amatierkolektīvi piedalījās valsts mēroga un reģionālajās skatēs, kurās 

ieguva tikai augstākās pakāpes un 1.pakāpes diplomus. 
 

Amatierkolektīvu sasniegumi: 

Datums Skates, konkursi, u.c. Rezultāti 

(punkti, vieta, pakāpe) 

24.02 Vislatvijas A grupas deju kolektīvu skate - Pūpolītis 1. pakāpes diploms 

24.03 Ogres apriņķa deju kolektīvu skate – Vēji Augstākās pakāpes diploms 

24.03 Ogres apriņķa deju kolektīvu skate – Lāčplēsis Augstākās pakāpes diploms 

6.04 Ogres apriņķa koru skate – Lāčplēsis 1. pakāpes diploms 

6.04 Ogres apriņķa koru skate – Kamene 1. pakāpes diploms 

21.04 Ogres apriņķa amatierteātru skate - Lielvārdes 

Tautas teātris 

1. pakāpes diploms 

27.04 Vokālo ansambļu konkurss „Balsis” fināls - Mikauši 2. vieta 

 

Kultūras nama „Lielvārde” kolektīvi:    

N.p.k. Kolektīvs Vadītāji Dalībnieku 

skaits 2012.g 

Dalībnieku 

skaits 2013.g 

1. Bērnu deju kolektīvs 

„PŪPOLĪTIS” (4 grupas)  

Iluta Mistre, asistente Agnese 

Kalniņa, koncertm. Inese Martinova 

89 76 

2. Pirmsskolas vecuma deju 

kolektīvs „PŪPOLĪTIS”  

(3 grupas) 

Iluta Mistre, asistente Kristiāna 

Kārkliņa, koncertm. Žanete Vilkāja 

54 86 

3. Jauniešu deju kolektīvs 

„PŪPOLĪTIS” 

Iluta Mistre, repetitore Sandra 

Purmale, koncertm. Vita Ērvalde 

32 32 

4. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs „VĒJI”  

Iluta Mistre,  

koncertm. Māra Sirmā 

32 32 

5. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs „LĀČPLĒSIS” 

Inta Pole,  

koncertm. Žanete Vilkāja 

30 30 

6. Senioru koris „KAMENE” Pauls Kvelde,  

diriģents Gunārs Jākobsons 

26 26 

7. Jauktais koris „LĀČPLĒSIS” Antra Purviņa, 

diriģents Jānis Ungurs 

35 35 

8. Lielvārdes Tautas teātris Kārlis Lišmanis 30 30 

9. Bērnu vokālā  studija 

„MIKAUŠI”  (3grupas) 

Baiba Klepere, 

koncertm. Antonijs Kleperis 

54 46 

10. Pirmsskolas vecuma vokālā  

studija „MIKAUŠI”  

(3grupas) 

Baiba Klepere, 

koncertm. Antonijs Kleperis 

33 39 

11. Sieviešu vokālais ansamblis  Baiba Klepere 8 12 

  Kopā: 423 444 

 

Amatierkolektīvu  kopējais izbraukuma norišu skaits: 

Norišu saturs Maksas Bezmaksas 

Informatīva / izglītojoša norise  8 

Konference / seminārs  6 

Informatīva sanāksme  2 
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Koncerts  12 

Izrāde 4  

Festivāls  3 

Konkurss, skate  11 

Kopā:  46 

2013. gada vasarā notika XXV Vispārējie dziesmu un XV Deju svētki.  

Tautas tērpu iegādei tika piešķirts: 

Kolektīvs Finansējums 

Senioru koris „Kamene”  LVL 220.07 

Koris „Lāčplēsis”  LVL 5930,55 

VPDK „Vēji”  LVL 566,28 

VPDK „Lāčplēsis”  LVL 2963,76 

Jauniešu deju kolektīvs „Pūpolītis”  LVL 3281,52 

Kopā:  LVL 12962,18 

 

Amatierkolektīviem piešķirtais finansējums LVL 15494,00 apmērā tika izlietots 

kolektīvu transporta apmaksai, pasākumu afišām, dalības maksās, scenogrāfijā, mīkstajā 

inventārā. 
 

2013. gada iekasētās dalības maksas bērnu  amatiermākslas kolektīvu izlietojums: 

Kolektīvs  Ieņēmumi  Izdevumi 

Bērnu deju kolektīvs „Pūpolītis”  LVL 4738,03  LVL 4726,19 

Bērnu vokālā studija „Mikauši”  LVL 2630  LVL 2266.89 

 

Kultūras namā darbojas arī citi kolektīvi, interešu apvienības, grupas: auto kursi, angļu 

valodas pulciņš, joga, interešu biedrība „Gaismas dārzs” un „Austras koks”, netradicionālo deju 

grupa „Harmonija” un interešu klubiņš – Latviešu Trimdas literatūras „Grāmatu klēts”, senioru 

deju kopa „Sidrabotie gadi”, austrumu deju studija „Fatīn” un jauniešu teātra studija „Degsme”. 

 

           Ņemot vērā amatierkolektīvu dalībnieku, bērnu vecāku un pasākumu apmeklētāju skaitu, 

esam aprēķinājuši vidējo kultūras nama apmeklētāju skaitu nedēļā, tie ir 1300 apmeklētāji, 

mēnesī tie attiecīgi būtu 5200. 
 

3.2. JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS  

2013.gadā Jumpravas kultūras namā darbojas 219 dalībnieki 10 amatiermākslas kolektīvos, kas, 

salīdzinot, ir par 40 dalībnieku mazāk, kā pērn un par 16 mazāk, kā 2011. gadā.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.p.

k. 
Kolektīvs Vadītāji 

Dalībnieku 

skaits 

1. Jauktais koris „JUMPRAVA” Normunds Ķirsis,  

diriģents Austris Kalniņš 

21 

2. Senās mūzikas ansamblis 

“MODUS VIVENDI” 

Kaspars Ādamsons 5 

3. Jumpravas amatierteātris Kristīne Klētniece-Sika 16 

4. Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

“SAIME” 

Aija Ērgle  

koncertmeistars Raimonds Krieviņš 

23 

5. Jauniešu deju kolektīvs 

“JUMPRAVIŅA” 

Aija Ērgle,  

koncertmeistars Raimonds Krieviņš 

21 

6. Pirmsskolas vecuma bērnu deju 

kolektīvs ”ZVANIŅŠ” 

Alīna Ķeizere,  

koncertmeistars Raimonds Krieviņš 

46 

7. Bērnu deju kolektīvs „RĪTUPĪTE” Evita Tabure,  

koncertmeistars Raimonds Krieviņš 

40 

8. Senioru vokālais ansamblis Sandra Spruča 6 

9. Folkloras kopa „LIEPU LAIPA” Vita Talla 21 

10. Jumpravas pūtēju orķestris Pēteris Pētersons 20 
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2013. gadā Jumpravā tiek rīkoti vairāki nozīmīgi tradicionālie un valsts pasākumi: 
 

2013. gada 31. martā Jumpravas kultūras namā notika Lieldienu pasākums. Pasākuma laikā foajē 

bija dažnedažādas atrakcijas ar Lieldienu rotaļām un izdarībām, radošās darbnīcas, kurās bērni 

krāsoja zābakus un kurpes. Lieldienu pasākuma ietvaros notika Pārsteigumu tēlu izrāde 

„Notikums dārzā”. 

 

2013. gada 23. jūnijā Jumpravas estrādē un parka teritorijā notika pasākums „Jāņi Jumpravā”, 

kurā folkloras kopa „Liepu laipa” vadīja un spēlēja dančus un dziesmas. Jāņu pasākums bija 

bagāts latviešu tradīcijām, kurās piedalījās un līdzdarbojās skatītāji.  

 

2013. gada 29. septembrī Jumpravā pie kultūras nama notika Miķeļdienas gadatirgus, kurā 

piedalījās Jumpravas senioru ansamblis, Jumpravas pūtēju orķestris un folkloras kopa „Liepu 

laipa”. Paralēli pasākumā darbojās Miķeļdienas gadatirgus, kurā varēja iegādāties stādus, 

rokdarbus un amatnieku izstrādājumus. Pasākuma noslēgumā varēja rāpties umurkumurā, kurā 

bija iekarinātas dažādas balviņas. 

 

2013. gada 11. novembrī Lāčplēša dienā tika atklāta fotogrāfa Rolanda Kozuļa izstāde „No 

senajām dienām Jumpravā”, kurā varēja vērot 1988. gadā uzņemtās fotogrāfijas projekta „Viena 

diena Jumpravas vidusskolā” ietvaros. Izstāde izraisīja lielu ieinteresētību. Pēc izstādes 

atklāšanas kopā ar iedzīvotājiem gājām nolikt svecītes pie stilizēta valsts karoga Jumpravas 

centrā. 

 

2013. gada 16. novembrī Jumpravas kultūras namā tika rīkots koncerts par godu Valsts svētkiem 

„Tu esi Latvija”. Koncertā piedalījās bērnu deju kolektīvi „Zvaniņš” un „Rītupīte”, vidējās 

paaudzes deju kolektīvs „Saime”, jauktais koris „Jumprava”, Jumpravas pūtēju orķestris, 

folkloras kopa „Liepu laipa”, flautiste Zane Skrauča, solists Raimonds Graudiņš, soliste Laura 

Kudreņicka un Zanda Mežiņa, pianiste Iveta Pelše, ģitārists Māris Plūme, vijolniece Katrīna 

Eglona, koncertu vadīja Laura Sīle un Madars Paičs. 

 

2013. gadā Jumpravas kultūras namā atzīmēja visas četras Adventes pasākumus un vienu bērnu 

Ziemassvētku pasākumu. Adventa cikla pasākumi bija sadalīti vairākās tēmās. 

1. adventa pasākums notika Viduslaiku tirgus noskaņās. Mūziķi, skatītāji un tirgotāji tika ietērpti 

viduslaiku stila apmetnīšos uzstājās senās mūzikas vokālais ansamblis „Modus Vivendi”, 

ģitārists Māris Plūme, lasījumus lasīja Andris Peismalietis un Zanda Mežiņa. 

2. adventa pasākums notika parka tēmas noskaņās, kad skatītāju zāle tika ietērpta soliņos un 

laternās. Uzstājās Jumpravas jauktais koris „Jumprava”, paralēli koncertam notika Ziemassvētku 

dāvanu tirdziņš. 

3. adventa koncertā piedalījās Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kurā bija 

vērojams Ziemassvētku uzvedums „Gandrīz Ziemassvētki”. Pirms uzveduma bija Ziemassvētku 

dāvanu tirdziņš un bērniem latviešu īsfilmiņas. 

4. adventa koncertā piedalījās folkloras kopa „Liepu laipa” un Jumpravas amatierteātris, bērnu 

deju kolektīvi „Zvaniņš” un „Rītupīte”. 

2013. gada 26. decembrī Jumpravas kultūras namā ciemos pie bērniem bija atbraukusi „Čuču 

muiža”.  

  

2013.gadā Jumpravas kultūras nams atzīmēja vairākas apaļas jubilejas: 

 

2013. gada 5. maijā Jumpravas kultūras nama bērnu deju kolektīvs „Rītupīte” atzīmēja 5 gadu 

jubileju. Diena bija piesātināta ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm. Koncerts notika divās 

daļās. Pirmā daļā tika atainota bērnu deju kolektīva „Rītupīte” vēsture. Koncertā piedalījās 

jaunieši, kuri daļa jau dejo jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvos, bet, savulaik, dejojuši 
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pie vadītājas Evitas Tabures bērnu deju kolektīvā. Otrajā daļā bija pašu dejotāju un citu 

pieaicināto pašdarbnieku veidotais koncertuzvedums „Īkstīte”. 

 

2013. gada 30. novembrī Jumpravas kultūras namā notika Jumpravas vidējās paaudzes dejotāju 

30 gadu svinības. Jubilejā sanāca kopā viss vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jumprava”, kas 

dibināts 1983. gadā. Koncertā piedalījās viesu kolektīvi no Rīgas, Lielvārdes, Cēsīm, Valmieras. 

 

Citi pasākumi 

 

2013. gada oktobrī un novembrī Jumpravas SV. Jāņa Luterāņu baznīcā notiek  

„XIII Garīgās mūzikas mēnesis”. Koncerta ciklā „Ticot. Cerot. Mīlot.” notika divi koncerti, 

kuros piedalījās Jumpravas jauktais koris „Jumprava”, vijolniece Katrīna Eglona, pianists Jānis 

Pelše un Lēdmanes vokālais ansamblis „Stari”, Lēdmanes sieviešu koris, Lēdmanes kvartets. 

 

2013.gadā Jumpravas kultūras nams turpina skatītājus iepazīstināt ar jaunāko latviešu kino, 

sadarbojoties ar SIA „Art un Ecēt” tiek demonstrētas vairākas Latvijas režisoru īsfilmas un 

dokumentālās filmas. Jumpravas kultūras nams piedalās KINO punkta organizētajās akcijās, 

piemēram, filmu izrāda 100 Latvijas vietās vienlaicīgi, Jumprava ir viena no Kino punktiem. 

 

2013.gadā Jumpravas kultūras nams organizē 55 pasākumus, pulcinot 6469 apmeklētāju, 

kas ir par 12 pasākumiem mazāk, bet apmeklētāju ziņā par 38 skatītājiem vairāk: 
 

 

Nosaukums 

Pasākumu 

skaits 

2012.g. 

Apmeklētāju 

skaits 

2012.g. 

Pasākumu 

skaits 

2013.g. 

Apmeklētāju skaits 

2013.g. 

Izstādes 12 1180 10 1940 

Teātra izrādes 3 80 8 552 

Izbraukumi uz profesionālo 

teātru izrādēm 
1 

18 
- 

 

- 

Valsts un tradicionālie svētki 6 1040 11 1210 

Tirdziņi 3 250 5 440 

Amatiermākslas kolektīvu 

koncerti 
9 

1070 
8 

1095 

Profesionāļu koncerti 5 490 - - 

Citi koncerti/pasākumi 12 810 12 810 

Sporta svētki 1 100 1 170 

Kino seansi 9 193 8 522 

Saviesīgie vakari/balles 6 1200 6 1090 

 

2013. gada Jumpravas kultūras nama ieņēmumi: 

No pasākumu ieejas biļetēm ieņēmumi ir LVL 999.80 (izpildīti 249.95% no plānotajiem gada 

ieņēmumiem), kas ir par LVL 114.80 vairāk kā pērn. 

Par telpu nomu LVL 238.30 (79.428% no plānotajiem gada ieņēmumiem), kas ir par LVL 92.70 

mazāk 2013. gadā. 

Par dalības maksu bērnu deju kolektīvos „Zvaniņš” un „Rītupīte” LVL 1622.00, kas novirzīti 

kolektīvu attīstībai. 
 

3.3. LĒDMANES TAUTAS NAMS  

Lēdmanes tautas nams ir Lielvārdes novada pašvaldības budžeta iestāde, kurā notiek Lēdmanes pagasta 

sabiedriskās aktivitātes, tradicionālās kultūras norises, kultūras un mākslas vērtību saglabāšana, to 

popularizēšana, izglītojoši informatīvie pasākumi, kā arī atpūtas pasākumi visām vecuma grupām. 

 

Kultūras norises 
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    Lēdmanes pagastā dzīvo 1400 iedzīvotāji. Pasākumu apmeklētāju skaits 2013. gadā ir aptuveni 1873, par 

189 apmeklētājiem vairāk, kā 2012.gadā. 

Pasākumi – 60  kas ir uz pusi vairāk, par iepriekšējo gadu. Tai skaitā: 

Valsts un tradicionālie svētki - 5 

Koncerti – 5  (amatieru), koncerti izbraukumu 5 (amatierkolektīvu uzstāšanās citos  k/n 

                                                                                   neskaitot skates un festivālus) 

izstādes – 6 -   izrādes – 2 (amatieru), izbraukumu – 6; izklaidējošie pasākumi – 2 

informatīvās un izglītojošās norises – 9, gadatirgi  - 3, dzejas pasākumi -3, citi -14 

 

                                                                                                                  

Lielākie tautas nama pasākumi: Tradicionālie- Lieldienas, Līgo vakars  un Valsts svētki. 

Jau par tradīciju tapušie svētki – koru sadziedāšanās koncerts „Ziemas spēles”, māmiņu dienai veltīti 

brīvdabas koncerti. Šogad bija Lēdmanes kārta rīkot Lielvārdes novada veco ļaužu dienu, kurā piedalījās 

120 novada pensionāri. 

 

                                                     Pasākumi bērniem 

   1. Mazo dziedātāju konkursā „Lēdmanes cālis – 2013”  piedalījās 11 dziedātāji līdz 5 gadu vecumam, 

kurus sagatavoja skolotāja Juta Isate.  

   2. Lieldienu pasākumu apmeklē pārsvarā dažādu vecuma bērni. Šogad pasākumu apmeklēja  

     un aktīvi iesaistījās rotaļās un atrakcijās arī pensionāru tūristu grupa. 

   3. Bērnu Ziemassvētku eglīte parasti notiek Lēdmanes pamatskolas sporta hallē, jo šis ir lielākais bērnu 

pasākums, jo to apmeklē ap 80 bērnu līdz 6 gadu vecumam.  

   4. Pasākums „Ģimeņu sporta svētki”, trešo gadu notiek bērnudārza teritorijā, jo lielāka aktivitāte ir 

ģimenēm ar maziem bērniem.  

 

                                          Pasākumi vecākai paaudzei. 

    Pasākums pensionāriem jau tradicionāli tiek rīkots ap Mārtiņdienu. Parasti šajā vakarā ir neliels 

koncerts vai tikšanās ar kādu mākslinieku. Šogad uzstājās Latvijas Dailes teātra dziedošais aktieris Juris 

Hiršs. Tautas nama telpās joprojām darbojas pensionāru klubiņš „Mārtiņroze”, kas rīko tematiskus 

pasākumus vienreiz mēnesī.  

 

                                          Plānotie lielākie pasākumi 2014.gadā 

 

   23.jūnijā Līgo vakars, 31.maijā Deju svētku koncerts „Deju dzirnas”, Novada svētku ietvaros 

26.jūlijā Annas diena Lēdmanē. 

 

Finansiālā darbība 

 

2013. gadā tautas nama vajadzībām tika iztērēts LVL 30096.70  

 t.sk.:  no valsts piešķirtā mērķdotācija LVL 1098.36   

          tautas nama darbinieku algām LVL 15710.07 ( VSAOI – 3771.34),  

          kultūras norisēm izlietoti LVL 3255.11. 

          pārējie izdevumi  LVL 10365.10 (t.sk. tautas tērpu un koncerttērpu šūšanai izlietots LVL 2099.11) 

 

Tautas nama amatierkolektīvu darbība 
 

   Tautas namā darbojās 6 kolektīvi: 1. Senioru deju kopa „Lēdmane” (kopš 1976.g.) 

                                                          2. Sieviešu koris „Lēdmane”  (kopš 2002.g.) 

                                                          3. Dāmu vokālais ansamblis „Stari” (kopš 1994.g.) 

                                                          4. Amatierteātris. ( kopš 2004. g.) 

                                                          5. Jauniešu deju kolektīvs „Trejupe”( 2010.g.) 
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                                                          6. Dāmu deju kopa (2009.) 

                  

       Tautas nama kolektīvu uzstāšanās tabula. 
 

 

    Kolektīvs 

  

Lēdmanē 

  

  Ogres 

apriņķī 

 

Latvijā   

      Skatēs un  

     konkursos 

       Kopā    

Ogres 

apriņķī 

Latvijā 

    „Stari”        8         4        3        1     1          17 

Senioru deju 

kolektīvs 

       4         3        2        1     -          10 

Sieviešu koris        4         1        2         1       1           9 

Amatierteātris  5 4 1 1  11 

Dāmu deju kopa 2 4 2 - - 8 

Trejupe 4 - - - - 4 

     

  Salīdzinot ar 2012.gadu, kolektīvi ir snieguši koncertus ārpus Lēdmanes robežām par 9  

koncertiem mazāk.   

 

Sadarbība ar citām iestādēm 
      Lēdmanes tautas nams bieži sadarbojas ar pagasta bibliotēku, veidojot kopīgus pasākumus – 

literāri muzikālas pēcpusdienas.  

      Sadarbība ar Lēdmanes pamatskolu – telpu izmantošana. Ar citiem tautas namiem 

izveidojusies sadarbība – amatierkolektīvu draudzības koncerti.  

3.4. LIELVĀRDES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA  

1.1 2013. gadā Lielvārdes pilsētas bibliotēka ir turpinājusi pildīt savus uzdevumus – veicināt uz 

zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, informējot un izglītojot savus apmeklētājus, kā arī 

nodrošinot viņiem saturīgu brīvā laika pavadīšanu. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas atskaites gada galvenie uzdevumi un prioritātes: 

 pievienojām grāmatas OCB elektroniskajam kopkatalogam, nodrošinot bibliotēkas 

krājumos esošo iespieddarbu u.c. dokumentu pieejamību ikvienam lietotājam;  

 pārgājām uz automatizētu bibliotēkas lietotāju elektronisko apkalpošanu;  

 veicām bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu;  

 strādājām pie kvalitatīva krājuma pilnveidošanas;  

 sniedzām konsultācijas un praktiski apmācījām informācijas tehnoloģiju izmantošanā;  

 organizējām dažādus pasākumus un tikšanās, lai veicinātu saturīgu brīvā laika 

pavadīšanu, piedalījāmies Lielvārdes novada kultūras dzīves norisēs, apmeklējām kursus 

un seminārus. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas lietotāji ir ne tikai Lielvārdes novada iedzīvotāji, bet arī lietotāji 

no tuvākās apkārtnes – Ķeguma novada. 

Skolu, bērnudārza un kultūras nama tuvums veicina bērnu un jauniešu pieplūdumu 

bibliotēkā.  

Bibliotēka akreditēta 2012. gadā līdz 2017. gadam. 

 

 

1.2. Bibliotēkas izmantošana 
Lasītāju kopskaits –  
 2014. gads 2013. gads 

Lasītāju kopskaits 1489 1589 

t.sk.bērni un jaunieši 

līdz 18 gadiem 

653 877 

Apmeklējumu 

kopskaits 

18739 20805 
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pieaugušie 8512 9302 

bērni un jaunieši 9872 11304 

virtuālie  355 199 

Izsniegumu kopskaits 35963 35811 

Starpbibliotēku 

abonemets 

84 51 

t.sk. no citām b-kām 74 39 

uz citām b-kām 10 12 

 

Bibliotēkas krājums 

 2014. gads 2013. gads 

Dokumentu kopskaits 23723 23913 

t.sk.grāmatas 22388 22461 

seriālizdevumi 1313 1434 

audiovizuālie 22 18 

 

1.3. Realizētie pasākumi 

Janvāris – Bērnu žūrijas rezultātu apkopojums. 

Februāris – Valentīndienas radošā darbnīca bērnu nodaļā. 

Marts - Lieldienu dekoru un dāvaniņu radošās darbnīcas bērnu nodaļā. 

Aprīlis – Bibliotēku nedēļas pasākumi: 

*aicinājām ciemos vismazākos bērnus, lai iepazīstinātu viņus ar bibliotēku; 

*3.klases skolēni rīkoja pasaku pēcpusdienu, kurā stāstīja pašu ilustrētās Imanta Ziedoņa 

pasakas; 

*1. un 2. klašu audzēkņi sacentās jubilāres Maijas Laukmanes dzejas runāšanā. Sanāca krāsaina 

dzejas pēcpusdiena, kuru papildināja bērnu ilustrācijas katram Maijas Laukmanes dzejolim; 

*noslēdzās mūsu izsludinātais Imanta Ziedoņa jubilejai veltītais pasaku konkurss. Saņēmām 111 

pasakas no dažāda vecuma skolēniem (no 1. līdz 11. klasei); 

*pieaugušajiem organizējām tikšanos ar žurnāla „Citādā Pasaule” radošo komandu; 

*izstāde „novadniekam E.Kauliņam – 110”.” Bibliotēkā viesojas E.Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas skolēni.  

Maijs –  

Kopā ar bērniem radošajās darbnīcās tapa jauki pārsteigumi māmiņām un vecmāmiņām. 

Organizējām Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas jaunāko klašu skolēnu tikšanos 

ar rakstnieku Juri Zvirgzdiņu. 

Jūlijs – L.Gabrāne un R.Platpīre piedalījās publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva 

dēls” noslēguma pasākumā Siguldā. 

Septembris– dzejas dienu mēnesis. O.Vācieša dzejas lasījumi kopā ar Lielvārdes pamatskolas 

audzēkņiem. O.Vācieša dzejas pēcpusdiena bibliotēkas pieaugušo nodaļā. 

Oktobris – organizējām tikšanos ar rakstnieci Ingunu Baueri. 

Novembris – organizējām tikšanos ar grāmatas „Trīs zvaigznes” autoriem Valdi Rūmnieku un 

Andreju Miglu. 

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, 2013. gadā kopumā paviesojāmies gan E.Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolā, gan Lielvārdes pamatskolā pie 12 klašu kolektīviem. 

Decembris – Jāņa Lūciņa dzejas grāmatas „Vilka gars” atvēršanas svētki. Ilustratori - Jumpravas 

Mākslas skolas Lielvārdes filiāles pedagoģe Santagora (Ieva Jaundaldere) un audzēkņi. 

Bērnu žūrijas ekspertiem – E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 2.a, 3.a., 4.b klasei organizējām 

tikšanos ar žurnāla Ilustrētā Junioriem radošo komandu.  

Radošās darbnīcas – trīs dienu garumā tapa maskas, dāvanu kārbiņas, saldumu tūtiņas, cepām 

piparkūkas. 

1.4. Realizētie projekti 
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Piedalījāmies Latvijas Bibliotekāru biedrības un LNB izsludinātajā projektu konkursā „Latviešu 

oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”. Tā rezultātā Lielvārdes novada pašvaldības bibliotēkas 

projekta ietvaros saņēma latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekciju, kura ietver vairāk nekā 

70 vērtīgus dažāda satura latviešu oriģinālliteratūras izdevumus.  

Kultūras ministrijas programmas „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas 

politikas īstenošana” ietvaros notika tikšanās ar rakstniekiem Valdi Rūmnieku un Kārli Zāli.  

2013. gada beigās ieguvām grāmatas fonda papildināšanai, pateicoties programmai „Latvijas 

kultūras kanona vērtību popularizēšana pašvaldības publiskajās bibliotēkās visos Latvijas 

reģionos” un „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana” . 

Bērnu literatūras nodaļa piedalījās Kultūrkapitāla fondā rīkotajā lasīšanas veicināšanas konkursa 

„Bērnu žūrija” programmā. 

1.5. Plānotie pasākumi – februārī tikšanās ar lielvārdieti Patricillu Dātavu; marts–e-nedēļa, 

G.Priedes kopoto rakstu 2.grāmatas atvēršanas svētki; aprīlis-Bibliotēku nedēļa (21.04. – 25.04.), 

maijs– sākumskolas vecuma bērniem organizēsim tikšanos ar kādu no bērnu rakstniekiem; 

jūnijs-piedalīsimies Rembates parka svētkos; septembris– dzejas dienu pasākums; novembris-

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa; decembris-radošās darbnīcas, rokdarbu izstāde. 

1.6. Secinājumi – 2013. gadā pašvaldības piešķirtais finansējums, salīdzinot ar 2012. gadu, ir 

palielinājies par LVL 7626. Tieši krājuma komplektēšanai finansējums palielinājās par LVL 507. 

Finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un ir attīstību veicinošs 

3.5.LĀČPLĒŠA BIBLIOTĒKA  

         Lāčplēša bibliotēka ir Lielvārdes novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības 

iestāde un savu darbību realizē atbilstoši Bibliotēku likumam un citiem bibliotēkai saistošiem 

noteikumiem. Bibliotēka izveidota 1968.gadā un 2012.gadā atkārtoti akreditēta uz 5 gadiem un 

labi novērtēta bibliotekārajā un informācijas darbības jomā. 

          Galvenie darbības virzieni ir informācijas pārvaldība, orientācija uz klientu, pārdomāts 

serviss, draudzīga vide novada iedzīvotāju izglītības kvalitātes nodrošināšanai, pārkvalifikācijai, 

radošuma attīstībai, mūžizglītībai. 

           2013.gada aktualitātes: saglabāt un pilnveidot bibliotēkas krājumu ar tēmu dažādību, 

materiālu, formu un valodu daudzveidību. Turpināt darbu informācijas sistēmā Alise, attīstīt un 

pilnveidot apmeklētāju informācijpratību, iesaistīt un ieinteresēt Lielvārdes vidusskolas skolēnus 

brīvas un nepiespiestas literatūras izvēlē. 

Bibliotēkas krājumā uz 01.01.2014. gadu – 10 093 vienības par 264 eks. vairāk:  

Krājuma sastāvs: 82% - grāmatas, 16% - žurnāli, 1,4% - citi dok. un 0,4% - audiovizuālie dok. 

       Krājuma komplektēšanas avoti: 

Pašvaldība – LVL 2112; grāmatas – LVL 1696.00 un periodiskie izdevumi – LVL 416.00 

Dāvinājumi -  LVL 134.00 

KKF -  LVL 36.00 

Lauku bibliotēku Atbalsta Biedrība -  LVL 10.00 

 Pavisam kopā: LVL 2 292.00 

        Finansējums palielināts par LVL 217 un ir atbilstošs mūsu bibliotēkas krājuma izvietošanas 

iespējām, bet nepietiekošs lasītāju pieprasījumu apmierināšanai. Uz 1 bibliotēkas lasītāju, 

grāmatu un periodikas iegādei, no pašvaldības finansējuma izlietoti -  LVL 2.82 par LVL 0.19 

vairāk. 
       Periodisko izdevumu ( 3 nosaukumu laikraksti un 42 nosaukumu žurnāli) pieprasījums ļoti 

liels, palielinājies pastāvīgo lasītāju skaits. Izsniegtas 1614 vien. laikrakstu un 4432 žurnālu. Tas 

liecina, ka periodikas abonēšanai izlietotie līdzekļi izmantoti lietderīgi un sasnieguši mērķi. 
Dokumentu skaits uz vienu lasītāju 13,49 

Krājuma apgrozība 1,46 

Jaunieguvumi uz vienu lasītāju 0,98 

Kārtējie izdevumi uz 1 lasītāju Ls 27,26 
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Iekšzemes SBA kārtā saņemto un izsniegto dokumentu kopskaits – 26 vienības. Sniegtas 1347 

uzziņas un konsultācijas. 

          Bibliotēkā reģistrēti pavisam kopā - 748 lietotāji, no tiem 385 bērni un jaunieši līdz 18 

g. vecumam( t.i. vairāk par 67), datorlietotāji – 136 ( tendence samazināties, jo daudziem mājās 

dators ar interneta pieslēgumu), datorlietotāju apmeklējumu kopskaits gadā – 5143.  

Pēc dzīvesvietas:  38 % - Lāčplēša centrs -285 

                               30 % - Lielvārdes centrs - 227 

                               24 % - Lielvārdes lauku teritorija -177 

                                 4 % - Avoti -31 

 4 % - dažādas dzīvesvietas ( Lēdmane, Jumprava, Ciemupe, Ķegums, Ogre,  Rembate, , u.c.) -

28 
 

 

 

 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

 2011.gads 2012.gads 2013.gads Kopējā dinamika 

(+/-) 

Lietotāju skaits 716 720 748 +28 

Izsniegums 22085 19331 17315          -  4770 

Apmeklējumu skaits 9372 9779 10214 +435 

     

 

      Gada laikā bibliotēkā notikuši 84 pasākumi: 14 grāmatu lasījumi, 49 nodarbības, 9 pārrunas, 

12 konkursi un viktorīnas, izliktas 37 dažādas literatūras izstādes. Jau 12.gadu piedalāmies KKF 

lasīšanas veicināšanas projektā Bērnu/Jauniešu žūrija. Pavisam 2013.gada Bērnu žūrijas ekspertu 

skaits rekordliels - 84, kuri veiksmīgi un godprātīgi izpildīja savus pienākumus. Tas viss 

pateicoties kopējai sadarbībai ar skolām, klašu audzinātājām un bērnu vecākiem.  

   
 

FINANSĒJUMS 2011.gads 2012.gads 2013.gads Kopējā 

dinamika +/- 

Kopā  17 399 18928 21664 + 2736 

Pašvaldības budžets 16919 18443 21634 + 3191 

Dotācijas no valsts budžeta 480 485       - 485 

Maksas pakalpojumi   30 + 30 

 

           Finansiālais nodrošinājums atbilstošs bibliotēkas uzdevumiem. Saglabāts un finansiāli 

nodrošināts bibliotēkas krājuma un resursu piedāvājums, kas ir pieaugošs. Nodrošināti un 

pārdomāti IT pakalpojumi, darbinieku darba samaksa un sociālā apdrošināšana, telpu 

apsaimniekošana un komunālie maksājumi, uzturēšana. Finansiāli atbalstīta 2 jaunu datoru un 

multifunkcionālās iekārtas iegāde, televizors un putekļsūcējs, jauni krēsli datorlietotājiem. 
            

Atalgojums 11913 

Sociālā apdrošināšana 3484 

Preces, pakalpojumi 1807  

Informācijas tehnoloģijas 229 

Pārējie kārtējie izdevumi 849 

Kapitālie izdevumi 

     Datortehnika 

1270 

 

     Stabils un attīstību veicinošs finansējums kopumā. Pamatfinansējums ir pašvaldības budžets 

un niecīga daļa pašu ieņēmumi ir maksas pakalpojumi – datorizdrukas LVL 30.00 apmērā. 

    Visa gada garumā plānots un atbalstīts finansējums bibliotēkas organizēto pasākumu iecerēm, 

ko iedzīvotājiem un saviem lasītājiem bez maksas piedāvā bibliotēkas darbinieki. 
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3.6.LĒDMANES BIBLIOTĒKA  

           Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta, kas pagastā pilda kultūras, 

informācijas, kā arī izglītības un sociālās funkcijas. Pagasta iedzīvotājiem ir publiska pieejamība 

bibliotēkā esošo iespieddarbu izmantošanā, kā arī informācijas meklēšana ar moderno 

tehnoloģiju palīdzību. Iedzīvotāju skaits Lēdmanē ir 1319. Bibliotēkas lasītāju skaits – 583 (293 

interneta lietotāji, 8 laikrakstu un žurnālu lasītāji), no tiem 153 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

Apmeklējumu skaits 8595 (no tiem 3341 interneta apmeklējumi, 1061 laikrakstu un žurnālu 

lasītāju apmeklējumi, kā arī 80 virtuālie apmeklējumi).  

 

Ikdienā bibliotēku apmeklē vidēji 21 - 45 lasītāji-lietotāji. Ir tikai laikrakstu un žurnālu lasītāji, 

daudzi strādā tikai pie datoriem. Izsniegums - 11686 (laikraksti un žurnāli 3597). 
 

 2012.gads 2013.gads Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lasītāji- lietotāji 

 

585 583 -2 

Izsniegums 

 

11560 11686 + 126 

Apmeklējums 

 

7660 8595 + 935 

   Apmeklētāji var izmantot 7 datorus ar interneta pieslēgumu, kas ir bezmaksas pakalpojums. Ir 

apstiprināti datoru lietošanas noteikumi, kuri ļauj apmeklētājiem brīvi meklēt jebkuru 

nepieciešamo informāciju. Ierobežojumi ir spēļu izmantošanā. Maksas pakalpojumi ir dažādu 

dokumentu un rakstu printēšana, kopēšana, skenēšana un faksa sūtīšana. Šo pakalpojumu cenas 

ir atrunātas un apstiprinātas novada domes deputātu sēdē.  

      Bibliotēkas lasītāju rīcībā ir 2 nosaukumu laikraksti un 13 nosaukumu žurnāli. Par jaunāko 

literatūru lasītāji tiek informēti individuāli un ar izstāžu palīdzību. Gada laikā tika izveidotas 82 

izstādes, kuras veltītas rakstnieku, mākslinieku jubilejām. Jebkurš bibliotēkas apmeklētājs, īpaši 

datora lietotājs, var saņemt nepieciešamo konsultāciju bibliotekāra kompetences un zināšanu 

robežās.  

 

Krājums 

01.01.2013 Jaunieguvumi Izslēgts 

Krājums uz 

01.01.2014 Izsniegums Apgrozība 

9275 318 275 9318 11686 1,25 

Bibliotēka sadarbībā ar tautas namu realizē lielākus masu pasākumus. Šajā gadā notika trīs 

lielāki pasākumi: literāri - muzikāla pēcpusdiena „ Bez mīlestības nedzīvojiet” veltīta 

dzejniekam Imantam Ziedonim, dzejas dienu pasākums, kurā piedalījās dzejniece Inese Tora, 

māksliniece Solveiga Kļaviņa ar gleznu izstādi un Vītola izdevniecības galvenā redaktore Ilona 

Vītola ar grāmatu galdu. Gada nogalē - novadnieka, lēdmanieša Romualda Zarembo (Romons 

Spaitāns) trešā dzejoļu krājuma „ Atceļnīks” atvēršanas svētki.  
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Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par pašvaldības līdzekļiem. Šogad grāmatu iegādei tika 

izlietoti 1202.77 lati un nopirktas 168 grāmatas (salīdzinot ar  2012.g. – par 18 eks. mazāk, par 

105.26 latiem dārgāk).  Fonds tiek komplektēts vadoties pēc lasītāju pieprasījuma. Pirmkārt, tiek 

iegādātas enciklopēdijas, vārdnīcas un dažāda uzziņu literatūra. Grāmatu svētku dāvinājums no 

partijām un izdevniecībām, kā arī citi dāvinājumi sastāda 136 eks. par summu LVL 412.34, no 

VKKF- 14 eks. par summu 82.24 lati. Periodikai – 410 lati. Šogad norakstītas 275 grāmatas un 

brošūras par summu 101.48 Ls.  

Gada laikā ir sniegtas 3652 uzziņas.  

Darbs turpinās gan ar novadpētniecības materiālu kartotēku, gan arī ar mapēm. Tiek 

apkopoti materiāli par Lēdmani un lēdmaniešiem no dažādiem preses izdevumiem. 

Bibliotēkas lasītāju lokā ir 98 1. līdz 9. klases skolnieki, bet jaunieši līdz 18 gadiem -23. 

Apmeklējumu skaits (grāmatu lasītāji +datorapmeklētāji)- 3730 ( bērni – 3317, jaunieši – 

413).Izsniegums 1.-2.kl.skolēniem – 474, jauniešiem līdz 18 gadu vecumam – 530. Bibliotēkas 

bērnu nodaļā tika izveidotas 16 bērnu grāmatu izstādes.  

Šajā gadā lasītāju klubiņš uz nodarbībām datorzālē sanāca 7 reizes, kurās prezentē izlasītās 

grāmatas, min mīklas, spēlē galda spēles, skatās pamācošas videofilmiņas, bet sezonas 

noslēguma pasākums notika „ Trušu karalistē”, kur brīvā dabā varēja aplūkot trušus un citus 

iemītniekus. Pasākumi bērnudārza abām grupiņām – animācijas filmu skatīšanās, pasaku un 

dzejas rīti, kopumā 6 nodarbības. Bērnu žūrijas noslēguma pasākums- 20 eksperti saņēma 

diplomus, aprocītes, grāmatiņas un mazu dāvaniņu .  

2013.gadā bibliotēkas uzturēšanai tika iztērēti 14591 lati. Grāmatu un preses iegādei iztērēti 

1613 lati. Bibliotēkas ienākumi: maksas pakalpojumi par kopēšanu, printēšanu, skenēšanu un 

faksa sūtīšanu – 49.80 lati. 

Bibliotēkas apmeklējums, salīdzinot ar 2012.gadu, ir palielinājies, tāpat izsniegto grāmatu skaits. 

Mazāk lasa cilvēki, kuri strādā, toties aktīvi lasītāji ir pensionāri.  

Bibliotēka aktīvi stādā pie grāmatu fonda ievadīšanas kopkatalogā,  programmā ALISE. 
 

3.7. JUMPRAVAS BIBLIOTĒKA  

Jumpravas pagasta bibliotēka ir vietēja institūcija, kas nodrošina vietējās sabiedrības vajadzības 

un darbojas šīs sabiedrības interesēs. Sniedzot ikvienam indivīdam neierobežotu pieeju plašam 

un daudzveidīgam zināšanu, ideju un uzskatu diapazonam, bibliotēka veic nozīmīgu lomu 

demokrātiskas sabiedrības uzturēšanā un attīstībā. Bibliotēka nodrošina piekļuvi zināšanām un 

sekmē formālo un neformālo izglītību, piedāvājot iespiestos vai cita formāta informācijas 

nesējus. 

 Jauno izdevumu iegādes galvenais finansēšanas avots ir pašvaldības līdzekļi. 
Pašvaldības finansējums grāmatu iegādei (Ls) 

2012.gads 2013.gads +/- 

1399 1605 + 206 

 

Pašvaldības finansējums periodikas pasūtīšanai (Ls) 

2012.gads 2013.gads +/- 

653 655 + 2 

Bibliotēkas izmantošana 

 2012.gads 2013.gads Kopējā 

dinamika (+/-) 
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Lietotāji 

 

374 360 - 14 

Apmeklējums 

 

5990 5732 - 258 

Izsniegums 

 

11301 10979 - 322 

 

Bibliotēkas krājumi 

Krājums 

01.01.2013. 

Jaunieguvumi Izslēgts Krājums uz 

01.01.2014. 

Apgrozība 

8441 521 308 8654 1,26 

 

 Bibliotēkas krājums tika papildināts ar 254 grāmatām un 267 seriālizdevumiem. Tika 

abonēta prese – 4 nosaukumu avīzes, 22 nosaukumu žurnālus.  

 Jaunieguvumi pastāvīgi tiek pievienoti Ogres CB kopkatalogam. Lielvārdes pilsētas 

bibliotēka piedalījās kultūras projektā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās” un 

Jumpravas bibliotēkai piešķīra grāmatas 12 eks. par summu LVL 69.45. 

2013.gadā tika turpināta bibliotēkas lietotāju datu bāzes veidošana BIS Alisē.  

 Bibliotēkā ir 7 datori: 6 lietotājiem, 1 darbiniekam. Var izmantot bezvadu internetu, kā 

arī printeri, skeneri, kopētāju. 

 Bibliotēkas lietotāju sastāvs ir strādājošie, pensionāri, bezdarbnieki, mājsaimnieces, studenti, 

skolēni. Bibliotēkā tika rīkotas dažādas izstādes. 

 Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā izmantot SBA pakalpojumus. 2013. gadā saņemtas 

12 grāmatas un citām bibliotēkām iedotas 5 grāmatas.   

  Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvātas elektroniskās datubāzes – www.letonika.lv un 

Lursoft Laikrakstu bibliotēka – www.news.lv.  
 

3.8. ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJS 

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības pamatvirzieni: 

 Lielvārdes novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, 

dokumentēšana un saglabāšana; 

 muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; 

 sakārtotas, saturiski unikālas, apmeklētājiem pieejamas datu bāzes par muzeja 

krājumu veidošana; 

 sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību 

popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību 

saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus. 

 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā strādā 3 speciālisti un 3 tehniskie darbinieki, kuri 

apmeklētājiem nodrošinājuši muzeja piedāvājuma pieejamību 307 dienas gadā. 

  Lielākais, atbildīgākais un tajā pašā laikā apmeklētājiem neredzamais darbs ir 

muzeja krājuma sakārtošana, papildināšana, vērtēšana, digitalizēšana. Muzeja krājumu 

papildinājušas 332 interesantas pagātnes liecības. Iegūtie priekšmeti ir zinātniski aprakstīti 

(izveidotas zinātniskā apraksta kartītes), novērtēti un ievadīti nacionālā muzeja krājuma 

kopkataloga datu bāzē. Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga datu bāzē jau ievadītas 1812 

krājuma vienības. Ar ievadītajiem krājuma priekšmetu attēliem un zinātniskajiem aprakstiem var 

iepazīties NMKK mājas lapā www.nmkk.lv .  

2013. gadā muzeju apmeklēja 13 198 interesenti. Muzeja darbinieki novadīja 183 

ekskursijas, 94 muzejpedagoģisko programmu nodarbības, sagatavoja 28 pasākumus, 

noorganizēja 15 izstādes, nolasīja 2 lekcijas, publicēti 11 raksti presē. Muzeja piedāvāto 

Ģimenes godu ceremoniju programmu savā kāzu dienā izmantoja 32 jaunie pāri un 10 pāri savā 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.nmkk.lv/
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īpašajā kāzu jubilejā. Savukārt, savā kristību dienā muzeju apmeklēja 3 jaunie lielvārdieši un 

viņu viesi.  

Turpinās sadarbība ar Kauņas Tehnoloģiju universitāti Lietuvā, piedalījāmies 

starptautiskajā festivālā „Enerģija” ar piedāvājumu „Baltu zīmes Lielvārdes jostā”. 

Galvenā krājuma glabātāja ar savu zinātnisko pētījumu par Lielvārdi 19. gs. piedalījās 

divās starptautiskās konferencēs Liepājā un Daugavpilī.  

2013. gadā atbalstīts viens Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja iesniegtais projekts, iegūts 

papildus finansējums – LVL 400.-   bukleta „Lielvārdes josta” izdošanai.  

2013. gada nozīmīgākais saimnieciskais darbs – muzeja I stāva darba telpu siltināšana/ 

remonts, pilnveidota muzeja ekspozīcija – papildināta gleznu eksponēšanas iekares sistēma un 

planšete vizuālā materiāla eksponēšanai.  

Turpinās sadarbība ar Lielvārdes novada tūrisma uzņēmējiem. Lielvārdes novada 

popularizēšanā – piedalījāmies tūrisma izstādē „Balt tour – 2013”. Izveidota sadarbība ar 

Vidzemes tūrisma asociāciju, esam VTA biedri. Līdz ar to Lielvārdes novada tūrisma 

piedāvājums tiek iekļauts vairākos VTA projektos un kartēs. Piemēram, projektā „Pilis 

un muižas”,  VTA kartē,  Kultūras kartē, Zaļā mantojuma kartē. 

2014. gada lielākais darbs – muzeja II stāva izstāžu zāles remonts - siltināšana, 

jaunas nodarbību telpas izveidošana, I stāva ekspozīcijas papildināšana. Turpināsim 

darbu pie krājuma papildināšanas ar materiālām un nemateriālām vērtībām, pasākumu 

organizēšanas, izstāžu iekārtošanas, muzejpedagoģisko programmu vadīšanas, zinātniski 

pētnieciskā darba veikšanas. Centīsimies papildus piesaistīt līdzekļus muzeja materiāli 

tehniskās bāzes papildināšanai. 
 

 2012 2013 

Iegūto krājuma vienību skaits 383 332 

Apmeklētāju skaits 11 913 13 198 

Novadītās ekskursijas 160 183 

Lekciju skaits 9 2 

Pasākumu skaits 18 28 

Novadīto muz .ped. 

Programmu skaits 

80 94 

Izstāžu skaits 12 15 

Ekspres izstādes 2 2 

Projektu konkursi 2 

 LVL 5 

163 

1 

 LVL 

400.- 

Kursu apmeklējums 13 9 

Ieņēmumi 2 338 3 027 

Kāzu pāru skaits 37 42 

  

4. SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA   

4.1. LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS  
 

Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā - Sociālais dienests) ir Lielvārdes 

novada domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina novada administratīvajā teritorijā 

reģistrētajām personām profesionālu sociālās palīdzības sniegšanu, organizē sociālo darbu, sniedz 

psihosociālu atbalstu, kā arī veic sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu administrēšanu. 

Sociālais dienests izveidots un tā funkcijas noteiktas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 

„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un „Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumu”. 
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Sociālā dienesta darbību reglamentē LR Satversme, LR likumi, LR Ministru kabineta 

noteikumi un citi LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Lielvārdes novada pašvaldības 

nolikums, Domes saistošie noteikumi un Sociālā dienesta nolikums. 

Sociālā dienesta darbības mērķis ir Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 

reģistrētajām personām un personu grupām palīdzēt noteikt, atrisināt vai mazināt sociālās 

problēmas, attīstot paša klienta resursus un iesaistot viņus atbalsta sistēmās; nodrošināt dzīves 

kvalitātes nepazemināšanos klientam, kurš vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar 

nodrošināt pats saviem spēkiem, novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, brīvības 

atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās 

sociālās sekas klienta dzīvē, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām, lai 

apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā. 

 

 

Lielvārdes novada sociālā dienesta 

uzskaitē esošās trūcīgās personas 

2010.; 2011., 2012. un 2013.gadā 

 

2010.gadā    2657 personas 

2011.gadā    1768 personas 

2012.gadā    1189 personas 

2013.gadā    680 personas 

 

Trūcīgo personu skaita ievērojama samazināšanās pamatojama ar to, ka Lielvārdes 

novada sociālajam dienestam ir iespējams caurlūkot informāciju dažādās datu bāzēs, kurās 

redzami dati par klientu īpašumā esošām ēkām, zemēm, transporta līdzekļiem, īpašumu pirkšanas 

vai pārdošanas gadījumiem u.tml. 

2013.gadā no minētajām 680 trūcīgajām personām, lielākā daļa ir personas, kuras 

vairākkārtīgi devušās uz Lielvārdes novada sociālo dienestu, lai sociālais darbinieks izvērtētu un 

piešķirtu trūcīgas personas statusu. Datorprogramma SOPA katru šo klientu 2013.gadā 

uzskaitījusi tikai vienu reizi. Ar to jāsaprot, ka veiktais sociālā darba apjoms 2013.gadā reāli bijis 

daudz apjomīgāks nekā redzams skaitļos. 

Ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, arī 2013.gadā tika veikts 

sociālais darbs ar katru klientu, lai, saņemot sociālo pabalstu, klients pildītu līdzdarbības 

pienākumus. Sociālie pabalsti tika atteikti, ja klients apzināti un bez attaisnojoša iemesla nepildīja 

līdzdarbības pienākumus, par ko pirms pabalsta izmaksas sociālais darbinieks un klients abpusēji 

vienojušies, noslēdzot līgumu. 

 2013.gadā Lielvārdes novada sociālajā dienestā strādāja 21 speciālists, t.sk. sociālie 

darbinieki, sociālie pedagogi, psihologs, sociālais rehabilitētājs, aprūpētāji, vadītāji – iestādes un 

Sociālā dienas aprūpes centrā, dežurants/apkopēja, sētniece. Sociālā darba veikšanai tika 

izmantots pašvaldības autotransports. 

 Jau sesto gadu sociālie pedagogi organizēja un vadīja vasaras nometnes „Zaļā cepure” 50 

Lielvārdes novada bērniem no dažādām risku ģimenēm. Visās Lielvārdes novada izglītības 

iestādēs 2012./2013. mācību gada laikā veikts sociālpedagoģiskais darbs. 

Novada pensionāriem un personām ar invaliditāti Ziemassvētkos kultūras namā 

„Lielvārde” jau astoņpadsmito gadu pēc kārtas tika organizēts koncerts-dāvana, ko 2013.gadā 

sniedza Dailes teātra aktieru vokāli dramatiski instrumentālā grupa „Ilga”. Ziemassvētku laikā 

Jumpravas pagastā visa novada pensionāriem un personām ar invaliditāti tika organizēta atpūtas 

pēcpusdiena, piedaloties grupai „Galaktika”. 

 Sociālie darbinieki darbam ar ģimenēm un bērniem visa gada garumā veikuši sociālo 

darbu ar riska ģimenēm. 2013.gadā risināti arī dažādi sociāla rakstura gadījumi personām ar 

invaliditāti, aprūpes mājās jautājumi, personu ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās 
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gadījumi, asistentu pakalpojuma piešķiršanas jautājumi, atkarības problēmu gadījumi u.tml. 

Veikti arī daudzi citi darbi, kas ir noteikti sociālā darba speciālistu amatu aprakstos. Sociālā darba 

speciālisti aktīvi sadarbojušies arī ar citu novadu dažādu profesiju pārstāvjiem, kopīgi risinot 

dažādas sociālās problēmas. Apkopota informācija un sagatavotas dažāda veida atskaites un 

statistikas dati. Kopumā 2013.gadā sociālā darba apjoms nav mazinājies, bet tikai pieaudzis. 

4.2. SOCIĀLAIS DIENAS APRŪPES CENTRS  

Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra (turpmāk –Dienas 

centra) mērķis: 

1. sniegt sociālos pakalpojumus un organizēt to sniegšanu Dienas centra klientiem - pensijas 

vecuma personām, personām ar invaliditāti un citām personu grupām, kurām nepieciešama palīdzība, 

lai pārvarētu dažādas ikdienas dzīves grūtības un krīzes situācijas, tai skaitā bērniem, jauniešiem, 

bezdarbniekiem u.c., kā arī, lai rastu brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinātu sociālo iekļaušanos 

sabiedrībā; 

2. veicināt Lielvārdes novada jauniešu iniciatīvu, līdzdalību pašvaldības lēmumu 

pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai 

attīstībai, veselīga un lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējām, nodrošināt jauniešu 

vajadzībām un interesēm atbilstošu informācijas pieejamību. Veidot sadarbību ar citām 

organizācijām, struktūrvienībām novada, valsts un starptautiskā mērogā. 

2013.gadā Dienas centrā strādāja sekojoši darbinieki – vadītāja, sociālais darbinieks, 

psihologs, sociālais rehabilitētājs, aprūpētājas (2 personas 0,5 slodze), dežurante, sētniece. 

2013.gadā kopā Dienas centru apmeklējušas 515 personas, neieskaitot pārtikas paku 

saņēmējus, t.i., no Lielvārdes pilsētas un pagasta 418 personas, Jumpravas pagasta 62 personas, 

no Lēdmanes pagasta 35 personas. Vidēji dienā Dienas centru apmeklējuši 43 klienti. 

Kopējais izlietotais finansējums ir LVL 49199,59 (EUR 70004,71), kuru sastāda 

Lielvārdes novada pašvaldības un dažādu piesaistīto projektu finansējums. 

 

Dienas centra dalība un projektu realizācija: 

1. Dienas centrs piedalījās kā partneris „Eiropas Komisijas programmā 

vistrūcīgākajām personām”, kuras ietvaros 2013.gadā tika dalītas pārtikas pakas Lielvārdes 

novada iedzīvotājiem, kurām bija piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes 

statuss. Projektu realizēja Lielvārdes Pensionāru biedrība sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu 

un Lielvārdes novada sociālo dienestu. Izdalīto paku skaits 5250 (viena paka mēnesī uz vienu 

trūcīgo/maznodrošināto personu). Trūcīgas un/vai maznodrošinātas personas saņēmušas pārtikas 

pakas: Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes pagastā - 3202, Jumpravas pagastā - 1140, Lēdmanes 

pagastā - 908. 

2. Līdz 2013.gada 31.martam Dienas centra telpās turpināja darboties no 2011.gada 

uzsāktais projekts „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 

pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/099; turpmāk 

tekstā - Mobilā brigāde). Mobilā brigāde sniedza sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, praktisku 

palīdzību un/vai konsultācijas klientiem un klientu tuviniekiem dzīvesvietās. Nepieciešamības 

gadījumā klientiem ar funkcionāliem traucējumiem ar speciāli aprīkotu Mobilās brigādes 

transportu bija iespēja nokļūt arī Dienas centrā, kur Mobilās brigādes speciālisti sniedza 

klientiem palīdzību un dažādas konsultācijas. Ar klientiem strādāja desmit speciālisti - sociālais 

darbinieks (Mobilās brigādes vadītājs), sociālais rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, ergoterapeits, 

fizioterapeits, audiologopēds, psihologs, medicīnas māsa, asistents-pavadonis personām ar 

funkcionāliem traucējumiem un ārvalstu eksperts. Kopējais Eiropas Sociālā fonda finansējums 

Mobilās brigādes projektam bija 99851,98 LVL (141789,81 EUR), kurā nebija jāietver 

pašvaldības līdzfinansējuma daļa projekta realizācijā. Lielvārdes novadā 319 personas 

saņēmušas Mobilās brigādes pakalpojumus. 

Projekta ilgtspējas ietvaros tika izveidotas aprūpētāja un sociālā rehabilitētāja štata vietas. 

Tiek turpinātas atbalsta grupas, kuras vada Dienas centra speciālisti - sociālā darbiniece, 
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sociālais rehabilitētājs, aprūpētāji. Sociālā aprūpētāja štats tika sadalīts: 0,5 slodze - Lielvārdē un 

0,5 slodze - Lēdmanē un Jumpravā, lai nodrošinātu pilnvērtīgāku aprūpi klientiem dzīvesvietās. 

Kopā tika aprūpētas 16 personas. 

3. Projekts „Atbalsts Lielvārdes novada jauniešu informācijas centra izveidei un 

infrastruktūras pilnveidošanai jauniešu veselīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanai 

sociālajā dienas aprūpes centrā” tika īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 

2012.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros par kopējo summu 3999,98 LVL (5691,46 

EUR). Projekta ietvaros izveidots jauniešu informācijas punkts Dienas centrā, notika praktiski 

semināri, brīvdabas pasākumi, speciālistu konsultācijas. 

 

2013.gadā Dienas centra sniegtie sociālie pakalpojumi un veiktais sociālais darbs ar 

Lielvārdes novada iedzīvotājiem: 

1. Dienas centra darbinieki nodrošinājuši dažāda veida klientu konsultācijas. 

2. Organizēti veselības veicināšanas pasākumi - kāju vēnu bezmaksas pārbaude (56 

personām), acu glaukomas riska pārbaude (123 personām), holesterīna, asinsspiediena un cukura 

līmeņa asins mērīšana (185 personām), fizioterapeita pakalpojumi (250 personām), ergoterapeita 

pakalpojumi (3 personām), masiera pakalpojumi (35 personām). 

3. Veselības un sportiskās nodarbības – trenažieru zāle (156 nodarbības, 1670 personām), 

nūjošana (18 nodarbības, 84 personām), vingrošana personām ar kustību traucējumiem un 

pensionāriem (10 nodarbības, 98 personām). Organizēts izglītojošs pasākums „Vingro vesels (18 

personām). 

4. Veļas mazgāšanas pakalpojums un žāvēšanas pakalpojums (573 personām), dušas 

pakalpojums (205 personām) gadā. 

5. Plānotas, organizētas, vadītas atbalsta grupas „Dzīvesspēks” nodarbības personām ar 

invaliditāti pēc insulta (9 mēnešos 10 nodarbības, 6 pasākumi, kurus organizēja - sociālais 

darbinieks, sociālais rehabilitētājs, aprūpētājs). Personu skaits nodarbībās bijis vidēji 5–6 

personas katrā nodarbībā. 

6. Plānota, organizēta un vadīta atbalsta grupa „Dzīves prasmes” personām ar garīgās 

attīstības traucējumiem (9 mēnešos 11 nodarbības, 6 pasākumi, kurus vadīta sociālais darbinieks, 

sociālais rehabilitētājs. Personu skaits nodarbībās vidēji bija 5 personas katrā nodarbībā). 

7. Datorapmācības nodarbības iesācējiem – apmācītas 26 personas gadā (45 nodarbības). 

8. Radošās nodarbības bērniem (vidēji 24 nodarbības, 96 apmeklētāji). 

9. Māmiņu klubiņš (21 nodarbība) un māmiņu atbalsta grupa (10 nodarbības). 

10. Nometne bērniem „Zaļā cepure”. Nometne notika divas nedēļas. Dalībnieku skaits 50 

bērni. 

11. Radošās darbnīcas visām vecuma grupām (floristika, dekupāža u.c.; vidēji 5 

apmeklētāji vienā nodarbībā). 

12. Brīvā laika pavadīšanas iespējas - žurnāli, laikraksti, grāmatas, galda spēles, gaisa 

hokejs, novuss, batuts (katru dienu). 

13. Organizēti pasākumi plašam klientu lokam, piesaistītas dažādas biedrības, 

brīvprātīgie - Lieldienas (30 apmeklētāji), Jāņi (130 apmeklētāji), Ziemassvētki (35 

apmeklētāji), Pilsētas svētki (vismaz 250 cilvēki). 

14. Noorganizēta frizieres, stilistes, vizāžistes lekcija, kurā jaunieši iepazīstināti ar šīs 

profesijas noslēpumiem – aprīļa mēnesī (kopā 13 personas). 

15. Mākslinieces S.Jaundālderes nodarbība - supervīzija darbiniekiem, brīvprātīgajiem – 

februāra mēnesī (7 personas). 

16. Organizēta atbalsta lekcija jaunajām māmiņām, grūtniecēm ”Dūla- palīgs sievietēm” 

– marta mēnesī (9 personas). 

17. Trīs dažādas izstādes - februārī organizēta mākslinieces T.Kalvišķes izstāde „Eņģeļi 

zīdā”, klientu radošo darbu izstāde – martā, gleznotāju „Aulmaņu ģimenes darbi ”- oktobrī un 

novembrī. 
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18. Piesaistīti brīvprātīgie - 4 personas (pie adāmmašīnas, bērnu istabā, atbalsta grupā, 

rokdarbu vadīšanā, Lieldienu rotājumu gatavošanā, pie puķu stādu maiņas maija mēnesī). 

19. Izstrādāts Dienas centra buklets par Dienas centrā pieejamajiem pakalpojumiem. 

20. Nodrošināta telpu pieejamība dažādu nevalstisko organizāciju biedrībām - biedru 

tikšanās un aktivitātes Dienas centra telpās. Aktīvākās biedrības u.c. - Lielvārdes Pensionāru 

biedrība (senioru dejas, senioru amatieru teātris, senioru ansamblis), Lielvārdes Invalīdu 

biedrība, Lielvārdes sieviešu biedrība “Iespēja”, biedrība “Vecāki kopā”, Lielvārdes luterāņu 

draudze. 

21. Organizēti un atbalstīti Dzidras Bļodones atmiņu pēcpusdienas pasākumi (10 reizes, 

vidēji 25 apmeklētāji katrā atmiņu pēcpusdienas pasākumā). 
 

 

 

Dienas centra psihologa darbība 

Psiholoģiskā darba Dienas centrā galvenie vispārējie aspekti: klienta sociālās situācijas 

izzināšana reālo un potenciālo riska faktoru izvērtējumam (informācijas apmaiņa ar sociālo 

dienestu, bāriņtiesu), personības psihodiagnostikas izpēte (2-2,5 stundas atzinumu sagatavošana, 

rekomendāciju izstrādāšana (3–5 stundas), psiholoģiskās korekcijas darbs (darbs ar klientu viena 

stunda vienā tikšanās reizē, no 1 līdz 15 tikšanās reizes vienam klientam (konsultatīvās sesijās)), 

atbalsta grupas un psiholoģiski izglītojošas grupas. 

Klientu skaits 2013.gadā, kuri ir saņēmuši psiholoģiskās konsultācijas (no 1 līdz 10-15 

reizes): Lielvārdē - 81 persona, Lēdmanē - 22 personas, Jumpravā - 5 personas. 

Apmeklētāju kategorijas: 

1. Lielvārdes novada sociālā dienesta nosūtīti klienti no sociāli nelabvēlīgām un riska 

ģimenēm, kā arī atsevišķas personas, kuru garīgo veselību un sociāli psiholoģiskās adaptēšanās 

spējas ir ietekmējis bezdarbs, atkarību un līdzatkarību problemātika utt. 

2. Lielvārdes novada bāriņtiesu klienti, risinot bērnu aizsardzības un interešu aizstāvības 

jautājumus (vecāku aprūpes tiesību atcelšanu/atjaunošanu, aizbildnību, bērnu adopciju, audžu un 

viesģimeņu statusa noteikšanu). 

3. Individuālas konsultācijas klientiem krīzes un smagu zaudējumu situācijās. 

Individuālas konsultācijas personības un profesionālās izaugsmes jautājumos. 

Konkrēti veiktie pasākumi 2013.gadā: 
1. Galveno darba bloku veidoja vidēji 20 tiešas kontakta stundas ar klientiem nedēļā 

(notika arī kopējās sesijas, vienlaikus piedaloties vairākiem ģimenes locekļiem). 

2. Otrs pamata bloks - materiālu apkopošana, klientu testu apstrāde, salīdzināšanas un 

analīzes veikšana, slēdzienu un atzinumu sagatavošana, materiālu gatavošana nākamajām 

konsultatīvajām sesijām, kā arī grupu nodarbībām (meditācija, audžu ģimenes), jaunu izglītojošu 

programmu izstrāde (2013.gadā tika izstrādāta izglītojošā programma līdzatkarīgajām 

personām). 

3. Regulāri reizi mēnesī notika kopsapulces pie psihologa, piedaloties Lielvārdes novada 

sociālajiem darbiniekiem un bāriņtiesu priekšsēdētājiem, kad tika analizēts padarītais darbs, 

kopīgi domāts par optimālākām stratēģijām darbā ar klientiem. 

4. Reizi divos mēnešos turpinājās novada audžuģimeņu tikšanās, orientētas uz 

savstarpējo atbalstu un informācijas apmaiņu. 

5. Reizi nedēļā (kopš 2009.gada) turpinājās kristīgie meditāciju vakari. 

6. Sagatavotas divas publikācijas laikrakstam „Lielvārdes Novada Ziņas”, viena – 

Lēdmanes vietējam laikrakstam „Lēdmanes Likteņdzirnas”. 

2013.gadā Dienas centrā tika realizēti, pilnveidoti un turpināti jau iesāktie sociālie pakalpojumi, 

kā arī plānotas jaunas aktivitātes dažādām vecuma grupām. 2013.gada darba plānu uzskatām, ka 

esam izpildījuši. 
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4.3. BĀRIŅTIESAS  

4.3.1. Lielvārdes bāriņtiesa   

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesā (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) 2013.gadā izmaiņas 

nav notikušas. Bāriņtiesas darbu turpina organizēt un vadīt bāriņtiesas priekšsēdētāja Laila 

Robežniece. Savus amata pienākumus turpina pildīt arī bāriņtiesas locekļi Ārija Priedīte, Iveta 

Bergmane, Jānis Mazitāns un Anda Zaharenkova, kura veic arī bāriņtiesas sekretāres 

pienākumus.  

Savas kompetences ietvaros bāriņtiesa sadarbojas ar sociāliem dienestiem, valsts un 

pašvaldības policiju, valsts probācijas dienestu, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, ģimenes 

ārstiem, tiesām, prokuratūru, citām bāriņtiesām un institūcijām, lai veiktu pasākumus bērnu un 

rīcības nespējīgo personu interesēs. 

2013.gadā bāriņtiesa pieņēmusi septiņdesmit (70) lēmumus.  

No tiem divdesmit četri (24) lēmumi pieņemti saistībā ar vecāku aizgādības jautājumiem, 

kā rezultātā astoņiem (8) bērniem bija iespējams atgriezties vecāku aprūpē. Par klaju vecāku 

pienākumu nepildīšanu un apdraudējumu bērnu veselībai un dzīvībai pieņemti četri bāriņtiesas 

priekšsēdētājas vai bāriņtiesas locekļa vienpersoniski lēmumi. Sakarā ar to, ka vecāki 

nesadarbojas ar sociālo dienestu un nepilda tā dotos uzdevumus, astoņiem vecākiem 2013.gadā 

nevarēja atjaunot aprūpes tiesības. Divos gadījumos lemts par aprūpes tiesību atņemšanu bērna 

vecākiem, bet aizgādības tiesības nav pārtrauktas. 

Uz 2014.gada 1.janvāri ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā, audžuģimenēs, institūcijās) 

atrodas divdesmit seši (26) bērni no astoņpadsmit ģimenēm. No tiem deviņi bērni atrodas 

audžuģimenē, trīspadsmit (13) bērniem nodibināta aizbildnība, bet četri bērni atrodas ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Aizbildņa pienākumus pār vienu bērnu 

veic Lauberes bērnu nama direktore, par vienu– atbalsta un sociālās aprūpes centrs „Skangaļu 

muiža”, par vienu - Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Pļavnieki”, par vienu – 

Ģimenes krīzes centrs „Dzeguzīte”.  

  Kopumā 2013.gadā bāriņtiesa pārraudzīja deviņu aizbildņu darbību pār aizbildnībā 

esošiem bērniem. Pieņemti trīs lēmumi par aizbildnības nodibināšanu bērniem sakarā ar 

aizgādības tiesību pārtraukšanu viņu vecākiem un viens lēmums par aizbildnības nodibināšanu 

bērnam sakarā ar vecāka nāvi. Divi lēmumi pieņemti, atlaižot aizbildni no pienākumu pildīšanas, 

sakarā ar aizbilstamā bērna pilngadības sasniegšanu. Divi lēmumi pieņemti par bērnu ievietošanu 

audžuģimenē, bet divi lēmumi par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijā.  

Septiņi lēmumi pieņemti par bērnu ciemošanos pie vecākiem, kuriem pārtrauktas 

aizgādības tiesības. Bērna mantisko tiesību un interešu aizsardzības jautājumos bāriņtiesa 

pieņēmusi četrus lēmumus, bet 2 lēmumi pieņemti par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna 

izceļošanu no valsts.  

Saistībā ar adopcijas atbilstību bērna interesēm pieņemts viens lēmums, bet viens lēmums 

pieņemts par personas atzīšanu par adoptētāju. 

Bāriņtiesas pārraudzībā atrodas viena audžuģimene, kura savā ģimenē pašlaik ir uzņēmusi 

piecus bērnus, un kuras darbību bāriņtiesa uzrauga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Sadarbībā ar Skrundas novada bāriņtiesu, 2013.gadā bāriņtiesa turpina sekot trīs bērnu 

dzīves apstākļiem audžuģimenē Raņķu pagastā, sadarbībā ar Lielvārdes novada Lēdmanes 

bāriņtiesu veic pārraudzību par trīs audžuģimenē ievietotiem bērniem Lēdmanes pagastā, 

sadarbībā ar Madonas novada bāriņtiesu veic pārraudzību par vienu audžuģimenē ievietotu bērnu 

Aronas pagastā un vienu audžuģimenē ievietotu bērnu Praulienas pagastā, bet sadarbībā ar 

Jaunpiebalgas novada bāriņtiesu – pārraudzību pār vienu audžuģimenē ievietotu bērnu Zosēnu 

pagastā. 

Bāriņtiesa pārrauga četru (4) aizgādņu darbu pār piecām (5) aizgādnībā esošām personām.  

Pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa pieņēmusi piecus (5) lēmumus par bērna dzīves vietas 

noteikšanu un bērna saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību.  
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Pārstāvot bērnu un rīcībnespējīgo personu intereses, bāriņtiesa 2013.gadā piedalījās 

divdesmit astoņās (28) sēdēs Ogres rajona tiesā, divās sēdēs Rīgas pilsētas Kurzemes rajona 

tiesā, vienā sēdē Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, vienā sēdē Administratīvās rajona 

tiesas Rīgas tiesu namā, kā arī Lielvārdes pašvaldības administratīvās komisijas sēdēs, 

gadījumos, ja bērnu nepārstāvēja viņa vecāks.  

Bāriņtiesa pieņēmusi astoņus lēmumus par prasības sniegšanu tiesā par aizgādības tiesību 

atņemšanu vecākiem. Septiņiem vecākiem ar tiesas spriedumu 2013.gadā aizgādības tiesības tika 

atņemtas.  

Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumus arī par dažādiem citiem jautājumiem, aizstāvot bērna 

personiskās un mantiskās intereses. 

2013.gadā bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par divām ģimenēm, kurās 

netiek pienācīgi nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, bet piecos gadījumos informējusi 

Valsts policiju par pret bērniem vērsto vardarbību. 

 Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā 2013.gadā ir pārsūdzēts viens (1) 

bāriņtiesas lēmums, kurš ir atstāts spēkā. 

Bāriņtiesas lietvedībā atrodas viens simts trīsdesmit četras (134) aktīvas lietas, no tām 

pārskata gadā ierosinātas divdesmit sešas (26) lietas.  

2013.gadā bāriņtiesa savas darbības teritorijas iedzīvotājiem sniegusi divi simti piecdesmit 

piecus (255) pakalpojumus apliecinājumu un citu Bāriņtiesu likumā noteikto funkciju veikšanā, 

iekasējot valsts nodevas LVL 1428,84 jeb EUR 2033.07 plānoto 800 latu vietā. 
 

4.3.2. Jumpravas bāriņtiesa  

Lielvārdes novada dome ar 2009.gada 30.septembra domes sēdē Nr.8 ar lēmumu Nr.5 par 

Jumpravas bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēja Ingrīdu Baikovu un bāriņtiesas 

locekļus – Janu Čipāni, Taigu Vilciņu un Jāni Pamiljanu.  

Jumpravas bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar tiesām, prokuratūru, 

citām bāriņtiesām un institūcijām, lai veiktu pasākumus bērnu un rīcības nespējīgo personu 

interesēs.  

Kā aizbildnības un aizgādnības iestāde Jumpravas bāriņtiesa Jumpravas pagasta 

administratīvajā teritorijā rīkojas atbilstoši Bāriņtiesu likumā noteiktajam: 

- pārstāvot bērnu un rīcībnespējīgo personu intereses, bāriņtiesa 2013.gadā piedalījās trīs 

sēdēs Ogres rajona tiesā un vienā tiesas sēdē Rīgā.  Ogres rajona tiesā tika iesniegtas četras un 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā iesniegta viena  prasības par aizgādības tiesību 

atņemšanu  bērnu vecākiem; 

- 2013.gadā bāriņtiesa pārraudzīja trīs aizbildņu darbību pār trīs aizbildnībā esošiem 

bērniem; 

-  sadarbībā ar Rīgas un Skrīveru novada bāriņtiesām, Jumpravas bāriņtiesa turpina sekot 

divu bērnu sadzīves apstākļiem aizbildņu ģimenēs;  

- bāriņtiesa pārraudzīja viena aizgādņa darbu pār vienu aizgādnībā esošu personu;   

- 2013.gadā bāriņtiesa savas darbības teritorijas iedzīvotājiem sniedza  pakalpojumus: 

četrdesmit apliecinājumu un citas Bāriņtiesu likumā noteiktās funkcijas, iekasējot valsts nodevas 

LVL 296.60 plānoto 400 latu vietā; 

- bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde bērnu un aizgādnībā esošu personu 

personisko un mantisko interešu nodrošināšanai 2013.gadā pieņēmusi 15 lēmumus, tai skaitā: 

atņemtas  bērna aprūpes tiesības – 3 lēmumi, par aizbildņa atlaišanu – 1 lēmums, par aizbildņa 

iecelšanu – 1 lēmums, par prasības sniegšanu tiesā – 3 lēmumi, par atzinuma sniegšanu tiesā – 1 

lēmums, par nepilngadīgo uzturēšanās izbeigšanu ilgstošas valsts sociālās aprūpes un 

rehabilitācijas institūcijā – 2 lēmumi, par nepilngadīgo bērnu ievietošanu audžuģimenēs – 2 

lēmumi, audžuģimenēs ievietoti trīs bērni, kuru dzīves apstākļi audžuģimenēs ir pārbaudīti;  

-  bāriņtiesa Jumpravas vidusskolā veica pārrunas ar 9. klases audzēkņiem par uzvedību 

un savstarpējām attiecībām klasesbiedru vidū, par konfliktu risināšanu; 
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- bāriņtiesa saņēmusi gada norēķinus par aizbildņu darbību un par nepilngadīgo mantas 

pārraudzību; 

- bāriņtiesa sadarbojoties ar Jumpravas sociālo dienestu vairākkārt apsekojusi sešpadsmit  

ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe un audzināšana; 

- skolas psihologs uz bāriņtiesas ieteikumu veica psiholoģiskās konsultācijas diviem 

bērniem un viņu vecākiem; 

- risināja vecāku domstarpības bērna aprūpes jautājumos – trīs ģimenēs; 

- pārbaudīja četras reizes sociālajā bērnu aprūpes un rehabilitācijas  institūcijā ievietoto 

četru bērnu sadzīves apstākļus; 

- bāriņtiesā 2013. gadā veikti 23 sarunu protokoli; 

- sadarbojās ar izglītības iestādēm, ģimenes ārstu institūcijām, policiju, citu novadu 

sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām; 

- bāriņtiesa veica pārrunas ar nepilngadīgajiem par bērnu tiesībām un pienākumiem, par 

alkohola ietekmi uz bērnu veselību un psihi. 
 

4.3.3. Lēdmanes bāriņtiesa 

Lielvārdes novada dome ar 2009.gada 30.septembra domes sēdē Nr.8 ar lēmumu Nr.6 par 

Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēja Inesi 

Zaporožecu un bāriņtiesas locekļus – Silviju Kucinu, Ausmu Eglīti un Indru Dreisku. 2013.gadā 

bāriņtiesas sastāvā izmaiņas nav notikušas.  

Kā aizbildnības un aizgādnības iestāde Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa Lēdmanes 

pagasta administratīvajā teritorijā aizstāv bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskās un 

mantiskās intereses. Bērna vai aizgādnībā esošas personas personisko interešu aizsardzības 

nolūkā 2013.gadā bāriņtiesa veica sekojošas darbības  atbilstoši “Bāriņtiesu likumā”noteiktajam: 

pārbaudīja bērna vai aizgādnībā esošas personas dzīves apstākļus- 132 pārbaudes akti, veica 

pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes un noskaidroja viņu viedokli attiecīgajā jautājumā, 

kas skar viņu intereses, kā arī veica pārrunas ar vecākiem, aizbildņiem, audžuvecākiem un citām 

personām-139 sarunas protokoli, sastādīti protokoli par saņemto informācija un veikta šīs 

informācijas pārbaude- 37 protokoli, uzaicināja vecākus vai citas personas uz pārrunām, 

organizēja tikšanos un pieprasīja no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošas 

personisko aizsardzību saistībā ar saņemto informāciju- 9 pārskati par tikšanos ar personu, 

pieprasīja no valsts un pašvaldības iestādēm, organizācijām un komercsabiedrībām 

nepieciešamās ziņas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību ievērošanas 

likumību un izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus- 63 pieprasījumi par 

nepieciešamo informāciju, sadarbojās ar citām bāriņtiesām, sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes, izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un 

policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu 

ievērošanu- sadarbība ar 13 bāriņtiesām, 4 izglītības iestādēm, 2 sociālajiem dienestiem, 3 

tiesām, 2 policijas iestādēm, 2 ģimenes ārstiem, lūdza psihologu veikt personas psiholoģisko 

izpēti un saņēma atzinumu par izpētes rezultātiem- 8 personām, informēja sociālo dienestu par 

ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, kā arī pieprasīja 

sociālajam dienestam atzinumus par iespēju bērnam atgriezties vecāku aprūpē- 8 ģimenēm, 

piedalījās 5 rajona tiesas sēdēs un 1 Administratīvajā rajona tiesas sēdē. 

 Bērna vai aizgādnībā esošas personas mantisko interešu un tiesību aizsardzības nolūkā 

bāriņtiesa veica sekojošas darbības: veica 4 nepilngadīgo bērnu mantisko lietu uzraudzību, t.i. 

veica mantas apskati, izprasīja informāciju no 2 pašvaldības iestādēm par nekustamā īpašuma 

nodokļa nomaksu un 2 kredītiestādēm par 2 nepilngadīgo bērnu konta stāvokli, kā arī pieņēma 3 

lēmumus par atļauju rīkoties  1 vecākam ar  nepilngadīgā bankas kontu bērna interesēs. 

 2013.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde 

bērnu un aizgādnībā esošu personu personisko un mantisko interešu nodrošināšanā pieņēma 1 

(vienu) vienpersonisku lēmumu un 22 (divdesmit divus) koleģiālus lēmumus: 2 lēmumi par 

aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem, 4 lēmumi par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem,1 
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lēmums par aizbildnības nodibināšanu bez vecāku gādības palikušam bērnam, 3 lēmumi par 

atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas, 3 lēmumi par atļauju vecākam rīkoties ar 

nepilngadīgā mantu un naudas līdzekļiem, 1 lēmums par ģimenes valsts pabalsta izmaksas 

pārtraukšanu, 1 lēmums par atzinuma sniegšanu lietā par atbilstību aizbildņa pienākumu 

veikšanai,1 lēmums par bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu audžuģimenē, 1 lēmums 

par nepilngadīgā bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē, 2 lēmumi par viesģimenes statusa 

piešķiršanu, 1 lēmums par nepilngadīgā bērna nodošanu citas personas aprūpē bērna interesēs, 2 

lēmumi  par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem, 1 lēmums par 

lietvedības izbeigšanu administratīvajā lietā. 1 pieņemtais lēmums pārsūdzēts Administratīvajā 

rajona tiesā Rīgas tiesu namā, bet pēc izskatīšanas Administratīvajā rajonā tiesā atstāts spēkā. 

 Uz 2013.gada 31.decembri Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas lietvedībā bija 5 

aizbildnības lietas, tas ir 5 aizbildņu ģimenes, kurās ievietoti 5 aizbildnībā esoši bērni, no tām 1 

aizbildnība nodibināta 2013.gadā 1 bērnam, un viena no aizbildnības lietām saņemta pārraudzībā 

no Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, kur aizbildnība nodibināta 2 bērniem. Salīdzinājumā ar 

2012.gada aizbildņu ģimeņu un aizbildnībā esošo bērnu skaits ir samazinājies, jo 2 vecākiem šajā 

gadā atjaunotas pārtrauktās aizgādības tiesības un 3 bērni atgriezti vecāku aizgādībā, bet vienam 

bērnam aizbildnība izbeidzās sakarā ar pilngadības sasniegšanu. Saskaņā ar “Bāriņtiesu 

likuma”31.pantā noteikto, bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un 

mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā- katru gadu pārbauda aizbilstamā dzīves apstākļus un 

aprūpi aizbildņa ģimenē.  2013.gadā aizbildnības lietās bāriņtiesā saņemti 5 aizbildņa gada 

norēķini un 4 galanorēķini aizbildnībai izbeidzoties. Bāriņtiesa sagatavoja un iesniedza 

nepieciešamos dokumentus Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā apliecības sociālo 

garantiju nodrošināšanai izgatavošanai- 2013.gadā izsniegtas 3 apliecības aizbildnībā esošajiem 

bērniem, 2 audžuģimenē ievietotiem bērniem. 

 2013.gadā, tāpat kā 2011. un 2012.gadā, Lēdmanes pagasta administratīvajā teritorijā  

darbojas 1 audžuģimene, kurā 2013.gadā atradās 5 bērni. 2013.gadā bāriņtiesa regulāri apsekoja 

audžuģimeni, veica sarunas ar audžuvecākiem un audžubērniem par audzināšanas un sadzīves 

apstākļiem audžuģimenē, kā arī audžuvecāki 2 reizes gadā bāriņtiesā iesniedza katra audžubērna 

psihofizioloģiskās attīstības pārskatu, kā to paredz LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1036 

“Audžuģimeņu noteikumi”.  

 2013.gadā, tāpat kā  2011. un 2012.gadā, Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas 

pārraudzībā atradās 1 aizgādnības lieta, un no aizgādņa pieprasīts un saņemts gada norēķins par 

aizgādņa darbību, aizgādnībā esošā persona tiek apsekota. vienu reizi gadā Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas centrā “Gintermuiža” Jelgavā, par ko sastādīts dzīves apstākļu pārbaudes 

akts. 

 Sadarbībā ar Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālo darbinieci, kas strādā ar 

ģimenēm un bērniem, bāriņtiesas redzeslokā un uzraudzībā atrodas ģimenes, kurās netiek 

pietiekami nodrošināta bērna attīstība un uzraudzība. Pavisam uz 2013.gada 31.decembri 

bāriņtiesas redzeslokā ir 5 šādas ģimenes, kurās atrodas 6 bērni. 2013.gadā uzskaitē tika 

uzņemtas 2 ģimenes un 2 ģimenes noņemtas no uzskaites sakarā ar vecāku un bērnu dzīvesvietas 

maiņu.  

 2013.gadā, tāpat kā 2012.gadā, bāriņtiesā ierosinātas 10 jaunas lietas.  

  Saskaņā ar “Bāriņtiesu likuma” 2.panta otrajā daļā noteikto, bāriņtiesa izdara 

apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus. Lielvārdes novada 

Lēdmanes bāriņtiesa 2013.gadā veica 50 (piecdesmit) apliecinājumus un citas likumā noteiktās 

funkcijas, par to iekasējot LVL 287.40 (divi simti astoņdesmit septiņi lati 40 santīmi), kas 

liecina, ka, salīdzinājumā ar 2011.gadu un 2012.gadu, samazinājies apliecinājumu skaits.    

 2013.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa aktīvi turpināja sadarboties ar 

sabiedriskā labuma organizācijām- biedrība “Velku biedrība”, ar nevalstiskām organizācijām 

Zviedrijā- “No sirds uz sirdi” un “Cerību zvaigzne”, lai sniegtu materiālu atbalstu ģimenēm ar 

bērniem- pārtikas pakas, mācību piederumi, humānais apģērbs. Sadarbībā ar Zviedrijas atbalsta 

ģimenēm 6 ģimenes saņem fnansiālu atbalstu reizi ceturksnī. 2013.gadā bāriņtiesa turpina 
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2011.gadā uzsākto sadarbību ar privāto ziedotāju no Zviedrijas Leifu Sondelu, kurš piegādāja 

mēbeles un aprīkojumu skolai, bērnudārzam. 2013.gadā turpinās 2012.gada septembrī uzsākta 

sadarbība ar Somijas atbalsta ģimenēm un 5 trūcīgās ģimenes katru mēnesi saņem LVL 60 lielu 

finansiālo atbalstu no šīm ģimenēm. 2014.gadā sadarbība tiks turpināta.  

  2012.gadā, salīdzinājumā ar 2012. gadu un 2011.gadu, pieaudzis bāriņtiesas pieņemto 

lēmumu skaits - 2011.gadā pieņemti 17 lēmumi, 2012.gadā 19 lēmumi, bet 2013.gadā -23 

lēmumi.  Līdz ar to, lai sagatavotu nepieciešamos materiālus lietu izskatīšanai, pieaudzis ir 

dzīves  apstākļu pārbaužu skaits ģimenēs- 2011.gadā 51 apsekošana, 2012.gadā 56 apsekošanas, 

bet 2013.gadā 132 apsekošanas,  sarunu protokolu skaits - 2011.gadā 43 sarunas protokoli, 

2012.gadā - 100 sarunu protokoli, bet 2013.gadā 139 sarunas protokoli.    
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5. PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA 

 

2013.gadā Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijā strādāja 50 darbinieki, no tiem 

12 vīrieši un 38 sievietes.  

Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas personāla sadalījums pēc izglītības 

2013.gadā bija sekojošs: augstākā izglītība 34 darbiniekiem, no tiem 11 darbiniekiem - maģistra 

grāds, 15 darbiniekiem - vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība, 1 darbiniekam – 

pamatskolas izglītība.  

 

Pārskata gadā darbojās šādas struktūrvienības un struktūrvienībās neiekļautie speciālisti: 

Struktūrvienības: 

1. Kanceleja (vadītāja – domes sekretārs, tehniskais sekretārs, iedzīvotāju deklarēšanas 

un arhīva speciālists, personāla speciālists); 

2. Juridiskā nodaļa (vadītājs, jurists, juriskonsults); 

3. Izglītības nodaļa (vadītājs, izglītības speciālists, izglītības psihologs, logopēds, 

novada sporta darba organizators, jaunatnes lietu speciālists); 

4. Būvvalde (vadītājs - pilsētas arhitekts, teritorijas plānotājs, zemes ierīcības inženieris, 

būvinspektors, sekretārs); 

5. Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītājs – galvenais grāmatvedis, galvenā 

grāmatveža vietnieks, galvenais ekonomists, vecākais finansists, finansists, 6 

grāmatveži, 2 grāmatvedības uzskaitveži, kasieris); 

Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa (vadītājs, projektu vadītājs, iepirkumu 

speciālists); 

6. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa (vadītājs, darba aizsardzības un ceļu 

speciālists, datorsistēmu un datortīklu speciālists, ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, 3 autovadītāji); 

7. Pašvaldības policija (vecākais inspektors, 3 inspektori). 

Speciālisti: 

1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs; 

2. Kultūras darba vadītājs; 

3. Pašvaldības izdevuma „Lielvārdes Novada Ziņas” redaktors; 

4. Mājas lapas redaktors – administrators; 

5. Iekšējais auditors. 
 

Tabula „Dokumentu aprite 2011.- 2013.gadā” 

 

Lēdmanes 

pārvalde 

Jumpravas 

pārvalde 

Lielvārdes 

administrācija 

Saņemto dokumentu 

skaits 

 

 

 

2011.gads 47 84 2080 

2012.gads 34 86 2154 

2013.gads 25 88 3907 

Nosūtāmo dokumentu/ 

izziņu skaits  

2011.gads 108/72 109/134 3516/698 

2012.gads 34/103 85/137 3026/452 

2013.gads 77 133/70 3569/631 
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2013.gada pirmo pusi strādā 2009.gada jūnijā ievēlētie deputāti: 

 Domes priekšsēdētājs – Imants Balodis  

 Domes priekšsēdētāja vietnieks – Raimonds Graudiņš 

 Deputāti - Andris Eglītis, Antonijs Kleperis, Dace Kļava, Ilze Kreišmane, Aigars 

Kruvesis, Ilgonis Rags,  Māris Mālmeisters, Andis Pētersons, Juris Reihlers, Reinis 

Saulītis, Anita Streile, Aivars Troska, Vita Volonte. 

Lai nodrošinātu domes darbību, pašvaldībā darbojas 5 pastāvīgās deputātu komitejas: 

 Finanšu komiteja – 6 deputāti;  

  Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu komiteja – 5 deputāti;  

  Tautsaimniecības komiteja – 5 deputāti;  

  Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja – 5 deputāti;  

  Attīstības un ekonomikas komiteja - 5 deputāti.  

 

2013.gadā 1.jūnijā notiek pašvaldību vēlēšanas, un 19.jūnijā darbu uzsāk jaunais Lielvārdes 

novada domes 15 deputātu sastāvs: 

 Domes priekšsēdētājs – Aivars Troska 

 Domes priekšsēdētāja pirmā vietniece izglītības, kultūras, un sociālajos jautājumos –  

                                    Vita Volonte 

Domes priekšsēdētāja otrais vietnieks sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma jautājumos –  

                                                Jānis Mazitāns (neatbrīvots) 

Deputāti – Jānis Āboliņš, Imants Balodis, Raimonds Graudiņš Dace Kļava, Ilze 

Kreišmane, Lāsma Krūmiņa, Māris Mālmeisters, Andis Pētersons, Laima Prekele, Ilgonis Rags, 

Juris Reihlers, Anita Streile. 

 

Pašvaldībā tika izveidotas 7 pastāvīgās komitejas jaunajā deputātu sastāvā: 

 Finanšu komiteja – 7 deputāti;  

 Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu komiteja – 5 deputāti;  

 Tautsaimniecības komiteja – 5 deputāti;  

 Izglītības un jaunatnes lietu komiteja – 5 deputāti;  

 Kultūras komiteja – 5 deputāti; 

 Attīstības un ekonomikas komiteja - 5 deputāti; 

 Sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma komiteja – 5 deputāti.  

 

Sēžu un pieņemto lēmumu skaits 2013.gadā 

 1.pusgads 2.pusgads Kopā 
Domes sēde 8 14 22 
Domes sēdēs pieņemto 

lēmumu skaits 
185 243 428 

Komiteju sēžu 

kopskaits 
22 52 74 

Komiteju sēdēs 

izskatīto jautājumu 

kopskaits 

196 402 598 

 

Domes sēdēs pieņemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācija un pagastu 

pārvaldes, kā arī pašvaldības izveidotās iestādes. Pašvaldības struktūra 6.pielikumā.  
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5.1. TIESISKUMA NODROŠINĀJUMS NORMATĪVAJOS AKTOS UN 
DOKUMENTĀCIJĀ 

 
Lai nodrošinātu tiesiskumu pašvaldības darbībā, pašvaldība veica domes lēmumu 

projektu tiesiskuma pārbaudes. 2013.gadā tika izvērtēti 355 domes lēmumu projekti, 47 saistošie 

noteikumi, 7 noteikumi un 24 nolikumi (arī grozījumi) un Jumpravas pašvaldības aģentūras 

stratēģijas projekta atbilstība Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.  

 

Arī 2013.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, pēc pašvaldības iestāžu vadītāju lūgumiem 

tika izstrādāti iestāžu darbībā nepieciešamie līgumu projekti. 

2013.gadā nodaļas lietvedībā bija reģistrēts 1051 līgums, tai skaitā, līdz 2013.gadam noslēgti 

551.  

2013.gadā bija spēkā līgumi: 

- saimnieciskie līgumi – 320, līdz 2013.g.noslēgti – 169; 

- līgumi par kapitālo celtniecību – 9, līdz 2013.g.noslēgti- 1; 

- zemes nomas līgumi – 10, līdz 2013.g.noslēgti – 209; 

- nedzīvojamo telpu nomas līgumi – 11, līdz 2013.g.noslēgti – 29; 

- līgumi par īpašumu apsaimniekošanu - 7, līdz 2013.g.noslēgti – 3; 

- sadarbības līgumi – 56, līdz 2013.g.noslēgti – 61; 

- līgumi par sociālo pakalpojumu sniegšanu – 50, līdz 2013.g.noslēgti – 41; 

- finanšu saistību līgumi – 29, līdz 2013.g.noslēgti – 38; 

- īpašuma atsavināšanas (pirkums, maiņa) līgumi – 8. 

 

2013.gadā zemesgrāmatā tika reģistrēti 54 pašvaldības īpašumi, līdz ar to uz 2013.gada 

31.decembri zemesgrāmatā bija reģistrēti 267 pašvaldības īpašumi.  

 

Pašvaldība 2013.gadā izsolīja 10 īpašumus un sagatavoja visus nepieciešamos 

dokumentus - īpašumu tiesību apliecinošus dokumentus, izsoļu dokumentāciju, gatavoja īpašumu 

pirkuma līgumus un nostiprinājumu lūgumus, kā arī risināja citus ar īpašuma atsavināšanas 

procesa sekmīgu norisi saistītus juridiskos jautājumus. 

2013.gadā Lielvārdes novada pašvaldība bija iesaistīta 8 tiesu lietās: 

-  4 civillietās kā trešā persona (lieta par īpašnieka prasību atzīt īpašuma tiesības uz ēkām – auto 

garāžām, lieta par īpašuma tiesību atzīšanu uz jaunbūvi, lieta par juridiska fakta konstatēšanu un 

par kopīpašumā esošas zemes lietošanas kārtības noteikšanu); 

- 2 civillietās kā atbildētājs (par zemes valdījuma atgūšanu (lieta saistīta ar strīdu zemes reformas 

laikā starp Jumpravas pagasta padomi un juridisku personu) un par parāda piedziņu – lieta 

izbeigta ar mierizlīgumu); 

- 1 civillietā kā prasītājs – lieta par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu, par kuru 

Lielvārdes novada dome lēma izmantot pirmpirkuma tiesības.  

Pašvaldība iesniegusi 4 pieteikumus policijā par izdarītajām zādzībām no pašvaldības iestāžu 

telpām un pašvaldības iestāžu ēkai nodarīto bojājumu. 

Ieskaitot iniciatīvas dokumentus iepriekš minētajām darbībām, pašvaldība ir saņēmusi 

izvērtēšanai un izpildei 702 iesniegumus, vēstules, ierosinājumus, pieprasījumus un citus 

dokumentus, uz ko ir sniegtas atbildes, sagatavoti lēmumu projekti vai, nepieciešamības 

gadījumā, veiktas citas normatīvajos aktos paredzētās darbības. 
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5.2. CIVILSTĀVOKĻA AKTU REĢISTRĀCIJA 

 

 Civilstāvokļa aktu reģistrācija ir funkcija, ko valsts deleģējusi veikt pašvaldību 

dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļas metodisko darbu vada un kontrolē Tieslietu 

ministrijas dzimtsarakstu departaments. Dzimtsarakstu nodaļas darbība notiek stingri ievērojot 

spēkā esošo likumdošanu. Dzimtsarakstu nodaļas uzdevums ir veikt personu dzimšanas, laulības 

un miršanas faktu reģistrāciju. Nodaļā tiek veikta civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu 

papildināšana un labošana. Pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma, nodaļā sagatavo un 

izsniedz atkārtotus civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošus dokumentus. Dzimtsarakstu 

nodaļā, pamatojoties uz personu iesniegtajiem dokumentiem, tiek veidotas uzvārda, vārda un 

tautības ierakstu maiņas lietas. Notiek regulārs darbs ar nodaļas arhīvu.  

 Ievērojamu darba daļu veido svinīgu laulību ceremoniju sagatavošanas process un to 

vadīšana. 

 

Dzimtsarakstu nodaļas darbības statistiskie rādītāji 2012.-2013.gadā 
Darbības veids 2012.gads 2013.gads 

Dzimšanas  reģistrācija 79 89 

Laulības reģistrācija 64 60 

Miršanas reģistrācija 96 76 

Izsniegtas atkārtotas CAR 

apliecības 

61 52 

Uzvārda, vārda maiņas - 3 

Reģistru papildināšana un labošana 36 48 

 

 

Dzimšanas reģistru statistiskā analīze 2012.-2013.gads 
 2012.gads 2013.gads 

 Jumpravas 

pagasts 

Lēdmanes  

pagasts 

Lielvārdes  

pagasts 

Lielvārdes 

pilsēta 

Jumpravas 

pagasts 

Lēdmanes 

pagasts 

Lielvārdes 

pagasts 

Lielvārdes 

pilsēta 

Reģistrēti 

 zēni 

10 6 3 23 3 6 6 28 

Reģistrētas 

meitenes 

5 3 1 28 6 5 6 29 

Atzīta 

paternitāte 

 

5 3 2 18 2 7 6 26 

Bērns reģ. 

vientuļajai 

mātei 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Reģistrēti  

kopā 

15 9 4 51 9 11 12 57 

 

 

Miršanas reģistru statistiskā analīze 2012.-2013.gads 
 2012.gads 2013.gads 

 Jumpravas 

pagasts 

Lēdmanes 

pagasts 

Lielvārdes 

pagasts 

Lielvārdes 

pilsēta 

Jumpravas 

pagasts 

 

Lēdmanes 

pagasts 

Lielvārdes 

pagasts 

Lielvārdes 

pilsēta 

Bērni un 

skolēni 

0 0 0 0 0 0 0 1 

Personas  

darbspēju 

vecumā 

1 2 1 11 2 0 2 8 

Personas 

pensijas 

vecumā 

16 5 8 52 10 5 1 47 

Vīrieši 5 7 3 29 5 2 3 29 
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Sievietes 12 0 6 34 7 3 0 27 

Reģistrēti 

kopā 

17 7 9 63 12 5 3 56 

 

 

 

 

Laulības reģistru statistiskā analīze 
 

 

Gads 

Noslēgtās laulības 

 

 

Kopā 

 

 

 

Atzīmes 

reģistrācija 

par laulības 

šķiršanu 

Dzimtsa

rakstu 

nodaļa 

 

Lielvārdes 

Romas 

katoļu 

baznīca 

Lielvārdes 

Evaņģēliski 

luteriskā 

baznīca 

Svētā Jāņa 

Evaņģēliski 

luteriskā 

baznīca 

(Jumpravas 

pagasts) 

 

Svēto 

apustuļu 

Pētera un 

Pāvila 

Romas 

katoļu 

baznīca 

(Lēdmane

s pagasts) 

2012.gads 44 6 14 0 0 64 12 

2013.gads 50 1 9 0 0 60 29 

 

 2013.gadā Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļas uzsāka darbu vienotajā 

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas sistēmā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji var griezties jebkurā 

Republikas dzimtsarakstu nodaļā, lai veiktu laulības, dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju. 

Sakarā ar pāriešanu uz vienoto Civilstāvokļa reģistrācijas sistēmu, dzimtsarakstu nodaļa ir 

uzsākusi nodaļas arhīva ievadīšanu jaunajā sistēma. Pusgadā 1 reizi nodaļa sagatavo atskaiti par 

aizvadītajā periodā nodaļā veikto darbu, ko iesniedz dzimtsarakstu departamentā. Beidzoties 

tekošajam gadam, nodaļā tiek sagatavotas un nodotas iesiešanai reģistru grāmatas par aizvadīto 

gadu. Pēc apstrādes grāmatas tiek glabātas nodaļas arhīvā.   
  

5.3. LĒDMANES PAGASTA PĀRVALDE 

Lēdmanes pagasta pārvalde ir Lielvārdes novada domes izveidota iestāde, kas Lielvārdes 

novada Lēdmanes pagasta administratīvajā teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina 

likumā „Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto 

pakalpojumu pieejamību.  

Pārvalde savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru 

kabineta noteikumus, Lielvārdes novada pašvaldības nolikumus, domes lēmumus un rīkojumus, 

kā arī Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pagasta pārvaldes nolikumu.  

Lēdmanes pagasta pārvalde nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt normatīvajos aktos 

noteiktos pašvaldību pakalpojumus, rada iespēju gan juridiskām, gan fiziskām personām 

norēķināties par novada domes un tās iestāžu noteiktajiem maksas pakalpojumiem un saņemt 

novada domes noteikto palīdzību. Pārvaldes uzdevums ir nodrošināt pašvaldības kompetencē 

esošo izziņu izsniegšanu, pieņemt valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, nodrošināt 

pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 

noteiktajā kārtībā, pieņemt un reģistrēt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un organizēt 

atbildes sagatavošanu iesniedzējiem, kā arī nodrošināt pieejamību informācijai par domes 

pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.  

          Pārvaldē 2013.gadā ir nodarbināti 5 darbinieki – pārvaldes vadītājs, sekretārs, šoferis, 

sētnieks, apkopēja. 

Pagasta pārvalde nodrošina siltumenerģijas piegādi Lēdmanes pagasta „Skolas 

Internātam„ un Lēdmanes pamatskolai, līdz ar to šo pakalpojumu nodrošina 4 kurinātāji, kas 

darbu veic apkures sezonā.  

Pārvalde uzrauga un koordinē Lēdmanes pamatskolas, Lēdmanes tautas nama, Lēdmanes 

bibliotēkas saimniecisko darbību. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, 
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Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, Publisko 

iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, rīkojas ar atbildībā esošo pašvaldības mantu. 

Tāpat pagasta pārvalde nodrošina ar telpām Lielvārdes novada sociālā dienesta, grāmatvedības 

un Lēdmanes bāriņtiesas darbiniekus. 

Pārvaldes kopējais budžets sadalīts vairākās struktūrvienību daļās: Lēdmanes pagasta 

pārvaldes, Lēdmanes pagasta ielu apgaismojuma, Lēdmanes pagasta teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas un atpūtas un sporta pasākumi. 

2013.gadā Lēdmanes pagasta pārvalde, tāpat kā citus gadus, lielu uzmanību pievērsusi 

pagasta centra teritorijas uzkopšanas un labiekārtošanas darbiem.  

Aktīvs darbs rit pie Lēdmanes pagasta Ģimenes un izglītības centra rekonstrukcijas 

darbiem. 

Sadarbībā ar SIA „Lielvārdes Remti” 2013.gadā ir izstrādāti projekti siltumenerģijas 

cauruļvadu sistēmas rekonstrukcijai un dzeramā ūdens un kanalizācijas rekonstrukcijas darbiem. 

2014.gadā pagasta pārvalde turpinās darbus pie ģimenes un izglītības centra 

rekonstrukcijas Lēdmanes pagasta „Aivās”, kā arī darbus pie centra labiekārtošanas (gājēju 

celiņa remonts). 

Tiks risināti jautājumi par komunālās saimniecības rekonstrukciju Lēdmanē. 

5.4. JUMPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, likumu „Par 

pašvaldībām” un Lielvārdes novada domes 08.07.2009. sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 2 „Par 

Jumpravas pagasta pārvaldes kā budžeta iestādes izveidošanu” izveidota Lielvārdes novada 

pašvaldības Jumpravas pagasta pārvalde, turpmāk tekstā - Pārvalde. 

 Pārvalde ir Lielvārdes novada domes izveidota iestāde, kas Lielvārdes novada Jumpravas 

pagasta administratīvās teritorijas iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par 

pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību. Pārvalde savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru 

kabineta noteikumus, Lielvārdes novada pašvaldības nolikumu, domes lēmumus un rīkojumus, 

kā arī Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes nolikumu.  

Pārvalde nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt normatīvajos aktos noteiktos pašvaldību 

pakalpojumus, rada iespēju gan juridiskām, gan fiziskām personām norēķināties par novada 

domes un tās iestāžu noteiktajiem pakalpojumiem un saņemt novada domes noteikto palīdzību. 

Pārvaldes uzdevums ir nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo izziņu izsniegšanu, pieņemt 

valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, nodrošināt pašvaldības sociālo pabalstu 

izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā, pieņemt un 

reģistrēt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un organizēt atbildes sagatavošanu 

iesniedzējiem, kā arī nodrošināt pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem un 

citu vispārpieejamu informāciju.  

 Pārvaldē 2013.gadā saņemti 88 dažāda veida oficiāli dokumenti, nosūtīti vai izsniegti 

dažādiem adresātiem 133 dokumenti, izsniegtas 70 izziņas, t.sk. izziņas par deklarēto 

dzīvesvietu. Skat. 1.tab. „Dokumentu aprite 2010. – 2013.gadā”. 
 

1. tabula  

„Dokumentu aprite 2010. – 2013.gadā” 

Periods 
Saņemto 

dokumentu skaits 

Nosūtāmo 

dokumentu skaits 

Izsniegto izziņu 

skaits 

2010.gads 513 541 272 

2011.gads 84 109 134 

2012.gads 86 85 137 

2013.gads 88 133 70 

* bez saimnieciskajiem un pakalpojumu, īres un nomas līgumiem 
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 Pārvaldē 2013.gadā ir nodarbināti 8 (astoņi) darbinieki – pārvaldes vadītājs, sekretārs, 

datorsistēmas tehniķis, kapsētas pārzinis, elektriķis, saimniecības pārzinis, darba aizsardzības 

speciālists un palīgstrādnieks. Skat. 2. tab. „Darbinieku skaits 2010. – 2013. gadā”. 
 

 

 

2. tabula  

„Darbinieku skaits 2010. – 2013.gadā” 

 

Periods 2010. gads 2011. gads 2012. gads 2013. gads 

Darbinieku skaits 6 8 8 8 

 

Pārvalde uzrauga un koordinē Jumpravas vidusskolas, Jumpravas speciālās 

internātpamatskolas, Jumpravas mūzikas un mākslas skolas, vispārējās pirmsskolas izglītības 

iestādes „Zvaniņš”, Jumpravas kultūras nama un Jumpravas bibliotēkas saimniecisko darbību. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, Publisko iepirkumu likumu un citiem 

normatīvajiem aktiem, rīkojas ar atbildībā esošo pašvaldības mantu.  

Pārvaldes kopējais budžets sadalīts vairākās struktūrvienību daļās: Jumpravas pagasta 

pārvaldes, Jumpravas pagasta ielu apgaismojuma, Jumpravas pagasta teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas un atpūtas un sporta pasākumi Jumpravā daļas. Skat. 3.tab. „Jumpravas 

pagasta pārvaldes budžets (izdevumu daļa) 2011. – 2013.gadā”.  
 

3. tabula  

„Jumpravas pagasta pārvaldes budžets (izdevumu daļa) 2011. – 2013.gadā” 

Struktūrvienība 
2011.gads, Ls 2012.gads, Ls 2013.gads, Ls 

plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde 

Jumpravas pagasta 

pārvalde 
27263 22959 27922 24929 37091 35555 

Jumpravas pagasta ielu 

apgaismojums 
1300 1328 1730 1870 2770 2770 

Jumpravas pagasta 

teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

52119 48106 94425 90726 85488 74268 

Sporta pasākumi 

Jumpravā 
1230 1084 1230 1186 1230 1045 

Kopā 81912 73477 125307 118711 126579 113638 

* bez speciālā budžeta 

 

Pārvalde 2013.gadā Jumpravas pagasta teritorijas apsaimniekošanas vajadzībām 

iegādājās mauriņa pļaujmašīnu par 309.55 LVL un dzīvžoga trimmeri par 244.17 Ls, noslēdza 

vairākus pakalpojuma līgumus: pašvaldības dzīvokļa remontam Krapes ielā 1 – 2999.03 Ls, 

Jumpravas kultūras nama vienas sienas siltināšanai – 2582.18 Ls, Jumpravas pagasta pārvaldes 

telpu remontam – 5498.85 Ls, Lielvārdes novada pašvaldības autoceļa Valguži – Vekteri ceļa 

posma (515 metru garumā un 5 metru platumā) seguma remontam – 1694 Ls, Jumpravas pagasta 

pārvaldes un kultūras nama ēkas lietus notekūdeņu sistēmas uzstādīšanai pie ieejas durvīm – 

1112.10 Ls, mežaudžu kopšanai 3.5 ha platībā – 305 Ls, līgumu kopējā summa 14191.16 Ls.  

 2014.gadā plānots veikt Jumpravas bāriņtiesas divām telpām kosmētisko remontu, veikt 

administrācijas ēkā zemējuma un zibens aizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas 

izolācijas pretestības mērījumus, sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldības administrāciju veikt 

ielu apgaismojuma infrastruktūras apsekošanu un tehniskā atzinuma izstrādi Lielvārdē, 

Jumpravas un Lēdmanes pagastā, izstrādāt Neatkarības ielai tehnisko projektu, veikt Jumpravas 

estrādes rekonstrukcijas darbus, kā arī citus darbus, kas saistīti ar teritorijas apsaimniekošanu un 

uzturēšanu. 

 



  

  65 

5.5.JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA  

  

  Jumpravas pašvaldības aģentūra, turpmāk – Aģentūra, ir pašvaldības izveidota iestāde, 

kura veic ar pašvaldības lēmumu tai uzdotās funkcijas. Aģentūra ir juridiska persona ar savu 

zīmogu un norēķinu kontu bankā, reģistrēta PVN maksātāju reģistrā ar kodu LV90001490076, 

dibināta 2003.gada 19.februārī. 

Jumpravas pašvaldības aģentūru vada direktors, kuru apstiprina dome un tajā strādā 15 

darbinieki. Aģentūras galvenā funkcija ir sniegt komunālos pakalpojumus fiziskām un 

juridiskām personām un iekasēt par tiem samaksu, kas ir tās vienīgais ienākumu avots. 

    Galvenie darbības virzieni: 

 siltumenerģijas ražošana un piegāde – Jumpravas ciemā apmēram 40% iedzīvotāju ir 

pieslēgti centralizētai apkures sistēmai. Tai ir pieslēgtas arī sabiedriskās, izglītības, 

medicīnas  un kultūras iestādes. Centralizēto apkuri pagastā nodrošina rekonstruēta katlu 

māja, kurā ir uzstādīti divi apkures katli ar kopējo jaudu 2,5 MW. 2013. gadā katlumājā 

saražoti 5282 megavatstundu siltumenerģijas, kuru izmanto apkures un karstā ūdens 

vajadzībām visu gadu, kurināmais- šķelda un koksnes atkritumi 8.9 tūkstoši 

berkubikmetru gadā; 

 dzeramā ūdens padeve – nodrošinām vidēji 400 individuālos abonentus (ģimenes) un 26 

juridiskās iestādes Jumpravas pagastā. 

Šī sistēma sastāv no četriem dziļurbumiem, diviem ūdenstorņiem, divām atdzelžotavām 

pa vienai Jumpravas un Dzelmes ciemā, attīrīšanas iekārtas, ūdensvada sadales tīkla 7790 

m garumā; 

 kanalizācijas ūdeņu novadīšana – kanalizācijas tīklu kopējais garums Jumpravas 

pagastā sastāda 7600 m un darbojas ar trim pārsūknētavām līdz attīrīšanas iekārtām. To 

darbību nodrošina operators, kurš arī rūpējas par teritorijas sakopšanu un ierīču 

nepārtrauktu funkcionēšanu. Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas projektētas ar jaudu 700 m3/ 

d/n; 

 atkritumu apsaimniekošana – noslēgts līgums ar SIA “Marss”, tā apkalpo 80 % pagasta 

iedzīvotāju un izved ~1945 m
3
 sadzīves atkritumu gadā. Atkritumi nešķiroti tiek savākti 

konteineros. To saturs savlaicīgi tiek izvests uz atkritumu izgāztuvi; 

 citi maksas pakalpojumi (sniega tīrīšana, zāles pļaušana, transporta pakalpojumi, dažādi 

remontdarbi). 

2013.gadā saimnieciskās darbības nodrošināšanai tika izlietoti LVL 201760.00, no kuriem 

~75% siltuma ražošanai. Tāpat 2013.gadā tika sekmīgi turpināts iesāktais darbs iedzīvotāju un 

juridisko personu nodrošināšanā ar komunālajiem pakalpojumiem, tika apsaimniekota visa 

ūdensapgādes sistēma, siltumtrašu tīkls, katlumāja, veikti tekošie un kapitālie remonti, iegādāta 

jauna tehnika. 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju un juridisko personu pieprasījumu, aģentūra papildus vēl 

nodarbojās ar zāles pļaušanu, ceļmalu appļaušanu, sniega tīrīšanu u.c. 

    Jaunāko informāciju aģentūra publicēja novada laikrakstā vai sniedza personiskās sarunās ar 

klientiem. 

2013.gadā, sadarbojoties ar Lielvārdes novada pašvaldību, tika realizēts projekts 

„Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs”, kā arī sākts darbs 

pie projekta ūdensapgādes tīkla, attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai 

Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā.  

 

6.Teritorijas un mājokļu attīstība 
 

Lielvārdes novada pašvaldībai ir sadarbības līgums ar NVA Ogres filiāli par aktīvā 

nodarbinātības pasākuma "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” Nr.8APSD-21-2012, 
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noslēgts 2012. gada 14. martā, realizāciju. Atbilstoši Līguma noteikumiem pašvaldība nodrošina 

NVA Ogres filiāles norīkoto bezdarbnieku nodarbināšanu, kas rada sociālo labumu. 2013. gadā 

ik mēnesi darbojās 18 pagaidu darbavietas. Pasākuma īstenošanā tika iesaistīti 80 Lielvārdes 

novada iedzīvotāji. 

 

Pasākuma pamatprincipi: 

- algotos pagaidu darbos iesaista NVA filiālēs reģistrētus bezdarbniekus, kuri nesaņem (vai 

beiguši saņemt) bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba 

gadījumam”;  

- bezdarbnieka nodarbināšanas ilgums, veicot darba praktizēšanu, ir 40 stundas nedēļā (ja 

bezdarbnieks ir jaunāks par 18 gadiem, tad 35 stundas nedēļā), nav mazāks par divām nedēļām 

un nepārsniedz četrus mēnešus viena gada laikā;  

- par mēnesī nostrādāto laiku darba praktizēšanā bezdarbnieks saņem atlīdzību LVL 100,00 

apmērā. Šī summa netiek aplikta ar nodokļiem, bet, par iesaistītajām personām tiek veiktas 

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 

6.1. INVESTĪCIJU PIESAISTE PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ 
TERITORIJĀ 

 

Viens no valsts tautsaimniecības attīstību galvenajiem raksturotājiem ir investīciju 

apjoms. Tādēļ nozīmīgs ir investīciju apjoms, ko piesaista pašvaldība no Eiropas Savienības 

struktūrfondu, programmu un valsts budžeta līdzekļiem, kā arī novirzot pašvaldības budžeta 

līdzekļus investīcijām pašvaldībai nozīmīgos objektos.  

 

6.1.1.Publiskās investīcijas un attīstības plānošana infrastruktūrā  
 

2013.gadā notika darbs ar 15 projektiem – pašvaldība pabeidza 9 projektus kā arī 

noslēdza līgumus un uzsāka nākamo 6 projektu īstenošanu. 

Pārskata gadā Lielvārdes novada pašvaldība realizēja projektus Lielvārdes novadā, kur 

projektu kopējās izmaksas bija LVL 421 852,94.  

 

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu Lielvārdes novada Jumpravas 

pagasta Dzelmju ciemā uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūra. 2013.gadā pabeigta projekta 

„Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs” īstenošana, 

izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un rekonstruēts kanalizācijas spiedvads. 

 

Infrastruktūras objektu sakārtošanai novada pašvaldība izmanto Eiropas Zivsaimniecības 

fonda (EZF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējumu. 

2013.gadā ar EZF līdzfinansējumu tika realizēts projekts „Atpūtas vietu labiekārtošana 

Lielvārdē”. Tagad Lielvārdes pilsētā ir izveidotas 2 labiekārtotas atpūtas vietas – Austriņu ceļā 

un Daugavas ielā. 

2013.gadā ar ELFLA līdzfinansējumu, realizējot projektu „Norādes zīmju izgatavošana 

un uzstādīšana Lielvārdes novadā”, Lielvārdes novadā uzstādītas 557 zīmes (Lielvārdes pilsētā 

320 norādes zīmes, Lēdmanes pagastā 231 zīme, Jumpravas pagasta centrā – 6 zīmes), tā 

uzlabojot novada iedzīvotāju, viesu un operatīvo dienestu pārvietošanos novada teritorijā. 

ELFLA līdzfinansējums izmantots arī sporta infrastruktūras uzlabošanai Jumpravas pagastā, 

īstenojot projektu „Elektroniskā rezultātu tablo iegāde Jumpravas vidusskolai”. 

 

Eiropas Sociālā fonda finansējums izmantots, lai nodrošinātu atbalsta personālu un 

izglītojamo vajadzībām atbilstošus atbalsta pasākumus visās Lielvārdes novada izglītības 

iestādēs, realizējot projektu „Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības 
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iestādēs”. 2013.gadā noslēgusies arī ESF līdzfinansētā projekta „Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā” īstenošana. 

Abiem projektiem pašvaldība finansiāli atbalsta ilgtspējas pasākumu nodrošināšanu.  

 

Lielvārdes novada pašvaldība izmanto arī valsts budžeta līdzekļus, lai uzlabotu 

pakalpojumu pieejamību un materiāli tehnisko nodrošinājumu skolās bērniem un jauniešiem. 

2013.gadā realizēti divi valsts budžeta līdzfinansēti projekti, viens no tiem: „Sporta inventāra 

iegāde Lielvārdes novada izglītības iestādēm”, par sporta inventāra iegādi 4 Lielvārdes novada 

skolām – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai, Jumpravas vidusskolai, Lielvārdes pamatskolai 

un Lēdmanes pamatskolai. Atbilstoši skolas materiāli tehniskajam nodrošinājumam un 

pieprasījumam, pašvaldība iegādājās inventāru dažādu sporta spēļu (basketbols, florbols, futbols, 

volejbols), vingrošanas un vieglatlētikas nodarbībām. Projekta ietvaros tika iegādāts arī distanču 

slēpošanas inventārs Lēdmanes pamatskolā un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā, lai skolēni 

apgūtu slēpošanas tehniku un dažādotu fiziskās aktivitātes ziemā. 

 

Otrs projekts ir „Atbalsts Lielvārdes novada jauniešu informācijas punkta izveidei un 

infrastruktūras pilnveidošanai jauniešu veselīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanai Sociālajā 

dienas aprūpes centrā”, kam finansējumu piešķīra Izglītības un zinātnes ministrija. Piecu 

mēnešu laikā Lielvārdes novada Sociālajā dienas aprūpes centrā ir atvērts Jauniešu informācijas 

punkts un iegādāti tā darbības nodrošināšanai nepieciešamie materiāltehniskie līdzekļi 

(vispārizglītojošās grāmatas, inventārs aktīvai brīvā laika pavadīšanai, nojume publisku āra 

pasākumu organizēšanai, portatīvais dators, multifunkcionāla iekārta – printeris, tāfele uz 

statīva, kancelejas piederumi), realizēti 9 praktiskie semināri (“Veselīgs, dzīvespriecīgs, kustīgs 

jeb Mana atbildība par dzīvesveidu”, „Darba un laika menedžments”, „Drošs pamats ģimenei”, 

„Pašcieņa un darba meklēšanas process”, „Esi drosmīgs! Esi draudzīgs!” par vienaudžu 

savstarpējo attiecību uzlabošanu”, „Atkarības, to cēloņi, sekas un novēršana”, „Attiecību 

uzlabošana”), 2 brīvdabas pasākumi (Jauniešu velobrauciens „Lielvārde – Lēdmane – Jumprava 

– Lielvārde 2013” un Brīvdabas kino „Lielvārdes jauno režisoru īsfilmu demonstrēšana”), 2 

speciālistu (karjeras konsultants un projektu vadītājs) konsultācijas un radītas jaunas idejas 

nākamo projektu realizācijai un vajadzībām. 

 

2013.gadā pašvaldība realizēja Latvijas – Šveices sadarbības programmas projektu 

„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”, kā ietvaros 

Jumpravas speciālajā internātpamatskolā ierīkoja automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmu, uzstādīja izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu 

norādītājzīmes un uzstādīja automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu. 

 

Eiropas Savienībā viena no prioritātēm ir klimata pārmaiņu mazināšana. Tādējādi ES un 

tās dalībvalstīs tiek atbalstīti dažādi pasākumi energoefektivitātes veicināšanai, vietējo un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kā arī vides apziņas celšanai.  

Lielvārdes novada pašvaldība kopā ar Ogres, Ikšķiles un Ķeguma pašvaldībām 2013.gadā 

turpināja līdzdarboties projektā CONURBANT (angļu val. „An inclusive peer-to-peer approach 

to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of 

Mayors”), kur to iesaistīja Salaspils novada dome, kas 2011.gada 30.martā kā Latvijas partneris 

iesaistījās Vičenzas pašvaldības (it.val. Comune di Vicenza) (Itālija) projektā, Eiropas Savienības 

finanšu programmā „Inteliģenta enerģija Eiropai” finansējumam ar mērķi paaugstināt Eiropas 

pašvaldību kapacitāti siltumapgādes sistēmas attīstības plānošanā. Projekta ietvaros Lielvārdes 

novada pašvaldībai ir izstrādāts Ilgtermiņa enerģijas rīcības plāns. 

Vietējām pašvaldībām un novadiem ir izšķiroša loma ilgtspējīgas attīstības 

nodrošināšanai, jo 80% no enerģijas patēriņa un CO2 emisiju ir cieši saistīti ar pilsētu darbību. 

Tādēļ Eiropas Komisija izveidoja Pilsētu mēru pakta iniciatīvu, lai apstiprinātu un atbalstītu 

vietējo pašvaldību centienus ilgtspējīgas enerģētikas politikas īstenošanā. Pilsētu mēru pakts 
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šobrīd ir vienīgā Eiropas Komisijas iniciatīva, kas apvieno vietējus un reģionālus dalībniekus ES 

mērķu sasniegšanai. Lielvārdes novads šai iniciatīvai pievienojās 2011.gada 28.decembrī un 

apņēmās sasniegt 20% CO2 emisiju samazinājumu līdz 2020.gadam, 2013.gadā Lielvārdes 

novada dome projekta ietvaros apstiprināja „Lielvārdes novada ilgtermiņa enerģijas rīcības plānu 

2013. – 2020.gadam”. 

 

Lielvārdes novada pašvaldība noslēdza līgumus un uzsāka nākamo 6 projektu realizāciju 

(„Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā”, 

„Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciemā”, „Pārvades 

un sadales sistēmas rekonstrukcija Lielvārdes pilsētas E.Kauliņa alejā”, „Pārvades un sadales 

sistēmas rekonstrukcija Lēdmanes ciemā”, „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Lielvārdes 

novadā”, „Aktīvās atpūtas laukuma izveide Lielvārdē”), kā arī turpina 2 atbalsta programmu 

„Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs” un “Skolas 

auglis”) īstenošanu.  

 

 

6.1.2. Privātās investīcijas infrastruktūrā  
 

Lielvārdes novadā turpina attīstīties esošās nozares. Novadā veiktie ieguldījumi 

infrastruktūrā, izglītībā un pētniecībā veicina uzņēmējdarbību, kurā tiek izmantotas inovatīvas 

tehnoloģijas un radīta produkcija ar augstu pievienoto vērtību. Lielvārdes novadā tiek atbalstīta 

informācijas tehnoloģiju un atjaunojamo energoresursu izmantošana uzņēmējdarbībā. 

Uzņēmējiem, atbilstoši reģistrētās uzņēmējdarbības formai, ES struktūrfondos dažādu aktivitāšu 

ietvaros iespējams pretendēt uz finansējumu savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, turpināšanai un 

veicināšanai.  

 

Lielvārdes novads attiecībā uz lielākajām ārvalstu tiešajām investīcijām uzņēmumu 

pamatkapitālā atrodas to pašvaldību grupā, kur investīciju lielums ir no 20 līdz 500 tūkst. LVL. 

Laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim Lielvārdes novads saņēmis 

139 943,00 LVL ārvalstu tiešās investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā. Pēdējos gados Lielvārdes 

novadā nozīmīgas investīcijas nav bijušas. 

 

6.2. BŪVNIECĪBAS PROCESU PĀRRAUDZĪBA UN KONTROLE 

Lielvārdes novada būvvalde (turpmāk tekstā – Būvvalde) ir Lielvārdes novada pašvaldības 

administrācijas struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir būvniecības procesa pārraudzība un 

kontrole pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši Lielvārdes novada attīstības plānam, 

spēkā esošajam teritorijas plānojumam un citiem būvniecības, zemes ierīcības un teritorijas 

plānošanas normatīvajiem aktiem. 

Būvvaldes sastāvs: Būvvaldes vadītājs – novada arhitekts, būvinspektors, teritorijas plānotājs, 

zemes ierīcības inženieris, sekretāre. Būvvaldes sastāvs nav mainījies kopš novada izveides 

2009.gadā. 

Galvenie Būvvaldes pienākumi un to izpilde 2013.gadā: 

Saņemti iesniegumi, reģistrēti būvvaldē, sagatavotas un nosūtītas atbildes uz tiem 

būvvaldes kompetences jautājumos (sarakste) 
427 

Saņemti iesniegumi, reģistrēti administrācijā, vīzēti būvvaldes speciālistiem, 

sagatavotas un nosūtītas atbildes uz tiem būvvaldes kompetences jautājumos 

(sarakste) 

409 

Būvvaldē saņemti un reģistrēti Būvniecības iesniegumi–uzskaites kartes  55 

Par būvniecības pieteikumiem sagatavoti un izsniegti :  

Plānošanas un arhitektūras uzdevumi (PAU) 56 
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Atzinumi par būvniecības pieteikumiem  

(atteikumi izsniegt PAU)  
– 

Būvniecības ierosinājumi ar publiskās apspriešanas procedūras piemērošanu 1 

Notikušas būvvaldes sēdes  47 

Tajās izskatīti ar būvniecību saistīti jautājumi: 357 

Akceptēti būvprojekti un pirmsprojektu stadijas 80 

Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas akcepti  44 

Reklāmu saskaņojumi, izsniegtas reklāmas izvietošanas atļaujas 8 

Izsniegtas izziņas par jaunbūvi (Zemesgrāmatai)  8 

Izsniegtas izziņas par būves neesību  8 

Iesniegtas deklarācijas par kadastrā nereģistrētas būves esību  1 

Izsniegto būvatļauju skaits (kopā pa gadu) 99 

Ekspluatācijā pieņemti objekti  36 

Sagatavoti domes lēmumu projekti 38 

Pašlaik procesā detālplānojumi ar mērķi sadalīt īpašumus parcelēs, paredzot jaunu 

ielu, inženierkomunikāciju projektēšanu  
1 

Pašlaik procesā jauna teritorijas plānojuma izstrāde 1 

Piešķirtas jaunas adreses/ nosaukumi 281 

Sagatavoti atteikumi no pirmpirkuma tiesībām  87 

Sagatavotas izziņas, uzziņas u.c. atbildes par zemes jautājumiem 102 

 

2013.gadā turpinājās teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada 

teritorijas plānojums 2014. – 2025.gadam” izstrāde. Teritorijas plānojumu izstrādā būvvaldes 

speciālisti, tikai grafiskās daļas izstrādē piedalās pieaicināts speciālists. 2014.gadā plānots 

pabeigt šī dokumenta izstrādi un nodot Domei apstiprināšanai. 

Turpinājās arī vietējo ģeodēzisko tīklu apzināšana un izvērtēšana, par šo jauno no valsts 

pārņemto funkciju izpildi noslēgts līgums ar SIA „Latvijas mērnieks”.  

Būvvaldes speciālisti aktīvi iesaistījušies normatīvo dokumentu, kas saistīti ar jaunā 

Būvniecības likuma stāšanos spēkā, izstrādi un precizēšanu. Nosūtīti priekšlikumi Latvijas 

Pašvaldību savienībai, Ekonomikas ministrijai Ministru kabineta noteikumu projektu 

pilnveidošanai. 

2013.gads bijis nozīmīgs sadarbībā ar Valsts zemes dienestu: risināti jautājumi, kas saistīti 

ar zemes reformas procesu pabeigšanu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā. Liels darba 

apjoms ir zemes ierīcības inženierei dažādu no VZD saņemto datu salīdzināšanā un precizēšanā. 

Sadarbībā ar VARAM pašvaldība ir iesaistījusies teritorijas attīstības plānošanas 

informatīvās sistēmas (TAPIS) pilotprojektā. Pilotprojekta ietvaros informācija par Lielvārdes 

novada teritorijas attīstības dokumentiem, t.sk. teritorijas plānojumu, tiks iekļauta TAPIS. 

Darbam sistēmā tiks apmācīti būvvaldes speciālisti. 

Mērķu sasniegšanas kavējošie faktori – nepārtrauktas izmaiņas normatīvajos aktos, jaunu 

funkciju nodošana pašvaldībām, šo funkciju izpildes sarežģīšana. Šobrīd pašvaldībām nodotas 

vairākas funkcijas, ko līdz šim administrējušas dažādas valsts institūcijas: meliorācijas jautājumi, 

atmežošanas jautājumi, vietējo ģeodēzisko tīklu pārraudzība. Šo jautājumu risināšanai pašvaldībā 

ir nepietiekami administratīvie resursi, nav vides speciālista, arborista (koku speciālista), 

hidrotehnisko būvju speciālista, mērniecības speciālista, kā arī nav atbilstoša tehniskā 

nodrošinājuma šo papildus funkciju veikšanai.  

Nākamā gada galvenie uzdevumi – jaunā Būvniecības likuma ieviešana, ar to saistītu 

saistošo noteikumu izstrāde, Būvniecības informatīvā sistēma, TAPIS ieviešana.  

2014.gadā paredzēts arī uzlabot būvvaldes pakalpojumu pieejamību– elektroniski 

parakstītu dokumentu apriti. 
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6.3. PAŠVALDĪBĀ REALIZĒTĀS PUBLISKO IEPIRKUMU 
PROCEDŪRAS  

 

Pārskata gadā Lielvārdes novada pašvaldība veikusi 20 iepirkumu procedūras: 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 pantu: 

 trīs būvdarbu iepirkumu procedūras, noslēgti četri līgumi ar kopējo līgumu summu LVL 

77700 bez PVN; 

 trīs piegādes iepirkumu procedūras, noslēgti pieci līgumi ar kopējo līgumu summu LVL 

36656 bez PVN; 

 divas pakalpojuma iepirkumu procedūras, noslēgti divi līgumi ar kopējo līgumu summu 

LVL 26032 bez PVN. 

 

Saskaņā ar Publisko likumu 

 viena piegādes iepirkuma procedūra, noslēgts viens līgums ar kopējo līguma summu 

LVL 51 322 bez PVN; 

 viena pakalpojuma iepirkuma procedūra, noslēgts viens līgums ar kopējo līguma summu 

LVL 27383 bez PVN. 

 

Centralizēti veiktie iepirkumi 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 pantu: 

 viena būvdarbu iepirkumu procedūra, noslēgti trīs līgumi ar kopējo līgumu summu LVL 

54395 bez PVN; 

 četras piegādes iepirkuma procedūras, noslēgti četri līgumi ar kopējo līgumu summu 

LVL 41400 bez PVN. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu: 

 trīs piegādes iepirkuma procedūras, noslēgti deviņi līgumi ar kopējo līgumu summu LVL 

183680 bez PVN; 

 divas pakalpojuma iepirkumu procedūras, noslēgti pieci līgumi ar kopējo līgumu summu 

LVL 133266 bez PVN. 

 

Pārskata gadā veiktie maksājumi par iepirkumiem ir LVL 2280520.00. tajā skaitā maksājumi 

LVL 8693.00 par elektronisko iepirkumu sistēmu veiktajiem iepirkumiem (iesk. pievienotās 

vērtības nodokli). 
 

7. SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA  

7.1. PAŠVALDĪBAS POLICIJA  

   Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbību reglamentē likums ''Par policiju'', Lielvārdes 

novada pašvaldības policijas nolikums. Lielvārdes novada pašvaldības policija veic sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanu Lielvārdes novada teritorijā balstoties uz Latvijas administratīvo 

pārkāpuma kodeksu, Lielvārdes novada noteikumiem par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novadā, 

kā arī citiem normatīviem aktiem. Lielvārdes novada pašvaldības policija aktīvi sadarbojas ar 

citiem Valsts un pašvaldību dienestiem, izglītības un kultūras iestādēm. Kā Lielvārdes novada 

pašvaldības policijas primāro funkciju varētu minēt patrulēšanu novada teritorijā ar mērķi 

konstatēt un novērst likumpārkāpumus, izskatīt iedzīvotāju sūdzības un iesniegumus. 
  

  Statistika.  

Personālsastāvs  

 Darbinieku skaits pēc amatu saraksta  4 
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 Darbinieku skaits, kuri veic policijas darbinieka pamatfunkcijas 4 

Lielvārdes novada pašvaldības policijas darba pamatrādītāji.  

Apkalpoti izsaukumi ( Iesniegumi kuri saņemti telefoniski ,mutiski elektroniski no Valsts policijas 

dežūrdaļas, iestādēm un organizācijām, kā arī no novada iedzīvotājiem). 

314 

Saņemti iedzīvotāju iesniegumi 221 

Uzsākta administratīvā lietvedība 51 

Sagatavoti administratīvo pārkāpumu protokoli 87 

Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem 41 

Izteikti mutiski brīdinājumi  102 

 Nogādātas personas atskurbšanai 63 

 Nogādātas personas dzīvesvietā alkohola reibumā  111 

 Nogādāti nepilngadīgie dzīvesvietā pēc pulksten 23.00. 10 

Sadarbība ar Valsts policiju  

 Aizturētas personas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī vai pēc tā izdarīšanas. 23 

 Aizturētas personas kuras ir policijas meklēšanā 8 

Aizturētas un nogādātas personas administratīvā soda izciešanai Valsts policijā.  - 

Pārbaudītas personas dzīvesvietā, kurām ir noteikta policijas uzraudzība 16 

Veikti kopīgi preventīvie pasākumi ar Valsts policijas darbiniekiem 16 

Nogādātas personas, kuras neierodas pie izziņas  izdarītāja 19 

Sadarbība ar citiem dienestiem.  

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Tiesu izpildītāju funkciju veikšanas laikā 34 

Preventīvie pasākumi ar Valsts vides dienesta darbiniekiem 18 

Piedalījušies glābšanas darbos kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 19 

Nodrošinājuši drošību medicīniskās palīdzības dienestam  56 

 Veiktas apsekošanas ar novada Bāriņtiesas darbiniekiem un sociālo dienestu 82 

Apsekošanas un pārbaudes kopā ar Valsts pārtikas un veterināro dienestu 6 

Kopīgi preventīvie pasākumi ar klaiņojošu dzīvnieku ķeršanas dienestu 97 

Apsekošanas sadarbībā ar novada būvvaldes darbiniekiem  

 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu un sporta pasākumos. 15 

Nostrādātās stundas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu un sporta pasākumos 78 
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8.IEDZĪVOTĀJU INFORMĒTĪBAS PASĀKUMI PAR 
PAŠVALDĪBAS DARBĪBU 

 
Lielvārdes novada pašvaldība savā darbībā cenšas sekmēt efektīvu, atklātu, savlaicīgu un 

atbildīgu sabiedrības līdzdalību pašvaldības funkciju realizēšanas procesā, tādējādi paaugstinot 

pašvaldības aktivitāšu plānošanas un realizācijas kvalitāti un pašvaldības sasniegto rezultātu 

atbilstību sabiedrības vajadzībām un interesēm. 

 

8.1. PUBLICITĀTE LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS TĪMEKĻA 
VIETNĒ  

 

Pieaugot interneta nozīmei cilvēku ikdienā, palielinājies arī tīmekļa vietnes www.lielvarde.lv 

apmeklējumu skaits. Aizvadītajā gadā tīmekļa vietne apmeklēta 197614 reizes, kas ir par 

aptuveni 38% vairāk, kā 2012. gadā (122344 apmeklējumi). Apmeklētāji tagad var uzzināt par 

sporta pasākumiem, jo daudz aktīvāk tiek publicētas sporta norises, jo izveidojusies sadarbība ar 

Lielvārdes novada Sporta centru, Izdevuma „Ogres Vēstis Visiem” žurnālistu Māri Rožānu, kā 

arī ir izveidota sadaļa „Sports”, kas regulāri tiek papildināta ar aktuālo informāciju. Jauna sadaļa 

ir arī Vakances, kurā vienkopus satek visi aktuālie darba sludinājumi, kā arī Lielvārdes novada 

Jauniešu domes sadaļa, kas izgaismo jauniešiem svarīgās lietas.  

 

Pārskata periodā ir paplašinājusies sadarbība ar interneta portālu Ogresfakti.lv, kas atspoguļo 

Lielvārdes novadā notiekošo, tāpat veiksmīgi turpinās sadarbība ar Ogres TV, kas sagatavo 

videomateriālus par aktualitātēm novadā. 

 

Savu dzīvotspēju jau kopš tīmekļa vietnes pastāvēšanas pierāda sadaļa „Pašvaldība atbild”, ar 

kuras palīdzību iedzīvotāji var vērsties pie pašvaldības darbiniekiem ar jautājumiem par 

pašvaldības darbu un saņemt atbildes. 

  

Jaunums pārskata periodā ir aptauju izveidošana un ievietošana tīmekļa vietnē. Kopš 2013. gada 

augusta tīmekļa vietnē tika ievietotas 5 aptaujas par aktuāliem jautājumiem Lielvārdes novadā, ar 

kuru palīdzību pašvaldības darbinieki var orientēties novada ļaužu vajadzībās, piemēram, rīkojot 

Lielvārdes novada svētku programmu. 

 

2013.gada 27.novembra domes sēdē Nr.21 Lielvārdes novada domes deputāti pieņēma lēmumu 

Nr.16 par sabiedrības līdzdalības rīka CityIdeas nodrošināšanu pašvaldības tīmekļa vietnē, kā 

papildus resursu sadarbībai ar sabiedrību, ar nolūku parādīt iedzīvotājiem un citiem novadiem, 

kā pašvaldības darbība ikdienā padara Lielvārdes novadu skaistāku un sakoptāku, dodot arī 

iespēju pašiem iedzīvotājiem palīdzēt dažādu jautājumu apsekošanā un risināšanā - norādot kartē 

savus novērojumus novada attīstībai. Lai veidotu saiti ar iedzīvotājiem ar tīmekļa vietnes 

starpniecību, uzklausītu idejas un vajadzības, tika ieviests Ideju rīks „CityIdeas”, ar kura 

palīdzību iedzīvotāji var dalīties savā redzējumā par Lielvārdes novada infrastruktūras attīstību. 

Cityideas tika iesniegti 62 ierosinājumi.  

 

Sadarbībā ar SIA „Lursoft” Lielvārdes pašvaldības tīmekļa vietnē izveidota un pilnveidota 

uzņēmumu datu bāze (Lielvārdes novadā reģistrēto komersantu, iestāžu un organizāciju kontaktu 

katalogs), kā arī uzņēmējdarbības statistika (uzņēmumu reģistrēšanas dinamika, uzņēmumi ar 

lielāko apgrozījumu, uzņēmumu reģistrēšanas un likvidēšanas dinamika, ārvalstu tiešās 

investīcijas). 

 

http://www.lielvarde.lv/
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Tuvākajā laikā plānots Lielvārdes novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus aprakstīt 

publiskajā katalogā www.Latvija.lv, pilnveidot Tūrisma sadaļu, aktualizējot piedāvātos velo 

tūrisma maršrutus Lielvārdes novadā un ievietot informāciju par komisijām, kas darbojas 

Lielvārdes novada pašvaldībā. 

8.2. PUBLICITĀTE LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMĀ  

 

Lielvārdes novada pašvaldības izdevums „Lielvārdes Novada Ziņas” 2013. gadā iznāca divas 

reizes mēnesī, tā tirāža tika palielināta no 4150 līdz 4270 eksemplāriem. Izdevumu bez maksas 

saņēma visas Lielvārdes, Lēdmanes un Jumpravas mājsaimniecības un iestādes. 

 

Izdevumā tiek atspoguļots pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbs, jaunumi un pasākumi. 

Galvenais pašvaldības izdevuma uzdevums ir informēt iedzīvotājus par pieņemtajiem domes 

lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, kuri stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības 

izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”. 

 

Pašvaldības izdevuma galvenie mērķi 2013. gadā: 

- informēt novada iedzīvotājus par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un domes 

lēmumiem; 

- informēt novada iedzīvotājus par pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu; 

- veicināt Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes iedzīvotāju piederības sajūtu Lielvārdes novadam, 

atspoguļojot notikumus Lielvārdē, Lēdmanē, Jumpravā; 

- nodrošināt atgriezeniskās saites veidošanos starp pašvaldību un iedzīvotājiem, sniedzot 

iedzīvotājiem iespēju publicēt atklātas vēstules, rakstus, publiski uzdot jautājumus un sniedzot 

speciālistu sagatavotas atbildes; 

- ar pozitīvu piemēru palīdzību rādīt cilvēkiem jaunas iespējas un vairot pozitīvismu novada 

informatīvajā telpā; 

- iepazīstināt iedzīvotājus ar interesantiem novada vēstures faktiem un personībām; 

- atzīmēt individuālus iedzīvotāju un iestāžu sasniegumus, vairojot iedzīvotāju lepnumu par savu 

novadu; 

- informēt iedzīvotājus par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu pasākumiem, kā arī 

citiem pasākumiem novadā. 

 

Pašvaldības izdevuma „Lielvārdes Novada Ziņas” izdošanu līdz 2013. gada maijam nodrošināja 

SIA „Elfu dārzs”, piegādi – SIA „Latvijas Pasts”. No jūnija līdz gada beigām „Lielvārdes 

Novada Ziņas” sagatavoja un iespieddarbus nodrošināja SIA «McĀbols poligrāfija», kas 

nodrošina krāsainu „Lielvārdes Novada Ziņu” izdevumu. 

 

Izdevuma krāsainā elektroniskā versija tiek ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.lielvarde.lv. Pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izdevuma izdošanu un piegādi 

iedzīvotājiem. 
 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.lielvarde.lv/
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PIELIKUMI 

Pielikums Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžets 2009.- 
2014.gads, LVL”  

Klasifikā

cijas kods Posteņa nosaukums 

Budžeta 
izpilde 

2009.gadā 

Budžeta 
izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 
izpilde 

2011gadā 

Budžeta 
izpilde 

2012.gadam 

Budžeta 
izpilde 

2013.gadam 

Budžeta 
plāns 

2014.gadam 

I. IEŅĒMUMI 6 172 771 5 985 388 6 398 568 6 220 008 6 561 133 5 929 716 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 3 146 165 3 540 251 3 585 087 3 768 245 4 079 521 3 893 117 

1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 2 964 034 3 304 036 3 277 738 3 431 736 3 717 341 3 618 117 

1.1.1.1. 

Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums 

no Valsts kases sadales konta X 45 358 36 830 39 615 36 910 0 

1.1.1.2. 

Saņemts no Valsts kases sadales konta no 

pārskata gada ieņēmumiem 2 964 034 3 258 678 3 240 908 3 392 121 3 680 431 3 618 117 

1.4. ĪPAŠUMA NODOKĻI 171 316 219 296 277 375 312 663 337 892 260 000 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 171 316 219 296 277 375 312 663 337 892 260 000 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 114 050 139 823 167 910 185 622 218 927 172 000 

4.1.2.0. 
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 
būvēm 57 266 79 473 109 465 127 041 118 965 88 000 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 10 815 16 919 19 974 23 846 24 288 15 000 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis     10 000 0 0 0 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 161 564 57 617 84 503 55 093 127 660 14 625 

8.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 28 417 2 052 1 633 1 079 7 0 

8.6.0.0. 

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem 28 417 2 052 1 633 1 079 7 0 

9.0.0.0. 
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 
KANCELEJAS NODEVAS 7 027 7 155 7 029 7 868 7 497 4 850 

9.4.0.0. 

Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 2 832 3 507 2 982 2 905 3 536 1 600 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  4 195 3 648 4 047 4 963 3 961 3 250 

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 9 811 10 511 12 390 15 060 13 256 3 600 

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 116 309 7 523 39 204 703 2 018 0 

13.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) 

ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, 
PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 0 30 376 24 247 30 383 104 882 5 425 

3.0. 

MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI 520 469 476 825 496 343 532 403 430 762 575 678 

21.3.0.0. 
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 485 953 466 320 495 716 532 138 420 568 581 646 

21.3.4.0. 

Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu 

un citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem 

depozītā vai kontu atlikumiem 4 0   61 1 350 0 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 109 199 85 490 92 487 94 317 84 051 84 026 

21.3.7.0. 

Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 1 099 1 201 877 708 528 200 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 83 427 78 953 84 761 100 594 68 272 90 069 

21.3.9.0. 
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem 292 224 300 676 317 591 336 458 266 367 407 351 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta 

iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieņēmumi 34 516 10 505 627 265 10 194 -5 968 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 969 557 1 812 684 2 142 232 1 770 855 1 802 148 1 346 296 



  

  75 

18.6.0.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 
izdevumu transferti no valsts budžeta 810 577 1 494 929 1 785 519 1 770 855 1 802 148 1 346 296 

18.6.1.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta 

dotācija 442 900 128 870 13 693 0 0 0 

18.6.2.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta 

mērķdotācijas 310 258 1 336 583 1 327 902 1 360 334 1 430 757 1 011 440 

18.6.3.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 
izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības 

projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm 0 27 801 146 708 299 972 174 576 36 980 

18.6.4.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 57 419 1 675 36 878 110 549 118 406 211 320 

18.6.9.0. 
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transferti pašvaldībām 0 0 260 338 0 78 409 86 556 

18.7.0.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo 

izdevumu transferti un mērķdotācijas no valsts 

budžeta 28 404 0 2 382 0 0 0 

18.8.0.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 
transferti Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansēto projektu īstenošanai 130 576 317 755 354 331 0 0 0 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 1 375 016 98 011 90 403 93 412 121 042 100 000 

19.1.0.0. 
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 
veida 711 0 0 0 0 0 

19.2.0.0. 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 160 080 98 011 90 403 93 412 121 042 100 000 

19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 1 214 225 0 0 0 0 0 

19.3.1.0. 

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona 

padomes no valsts budžeta dotāciju un 

mērķdotāciju sadales 938 431 0 0 0 0 0 

19.3.2.0. Pārējie maksājumi no rajona padomēm 275 794 0 0 0 0 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ 6 848 457 5 765 235 5 996 046 6 086 525 6 204 004 6 436 141 

1000 Atlīdzība 3 451 208 2 853 928 2 936 682 3 187 566 3 506 786 3 377 096 

1100 Atalgojums 2 783 216 2 293 758 2 361 794 2 535 373 2 746 108 2 664 653 

1200 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 667 992 560 170 574 888 652 193 760 678 712 443 

2000 Preces un pakalpojumi 1 578 078 1 479 921 1 442 654 1 669 861 1 748 223 2 081 155 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 5 016 2 356 1 594 4 718 2 400 2 961 

2200 Pakalpojumi 1 013 420 850 052 787 279 924 845 978 214 1 250 478 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 

kodā 5000 533 588 598 315 626 526 710 414 736 555 796 643 

2400 Periodiskie izdevumi 5 197 3 650 3 564 3 722 3 875 3 864 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 19 671 25 548 23 691 26 162 27 179 27 209 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 

noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 

administratīvie izdevumi 1 186 0   0 0 0 

4000 Procentu izdevumi 179 384 155 449 182 994 177 551 151 071 199 832 

3000 Subsīdijas un dotācijas 15 905 27 088 24 865 42 610 44 308 20 345 

6000 Sociālie pabalsti 186 375 494 881 393 317 226 054 161 582 244 227 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 154 692 466 302 360 776 182 955 109 596 164 420 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 29 238 26 164 20 141 11 032 10 346 25 456 

6400 

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 2 445 2 415 12 400 32 067 41 640 54 351 

7000 

Valsts budžeta transferti, dotācijas un 

mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas 

izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā 

sadarbība 301 200 145 563 150 244 137 369 153 687 159 200 

7200 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 

transferti 301 200 145 563 150 244 137 369 153 687 159 200 
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7210 
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti citām pašvaldībām 130 546 142 951 140 553 137 369 153 687 159 200 

7240 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti  uz 

valsts budžetu     9 691 0 0 0 

7260 

Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību 

finanšu izlīdzināšanas fondam 170 654 2 612 0 0 0 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 136 307 608 405 865 290 645 514 438 347 354 286 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 19 310 20 955 3 642 0 8 636 78 943 

5200 Pamatlīdzekļi 1 116 997 587 450 861 648 645 514 429 711 275 343 

   Ieņēmumu deficīts (-) vai pārpalikums  -675 686 220 153 402 522 133 483 357 129 -506 425 

1 Aizņēmumi 283 856 -11 548 -47 898 65 238 -250 674 -389 088 

1.2. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi 578 861 249 723 301 959 405 557 94 902 0 

1.3. Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa -295 005 -261 271 -349 857 -340 319 -345 576 -389 088 

2 Naudas līdzekļu izmaiņas 819 597 -125 067 -346 516 123 608 -85 514 895 513 

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 360 740 541 143 666 210 1 012 726 889 118 974 350 

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 541 143 666 210 1 012 726 889 118 974 632 78 837 

3 Līdzdalība komersanta pašu kapitālā 427 767 83 538 8 108 322 329 20 941 0 
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Pielikums Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības speciālais budžets 
2009.-2014.gads, LVL” 

Klasifikācijas 

kods Posteņa nosaukums 

Budžeta 
izpilde 

2009.gadā 

Budžeta 
izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 
izpilde 

2011.gadā 

Budžeta 
izpilde 

2012.gadā 

Budžeta 
izpilde 

2013.gadā 

Budžeta 
plāns 

2014.gadam 

I. IEŅĒMUMI 171 508 121 432 130 410 120 465 136 683 173 009 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 11 662 10 045 503 9 304 9 060 7 942 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 11 662 10 045 503 9 304 9 060 7 942 

8.0.0.0. 
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 
ĪPAŠUMA 136 70 6 0 0 0 

8.6.0.0. 

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem 136 70 6 0 0 0 

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 709 0 0 0 0 0 

5.0. Transferti 159 001 111 317 129 901 111 161 127 623 165 068 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 64 434 111 317 129 901 111 161 127 623 165 068 

18.6.2.0. 
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta 
mērķdotācijas     18 584 111 161 127 623 165 068 

18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 64 434 111 317 111 317 0 0 0 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 94 567 0 0 0 0 0 

19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 94 567 0 0 0 0 0 

19.3.1.3. 

Autoceļu (ielu) fondam no valsts dotāciju un 

mērķdotāciju sadales 94 567 0 0 0 0 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ 193 873 172 691 133 768 116 766 139 546 177 911 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 186 598 172 691 133 768 100 668 139 546 177 911 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 185 887 172 691 133 768 100 668 139 546 177 911 

1000 Atlīdzība 4 502 0 0 0 0 0 

1100 Atalgojums 3 678 0 0 0 0 0 

1210 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 824 0 0 0 0 0 

2000 Preces un pakalpojumi 181 385 172 691 133 768 100 668 139 546 177 911 

2200 Pakalpojumi 176 460 171 320 133 768 100 668 139 546 177 911 

2300 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 4 925 1 371 0 0 0 0 

7000 

Valsts budžeta transferti, dotācijas un 

mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas 

izdevumiem, pašu resursi, starptautiskā sadarbība 711 0 0 0 0 0 

2.0. Kapitālie izdevumi (5000+9000) 7 275 0 0 16 098 0 0 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 7 275 0 0 16 098 0 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 7 275 0 0 16 098 0 0 

04.000 Ekonomiskā darbība  12 791 0 0 0 0 0 

04.500 Transports 12 791 0 0 0 0 0 

05.000 Vides aizsardzība 3 818 26 921 2 607 2 076 11 689 12 840 

06.000 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  177 264 145 770 131 161 114 690 127 857 165 071 

III 

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS 

(-) (I-II) -22 365 -51 259 -3 358 3 699 -2 863 -4 902 

IV. FINANSĒŠANA 22 365 51 259 3 358 -3 699 2 863 4 902 

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi 22 365 51 259 3 358 -3 699 2 863 4 902 
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Pielikums Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības Ziedojumi un 
dāvinājumi 2009.-2013.gads, LVL” 

Klasifikācijas 

kods Posteņa nosaukums 

Budžeta 

izpilde 

2009.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2011.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2012.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2013.gadā 

I. IEŅĒMUMI 1 921 573 685 1 069 2 848 

6.0. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 1 921 573 685 1 069 2 848 

23.0.0.0. 

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN 

DĀVINĀJUMI 1 921   685 1 069 2 848 

23.3.0.0. 
Procentu ieņēmumi par ziedojumu un 
dāvinājumu  0 3 0 0 0 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
juridiskajām personām 1 266 570 685 1 069 530 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti no 
fiziskajām personām 650 0 0 0 2 318 

II. IZDEVUMI KOPĀ 2 700 2 677 685 1 075 3 417 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 2 700 1 867 685 1 075 1 117 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 2 215 1 587 685 963 1 117 

2200 Pakalpojumi 1 487 751 105 756 532 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 

biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 
kodā 5000 728 836 580 207 585 

5000 Pamatkapitāla veidošana   810   0 2 300 

6000 Sociālie pabalsti 485 280   112 0 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 22     0   

06.000 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 0 997   0 2 300 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 045 1 216   550 703 

09.000 Izglītība 894 184 685 206 384 

10.000 Sociālā aizsardzība 739 280   319 30 

III 

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), 

DEFICĪTS (-) (I-II) -779 -2 104 0 -6 -569 

IV. FINANSĒŠANA 779 2 104 0 6 569 
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Pielikums Nr.4 “LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IELU 
STĀVOKLIS” 

Nr. 

p/k 
Ielas  nosaukums Ielas garums Seguma veids Ielas esošais stāvoklis 

1 2 3 4 5 

  Lielvārdes pilsēta       

1 Andreja Pumpura iela 2.501 

Asfalts 

Ielas asfaltētais posms ir jau 

nolietojies, vietām ir bedres, uz ielas 

braucamās daļas ir ielāpi, kas ir 

nelīdzeni. Ielas nomales praktiski nav, 

uz tām ir izveidojies apauguma slānis. 

Ielas posmā, kur ir grants segums, 

ielas dilumkārta, gadu gaitā, ir 

nogreiderēta, uz ielas veidojas bedres, 

gar ielas malām izveidojies apauguma 

slānis. 

Grants 

2 Atpūtu iela 1.110 
Asfalts 

Grants 

3 Austriņu ceļš 0.714 
Asfalts 

Grants 

4 Druvas iela 0.514 
Asfalts 

Grants 

5 Gaismas iela 0.987 
Grants 

Asfalts 

6 Gunāra Priedes iela 0.402 
Asfalts 

Grants 

7 Kalna iela 0.186 
Asfalts 

Grants 

8 Krasta iela 0.159 
Asfalts 

Grants 

9 Liepu iela 0.709 
Asfalts 

Grants 

10 Mēness iela 
0.293 Asfalts 

0.563 Grants 

11 Meža iela 1.762 
Grants 

Asfalts 

12 Puškina iela 0.840 
Asfalts 

Grants 

13 Skolas iela 1.332 
Asfalts 

Grants 

14 Upes iela 0.664 
Asfalts 

Grants 

15 Vītolu iela 0.439 
Grants 

Asfalts 

16 Zvaigžņu iela 1.631 

Grants 

Asfalts 
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17 Avotu iela  0.372 

Asfalts 
Iela ir sliktā stāvoklī, tā ir nelīdzena, 

katru gadu uz tās veidojas bedres, 

kuras tiek aizpildītas ar karsto 

asfaltbetona masu. Nomales tikpat kā 

nav, tās ir nosēdušās zem asfaltbetona 

seguma līmeņa un uz tām ir 

izveidojies apauguma slānis.  

18 Akmeņu iela 0.037 

19 Dārza iela 0.378 

20 Parka iela 1.057 

21 Pils iela 0.710 

22 Putnu iela 0.719 

23 Slimnīcas iela 0.701 Asfalts 

24 Smilšu iela 0.214 Asfalts 

25 Spīdolas iela 0.616 Asfalts 

26 Stacijas iela 1.824 Asfalts 

27 Uzvaras iela 1.095 Asfalts 

28 Ausekļa iela 1.304 Asfalts 

Daļa ielas seguma ir atjaunota, taču 

daļa ir nelīdzena, kur veidojās bedres 

un plaisas, nomales ir ar apauguma 

kārtu.  

29 Dravnieku iela 0.571 Asfalts 

30 Edgara Kauliņa aleja 0.778 Asfalts 

31 Raiņa iela 1.531 Asfalts 

32 Rembates iela 1.675 Asfalts 

33 Lauku iela 0.844 Asfalts 

Esošai asfaltbetona segums ir labā 

stāvoklī, ir sakārtota ūdens atvades 

sistēma, gājēju celiņi un ielas 

apgaismojums. 

34 Mākoņu iela 0.110 Asfalts Ielas segums ir labs, bez jebkādiem 

defektiem. 35 Lāčplēša kapu ceļš 0.106 Asfalts 

36 Baņutas iela 0.212 Grants 

Grants segums ir nelīdzens, braucamā 

daļa gadu gaitā ir kļuvusi zemāka 

nekā pieguļošās teritorijas, tāpēc 

netiek nodrošināta lietus ūdens 

atvade, kas veicina peļķu veidošanos 

uz brauktuves daļas. Esošie grāvji 

pilda tikai noteces funkciju. Vietās, 

kur ir novadgrāvji ir izveidojusies 

apauguma kārta.  

37 Bērzu iela 0.652 Grants 

38 Birzes iela 0.165 Grants 

39 Burtnieku iela 0.272 Grants 

40 Ceriņu iela 0.232 Grants 

41 Cīruļu iela 0.241 Grants 

42 Čiekuru iela 0.331 Grants 

43 Daugavas iela 0.473 Grants 

44 Dievukalnu iela 0.462 Grants 

45 Draudzības iela 0.353 Grants 

46 Ezeru iela 0.080 Grants 

47 Gundegu iela 0.185 Grants 

48 Jāņa Grestes iela 0.440 Grants 

49 Kastaņu iela 0.420 Grants 

50 Krīvu iela 0.209 Grants 

51 Ķiršu iela 0.534 Grants 

52 Laimas iela 0.187 Grants 

53 Laivu iela  0.215 Grants 

54 Lakstīgalu iela 0.290 Grants 

55 Lapu iela 0.260 Grants 

56 Līču iela 0.324 Grants 
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57 Liepziedu iela 0.088 Grants 

58 Madaru iela 0.190 Grants 

59 Māras iela 0.232 Grants 

60 Mednieku iela 0.429 Grants 

61 Miera iela 0.910 Grants 

62 Nākotnes iela 0.268 Grants 

63 Opernieku iela 0.289 Grants 

64 Ošu iela 0.314 Grants 

65 Ozolleju iela 0.607 Grants 

66 Ozolu iela 0.837 Grants 

67 Pērkona iela 0.227 Grants 

68 Pieneņu iela 0.178 Grants 

69 Pļavu iela 0.185 Grants 

70 Priežu iela 0.186 Grants 

71 Rožu iela 0.059 Grants 

72 Saules iela 0.349 Grants 

73 Smilgu iela 0.642 Grants 

74 Strautu iela 0.058 Grants 

75 Teiku iela 0.313 Grants 

76 Vidus iela 0.229 Grants 

77 Virsaišu iela 0.445 Grants 

78 Zaļā iela 0.343 Grants 

79 Ziedu iela 0.080 Grants 

     

  Jumpravas pagasts       

 Jumpravas ciems       

1 Pirmo bezdelīgu iela 0.209 Asfalts 

Iela ir sliktā stāvoklī, tā ir nelīdzena, 

katru gadu uz tās veidojas bedres, 

kuras tiek aizpildītas ar karsto 

asfaltbetona masu. Nomales tikpat kā 

nav, tās ir nosēdušās zem asfaltbetona 

seguma līmeņa un uz tām ir 

izveidojies apauguma slānis. Uz ielas 

esošās akas ir gan iesēdušās, gan 

izlīdušas virs esošā asfaltbetona 

līmeņa, kā arī pie akām veidojās 

izskalojumi. 

2 Bērzu iela 0.211 Asfalts 

3 Ceriņu iela 0.164 Asfalts 

4 Dzelzceļa iela 0.476 Asfalts 

5 Graudu iela 0.186 Asfalts 

6 Inženieru iela 0.177 Asfalts 

11 Skolas iela 0.200 Asfalts 

12 Vidus iela 0.468 Asfalts 

13 Krapes iela 0.115 Asfalts 

14 Ziedu iela 0.061 Asfalts 

15 Centra iela 0.131 Asfalts 

7 Liepu iela 0.396 
Asfalts Ielas asfaltētais posms ir jau 

nolietojies, vietām ir bedres, uz ielas 

braucamās daļas ir ielāpi, kas ir 

nelīdzeni. Ielas nomales praktiski nav, 

uz tām ir izveidojies apauguma slānis. 

Ielas posmā, kur ir grants segums, 

ielas dilumkārta, gadu gaitā, ir 

nogreiderēta, uz ielas veidojas bedres, 

gar ielas malām izveidojies apauguma 

slānis. 

Grants 

8 Ozolu iela 0.647 

Asfalts 

Grants 



  

  82 

9 Neatkarības iela 0.239 Grants Grants segums ir nelīdzens, braucamā 

daļa gadu gaitā ir kļuvusi zemāka 

nekā pieguļošās teritorijas, tāpēc 

netiek nodrošināta lietus ūdens 

atvade, kas veicina peļķu veidošanos 

uz brauktuves daļas. Esošie grāvji 

pilda tikai noteces funkciju. Vietās, 

kur ir novadgrāvji ir izveidojusies 

apauguma kārta.  

10 Rītupītes iela 0.284 Grants 

16 Pašvaldības ceļš 0.127 Grants 

17 

Pašvaldības ceļš 

0.238 Grants 

  Dzelmes ciems       

18 Dzelmes iela 0.187 Asfalts Iela ir sliktā stāvoklī, tā ir nelīdzena, 

katru gadu uz tās veidojas bedres, 

kuras tiek aizpildītas ar karsto 

asfaltbetona masu. Nomales tikpat kā 

nav, tās ir nosēdušās zem asfaltbetona 

seguma līmeņa un uz tām ir 

izveidojies apauguma slānis.  

19 Saules iela 0.391 Asfalts 

  
Kopā Lielvārdes 

novadā: Kopā 48.056   

    Asfalts 24.343   

    Grants 23.713   

 

 

Pielikums Nr.5 „Lielvārdes novada pašvaldības struktūras 
shēma” 
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Pielikums Nr.6. Lielvārdes novada sociāla dienesta sociālo pabalstu 
un sociālo pakalpojumu budžeta izpilde 2013.gadā 

Nr. 

p.k. 

Pabalstu veidi 

 
Novadā kopā 

 

Lielvārdes 

pilsētā un 

Lielvārdes 

pagastā 

Jumpravas 

pagastā 

Lēdmanes 

pagastā 

 

I 

 

Lielvārdes novada 

pašvaldības sociālie 

pakalpojumi 

 

65430,50 

39 pers. 

 

27389,96 

22 pers. 

 

26755,19 

13 pers. 

 

2285,35 

4 pers. 

1. Citi sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi 

 

5866,62 

7 pers. 

155,00 

3 pers. 

5711,62 

4 pers. 

- 

2. Personas ievietošana 

ilgstošas sociālās aprūpes 

institūcijā u.c. iestādēs 

 

50563,88 

32 pers. 

27234,96 

19 pers. 

21043,57 

9 pers. 

2285,35 

4 pers. 

II. Sociālie pabalsti 98457,18 52835,53 28973,86 16647,79 

3. Pabalsts garantētā 

minimālā ienākumu 

(GMI) līmeņa 

nodrošināšanai 

35198,00 

287 pers./ 

136 ģim. 

14042,19 

151 pers./ 

75 ģim. 

15266,22 

83 pers./ 

40 ģim. 

5889,59 

53 pers./ 

21 ģim. 

 

4. Dzīvokļa pabalsts 

daudzdzīvokļu mājā 

5540,00 

197 pers./ 

80 ģim. 

4700,00 

121 pers./ 

50 ģim. 

420,00 

16 pers./ 

5 ģim. 

420,00 

41 pers./ 

14 ģim. 

5. Pabalsts kurināmā 

iegādei privātajā 

namīpašumā 

15120,00 

427 pers./ 

186 ģim. 

8340,00 

205 pers./ 

84 ģim. 

5960,00 

143 pers./ 

67 ģim. 

820,00 

79 pers./ 

35 ģim. 

6. Vienreizējs pabalsts 

ārkārtas situācijā 

3049,00 

39 pers./ 

32 ģim. 

1036,52 

21 pers./ 

15 ģim. 

730,00 

6 pers./ 

6 ģim. 

1282,68 

12 pers./ 

11 ģim. 

7. Sociālās garantijas 

bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam 

bērnam, kurš ir ārpus 

ģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpus ģimenes 

aprūpes beigšanās 

19842,49 16674,26 1898,23 1270,00 

7.1. Vienreizējs pabalsts 

patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai 

360,00 

4 pers. 

270,00 

3 pers. 

- 90,00 

1 pers. 

 

7.2. Vienreizējs pabalsts 

sadzīves priekšmetu un 

mīkstā inventāra iegādei 

700,00 

4 pers. 

525,00 

3 pers. 

- 175,00 

1 pers. 

7.3. Pabalsts ikmēneša 

izdevumu segšanai 

2783,23 

8 pers. 

1035,00 

4 pers. 

743,23 

2 pers. 

1005,00 

2 pers. 

7.4. Pabalsts audžuģimenei 

 

15999,26 

16 bērni/ 

8 ģim. 

14844,26 

13 bērni./ 

6 ģim. 

1155,00 

3 bērni/ 

2 ģim. 

- 

8. Pabalsti, kuri 

izmaksājami, ja to atļauj 

Sociālajam dienestam 

piešķirtais finansējums 

16437,49 8042,56 4699,41 3695,52 

8.1. Daļējs vai pilnā apmērā 

apmaksāts pabalsts bērnu 

ēdināšanai izglītības 

iestādēs 

8425,90 

143 pers./ 

93 ģim. 

5127,40 

88 pers./ 

54 ģim. 

 

2286,30 

34 pers./ 

22 ģim. 

1012,20 

21 pers./ 

17 ģim. 

8.2. Daļēji vai pilnā mērā 

apmaksāts veselības 

aprūpes pabalsts 

6002,83 

234 pers./ 

157 ģim. 

2348,48 

116 pers./ 

78 ģim. 

1600,50 

72 pers./ 

41 ģim. 

2053,85 

46 pers./ 

38 ģim. 
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8.3. Citi pabalsti 

(pases izgatavošana, 

atkarību ārstēšana, 

pamatvajadzību 

nodrošināšana, u.tml.) 

2008,76 

103 pers./ 

61 ģim. 

566,68 

26 pers./ 

18 ģim. 

812,61 

48 pers./ 

23 ģim. 

629,47 

29 pers./ 

20 ģim. 

III Lielvārdes novada 

pašvaldības finansiālais 

vai materiālais pabalsts 

novada iedzīvotājiem 

9004,31 5854,09 2070,38 1079,84 

9. Finansiālais pabalsts 

nozīmīgā dzīves jubilejā 

300,00 

3 pers. 

100,00 

1 pers. 

- 200,00 

2 pers. 

10. Materiālais pabalsts 

Ziemassvētkos: 

619,09 

 

283,79 

 
295,38 

 
39,92 

 

10.1. Materiālais pabalsts 

bērniem bērnu namos un 

personām sociālās aprūpes 

institūcijās 

489,09 

5 bērni./ 

44 pers. pans. 

253,79 

1 bērns/ 

25 pers. 

pans. 

195,38 

4 bērni/ 

15 pers. 

pans. 

39,92 

- bērni/ 

4 pers. 

pans. 

10.2. Materiālais pabalsts 

bāriņtiesas uzskaitē 

esošajiem bērniem, kuri 

ievietoti audžuģimenē 

130,00 

13 bērni 

30,00 

3 bērni 

100,00 

10 bērni 

- 

11. Materiālais un/vai 

finansiālais pabalsts 

personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

3035,22 

57 pers. 
2350,30 

45 pers. 

 

325,00 

6 pers. 
359,92 

6 pers. 

12. Vienreizējs finansiālais 

pabalsts personai, kura 

atbrīvota no ieslodzījuma 

vietas 

210,00 

7 pers. 
120,00 

4 pers. 
90,00 

3pers. 
- 

13. Vienreizējs pabalsts 

politiski represētām 

personām, Nacionālajiem 

atbrīv. un pretošanās 

kust. dalībniekiem, 

Černobiļas AES rezult. 

cietušām pers. un 

avārijas seku 

dalībniekiem svētkos 

4840,00 

121 pers. 

3000,00 

75 pers. 
1360,00 

34 pers. 
480,00 

12 pers. 

IV Kopā: 163891,99 86079,58 57799,43 20012,98 

 

V Noslēgti līgumi par 

personas aprūpi mājās 

71564,41 

13 līg./ 

14 pers. 

4037,39 

5 līg./ 

5 pers. 

1950,00 

6 līg./ 

7 pers. 

1169,02 

2 līg./ 

2 pers. 

 

 

Lielvārdes novada sociālā dienesta budžeta izpilde 2010./2011./2012./2013.gadā 

sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem 

 

Sociālie pabalsti/sociālie 

pakalpojumi novadā 

 

 

2010.gadā 

 

2011.gadā 

 

2012.gadā 

 

2013.gadā 

Lielvārdē: 

 

    

Sociālajiem pabalstiem 

 
242380,02 

 
171481,38 96882,83 58689,62 

467 pers./ 

201 ģim. 

Sociālajiem pakalpojumiem 19844,73 

10 pers. 
23225,00 

12 pers. 
20052,62 

16 pers. 
27389,96 

22 pers. 

KOPĀ sociālajiem pabalstiem 

un sociālajiem pakalpojumiem 
262224,75 

 
198421,00 116935,45 86079,58 
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Aprūpei mājās 5503,32 

5 līg./5 pers. 
6309,18 

6 līg./6 pers. 

6135,56 

6 līg./6 pers. 

4037,39 

5 līg. /5 pers. 

Jumpravā: 

 

    

Sociālajiem pabalstiem 

 

66306,78 50912,02 44291,73 31044,24 

190 pers./ 

90 ģim. 

Sociālajiem pakalpojumiem 14728,23 

12 pers. 
21556,60 

10 pers. 
23572,88 

14 pers. 
26755,19 

13 pers. 

KOPĀ sociālajiem pabalstiem 

un sociālajiem pakalpojumiem 

81035,01 73453,62 67864,61 57799,43 

Aprūpei mājās 3070,11 

7 līg./7 pers. 
3113,00 

5 līg./7 pers. 
2546,69 

5 līg./6 pers. 

 

1950,00 

6 līg./7 pers. 

Lēdmanē: 

 

    

Sociālajiem pabalstiem 

 

36677,30 27226,30 23066,87 17727,63 

167 pers./ 

80 ģim. 

Sociālajiem pakalpojumiem 

 

2093,10 

5 pers. 
1178,13 

2 pers. 
1128,00 

2 pers. 
2285,35 

4 pers. 

KOPĀ sociālajiem pabalstiem 

un sociālajiem pakalpojumiem 

38770,40 28404,43 24194,87 20012,98 

Aprūpei mājās 

 

900,00 

2 līg./2. pers. 
1340,13 

2 līg./2 pers. 
1503,82 

2 līg./2 pers. 
1169,02 

2 līg./2 pers. 

Novadā kopā: 

 

    

Sociālajiem pabalstiem 

 

345364,10 249619,70 172981,03 107461,49 

824 pers./ 

371 ģim. 

Sociālajiem pakalpojumiem 

 

36666,06 

27 pers. 
45959,73 

24 pers. 
36013,90 

32 pers. 
56430,50 

39 pers. 

KOPĀ sociālajiem pabalstiem 

un sociālajiem pakalpojumiem 

382030,16 300279,05 208994,93 163891,99 

Aprūpei mājās 

 

9473,43 

14 līg./14 pers. 
10762,31 

13 līg./15 pers. 
9563,95 

13 līg./14 pers. 
7156,41 

13 līg./14pers. 

 

 

STATISTIKA 

par Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes 

administratīvajās teritorijā veikto sociālo darbu skaitļos 2013.gadā 

 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Lielvārdē Jumpravā Lēdmanē 

 

Novadā 

kopā 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

Sociālajā darbā apzinātās 

iedzīvotāju kategorijas: 

 

    

1. Vientuļie pensionāri 63 27 22 112 

2. Daudzbērnu ģimenes/bērnu skaits 128/419 30/102 12/46 170/567 

3. Bez vecāku gādības palikušie bērni 

audžuģimenēs kopā/audžuģimenes, 

t.sk., vienā ģimenē divi audžubērni 

no dažādām dzīvesvietām 

13/6 3/2 -/- 16/7 

4. Bez vecāku gādības palikušie bērni 

kopā/ aizbildnībā/institūcijās 

9/13/6 7/3/4 6/6/- 22/22/10 

5. Černobiļas AES rezultātā cietušās 

personas un Černobiļas AES avārijas 

seku dalībnieki kopā 

22 11 5 38 
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6. Politiski represētās personas 59 23 8 90 

7. Bērni, kuriem noteikta invaliditāte 20 9 9 38 

8. Pieaugušās personas, kurām noteikta 

invaliditāte KOPĀ: 
275 109 56 440 

8.1. personas ar1. grupas 

invaliditāti 

43 14 7 64 

8.2. personas ar 2. grupas 

invaliditāti 

144 58 33 235 

8.3. personas ar 3. grupas 

invaliditāti 

88 37 16 141 

  

Sociālos pabalstus un sociālos 

pakalpojumus pieprasījušās un 

saņēmušās ģimenes/personas 

 

    

9. Pabalsts garantētā minimālā 

līmeņa(GMI) līmeņa nodrošināšanai 

(ģimenes/personas) 

75/151 40/83 21/53 136/287 

9.1. Garantētā minimālā līmeņa(GMI) 

līmeņa nodrošināšanai sociālo 

pabalstu atteikumi (personām) 

26 2 3 31 

10. Vienreizējs dzīvokļa pabalsts 

daudzdzīvokļu mājā 

(ģimene/personas) 

50/121 5/16 14/41 80/197 

11. Vienreizējs pabalsts kurināmā 

iegādei privātajā namīpašumā 

(ģimenes/personas) 

84/205 67/143 35/79 186/427 

12. Vienreizējs pabalsts ārkārtas 

situācijā (ģimenes/personas) 

15/21 6/6 11/12 32/39 

13. Daļēji vai pilnā apmērā apmaksāts 

veselības aprūpes pabalsts 

(ģimenes/personas) 

78/116 41/72 38/46 157/234 

14. Bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs 

daļējs vai pilnā apmērā apmaksāts 

pabalsts (ģimenes/bērni) 

54/88 22/34 17/21 93/143 

15. Pabalsts audžuģimenei 

(ģimenes/bērni) 

6/13 

 

1/2 - 

 

7/15 

 

16. Sociālās garantijas bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam, 

kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās 

(personas) 

4 

 

2 

 

3 

 

9 

 

17. Citi pabalsti (skolas piederumu, 

vasaras nometņu izdevumu segšanai, 

pirmās nepieciešamības preču 

iegādei u.c. gadījumos 

pamatvajadzību nodrošināšanai) 

(ģimenes/personas) 

 

18/26 

 

23/48 

 

20/29 

 

61/103 

18. Sociālais pakalpojums aprūpei 

mājās, noslēdzot aprūpes līgumu ar 

aprūpētāju/aprūpe mājās Mobilās 

brigādes projekta ietvaros (personas) 

 

5/10 

 

6/5 

 

2/6 

 

13/21 

19. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

(piemēram, psihologa, 

psihoterapeita, logopēda; 

narkoloģijas, u.c.) 

(ģimenes/personas) 

 

3/3 2/3 -/- 5/6 

20. Personām sniegtie sociālie 

pakalpojumi, ievietojot ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijā, 

22 13 4 39 
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pansionātā u.c. iestādēs (personas) 

21. Finansiālais pabalsts nozīmīgā 

dzīves 100 utt. gadu jubilejā 

(personas) 

 

1 - 2 3 

22. Finansiālais un/vai materiālais 

pabalsts Ziemassvētkos novadā 

kopā (bērniem/personām): 

4/25 14/15 -/4 18/44 

22.1. materiālais pabalsts bērniem bērnu 

namos/personām sociālās aprūpes 

institūcijās (personas) 

1/25 4/15 -/4 5/44 

22.2. materiālais pabalsts Lielvārdes 

novada Lielvārdes, Jumpravas un 

Lēdmanes bāriņtiesu uzskaitē 

esošajiem bērniem, kuri dzīvo 

audžuģimenēs (bērni) 

 

3 10 - 13 

23. Materiālais un/vai finansiālais 

pabalsts personām ar funkcionāliem 

traucējumiem (personas) 

45 6 6 57 

24. Vienreizējs finansiālais pabalsts 

personām, kuras atbrīvotas no 

ieslodzījuma vietas (personas) 

4 3 - 7 

25. Finansiālais pabalsts: 

- politiski represētajām personām/ 

- Černobiļas AES rezultātā cietušām 

personām un Černobiļas AES 

avārijas seku dalībniekiem/ 

- Nacionālās atbrīvošanās kustības 

dalībniekiem 

svētkos (Latvijas Republikas 

Proklamēšanas gadadienā) 

(personas) 

57/22/2 

=81 

23/11/- 

= 34 

8/4/- 

= 12 

98/37/2 

= 127 

26. Veiktais sociālais darbs ar 

tuviniekiem, kaimiņiem u.c. 

personām, par personu aprūpi viņu 

dzīvesvietā, nenoslēdzot aprūpes 

līgumus (aprūpe mājās risināto 

gadījumu skaits) 

13 7 6 26 

27. Pansionātos, bērnu namos, aprūpes 

iestādēs, krīzes centros, sociālās 

rehabilitācijas centros ievietotās 

personas: 

    

27.1. vispārējā tipa veco ļaužu 

pansionātos, sociālās aprūpes 

institūcijās, bērnu namos par kurām 

izdevumus sedz Sociālais dienests 

22 13 4 39 

27.2. specializētās valsts apmaksātās 

sociālās aprūpes iestādēs 

12 6 2 20 

27.3. sociālās rehabilitācijas centros 

(SIVA) uzņemtas rindā un 

saņēmušas pakalpojumu (pieaugušās 

personas) 

16 11 5 32 

27.4. ilgstošas sociālās aprūpes centros 

ievietotie bērni 

4 4 0 8 

27.5. krīzes centros vai sociālās 

rehabilitācijas centros ievietoti bērni 

11 1 7 19 

27.6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

dzīvesvietā bērniem, kuri cietuši no 

prettiesiskām darbībām 

3 1 0 4 
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Cita statistika 

 

28. Riska ģimenes, kurām iekārtotas 

riska ģimeņu lietas 

69 16 32 117 

29. Trūcīgas ģimenes/personas 164/380 79/168 59/132 306/680 

30. Maznodrošinātas ģimenes/personas 41/117 4/15 11/20 56/152 

31. Sociālo darbinieku iekārtotas klientu 

lietas pieaugušajiem 

1264 304 246 1814 

32. Sociālo pedagogu iekārtotās klientu 

lietas skolniekiem 

411 46 31 488 

33. Sociālo pabalstu un sociālo 

pakalpojumu saņēmušo personu 

skaits (katra persona 

datorprogrammā SOPA uzskaitīta 

tikai vienu reizi gadā, bet persona 

Sociālo dienestu apmeklējusi 

vairākkārtīgi) 

473 246 167 886 

34. Apsekošanas dzīvesvietās, sarunas 

sociālajā dienestā, t.sk. sociālo 

pedagogu veiktais darbs ar klientiem 

(pēc datiem klientu reģistrācijas 

burtnīcās 

1247 203 687 2137 

35. Sociālajā dienestā saņemtās vēstules 

(reģistrētas programmā „Namejs”) 

350 30 123 503 

36. Sociālā dienesta nosūtītās vēstules 

(reģistrētas programmā „Namejs”) 

2933 776 733 4442 

37. Sastādīti sociālās rehabilitācijas 

plāni personām risku ģimenēs 

8 2 6 16 

38. Darbs ar LR IeM Valsts policijas 

Rīgas reģiona pārvaldes Ogres 

iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 

Nepilngadīgo lietu inspekcijas 

uzskaitē reģistrētajiem 

nepilngadīgajiem/noņemtajiem no 

uzskaites nepilngadīgajiem 

(personas) 

5/1 - - 5/1 

39. Lielvārdes sociālajā dienestā 

notikušās sēdes, lai izskatītu sociālos 

pabalstus un sociālo pakalpojumu 

jautājumus (sēdes) 

- - - 229 

40. Veiktais sociālais darbs, piemēram, 

sarunas Sociālajā dienestā vai 

sarunas pa tālruni, apsekošanas 

dzīvesvietās, u.tml., kas nav 

dokumentāli fiksētas 

Piemēram, 

220 darba 

dienas x 

2 risinātas 

situācijas 

vidēji dienā x 

9 darbinieki 

= 3960 

risinātas 

situācijas 

vidēji gadā 

Piemēram, 

220 darba 

dienas x 

2 risinātas 

situācijas 

vidēji dienā x 

2 darbinieki 

= 880 

risinātas 

situācijas 

vidēji gadā 

Piemēram, 

220 darba 

dienas x 

2 risinātas 

situācijas 

vidēji dienā x 

2 darbinieki 

= 880 

risinātas 

situācijas 

vidēji gadā 

Piemēram, 

220 darba 

dienas x 

2 risinātas 

situācijas 

vidēji dienā x 

13 darbinieki 

= 5720 

risinātas 

situācijas 

vidēji gadā 

41. Noslēgtie līgumi par darba un 

sociālo prasmju veicināšanu 

(personām) 

102 176 30 308 

42. Klienta un sociālā darbinieka 

noslēgtās Vienošanās par 

līdzdarbības pienākumu pildīšanu 

(personas) 

179 79 76 334 

43. Piešķirtas „Latvenergo” dāvinājuma 

kartes 

266 54 30 350 

44. Notikušas Sociālo, medicīnas un 11 1 1 13 
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reliģijas jautājumu komitejas sēdes 

45. Personas, kurām nodrošināts 

asistentu pakalpojums 

1 3 1 5 

46. Noslēgtie līgumi par tehnisko 

palīglīdzekļu piešķiršanu lietošanā 

5 9 7 21 

47. Sadarbība ar sekojošām institūcijām 

Latvijā: „Fazer”; „Paēdušai 

Latvijai”; Lielvārdes Attīstības 

fondu; „Zilais krusts”; „Velku 

biedrība” un citiem, piemēram, 

ārzemju labdarības fondiem 

(norādīts, cik reizes gadā saņemta 

palīdzība ģimenei vai personai) 

1990 1240 2038 5268 

48. Humānās palīdzības punkti 

(2013.gadā novada sociālie 

darbinieki un Lēdmanes pagasta 

bāriņtiesas darbiniece vairākkārtīgi 

braukuši uz izdales punktiem 

Latvijā, lai atvestu humāno palīdzību 

novada iedzīvotājiem (higiēnas 

preces, segas, mēbeles, drēbes un 

sadzīves priekšmetus u.tml.)) 

1 (Sociālajā 

dienas 

aprūpes 

centrā) 

1 1 3 

49. Divas reizes Lēdmanes pagastā 

organizētas un pavadītas Leifa 

Sondeilas (Baltic Aid ASS vadītāja) 

vizītes un uzturēšanās Lēdmanes 

pagastā (katru reizi 3 dienas) 

- - 2 reizes pa 3 

dienām 

2 reizes pa 3 

dienām 

 

 

 

Sociālais dienas aprūpes centrs: 

    

50. 2013.gadā Sociālo dienas aprūpes 

centru no Lielvārdes pilsētas un 

Lielvārdes pagasta teritorijas, 

Jumpravas un Lēdmanes pagastiem 

apmeklējušas pieaugušas personas, 

bērni un skolēni (individuāli, grupu 

nodarbībās, 

kā dažādu biedrību biedri u.tml.) 

418 62 35 515 

51. Sociālajā dienas aprūpes centrā 

trūcīgas vai maznodrošinātas 

personas saņēmušas pārtikas pakas 

(paku skaits) 

3202 1140 908 5250 

52. Lielvārdes novada sociālā dienesta 

Sociālā dienas aprūpes centrā 

apmeklēja psihologu (personas) 

81 

 

5 22 

(psihologs 

brauca uz 

Lēdmani) 

108 
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Pielikums Nr.7. 2013.gada nozīmīgākie notikumi Lielvārdes novadā 
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Pielikums Nr.8. Lielvārdes novada domes 27.06.2014. sēdes lēmums 
Nr. 220 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2013.gada publiskā 
pārskata apstiprināšanu” 
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Pielikums Nr.9. Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu pārskatu 
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