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IEVADS

1.1. LIELVĀRDES NOVADA DOMES PRIEKŠĒDĒTĀJA ZIŅOJUMS

Lielvārdes  novada  pašvaldība  savu  darbību  veic  saskaņā  ar  likumu  „Par 
pašvaldībām”.  Pašvaldības  budžeta  līdzekļi  tiek  izmantoti  šajā  likumā  noteikto  funkciju 
īstenošanai.

Lielvārdes novada pašvaldības konsolidētais gada pārskats atspoguļo informāciju par 
2009.gadā pašvaldībā īstenoto darbību. Būtiskas izmaiņas 2009.gadā ieviesa administratīvi 
teritoriālās  reformas  īstenošana,  kā  rezultātā  Lielvārdes  novadā  apvienojās  Lielvārdes 
novada,  Jumpravas  pagasta  un  Lēdmanes  pagasta  pašvaldības.  Reformas  rezultātā  no 
2009.gada  1.jūlija  pašvaldības  teritorija  sastāda  22578,6  ha,  t.sk.,  Lielvārdes  pilsēta  un 
pagasts – 6007,5 ha, Jumpravas pagasts – 8744,1 ha un Lēdmanes pagasts – 7826 ha. 

Uz  2009.gada  1.jūliju  savu  dzīvesvietu  Lielvārdes  novadā  deklarējušas  11562 
personas, t.sk., Lielvārdes pilsētā un pagastā – 7907 personas, Jumpravas pagastā – 2146 
personas un Lēdmanes pagastā – 1438 personas.

Lielvārdes  novads  finansē  11  izglītības  iestādes,  tajā  skaitā  -  2  vidusskolas,  3 
pamatskolas,  1  speciālo  internātpamatskolu,  2  pirmsskolas  izglītības  iestādes,  1  mūzikas 
skolu,  1  mūzikas  un  mākslas  skolu  un  sporta  centru.  Pašvaldības  darbu  izglītības  jomā 
ietekmēja valstī īstenotā izglītības reforma, kā rezultātā būtiski tika samazināts finansējums 
pedagoģisko  darbinieku  atalgojumam.  Vispārizglītojošo  skolu  darbu  par  piešķirtajiem 
finansu  līdzekļiem  bija  iespējams  nodrošināt,  bet  interešu  izglītības  iestāžu  darba 
nodrošinājumam pašvaldībai 2009.gada 2.pusgadā nācās piešķirt papildus finansējumu. Arī 
2010.gadā  interešu  izglītības  iestādēm ir  būtiski  samazināts  valsts  finansējums pedagogu 
atlīdzībai, līdz ar to, lai pašvaldība nodrošinātu šo iestāžu pilnvērtīgu darbību, nepieciešams 
piesaistīt  papildus  pašvaldības  līdzekļus.  Papildus  finansējuma  piesaistei  pedagogu 
atbalstam,  2009.gada  2.pusgadā  pašvaldība  uzsāka  īstenot  Eiropas  sociālā  fonda  (ESF) 
projektu „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 
Projekts tiks īstenots arī 2010.un 2011.gadā. 

Kultūras  jomā  novada  pašvaldība  finansē  –  2  kultūras  namus,  1  tautas  namu,  1 
muzeju, 4 bibliotēkas un 21 amatierkolektīvu. 2009.gada 2.pusgadā tika samazināts valsts 
atbalsts  amatierkolektīvu  darbības  nodrošināšanai,  līdz  ar  to  palielinot  pašvaldības 
izdevumus šajā jomā. 2010.gadā notiks X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, 
kas prasīs papildus finansējumu no pašvaldības budžeta. 

2009.gadā  īstenojot  rajona  padomju  likvidāciju,  pašvaldībai  būtiski   palielinājās 
veicamo funkciju skaits izglītības un kultūras jomās.

Sociālās  aizsardzības  funkcijas  pašvaldībā  īsteno  Lielvārdes  novada  sociālais 
dienests,  kā  arī  savu  funkciju  ietvaros  Lielvārdes,  Jumpravas  un  Lēdmanes  bāriņtiesas. 
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī 2009.gadā, būtiski palielinājās pašvaldības izdevumi 
sociālajā  sfērā.  Naudas  līdzekļi  tika  tērēti  garantētā  minimālā  ienākuma  (GMI) 
nodrošināšanai,  maznodrošināto  bērnu  bezmaksas  ēdināšanai  skolās  un  bērnudārzos, 
pabalstiem  invalīdiem  un  maznodrošinātām  personām  dzīvojamo  platību  uzturēšanas 
problēmu  risināšanai,  norēķiniem  ar  sociālās  aprūpes  iestādēm  –  pansionātiem  un 
bērnunamiem,  kā  arī  ārkārtas  situāciju  risināšanai,  saskaņā  ar  pašvaldības  saistošajiem 
noteikumiem  par  sociālās  palīdzības  sniegšanu.  2009.gada  otrajā  pusgadā  tika  veikti 
grozījumi šajos noteikumos un ar 2009.gada 28.oktobri tika pārtraukta bērnu piedzimšanas 
pabalstu un tuvinieku miršanas pabalstu izmaksa.  Sociālās spriedzes mazināšanai 2009.gadā 
pašvaldība  uzsāka  īstenot  ESF  projektu  „Darba  praktizēšanas  pasākumu  nodrošināšana 
pašvaldībās  darba  iemaņu  iegūšanai  un  uzturēšanai”,  kurš  turpināsies  arī  2010.gadā. 
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2009.gada  pavasarī  darbību  uzsāka  Lielvārdes  novada  sociālā  dienesta  Dienas  aprūpes 
centrs.

Domes pieņemto lēmumu izpildi, darba organizatorisko nodrošinājumu no 2009.gada 
1.jūlija  veic  Lielvārdes  novada  domes  izpilddirektors,  Lielvārdes  novada  pašvaldības 
administrācija, Jumpravas pagasta un Lēdmanes pagasta pārvaldes. Sabiedrības informēšanai 
par pašvaldības īstenoto darbību un pieņemtajiem lēmumiem, pašvaldība izdod laikrakstu 
„Lielvārdes  ziņas”.  No 2009.gada  2.pusgada  izdevuma tirāža  tika  palielināta,  tādā  veidā 
nodrošinot visa izveidotā novada iedzīvotājus ar bezmaksas pašvaldības izdevumu. 

2009.gadā  pašvaldības  grāmatvedības  un  finanšu  uzskaiti  nodrošināja  daļēji 
centralizēta  un decentralizēta  grāmatvedība,  kā rezultātā  konsolidētos pārskatus veidoja 9 
atsevišķi pārskati. Lai izveidotu vienotu un pārskatāmu grāmatvedības uzskaites un finanšu 
analīzes  sistēmu,  no  2010.gada  1.janvāra  pašvaldība  ieviesa  centralizētas  grāmatvedības 
darbības formu. 

Saimnieciskajā  jomā  pašvaldības  darbībā  2009.gadā  atspoguļojās  visā  valstī 
novērojamā situācija  –  par  7% samazinājās  faktiskie  ieņēmumi  no Iedzīvotāju  ienākuma 
nodokļa,  salīdzinot  ar  plānotajiem,  kā  arī  par  2%  pašvaldības  ieņēmumi  no  maksas 
pakalpojumiem.  Tā  kā  Lielvārdes  pašvaldība  2009.gadā  plānoja  bezdeficīta  budžetu, 
neparedzot  pārpalikumu,  tad  2009.gada  otrajā  pusē  nācās  ierobežot  budžeta  izdevumus. 
Pašvaldības  iestādēs  tika  samazināts  saimnieciskais  nodrošinājums,  kā  rezultātā  tika  arī 
ierobežotas investīcijas attīstībai, materiāli tehniskās bāzes uzturēšanai un pilnveidošanai. 

2009.gadā tika pabeigti darbi pie ilgus gadus realizētā Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
projekta  „Ūdenssaimniecības  attīstība  Austrumlatvijas  upju  baseinos”  ,  kuru  īsteno  SIA 
„Lielvārdes Remte” piedaloties Lielvārdes novada pašvaldībai ar savu līdzfinansējumu. 

2009.gadā  tika  pabeigti  2  lieli  būvniecības  projekti  –  E.Kauliņa  Lielvārdes 
vidusskolas piebūves rekonstrukcija un Eiropas lauksaimniecības virzības un garantiju fonda 
(ELGF) līdzfinansētā Lēdmanes stadiona rekonstrukcija.

Lēdmanes  pagastā  turpinājās  darbi  pie  pagasta  centra  labiekārtošanas  un  tika 
nomainīts jumta segums vairākām pašvaldības īpašumā esošajām ēkām. Ieguldot pašvaldības 
līdzekļus Lēdmanes pamatskolas bērnudārzā tika atvērta papildus grupa.

Jumpravas  pagastā  turpinājās  darbs  pie  Jumpravas  vidusskolas  siltināšanas  un 
labiekārtošanas, vispārējā izglītības iestādē „Zvaniņš” tika veikta korpusa renovācija, veikts 
ūdenstorņa remonts, remontēta Vidus iela un labiekārtota doktorāta apkārtne.

Lielvārdes pilsētā tika īstenots Bērnu un ģimenes lietu ministrijas finansēts projekts 
"Bērnu rotaļu laukuma izveidošana  Spīdolas  ielas  dzīvojamā masīvā",  turpinājās  Eiropas 
reģionālās  attīstības  fonda  (ERAF)  līdzfinansētais  projekts  "Kvalitatīvai  dabaszinātņu 
apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā" 
un  ESF  līdzfinansētais  projekts  "Atbalsts  alternatīvās  aprūpes  pakalpojumu  pieejamības 
attīstībai". Lielvārdē 2009.gadā tika izstrādāti teritorijas plānojuma grozījumi un Lielvārdes 
pilsētas „Lāčplēša” laukuma tehniskais  projekts. 

2009.gadā  tika  sagatavoti  vairāki  projektu  pieteikumi  uz  Eiropas  fondu 
izsludinātajiem  konkursiem.  Vairāki  no  šiem  projektiem  saistīti  ar  infrastruktūras 
uzlabošanu,  un  tiem bija  nepieciešams  izstrādāt  tehnisko  dokumentāciju.  2009.gadā  tika 
uzsākts darbs pie jaunās novada attīstības programmas, kuru izstrādāt paredzēts 2010.gadā. 

2010.gadā  Lielvārdes  novadā  tiks  īstenoti:  Klimata  pārmaiņu  finanšu  instrumenta 
līdzfinansēts  projekts  „Energoefektivitātes  paaugstināšana  Lielvārdes  mūzikas  skolā, 
Lēdmanes  pamatskolā  un  Jumpravas  vidusskolā”,  ERAF  projekti  „Lielvārdes  izglītības 
iestāžu  informatizācija”  un  „Jumpravas  speciālās  internātpamatskolas  rekonstrukcija  un 
aprīkojuma uzlabošana”, ELGF projekti „Pašvaldības autoceļa "Plēsumi- Lielvārde- Rozītes" 
rekonstrukcija, „Kaibalas pamatskolas zāles piebūves rekonstrukcija” un „Daudzfunkcionālā 
stadiona rekonstrukcija Jumpravā”. 
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Kopējais  pašvaldību  saistību  apjoms  (pamatsummas  +  procentu  maksājumi)  uz 
2010.gada  janvāri  sastāda  10,42%  no  pašvaldības  2010.gada  ieņēmumiem  (bez 
mērķdotācijām).  Nākotnē  samazinoties  faktiskajiem  ieņēmumiem  pastāv  risks  būtiski 
pieaugt  saistību  apjomam pret  pašvaldības  ieņēmumiem,  kas varētu  ietekmēt  pašvaldības 
funkciju veikšanas apjomu un kvalitāti.

Pašvaldības  darbību  nākotnē  būtiski  ietekmē  neskaidrības  par  valsts  mērķdotāciju 
apjomu pedagoģiskajam atalgojumam, kas ir cieši saistīts ar izglītības iestāžu pastāvēšanu 
novadā. 

1.2. PĀRSKATA SASTĀDĪŠANAS VISPĀRĒJIE PRINCIPI

Kopsavilkuma finanšu pārskats  aptver  laika  periodu no 2009.gada 1.janvāra līdz 
2009.gada 31.decembrim.

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a) pieņemts, ka pašvaldība darbosies arī turpmāk;
b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
c) posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:

o pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam gūtie ieņēmumi;
o ņemtas  vērā  visas  paredzamās  riska  summas  un  zaudējumi,  kas  radušies 

pārskata  gadā,  vai  iepriekšējos  gados,  arī  tad,  ja  tie  kļuvuši  zināmi  laika 
posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;

o aprēķinātas  un  ņemtas  vērā  visas  vērtību  samazināšanas  un  nolietojuma 
summas;

d) ņemti  vērā ar  pārskata  gadu saistītie  ieņēmumi un izmaksas  neatkarīgi  no maksājuma 
datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma; 
e) aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
g) norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 
pieņemšanu, maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
i)  saimnieciskie  darījumi gada pārskatā atspoguļoti,  ņemot vērā to ekonomisko saturu un 
būtību, nevis juridisko formu.

Konsolidējot pārskatus, apvieno budžeta iestāžu finanšu pārskatus.
Apvienojot  pakļautībā  esošo  iestāžu  finanšu  pārskatus,  par  pamatu  ņem  katras 

iestādes  sagatavotos  un  apstiprinātos  finanšu  pārskatus.  Grāmatvedības  finanšu pārskatus 
sagatavo saskaņā ar pārskata sagatavošanas norādītajiem pamatprincipiem.

Pakļautībā esošo iestāžu finanšu pārskatu konsolidāciju  veic,  apvienojot  attiecīgos 
bilances  posteņus  un  izslēdzot  savstarpējos  darījumus  starp  konsolidācijā  iesaistītām 
iestādēm.

Izslēgšana attiecas uz savstarpējiem debitoriem un kreditoriem, kā arī aizdevumiem 
uz aizņēmumiem,  savstarpējiem darījumiem.  Ja pārskata gadā notikuši  citi  darījumi starp 
iestādēm, kas iesaistītas konsolidācijā, to atlikumus bilancē savstarpēji izslēdz. Konsolidējot 
pārskatus viena budžeta ietvaros, izslēdz tos darījumus, ko savstarpēji veic viena budžeta 
ietvaros. 

Sagatavojot pašvaldības kopsavilkuma finanšu pārskatu izslēgti darījumi, kuri notikuši 
starp pārskatā iekļautajām budžeta iestādēm.
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1.3. APSTIPRINĀTĀS UN SPĒKĀ ESOŠĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

2009.gadā Lielvārdes novada teritorijā spēkā bija sekojoši attīstības plāni:
1.Lielvārdes  pilsētā  un pagastā  – 2002.gadā apstiprināts  „Lielvārdes  pilsētas  ar  lauku 

teritoriju teritorijas attīstības plāns 1.Sējums teritorijas attīstības programma 2.sējums esošā 
situācija Lielvārde, 2002. „

2. Lēdmanes pagastā - 2005.gadā apstiprināts „Lēdmanes pagasta teritorijas plānojums 
2005.-2017.gadam”

3. Jumpravas pagastā - 2005.gadā apstiprināts „Jumpravas pagasta teritorijas plānojums 
2005.-2017.gadam”

Lielvārdes  novada  pašvaldība  2010.gadā  uzsākusi  darbu  pie  jaunas  kopējas  novada 
attīstības programmas izstrādes.

2. LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
2.1. PAMATBUDŽETS

Lielvārdes  novada  pašvaldības  budžets  2009.gadā  ietver  sevī  daudzas  izmaiņas. 
Teritoriālās reformas rezultātā, apvienojoties Lielvārdes novadam, Lēdmanes pagastam un 
Jumpravas pagastam, 2009.gada vidū apvienoti tiek arī šo pašvaldību budžeti. 

Lielvārdes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
2009.gadā, Ls

49%22%

16%

8% 2%

3%

Ienākuma nodokļi 49%

Īpašuma nodokļi 3%

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas

Naudas sodi un sankcijas

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2%

Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
8%
Valsts budžeta transferti 16%

Pašvaldību budžetu transferti 22%

Pārskats atspoguļo gan 2009.gada 1.pusgada – atsevišķos pašvaldības budžetus, kā arī 
2009.gada  2.pusgadu  –  novada  konsolidēto  budžetu.  Tāpat  būtiskas  izmaiņas  budžeta 
izpildes  pārskatos  ienesa  rajona  padomju  likvidēšana.  Iepriekšējos  gados  un  2009.gada 
1.pusgadā valsts mērķdotācijas tika saņemtas no rajona padomēm, savukārt 2.pusgadā un arī 
2010.gadā - no valsts budžeta.  Šīs izmaiņas ierobežo iespēju pārskatāmi analizēt  budžeta 
procesus.

Lielvārdes  novada  pašvaldības  budžets  2009.gadam  ir  bezdeficīta  budžets,  t.i., 
sabalansēts  ieņēmumu  un  izdevumu  daļā.  Kopējie  ieņēmumi  sastāda  Ls  6 172  771,  bet 
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izdevumi  –  Ls  7 571  229  (t.sk.,  ieguldījums  SIA  „Lielvārdes  Remte”  Ls  427  767  un 
aizdevumu pamatsummas  atmaksa  Ls  295 005)),  naudas  līdzekļu  atlikums  uz 2009.gada 
sākumu Ls 1 360 740, uz gada beigām Ls 541143, savukārt saņemto aizņēmumu kopsumma 
2009.gadā sastāda Ls 578 861. 
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Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2008.-
2010.gads

2008.gads 2009.gads 2010.gads*

* plānotie ieņēmumi

Lielāko  pašvaldības  pamatbudžeta  ieņēmumu  daļu  veido  iedzīvotāju  ienākumu 
nodoklis, kurš ir 48% no visiem ieņēmumiem un tas, salīdzinot ar 2008.gadu, ir samazinājies 
par 28 % , kas latos sastāda Ls 1 132 269. Šāds nodokļa samazinājums būtiski ietekmēja 
pašvaldības darbu. Lai nodrošinātu esošo iestāžu darbu un pašvaldības funkciju izpildi, nācās 
būtiski pārskatīt izdevumus. 
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Otrs  lielākais  pamatbudžeta  ieņēmumu  avots  2009.gada  budžetā  ir  maksājumi  no 
valsts  un  pašvaldību  budžetu  mērķdotācijām.  2009.gada  pirmajā  pusgadā  mērķdotācijas 
pedagogu atalgojumiem tika saņemtas no rajona padomēs, savukārt no 2.pusgada šīs pašas 
mērķdotācijas  tika  pārskaitītas  tieši  no  valsts  budžeta.  Kopā  tie  ir  38%  no  kopējiem 
ieņēmumiem. Pašvaldība šo līdzekļu sadalē nepiedalās, bet ir tikai starpnieks starp Izglītības 
un Kultūras ministrijām un darbiniekiem. Kopējais mērķdotāciju samazinājums salīdzinot ar 
2008.gadu sastāda Ls 600 757 (20%), savukārt 2010.gadā iespējams tas sasniegs pat 36% 
samazinājumu.  Tas  saistīts  ar  pedagogu  darba  samaksas  izmaiņām  no  2009.gada 
1.septembra.

Lielvārdes novada pašvaldības izdevumi pa valdības 
funkcionālajām kategorijām 2009.gadā, Ls
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2009.gada  budžets  veidots,  lai  pabeigtu  iepriekšējos  gados  iesāktos  darbus,  kā  arī 
nodrošinātu  pašvaldības  iestāžu  darbu  un  funkciju  veikšanu.  Sākotnēji  apstiprinātais 
pašvaldības budžets tika koriģēts samazinot pašvaldības izdevumus. Galvenā vērība, tāpat kā 
iepriekšējos gados, pievērsta izglītības sistēmai. 2009.gadā valstij  būtiski mainot izglītības 
finansēšanas sistēmu, mainījās arī pašvaldības loma šo līdzekļu sadalē. Lai turpinātu interešu 
izglītības  iestāžu  darbu,  pašvaldībai  2009.gada  2.pusgadā  nācās  daļēji  finansēt  pedagogu 
atalgojumu  daļu.  No  pamatbudžeta,  ņemot  vērā  valsts  mērķdotācijas  pedagogu  algām, 
pašvaldība izglītības sistēmas uzturēšanai atvēlēja 51% līdzekļu. Otru lielāko izdevumu daļu 
sastāda pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 18%. Šajos izdevumos iekļauti 
teritorijas  uzkopšanas,  kapu  apsaimniekošanas,  autoparka  uzturēšanas,  t.sk.  auto  līzingu 
maksājumi, izdevumi. Trešā lielākā izdevumu daļa ir vispārējie vadības dienesti, kas ietver 
tādus  izdevumus,  kā  deputātu,  administrācijas  un  izpildvaras  uzturēšanas,  pašvaldības 
aizņēmumu kredīta procentu un pašvaldību savstarpējo norēķinu izdevumus. 

Lielvārdes novada pašvaldības izdevumi pēc ekonomiskās
 klasifikācijas 2009.gadā, Ls
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Transferti
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Analizējot  pašvaldības  pamatbudžeta  izdevumus  pēc  ekonomiskās  klasifikācijas, 
redzams,  ka  lielākos  pašvaldības  izdevumus  sastāda  atlīdzība  (t.sk.  darba  devēja  valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas - 51% no visiem 2009.gada izdevumiem. Šajos 
izdevumos iekļauti arī valsts finansēto pedagoģisko darbinieku atalgojumi. 
17% pašvaldības izdevumu sastāda ieguldījumi pašvaldības pamatkapitālā – tika pabeigta 
E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas piebūves rekonstrukcija, kā arī Jumpravas un Lēdmanes 
pagastos  tika  pabeigti  iesāktie  projekti  infrastruktūras  attīstībai.  15%  no  pašvaldības 
izdevumiem sastāda visi pašvaldības izmantotie pakalpojumi, savukārt materiālu, preču un 
energoresursu iegādes sastāda 8%.
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2.2. SPECIĀLAIS BUDŽETS

Pašvaldības  speciālo  budžetu  veido  īpaši  iezīmēti  ieņēmumi  un  kura  līdzekļi 
lietojami saistībā ar šiem ieņēmumiem.

Arī speciālā budžeta līdzekļu apritē 2009.gadā no tika izmaiņas saistībā ar teritoriālo 
reformu. Pirmajā pusgadā autoceļu fonda līdzekļus pašvaldība saņēma caur SIA „Ogres 
rajona ceļu fondu”, savukārt sākot ar 2.pusgadu šie līdzekļi tika pārskaitīti jaunizveidoto 
novadu speciālā budžeta kontos. 

2009. gadā Lielvārdes pašvaldības budžetā no autoceļu fonda tika saņemti Ls 159001 
kas  ir  par  68  % mazāk  nekā  2008.gadā.  No  autoceļa  fonda  līdzekļiem tiek  veikta  ielu 
apgaismojuma uzturēšana un ielu un ceļu ikdienas un periodiskā uzturēšana.

Valsts mērķdotācijas pašvaldību autoceļu 
fondiem 2008.-2010.gads, Ls

2008.gads

2009.gads

2010.gads*

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Ls

*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. Ielu un ceļu periodiskai uzturēšanai, kas ietver liekākus 
remontus un autoceļu segumu uzlabošanas pasākumus, šobrīd pašvaldībai nav finansējuma.

Otrs speciālā budžeta ieņēmumu veids ir ieņēmumi no dabas resursu nodokļa. Arī šie 
ieņēmumi 2009.gadā samazinājās par 27% salīdzinot ar 2008.gadu un sastādīja Ls 11662.
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3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS DIVOS IEPRIEKŠEJOS GADOS

Pašvaldības nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats 2009.gadā

Rādītāji Sākotnējā vērtība Atlikusī vērtība
uz 01.01.2009. uz 31.12.2009. uz 01.01.2009. uz 31.12.2009.

Nemateriālie ieguldījumi (020+040+060) 223 130 201 198 136 203 98 763
Koncesijas, patenti, licences, tirdzniecības vietas un līdzīgas tiesības 81 185 72 508 38 471 25 951

 t.sk. datoru programmas 73 296 68 279 31 993 22 607
        pārējās licences    7 889 4 229 6 478 3 344

Pārējie nemateriālie ieguldījumi 117 326 126 315 73 113 70 437
Nemateriālo ieguldījumu izveidošana 24 619 2 375 24 619 2 375
Pamatlīdzekļi (080+170+180+250) 15 198 379       16 349 958       12 079 437       12 647 933
Zemes gabali, ēkas un būves 13 045 149 14 751 325 10 536 689 11 742 201

t.sk. dzīvojamās ēkas 375 504 410 851 256 647 284 818
nedzīvojamās ēkas 4 484 278 5 895 796 3 479 151 4 801 963
transporta būves 7 000 613 7 089 719 5 801 394 5 501 084
zeme zem ēkām un būvēm 271 446 271 835 271 446 271 835
kultivētā zeme 34 664 36 307 34 664 36 307
atpūtai un izklaidei izmantojamā zeme 26 249 26 249 26 249 26 249
pārējā zeme 177 328 177 740 177 328 177 740
inženierbūves 575 398 567 220 397 193 384 803
pārējais nekustamais īpašums 99 669 275 608 92 617 257 402

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 84 767 91 049 25 991 25 911
Pārējie pamatlīdzekļi (190-240) 1 241 096 1 295 211 689 390 667 448

 t.sk. transportlīdzekļi 183 232 186 969 91 882 83 319
 saimnieciskais inventārs 517 193 508 041 255 207 218 757
 bibliotēku fondi 189 095 200 737 189 095 200 737
izklaides, literārie un mākslas oriģināldarbi 9 740 9 728 9 740 9 728
antīkie un pārējie mākslas priekšmeti 125 222 125 222
datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 195 386 212 028 78 017 79 717
 pārējie pamatlīdzekļi 146 325 177 486 65 324 74 968

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas 613 058 0 613 058 0
t.sk. pamatlīdzekļu izveidošana 531 0 531 0
nepabeigtā celtniecība 612 527 0 612 527 0
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Bioloģiskie un pazemes aktīvi 214 309 212 373 214 309 212 373
t.sk. pazemes aktīvi 171 880 169 944 171 880 169 944
mežaudzes 42 429 42 429 42 429 42 429

Kopā          15 421 509      16 551 156       12 215 640       12 746 696

4. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS

Pašu kapitālu veido:

1. Rezerves (ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve un pārējās rezerves).

2. Iepriekšējo gadu budžeta izpildes rezultāts.

3. Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts.

Iepriekšējo pārskata gadu budžeta izpildes rezultātu un pārskata gada budžeta izpildes rezultātu uzskaita sadalījumā pa budžetu veidiem.

Lielvārdes pašvaldības līdzdalība uzņēmumu kapitālā

Nr. 
p.k. Nosaukums Reģistrācijas  Nr.

Ieguldījumu 
uzskaites 
vērtība uz 

01.01.2009.

Iegāde, 
saņemts 

bez 
atlīdzības

Ieguldījumu 
pārvērtēšana

Ieguldījumu 
uzskaites 
vērtība uz 

31.12.2009.

Līdzdalība 
(%)

Līdzdalība
 (%)                           Uzņēmuma dati

uz 
01.01.2008.

uz 
31.12.2008.

Pašu 
kapitāls uz 
01.01.2009.

Pašu 
kapitāls uz 
31.12.2009.

LVL LVL LVL LVL % % LVL LVL

1 SIA „Lielvārdes Remte" 47403003244 957 209 427 767 12 334 1 397 310 100 100 957 209 1 397 310

SIA „Ogres rajona 
autoceļu fonds"2 40003401764 3 150 3 150 23.1 23.1 111 880 6 938

SIA „Ogres rajona
3 slimnīca” 40003222317 248 444 248 444 17.55 17.55 2 516 730

Kopā: 960 359 676 211 12 334 1 648 904 X X X X
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5. IEPRIEKŠEJOS DIVOS GADOS VEIKTIE UN KĀRTĒJĀ GADĀ PLĀNOTIE PASĀKUMI 
ATTĪSTĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANĀ

5.1. IZGLĪTĪBA

Tāpat  kā  iepriekšējos  gadus  pašvaldības  prioritāte  ir  izglītība.  Kopumā 
pašvaldībā izglītībai tērēti 51% no kopējiem pašvaldības līdzekļiem.

Lielvārdes  novada  pašvaldībā,  normatīvajos  aktos  paredzēto  funkciju 
veikšanai,  kā  arī  novada  saimnieciskās  darbības  un  sabiedriskās  dzīves  attīstības 
nodrošināšanai 2009.gadā no Lielvārdes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem tika 
uzturētas 10 izglītības iestādes, t.sk. VPII „Pūt vējiņi” un VPII „Zvaniņš”, E. Kauliņa 
Lielvārdes  vidusskola,  Jumpravas  vidusskola,  Lielvārdes,  Lēdmanes  un  Kaibalas 
pamatskolas.  No  novada  domes  budžeta  tiek  finansēta  Lielvārdes  mūzikas  skola, 
jumpravas  mākslas  un  mūzikas  skola  un  Lielvārdes  novada  sporta  centrs,  kurā 
darbojas bērnu un jaunatnes sporta skola. No valsts budžeta līdzekļiem tiek uzturēta 
Jumpravas speciālā internātpamatskola.
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Izdevumi izglītībai 2007.-2010.gads, Ls 
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Lēdmane
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*2010.gādā plānotais līdzekļu apjoms

Pašvaldību  budžeta  kompetencē  ir  skolu  ēku  tehniskā  uzturēšana,  mācību 
bāzes  atjaunošana  un  uzturēšana,  kā  arī  tehnisko  darbinieku  darba  samaksa,  bet 
pedagoģisko  darbinieku  darba  samaksa  tiek  segta  no  Valsts  budžeta  līdzekļiem 
attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 
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2009.gadā izglītībā ieguldīto līdzekļu sadalījums starp mācību 
iestādēm, %
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2009.gada nogalē Lielvārdes novada pašvaldība noslēdza vienošanos 
ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 
līdzfinansēta  projekta  „Lielvārdes  izglītības  iestāžu  informatizācija"  īstenošanu. 
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Projekta ietvaros skolas tiks nodrošinātas ar stacionārajiem datoriem un ar atbilstošu 
infrastruktūru,  kas  veicinās  plašāku  un  efektīvāku  informācijas  komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) izmatošanu skolās. Projekta kopējā summa sastāda Ls 40540.28 un 
to 100% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un valsts. 

Tāpat 2009.gadā novadā tika uzsāks projekts ES fonda darbības programmas 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas 
veicināšana  izglītības  sistēmas  optimizācijas  apstākļos".  Projekta  realizācija 
turpināsies līdz 2012.gada 31.martam.

E.KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLA

2009.  gadā  Edgara  Kauliņa  Lielvārdes  vidusskola  savu  darbību  veikusi 
saskaņā ar iestādes budžetu 2009. gadam, skolas attīstības plānu 2005. – 2009. gadam, 
skolas  darba plānu 2009. gadam,  kā arī  mērķprogrammu 2008. –2010. gadam par 
remontdarbiem Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.

Skolas izglītojošā darbība veikta 2 izglītības programmās: Vispārējās vidējās 
izglītības  vispārizglītojošā  programma  –  310110011,  Vispārējās  pamatizglītības 
programma – 21011111.

Skola  veikusi  materiāli  tehniskās  bāzes  un  mācību  vides  uzlabošanas 
pasākumus: 

1. Realizēts projekts “E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas piebūves 
rekonstrukcija  un  sporta  laukuma  un  lietus  kanalizācijas  sistēmas

rekonstrukcija” par kopējo summu Ls 904 763,00. Skolas piebūves korpusa 
kopējā  platība  885,4  m2.  Darbi  tika  veikti  no  Lielvārdes  novada  domes 
finansējuma, kurš iegūts ņemot aizņēmumu no Valsts Kases. Iegūtas jaunas un 
plašas mācību telpas un laboratorija, skolas lasītava un bibliotēkas telpas, kā 
arī  jaunas  telpas  skolas  peldbaseina  sanitārajam  mezglam,  dušām  un 
garderobēm.  Rekonstruēta  skolas  lietus  kanalizācijas  sistēma  un  izveidoti 
bruģēti  pievadceliņi  un  skolas  pagalms.  Ap  celiņiem  izveidota  apgaismes 
ķermeņu  -  laternu  izbūve.  Skolas  iekšpagalmā  ir  izveidots  satiksmes 
noteikumu  apmācības  laukums.  Telpās  iekārtota  vienota  iekšējā  tīkla 
servertelpa  ar  komunikāciju  skapi  un  ugunsdzēsības  trauksmes  balss 
izziņošanas sistēmu, kā arī nodrošināta ugunsdrošības sistēma. 
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2. Daļēji realizēta ERAF projekta 3.1.3.1.aktivitātes „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”:

2.1.  veikti  kabinetu  labiekārtošanas  darbi-  mēbelējums  mācību 
kabinetiem un aprīkojums;
2.2.  datorprogrammu  iegāde  cilvēkiem  ar  redzes  traucējumiem  un 
izdrukas iekārta ( Index Braille Basic-D) Ls 2419.60.

3. Iegādāts LCD projektors Ls 400.
4. Skolā izveidota apsardzes un video novērošanas sistēma Ls 3217.59, kurai 

ir  gan  skolas  teritorijas,  gan  iekštelpu  video  novērošana.  Šīs  sistēmas 
ieviešana ļaus ietaupīt un ekonomēt gandrīz Ls 14.000 divu gadu laikā. 

Veiksmīgi  uzsākts  darbs  pie  skolas  “zaļās  zonas”  pilnveidošanas  darbiem  - 
teritorija ir iežogota, ap gājēju celiņiem izveidoti jauni apstādījumi.

Skolas mācību darba organizācijai tiks izmantota Mykoob e-klases sistēma.
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Veiksmīgi un ar panākumiem skola ir piedalījusies novadu un Valsts skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu olimpiādēs, ka arī mācību priekšmetu olimpiādēs.

Lielvārdes novada apvienošanas rezultātā būtisku izmaiņas skolas darbībā nav 
notikušas. 2010. gadā plānots izveidot divus 1. klašu un divus 10. klašu komplektus, 
kuros skolēnu skaits būs optimāls klašu piepildījumam. 

Skola  nav  paredzējusi  veikt  būtiskas  izmaiņas  pedagogu  un  tehnisko 
darbinieku štatu komplektācijā un slodžu sadalē. 

2010. gadā skola plāno veikt baseina rekonstrukcijas projekta izpētes darbus 
skiču  līmenī,  veicinot  sagatavošanas  darbus  2010.  gadam  projekta  izstrādei  un 
finansējuma iegūšanai.

Ar 2010.gada 1. janvāri skola iekļaujas novada centralizētajā grāmatvedības 
sistēmā. 

Skola plāno piedalīties izglītības kvalitātes un izglītības vides pasākumos, kā 
arī veidot projektus par skolas izglītības vidi, iegūstot papildus finansējumu.

2010.  gadā  turpinās  ERAF  projekta  3.1.3.1.aktivitātes  „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” norise un kabinetu 
aprīkojumu iegāde.

Skola  2010.  gadā  veidos  jaunu  attīstības  plānu  par  izglītības  darbības 
nodrošināšanu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 2010. -2014. g.

Skola  sadarbojas  ar  visām  izglītības  iestādēm  novadā,  Lielvārdes  novada 
pašvaldību,  Lielvārdes  novada  pašvaldības  sociālo  dienestu,  Lielvārdes  novada 
pašvaldības  bāriņtiesu,  Lielvārdes  kultūras  namu,  Lielvārdes  novada  pašvaldības 
policiju,  Lielvārdes  sporta  centru,  kā arī  ar  iestādēm,  kuras  veic  izglītības  mācību 
darba un vides uzraudzību.

JUMPRAVAS VIDUSSKOLA

2009./200.  mācību  gadu  Jumpravas  vidusskolā  uzsāka  188  audzēkņi,  28 
pedagogi, no kuriem 7 ir mūsu skolas absolventi, 6 pulciņu skolotāji un 18 tehniskie 
darbinieki. Skolā ir 12 klašu komplekti. 

Skolā  tiek  apgūtas  sekojošas  izglītības  programmas:  Vispārējās  vidējās 
izglītības  vispārizglītojošā  programma  –  310110011,  Vispārējās  pamatizglītības 
programma – 21011111.

Skolēni  var  mācīties  trīs  svešvalodas.  Vidusskolēni  mācās  arī  filozofiju, 
kultūras  vēsturi.  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.

 Savas spējas un talantus skolēni var attīstīt dažādos pulciņos: kori, basketbols, 
jaunsargi, volejbols, netradicionālās tehnikas, vizuālā māksla,  dramatiskais pulciņš.

Skolas  gada  kopējais  budžets,  ko  finansēja  pašvaldība  2007.  gadā  bija 
131000Ls,  2008.gadā  -265454Ls,  2009.gadā-  260737Ls,  plānotais  2010.gadā- 
244571.  2009.gada  vasarā  skolā  ir  veikts  kosmētiskais  remonts,  veikts  sanitāro 
mezglu kapitāls remonts, sporta zāles un aktu zāles ārējā siltināšana,  skolas ēdnīcā 
nomainīti galdi un virtuves iekārtas.  

Mācību  procesa  pilnveidošanai  datorklasei  ir  iegādāta  interaktīvā  tāfele, 
videoprojektors, dabaszinību cikla priekšmetu skolotājiem iegādāti 3 portatīvie datori 
un dokumentu kamera. 
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LIELVĀRDES PAMATSKOLA

Lielvārdes  pamatskolā  2008/09.  mācību  gadā  bija  18 klašu komplekti,  kuros 
mācījās 306 skolēni un divas pirmskolas grupas, kurās mācījās - 41 audzēkņi. 

2009/10 mācību gadā skolā ir 18 klašu komplekti. Mācās 294 skolēni un divās 
pirmskolas grupās – 42 audzēkņi.

Skola realizē 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 pirmajā pusgadā strādāja 33 pedagogi, bet otrajā pusgadā 26 pedagogi 

ar augstāko pedagoģisko izglītību, no tiem 6 ir maģistri.  Pieciem pedagogiem ir 
divas augstākās pedagoģiskā izglītības. Pirmajā pusgadā skolā darbojas psihologs, 
logopēds un Lielvārdes novada domes finansēts sociālais pedagogs. Otrajā pusgadā 
finansējuma trūkuma dēļ skolā vairs nedarbojās ne psihologs ne arī logopēds.

Pirmajā  pusgadā  skolā  strādāja  26  tehniskie  darbinieki.  Kopējais  tehnisko 
darbinieku štatu vietu skaits pirmajā pusgadā bija 34,4 likmes.

Otrajā  pusgadā  skolā  strādāja  18  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. 

2009. gadā skola īpašu uzmanību veltīja mācību procesa modernizācijai.  Tika 
papildināts  mācību literatūras klāsts skolas bibliotēkā.  Iegādāti  uzskates un mācību 
materiāli,  kas  palīdz  pedagogam nodrošināt  kvalitatīvu,  interesantu  un  interaktīvu 
vielas izklāstu mācību procesā.

Skolā  iegādāts  un  ievērojami  papildināts  mācību  tehnisko  līdzekļu  klāstu 
dažādiem  mācību  kabinetiem,  kas  arī  ir  svarīgs  komponents  izglītības  kvalitātes 
paaugstināšanai un mācību procesa modernizēšanai atbilstoši mūsdienu prasībām.

KAIBALAS PAMATSKOLA

Kaibalas  pamatskolā  mācās  94 skolēni,  strādā 23 darbinieki,  no kuriem 16 
pedagoģiskie un 7 tehniskie darbinieki. Pamatdarbā Kaibalas pamatskolā strādā tikai 
19 darbinieki.

Kaibalas  pamatskola  īsteno  četras  izglītības  programmas:  Vispārējās 
pamatizglītības  programmu,  kods  21011111,  kuru  apgūst  71  skolēns;  Vispārējo 
piecgadīgo  un  sešgadīgo  bērnu  obligāto  pirmsskolas  izglītības  programmu,  kods 
00011111,  kuru  apgūst  17  skolēni;  Speciālo  integrēto  pamatizglītības  programmu 
izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, kods 21015811, kuru apgūst 3 skolēni; 
Speciālā programma izglītojamajiem ar mācību grūtībām, 21015611, kuru apgūst 3 
skolēni.

Skolā šajā mācību gadā tika organizēti šādi  pasākumi:

 Zinību diena
 Sporta svētki
 Miķeļdienas gadatirgus
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 Latvijas dzimšanas dienas pasākums
 Ziemassvētku jampadracis
 Meteņu dienas maskuballe
 Valentīna dienas pasākums
 Mātes dienas koncerts
 Pēdējā zvana pasākums
 Izlaidums

Skolotāju sagatavoti skolēni ir piedalījušies mācību olimpiādēs un konkursos. 
Novada  vides  pulciņu  zinātniski  pētniecisko  darbu prezentācijā  –  8.klases  skolēni 
ieguva divas pirmās vietas un divas otrās vietas.

Latvijas Republikas mērogā Kaibalas skolēni piedalījušies: R.  Blaumaņa 
literārās  prēmijas  5.  Konkursā  –  8.klases  skolnieces  –  iegūstot  atzinību  un 
organizatoru speciālbalvu; LR čempionāts novusā: Meitenes ieguva 1.,2. un 3. vietu 
savā vecuma grupā; Zēni ieguva 5.,6. un 9.vietu savā vecuma grupā.

 Skolotājai  Rutai  Skrebelei  šī  gada  29.maijā  novada  rīkotajā  pasākumā 
Jumpravas  kultūras  namā  tika  pasniegts  Izglītības  ministres  T.Koķes  parakstīts 
atzinības raksts par jaunās paaudzes patriotisko audzināšanu.

Gan pedagoģiskais, gan tehniskais personāls nepārtraukti pilnveidojas 
un paaugstina savu kvalifikāciju dažādos kursos un semināros.

LĒDMANES PAMATSKOLA

Lēdmanes  pamatskolas  darbības  mērķis  ir  veidot  izglītojamiem  pieejamu 
izglītības  vidi,  organizēt  un  īstenot  izglītošanas  procesu,  kas  nodrošinātu  valsts 
pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu.

Skolas  darbības  pamatvirziens  ir  izglītojošā  darbība.  Skola  īsteno 
pamatizglītības programmu (kods 210 11 11 1) un pirmsskolas izglītības programmu 
(kods 01 01 11 11), kā arī piedāvā dažādas interešu izglītības pulciņu programmas.

Lēdmanes  pamatskolā  pastāvīgā  darbā  uz  pilnu  slodzi  strādā  13  pedagogi, 
blakus darbā uz nepilnu slodzi – 6 pedagogi, kā arī 13 tehniskie darbinieki. 

2008./  2009.  mācību  gada  beigās  skolā  mācījās  113  izglītojamie  un  45 
pirmsskolas vecuma bērni, bet 2009./ 2010. mācību gadu uzsāka 116 izglītojamie no 
1. – 9. klasei un 47 pirmsskolas grupu audzēkņi.

Prognozējamais  1.  –  9.  klašu  izglītojamo  skaits  2010./  2011.  mācību  gada 
sākumā ir 99.

2008. un 2009. gadā Lēdmanes pamatskolā veiktās un 2010. gadā plānotās 
galvenās būtiskās aktivitātes

2008. gads
Skolas  bibliotēkā  uzsākta  fonda  revīzija  un  datu  bāzes  veidošana  atbilstoši 

prasībām,  veiktas  izmaiņas  bibliotēkas  darba  grafikā,  dodot  izglītojamiem iespēju 
vairāk izmantot tās resursus, organizētas bibliotekārās stundas, veidotas izstādes par 
aktuālām tēmām. Pateicoties SWEDBANK dāvanai, skolas bibliotēkā par Ls 300,00 
iegādātas jaunas daiļliteratūras un izziņas literatūras grāmatas.

2008.  gada  25.  oktobrī  tika  atzīmēta  Lēdmanes  skolas  135  gadu  jubileja, 
aicinot uz salidojumu skolas absolventus un bijušos darbiniekus.

Turpinās  darbi  skolas  fiziskās  vides  uzlabošanā  un  materiālās  bāzes 
papildināšanā - izremontētas visas skolas tualešu telpas un no jauna izveidotas kāpnes 
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pie  skolas  ieejas  durvīm  un  laukums,  izbūvēta  uzbrauktuve  cilvēkiem  ar  īpašām 
vajadzībām.

2009. gads
* Pilnībā renovēts skolas stadions (kopējās izmaksas – Ls 166384,00), kurš 

svinīgi tika atklāts 17.09.2009.

*  Septembrī  renovētas  un  no  jauna  apmēbelētās  telpās  darbību  uzsāk  otra 
pirmsskolas vecuma bērnu grupa.

* Par bijušās Ogres rajona padomes piešķirtajiem Ls 1250,00 iegādāta jauna 
kopēšanas iekārta, sešas magnetolas un mūzikas centri.

* Skola iesaistījusies Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā „Izglītības 
iestāžu informatizācija”.

2010. gads
Uzsākts darbs pie tehniskā projekta izstrādes un, cerams, tiks realizēts skolas 

ēkas un sporta zāles siltināšanas projekts.
2009. gadā būtiskas izmaiņas skolas darbībā radīja valsts budžetā pedagogu un 

skolas administrācijas darba atalgojumam paredzēto līdzekļu samazināšana un jaunā 
finansēšanas modeļa „nauda seko skolēnam” ieviešana.

Samazinātā finansējuma dēļ skolā tika pārtrauktas iesāktās aktivitātes skolas 
bibliotēkas darba uzlabošanā, likvidēta direktora vietnieka audzināšanas darbā štata 
vieta un direktora vietnieka mācību darbā likme samazināta līdz 0,3  slodzēm, kas 
negatīvi ietekmēja šo skolai svarīgo darbības jomu vadību un realizāciju. Ir sarucis 
izglītojamiem piedāvāto interešu izglītības pulciņu skaits.

Skolai  bijusi  un  turpina  veidoties  laba  sadarbība  ar  pagasta  bāriņtiesu  un 
sociālo dienestu. Ar 2009./ 2010. mācību gadu skolai ir iespējams izmantot Lielvārdes 
novada pašvaldības finansētā sociālā pedagoga pakalpojumus.

Lēdmanes  pamatskola  vienmēr ir  atvērta  un neatsaka telpas  un aprīkojumu 
dažādu  kultūras,  sporta  un  izglītojošu  pasākumu  organizēšanai  Lēdmanes  pagasta 
iedzīvotājiem. Jau vairākus gadus skolas telpās darbojas vēlēšanu iecirknis.

JUMPRAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA
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Jumpravas  speciālā  internātpamatskola  atrodas  Jumpravas  pagastā  un  ir 
vienīgā  speciālā  internātpamatskola  bērniem  ar  garīgās  attīstības  traucējumiem 
bijušajā Ogres rajona teritorijā.

Skola  līdz  2009.gada  31.jūlijam pakļauta  Ogres  rajona  pašvaldībai,  bet  no 
2009.gada  1.augusta  Lielvārdes  novada  pašvaldībai.  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 ir akreditēta līdz 2013.gadam. 
Skola realizē šādas izglītības programmas:

1. Speciālo  pamatizglītības  programmu  izglītojamiem  ar  garīgās  attīstības 
traucējumiem,  izglītības  programmas  kods  21015811.  Programma  paredzēta 
izglītojamiem no 1. – 12.klasei, tā ir licencēta līdz 2015. gadam un akreditēta līdz 
2013.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 2013.gadam.
3. Profesionālo  pamatizglītības  programmu  „Ēdināšanas  pakalpojumi”. 
Izglītojamajiem ir  iespēja  apgūt  pavāra  palīga  profesiju,  izglītības  programmas 
kods 2281102. Programma ir licencēta līdz 2011.gada 31.jūlijam  un akreditēta 
2016.gadam.
4. Profesionālo  pamatizglītības  programmu  „Būvdarbi”.  Izglītojamajiem  ir 
iespēja apgūt  remontstrādnieka profesiju,  izglītības  programmas kods 2258201. 
Programma 2009.gadā ir  licencēta  un  no 2009./2010.mācību  gada uzsākta  tās 
realizācija.
5. Speciālo  pirmsskolas  izglītības  programmu  izglītojamajiem  ar  garīgās 
attīstības  traucējumiem.  Izglītības  programmas  kods  01015811.  Programma 
2009.gadā ir licencēta un uzsākta tās realizācija.

Ogres  novada  domei  piederošajās  telpās,  Suntažu  ielā  2,  tiek  realizētas 
izglītības programmas divām klasēm - 5 izglītojamajiem ar vidēji smagu un smagu 
garīgo atpalicību (C līmenis) un 8 izglītojamajiem ar vieglu garīgo atpalicību (A un B 
līmenis). 

2008./2009.mācību  gadā  skolā  mācības  uzsāka  56  izglītojamie,  no  tiem  5 
skolēni  tika apmācīti  mājas  apmācībā,  7 – arodklasē,  bet  2009./2010.mācību gadu 
uzsāka 70 izglītojamie, no kuriem 4 mācās mājas apmācībā, 9 – arodklasē, bet 5 - 
pirmsskolas izglītības grupā.

2008.  gadā  tika  īstenotas  interešu  izglītības  programmas:  koris,  ansamblis, 
sporta  spēles,  floristika,  čaklās  rokas,  filcēšana,  foto  un  mākslas  pulciņš,  bet 
samazinoties  finansējumam  no  2009.gada  septembra  skola  realizē  tikai  kora 
programmu.

Skolā izglītojamie saņem bezmaksas medicīnas pakalpojumus un ēdināšanu 
četras  reizes  dienā.  Skolēniem tiek  kompensēti  braukšanas  izdevumi  uz  skolu  un 
mājup.

Skolā strādā 20 pedagogi ar atbilstošu pedagoģisko izglītību un 18 tehniskie 
darbinieki.
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Skolā  ir  bibliotēka,  kuras  fondi  tiek  papildināti  ar  mācību  grāmatām  un 
metodisko  literatūru.  Skolas  bibliotēkā  var  iepazīties  ar  dažādiem laikrakstiem un 
žurnāliem.

Pilnveidota  skolas  fiziskā  vide.  2008.gadā  veikti  remontdarbi  skolā  par 
43 000,- Ls, no tiem 10000,- Ls (desmit tūkstoši latu) tika piešķirti no Ogres rajona 
pašvaldības budžeta skolotāju istabas remontam. 2008.gadā tika izremontēta arī aktu 
zāle,  trīs  mācību  klases,  daļa  skolas  fasādes,  nomainīti  logi  un  durvis  vairākām 
telpām.  2009.gadā  remontdarbi  tika  veikti  par  41 000,-  Ls,  no  tiem  20  000,-Ls 
piešķīra  Ogres  rajona  pašvaldība  arodklases  remontam  un  daļējam  skolas  jumta 
remontam. Skolas jumts izremontēts 400 m2 platībā, uzcelta piebūve skolas virtuves 
blokam, vairākām telpām nomainītas durvis un logi, izremontētas 5 mācību telpas, 
divi  kabineti,  1.stāva  koridors  un  zēnu  tualete.  Visas  izremontētās  mācību  telpas 
aprīkotas  ar  jaunām mēbelēm.  Remontu  veikšanai  tika  slēgti  līgumi  ar  būvdarbu 
uzņēmumiem, kā arī daļa remontu tika veikta pašu spēkiem.               

Iegādāti  jauni  sistēmbloki  informātikas  kabinetam  (8);  administrācijas 
vajadzībām (3), skolēnu apmācībai Ogrē (1).  Ogres klasēm iegādāts un uzstādīts  arī 
kopētājs/printeris.

Skolā ir interneta pieslēgums, kuru izglītojamie izmanto mācību stundās un 
brīvajā laikā, pedagogi arī gatavojoties mācību stundām.

2008.gadā  skola  ieguva  1.vietu  Jumpravas  pagasta  pašvaldības  rīkotajā 
konkursā par sakoptāko iestādes teritoriju Jumpravas pagastā.

2009.gadā iestādes darbību ietekmēja šādas būtiskās izmaiņas:
- skolas dibinātāja maiņa;
- skolas rekvizītu maiņa;
- mainīta grāmatvedības uzskaites sistēmas struktūra;
-  licencētas  un  uzsāktas  realizēt  divas  jaunas  izglītības  programmas, 

pirmsskolas izglītības grupai un arodprogrammai remontstrādnieks.

2010.plānojam:
1.  veikt  profesionālās  pamatizglītības  programmas  „Būvstrādnieks” 

akreditāciju;
2.  iespēju  robežās  turpināt  remontdarbus  skolā  un  uzlabot  mācību  telpu 

aprīkojumu; 
3. realizēt piecas licencētās mācību programmas;
4.  īstenot  apstiprināto  ERAF  projektu  „Jumpravas  speciālās 

internātpamatskolas  infrastruktūras,  inženierkomunikāciju  rekonstrukcijas  un 
aprīkojuma  uzlabošana”,  projekta  ietvaros  paredzēta  alternatīvas  apkures  sistēmas 
ierīkošana,  skolas  pieejamības  nodrošināšana  skolēniem  ar  kustību  traucējumiem, 
paredzēts  iegādāties 2 datorus ar atbilstošām programmām C līmeņa skolēniem un 
skolas  teritorijā  plānots  uzstādīt  daudzfunkcionālu  ierīci  izglītojamo  stājas, 
koordinācijas, līdzsvara utt. veidošanai.

LIELVĀRDES VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
„PŪT VĒJIŅI”

Lielvārdes  vispārējās  pirmsskolas  izglītības  iestādē  tiek  realizēta 
pirmsskolas  izglītības  programma,  tās  kods  -  0101  11  11.  Pirmsskolas  izglītības 
iestādē  ,,Pūt  vējiņi”  2009./2010.  mācību  gadā  darbojas  divpadsmit  grupas,  kuras 

22



apmeklē 305 audzēkņi vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Kolektīvā ir 61 darbinieki, no tiem 
- 32 pedagogi.

2008. gadā iestādē ir veikti sekojoši remonta darbi:
      1. gaiteņu, kāpņu un kabinetu renovācija Ls 119,123;
      2. katlu mājas remonts Ls 20,832;
      3. stāvlaukuma izbūve Ls 60,939;
      4. 1. grupas kosmētiskais remonts Ls 11489,34;
      5. 2. grupas kosmētiskais remonts Ls 9404,62.
                 
2009. gadā:

1. daļēji labiekārtoti bērnu āra rotaļu laukumiņi;
2.  iekārtots logopēdiskais kabinets;
3.  iekārtota bērnu rotaļu telpa, bērniem ar uzvedības problēmām;
4.  izveidota dzīvās dabas telpa.

2010. gadā plānots:
       1. turpināt labiekārtot bērnu āra rotaļu laukumiņus;
       2. iestādes galvenās ieejas kāpņu remonts;
       3. turpināt pilnveidot dzīvās dabas telpu;
       4. āra rotaļu laukumu nojumju remonts;
       5. grupu virtuves izlietņu nomaiņa.

JUMPRAVAS VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
„ZVANIŅŠ”

 Lielvārdes  novada  pašvaldības  Vispārējā  pirmsskolas  izglītības 
iestādē ,,Zvaniņš”  tiek realizēta pirmsskolas izglītības programma, tās kods - 0101 11 
11.  Programmas  mērķis  -  pirmsskolas  vecuma bērnu sagatavošana  pamatizglītības 
programmas apguvei. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniņš” 2009./2010. mācību gadā darbojas 
piecas grupas, kuras apmeklē gandrīz 100 audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. 
2010./2011. mācību gadā prognozējam apmēram tādu pašu audzēkņu skaitu.

  Kolektīvā ir 23 darbinieki, no tiem - 12 pedagogi. 10 pedagogiem ir 
augstākā  izglītība,  vienam  -  maģistra  grāds,  viena  no  skolotājām mācās  Liepājas 
akadēmijā, bet vēl viena turpina mācības LU maģistrantūrā. Jau vairākus gadus esam 
Pirmsskolas izglītības  asociācijas biedri  un regulāri  apmeklējam asociācijas rīkotās 
konferences. Pirmo gadu mūsu iestādes divi pedagogi darbojas Latvijas Nacionālajā 
Skolotāju  savienībā.  Visi  iestādes  darbinieki  ir  Latvijas  Izglītības  un  Zinātnes 
darbinieku arodbiedrības biedri.

2009.gadā  par  kopējo  summu  45 000  Ls  iestādē  tika  veikti  dažādi 
remontdarbi. Nozīmīgākais no tiem:

– sestā  korpusa kapitālais  remonts.  Šajā korpusā iekārtots  metodiskais 
kabinets,  sporta  zāle.  Ja  rodas  nepieciešamība  pēc  vēl  vienas  grupas  -  iekārtota 
virtuve, ir modernas tualetes;

–  izremontēti četru grupu priekšnami un koridori, nomainītas ārdurvis 
un  durvis  uz  grupu  garderobēm,  noflīzētas  visu  sešu  grupu  verandas,  nomainītas 
iestādes galvenās ieejas ārdurvis;
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–  pēc  vairāk  nekā  30  gadus  ilgas  kalpošanas  veikta  ēkas  sadales 
cauruļvadu nomaiņa un siltumizolācija;  

–  nomainīti logi aktu zālē, virtuvē, veļas mājā;
–  gaitenī, vienā korpusā un kabinetā nomainīti radiatori;
–  pašu darbinieku spēkiem, brīvajā laikā uzsākts gaiteņa kosmētiskais 

remonts.  Iestādes  darbinieki  uz sienām veido zīmējumus,  kuros attēloti  lauku sētā 
dzīvojošie dzīvnieki un putni;

–  8000 latu vērtībā iegādāts mazvērtīgais inventārs - rakstāmgaldi, bērnu 
gultiņas, gultas veļa, segas;

–  virtuvē  vecās  izlietnes  nomainītas  pret  galdu  ar  izlietnēm  no 
nerūsējošā tērauda. Nopirkti jauni svari,  blenderis. Ogu saldēšanai un uzglabāšanai 
iegādāta lietota saldētava;

–  1500  latu  izlietoti  mācību  līdzekļu  –  didaktisko,  attīstošo  rotaļu, 
grāmatu iegādei. Katrai grupai iegādāts saliekamais dabas kalendārs. 

Ogres  rajona  padomes  organizētajā  projektu  konkursā  finansiālu  atbalstu 
guvuši divi projekti -,,Ežuku smilšu un ūdens pasaule”- Ls 330,- un ,,Būsim draugi!”- 
Ls 315,-.

Lai  veicinātu  pirmsskolas  izglītības  iestādes  sadarbību  ar  esošo  un  topošo 
audzēkņu ģimenēm,  mūzikas un mākslas  skolu,  organizējām konkursu ,,Jumpravas 
Zvaigznīte”,  kurā  varēja  piedalīties  ikviens  pagastā  dzīvojošs  pirmsskolas  vecuma 
bērns, lai iepriecinātu klātesošos ar jebkuru sava talanta izpausmi.

Darbinieku  veidotā  gaiteņa  sienas 
fragments

LIELVĀRDES MŪZIKAS 
SKOLA

Galvenā  Lielvārdes  Mūzikas  skolas 
funkcija – audzēkņu izglītošana tika īstenota 
pietiekoši sekmīgi. Neskatoties uz to, ka tika 

samazinātas skolotāju algas, skolas pedagoģiskais sastāvs strādāja radoši un ar lielu 
atbildības sajūtu. Skolu apmeklēja 126 audzēkņi, strādāja 17 skolotāji. Salīdzinot ar 
2008.gadu audzēkņu skaits samazinājās par 4, skolotāju skaits par 3 . Audzēkņu skaita 
prognoze 2010.gadam – 120, skolotāju skaits – 17.

Būtiskākās aktivitātes.
Blakus  ikdienas  mācību  darbam  26  skolas  audzēkņi  un  bērnu  koris 

„Lielvārde” piedalījās 9 dažādos reģiona, valsts un starptautiskos konkursos. 
Labākos rezultātus uzrādīja:
Kora  klases  audzēkņi  Jānis  Jevsejevs,  Artis  Muižnieks,  Madara  Bartulāne, 

Linda  Simsone,  Pauls  Rudašs  un Vitnija  Rožāne,  kuri  kļuva  par  laureātiem jauno 
vokālistu  konkursos  „Aiviekstes  lakstīgalas”,  kurš  notiek  Meirānu  pamatskolā  un 
„Putnu balsis”, kuru organizē RTU Studentu klubs sadarbībā ar Rīgas domi. 

Latvijas mūzikas skolu koru un kora klašu ansambļu konkursā „Lai skan!” , 
kurš  notika  Jāzepa  Vītola  LMA izcili  panākumi:  1.-2.klašu ansamblim 3.vieta,  3.-
5.klašu ansamblim 3.vieta, 5.-7.klašu ansamblim Pateicība par piedalīšanos, 8.klašu 
ansamblim 3.vieta, 9.klašu ansamblim 1.vieta, jaunāko klašu korim 2.vieta un vecāko 
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klašu korim „Lielvārde” 3.vieta. Speciālbalva „Diriģenta balva” – skolotājai Baibai 
Kleperei. 

Koris  „Lielvārde”  Daugavpilī  ieguva  1.vietu  starptautiskā  koru  konkursā 
„Sudraba zvani”. 

Latvijas mazo mūzikas skolu audzēkņu konkursā Kristiāna Gicēviča (flauta) 
un Madara Bartulāne (saksofons) ieguva laureātu titulus. 

2.vieta solfedžo reģiona konkursā Jelgavas MV vijolniecei Madarai Balodei. 
Aktīvu koncertdarbību un piedalīšanos dažādos festivālos un konkursos veic 

arī  klavieru,  stīgu  instrumentu,  akordeona,  kokles  un  pūšaminstrumentu  klašu 
audzēkņi. 

Turpinot iesāktās tradīcijas, tika rīkoti tradicionālie audzēkņu koncerti 
pavasarī  un Adventes  svētdienu koncerti  decembrī.  Šos koncertus  kupli  apmeklēja 
audzēkņu vecāki un citi klausītāji. Turpinājās sadarbība un kopīgi koncerti ar Rīgas 
E.Dārziņa, Rīgas 3.mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem, kā arī ar Vecumnieku 
mūzikas  skolas  audzēkņiem.  Tradicionālajā  mācību  gada  atklāšanas  koncertā 
1.septembrī  uzstājās  skolas  koris  „Lielvārde”.  Skolu  absolvēja  24  audzēkņi,  viens 
audzēknis turpina mācības mūzikas vidējā profesionālās izglītības mācību iestādē .

Titulu  „Gada  audzēknis”  par  teicamām  sekmēm  un  aktīvu 
koncertdarbību   ieguva skolas absolventes Arta Haskieviča un Evija Čamane. 

Būtiskākās izmaiņas skolas darbībā saistītas ar valsts mērķdotācijas skolotāju 
algām  samazinājumu.  Ar  2009.gada  1.septembri  tika  optimizētas  mācību 
programmas, samazināts stundu skaits nedēļā audzēkņiem individuālajās nodarbībās: 
1,5 stunda ( 2 stundas iepriekš)instrumenta spēlē, kora klases audzēkņiem klavierspēlē 
1 stunda nedēļā (1,5 stundas iepriekš). 

Audzēkņiem,  kuri  piedalās  festivālos,  konkursos  un citos  pasākumos valsts 
līmenī,  stundu  skaits  instrumenta  spēlē  netika  samazināts.  Tas  bija  iespējams 
pateicoties  pašvaldības finansiālam atbalstam skolotāju algām. 

Stundu samazinājums turpmāk varētu negatīvi ietekmēt mācību procesu skolā. 
Perspektīvā  ir  jāsaglabā  audzēkņu kontingents  pašreizējā  līmenī,  jānodrošina katra 
audzēkņa apmācība atbilstoši viņa spējām, jāveicina to audzēkņu radošā darbība, kas 
gatavojas profesionālai mūziķu karjerai.

Dažādās skolas aktivitātēs aktīvu līdzdarbību izrādīja un tajās iesaistījās skolas 
audzēkņu vecāki. Skolas rīkotie pasākumi no vecāku puses bija labi apmeklēti, labi 
veidojās sadarbība ar skolas padomi. Vajadzības gadījumā vecāki ar savu transportu 
aizveda audzēkņus uz dažādiem festivāliem un koncertiem. Šāda līdzdarbība ir jau 
ilgstoša, jo vecākus interesē ko viņu bērni mūzikas skolā ir apguvuši, viņi seko bērnu 
aktivitātēm skolā un ārpus tās. 

Blakus  mācību  un  radošajai  darbībai,  iespēju  robežās  tika  veikti  sīki 
kosmētiskie  remonti  un  grīdu  krāsošana.  Lielākais  kapitālieguldījums  –  skolas 
piebūves  jumta  seguma  maiņa  un  vienas  mācību  telpas  kosmētiskais  remonts. 
2010.gadā paredzēta skolas ēkas siltināšana, darbiem finansējumu nodrošinās ESF un 
pašvaldības līdzfinansējums.

Tuvākajā nākotnē obligāti veicamie remontdarbi:
Mācību telpu kosmētiskais remonts;
Foajē kosmētiskais remonts 2.stāvā;
Parketa atjaunošana aktu zālē un mācību telpās;
Koridora remonts 2.stāvā;
Sanitārā mezgla remonts 2.stāvā.
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JUMPRAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

2009. gada 1. septembrī mācības uzsāka 91 audzēknis: 50 – mūzikas izglītības 
programmās  Taustiņinstrumentu  spēle,  Stīgu  instrumentu  spēle,  Pūšaminstrumentu 
spēle  un  41 – izglītības programmā  Vizuāli  plastiskā māksla.  Sagatavošanas grupā 
Jumpravā  mācās  8  audzēkņi.  2009.  gada  nogalē  uzsākts  darbs  pie  sagatavošanas 
klases  atvēršanas  Kaibalā  izglītības  programmā  Vizuāli  plastiskā  māksla.  Darbu 
turpina skolas pūtēju orķestris, uzsāk stīgu kameransamblis.

2010.  gadā  plānojam  saglabāt  audzēkņu  skaitu,  izglītības  programmas  un 
turpināt uzsākto izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla darbu Kaibalā. 

Pedagoģiskais  sastāvs  skolā  ir  nemainīgs  ,  strādā 15 radoši,  ieinteresēti  un 
aizrautīgi skolotāji – 11 mūzikā un 4 mākslā.

2009.gadā  turpinās  tradīcijas  –  karnevāls,  pavasara  ieskaņas  koncerts, 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts, koncertbrauciens uz Aglonu, tikšanās ar keramiķi L. 
Cīruli, sveču liešana Krustpils pilī, mākslas nodaļas audzēkņu ekskursijas uz Rīgu un 
izstādes. Mākslas nodaļas audzēkņi ar darbiem piedalījās vairākos konkursos: dzejoļu 
ilustrāciju  konkursā  Mani  sapņi  2  (viena  no  laureātēm  Līga  Lilija  Leska,  ped.  I. 
Cābe),  XI starptautiskajā  vizuāli  plastiskās  mākslas  konkursā  Es dzīvoju pie jūras 
(atzinība Jānim Brencēnam, ped. I. Ozoliņa), starptautiskajā vizuāli plastiskās mākslas 
konkursā No koraļļiem līdz Baltijas jūrai  ar diviem gobelēna darbiem (ped. I. Cābe). 
Mūzikas nodaļas audzēkņi: flautistes Anna Krista Beķere, Ilze Zane Radziņa ( ped. O. 
Ridzevska, kcm. G. Briediņa), tromboniste Laura Muceniece (ped. P. Pētersons, kcm. 
S.  Docīte)  piedalījās   Mazo  mūzikas  skolu  konkursā   pūšaminstrumentu  spēlē 
Vangažos,  un  reģionālajā  konkursā  pūšaminstrumentu  spēlē  Cēsīs  (L.  Muceniece 
ieguva I vietu, Anna Krista Beķere - atzinību). Vidzemes mūzikas skolu jauno talantu 
koncertā ar Vidzemes kamerorķestri spēlē L. Muceniece. Viņa ir arī  Kārļa Izarta VI 
starptautiskā konkursa Jaunais virtuozs laureāte –  I vieta.

2010. gadā plānota dalība visos Valsts konkursos un, iespēju robežās, arī citos 
konkursos. Valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē reģionālajā kārtā piedalījās Anna 
Krista Beķere un Laura Muceniece. Laura saņem augstāko vērtējumu savā grupā – II 
vietu ( I vieta netika piešķirta). Mākslas nodaļas audzēkņi piedalījās bērnu vizuālās 
mākslas konkursā Latvijas upēs un ezeros (ped. I. Cāce, I. Ozoliņa).

Laura  Muceniece  gatavojas  IV  Starptautiskajam  konkursam  Gradus  ad 
Parnassum, kurš notiks Kauņā.

Skolas pūtēju orķestris kopā ar lielvārdiešiem piedalījās pūtēju orķestru skatē 
Smiltenē  un  ieguva  II  pakāpes  diplomu  ar  iespēju  piedalīties  X  Latvijas  skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

2008.  gadā tiek  īstenots  ģimeņu  projekts  Būsim  kopā  un  iekrāsosim  savu 
pasauli  (projekta autores I.Medne un I.Cābe) 2 kārtās ar Ogres rajona pašvaldības 
finansiālo atbalstu. Projektā iesaistījās 20 ģimenes ar skolas vecuma bērniem.

2009. gadā  turpinās aizsāktais ģimeņu projekts ar nosaukumu  Māksla ienāk  
mūsos.

Arī 2010.  gadā plānota  dalība  Lielvārdes  novadā,  Latvijā  organizētajos 
projektos

2009.  gadā tiek  īstenots  muzikāli  māksliniecisks  projekts  jaunā  novada 
robežās Iestādi ideju - Kaibalā, Lēdmanē un Jumpravā. Tika noorganizēts komponista 
Viļņa  Salaka  autorkoncerts  ar  mūsu  audzēkņu  un  VEF  kultūras  pils  vīru  vokālā 
ansambļa piedalīšanos, kā arī tikšanās ar komponistu. Komponiste Vineta Līce vadīja 
ievadnodarbības  kompozīcijā.  Garīgās  mūzikas  mēneša  ietvaros  veidota  izstāde 
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Gaismas ceļš Jumpravas baznīcā. Skolas audzēkņi un pedagogi ir aktīvi kultūras nama 
rīkoto  pasākumu  atbalstītāji,  piemēram,  Putnu dienā,  vadot  radošās  darbnīcas  un 
muzicējot.  Turpinās  sadarbība  ar  Jumpravas  izglītības  iestādēm.  Pirmo  reizi 
Jumpravas speciālās internātpamatskolas skolēni tika uzaicināti pie mums uz radošo 
darbnīcu keramikā. 

Skola ir atvērta jaunām radošām idejām, projektiem un citām aktivitātēm arī 
2010. gadā.

2008., 2009. gadā turpinās darbs pie skolas telpu labiekārtošanas, remontiem 
–  sanitārā  mezgla,  kamerzāles  remonta,  logu  nomaiņas,  inventāra  atjaunošanas, 
mūzikas instrumentu iegādes utml. 

2010.  gadā tiek  pabeigta  logu  nomaiņa.  Mākslas  pedagogu  vadībā  tiek 
īstenotas ieceres skolas telpu estētiskajam noformējumam un, projekta ietvaros, tiks 
remontēta un iekārtota uzgaidāmā telpa audzēkņiem.

LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRS

Lielvārdes  novada  sporta  centrs  ir  stabila  profesionālās  izglītības  mācību 
iestāde, kurai ir sava vieta sporta attīstībā Latvijā. Sporta centram ir stabils, audzēkņu 
un grupu skaits. Sporta centrā trenējas 212 audzēkņi, no tiem  44 interešu izglītībā. 
Atvērta  vieglatlētikas  nodaļa  Lēdmanes  pagastā,  kur  nodarbojas  15  vieglatlētikas 
grupas audzēkņi. Lēdmanes  sporta bāze arī tiek izmantota vieglatlētikas sacensību 
organizēšanai.

Sporta centram ir sava sporta bāze ar kopējo platību 3580 m2. , kā arī treniņu 
vajadzībām tiek īrēta Lielvārdes pamatskolas sporta zāle 800 m2 platībā.

Sporta centrs 2008 gadā ir izgājis akreditāciju un ieguvis to līdz 2014. gada 
24. decembrim , 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),
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3. Florbolā-( programmas kods 20V8130)
4. Florbolā-( programmas kods 30V8130)
5. Tenisā-( programmas kods 230V8130)
6. Tenisā-( programmas kods 30V8130)
7. Kā arī mācību programmas interešu izglītībā:

• Dambretē,
• Frizbijā,
• volejbolā

Sporta centrā strādā 11 sporta treneri  ar atbilstošu kvalifikāciju. Florbolā ir 
iesaistīti pieci treneri. Mācību iestādes pamata sporta veids ir florbols, kurā trenējas 
94 audzēkņi. Mainoties ekonomiskajai situācijai valstī esam spējuši saglabāt arī vienu 
pieaugušo komandu.

Jau  vairākus  gadus  tiek  realizēta  vieglatlētikas  programma.  Pavisam  ar 
vieglatlētiku nodarbojos 52 audzēkņi, kuri regulāri piedalās Latvijas meistarsacīkstēs, 
Vidzemes novada sacensībās, kā arī novadu organizētājās sacensībās. Veiksmīgi  jau 
otro gadu strādā  izveidotā jauna mācību treniņu grupa, kura sastādīta no pirmskolas 
vecuma bērniem, kuras mērķis ir iepazīties ar sportiskām aktivitātēm caur dažādām 
spēlēm un rotaļām,  šajā  grupā  trenējas  16  jaunie  censoņi  un  grupa  ieguvusi  lielu 
popularitāti tieši vecāku vidū.

Tenisa programmu realizē viens treneris, pavisam tenisā iesaistīti 24 audzēkņi. 
Labākie piedalās Republikas sacensībās.

Sporta centru izmanto Lielvārdes iedzīvotāji  tenisa,  volejbola un basketbola 
spēlēm. Liels pieprasījums sporta zālei ir florbola treniņiem - šeit notika gan Latvijas 
izlases  pārbaudes  spēles  ar  ārzemju  komandām,  gan  notiek  virslīgas,  gan  iekšējo 
čempionātu spēles. Šogad notika arī Latvijas 15.čempionāta Bērniem un Jauniešiem 
fināli.
         2009. gadā savu otro sezonu Sporta centru izmanto arī basketbolisti apritē 
ienāca  LBAL komanda  ELVI/Lielvārde,  kura  ieguvusi  stabilu  atbalstu  Lielvārdes 
līdzjutējos. Šajā sezonā, tapāt kā iepriekšējā gadā iekļūstot starp labākajām astoņām 
komandām.

Pateicoties  izveidotajiem āra  volejbola  laukumiem,  vasaras  mēnešos  notika 
pludmales volejbola sacensības, savukārt ziemā - slidotavu, kurā aktīvi saimniekoja 
ledus cienītāji, it sevišķi hokejisti. Tika noorganizēti 5 hokeja turnīri.

Sporta centra štatu sarakstos ir 10 tehniskie darbinieki. Sporta centrā darbojas 
labiekārtots sertificēts medicīnas punkts ar medicīnas darbinieku, kurš veic audzēkņu 
pārbaudes un apkalpo sacensības.

Katru gadu tiek veikti uzlabojumi masu saziņas sfērā (brīva pieeja internetam 
sacensību laikā, Izveidots publiskais interneta piekļuves punkts). Izveidota mājas lapa 
www.sportslielvarde.lv ar sadaļām Florbols un Sporta centrs.

Sporta centrā atrodas profesionālā trenažieru zāle ”VASILNEOGYM”, kurā 
konsultācijas sniedz instruktors. Sporta centra telpas tiek iznomātas  aerobikas, pilates 
vingrošana, ārstnieciskās vingrošanas, cīņās sporta veidu nodarbībām.

 Iespējas nodarboties ar galda spēlēm - biljardu, novusu, galda tenisu.
Nākotnē jāveic sporta laukumu rekonstrukcijas, tāpat sadarbībā ar uzņēmējiem 

jāattīsta  iespēja  par  sportistu  apgādāšanu  ar  naktsmītnēm.  Jāuzlabo  esošo  sporta 
laukumu mikrorajonos.

2009.gada  sporta  centra  salīdzinājumā  ar  2008.gada  budžetu  samazināts 
aptuveni par 29%, līdz ar to samazinājies saimnieciskais nodrošinājums.
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Iestāde nevar materiāli atlīdzināt par prombūtnē esošo kolēģu pienākumu 
pildīšanu, kas rada darbiniekiem papildus stresu un zināmu diskomfortu, ļoti tas 
ietekmē sporta treneru darbu, jo viņu darbs saistīts ar brīvdienām. Tāpat izslēdzot 
iespēju  darbinieku  stimulēšanai  ar  piemaksām  par  sasniegumiem,  kvalitatīvu 
darbu,  darbiniekos  nestimulē  sasniegt  labākus  darba  augļus.  Valstī  noteiktā 
apmaksas sistēma nestimulē sporta treneru tālāku izaugsmi. Mācību treniņu grupu 
samazinājums,  jaunu treniņu grupu neveidošana  var  novest pie  audzēkņa skaita 
samazinājuma.  Augstākās  meistarības  grupu slēgšana  nepietiekamā  finansējuma 
dēļ, ir nopietns drauds augsta sasnieguma sporta tālākai izaugsmei. Jauniešiem zūd 
motivācijas augstāku rezultātu sasniegšanai.

Viens no lielākiem riskiem ir neskaidrība, mācību iestādes tālāka izaugsme 
un attīstība. Nav skaidrs kādā virzienā attīstīsies visa sporta sistēma Latvijā. Arī 
teritoriālā reforma ir ieviesusi savas korekcijas, līdz ar to sporta veidu federācijas 
nespēj īsti saprast kādā virzienā strādāt. Ļoti būtisks faktors ir ekonomiskā situācija 
valstī, izvēloties prioritātes vecāku maksāt spējai samazinoties, ir iespējas, ka sāks 
samazināties to jauniešu skaits, kuri nodarbojas ar sportu, vai arī tie, kuri vēlētos 
nodarboties finansiālu apstākļu dēļ nevar. 

Sakarā  ar  novadu  apvienošanos  uzsākta  reālās  situācijas  analīze  jaunajā 
teritorijā. Ir apzinātas iespējas, kādā virzienā veikt tālāku darbību. Diemžēl tālākā 
attīstība un pilnveidošana ir atkarīga no pašvaldības finansiālajām iespējām un tās 
noteiktajām prioritātēm.
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5.2. KULTŪRA

Pašvaldības  funkcija ir  rūpēties par kultūru un sekmēt  tradicionālo kultūras 
vērtību  saglabāšanu  un  tautas  jaunrades  attīstību  (  organizatoriska  un  finansiāla 
palīdzība  kultūras  iestādēm  un  pasākumiem,  atbalsts  kultūras  pieminekļu 
saglabāšanai). 
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Izdevumi atpūtai un kultūrai 2007.-2010.gads, Ls

Lielvārdes novads
Lēdmane
Jumprava
Lielvārde

Arī  kultūras  jomā  ir  redzams  būtisks  ieguldīto  līdzekļu  samazinājums.  Ja 
iepriekšējos gados tika realizēti  apjomīgi  infrastruktūras projekti  kultūras objektos, 
tad  2009.gadā  izdevumi  kultūrai  sastāvēja  no  iestāžu  un  tradīciju  uzturēšanas 
iepriekšējo  gadu  līmenī.  Lielvārdes  novadā  kopā  ir  8  kultūras  iestādes,  kas  tiek 
finansētas no pašvaldības budžeta – 4 bibliotēkas, 2 kultūras nami ar tajos esošajiem 
amatierkolektīviem  un  1  tautas  nams  ar  amatiekolektīviem.  Līdz  2009.gada 
2.pusgadam  pašvaldības  saņēma  valsts  mērķdotācijas  amatierkolektīvu  vadītāju 
atalgojumam,  tad  sākot  ar  2.pusgadu  visi  šie  izdevumi  tikai  finansēti  vienīgi  no 
pašvaldību budžeta. 

2009.agadā Lielvārdes novads kultūrai tērēja 8 % no visiem izdevumiem, kas 
ir par 39% mazāk nekā 2008.gadā. Savukārt 2010.gada plānotajā budžetā ir paredzēts 
atbalstu kultūrai samazināt vēl par 8 % salīdzinot ar 2009.gadu. 

KULTŪRAS NAMS „LIELVĀRDE”

2009.gadā  pasākumi  ritēja  pilnā  apjomā.  Apmeklētāju  skaits 
nesamazinājās, uz vairākiem pasākumiem tas pat pieauga (Meteņa diena, Lieldienas, 
Zinību diena).

Šajā  gadā  notikuši  8  pašdarbnieku  koncerti  un  lielais  sezonas  noslēguma 
koncerts, kā arī Austrumu deju grupas „Fatīn” koncerts, kas jau ir tapis par tradīciju 
pavasarī.
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Arī pie mums, kā visur citus Latvijā, notika 4. maija koncerts „Ar dziesmu par 
Latviju”. Prieks par koncertā pārpildīto zāli, un kopības sajūtu.

Nozīmīgi  bija arī  pasākumi,  kas atnesa daudz prieka un pozitīvas  emocijas 
visiem:  Lielvārdes  Tautas  teātra  jubilejas  pasākums,  biedrības  „Gaismas  dārzs” 
lekcijas, Lielvārdes tautas teātra pirmizrāde „Krustmāte Jūle no Tūles”, Pirmizrāde 
horeogrāfiskam uzvedumam „Šūpuļdziesma Pērlei”.

Jau ceturto sezonu mēs aicinām bērnus kopā ar vecākiem brāļiem un māsām 
svinēt zinību dienu, pirmā septembra svētkus- šoreiz kopā ar „Brālīti un Karlsonu kas 
dzīvo uz jumta”.

Šajā  gadā  interesants  izvērtās  Lieldienu  pasākums,  kur  bija  iespēja  izzināt 
visas Lieldienu tradīcijas, pašiem tajās piedalīties un saņemt interesantas balviņas.

Mātes dienā esam stādījuši skaistus rožu stādus pie Lielvārdes novada domes. 
Pēc tam pulcējoties kultūras namā uz sirsnīgu pašdarbnieku koncertu.

Kultūras namā „Lielvārde” notikuši arī vairāki lieli koncerti: Dzheski gloss un 
Rinaldo,  Igo Fomins,  Aisha kopā ar grupu, Grupa „Sandra”,  Latvijas zelta  talanti, 
Grupa „Baltie lāči”,  Harijs Ozols un Santa Zapacka,  Grupa „Eolika”,  3 Lielvārdes 
violetā kora koncerti, Čellu trio Melo- M. 

Teātra mīļotāji varēja redzēt: Austrumu robeža „Trīs grašu omlete”, „Brālītis 
un  Karlsons  kas  dzīvo  uz  jumta”,  Austrumu  robeža  „Bērziņš,  jeb  izejas  nav”, 
Jumpravas amatierteātris izrāde „Lācis”, Izrāde „Tētis”

Gada laikā bijušas 7 diskotēkas to skaitā arī vērienīgais Ēnu deju čempionāts 
un Jaungada nakts balle- diskotēka. 

Kultūras  namā  darbojas  11  amatierkolektīvi   iesaistot  vairāk  kā  500 
dalībnieku:

Bērnu deju kolektīvs „Pūpolītis” (7 grupas) 130 dalībnieki
Jauniešu deju kolektīvs „Pūpolītis” 30 dalībnieki
Bērnu vokālā studija „Mikauši”(6 grupas) 80 dalībnieki
Sieviešu vokālais ansamblis „Mik 8” 8 dalībnieki
Jauktais koris „Lāčplēsis” 40 dalībnieki
Senioru koris „Kamene” 34 dalībnieki
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lāčplēsis” 19 dalībnieki
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēji” 34 dalībnieki
Lielvārdes pūtēju orķestris 25 dalībnieki
Lielvārdes tautas teātris 30 dalībnieki
Interešu klubiņš- Latviešu Trimdas literatūras Grāmatu klēts 100 apmeklētāji

Darbojas arī maksas kolektīvi:
Austrumu deju studija 20 dalībnieki
Angļu valodas kursi 18 dalībnieki
Auto kursi 15 dalībnieki
Lekciju cikls „Gaismas dārzs” vidēji 25 apmeklētāji 

Apmeklētāju interese par kultūras nama rīkotajiem pasākumiem ir liela. Prieks 
par  piepildītajām  zālēm koncertos  un  pašdarbnieku  pasākumos,  kā  arī  izrādēs  un 
jauniešiem domātajos izklaides pasākumos.

2010.  gadā  plānota  Kultūras  nama  „Lielvārde”  3.stāvas  nodarbību  telpas 
(baletzāles) grīdas nomaiņa, kā arī tam pieguļošā gaiteņa grīdas nomaiņa. 

Kultūras nama amatierkolektīvu dalībnieki ne tikai paši gūst prieku par savu 
veikumu, bet rāda to arī ārpus Lielvārdes robežām.
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Amatierkolektīvu izbraukumu pasākumi 2009. gads

Datums Amatierkolektīvs Pasākums Vieta
10.01.-11.01. Mik - 8 Starptautiskais garīgās mūzikas 

festivāls-konkurss „Sudraba zvani”
Daugavpils

18.01. Tautas teātris Amatierteātru skate Aizkraukle
24.01. JDK „Pūpolītis” Jaunrades deju skate Valmiera
05.02. BDK „Pūpolītis” Deju skate Rīga
07.02. JDK „Pūpolītis” Deju kolektīvu sadraudzības koncerts Jumprava

21.02. VPDK „Lāčplēsis” Sadraudzības koncerts Ventspils

21.03. VPDK „Lāčplēsis” Sadraudzības koncerts Jelgava 

26.02-29.03. Koris „Lāčplēsis” Sadraudzības koncerts Norvēģija
28.03. JDK „Pūpolītis” Sadraudzības koncerts Mālpils
18.04. SK „Kamene” Sadraudzības koncerts Balvi
24.04. BDK „Pūpolītis” Bērnu deju kolektīvu skate Ogre
16.05. Koris „Lāčplēsis” Ogres rajona koru dziesmu diena Ogre
24.05. JDK „Pūpolītis”

VPDK „Lāčplēsis”
Ogres rajona deju kolektīvu koncerts 
„Ziedu raksti – deju vijas”

Ikšķile

29.05. BDK „Pūpolītis” Ogres rajona bērnu dziesmu un deju 
svētki

Ogre

30.05. BDK „Pūpolītis” Dziesmu un deju svētku modelēšanas 
koncerts

Bauska

07.06. SK „Kamene” Senioru dziesmu svētki Rēzekne
20.06. JK „Lāčplēsis” E. Melngaiļa mūzikas svētki Vidriži, Limbažu raj.
03.06. Tautas teātris Amatierteātru festivāls( ar izrādi 

„Krustmāte Jūle no Tūles” )
Suntaži

18.07. Tautas teātris Viesizrāde „Krustmāte Jūle no Tūles” Ulbroka
15.08. Tautas teātris Izrāde „Krustmāte Jūle no Tūles” „Vecuteles”, Ogresgals
17.08. BDK „Pūpolītis” Deju seminārs VEF Rīga
27.09. Tautas teātris Kopizrāde „Krustmāte Jūle no Tūles” 

ar Skrīveru amatierteātri
Skrīveri

17.10. Tautas teātris Viesizrādes „Krustmāte Jūle no Tūles” 
un „Tvans”

Jumprava

31.10. Tautas teātris Ar izrādi „Krustmāte Jūle no Tūles” 
piedalās Saldus teātru festivālā 

Saldus
Blīdene

13.11 Tautas teātris Viesizrāde „Krustmāte Jūle no Tūles” Lēdmane
27.11. Tautas teātris Ar izrādi „Krustmāte Jūle no Tūles” 

piedalās teātru festivālā Jēkabpilī
Jēkabpils

JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS

Jumpravas kultūras namā 2009. gadā darbu uzsāka divi simti  divdesmit 
pašdarbnieki, desmit amatierkolektīvos( 2008.g. simtu astoņdesmit pašdarbnieki):

1. Jauktais koris “JUMPRAVA”, diriģenti Normunds Ķirsis, Rūdolfs Bērtiņš
2. Senās  mūzikas  ansamblis   “MODUS  VIVENDI”,  māksl.  vad.  Kaspars 

Ādamsons
3. Amatierteātris, režisore: Nauris Klētnieks,
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4. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SAIME”, vad.Aija Ērgle,
5. Jauniešu deju kolektīvs “JUMPRAVIŅA”, vad. Aija Ērgle,
6. Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs ” Zvaniņš”, vad. Alīna Ķeizere.
7. Bērnu deju kol. „Rītupīte”, vad. Evita Tabure
8. Senioru vok. ans. „Jumpravas piecīši”, vad. Juta Paiča
9. Folkloras kopa ,vad. Vita Talla
10. Bērnu un jauniešu improvizācijas teātra studija „Bez variantiem”, vad. Oskars 

Kļava

2009.  gads  Jumpravas  kultūras  namam  zīmīgs  ar  nozīmīgām  pašdarbības 
kolektīvu jubilejām. Jumpravas amatieru teātrim 95 un jauniešu deju kolektīvam 75 
un tieši šiem notikumiem par godu Jumpravā tika organizēti lieli un mākslinieciski 
bagāti koncerti un teātra izrādes. 

Arī  šis  gads  neiztika  bez  inovācijām radošajā  darbā,  jo  šogad  pirmo  reizi 
notika Latvijas jauno dzejnieku salidojums „Nepieradinātie gājputni”, kas vienkopus 
pulcināja vienpadsmit jaunos autorus no visas Latvijas, šogad plānotajā salidojumā 
jau  pulcēsim  divdesmit  sešus  jaunos  dzejniekus  no  Rēzeknes,  Liepājas,  Jelgavas, 
Tukuma, Rīgas, Jūrmalas u.c. Latvijas pilsētām un pagastiem. 

Nozīmīgs  mācību  gada  noslēguma  pasākums  pirmo  reizi  notika  maijā 
-Latvijas  bērnu  mākslas  svētki  „Putnu  diena”,  brīnišķīgi  svētki,  kas  aptvēra  visas 
bērnu mākslas nozares.

Visa  gada  ietvaros  tika  organizētas  27  izstādes  no  tām  14  profesionālu 
( 2008.g. deviņas profesionālu mākslinieku izstādes) gleznotāju un keramiķu darbu 
izstādes, kā arī 13 amatieru darbu izstādes ( 2008.g. piecas profesionālu mākslinieku 
izstādes).

24  pašdarbnieku  kolektīvu  koncerti.  8  tikšanās  ar  publicistiem  un  dažādu 
grāmatu autoriem. 7 bērnu un pieaugušo filmu seansi. Pie mums Jumpravā viesojās 5 
profesionālās teātra trupas, no tām 5 ar bērnu izrādēm. 

Šogad  neizpalika  arī  rajona  mēroga  pasākumi  –  Ogres  rajona  muzeju 
darbinieku diena tika svinēta Jumpravā.   

2009. gadā tika noorganizēti 5 izbraukumi uz profesionālajā izrādēm Rīgā. 
2009.  gads  īpaši  zīmīgs  JDK  „Jumpraviņa”,  jo  viņiem  jūlijā  bija  iespēja 

pārstāvēt Latviju , Itālijā, kur viņi devās kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta jauniešiem, 
lai atzīmētu pasaules Sarkanā Krusta 150. gadadienu. Kā arī VPDK „Saime”, jo arī 
viņi  jūlija  beigās  viesojās  Portugālē,  lai  pārstāvētu  Latviju  starptautiskā  folkloras 
festivālā.

JK  „Jumprava”  pavasarī  tika  uzaicināti  un  viesojās  Īrijā,  lai  sadziedātos 
baznīcas svētkos.

Kopā pasākumu organizēšanai un māksliniecisko programmu realizēšanai tika 
izlietoti Ls 10274.

Nepārtraukti  arī  2009.  gadā  rit  kultūras  nama  kosmētiskais  remonts. 
Kabinetos,  pirmā  stāva  foajē,  laulības  zālē,  otrā  stāva  mazajā  zālē  tiek  nomainīti 
radiatori  un  savesta  kārtībā  apkures  sistēma,  kā  arī  šajās  telpās  tiek  veikts 
kosmētiskais  remonts  un restaurētas  parketa  grīdas.  Pirmajā stāvā ieklāts  lamināts. 
Kopā 2009. gadā ēkas un telpu remontam iztērēti Ls 11140. (2008. gadā Ls 32677) 

Ievērojami tiek papildināta kolektīvu tērpu bāze Ls 4017 apmērā (2008. gadā 
Ls 1750)

Tiek papildināta arī biroja tehnika Ls 1000 apmērā (2008. gadā Ls 940)
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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.

Lēdmanes pagastā dzīvo 1400 iedzīvotāji. Pasākumu apmeklētāju skaits 2009. 
gadā ir aptuveni 2480, par 636 apmeklētājiem mazāk, kā 2008.gadā.

Pasākumi – 39,  tai skaitā:  Valsts un tradicionālie svētki – 7, Koncerti – 6 
(amatieru),  koncerti  izbraukumu  25  (amatierkolektīvu  uzstāšanās  citos   k/n 
neskaitot  skates  un  festivālus),  izstādes  –  4   (t.sk.  2  profesionāļu),   izrādes  –  2 
(amatieru),  izklaidējošie  pasākumi  –  5,  informatīvās  un  izglītojošās  norises  –  6, 
gadatirgi  - 2,  kino seansi  -1. 

Lielākie tautas nama pasākumi: Tradicionālie- Līgo vakars un Valsts svētki.
Jau par tradīciju tapušie svētki - Senioru deju kolektīvu Sadancis un Ģimeņu 

sporta diena.
                                                    Pasākumi bērniem

   1. Mazo dziedātāju konkursā „Lēdmanes cālis – 2009” piedalījās 7 dziedātāji 
līdz 5 gadu vecumam, kurus sagatavoja skolotāja Inese Nereta un Juta Isate.  

   2.  Lieldienu pasākumu arī  apmeklē pārsvarā bērni.  Paši  maziņākie  nāk ar 
vecākiem.   

   3. Bērnu Ziemassvētku eglīte. Šis ir lielākais bērnu pasākums, jo to apmeklē 
ap 80 bērnu līdz 6 gadu vecumam, un tas notiek Lēdmanes pamatskolas sporta hallē.  

   4. Jau par tradīciju tapušais pasākums „Ģimeņu sporta svētki”, notiek jūnija 
sākumā. Tajā  arvien vairāk piedalās gan ģimenes ar bērniem, gan jauniešu radinieku 
komandas. 

    5.  Jauniešiem tiek  rīkotas  diskotēkas  aktīvās  sezonas  laikā,  parasti  reizi 
mēnesī. Rudenī bija tikai vienu reizi. Valstī esošās krīzes dēļ, apmeklējums ir stipri 
sarucis. 

  Pasākums pensionāriem jau tradicionāli tiek rīkots Mārtiņdienā. Parasti šajā 
vakarā ir neliels koncerts vai tikšanās ar kādu mākslinieku. Šogad uzstājās Latvijas 
Dailes teātra aktrise Mirdza Martinsone. Tautas nama telpās jau 11 gadus darbojas 
pensionāru klubiņš „Mārtiņroze”, kas rīko pasākumus vienreiz mēnesī. 

   Tautas namā darbojās 4 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.)
                 
       Tautas nama kolektīvu uzstāšanās tabula.

Kolektīvs  Lēdmanē  Ogres raj.  Latvijā Ārzemēs Kopā
    „Stari” 6 6 1 1 14
Deju kolektīvs 2 8 5 - 15
Sieviešu koris 3 2 3 - 9
Amatierteātris 3 6 1 - 10
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Cieša  sadarbība  tautas  namam  ir  izveidojusies  ar  pagasta  bibliotēku.  Notiek 
abpusēja palīdzība pasākumu veidošanā un telpu izmantošanā. 

Sadarbība  ar  Lēdmanes  pamatskolu  –  telpu  izmantošana.  Ar  citiem  tautas 
namiem izveidojusies sadarbība – amatierkolektīvu draudzības koncerti. 

Laba sadarbība notiek ar Ogres Vēstures un Mākslas muzeju. 

                              

Lēdmanes tautas nams atrodas bijušajā Lēdmanes bērnudārza ēkā. 2009. gada 
pavasarī tika nobruģēta tautas nama fasādes teritorija un noņemts apžogojums.  

2009. gadā tautas nama vajadzībām tika iztērēts Ls 22415, tai skaitā no valsts 
budžeta  piešķirta  mērķdotācija  Ls  1507,.  Tautas  nama darbinieku algām Ls 9451, 
(t.sk. VSAOI – 1826,), Kultūras norisēm izlietoti Ls 9948, pārējie izdevumi  Ls 3016, 

LIELVĀRDS PILSĒTAS BIBLIOTĒKA

Lielvārdes  pilsētas  bibliotēka  ir  Lielvārdes  novada  pašvaldības  iestāde  ar 
divām lietotāju apkalpošanas nodaļām – bērnu un pieaugušo.

Šobrīd svarīgi, lai bērni – potenciālie lasītāji, arī nākotnē saglabātu pārliecību 
par grāmatu kā nezūdošu vērtību, pensionāriem – radīt vienlīdzības sajūtu, ka arī viņi 
spēj  pilnvērtīgi  iekļauties  mainīgajā  mūsdienu  pasaulē,  strādājošiem  –  sagādāt 
atslodzes  mirkļus,  informēt  par  notiekošo,  bezdarbniekiem  –  sniegt  palīdzību 
informācijas  meklēšanā,  iespējas izmantot  bez maksas  bibliotekāros  pakalpojumus. 
Bibliotēkā ir 10 datori,  iespēja izmantot bezvadu internetu,  kā arī printeri,  skeneri, 
kopētāju. 

Strauji pieaudzis interneta tīmekļa lietotāju skaits. Līdz ar projekta „Trešais 
tēva  dēls”  ienākšanu  sācies  jauns  posms  bibliotēkas  attīstībā.  Tomēr  mūs  satrauc 
interneta izmantošanas neracionalitāte, VVBIS ietvaros ieviestie interneta pieslēgumi, 
saskaņā ar līgumu, ir bez maksas, taču tos, galvenokārt, izmanto izklaides un atpūtas 
mērķiem, nevis izglītībai un darbam.
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Atskaites  gadā  bibliotēkas  pakalpojumus  izmantoja  2101 lietotāji,  t.sk.  614 
bērnu nodaļā. Tas sastāda ~ 27 % no Lielvārdes pilsētas iedzīvotāju skaita. 

Bibliotēkas izmantošanas salīdzinošā tabula:

Rādītāji 2009. gads 2008. gads
lietotāju skaits 2101 2038
apmeklējums 24924 19629
izsniegums 61187 51102

Mūsu  bibliotēka  strādā  katru  dienu,  izņemot  sestdienas.  Jāatzīmē,  ka  tieši 
svētdienās ir arī lielākais apmeklētāju skaits. 

Lielvārdes pilsētas bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti - bērnu nodaļā, pieaugušo 
lasītavā un abonementā. 

Abonementā galvenais pakalpojums – grāmatu izsniegšana uz mājām aizņem 
lielāko un nozīmīgāko darba daļu. Mēs neatsakām arī tiem, kuriem grāmatas jāpienes 
mājās  (4  aktīvie  lasītāji).  2009.  gadā  abonementā  tika  izsniegtas  4278  nozaru 
grāmatas un 12261 daiļliteratūras. 

Atskaites  gadā  esam  papildinājuši  bibliotēkas  abonementa  krājumu 
psiholoģijā, pedagoģijā, literatūrā, vēsturē. Ir nopirktas vairākas svešvalodu vārdnīcas. 
2009. gadā cītīgi strādājām pie grāmatu fonda rekatoloģizācijas, fonda attīrīšanas un 
sakārtošanas. 

Lasītavas lietotāju rīcībā 52 nosaukumu avīzes un žurnāli latviešu un krievu 
valodās.  Periodikas  abonēšanai  2009.  gadā tika  izlietots  Ls  800.  Pieprasījums  pēc 
periodikas ir liels, ir izveidojies patstāvīgo lasītāju loks. 

SBA pakalpojumus pārsvarā izmanto studējošie bibliotēkas lietotāji,  aizvien 
vairāk  tiek  pieprasīta  uzziņu,  mācību  literatūra.  Grāmatas  vispirms  tiek  meklētas 
Ogres  centrālās  bibliotēkas  (OCB)  kopkatalogā.  Nepieciešamības  gadījumā, 
izmantojam Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) pakalpojumus.

Veiksmīgi sadarbojamies ar OCB un Ķeguma pilsētas bibliotēku.
Lielvārdes  pilsētas  bibliotēkas  kopējais  krājums  uz  01.01.2010.  ir  24658, 

t.sk..22211  grāmatas.  Bērnu  nodaļā  7950  eksemplāri.  Bibliotēkas  darbu  finansē 
Lielvārdes novada dome, bet bibliotēka apkalpo visus Lielvārdes novada iedzīvotājus. 
Grāmatu  fonds  tiek  papildināts  arī  ar  dāvinājumiem no privātpersonām,  iestādēm, 
uzņēmējiem, kā arī no citām bibliotēkām – LNB, OCB.

Komplektēšanai no pašvaldības līdzekļiem tika atvēlēti Ls 3000. Citi krājuma 
komplektēšanas avoti :

dāvinājumos saņēmām grāmatas par Ls 540.75 ,t.sk., arī no Grāmatu svētku 
sponsoriem.

Uz vienu bibliotēkas lasītāju grāmatu un periodikas iegādei tika izlietoti ~Ls 
20.  Grāmatas  galvenokārt  tika  pirktas  grāmatu  bāzē  “LGrāmata“  un  grāmatu 
izdevniecībās.  Galvenokārt  tiek  pirktas  grāmatas  latviešu  valodā,  apmēram  85%, 
pārējo sastāda literatūra citās svešvalodās. No jauniegādātajām grāmatām apmēram 
60% ir daiļliteratūra, pārējo sastāda nozaru literatūra. 

Notiek  rūpīga  grāmatu  krājuma attīrīšana  no neizmantotās,  novecojušās  un 
nolietotās  literatūras.  Dažādu  iemeslu  dēļ  no  grāmatu  krājuma  ir  norakstīti  1108 
eksemplāri. 

Ikdienas  darbā  bibliotēkā  izmantojam  OCB  elektronisko  kopkatalogu. 
Darbinieki  paši  apstrādā  jauniegūtos  izdevumus,  kā  arī  turpina  veikt  krājuma 
rekataloģizāciju. 2009. gadā ir pilnībā pabeigta lasītavas krājuma rekataloģizācija. 
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Savā darbā bibliotekāri izmanto LNB katalogu, Valsts nozīmes kopkatalogu, 
kā  arī  LNB  analītikas  datubāzi.  Apmācām  arī  bibliotēkas  lietotājus  izmantot  šīs 
datubāzes patstāvīgi. 

2009. gadā bibliotēka saviem lietotājiem piedāvāja 3 datu bāzes- „Lursoft”, 
„NAIS” un „Letonika”. 

Atskaites gadā izveidotas jaunas novadpētniecības  mapes par Jumpravas  un 
Lēdmanes pagastiem, Grāmatu klēti, grafiķi Agri Liepiņu, Lielvārde – dzejā, kā arī 
papildinātas  esošās.  Mapju  skaits  –  48,  kuras  izmanto  skolēni,  studenti,  iestāžu 
darbinieki.  Gatavojot  izstādes  un  organizējot  bibliotēkas  pasākumus,  mapju  saturu 
izmantojam arī paši.

 2009. gadā Lielvārdes pilsētas bibliotēka iesniedza 4 projektus - 3 no tiem 
atbalstīti. Bibliotēkas bērnu nodaļa jau astoto gadu čakli piedalījās VKFK lasīšanas 
veicināšanas  programmā  Bērnu  žūrijā.  Pateicoties  atbalstītajiem  projektiem, 
bibliotēkā notika virkne pasākumu.

Jau  mūsu  atrašanās  vieta  nosaka  jau  to,  ka  ir  izveidojusies  sadarbība  ar 
Lielvārdes  kultūras  namu  un  Grāmatu  klēti.  Jau  par  tradīciju  kļuvušas  kopējās 
apkārtnes sakopšanas talkas parkā, daži kultūras nama pasākumi tika papildināti ar 
izstādēm  no  mūsu  bibliotēkas  grāmatu  krājuma.  Cieša  sadarbība  izveidojusies  ar 
Lielvārdes  pensionāru  un  invalīdu  biedrībām,  jo  viņi  aktīvākie  mūsu  pasākumu 
dalībnieki.  Sekmīgi  turpinās  sadarbība  ar  A.Pumpura  muzeju,  Lielvārdes  novada 
domes sociālo dienestu. 

Gadu gaitā bibliotēkai izveidojusies cieša sadarbība ar Lielvārdes skolām – 
pamatskolu, vidusskolu, kā arī ar PII „Pūt, vējiņi”. Tie ir kopīgi organizētie pasākumi 
– dzejas dienas, grāmatu lasījumi, tikšanās ar novadniekiem, literāras pēcpusdienas, 
konkursi  utt.  Par  tradīciju  ir  kļuvušas  pirmsskolnieku  un  pirmo  klašu  skolēnu 
ekskursijas  uz  bibliotēku  mācību  gada  sākumā.  Lielvārdes  vidusskolas  bibliotēkai 
nodevām grāmatu dubletes no mūsu krājuma.

Labi  kontakti  izveidojušies  ar  Ogres  CB,  kā  ar  Ķeguma  un  Lāčplēša 
bibliotēkām.

Bibliotēkas  telpu  tehniskais  stāvoklis  ir  labs,  tomēr  bibliotēkai  nav  telpu 
krātuvei, pasākumiem. Būtu nepieciešamas plašākas telpas arī bērnu nodaļai. 

Pateicoties  veiksmīgai  sadarbībai  ar  Lielvārdes  kultūras  namu,  plašākus 
pasākumus rīkojam kultūras nama telpās.

Sakarā  ar  budžeta  samazinājumu,  jaunas  mēbeles  neiegādājāmies.  Budžeta 
samazinājums neskāra līdzekļus, kas bija domāti krājuma komplektēšanai.

Atskaišu gadā (2009) Lielvārdes pilsētas bibliotēkā strādāja 6 bibliotekārie un 
1 tehniskais darbinieks. 

Lielvārdes  pilsētas  bibliotēkas  pamatfinansējumu  veido  Lielvārdes  novada 
pašvaldības piešķirtais budžets. Atskaišu gadā budžets tika sastādīts un apstiprināts 
divas  reizes.  2009.  gada sākumā piešķirtais  budžets  bija  –  44520,  bet  gada otrajā 
pusgadā iestādes budžets tika pārskatīts un samazināts – 42995. Piešķirtais budžets 
nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu. 

Papildus līdzekļi  (pasākumu organizēšanai)  tika piesaistīti  rakstot projektus. 
Projektu rezultātā budžets tika papildināts par Ls 440 (pieaugušo bibliotēka).

Lai  veicinātu  bibliotēkas  popularitāti  un  atpazīstamību,  kā  arī  informētu 
sabiedrību,  organizējam pasākumus, izstādes,  kā arī  Lielvārdes novada pašvaldības 
izdevumā  Lielvārdes  Ziņas  un  interneta  mājas  lapā  informējam  par  norisēm 
bibliotēkā. 
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LĀČPLĒŠA  BIBLIOTĒKA 

Lāčplēša  bibliotēka  ir  ģimenes  bibliotēka  ar  nelielu,  vispusīgu  krājumu 
bērniem un pieaugušajiem. Bibliotēka pilda kultūras, informācijas, izglītības, sociālās 
un  izklaidējošās  funkcijas.  Veic  pasaules  kultūras  mantojuma  –  iespieddarbu, 
elektronisko  izdevumu  un  citu  dokumentu  sistematizēšanu,  kataloģizēšanu, 
bibliografēšanu  un  saglabāšanu.  Nodrošina  bibliotēkā  esošo  iespieddarbu  un 
globālajās tīmekļa vietnēs pieejamās informācijas publisku pieejamību, izmantošanu 
un popularizēšanu.

 Bibliotēkas misija: Būt aktīvam starpniekam starp informācijas krājumiem 
un  novada  iedzīvotājiem.  Nodrošināt  savlaicīgus  un  kvalitatīvus  iedzīvotāju 
vajadzībām  atbilstošus  informācijas  pakalpojumus.  Sniegt  atbalstu  vietējās 
sabiedrības informācijpratības  attīstībā.

Bibliotēkā reģistrēti - 722 lietotāji, no tiem 343 bērni līdz 18 g. vecumam, 
datorlietotāji – 203 ( tendence samazināties,  jo daudziem mājās dators ar interneta 
pieslēgumu).

Pēc dzīvesvietas:  48% - Lāčplēša mikrorajons
                               22% - Lielvārdes centrs
                               21% - Lielvārdes lauku teritorija
                                 4% - Avotu masīvs
                                 3% - dažādi( Lēdmane, Jumprava, Ciemupe, Ķegums, 

Ogre, Rembate, u.c.)
Lietotāju grupu sastāvs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nedaudz mainījies, 

pieaudzis mājsaimnieču un bezdarbnieku skaits:
Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 2 gadu laikā

2008.gads 2009.gads Kopējā 
dinamika (+/-)

Lietotāju skaits 694 722 +   28
Izsniegums 25 230 25 545 +  315
Apmeklējumu 

skaits
10 648 10 680 +   32

Krājuma attīstība mērķtiecīgi virzīta pēc lielāko lasītāju grupu vajadzībām: 
•mācības, studijas, tālākizglītība,
•ikdienišķa informācija, padomi,
•lasīšanas aktivitāšu atbalsts, izklaide.

Uz 2010.gada 1.janvāri bibliotēkas krājumā 10 286 vienības iespieddarbu. No tām:
33 %  - uzziņu un nozaru literatūra,
20 %  - bērnu grāmatas,
47 %  - daiļliteratūra.
3 nosaukumu laikraksti un 26 nosaukumu žurnāli.

Uzsākta  krājuma  rekataloģizācija.  Ogres  CB  elektroniskajā  kopkatalogā 
ievadīti 57% krājuma. Turpinām papildināt esošās 58 tematiskās mapes. 

  Atbalstīts  VKKF  projekts  „Bērnu  žūrija”  –  lasīšanas  veicināšanas 
programma.

Laba  sadarbība  ar  OCB  Bērnu  nodaļu,  ar  Lielvārdes  pilsētas  bibliotēku, 
Kaibalas  pamatskolu  Neiztrūkstošs  sadarbības  partneris  ir  Lielvārdes  A.Pumpura 
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muzejs. Vienmēr atsaucīgi ar padomu un materiāliem, tāpat bibliotēka ar literatūras 
izstādēm papildina muzeja rīkotos pasākumus.

Jauns  sadarbības  partneris    mums   pieteicās  janvārī  –  tas  bija  Komandas 
veidošanas uzņēmums „Sense of Team” (komandas sajūta ) – www. senseofteam.lv. , 
ar  piedāvājumu  uzņemt  bibliotēkā  Lielvārdes  jauniešu  organizāciju  komandas 
saliedēšanas pasākumā. Otrs pasākums ar šo uzņēmumu notika rudenī – Labo darbu 
nedēļā, kad pie mums komandas saliedēšanas seminārā ciemojās Publisko un privāto 
partnerattiecību  (PPP)  biedrības  „Zied  zeme”  valdes  locekļi  un  mūsu  bibliotēkai 
dāvāja savus labos darbiņus. Sadarbība abpusēji veiksmīga. Paldies viņiem.

Pateicoties  novada  iedzīvotāju  atsaucībai,  piekomplektētas  nepieciešamās 
daiļliteratūras grāmatas skolēniem, atjaunots grāmatu krājuma vizuālais izskats..

Pēc  veiksmīgās  telpu  rekonstrukcijas,  aizvadīto  divu  gadu  laikā  telpas 
ieguvušas  jaunu  noformējumu,  jaunas  mēbeles.  Pateicoties  SIA  „Graužupe” 
kolektīvam, katrs galds un plaukts ar vislabāko risinājumu izgatavots tieši konkrētai 
vietai.

LĒDMANES BIBLIOTĒKA

Visā Lielvārdes novadā iedzīvotāju skaits ir 11500, Lēdmanē aptuveni  1400. 
Bibliotēkas  lasītāju  skaits  –  502  (181  interneta  lietotāji,  10  laikrakstu  un  žurnālu 
lasītāji), no tiem 101 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Apmeklējumu skaits 7132 (no 
tiem 3369 interneta apmeklējumi, 38 laikrakstu un žurnālu lasītāju apmeklējumi). 

Ikdienā bibliotēku apmeklē vidēji 20 - 33 lasītāji. Daudzi lasa tikai laikrakstus 
un  žurnālus,  daudzi  strādā  tikai  pie  datoriem.  Izsniegums  -  12343  (laikraksti  un 
žurnāli 4080).

2008.gads 2009.gads Kopējā 
dinamika (+/-)

Lasītāji- lietotāji 437 502 +   65

Izsniegums 12458 12343 -   115

Apmeklējums 5716 7132 +   1416

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 pagasta deputātu sēdē. 

Bibliotēkas lasītāju rīcībā ir 3 nosaukumu laikraksti un 5 nosaukumu žurnāli. 
Par jaunāko literatūru lasītāji tiek informēti individuāli un ar izstāžu palīdzību. Gada 
laikā  tika  izveidotas  43 izstādes,  kuras  veltītas  rakstnieku,  mākslinieku  jubilejām. 
Jebkurš  bibliotēkas  apmeklētājs,  īpaši  datora  lietotājs,  var  saņemt  nepieciešamo 
konsultāciju bibliotekāra kompetences un zināšanu robežās. 

Bibliotēka  saviem  apmeklētājiem,  sadarbībā  ar  tautas  namu,  šajā  gadā 
piedāvāja  vienu  literāri  –  muzikālu  pasākumu.  Ikgadējā  cikla  „Sarunas  ar 
novadniekiem” ietvaros, notika tikšanās ar lielvārdieti dzejnieku Juri Reihleru. 

Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par pašvaldības līdzekļiem. Šogad grāmatu 
iegādei tika izlietoti 868,88 lati un nopirktas  142  grāmatas. Fonds tiek komplektēts 
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vadoties pēc lasītāju pieprasījuma. Pirmkārt, tiek iegādātas enciklopēdijas, vārdnīcas 
un  dažādu  uzziņu  literatūra.  Grāmatu  svētku  dāvinājums  no  partijām  un 
izdevniecībām,  kā  arī  citi  dāvinājumi  sastāda 49  eks.  par  summu  Ls  183,85. 
Periodika  tiek  pasūtīta  nedublējoties  ar  skolas  bibliotēku.  Šogad  norakstītas 516 
grāmatas un brošūras par summu 166,19 Ls.  

  Gada laikā ir sniegtas 1909 uzziņas. 
 Darbs turpinās gan ar kartotēku, gan arī ar mapēm. Tiek apkopoti materiāli 

par Lēdmani un lēdmaniešiem no dažādiem preses izdevumiem.
Bibliotēkas lasītāju lokā ir 86 1. līdz 9. klases skolnieki, bet jaunieši līdz 18 

gadiem  -15.  Apmeklējumu  skaits  internetam  – 2570 un  1855 bibliotēkas 
apmeklējumi. Bibliotēkā tika izveidotas 8 bērnu grāmatu izstādes.

2009.gadā bibliotēkā,  pēc 12 gadu atrašanās  bērnudārza telpās,  pārcēlās  uz 
Pagastmāju. Tā kā visu fondu un datorus nevarēja izvietot vienā stāvā, tad bibliotēkai 
pieder telpas divos stāvos. Pirmajā stāvā atrodas grāmatu fonds un uzziņu literatūra, 
otrajā  –  datori,  kopētājs  un  visas  pārejās  tehnoloģijas,  kā  arī  preses  izdevumi  un 
lasītava. Līdz ar to bibliotēkai tika piešķirta otra amata vienība. Telpas ir izremontētās 
un aprīkotas  ar  nepieciešamajām mēbelēm.  Iegādājos  arī  lielajām bērnu grāmatām 
atbilstošas kastes uz riteņiem. 

2009.gadā bibliotēkas uzturēšanai tika iztērēti 19390 lati. Grāmatu un preses 
iegādei  iztērēti  1252,81 lati.  Pārējie  pakalpojumi  (  apkure,  elektrība,  degviela, 
administratīvie u. c.) sastāda-  9568,19  latus. Darba alga (ar soc. nod.) – 8569 lati. 
Bibliotēkas ienākumi: maksas pakalpojumi  par kopēšanu, printēšanu, skenēšanu un 
faksa sūtīšanu – 60,65 lati.

                      

A. PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJS

Andreja  Pumpura  Lielvārdes  muzejs  darbojas  kopš  1970.gada  8.septembra. 
Muzeja  darbība  tiek  attīstīta  trijos  virzienos  –  krājuma,  pētnieciskajā  un 
komunikācijas ar sabiedrību darbā.

A.Pumpura Lielvārdes muzejā strādā 6 darbinieki, no tiem 3 – speciālisti.
2009.gadā muzeju apmeklēja 12 499 interesenti. Muzeja darbinieki novadīja 

149  ekskursijas,  77  muzejpedagoģisko  programmu  nodarbības,  sagatavoja  18 
pasākumus (piem., Muzeja nakts, Muzeja svētki, Lāčplēša diena u.c.), noorganizēja 
14  izstādes,  nolasīja  2  lekcijas.  Muzeja  piedāvāto  Ģimenes  godu  ceremoniju 
programmu savā kāzu dienā izmantoja 36 jaunie pāri, savukārt, savā kristību dienā 
muzeju apmeklēja  5 jaunie  lielvārdieši  un viņu viesi.  Muzeja priekšmetu  krājumu 
papildinājušas  208  interesantas  pagātnes  liecības,  Nacionālā  muzeja  krājuma 
kopkataloga datu bāzē ievadīti 916 krājuma priekšmetu attēli un zinātniskie apraksti. 

Sagatavots  un  izdots  buklets  „Lielvārde  no  senatnes  līdz  mūsdienām”. 
Izveidota ceļojošā fotoizstāde „Lielvārde agrāk un tagad”. Atbalstīti četri A. Pumpura 
Lielvārdes muzeja iesniegtie projekti, iegūts papildus finansējums – Ls 1927.-    

2009.gada  nozīmīgākie  saimnieciskie  darbi  -  veikta  elektroinstalācijas 
nomaiņa  divās  ekspozīciju  telpās  (  Ls  966.-  no  ziedojumu  konta),  uzstādīta 
velonovietne  10  velosipēdiem  pie  automašīnu  stāvlaukuma,  uzstādīta  2x2m  liela 
Dzīvības zīme Lielvārdes parkā pie Mīlestības kalniņa.

2010.gada  lielākais  darbs  –  muzeja  pastāvīgās  ekspozīcijas  pakāpeniska 
nomaiņa, pirmā stāva kapitālais remonts.  

Turpināsim  veikt  zinātniski  pētniecisko  darbu  –  izpētīt  katolicisma  vēsturi 
Lielvārdē,  rakstnieka  un mākslinieka  Jāņa  Sarmas  devumu Lielvārdes  un pasaules 
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kultūras mantojumā, tiks uzsākts darbs pie Andreja Pumpura dzejas un rakstu izlases 
izveides un izdošanas. 

Piedalīsimies  projektu  konkursos,  rīkosim  izstādes,  pasākumus,  vadīsim 
ekskursijas, kāzu un kristību ceremonijas.

2006 2007 2008 2009
Krājuma vienības 11 519 11 416 11 751 11 959
Apmeklētāju skaits 17 517 16 741 20 717 12 499
Novadītās ekskursijas 273 115 172 149
Lekciju skaits 6 5 4 2
Pasākumu skaits 19 19 11 18
Muz .ped.
programmas

136 128 117 77

Izstāžu skaits 10 10 11 14
Ekspres izstādes 3 6 3 3
Projektu konkursi 11

Ls 6 014
10

Ls 8 058
5

Ls 3 774
4

Ls 1 929
Kursu apmeklējums 7 10 7 4
Ieņēmumi 3 300 3 033 3 000 2 880
Kāzu pāru skaits 95 95 72 36
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5.3. TERITORIJAS UN MĀJOKĻU ATTĪSTĪBA

Šajā sadaļā iekļauti  visi pašvaldības izdevumi,  kas saistīti  ar infrastruktūras 
sakārtošanu,  transporta  nodrošināšanu,  ielu  apgaismošanu,  zaļumsaimniecību,  kapu 
uzturēšanu u.c. pašvaldības teritorijā esošu objektu uzturēšanu.
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Izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 
2007.-2010.gads, Ls

Lielvārdes novads
Lēdmane
Jumprava
Lielvārde

Lielvārdē turpinājās darbs pie Rembates parka teritorijā ierīkotās zaļā zonas 
pie Daugavas upes labiekārtošanas,  ar  mērķi  dot iespēju pašvaldības  iedzīvotājiem 
piekļūt un uzturēties Daugavas krastā. Visu sezonu darbojās nomātās BIO tualetes, 
tika atjaunoti Daugavas upes krastā esošie soli,  atkritumu tvertnes un pārģērbšanās 
kabīnes. Tāpat lai uzlabotu drošību uz ūdens peldsezonā tika realizēts projekts „100 m 
krasta  joslas  iezīmēšana  Lielvārdes  novada  publiskajos  ūdeņos  –  atpūtas  vietās”. 
Projekta mērķis ir uzlabot drošību Lielvārdes pilsētai pieguļošajos publiskajos ūdeņos 
–  Daugavā  –  vasaras  periodā.  Pilsētas  teritorijā  ir  četras  populārākas  pilsētnieku 
atpūtas vietas, kas sakrīt ar pilsētas ielu nobeigumiem, t.i., Austriņu ceļš iela, Ausekļa 
iela,  Dārza iela  un Daugavas  iela  un/vai  zemes īpašums Parka ielā,  kurus pilsētas 
iedzīvotāji izmanto kā peldvietas. Pēdējos gados pilsētai nākas saskarties ar pieaugošu 
ūdeņu  izmantošanu  motorizētiem  kuģošanas  līdzekļiem  –  motorlaivām  un  ūdens 
motocikliem. Bieži vien braucēju pārgalvība apdraud peldētāju drošību. Norobežojot 
iecienītākās  peldvietas,  t.i.,  ielu  nobeigumu krasta joslu ar  bojām, tika nodrošināta 
peldētāju  un  atpūtnieku  drošība  un  samazināts  negadījumu risks.  Projekta  kopējās 
izmaksas  sastādīja  Ls  1585,10,  to  ar  Ls  500  līdzfinansējumu  atbalstīja  Biedrība 
„Daugavas Savienība”. 

Turpinot  veiksmīgo  praksi  uzlabojot  drošību  uz  ūdens  peldsezonā,  arī  uz 
2010.gadu  Daugavas  Savienībā  tika  iesniegts  projekta  pieteikums  „100  m  krasta 
joslas iezīmēšana Lielvārdes novada publiskajos ūdeņos – atpūtas vietās”.
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Lielvārdes  pašvaldība  organizēja  pilsētas  zaļo  zonu,  novadgrāvju  kopšanu, 
slēdza  līgumus  par  pilsētā  esošo  bērnu  rotaļu  laukumu  apsaimniekošanu  ar  SIA 
„Lielvārdes Remte”.

2009.gadā  tika  noslēgts  Kohēzijas  fonda  finansētais  projekts 
„Ūdenssaimniecības  attīstība  Austrumlatvijas  upju  baseinos”  (  projekts  800+)  – 
pabeidzot attīrīšanas iekārtu rekonstrukciju un dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu 
tehniskā projekta izstrādi un to izbūvi. 

2009.gadā Lielvārdē,  Spīdolas dzīvojamo māju masīvā tika izveidots  bērnu 
rotaļu  un  atpūtas  laukums  par  kopējo  summu  Ls  21 549,-.  Šo  projektu  finansēja 
Labklājības ministrija ar 20000,- latu. 

2009.gadā Lēdmanes pagasta padome saimnieciskajā jomā veica daudz darba 
Lēdmanes pagasta labiekārtošanā. Tika veikta pagasta pašvaldībai piederošajām ēkām 
Vecavoti, Skolas internāts jumtu nomaiņa, ēkai Vecavoti nomainīti logi.

   Izmantojot ES struktūrfondu naudu, pie Lēdmanes pamatskolas  ir veikta 
sporta laukuma rekonstrukcija. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 166000.

   2009.gadā bijušā bērnudārza telpās tika atvērta vēl viena pirmskolas bērnu 
grupiņa, kuru pašlaik apmeklē 15 bērni. Grupiņa ir aprīkota ar visu nepieciešamo.

  Lēdmanes  pagasta  ambulances  ēkā  ir  veikts  kosmētiskais  remonts, 
pašvaldības  ēkās  „Vecavoti”  un  „Internāts”  nomainīti  logi  un  jumts.  Lēdmanes 
ūdenstornim nomainīti logi un uzstādīta atdzelžošanas iekārta.

Lielvārdes  novada  pašvaldība  iesaistījusies  aktīvā  nodarbinātības  pasākuma 
„Apmācība  darba  iemaņu  iegūšanai  un uzturēšanai,  ja  darba devējs  ir  pašvaldība" 
īstenošanā.  Starp  Lielvārdes  novada  pašvaldību  un  NVA  Ogres  filiāli  noslēgtais 
līgums paredz laikā posmā no 2009.gada 15 septembra līdz 2010.gada 31.decembrim 
Lielvārdes  novadā  izveidot  145  darba  vietas  bezdarbniekiem,  kuri  nesaņem  (vai 
beiguši  saņemt)  bezdarbnieka  pabalstu  saskaņā  ar  likumu  "Par  apdrošināšanu 
bezdarba gadījumam".

Bezdarbnieki  tiek  nodarbināti  teritoriju  labiekārtošanas  un  apkārtnes 
sakopšanas  darbos  atbilstoši  sezonalitātei  -  lieko  krūmu  izciršana,  lapu  grābšana, 
ābolu  ražas  vākšana,  vieglo  atkritumu  savākšana,  dzīvžogu  apgriešana,  ietvju 
slaucīšana, ietvju attīrīšana no sniega un apledojuma

2009.gadā tika apstiprināti vairāki iepriekš iesniegti pašvaldības projekti: 
 
– Pašvaldības autoceļa "Plēsumi - Lielvārde - Rozītes" rekonstrukcija
– Kaibalas pamatskolas zāles piebūves rekonstrukcija
– Daudzfunkcionāla stadiona rekonstrukcija Jumpravā
– Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes mūzikas skolā, Lēdmanes 

pamatskolā un Jumpravas vidusskolā
– Jumpravas  speciālās  internātpamatskolas  rekonstrukcija  un  aprīkojuma 

uzlabošana
   

BŪVVALDE

Būvniecība  Lielvārdes  novadā,  neskatoties  uz  ekonomisko  situāciju  valstī, 
turpinājās arī 2009.gadā. 

Galvenās tendences: 
*  nelielu  būvobjektu  projektēšana  un  būvniecība  savām  vajadzībām,  pašu 

spēkiem ( dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, esošo ēku rekonstrukcijas)
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*. Ar Eiropas finansējumu saistītu tehnisko projektu izstrāde un realizācija,
* īpašuma dokumentu sakārtošana, kas saistīta ar valsts nekustamā īpašuma 

kadastra reģistrā iekļauto būvju dokumentācijas aktualizāciju,

2009.gada  pirmajā  pusē  (līdz  Lielvārdes  novada  izveidei,  apvienojoties 
Jumpravas, Lēdmanes pagastiem un Lielvārdes pilsētai un lauku teritorijai) būvvaldē 
saņemti 14 būvniecības iesniegumi,  izdoti 14 Plānošanas un arhitektūras uzdevumi 
būvprojektu izstrādei, izdotas 40 būvatļaujas. 

2009.gada otrajā pusē (pēc Lielvārdes novada izveides) būvvaldē saņemti 34 
būvniecības iesniegumi, izdoti 37 Plānošanas un arhitektūras uzdevumi būvprojektu 
izstrādei, izdotas 52 būvatļaujas. 

No  01.07.2009.  Lielvārdes  novada  būvvalde  apkalpo  visu  novada 
administratīvo teritoriju, Jumpravas un Lēdmanes būvvaldes likvidētas. 

2009.  gadā  pieņemti  ekspluatācijā  vairāki  pilsētvidei  nozīmīgi  objekti: 
izdevniecības  SIA  „Lielvārds”  biroju  ēka  Skolas  ielā 5,  SIA  „Veina  plus”  auto 
stāvlaukums pie ELVI veikala, SIA „June IP” grāmatnīca Lāčplēša ielā 18a, izklaides 
un atpūtas centrs Lāčplēša ielā 18, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas piebūve un 
teritorijas labiekārtošana, dienas centrs Ausekļa iela 3a, auto stāvlaukumi pie domes 
ēkas un pie PII „Pūt, Vējiņi”, stadions pie Lēdmanes pamatskolas.

Lielvārdes novada dome uzsākusi vairāku būvprojektu izstrādi, kas saistīti ar 
Eiropas  finansējuma  piesaisti:  stadiona  pie  Jumpravas  vidusskolas  rekonstrukcija, 
Kaibalas  pamatskolas  sporta  zāles  piebūves  rekonstrukcija,  Jumpravas  speciālās 
internātskolas  rekonstrukcija,  Jumpravas  vidusskolas,  Lielvārdes  mūzikas  skolas, 
Lēdmanes pamatskolas fasāžu renovācija :

Realizāciju joprojām gaida Poliklīnikas rekonstrukcijas tehniskais projekts un 
Smilgu  ielas  rekonstrukcijas  tehniskais  projekts.  Praktiski  pabeigta  Rembates  ielas 
rekonstrukcijas tehniskā projekta (Pasūtītājs: Lielvārdes novada dome) izstrāde.

Pabeigts Lielvārdes novada Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes process.
Visai  Lielvārdes  novada  administratīvajai  teritorijai  ir  spēkā  teritorijas 

plānojums , ko veido Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta, Jumpravas pagasta un 
Lēdmanes pagasta teritorijas plānojumi. Izstrādes stadijā ir 10 detālplānojumi, kuru 
mērķis  ir  detalizēt  teritorijas  atļauto  izmantošanu  un precizēt  apbūves  noteikumus 
konkrētām teritorijām.

Apstiprināti 4 zemes ierīcības projekti ar mērķi sadalīt, apvienot īpašumus vai 
pārkārtot to robežas.

Joprojām  problēmas  rada  būvlaukums  Raiņa  ielā  7,  kur  būvdarbi  pie 
daudzdzīvokļu nama rekonstrukcijas pārtraukti. 

2009.gadā  sastādīti  6  administratīvie  protokoli  par  būvdarbu  veikšanu  bez 
akceptēta būvprojekta un būvatļaujas, lietas izskatījusi administratīvā komisija. 

JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA

     Jumpravas pašvaldības aģentūra , turpmāk – aģentūra , ir pašvaldības izveidota 
iestāde ,kura veic ar pašvaldības lēmumu tai uzdotās funkcijas. Tā dibināta 2003.gada 
19.februārī. Jumpravas pašvaldības aģentūru vada direktors , kuru ieceļ pašvaldība un 
tajā strādā 14 darbinieki.
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   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.  Gadā  katlumāja  saražo  6500  megavatstundu 
siltumenerģijas ,kuru izmanto apkures un karstā ūdens vajadzībām visu gadu. 
Kā  kurināmo  izmantojam  šķeldu  un  koksnes  atkritumus  -  11.5  tūkstošus 
berkubikmetru gadā.

• dzeramā  ūdens  padeve  –  nodrošinām  vidēji  400  individuālos  abonentus 
(ģimenes) un 25 juridiskās iestādes Jumpravas pagastā .
Šī  sistēma  sastāv  no  četriem  dziļurbumiem  ,diviem  ūdenstorņiem  ,divām 
atdzelžotavām , attīrīšanas iekārtas, ūdensvada sadales tīkla 7790 m garumā.

• kanalizācijas ūdeņu novadīšana – kopgarums Jumpravas pagastā sastāda 7,6 
km 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/ dn

• atkritumu apsaimniekošana – noslēgts līgums ar SIA “Marss” ,tā apkalpo 80 
% pagasta iedzīvotāju un izved ~1990 m3 sadzīves atkritumu gadā. Atkritumi 
nešķiroti tiek savākti konteineros .To saturs savlaicīgi tiek izvests uz atkritumu 
izgāztuvi.

• citi maksas pakalpojumi.
 2009.gadā saimnieciskās darbības nodrošināšanai tika izlietoti Ls 181528, no kuriem 
apmēram ~75% siltuma ražošanai. Tāpat 2009.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 vietējā laikrakstā vai sniedza personiskās 
sarunās ar klientiem.
    2009.gadā sadarbojoties ar Jumpravas pagasta pašvaldību tika renovēts ūdenstornis 
Dzelmes ciemā.
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5.4.SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

LIELVĀRDES PILSĒTAS UN LIELVĀRDES PAGASTA PĀRSKATS

2009.gada  pirmo  pusgadu Lielvārdes  pašvaldības  sociālais  dienests  strādāja 
ierastajā ritmā un veica sociālo darbu līdzīgi kā 2008.gadā.

No  2009.gada  jūlija  mēneša  izveidots  Lielvārdes  novada  sociālais  dienests 
(turpmāk  Sociālais  dienests),  kurā  kopējam sociālajam darbam apvienojās  sociālie 
darbinieki no Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes sociālajiem dienestiem. Izveidojās 
vienota Lielvārdes novada pašvaldības iestāde – Lielvārdes novada sociālais dienests. 
Uzsākot vienotu darbu Lielvārdes novadā izstrādāts jauns Sociālā dienesta nolikums 
un  vienoti  saistošie  noteikumi,  lai  sniegtu  sociālos  pakalpojumus  un  sociālos 
pabalstus, ko apstiprināja Lielvārdes novada dome.

2009.gadā izstrādāti arī citi jauni normatīvie akti – darba kārtības noteikumi, 
instrukcijas, vienotas veidlapas u.tml..

Pabeidzot  renovācijas  darbus,  2009.gadā  darbību  uzsāka  Sociālā  dienesta 
struktūrvienība - Sociālais dienas aprūpes centrs, kas izvietots divās ēkās Ausekļa ielā 
3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

Sociālais dienas aprūpes centrs izveidots, lai attīstītu sociālo pakalpojumu tīklu 
Lielvārdes  novadā  un,  lai tas  veicinātu  sociālā  riska  grupu  personu  integrēšanos 
sabiedrībā,  sociālo  kontaktu  veidošanos,  mazinātu  cilvēku  izolētību  un  vientulību, 
sniegtu morālu un psiholoģisku atbalstu ikvienam novada iedzīvotājam.

Domājot par Lielvārdes novada attīstības stratēģiju nākotnē, Lielvārdes novadā 
kā  sociālais  pakalpojums  perspektīvā  būtu  nepieciešams  veco  ļaužu  pansionāts. 
Pansionātā varētu uzturēties novada vientuļie pensionāri, kā arī cilvēki, kuri ir guloši 
un kopjami. Ja bērni būtu aizņemti ikdienas darbā un nespētu aprūpēt savus slimos 
vecākus, šo pakalpojumu varētu pirkt mūsu novada privātajā pansionātā.

2009.gadā  nepieciešamos  sociālos  pakalpojumus  nācās  pirkt  no  citām 
institūcijām,  kā,  piemēram,  pakalpojumu  bērniem  par  uzturēšanos  krīzes  centrā, 
vientuļu  pensionāru  ievietošanu vispārējā  tipa  veco  ļaužu pansionātā,  pakalpojumus 
aprūpei,  noslēdzot aprūpes līgumus ar aprūpētājiem,  pakalpojumu bērnu uzturēšanai 
bērnu namā u.c.

Lielvārdes novada sociālā dienesta Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes 
pagasta sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu budžeta izpildi 2009. gadā:

Nr.
p.k.

Pabalstu veidi Izpilde
2009.gada
12 mēnešos

1. Pabalsts  garantētā  minimālā  ienākumu  līmeņa 
nodrošināšanai

27476,08
95ģim./270pers.

2. Dzīvokļa pabalsts daudzdzīvokļu mājā 11439,26
156ģim./381pers.

3. Pabalsts kurināmā iegādei privātajā namīpašumā 11120,00
191ģim./441pers.

4. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 1463,83
22ģim./51pers.

5. Citi pabalsti 45995,04
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5.1. Daļēji vai pilnā apmērā apmaksāts veselības aprūpes pabalsts 3440,45
139ģim./406pers.

5.2. Bērnu  ēdināšanas  daļējs  vai  pilnībā  apmaksāts  pabalsts 
izglītības iestādēs 

22661,20
211ģim./878pers.

5.3. Dzimšanas pabalsts 4000,00
80 pers.

5.4. Apbedīšanas pabalsts 4400,00
88 pers.

5.5. Pabalsts pensionāriem un invalīdiem nozīmīgās dzīves 
jubilejās

100,00
1 pers.

5.6. Pabalsts Ziemassvētkos: 355,93
30 pers.

5.6.1. Lielvārdes novada bāriņtiesas uzskaitē esošajiem
bērniem, kuri dzīvo audžuģimenē 

65,25
2ģim./6bērniem

5.6.2. Personām pansionātos 
un bērniem bērnu namos

290,68
21pers./4bērnim

5.7. Nacionālajiem karavīriem 60,00
3 pers.

5.8. Politiski represētajiem 1400,00
70 pers.

5.9. Pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem 1230,70
52 ģim./148pers.

5.10. Pabalsts audžuģimenei par audžuģimenes pienākumu pildīšanu 5144,52
2 ģim./6bērniem.

5.11. Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un kuram beigusies ārpus 
ģimenes aprūpe 

530,00
2 bērniem

5.12. Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam,  kurš  sekmīgi  turpina  mācības  vispārējās  vai  prof. 
izglītības iestādē

1875,00
6 bērniem

5.13. Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš sekmīgi turpina studijas augstskolā vai koledžā, 

225,00
1 bērniem

5.14. Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam,  kurš  sasniedzis  pilngadību,  dzīvojamās  platības 
īrēšanai 

-

5.15. Dažādi pabalsti 452,24
18 ģim/69 pers.

5.16. Vienreizējs pabalsts  personai, kura atbrīvota  no ieslodzījuma 
vietas

120,00
4 pers.

6. Sociālā dienesta pakalpojumi: 15615,36

6.1. Citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 45,00
1 ģim./5 pers.

6.2. Personas ievietošana sociālās aprūpes iestādē 15570,36
16 pers.

KOPĀ 113109,57
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2009.gadā  Lielvārdes  novada  sociālā  dienesta  Lielvārdes  pilsētas  un 
Lielvārdes  pagasta  sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem budžetā 
izlietoti  Ls  115060,00. 2009.gadam  sociālo  budžetu  dome  pārskatīja  un  iedalīja 
papildus  finansiālos  līdzekļus  reizes  divas.  Salīdzinoši  -  2008.gadā  šiem mērķiem 
izlietoja Ls 65552,56.

2009.gadā  Lielvārdes  novada  sociālā  dienesta  Lielvārdes  pilsētas  un 
Lielvārdes pagasta (turpmāk – Lielvārdes) sociālie darbinieki, sociālie pedagogi un 
citi  speciālisti,  kā  arī  Lielvārdes  novada  sociālā  dienesta  vadītāja  risināja  dažādas 
sociāla  rakstura  problēmas,  sniedzot  gan  sociālos  pabalstus,  gan  sociālos 
pakalpojumus, kā arī sniedzot psihosociālu atbalstu kopumā apmēram 5121 novada 
iedzīvotājam.  Šai  skaitlī  iekļautas  arī  personas,  kas  Sociālajā  dienestā  griezušās 
vairākkārtīgi.

Lielvārdē trūcīgas personas/ģimenes statuss 2009.gadā izvērtēts  un piešķirts 
915 personām, t.sk., 277 ģimenēm. Salīdzinoši 2008.gadā trūcīgas personas/ģimenes 
statuss bijis piešķirts 142 personām, t.sk. 37 ģimenēm.

Garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa pabalsta saņēmēji 2009.gadā bija 
95 ģimenes, t.sk. 270 personas, kuras saņēma pabalstus par Ls 27476,08. Salīdzinoši 
2008.gadā GMI līmeņa pabalsta  saņēmēji  bija 9 ģimenes,  t.sk.  26 personas,  kuras 
saņēma Ls 591,73.

2009.gadā Sociālajā dienestā Lielvārdē reģistrētas un veikts darbs ar 65 augsta 
sociālā riska ģimenēm, kurās vecāki nerūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Vecāki 
bijuši  vardarbīgi  savstarpēji,  kā  arī  pret  bērniem,  bieži  lietojuši  alkoholu,  bijuši 
bezatbildīgi. Šajās ģimenēs nebija nodrošinātas bērna pamatvajadzības, emocionālais 
atbalsts, starp ģimenes locekļiem bija vērojams sociālo iemaņu trūkums.

Sociālie darbinieki strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgāki par savu bērnu 
audzināšanu, izaugsmi un attīstību,  lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personībām, 
pietiekoši  saņemtu  vecāku mīlestību,  gādību  un uzmanību,  būtu motivēti  mācīties, 
radoši pavadīt savu brīvo laiku. Savās vecāku ģimenēs un no tuviniekiem varētu iegūt 
pozitīvas ģimenes modeļa izpratni u.tml., kam būtu jābūt katra vecāka atbildībai un 
pienākumam.

Sociālā  dienesta  sociālās  darbinieces  darbam  ar  ģimenēm  un  bērniem  ar 
minētajām ģimenēm ikdienā veica rūpīgu, iejūtīgu un profesionālu sociālās korekcijas 
darbu,  izstrādājot  katrai  ģimenei  individuālu  ģimenes/personas  atveseļošanas 
programmu,  sastādot  sociālās  rehabilitācijas  plānus  un  slēdzot  sadarbības  līgumus. 
Tas ir ilgstošs sociālais darbs, kas gan arī ne vienmēr var vainagoties ar pozitīviem 
rezultātiem. Biežāk tie ir nelieli panākumi un pozitīvas izmaiņas.

2009.gadā no 65 uzskaitē esošajām augsta riska ģimenēm slēgt varēja tikai 4 
ģimeņu lietas, sakarā ar bērnu pilngadību.

53 ģimeņu lietas tika pārņemtas no 2008.gada.
12 ģimeņu lietas tika uzsāktas no jauna.
12 ģimenēs galvenā problēma ir alkoholisms un tā radītās blakus problēmas.
13 ģimenēs ir bērni aizbildnībā.
25 ģimenēs vecākiem bija problēmas ar bērnu audzināšanu (uzvedības, mācību 

problēmas, saskarsmes u.c.).
9 ģimenēs bija saskarsmes problēmas starp pašiem vecākiem.
5 ģimenēs bērns ir cietis no fiziskās vardarbības.
Minētajās  65  sociālā  riska  ģimenēs  ir  123  bērni  (48  bērni  ir  pirmsskolas 

vecuma, 75 skolēni un no šīm ģimenēm 17 ir daudzbērnu ģimenes).
Jebkurš  Lielvārdes  novada sabiedrības  pārstāvis  var  iesaistīties  un informēt 

Sociālā  dienesta  sociālos  darbiniekus  par  ģimenes  savstarpējām  nesaskaņām, 
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alkoholisma, narkomānijas u.c. problēmām, kā arī par jebkurām sociālām problēmām 
sabiedrībā.

2009.gadā Sociālais  dienests  no dažādām institūcijām un iedzīvotājiem tika 
saņēmis  462 vēstules.  Veikta  sarakste,  risinot  sociāla  rakstura jautājumus,  sniegtas 
atbildes,  izstrādāti  jauni  dokumentu  projekti,  piemēram,  Lielvārdes  novada 
apvienošanās projekts, jauni saistošie noteikumi sociālajiem pabalstiem un sociālajiem 
pakalpojumiem novadā, sagatavotas dažādas atskaites, 2008.gada statistikas pārskats, 
nosūtītas 752 vēstules dažādām institūcijām un personām.

Visu gadu Sociālajā dienestā saņemti iesniegumi,  aizpildītas iztikas līdzekļu 
deklarācijas un caurlūkoti dažādi klientu iesniegtie dokumenti. Sociālos pakalpojumus 
un  sociālos  pabalstus  saņēmušas  daudzas  personas/ģimenes  no  Lielvārdē 
deklarētajiem  iedzīvotājiem,  kā  arī  sociālie  darbinieki  veica  dažādus  citus  amata 
aprakstos paredzētos darba pienākumus. Piemēram, veica apsekošanas mājās, apguva 
jaunu  datorprogrammu,  lai  veidotu  vienotu  datu  bāzi  par  saņemtajiem sociālajiem 
pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kārtoja dokumentāciju ilgstoši glabājamo 
lietu nodošanai Valsts arhīvā, u.c. darba pienākumus.

Veicot ikdienas darbu, noformēti 928 apsekošanas akti dzīvesvietās un sarunu 
protokoli Sociālajā dienestā.

Ar  133  personām  slēgti  sadarbības  līgumi  par  līdzdarbības  pienākumu 
pildīšanu.

Katram Sociālā  dienesta  klientam  iekārtota  individuāla  klienta  lieta.  2009. 
gadā  Sociālajā  dienestā  no  jauna  reģistrēta  281  klientu  lieta.  (2008.gadā  bija 
reģistrētas 454 klientu lietas.)  2009.gadā Sociālajā dienestā kopumā iekārtotas  735 
personu/ģimeņu  lietas,  kas  norāda,  ka ar  katru  no šīm ģimenēm risinātas  dažādas 
sociāla  rakstura  problēmas.  Daļai  no  personām/ģimenēm dažādi  sociālie  jautājumi 
risināti vairākkārtīgi.

Ikdienā notikušas telefonsarunas, individuālas pārrunas un veikts cits darbs, 
bet,  ievērojot  konfidencialitātes  principu  un  klienta  intereses,  reizēm  tās  nav 
dokumentāli fiksētas un klientu lietās netika atspoguļotas.

2009.gadā  notikušas  15  Lielvārdes  novada  domes  Sociālo,  medicīnas  un 
reliģijas jautājumu komitejas sēdes. Sociālie darbinieki gatavojuši lēmuma projektus, 
lai risinātu dažāda sociāla rakstura jautājumus. Vienu reizi mēnesī tos virzīja tālākai 
izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai Domes sēdēs.

Reizi  trijos  mēnešos  Sociālais  dienests  sniedza  pārskatu  par  dienesta  darbu 
Lielvārdes  novada  domes  Sociālo,  medicīnas  un  reliģijas  jautājumu  komitejas 
deputātiem.

Sociālajā  dienestā  2009.gadā  notika  118  Sociālā  dienesta  sēdes,  kas  tika 
protokolētas  un  kurās  izskatīti  dažādi  novada  sociālie  jautājumi  un pieņemti  1009 
lēmumi (šī statistika ir kopēja ar Lielvārdi, Jumpravu un Lēdmani). Pieņemtie lēmumi 
telefoniski paziņoti novada iedzīvotājiem.

2009.gadā,  Sociālais  dienests  iesaistījās  un  rakstīja  dažādus  projektus,  lai 
perspektīvā apgūtu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālos līdzekļus (ERAF). 
Tika rakstīts arī projekts bērnu vasaras nometnei „Zaļā cepure”.

Izveidojoties Lielvārdes novadam, Lielvārdes novada Sociālajā dienestā strādā 
21 darbinieks. No 18 sociālā dienesta darbiniekiem, kuri veic sociālo darbu, ieskaitot 
arī Jumpravas un Lēdmanes pagasta sociālos darbiniekus, 12 darbiniekiem ir augstākā 
izglītība sociālajā darbā. Sociālajā dienestā nav nevienas sociālās darbinieces, kas būtu 
bez  sociālajam  darbam  atbilstošas  izglītības  vai  nemācītos.  Pašreiz  6  darbinieces 
turpina mācības, apgūstot sociālā darbinieka specialitāti dažādās augstskolās.
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Sociālais  dienests  2009.gadā  nodrošināja  6  prakses  vietas  studentiem  no 
dažādām augstskolām, kuri apguva sociālā darba profesiju.

Lai  pilnveidotu  savu  profesionalitāti,  Sociālā  dienesta  vadītāja  un  sociālās 
darbinieces  2009.gadā  apmeklēja  seminārus  un  kursus  par  dažādām  tēmām, 
piemēram,  klientu  motivācijas  veidošana,  darbs  ar  nemotivētiem klientiem,  sociālā 
darbinieka  loma novada sociālajā  dienestā,  bērnu attīstība  un diagnostikas  iespējas 
agrīnajā  vecumā,  personību  attīstošu  tehnoloģiju  pielietošana  pirmsskolas  un 
sākumskolas apmācībā u.c. Sociālā dienesta vadītāja 8 sesijās izgāja supervīzijas ciklu 
„Uz vērtībām balstīta vadība”.

Sociālā dienesta psiholoģe atkārtoti nokārtoja eksāmenu un ieguva praktiskā 
psihologa  sertifikātu,  kā  arī  viņa  var  strādāt  kā  klīniskais  psihologs  visā  Latvijas 
teritorijā.

Uz  mācību  kursiem  devās  12  darbinieces.  267  mācību  stundās  iegūti  23 
sertifikāti.  Mācību  kursiem  2009.gadā  bija  plānoti  Ls100,00,  bet  paredzētais 
finansējums  netika  iztērēts,  jo  sociālie  darbinieki  izmantoja  iespējas  apmeklēt 
piedāvātos ikdienas darbam noderīgos bezmaksas mācību seminārus.

Sociālie darbinieki arī 2009.gadā turpināja sevi izglītot un pilnveidot regulāri 
lasot un iepazīstoties ar jaunāko informāciju laikrakstos, kā arī neatsverama bija iegūtā 
informācija no dažādiem abonētajiem žurnāliem, piemēram, „Sociālais Darbinieks”, 
„Psiholoģijas  Pasaule”,  ”Skolotājs”,  „Psiholoģija  Mums”,  „Psiholoģija  Ģimenei  un 
Skolai”, „Skola+” u.c. informatīvajiem avotiem.

2009.gadā  liels  darbs  bija  jāiegulda,  izstrādājot  projektu  Lielvārdes  novada 
izveidei (Lēdmane, Jumprava, Lielvārde). Tika izstrādātas dažādas shēmas, struktūras, 
nolikumi,  amatu  apraksti,  lietu  nomenklatūra  u.c.  dokumentu  projekti.  Aprakstīta 
vīzija,  kāds  būtu  reālais  sociālais  darbs  no  2009.gada  jūlija,  apvienojoties  vienotā 
Lielvārdes novadā.

Sociālajam dienestam Lielvārdē arī 2009.gadā turpinājās ilgstošā sadarbība ar 
Lielvārdes novada nevalstiskajām organizācijām (NVO):

- Lielvārdes Pensionāru biedrību,
- Lielvārdes novada Invalīdu biedrību,
- Lielvārdes Latviešu biedrību,
- Lielvārdes Jauniešu organizāciju,
- Ogres rajona Sarkanā Krusta Lielvārdes filiāli u.c.,

un  saredz  šo  sadarbību  arī  perspektīvā,  savu  iespēju  robežās,  atbalstot  NVO  un 
sadarbojoties.

NVO pārstāvji  arī  2009.gadā palīdzēja  Sociālā  dienesta  darbā,  un,  tāpat  kā 
iepriekšējos gados, turpināja apmeklēt novada personas ar invaliditāti un pensionārus, 
kuri veselības problēmu dēļ ikdienā neiziet no savām mājām, kuri dzīvo vieni, ir slimi, 
vientuļi u.tml. Viņi ziņoja Sociālajam dienestam par šo cilvēku situācijām un sociālie 
darbinieki veica nepieciešamo sociālo darbu.

2009.gadā sociālie darbinieki piedalījās Lielvārdes novada Invalīdu biedrības 
un Lielvārdes  Pensionāru biedrības  pasākumos.  Turpinājās  sadarbība ar  Lielvārdes 
Jauniešu  organizāciju  2009.gada  Ziemassvētkos,  kad  jaunieši,  saņemot  Sociālā 
dienesta apzināto vientuļo pensionāru sarakstu, devās apsveikt 92 Lielvārdes vientuļos 
pensionārus.

2009. gada nogale – Adventes laiks bija bagātīgi piepildīts ar dažādiem labiem 
darbiem un pasākumiem.

Daudzi labi cilvēki, Ziemassvētkus gaidot, nodarbojās ar dāvināšanas prieku 
un labdarību un, sadarbojoties ar Sociālo dienestu, dažnedažādā veidā iepriecināja ļoti 
daudzus Lielvārdes novada iedzīvotājus.
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Iepriecināja 30 Lielvārdes novada sociālā dienesta redzeslokā zināmos bērnus, 
kuriem noteikta invaliditāte.

Sponsors  Kristaps  Lepsis  lūdza  Sociālajam  dienestam  norādīt  30  trūcīgas 
ģimenes,  kuras  apciemoja  viņu  dzīvesvietās,  iepriecināja  svētkos,  dāvinot  katrai 
ģimenei pārtikas paku.

Kultūras  namā  „Lielvārde”  notika  skaists  Ziemassvētku  koncerts,  veltīts 
novada pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurā muzicēja Lielvārdes Mūzikas 
skolas pedagogi, spēlējot čellu, vijoli un klavieres, Ziemassvētku dziesmas dziedāja 
mazie  Mūzikas  skolas  bērni  un  grupa  „Mik  8”,  koncertu  vadīja  skolotāja  Baiba 
Klepere.

Lielvārdes novada domes Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu komitejas 
priekšsēdētājs  Juris  Reihlers,  sadarbojoties  ar  aktīviem  Lielvārdes  Evaņģēliski 
Luteriskās  baznīcas  draudzes  cilvēkiem,  Ziemassvētku  laikā  apmeklēja  Sociālā 
dienesta un ģimenes ārstu norādītas 25 personas, kuras veselības problēmu dēļ nevar 
iziet ārpus mājas.

Anonīms  labdaris,  sadarbojoties  ar  Sociālo  dienestu,  sagādāja  negaidītu 
pārsteigumu Ziemassvētkos un Sociālajā dienas aprūpes centrā organizētajā pasākumā 
iepriecināja 104 daudzbērnu ģimeņu bērnus, šoreiz gan tikai ģimenes, kurās ir 4 un 
vairāk bērni. Bērni bija gatavojuši un sniedza Ziemassvētku Rūķim priekšnesumus.

Friziere Kristīne Kronentāle, sadarbojoties ar Sociālo dienestu un pansionāta 
„Madliena”  direktoru  Alvaru  Šteinbergu,  vairākas  dienas  ieradās  pansionātā 
„Madliena”  un  bez  atlīdzības  frizēja  matus,  dalīja  firmas  „Svarzkopf”  dāvaniņas, 
radot pansionātā ievietotām personām jauku Ziemassvētku noskaņojumu un labāku 
pašsajūtu, iepriecinot viņus svētkos ar savu darbu.

Anonīmais  sponsors,  sadarbojoties  ar  Sociālo  dienestu,  Ziemassvētku  laikā 
ieradās sociālo darbinieku norādītajās 9 dzīvesvietās ar sarūpētām siltām pusdienām.

2009.gadā  turpinājās  sociālo  darbinieku  veiksmīgā  sadarbība  ar  Lielvārdes 
pasta  darbiniekiem.  Pastnieki  informēja  sociālos  darbiniekus  par  problēmām,  ko 
ievēroja,  veicot  savu  ikdienas  darbu,  tiekoties  ar  dažādiem  Lielvārdes  novada 
iedzīvotājiem.

Sociālajam dienestam, risinot pabalstu un pakalpojumu sniegšanas jautājumus, 
nācās  saskarties  arī  ar  bezdarba  problēmām  novadā.  Motivējām  iedzīvotājus 
pārkvalificēties,  pētījām  darba  tirgus  iespējas.  Skaidrojām  iespējas  par  mācībām 
vakara vidusskolā, veicinājām šo personu iniciatīvu un pašaktivitāti, tādējādi mazinot 
sociālās atstumtības sajūtas. Centāmies pārliecināt meklēt darbu Latvijā un nebraukt 
uz  ārvalstīm,  ieteicām  apgūt  profesionālo  izglītību  vai  iegūt  augstāko  izglītību 
personām ar invaliditāti par valsts budžeta līdzekļiem u.tml.

2009.gadā  Sociālais  dienests  Lielvārdē  turpināja  pilnveidot  datu  bāzi  par 
Lielvārdē deklarētām iedzīvotāju kategorijām. Apzināti:

- invalīdi (pieaugušie) - 251 personas:
- 1. grupas invalīdi – 29 persona;
- 2. grupas invalīdi – 122 personas;
- 3. grupas invalīdi – 100 personas;

- bērni invalīdi – 18 bērni;
-  daudzbērnu  ģimenes  (3  un  vairāk  bērni  līdz  18  gadu  vecumam)  –  122 

ģimenes, tajās 401 bērni;
- nepilnās ģimenes (šķirtās ģim., viens no laulātajiem miris, vientuļās mātes, 

kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam) – 133 ģimenes, tajās 183 bērni;
-  bāreņi  un  bez  vecāku  gādības  palikušie  bērni,  bērni  aizbildnībā  –  18 

personas, no tiem 4 bērni atradās bērnu namā „Laubere”;
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- vientuļie pensionāri – 92 personas;
- aprūpējamās personas (ar aprūpētāju slēdzot aprūpes līgumu) – 1 persona;
- aprūpējamās personas (ar aprūpētāju Sociālajam dienestam neslēdzot aprūpes 

līgumu, bet sameklējot atbalsta personu) – 18 personas;
- politiski represētās personas – 70 personas;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas un avārijas 

seku likvidēšanas dalībnieki – 24 personas;
- personas, kuras atrodas ilgstošas aprūpes iestādēs – 22 personas.

Apkopojot  augstāk  minēto  un izdarot  secinājumus  par  Lielvārdē  2009.gadā 
veikto sociālo darbu, Sociālā dienesta darbinieces norāda, ka sociālā darba apjoms, 
salīdzinot  ar  2008.gadu, Lielvārdē ievērojami palielinājies.  Īpaši  2009.gada nogalē, 
kad  valstī  ievērojami  pieauga  bezdarba  līmenis,  pasliktinājās  finansiālais  stāvoklis 
ģimenēs un ļoti daudzi novada iedzīvotāji meklēja atbalstu Sociālajā dienestā.

LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

LIELVĀRDES PILSĒTAS UN LIELVĀRDES PAGASTA SOCIĀLIE PEDAGOGI 

2009.gadā Lielvārdes novada sociālā dienesta divi sociālie pedagogi Lielvārdē 
veica sociālpedagoģisko darbu ar Lielvārdes novadā deklarētajiem bērniem un viņu 
ģimenēm. Sociālpedagoģiskais darbs tika veikts arī ar citās pašvaldībās dzīvojošajiem 
bērniem, kuri apmeklēja Lielvārdes novada vispārizglītojošās skolas.

Sociālie  pedagogi  Lielvārdē  2009.gadā  savā  darbā  izmantoja  dažādas 
sociālpedagoģiskās  darba  metodes:  problēmas  identificēšanu,  situācijas  analīzi, 
sadzīves apstākļu izpēti, atbalsta resursu meklēšanu, individuālās sarunas ar skolēnu, 
sarunas ar skolotājiem, vecākiem, konsultācijas un rezultātu analīzi.

Tika  sniegtas  individuālās  konsultācijas  vecākiem  un  pedagogiem  bērnu 
audzināšanas, dažādu vecumposmu īpatnību, tiesību aizsardzības u.tml. jautājumos.

Kopā  ar  Lielvārdes  novada  sociālā  dienesta  darbiniekiem  vai  Lielvārdes 
novada  pašvaldības  policiju  apsekoja  augsta  riska  ģimenes  viņu  dzīvesvietās,  lai 
noskaidrotu ģimenes sadzīves apstākļus, kas bieži ir iemesls skolēnu nesekmībai un 
neattaisnotiem skolas kavējumiem. Sociālie pedagogi veica sekmju uzskaiti un analīzi, 
dienasgrāmatu pārbaudi, lai iesaistītu vecākus līdzdarboties viņu bērnu audzināšanā un 
radušos problēmu risināšanā.

Izglītības  iestādēs,  lai  uzlabotu  skolas  un  ģimenes  sadarbību,  risinātu 
konfliktsituācijas, motivētu skolēnus mācīties, sociālie pedagogi sadarbojās ar klašu 
audzinātājiem,  priekšmetu  skolotājiem,  psihologiem,  administrāciju,  veidojot 
komandas  darba  principu.  Sociālie  pedagogi  palīdzēja  risināt  dažāda  rakstura 
konfliktus, kas bija radušies starp skolēnu un skolotāju, skolēnu un skolēnu, skolotāju 
un  vecākiem,  kā  arī  citas  sociālas  problēmas.  Aizstāvot  bērna  intereses,  sociālie 
pedagogi  uzklausīja  skolotājus,  bērnus  un  viņu  vecākus,  lai  kopīgi  rastu 
visoptimālākos situāciju risinājumus.

Sociālie  pedagogi  sadarbojās  ar  Lielvārdes  novada  Lielvārdes  bāriņtiesu, 
Lielvārdes novada pašvaldības policiju, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres 
iecirkņa Nepilngadīgo Lietu Inspekciju, Valsts probācijas dienesta  Ogres teritoriālo 
struktūrvienību, vispārējām un profesionālām izglītības iestādēm, u.c.

No visām Lielvārdes  izglītības  iestādēm,  kā arī  no citām mācību  iestādēm, 
piemēram,  Ķeguma,  Ogres,  u.c.  sociālie  pedagogi  2009.gadā  veikto  darbu 
atspoguļojuši 244 bērnu personu lietās, kuriem ir uzvedības traucējumi, nepietiekams 
zināšanu līmenis un neattaisnoti mācību stundu kavējumi, kā arī vecāki nepietiekoši 
nodrošināja bērnu aprūpi un audzināšanu. Veikto darbu sociālie pedagogi atspoguļoja, 
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noformējot sarunu protokolus un aizpildot dažādus dokumentus, kurus ievietoja bērnu 
personu lietās.

Lielvārdes  skolās  sociālie  pedagogi  veica  preventīvo  darbu,  informējot  un 
izskaidrojot  skolēniem  dažādus  normatīvos  aktus  bērnu  tiesību  aizsardzības 
jautājumos, kā arī likumīgās iespējas saņemt nepieciešamo sociālo palīdzību ikdienas 
vai krīzes situācijās.

Sociālie  pedagogi  piedalījās  deviņās  vecāku  sapulcēs,  atbalsta  personāla 
sanāksmēs, skolu pedagoģiskās padomes un vecāku padomes sēdēs.

Lai  pilnveidotu  savas  profesionālās  prasmes,  Lielvārdes  sociālie  pedagogi 
iespēju  robežās  apmeklēja  konferences,  kursus  un  supervīzijas  sociālajiem 
pedagogiem.

2009.gada  jūlija  mēnesī  sociālie  pedagogi,  sadarbībā  ar  Sociālās  dienas 
aprūpes  centra  vadītāju,  organizēja  vasaras  dienas  nometnes  „Zaļā  cepure”  divām 
dažāda vecuma bērnu grupām. Vasaras dienas nometni „Zaļā cepure” apmeklēja 50 
bērni  vecumā  no  8  līdz  15  gadiem.  Šīs  nometnes  bija  paredzētas  bērniem  no 
daudzbērnu,  maznodrošinātām  un  sociālā  riska  ģimenēm.  Finansējumu  nometnei 
piešķīra Lielvārdes novada dome.

2009.gada augusta mēnesī sociālie pedagogi nodrošināja Lielvārdes, Lēdmanes 
un Jumpravas 25 maznodrošināto ģimeņu bērnu piedalīšanos akcijas „Skolas soma” 
noslēguma pasākumā Rīgā.

2009.gada nogalē sociālajiem pedagogiem, uzsākot sociālpedagogisko darbu 
arī  Lēdmanes  pamatskolā  un  Jumpravas  vidusskolā,  sākotnējais  darba  uzdevums 
minētajās izglītības iestādēs bija izzināt problēmsituācijas un strādāt pie aktuālākajiem 
gadījumiem. 2009.gada nogalē, palielinoties sociālo darbinieku skaitam, arī Jumpravā 
un Lēdmanē varēja aktīvāk uzsākt sociālo darbu ar augsta sociālā riska ģimenēm.

LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

JUMPRAVAS PAGASTA SOCIĀLĀ DARBA PĀRSKATS 

2009.gada  sākumā  sociālo  darbu  Jumpravas  pagasta  pašvaldībā  veica  2 
sociālie  darbinieki  –  sociālā  dienesta  vadītāja  un  sociālā  darba  organizatore.  No 
2009.gada jūlija mēneša tika izveidots Lielvārdes novada sociālais dienests, kur darbu 
Jumpravas  pagastā  turpināja  veikt  2  darbinieces  –  sociālā  darbiniece  un  sociālā 
darbiniece ar ģimenēm un bērniem, paralēli veicot arī sociālā pedagoga darbu.

Lielvārdes  novada  sociālā  dienesta  Jumpravas  pagastā (turpmāk  tekstā  – 
Sociālais  dienests)  2009.gadā  piešķirtais  budžets  sociālajiem  pabalstiem  un 
sociālajiem pakalpojumiem bija Ls 39760,00.

2009.gada budžets neizpildījās par Ls 1639,28.

Lielvārdes novada sociālā dienesta Jumpravas pagasta sociālo pabalstu un 
sociālo pakalpojumu budžeta izpilde 2009. gadā:

Nr.
p.k.

Pabalstu veidi Izpilde
2009.gada
12 mēnešos

1. Pabalsts  garantētā  minimālā  ienākumu  līmeņa 7695,20
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nodrošināšanai 39 ģim./183 pers.
2. Dzīvokļa pabalsts daudzdzīvokļu mājā 695,00

17 ģim./37 pers.
3. Pabalsts kurināmā iegādei privātajā namīpašumā 2150,00

43 ģim./83 pers.
4. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā 670,00

15 ģim./pers.
5. Citi pabalsti 16829,52

298 ģim./pers.
5.1. Daļēji vai pilnā apmērā apmaksāts veselības aprūpes pabalsts 2290,00

70 ģim./pers.
5.2. Bērnu  ēdināšanas  daļējs  vai  pilnībā  apmaksāts  pabalsts 

izglītības iestādēs 
5065,19

55 ģim./pers.
5.3. Dzimšanas pabalsts 2180,00

22 pers.
5.4. Apbedīšanas pabalsts 2450,00

23 pers.
5.5. Pabalsts  pensionāriem  un  invalīdiem  nozīmīgās  dzīves 

jubilejās
1100,00
22 pers.

5.6. Pabalsts Ziemassvētkos: 660,00
39 pers.

5.6.
1.

Personām pansionātos 
un bērniem bērnu namos

120,00
12 pers./bērniem

5.6.
2.

Politiski represētajiem 540,00
27 pers.

5.7. Pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem 550,00
11 ģim./pers.

5.8. Dažādi pabalsti 2514,33
55 ģim/pers.

5.9. Vienreizējs pabalsts  personai, kura atbrīvota  no ieslodzījuma 
vietas

20,00
1 ģim/pers.

6. Sociālā dienesta pakalpojumi: 10081,00
15 pers.

6.1. Citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 494,00
1 pers.

6.2. Personas ievietošana sociālās aprūpes iestādē 8312,00
7 pers.

6.3. Aprūpes līgumi 1275,00
7 pers.

KOPĀ 38120,72
427 ģim./pers.

2010.gadā  piešķirts  budžets  sociālajiem  pabalstiem  un  sociālajiem 
pakalpojumiem Ls 59880,00 apmērā.

Sociālā  dienesta  sociālie  darbinieki 2009.gadā  risinājuši  dažādas  sociāla 
rakstura problēmas, sniedzot gan sociālos pabalstus un sociālo palīdzību, gan veicot 
psihosociālu atbalstu 2012 pagasta iedzīvotājiem.
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2009.gadā Jumpravas pagastā trūcīgas personas/ģimenes statuss izvērtēts  un 
piešķirts  465  personām  no  193  ģimenēm.  Salīdzinoši  2008.gadā  trūcīgas 
personas/ģimenes statuss bijis piešķirts 61 personām no 25 ģimenēm.

2009.gadā  Sociālais  dienests  no  dažādām  institūcijām  un  iedzīvotājiem 
saņēma  159  vēstules,  veica  saraksti,  risinot  sociāla  rakstura  jautājumus,  sniedza 
atbildes,  sagatavoja  jaunus  dokumentus,  atskaites,  gada  pārskatus,  nosūtīja  200 
vēstules dažādām institūcijām un personām.

Papildus 2008.gadā ieviestajām 152 personu lietām 2009.gadā reģistrētas 99 
jaunas personu lietas, kas 2009.gadā kopā veido 215 klienta lietu. Sociālos pabalstus 
un pakalpojumus saņēmušas 221 ģimene, t.i., 528 Jumpravas pagasta iedzīvotāji.

Apsekoti cilvēki dzīvesvietās, kas dokumentēts 49 apsekošanas aktos, veiktas 
sarunas Sociālajā dienestā un dokumentētas 39 sarunu protokolos, ar 120 personām 
slēgti līgumi par līdzdarbības pienākumiem un ar 7 personām slēgti līgumi par aprūpi 
mājās. 8 iedzīvotājiem kārtoti dokumenti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai.

2009.gadā Sociālā dienestā uzskaitē bija 14 sociālā riska ģimenes, kurās ir 34 
bērni (18 bērni ir pirmsskolas vecuma, 16 skolēni un no šīm ģimenēm 8 ir daudzbērnu 
ģimenes).  Darbā  ar  sociālā  riska  ģimenēm rakstīti  6  sarunu  protokoli,  veiktas  33 
apsekošanas dzīves vietās un rakstīti apsekošanas akti.

2009.gadā sociālie darbinieki apzinājuši un sociālo palīdzību organizējuši 28 
pagasta vientuļajiem pensionāriem,  20 daudzbērnu ģimenēm, 11 invalīdu biedrības 
biedriem, 3 bērniem invalīdiem, 27 politiski represētām personām, 12 pansionātos un 
bērnu namos ievietotām personām, t.sk., 7 personas izdevumus sedz Sociālais dienests 
no  sociālā  budžeta,  3  personas  atrodas  valsts  aprūpes  institūcijās  un  2  personām 
sociālie darbinieki palīdzēja ievietot tuviniekus ilgstošas aprūpes institūcijās.

Uz 2010.gada aprīļa mēneša beigām Jumpravas pagastā apzināti:
- invalīdi (pieaugušie) - 42 personas:
- 1. grupas invalīdi – 6 persona;
- 2. grupas invalīdi – 32 personas;
- 3. grupas invalīdi – 4 personas;
- bērni invalīdi – 3 bērni;
-  daudzbērnu  ģimenes  (3  un  vairāk  bērni  līdz  18  gadu  vecumam)  –  30 

ģimenes, tajās 109 bērni;
- nepilnās ģimenes (šķirtās ģim., viens no laulātajiem miris, vientuļās mātes, 

kurās ir bērni līdz 18 gadu vecumam) – 26 ģimenes, tajās 48 bērni;
- bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, bērni aizbildnībā – 3 personas, 

no tiem 1 bērns atradās bērnu namā „Laubere”;
- vientuļie pensionāri – 28 personas;
- aprūpējamās personas (ar aprūpētāju slēdzot aprūpes līgumu) – 7 personas;
- aprūpējamās personas (ar aprūpētāju Sociālajam dienestam neslēdzot aprūpes 

līgumu, bet sameklējot atbalsta personu) – iepriekš nav veikta šāda uzskaite;
- politiski represētās personas – 27 personas;
-  Černobiļas  atomelektrostacijas  avārijas  rezultātā  cietušās  personas  un 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieki – iepriekš nav veikta uzskaite;
- personas, kuras atrodas ilgstošas aprūpes iestādēs – 6 personas.
Aktivizējot kultūras un izglītojošus pasākumus 2009.gadā, sociālo darbinieku 

un pagasta  aktīvistu  Vecmāmiņu klubs „Kamolītis”  saņēma finansējumu no Ogres 
rajona pašvaldības un realizēja projektu „Zāļu tēju darbnīca Jumpravā”.  2009.gadā 
pagasta pensionāriem un invalīdiem tika organizēti Pavasara ieskaņu un Ziemassvētku 
pasākumi  un  ekskursija  uz  Cēsīm.  Notika  sadarbība  ar  jaunizveidotā  Lielvārdes 
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novada sociālā dienesta Sociālo dienas aprūpes centru un Lielvārdes novada sociālā 
dienesta  darbiniekiem  Lielvārdē  un  Lēdmanē.  Noslēgti  sadarbības  līgumi  par 
labdarības palīdzības saņemšanu no SIA „Degas” un bērnu fonda „Eurika”.

Sociālā pedagoģe darbu Jumpravas vidusskolā un VPII „Zvaniņš” uzsāka tikai 
ar 2009.gada oktobra mēnesi. Sociālā pedagoga uzdevums ir palīdzēt kopskaitā 292 
Jumpravas  izglītības  iestāžu  bērniem,  vecākiem  un  skolotājiem  dažādu  sociālo 
problēmu risināšanā, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās 
attiecībās. 2009.gadā uzsākts sociālpedagoģisks darbs ar aptuveni 15 bērniem, kuriem 
bija ar uzvedības, nesekmības un klaiņošanas traucējumi.

LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

LĒDMANES PAGASTA SOCIĀLĀ DARBA PĀRSKATS 

Iestādes funkcijas:
Organizēt  sociālo  pakalpojumu un sociālās  palīdzības  sniegšanu Lielvārdes 

novada  Lēdmanes  pagasta  teritorijā  savu  dzīvesvietu  deklarētām  ģimenēm 
(personām).  Sniegt  materiālu  atbalstu  krīzes  situācijā  nonākušām  trūcīgām  un 
maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības (ēdiens, 
mājoklis,  veselības  aprūpe,  obligātā  izglītība)  un  veicinātu  darbspējīgo  personu 
līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.  Informēt pagasta iedzīvotājus par iespējām 
pieprasīt  un  saņemt  sociālos  pakalpojumus  un  sociālo  palīdzību,  kā  arī  noteikt 
līdzdarbības  pienākumus  problēmas  risināšanas  procesā.  Veikt  apsekošanas 
dzīvesvietā, ja paredzamā palīdzība ir saistīta ar klienta materiālo resursu izvērtējumu. 
Sekot, lai piešķirtā sociālā palīdzība tiktu izmantota atbilstoši paredzētajiem mērķiem.

Galvenie rādītāji:
Laika  periodā  no  01.01.2009.  līdz  30.06.2009. kopā  tika  saņemti  142 

iedzīvotāju  iesniegumi  –  pieprasījumi  izvērtēt  sociālās  palīdzības  piešķiršanas 
nepieciešamību.  Par  dzīvesvietas  nodrošināšanu  sociālās  aprūpes  dzīvoklī  ar  īres 
tiesībām - 2 iesniegumi, par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu – 2 
iesniegumi  un  par  ilgstošas  sociālās  aprūpes  pakalpojuma  nodrošināšanu  -  1 
iesniegums.

Sākot  ar  laika  periodu  no  01.07.2009.  līdz  31.12.2009.  saņemti  sekojoši 
iesniegumi:

- trūcīgās ģimenes /personas statusa piešķiršanai reģistrēti 43 iesniegumi;
-  garantētā  minimālā  ienākumu  līmeņa  nodrošināšanai  reģistrēti  18 

iesniegumi;
- dzīvokļa pabalstiem un kurināmā iegādei reģistrēti 12 iesniegumi;
- bērnu ēdināšanas pabalstiem reģistrēti 20 iesniegumi;
- pabalstiem ārkārtas situācijās un dažādu citu pabalstu piešķiršanai reģistrēti 

52 iesniegumi.
Minētājā laika periodā veiktas 39 apsekošanas personu dzīvesvietās.
2009.  gadā, izvērtējot  iedzīvotāju  materiālo  stāvokli,  konstatēta  atbilstība 

trūcīgas ģimenes statusam 55 ģimenē, t.sk. 168 personām.
Izveidotas un iekārtotas 95 klientu lietas, kurās atspoguļota pamatinformācija 

par klientu,  problēmsituācijas  raksturojums,  apkopota nepieciešamā dokumentācija, 
atspoguļota sadarbības dinamika.

Pasliktinoties  sociāli  ekonomiskajam  stāvoklim  valstī,  kas  skar  arī  mūsu 
pašvaldības  iedzīvotājus,  salīdzinoši  ar  2008.gada  rādītājiem,  2009.gadā  strauji 
pieaudzis trūcīgo ģimeņu/personu loks, kurām nepieciešams izmaksāt pamatpabalstu 
garantēto minimālo ienākumu līmeņa nodrošināšanai uz katru ģimenes locekli (GMI 
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pabalstu).  Komplicēto  sociālo  problēmu  loks  -  bezdarbs,  zems  ienākumu  līmenis, 
atkarību  problēmas,  pēkšņas  saslimšanas,  palielina  to  cilvēku  skaitu,  kuriem  ir 
nepieciešams sociālā dienesta atbalsts.

Šajā  laika  periodā  pagasta  iedzīvotājiem,  tikai  iestājoties  gadījumam, 
neizvērtējot viņu materiālo stāvokli, tika izmaksāti vienreizēji pabalsti sakarā ar bērna 
dzimšanas  reģistrēšanu  pagastā,  pabalsti  veselības  uzlabošanai,  nozīmīgās  dzīves 
jubilejās iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu un turpmāk ik pa pieciem 
gadiem, un apbedīšanas pabalsti. 2010.gadā minētos pabalsta veidus vairs neparedz 
spēkā esošie normatīvie akti.

Sadarbībā  ar  nevalstiskajām  organizācijām,  trūcīgajiem  un 
maznodrošinātajiem pagasta  iedzīvotājiem organizēta  humānās  palīdzības  sūtījumu 
dalīšana (lietoti apģērbi apavi, sadzīves priekšmeti, mēbeles un pārtikas pakas).

Ar  NVA  Ogres  filiāles  atbalstu  pagasta  iedzīvotāji  iesaistīti  dažādos 
nodarbinātību  veicinošos  pasākumos,  lai  veicinātu  nodarbinātības  iespējas.  Diviem 
pagasta  iedzīvotājiem,  t.sk.  vienam  invalīdam,  joprojām  ir  iespēja  strādāt  NVA 
subsidētajā darba vietā Lēdmanes pagastā.

Uzsākot sociālo darbu novadā, Lielvārdes novada sociālajā dienestā ir iespēja 
nodrošināt pagasta iedzīvotājiem kvalitatīvāku un savlaicīgāku lēmumu pieņemšanu 
par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības piešķiršanu vai atteikumu izskatīšanu 
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, lēmuma pieņemšanai piesaistot arī pārējos 
sociālā dienesta sociālā darba speciālistus.

2009.gada  nogalē  Lēdmanes  pagastā  sociālo  darbu  veica  jau  divi  sociālie 
darbinieki.  Viena  slodze  –  sociālais  darbinieks.  Vēl  viens  sociālais  darbinieks 
apvienoja: 0,4 slodzes – sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem un 0,3 
slodzes – sociālais pedagogs.

Zemāk atspoguļotajā tabulā redzams iedalītais un izlietotais sociālais budžets 
sociālajai pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem Lēdmanes pagasta iedzīvotājiem 
2008. un 2009 gadā, kā arī paredzētie līdzekļi 2010.gada periodam:

Nr.
p.k.

Pabalstu veidi 2008.gadā 2009.gadā 2010.gadā
Pabalstu 
summa

Ģim./
personas

Pabalstu 
summa

Ģim./
personas

Pabalstu 
summa

I Lielvārdes novada 
pašvaldības sociālie 
pakalpojumi

1466,00 2 pers. - - 11140,00

II Sociālie pabalsti 11756,00 15397,00 26595,00

1. Pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu 
(GMI) līmeņa 
nodrošināšanai

661,00 9 ģim./
113pers.

3312,00 23ģim./
57pers.

14295,00

2. Vienreizējs dzīvokļa 
pabalsts daudzdzīvokļu 
mājā

2144,00 46 ģim./
71 pers.

1549,00 21 ģim./
58 pers.

3095,00

3. Vienreizējs pabalsts 
kurināmā iegādei 
privātajā namīpašumā 

1884,00 34 ģim./
51 pers.

580,00 9 ģim./
9 pers.

1000,00

4. Vienreizējs pabalsts 
ārkārtas situācijā

1180,00 28 pers. 1637,00 32 pers. 1800,00
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5. Sociālās garantijas 
bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpus 
ģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpus ģimenes 
aprūpes beigšanās

2060,00 4 pers. 675,00 3 pers. 2265,00

6. Citi pabalsti 3827,00 7644,00 3760,00

6.1. Bērnu ēdināšanai 
izglītības iestādēs daļējs 
vai pilnā mērā apmaksāts 
pabalsts

1651,00 71 pers. 1877,00 84 pers. 1800,00

6.2. Daļēji vai pilnā mērā 
apmaksāts veselības 
aprūpes pabalsts

832,00 34 pers. 1491,00 82 pers. 1800,00

6.3. Dažādi pabalsti
(pases izgatavošanai, 
pamatvajadzību 
nodrošināšanai, mācību 
līdzekļu iegādei u.tml.)

1344,00 75 ģim./
95 pers.

4276,00 85 ģim./
147 pers.

160,00

III Lielvārdes novada 
pašvaldības finansiālais 
vai materiālais pabalsts 
novada iedzīvotājiem

- - - - 380,00

IV Kopā: 13222,00 15397,00 37735,00

LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

LĒDMANES PAGASTA SOCIĀLĀ DARBINIEKA/SOCIĀLĀ PEDAGOGA PĀRSKATS 

Lēdmanes  pagastā  2009.gada nogalē  darbu uzsāka  viena sociālā  darbiniece 
darbam ar augsta riska ģimenēm un bērniem (0,3 darba slodze) un sociālais pedagogs 
(0,4  darba  slodze)  darbam  Lēdmanes  pamatskolā  un  Lēdmanes  pamatskolas 
bērnudārza grupā.

Uzsākot sociālo darbu ar augsta riska ģimenēm un bērniem 2009. gadā jau bija 
reģistrētas 8 augsta riska ģimeņu lietas. Līdz 2009.gada beigām klāt nākušas vēl divas 
lietas.

Minētajām  ģimenēm  veiktas  apsekošanas  dzīvesvietās,  risinātas  ģimeņu 
sociālās  problēmas,  tiekoties  Sociālajā  dienestā,  noformēti  26 apsekošanas  akti  un 
sarunu protokoli. Minētajām ģimenēm 2009.gadā noformēti trīs rehabilitācijas plāni 
un korekcijas programmas.

Prognozējams,  ka 2010.gadā  sociālā  situācija  valstī  joprojām pasliktināsies, 
kas  ietekmēs  arī  Sociālā  dienesta  darbu.  Klientiem,  kuri  zaudējuši  darbu,  vienīgie 
iztikas līdzekļi  ir  sociālie pabalsti,  valsts bērnu pabalsts vai ienākumi no gadījumu 
darbiem.  Tā  kā  nav  regulāri  finansiālie  ienākumi,  klientus  pārņem  depresija  un 
apātija. Bieži vien viņi vienīgo risinājumu meklē, lietojot alkoholu. No tā cieš viņu 
ģimenes,  kā  arī  ''uzplaukst''  gan  emocionāla,  gan  fiziskā  vardarbība.  Šādi  klienti 
lielāko daļu ir neapmierināti, dusmīgi un viegli aizkaitināmi.
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2010.gadā  plānotas  aktivitātes  –  nelabvēlīgo  un  riska  ģimeņu  apsekošana, 
sociālo  problēmu  risināšana,  humānās  palīdzības  sniegšana,  sociālo  rehabilitāciju 
programmu sastādīšana, atbalsts, izsniedzot pārtikas pakas u.tml.

Kā  arī  2010.gadā  plānota  sadarbība  ar  sabiedriskajām  organizācijām  un 
institūcijām. Sadarbosimies ar Ogres novada sociālā dienesta Krīzes centru ''Laipas'', 
ar Lēdmanes pamatskolu un. Biedrību ''Esi brīvs''.

Plānots veikt preventīvo darbu, organizējot izglītojošus seminārus skolotājiem, 
vecākiem  un  skolēniem,  plānota  regulāra  augsta  risku  un  nelabvēlīgo  ģimeņu 
apsekošana,  sociālās  rehabilitācijas  programmu  izstrādāšana,  līdzdarbības  līgumu 
slēgšana  un,  ja  būs  nepieciešams,  sociālās  korekcijas  programmu  izstrādāšana 
policijas uzskaitē nonākušajiem nepilngadīgajiem pusaudžiem, kā arī plānots izvirzīto 
uzdevumu izpildes uzraudzība un veiktā darba rezultātu izvērtēšana un apkopošana 
u.tml.

LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA

SOCIĀLĀ DIENAS APRŪPES CENTRS

2009.gadā  tika  pabeigti  renovācijas  darbi  Lielvārdes  novada  sociālā  dienesta 
Sociālais dienas aprūpes centrā (turpmāk Dienas centrā) un tas tika nodots ekspluatācijā.

Pirmajos  darbības  mēnešos  Dienas  centrā  ir  noslēgti  145  klientu  sadarbības 
līgumi, kas ir labs apmeklētāju rādītājs jaunizveidotajam Dienas centram. Sabiedriskajām 
organizācijām  -  Lielvārdes  Pensionāru  biedrības  un  Lielvārdes  Invalīdu  biedrības 
biedriem Dienas centrā to aktīvai darbībai atvēlētas divas atsevišķas telpas.

Katru mēnesi Dienas centru apmeklēja aptuveni 570 apmeklētāji.
Populārākie sociālie pakalpojumi Dienas centrā bija: masāžas, veļas mazgāšana, 

duša, radošās nodarbības, psihologa konsultācijas un brīvā laika pavadīšana (galda spēles, 
internets, laikraksti). Jaunākie pakalpojumi: frizieris, izglītojošās nodarbības, mājas darbu 
pildīšana skolēniem.

Par  klientu  izmantotajiem  pakalpojumiem  Dienas  centrā  tā  darbības  laikā, 
apkopota un iegūta vidējā mēneša statistika - ziemas mēnešos pakalpojumu pieprasījums 
bija pieaudzis par 65%. Vairāk nekā pusei no klientiem, kas izmantoja konkrētos sociālos 
pakalpojumus bija piešķirts  trūcīgās  personas/ģimenes  statuss. Zemāk minētie  sociālie 
pakalpojumi viņiem bija bezmaksas:

• dušas pakalpojumu mēnesī vidēji izmantoja 50 cilvēki;
• veļas  mazgāšanas  pakalpojumus  automātiskajā  veļas  mazgājamajā  mašīnā 

mēnesī vidēji izmantoja 64 klienti.

Statistika par citiem sociālajiem pakalpojumiem 2009.gadā Dienas centrā:
• datoru un internetu dienā vidēji izmantoja 17 cilvēki;
• bērnu istabu nedēļā vidēji izmantoja ap 14 mazie bērni;
•  galda spēles vidēji dienā spēlēja 8 cilvēki;
• floristikas nodarbībās piedalījās 9 cilvēki, apmēram katrā nodarbībā;
•  psihologa pakalpojumus izmantoja katru piektdienu un sestdienu no plkst. 
9:00-18:00, bieži arī pēc un pirms minētā darba laika.

Prognozējam, ka 2010.gadā, ņemot vērā, ka paaugstināti  Dienas centra maksas 
pakalpojumu  izcenojumi,  kritīsies  apmeklētāju  skaits,  kas  izmantos  dušas  un  veļas 
mazgāšanas pakalpojumus, savukārt iespējams pieaugs apmeklētāju skaits, kas izmantos 
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jaunos sociālos pakalpojumus, īpaši tos, kas saistīti ar jauno projektu īstenošanu (projekti 
minēti 2009.gada veiktajos pasākumos zemāk).

2009.gadā Dienas centrā notikuši sekojoši pasākumi un nodarbības:
• Floristikas  radošās  nodarbības  –  bija  visapmeklētākās  nodarbības  Dienas 
centrā.  Nodarbības  vadīja  Lielvārdes  Invalīdu  biedrības  biedre  Edīte  Baikovska, 
nodarbībās visiem klientiem bija iespēja apgūt visdažādākās iemaņas, piemēram: dizaina 
objektu  veidošanu,  dekoratīvo  rāmju  darināšanu,  adventes  vainagu  veidošanu, 
Ziemassvētku dekoru darināšanu, ziedu kompozīcijas veidošanu, ūdenī šķīstošā auduma 
pielietošanu neparastu dzijas izstrādājumu veidošanā, konfekšu pušķu veidošanu utt.
• „Atrast sevī citu” psiholoģiskā apmācība un atbalsta grupa bezdarbniekiem.
• Māmiņu klubiņš, atbalsta grupa.
• Eiropas valstu senioru dejas – organizēja Lielvārdes Pensionāru biedrība.
• Asinsspiediena,  holesterīna,  cukura  līmeņa noteikšana  –  veica  Lielvārdes 
Invalīdu biedrības biedre Daina Kaina projekta „Veselības veicināšana Lielvārdes novada 
iedzīvotājiem” ietvaros.
• Bērnu  attīstošās  nodarbības  pirmsskolas  vecuma  bērniem –  nodarbības 
sestdienās vadīja brīvprātīgā Ingrīda Mūrniece.
• Rokdarbu pulciņš - vadīja brīvprātīgā Ija Talu.
• Anonīmo alkoholiķu sapulces – diemžēl neguva cerēto atsaucību (vairs nenotiek).
• Kino pēcpusdienas.
• Šūšanas  nodarbības –  tiks  atsāktas,  kad  tiks  iegādātas  šujmašīnas  un 
adāmmašīna par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana 
sociālajā dienas aprūpes centrā Lielvārdē” līdzekļiem.
• Nometne  „Zaļā  cepure” -  jau  otro  gadu Lielvārdes  novada  sociālais  dienests 
sadarbībā  ar  Sociālo  dienas  aprūpes  centru  organizēja  šo  nometni  „Zaļā  cepure". 
Nometne  bija  plānota  bērniem no daudzbērnu ģimenēm,  maznodrošinātām un sociālā 
dienesta  uzmanības  lokā esošajām riska ģimenēm.  Finansējumu šai  nometnei  piešķīra 
Lielvārdes novada dome. Atšķirībā no 2008.gada, 2009.gadā nometne „Zaļā cepure" tika 
organizēta  divām  bērnu  un  pusaudžu  grupām,  kuras  apmeklēja  50  bērni.  No  20.-
24.jūlijam minētajā nometnē piedalījās bērni vecumā no 8 līdz 11 gadiem, savukārt, no 
27.-31.jūlijam piedalījās bērni no 12 līdz 15 gadus vecumam.
• Radošā  darbnīca  bērniem –  bija  iespēja  darboties  ar  dažādiem  dabas 
materiāliem, kā arī citādi radoši izpausties (notika skolu brīvlaikos).
• Ielīgojam Jāņus pasākums.
• „cāļa  tirdziņš” –pasākumā  bija  iespēja  gan  pirkt,  gan  pārdot  bērnu  apģērbu, 
apavus,  rotaļlietas  un  citus  bērnu  aprūpes  piederumus,  kā  arī  ziedot  minētās  lietas 
labdarībai.

• Tauriņpieskārienu masāžas  seminārs  –  Lielvārdes  novada  iedzīvotājiem 
piedāvāja iespēju bez maksas piedalīties seminārā par vienu no bioenerģētiskās 
masāžas veidiem.

• „Papardes zieda” seminārs jauniešiem – semināra cikls tiks atsākts 2010.gada 
pavasarī;

• „Pankūku  balle„ –  bija  kultūras  pasākums  ar  mērķi  saliedēt  dienas  centra 
klientus.
• „Kartupeļu  balle„–  bija  kultūras  pasākums  ar  mērķi  saliedēt  dienas  centra 
klientus.
• Seminārs  „sociālā  darbinieka  loma  darbā  ar  ģimenēm  ar  bērniem  krīzes 
situācijā”- dienas  centrs  sadarbībā  ar  valsts  bērnu  tiesību  aizsardzības  inspekciju 
organizēja bezmaksas semināru darbiniekiem, kuri strādā sociālajā sfērā. Uz semināru arī 
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no citiem sociālajiem dienestiem tika aicināti ne tikai darbinieki, kas strādā ar ģimenēm 
un bērniem, bet arī  darbinieki,  kuriem darbs saistīts  ar sociālajiem pakalpojumiem un 
sociālo  palīdzību.  Semināru  vadīja  valsts  bērnu  tiesību  aizsardzības  inspekcijas 
priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa.
• SIA „Domiņa”  prezentēja mācību līdzekļu metodisko materiālu ģimenēm un 
izglītības iestādēm.
• Ziemassvētku eglīte mazajiem lielvārdiešiem – notika sadarbībā ar sponsoriem. 
Tika sveikti  mazie  lielvārdieši  vecumā no 1-6 gadi.  Pasākumā piedalījās  arī  bērni  no 
māmiņu klubiņa.
• Ziemassvētku egle bērniem invalīdiem – tika organizēja un notika pateicoties 
sponsoriem un sadarbojoties ar Lielvārdes novada sociālā dienesta darbiniekiem.
• Ziemassvētku  egle  bērniem  no  daudzbērnu  ģimenēm –  tika  organizēta 
pateicoties  sponsoriem  un  sadarbojoties  ar  Lielvārdes  novada  sociālā  dienesta 
darbiniekiem.
• Dienas  centrs  realizēja  un  turpinās  realizēt  projektu  „Alternatīvās  aprūpes 
pakalpojumu  pieejamības  nodrošināšana  sociālajā  dienas  aprūpes  centrā 
Lielvārdē„.
• Dienas centrs  piedalījās  projekta  „Vispusīga attīstības  veicināšanas  programma 
Lielvārdes novada bērniem ar īpašām vajadzībām  „Spēka maize” realizācijā. Projektu 
realizēja nodibinājums „Mārīte ABC”.
• Dienas  centrs  piedalījās  „Eiropas  Komisijas  programmā  vistrūcīgākajām 
personām”,  kuras  ietvaros  2010.gadā  tiks  dalītas  pārtikas  pakas  Lielvārdes  novada 
iedzīvotājiem,  kam  piešķirts  trūcīgās  personas/ģimenes  statuss.  Projektu  realizēja 
Lielvārde Pensionāru biedrība sadarbībā ar Lielvārdes novada domi un Lielvārdes novada 
sociālo dienestu.

Lielvārdes novada sociālā dienesta psiholoģes Inetas Blūmītes pārskats par darbu 
2009.gadā:

1.  Statistika. Laika  posmā  no  2009.gada  1.janvāra  līdz  31.decembrim 
reģistrēti 440 psihologa apmeklējuma pieteikumi, kas ir par 200 pieteikumiem vairāk 
kā 2008.gadā. Tas skaidrojams gan ar Dienas centra atvēršanu 2009.gada aprīlī, kad 
psihologa  pieņemšanas  laiks  ir  jau  divas  dienas  nedēļā,  gan  arī  ar  jaunas  pieejas 
meklēšanu, cenšoties darbā iesaistīt cilvēkus, kas veido klienta sociālo loku (ģimenes 
locekļi, draugi utt.), līdz ar to uz konsultāciju vienlaikus nāk vairāki cilvēki.

2.  Apmeklētāju  kategorijās  arī  2009.  gadā  dominē  bāriņtiesas  un  sociālā 
dienesta pārraudzībā esošas personas – gan pieaugušie, gan bērni. Otrā kategorija - 
cilvēki krīzes, sarežģītas izvēles situācijās, vecāki ar bērniem, kuriem ir uzvedības un 
mācīšanās  grūtības.  Trešā  mazākā  apmeklētāju  kategorija  -  cilvēki  ar  motivāciju 
strādāt savas personības izaugsmei.

3.  Psiholoģiskais  darbs  sevī  ietver:  vidēji  10  psiholoģiskās  konsultācijas, 
kuru  laikā  tiek,  pirmkārt,  sniegts  psiholoģiskais  atbalsts,  veikta  psihodiagnostika 
personības un situācijas izpētei; psihologa secinājumu sagatavošana dažādu institūciju 
vajadzībām, kā arī individuālajām interesēm.

Jaunums  2009.gadā  –  konkrēti  centieni  veidot,  iedarbināt  produktīvu 
atbalsta un psiholoģiskās apmācības grupu bezdarbniekiem. Pēc pirmās grupas, kas 
darbojās  no  novembra  mēneša,  cilvēku  prasības  tiek  izzinātas,  respektētas, 
programma - papildināta un pilnveidota.

Konsultatīvajās  sesijās,  salīdzinājumā  ar  iepriekšējo  gadu,  aizvien 
noteiktāka ir virzība uz sistēmisku pieeju, iekļaujot darbā gan ģimenes terapijas, 
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gan meditācijas metodikas,  ja risināmas konflikta situācijas. Darbā tiek iesaistīti 
ģimenes locekļi, ņemot vērā, ka ģimene ir sistēma, kurā tās elementiem ir spēcīga 
un regulāra savstarpējā ietekme, kas būtiski konkurē ar vienu stundu garo sarunu 
vienu reizi nedēļā, kas risinās psihologa kabinetā.

Arī 2010.gadā Dienas centrā plānots realizēt dažādus pasākumus. No 2010. gada 
sākuma nodarbību grafiks jau papildināts ar nodarbībām par Ģimenes budžeta plānošanu, 
kulināriju un galda kultūru, ko vada Genovefa Poriete. Bezmaksas konsultācijas sniedz 
ārsts - dziednieks Ivars Rašmanis. Beidzoties mācību stundām skolās, skolēniem, atnākot 
uz Dienas centru, ir iespēja pildīt skolā uzdotos mājas darbus. Liela daļa no 2009.gadā 
notikušajām nodarbībām turpinās arī 2010. gadā.

2009.gadā Dienas centra darbiniekiem sakarā ar vairāku projektu realizāciju, bija 
papildus darba slodze savukārt, pateicoties šiem apstiprinātajiem projektiem, pieaudzis 
arī sociālo pakalpojumu klāsts, aprīkojums un inventārs Dienas centrā.
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5.5.VADĪBA

Laika periodā no 2009.gada 1.janvāra līdz 31.jūnijam, šobrīd esošā Lielvārdes 
novada  teritorijā  savu  darbību  nodrošināja  trīs  atsevišķas  pašvaldības  ar  savu 
lēmējorgānu – domi (padomi).

Lielvārdes novada domi veidoja 11 vēlēti deputāti:
Domes priekšsēdētājs – Aivars Troska
Domes priekšsēdētāja vietnieks – Eduards Zvirgzds
Deputāti – Aigars Kruvesis, Kārlis Krūmiņš, Anna Avena, Iluta Mistre, Antonijs 

Kleperis, Andis Pētersons, Ainars Puķītis, Vita Volonte, Vitālijs Viesiņš.

Jumpravas pagasta padomi veidoja 9 vēlēti deputāti:
Pagasta padomes priekšsēdētājs – Imants Balodis,
Pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks – Reinis Saulītis,
Deputāti – Andris Ūdris, Alīna Ķeizere, Diāna Keiviša, Vitālijs Muzika, Benita 

Jaunzeme, Guntra Jursone, Aivars Lasis.

Lēdmanes pagasta padomi veidoja 7 vēlēti deputāti:
Pagasta padomes priekšsēdētājs – Aivars Priživoits,
Pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks –  Andris Eglītis,
Deputāti – Līga Laganovska, Sarmīte Saidāne, Oskars Liepiņš, Juris Ušerovskis, 

Biruta Andersone

2009.gada 6.jūnija vēlēšanās Lielvārdes novada domē tika ievēlēti  sekojoši 15 
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 deputātu sastāvā; 
•  Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu komiteja – 5 deputātu sastāvā; 
•  Tautsaimniecības komiteja – 5 deputātu sastāvā; 
•  Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja – 5 deputātu sastāvā; 
•  Attīstības un ekonomikas komiteja - 5 deputātu sastāvā. 

Sēžu un pieņemto lēmumu skaits 2008.- 2009.gadā
2008.gads 2009.gads

1.pusgads 2.pusgads
Lēdmane
s pagasts

Jumpravas 
pagasts

Lielvārdes 
novads

Lēdmane
s pagasts

Jumpravas 
pagasts

Lielvārdes 
novads

Lielvārdes 
novads

Domes sēdes 16 14 14 8 10 8 13
Domes sēdēs 
pieņemto 
lēmumu skaits

142 223 250 70 126 146 270

Komiteju sēžu 
kopskaits 21 11 53 9 8 26 40

Komiteju 
sēdēs izskatīto 
jautājumu 
kopskaits

276 133 303 174 79 138 278
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Domes sēdēs pieņemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācija 
un  pagastu  pārvades,  kā  arī  pašvaldības  izveidotās  iestādes.  Pašvaldību  struktūra 
2.pielikumā. 

Ar  Lielvārdes  novada  domes  08.07.2009.  sēdes  lēmumiem,  Lēdmanes  un 
Jumpravas  pagastos  ir  izveidotas  pagastu  pārvaldes,  kas  nodrošina  iedzīvotājiem 
iespēju saņemt normatīvajos aktos noteiktos pašvaldību pakalpojumus, rada iespēju 
gan juridiskām, gan fiziskām personām norēķināties par novada domes, tās iestāžu, 
aģentūru  un  uzņēmumu  noteiktajiem  pakalpojumiem  un  saņemt  novada  domes 
noteikto palīdzību. Pārvaldes uzdevums ir nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo 
izziņu  izsniegšanu  un  sniegt  informāciju  par  pašvaldības  kompetencē  esošajiem 
jautājumiem,  pieņemt  valsts  noteikto  nodokļu  un  nodevu  maksājumus,  kuru 
iekasēšana ir uzdota pašvaldībai, kā arī novada domes noteikto nodevu maksājumus 
un maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, 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 
un pieprasīt un saņemt no iestādēm un publiskajām personām pārvaldes uzdevumu 
izpildei ziņas, statistisko un citu informāciju un dokumentus.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2007.gads 2008.gads 2009.gads 2010.gads

Izdevumi vispārējiem vadības dienestiem 2007.-2010.gads, Ls

Lielvārdes novads
Lēdmane
Jumprava
Lielvārde

Jumpravas  pagasta  pārvaldē  ir  nodarbināti  6  (seši)  darbinieki  –  pārvaldes 
vadītājs,  sekretāre,  datorsistēmas  tehniķis,  kapsētas  pārzinis,  elektriķis  un 
palīgstrādnieks.

Lēdmanes  pagasta  pārvaldē  ir  nodarbināti  5  (pieci)  darbinieki-  pārvaldes 
vadītājs, sekretāre, apkopēja, autovadītājs, sētnieks un sezonas strādnieki kurinātāji.

Lielvārdes  pašvaldības  administrācijas  pienākumi  un  tiesības  ir  noteikti 
Lielvārdes  novada  pašvaldības  Administrācijas  nolikumā.  Kopumā  Administrācijā 
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darbojās  53 speciālisti  – no tiem ar  augstāko izglītību  -  32 ,  ar  vidējo vai  vidējo 
speciālo -19 , ar pamata - .2.
Lielvārdes  novada  pašvaldības  administrāciju  veido  šādas  struktūrvienības  un 
struktūrvienībās neiekļautie speciālisti:

Administrācijas vadītāja
Izglītības speciālists
Sekretārs- domes
Sabiedrisko attiecību un kultūras menedžeris
Vecākais jurists
Jurists
Projektu koordinators
Personāla lietu speciālists
Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas speciālists
Sekretārs – tehniskais
Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa
Pašvaldības izdevuma „Lielvārdes ziņas” redaktore
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Būvvalde
Lielvārdes novada pašvaldības policija
Tehniskais personāls

Dokumentu aprite 2008.- 2009.gadā*

2008.gads 2009.gads
1.pusgads 2.pusgads

Lēdmanes 
pagasts

Jumpravas 
pagasts

Lielvārdes 
novads

Lēdmanes 
pagasts

Jumpravas 
pagasts

Lielvārdes 
novads

Lēdmanes 
pārvalde

Jumpravas 
pārvalde

Lielvārdes 
administrācija

Saņemto 
dokumentu 
skaits

419 706 1623 216 368 780 57 145 1109

Nosūtāmo 
dokumentu/ 
izziņu 
skaits

327/282 778 995/735 165/83 343/ 
159 874/385 82/96 198/113 989/349

* bez Sociālais dienesta un dzimtsarakstu nodaļas dokumentiem

IEDZĪVOTĀJU DEKLARĒŠANA 

Iedzīvotāju deklarēšanas nodaļa nodarbojas ar iedzīvotāju uzskaiti un visiem, 
ar iedzīvotāju deklarēšanos, saistītajiem jautājumiem.

Iedzīvotāju skaits Lielvārdes novadā  2008.-2010.gads

Iedzīvotāju skaits Uz 01.01.2008 Uz 01.01.2009. Uz 01.01.2010.
Lielvārdes novadā kopā 11539 11403 11451

Lielvārdes pilsētā 6739 6832 6856
Lielvārdes lauku teritorijā 1241 1051 1053

Jumpravas pagastā 2121 2119 2126
Lēdmanes pagastā 1438 1401 1416
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CIVILSTĀVOKĻU AKTU REĢISTRĀCIJA

Civilstāvokļu aktu reģistrācija ir viena no funkcijām, ko valsts ir deleģējusi 
veikt pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām.  

Dzimtsarakstu nodaļas metodisko darbu vada un pārrauga Tieslietu ministrijas 
Dzimtsarakstu departaments.  Dzimtsarakstu nodaļas darbība notiek stingri ievērojot 
spēkā esošo likumdošanu.

Dzimtsarakstu  nodaļas  uzdevums  ir  veikt  personu  dzimšanas,  laulību  un 
miršanas  faktu reģistrāciju.  Nodaļā  tiek veiktas civilstāvokļu  aktu reģistru  ierakstu 
papildināšana un labošana, kļūdaini atjaunota vai atkārtoti izdarīta ieraksta anulēšana. 
Pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma, tiek sagatavoti  un izsniegti atkārtoti 
civilstāvokļa  aktu  reģistrāciju  apliecinoši  dokumenti.  Dzimtsarakstu  nodaļā 
pamatojoties uz personu iesniegtajiem dokumentiem, tiek veidotas uzvārda, vārda un 
tautību ieraksta maiņu lietas. Nodaļā notiek regulārs darbs ar nodaļas arhīvu.

Dzimtsarakstu nodaļu darbība 2009.gadā
  

Darbības veids
Lēdmanes 

dzimtsarakstu 
nodaļa

Jumpravas 
dzimtsarakstu 

nodaļa

Lielvārdes
dzimtsarakstu 

nodaļa
Dzimšanas reģistri 6 16 77
Laulības reģistri 0 3 53
Miršanas reģistri 18 25 90
Izsniegtas  atkārtotas 
CAR apliecības

5 1 34

Uzvārda, vārda maiņas 1 0 4
Reģistru  papildināšana 
un labošana

0 0 27

Dzimšanas reģistru statistiskā analīze 2008.-2009.gads 

2008.gads 2009.gads
Lēdmane Jumprava Lielvārde Lēdmane Jumprava Lielvārde

Reģistrēti 
zēni 2 8 57 2 5 38

Reģistrētas 
meitenes 4 12 56 4 11 39

Atzīta 
paternitāte 1 9 37 1 9 26

Bērns  reģ. 
vientuļajai 
mātei

0 2 6 0 1 4
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Miršanas reģistru statistiskā analīze 2008.-2009.gads 

2008.gads 2009.gads
Lēdmane Jumprava Lielvārde Lēdmane Jumprava Lielvārde

Bērni  un 
skolēni

0 0 1 0 0 2

Personas 
darbspējas 
vecumā

5 3 20 1 4 10

Personas 
pensijas 
vecumā

13 18 68 21 21 78

Vīrieši 14 14 55 15 12 43
Sievietes 4 7 34 7 13 47

Dzimtsarakstu  nodaļa  ik  pēc  3  dienām  sniedza  informāciju  PMLP  Ogres 
rajona  nodaļai  par  izmaiņām  civilstāvokļa  reģistros.  Noslēdzoties  mēnesim, 
civilstāvokļu reģistru 2.esksemplāri tiek nodoti Statistikas pārvaldei. Pusgadā 1 reizi 
nodaļa  sagatavo  sīku  atskaiti  par  aizvadītajā  periodā  veikto  darbu,  ko  iesniedz 
Dzimtsarakstu departamentā. Visu gadu nodaļa sniedz informāciju Ārlietu ministrijas 
Konsulārajām departamentam par darbībām, kuras ir veiktas ar citu valstu pilsoņiem. 
Beidzoties tekošajam gadam, nodaļā tiek sagatavotas un iešūtas reģistru grāmatas par 
aizvadīto laika posmu.

PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMI

2009.gada 1.pusgads

Jumpravas pagasta pašvaldība 2009.gada pirmajā pusgadā veikusi 8 iepirkuma 
procedūras,  t.sk.  1  būvdarbu iepirkums  robežās  no Ls  1 000 – 9 999,  par  kopējo 
summu Ls 4124.17; 4 būvdarbu iepirkumi robežās no Ls 10 000 – 3 591 632, par 
kopējo summu Ls 86567.41 un 3 pakalpojumu iepirkumi, kuru līgumcena ir robežās 
no Ls 1 001 līdz 9 999, par kopējo summu Ls 9704.10. Faktiski 2009.gadā pašvaldība 
veikusi iepirkumus 281 308 Ls apmērā. Salīdzinoši 2008.gadā veikusi 35 iepirkumu 
procedūras, t. sk. 4 būvdarbu iepirkumi robežās no Ls 10 000 – 3 591 632, par kopējo 
summu Ls 85777, un 31 pakalpojumu iepirkums, kuru līgumcena ir robežās no Ls 
1 001 līdz 9 999, par kopējo summu Ls 170167. 

Lēdmanes  pagasta  padome  2009.gada  pirmajā  pusgadā  veica  6  iepirkumu 
procedūras

Lielvārdes novada dome 2009.gada 1.pusgadā izsludināja 35 iepirkumus, no 
tiem 
Būvdarbu iepirkumi:

1. iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka 
par 10000 latiem - 9, par kopējo summu 55322 LVL;

2. cenu aptaujas 2, par kopējo summu 60880 LVL;
3. atklāts konkurss 1, par 76020 LVL.

Pakalpojumu iepirkumi:
1. iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka 

par 10000 latiem - 11, par kopējo summu 42496 LVL;
2. cenu aptaujas 2, par kopējo summu 27709 LVL.
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Piegādes iepirkumi:
1. iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka 

par 10000 latiem - 8, par kopējo summu 19374 LVL;
2. cenu aptaujas 3, par kopējo summu 113281 LVL.

2009.gada 2.pusgadā Lielvārdes novada pašvaldība izsludināja 12 iepirkumus, no 
tiem:
Būvdarbu iepirkumi:

1. iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka 
par 10000 latiem - 5, par kopējo summu 20853 LVL;

2. cenu aptauja 1, bet līgums nebija noslēgts, jo Pretendentu piedāvātās 
līgumcenas pārsniedza Pasūtītāja finanšu iespējas.

Pakalpojuma iepirkumi:
1. saskaņā ar PIL 81pantu 1 iepirkums, par 19999 LVL.

Piegādes iepirkums:
1. iepirkumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 1000 latiem, bet mazāka 

par 10000 latiem - 1,par 6325 LVL;
2. cenu aptaujas 2, par kopējo summu 84586 LVL.

Sarunu procedūras 2, kopējā summa 3252 LVL.  

Līgumu noformēšana

Lielvārdes  novada  dome  2009.gadā  apkalpoja  1008 līgumus  (2008.g.  -  928 
līgumus), kas tika parakstīti laika posmā no 1995.gada līdz 2009.gada beigām, un tie 
ir: 

1. Nedzīvojamo un dzīvojamo telpu nomas līgumi –    2009. – 41,   
2008.g. – 37;

2. Ilgtermiņa zemes nomas līgumi –   2009. – 89,   2008.g. – 44;  
3. Īstermiņa  zemes  nomas  līgumi  (mazdārziņi)  –    2009  –  350, 

2008.g. – 385,
4. Sadarbības līgumi ar valsts iestādēm, pašvaldībām, fiziskām un   

juridiskām personām – 2009. – 105, 2008.g. – 45;
5. Finanšu saistību līgumi (aizņēmumi, līzingi, galvojumi) –   2009. 

– 29, 2008.g. – 25;
6. Līgumi par kapitālo celtniecību un remontu –   2009. – 8, 2008.g. 

– 36;
7. Dažādi saimnieciskie līgumi –   2009. – 386, 2008.g. – 326.
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5.6.SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠIBA

PAŠVALDĪBAS POLICIJA

Lielvārdes  novada  pašvaldības  policijas  darbību  reglamentē  likums  „Par 
policiju”, Lielvārdes novada pašvaldības policijas nolikums, saistošie noteikumi par 
sabiedriskās kārtības ievērošanu, kā arī citi normatīvie akti.

Līdz  pilnīgai  novadu  reformas  realizēšanai  Lielvārdes  pašvaldības  policija 
darbojās tikai Lielvārdes pilsētas un pilsētas ar lauku teritoriju robežās. Pēc reformas 
pabeigšanas  Lielvārdes  novada  pašvaldības  policija  darbojas  visā  novada  teritorijā 
Lielvārdes  pilsētā,  Lielvārdes  lauku  teritorijā,  Lēdmanes  pagastā  un  Jumpravas 
pagastā. Pašvaldības policijai ir savas dienesta telpas Lielvārdes novada pašvaldības 
administrācijas  ēkā,  Raiņa ielā  11A. Iedzīvotāju pieņemšanas  tika nodrošinātas arī 
Lēdmanes un Jumpravas pagastu pārvalžu ēkās.

LNPP pirmajā pusgadā strādāja četri darbinieki,  otrajā pusgadā trīs darbinieki 
– LNPP inspektori, kas nodrošināja policijas darbību visā novada teritorijā. LNPP –ir 
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība.

2009.  gada  25.novembrī  Lielvārdes  novada  dome  apstiprināja  saistošos 
noteikumus  Nr.33  „Par  sabiedrisko  kārtību  Lielvārdes  novada  administratīvajā 
teritorijā”,  tādejādi  nodrošinot  vienādu  izpratni  par  sabiedriskās  kārtības 
pārkāpumiem  visā  teritorijā.  Līdz  šo  noteikumu  pieņemšanai  pašvaldības  policija 
darbojās, pamatojoties uz  vietējo pašvaldību izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

Gada  nogalē  tika  uzsākts  darbs  pie  jauna  pašvaldības  policijas  nolikuma 
izstrādes, kā arī pie darbības uzlabošanas koncepcijas izstrādes.

2009.gadā LNPP raksturojošie rādījumi:

1. Izsaukumi – 78
2. Protokoli – 93
3. Raksturojumi – 11
4. Dzīvesvietas deklarācijas anulēšana gadījumos veiktas apsekošanas – 

29
5. Protokoli paziņojumi par automašīnu novietošanu, neatbilstoši ceļu 

satiksmes noteikumiem – 33, no tiem 17 par automašīnu novietošanu stāvvietās, kas 
apzīmētas ar papildzīmi „Invalīdiem” 

6. Uz vietas iekasēta soda nauda – Ls 90
7. Reģistrēti dažāda rakstura notikumi, veiktas pārrunas, izteikti 

aizrādījumi – 275
8. Citas aktivitātes: 

8.1. lekcijas skolas vecuma bērniem – 3;
           8.2. izbraukumi ar biedrību “Mēs zivīm” – 9;
           8.3. izbraukumi ar VP – 27;
           8.4. reidi ar VP – 7.

BĀRIŅTIESAS

Ar  2009.gada  1.oktobri  Lielvārdes  novada  administratīvajā  teritorijā  darbu 
uzsāka  trīs  aizbildnības  un  aizgādnības  iestādes-  Lielvārdes  novada  Lielvārdes 
bāriņtiesa,  kuras  darbības  teritorija  noteikta  par  Lielvārdes  pilsētas  un  Lielvārdes 
lauku teritorijas  (pagasta)  teritoriju,  Lielvārdes  novada Jumpravas  bāriņtiesa,  kuras 
darbības  teritorija  noteikta  par  Jumpravas  pagasta  administratīvo  teritoriju  un 
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Lielvārdes  novada  Lēdmanes  bāriņtiesa,  kuras  darbības  teritorija  noteikta  par 
Lēdmanes pagasta administratīvi teritoriju. 

Lielvārdes bāriņtiesa

Lielvārdes  novada  dome  ar  2009.gada  30.septembra  domes  sēdē  Nr.8  ar 
lēmumu Nr.4 par  Lielvārdes  novada  bāriņtiesas  priekšsēdētāju uz pieciem gadiem 
ievēlēja Maiju Bergmani un bāriņtiesas locekļus – Āriju Priedīti, Ivetu Bergmani un 
Andu  Zaharenkovu..  Bāriņtiesas  locekle  Anda  Zaharenkova  veic  arī  bāriņtiesas 
sekretāres pienākumus. 

Bāriņtiesa  savas  kompetences  ietvaros  sadarbojas  ar  tiesām,  prokuratūru, 
citām bāriņtiesām un institūcijām, lai veiktu pasākumus bērnu un rīcības nespējīgo 
personu interesēs. 

Bērnu tiesību un interešu nodrošināšanai Ogres rajona tiesā iesniegti divi (2) 
prasības pieteikumi par aizgādības tiesību atņemšanu. 

Pēc Ogres rajona tiesas ieprasījuma bāriņtiesa pieņēmusi vienu (1) lēmumu 
lietā par bērna dzīves vietas noteikšanu un divus (2) lēmumus par aizgādības tiesību 
un saskarsmes tiesību īstenošanu un izmantošanas kārtību. 

Pārstāvot  bērnu  un  rīcībnespējīgo  personu  intereses,  bāriņtiesa  2009.gadā 
piedalījās  piecpadsmit  (15)  sēdēs  Ogres  rajona  tiesā,  vienā  (1)  sēdē  Rīgas 
apgabaltiesā, vienā (1) sēdē Administratīvajā rajona tiesā, vienā (1) sēdē Aizkraukles 
rajona tiesā.

Kopš 2007.gada Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas pārraudzībā atrodas 
viena  audžuģimene,  kura  savā  ģimenē  ir  uzņēmusi  vienu  bērnu.  Bāriņtiesa 
audžuģimenes darbību uzrauga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2009.gadā  bāriņtiesa  turpināja  sadarbību  (sekoja  bērnu  dzīves  apstākļiem, 
kontrolēja audžuģimenes materiālo līdzekļu izlietojumu) sākotnēji ar Raņķu pagasta 
bāriņtiesu,  pēc  pašvaldību  apvienošanās,  ar  Skrundas  novada bāriņtiesu,  kura veic 
pārraudzību  par  trīs  (3)  bērniem,  ievietotiem  audžuģimenē  ar  Lielvārdes  novada 
bāriņtiesas lēmumu. 

2009.gadā bāriņtiesa pārraudzīja septiņu (7) aizbildņu darbību pār septiņiem 
(7) aizbildnībā esošiem bērniem. 

2009.gada  ietvaros  aizbildņa  pienākumus  par  četriem  (4)  bērniem  veica 
„Lauberes bērnu nams – patversme”, par diviem (1) – Bērnu sociālās aprūpes centrs 
„Teika”. 

Bāriņtiesa pārraudzīja viena (1) aizgādņa darbu pār vienu (1) aizgādnībā esošu 
personu.  

2009.gadā bāriņtiesa savas darbības teritorijas iedzīvotājiem sniedza divi simti 
piecpadsmit  (215)  pakalpojumus  apliecinājumu un citu  Bāriņtiesu  likumā noteikto 
funkciju veikšanā.

Bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde bērnu un aizgādnībā esošu 
personu  personisko  un  mantisko  interešu  nodrošināšanai  2009.gadā  pieņēmusi  36 
lēmumus.

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. 
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Bāriņtiesa  savas  kompetences  ietvaros  sadarbojas  ar  tiesām,  prokuratūru, 
citām bāriņtiesām un institūcijām, lai veiktu pasākumus bērnu un rīcības nespējīgo 
personu interesēs. 

Pēc  Rīgas  Latgales  priekšpilsētas  tiesas  pieprasījuma  bāriņtiesa  pieņēmusi 
vienu  lēmumu  par  aizgādības  tiesību  un  saskarsmes  tiesību  īstenošanu  un 
izmantošanas kārtību. 

Pārstāvot  bērnu  un  rīcībnespējīgo  personu  intereses,  bāriņtiesa  2009.gadā 
piedalījās  trīs  sēdēs  Ogres  rajona tiesā,  vienā  sēdē Rīgas  apgabaltiesā,  vienā  sēdē 
Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesā.

 2009.gadā  bāriņtiesa  pārraudzīja  četru  aizbildņu  darbību  pār  četriem 
aizbildnībā esošiem bērniem, vienam vecākam atjaunotas bērna aprūpes tiesības. 

Bāriņtiesa  pārraudzīja  viena  aizgādņa  darbu  pār  vienu  aizgādnībā  esošu 
personu.  

2009.gadā  bāriņtiesa  savas  darbības  teritorijas  iedzīvotājiem  sniedza 
deviņdesmit pakalpojumus apliecinājumu un citu Bāriņtiesu likumā noteikto funkciju 
veikšanā.

Bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde bērnu un aizgādnībā esošu 
personu  personisko  un  mantisko  interešu  nodrošināšanai  2009.gadā  pieņēmusi  6 
lēmumus.

Bāriņtiesa  sadarbojoties  ar  Jumpravas  sociālo  dienestu  apsekojusi 
astoņpadsmit  ģimenes,  kurās  nav  pietiekami  nodrošināta  bērnu  aprūpe  un 
audzināšana.

Lēdmanes bāriņtiesa

Kā aizbildnības un aizgādnības iestāde Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa 
Lēdmanes  pagasta  administratīvajā  teritorijā  aizstāv bērna vai  citas  rīcībnespējīgas 
personas personiskās un mantiskās intereses. Bērna vai citas rīcībnespējīgas personas 
personisko  interešu  aizsardzības  nolūkā  2009.gadā  bāriņtiesa  veica  sekojošas 
darbības:

− pārbaudīja bērna vai rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus- 30 pārbaudes 
akti,

− veica  pārrunas  ar  bērnu  vai  citu  rīcībnespējīgu  personu  bez  citu  personu 
klātbūtnes  un  noskaidroja  viņu  viedokli  attiecīgā  jautājumā,  kas  skar  viņu 
intereses- 12 sarunu protokoli,

− uzaicināja citas personas uz pārrunām un pieprasīja no tām paskaidrojumus 
par  bērna  vai  citas  rīcībnespējīgas  personisko  aizsardzību-  6  pārskati  par 
tikšanos un sarunu protokoli ,

− pieprasīja  no  valsts  un  pašvaldības  iestādēm,  organizācijām  un 
komercsabiedrībām  nepieciešamās  ziņas,  lai  izvērtētu  bērna  vai  citas 
rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību un izlemtu bāriņtiesas 
kompetencē esošus jautājumus- 23 pieprasījumi par nepieciešamo informāciju,

− sadarbojās  ar  citām bāriņtiesām sociālās  aprūpes  un sociālās  rehabilitācijas 
institūcijām veselības aprūpes un izglītības iestādēm sociālajiem dienestiem un 
policijas  iestādēm,  lai  nodrošinātu  bērna  vai  citas  rīcībnespējīgas  personas 
tiesību un interešu ievērošanu- 10 bāriņtiesām, 1. soc. rehabilitāc. iestādi, 4. 
izglītības iestādēm,

− lūdza  psihologu  veikt  personas  un  ģimenes  psiholoģisko  izpēti  un  saņēma 
atzinumu par izpētes rezultātiem- 2 ģimenēm, 1 personu,

− informēja sociālo dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta 

71



bērna  attīstība  un  audzināšana,  kā  arī  pieprasīja  sociālajam  dienestam 
atzinumus par iespēju bērnam atgriezties vecāku aprūpē- 4 ģimenēm,

− veica amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas 
aizbildnības,  aizgādnības,  adopcijas  vai  ar  aizgādību  saistīto  jautājumu 
izlemšanai,

− izšķīra  vecāku  domstarpības  bērna  aprūpes  un  aizgādības  jautājumos, 
domstarpības starp vecāku un bērnu, starp bērnu un aizbildni- 4 ģimenēm.

Bērna  vai  citas  rīcībnespējīgas  personas  mantisko  interešu  un  tiesību 
aizsardzības nolūkā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa veica sekojošas darbības:

− pieprasīja ziņas no kredītiestādēm par fiziskas personas- mantojuma atstājēja – 
konta atlikumiem, lai sastādītu mantas sarakstu, kā arī ziņas par mantojuma 
masu- 4 kredītiestādēm,

− pieņēma  lēmumu  par  atļauju  pieņemt  bērna  vārdā  viņam  piekritušo 
mantojumu,

− pieņēma  lēmumu  par  lietvedības  izbeigšanu  lietā  par  atļauju  pārdot 
nepilngadīgā mantu.

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  2009.gadā  veica  99  (deviņdesmit  deviņus) 
apliecinājumus un citas likumā noteiktās funkcijas, par to iekasējot valsts nodevu Ls 
549.30 (pieci simti četrdesmit deviņi lati un trīsdesmit santīmi). 2008.gadā bāriņtiesā 
tika  veikti  40  (četrdesmit)  apliecinājumi  un  citas  likumā  noteiktās  funkcijas  un 
iekasēta  valsts  nodeva  Ls  257.30  (divi  simti  piecdesmit  septiņi  lati  un  trīsdesmit 
santīmi). 2008.gadā tika veikti salīdzinoši mazāk apliecinājumu, jo vairākus mēnešus 
bāriņtiesas  priekšsēdētāja  pienākumus  veica  šo  pienākumu  izpildītāja-  bāriņtiesas 
locekle,  kurai  šis  amats  nebija  pamatdarbs,  līdz ar  to  tika iekasēta  mazāka  valsts. 
Salīdzinājumā ar 2006., 2007.gadu vairāk tika slēgti darījuma akti, tie apliecināti, jo 
iedzīvotājiem bija iespēja saņemt kredītus bankā, lai iegādātos nekustamos īpašumus, 
un  sastādīti  nostiprinājuma  lūgumi  īpašumtiesību  nostiprināšanai,  un  šo  darījumu 
valsts nodevas samaksa ir salīdzinoši lielāka nekā tas ir sastādot, apliecinot pilnvaras 
un apliecinot kopijas, kas vairāk tika apliecinātas 2009.gadā.

2009.gadā  Lielvārdes  novada  Lēdmanes  bāriņtiesā  pieņemti  8  (astoņi) 
koleģiāli lēmumi nepilngadīgo bērnu interesēs:

− 2 lēmumi par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas sakarā ar 
aizbilstamā pilngadības sasniegšanu,

− 1 lēmums par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem,
− 1 lēmums par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem,
− 1  lēmums  par  aizbildnības  nodibināšanu  bez  vecāku  gādības  palikušam 

bērnam,
− 1 lēmums par atļauju vecākam nepilngadīgā bērna vārdā pieņemt mantojumu 

un pārvaldīt to līdz pilngadības sasniegšanai
− 1 lēmums ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu vecākam,
− 1  lēmums  par  lietvedības  izbeigšanu  lietā  par  atļauju  vecākam  pārdot 

nepilngadīgā bērna mantu.
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Salīdzinājumā ar 2008.gadu bāriņtiesā pieņemto koleģiālo lēmumu skaits  ir 
vienāds  ar  2009.gadu-  8  (astoņi)  lēmumi.  2010.gadā  plānots  sadarbībā  ar  sociālā 
dienesta darbinieci, kura strādā ar ģimenēm un bērniem un skolas sociālo pedagogu 
veikt preventīvi  darbu ģimenēs,  kurās ir  bērni,  un pastiprināti  strādāt ar  ģimenēm, 
kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, lai nebūtu jāpieņem 
lēmumi par bērnu vecāku aprūpes tiesību atņemšanu un bērnu nodošanu ārpusģimenes 
aprūpē.

2009.gadā aktīvi strādāts ar aizbildņu ģimenēm- gan ar tām, kuras 2009.gadā 
atradās Lielvārdes  novada Lēdmanes  bāriņtiesas pārraudzībā-  3 aizbildņu ģimenes, 
kurās atrodas 4 aizbildnībā esoši bērni, gan ar aizbildņu ģimenēm, kuras 2009.gadā 
atradās  citā  pašvaldības  administratīvajā  teritorijā,  bet  kurās  ievietoti  Lielvārdes 
novada Lēdmanes pagasta bērni- 4 aizbildņu ģimenes, kurās ievietoti 4 bērni. 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 2009.gadā bāriņtiesa katru 
aizbildņu ģimeni apsekoja vismaz vienu reizi, 2 ģimenes apsekoja 3 reizes gadā, katru 
gadu  līdz  1.februārim  pieprasa  iesniegt  aizbildņa  gada  norēķinu  par  aizbildnības 
pārvaldību un pārbauda iesniegto norēķinu- 2009.gadā aizbildnības lietās iesniegti 6 
aizbildņa gada norēķini un 2 galīgie aizbildņa norēķini, beidzoties aizbildnībai, veic 
sarunas  ar  aizbilstamo  un  aizbildni  par  audzināšanas,  izglītošanas,  uzturēšanas 
jautājumiem un savstarpējām attiecībām ģimenē- 2009.gadā aizbildnības lietās veiktas 
4  sarunas  ar  aizbildņiem,  3  sarunas  ar  aizbilstamajiem,  organizētas  3  tikšanās  ar 
aizbildņiem  bāriņtiesā.  Nepieciešamības  gadījumā  risina  konfliktsituācijas,  kas 
radušās  starp  aizbildni  un  aizbilstamo-  2009.gadā  bāriņtiesa  3  reizes  iesaistījusies 
šādu  konfliktsituāciju  risināšanā,  pusgadu  pirms  aizbildnības  izbeigšanās  informē 
aizbilstamo  par  sociālajām  garantijām  pēc  aizbildnības  izbeigšanās-  2009.gadā 
informēts  1  aizbilstamais,  sagatavo  un  iesniedz  nepieciešamos  dokumentus  Valsts 
bērnu  tiesību  aizsardzības  inspekcijā  apliecības  sociālo  garantiju  nodrošināšanai 
izgatavošanai un derīguma termiņa pagarināšanai- 2008.gadā izsniegtas 6 apliecības, 
2009.gadā izsniegtas 3 apliecības.

Salīdzinājumā  ar  2008.gadu  viena  aizbildnība  izbeidzās  ar  aizbilstamā 
pilngadības sasniegšanu un 2009.gadā tika nodibināta vēl viena aizbildnība bērnam, 
kurš  bija  palicis  bez  vecāku  gādības,  kā  arī  izbeigta  viena  aizbildnība  sakarā  ar 
aizbilstamā  pilngadības  sasniegšanu,  līdz  ar  to  aizbildņu  ģimeņu  skaits  ir  samērā 
nemainīgs.

2008.  un  2009.gadā  Lēdmanes  pagasta  administratīvajā  teritorijā  aktīvi 
darbojas  viena  audžuģimene,  kurā  2008.gadā  bija  ievietoti  6  bērni,  2009.gadā-  8 
bērni.  Pamatojoties  uz  noslēgtajiem  Sadarbības  līgumiem  ar  Rīgas  bāriņtiesu  un 
Limbažu  pilsētas  bāriņtiesu,  Lielvārdes  novada  Lēdmanes  bāriņtiesa  2009.gadā 
apsekoja  audžuģimenes  vienu  reizi  divos  mēnešos,  par  ko  audžuģimeņu  lietām 
pievienoti  16  sastādītie  dzīves  apstākļu  pārbaudes  akti,  veica  sarunas  ar 
audžuvecākiem  un  audžubērniem  par  audzināšanas  un  sadzīves  apstākļiem 
audžuģimenē-  18  sarunu  protokoli  ar  audžuvecākiem  un  6  sarunu  protokoli  ar 
audžubērniem., kā arī audžuvecāki 3 reizes gadā bāriņtiesā iesniedza katra audžubērna 
psihofizioloģiskās attīstības pārskatu, kā to paredz LR Ministru kabineta noteikumi 
Nr.1036 “Audžuģimeņu noteikumi”. Sadarbībā ar Limbažu pilsētas bāriņtiesu risināja 
konfliktsituācija  ,  kas  radās  audžuģimenē saistībā  ar  bērna uzvedību skolā  un šim 
bērnam  tika  nodrošināta  speciālistu  (psihologa  un  psihiatra  )  palīdzība  jautājuma 
risināšanā.
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2008.gadā un 2009.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas pārraudzībā 
atradās  1  aizgādnības  lieta,  katru  gadu  no  aizgādņa  pieprasīts  un  saņemts  gada 
norēķins par aizgādņa darbību, aizgādnībā esošā persona tiek apsekota.  vienu reizi 
gadā.  Sadarbībā  ar  Lielvārdes  novada  Sociālo  dienestu  2009.gadā  tika  risināts 
jautājums par  aizgādnībā  esošās  personas  ievietošanu medicīnas  iestādē,  sakarā  ar 
garīgās  veselības  stāvokļa  pasliktināšanos  un  šīs  personas  ievietošanu  Sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrā.

Sadarbībā  ar  Lielvārdes  novada  Sociālā  dienesta  darbinieci,  kas  strādā  ar 
ģimenēm un bērniem, bāriņtiesas redzeslokā un uzraudzībā atrodas ģimenēs,  kurās 
netiek pietiekami  nodrošināta  bērna attīstība un uzraudzība.  2008.gadā uzskaitē  no 
jauna tika uzņemta 1 ģimene, 2009.gadā- 2 ģimenes. Pavisam bāriņtiesas redzeslokā ir 
5 ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana.

Salīdzinājumā ar 2008.gadu bāriņtiesas darbību un funkcijas 2009.gadā būtiski 
ietekmējusi sociāli  ekonomiskā situācija valstī,  jo pieaudzis ir bezdarbnieku skaits, 
vecāki ir bez darba, un ģimenes ar bērniem ir bez iztikas līdzekļiem un atrodas uz 
nabadzības robežas, daudzi vecāki ir spiesti meklēt darbu projām no dzīvesvietas vai 
ārpus valsts robežām, līdz ar to bērni tiek pamesti novārtā, un pakāpeniski pieaug to 
ģimeņu  skaits,  kurās  nav  pietiekami  nodrošināta  bērna  attīstība  un  audzināšana. 
Samazinājies izdarīto apliecinājumu apjoms, netiek slēgti darījumi, jo cilvēkiem nav 
finansiālo līdzekļu. Bāriņtiesas darbību ietekmē arī samazinātie budžeta līdzekļi,  kā 
rezultātā nav iespējams apmeklēt nepieciešamos kursus, lai paaugstinātu bāriņtiesas 
darbinieku kvalifikāciju.

Bāriņtiesa savu darbu kvalitatīvi var veikt sadarbojoties ar citām institūcijām, 
jo pozitīvs rezultāts darbā ar ģimenēm un bērniem bieži ir atkarīgs no savstarpējās 
profesionāļu sadarbības, t.i. sadarbībā ar sociālo dienestu veicot apsekošanas ģimenēs, 
veicot  kopīgi  riska  izvērtējumus  ģimenēs,  sniedzot  savlaicīgi  informāciju  par 
ģimenēm, kurās nav nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un izstrādājot ģimenes 
atveseļošanas plānu, sadarbība ar pašvaldības policiju, ārstniecības iestādēm, tiesām, 
izglītības iestādēm , lai samazinātu bērnu skaitu, kuri regulāri kavē skolu, samazinātu 
bērnu  uzvedības  pārkāpumus  skolā  un  brīvajā  laikā,  sniegtu  palīdzību 
konfliktsituāciju risināšanā vienaudžu vidū, gan starp pieaugušajiem un bērnu.

Lielvārdes  novada  Lēdmanes  bāriņtiesa  aktīvi  sadarbojas  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, 
sameklētas atbalsta ģimenes Zviedrijā, kuras sniedz finansiālu atbalstu.

Ņemot  vērā,  ka  trūcīgie  iedzīvotāji  nespēj  atmaksāt  juridiskā  biroja  vai 
advokāta pakalpojumus, bāriņtiesa palīdz sastādīt prasības pieteikumus uzturlīdzekļu 
un laulības šķiršanas lietās, kā arī iespēju robežās bez maksas konsultē mantojuma 
lietu kārtošanā.
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6. PASĀKUMI VADĪBAS PILNVEIDOŠANAI

Apvienojot  pašvaldības  2009.gada  2.pusgadā  Lielvārdes  novada  pašvaldībā 
darbojas  daļēji  centralizēta  un  decentralizēta  grāmatvedības  sistēma.  Centralizētā 
grāmatvedības uzskaites sistēmā darbojas: 
1.  Lielvārdes  novada  pašvaldības  administrācijas  finanšu un grāmatvedības  nodaļa 
veica finanšu un grāmatvedības uzskaiti:

1.1.Lielvārdes novada pašvaldības administrācijai, 
     1.2. Lielvārdes novada sociālajam dienestam, 
     1.3. Lielvārdes novada bāriņtiesai,
     1.4  Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādei „Pūt, vējiņi”, 
     1.5 Lielvārdes mūzikas skolai, 
     1.6 Kultūras namam „Lielvārde”, 
    1.7 Lielvārdes pilsētas bibliotēkai, 
    1.8 “Lāčplēša” bibliotēkai, 
    1.9 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam. 
2.  Jumpravas  pagasta  pārvaldes  grāmatvedība  veica  finanšu  un  grāmatvedības 
uzskaiti:

2.1 Jumpravas pagasta pārvaldei;
2.2 Jumpravas vidusskolai,
2.3 Jumpravas mūzikas un mākslas skolai, 
2.4 Vispārējā pirmsskolas izglītības iestādei „Zvaniņš”, 
2.5 Jumpravas kultūras namam, 
2.6 Jumpravas bibliotēkai.

 3.  Lēdmanes  pagasta  pārvaldes  grāmatvedība  veica  finanšu  un  grāmatvedības 
uzskaiti:

3.1 Lēdmanes pagasta pārvaldei, 
3.2 Lēdmanes pamatskolai, 
3.3 Lēdmanes tautas namam, 
3.4 Lēdmanes bibliotēkai. 

Decentralizētu jeb atsevišķu finanšu un grāmatvedības uzskaiti veica sekojošas 
iestādes:

1.Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 
2. Lielvārdes pamatskola, 
3. Kaibalas pamatskola, 
4. Lielvārdes novada sporta centrs, 
5. Jumpravas speciālā internātpamatskola,
6. Jumpravas pašvaldības aģentūra. 

 RAPLM  „Novadu  veidošanas  rokasgrāmatas”  2.4.9.  punkts  un  zvērinātu 
revidentu komercsabiedrības SIA „Auditorfirma Padoms”, kura sniedz pārskatu par 
Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes finanšu darbību, izteica priekšlikumu par iespēju 
centralizēt  grāmatvedības  uzskaiti,  kas  ļautu  stiprināt  iekšējās  kontroles  sistēmu, 
samazinātu  dokumentu,  grāmatvedības  operāciju,  bankas  operāciju  skaitu  par 
savstarpējiem  darījumiem  starp  pašvaldības  iestādēm,  paātrinātu  operatīvās 
informācijas apriti,  ietaupītu laiku atskaišu un pārskatu sastādīšanai,  ietaupītu laiku 
budžeta izpildes kontrolei.

Ņemot  vērā  minēto,  Lielvārdes  novada  pašvaldība  2009.gada  oktobrī  pieņēma 
lēmumu ar 2010.gada 1.janvāri pārietu uz vienotu finanšu un grāmatvedības uzskaites 
sistēmu  –  centralizēta  grāmatvedība.  Līdz  ar  to  visas  pašvaldības  finanšu  un 
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grāmatvedības uzskaiti realizē Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas finanšu 
un grāmatvedības nodaļa. 

7. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA

2009.gada 1.pusgadā tagadējā Lielvārdes novada teritorijā iznāca trīs dažādi 
pašvaldības  laikraksti  –  „Lielvārdes  ziņas’,  „Jumpravas  ziņas”  un  „Lēdmanes 
Likteņdzirnas”.

Sakot  ar  2009.gada  2.pusgadu  iedzīvotāju  informētības  nodrošināšanai 
pašvaldība izdod laikrakstu „Lielvārdes ziņas”. Laikraksts iznāk divas reizes mēnesī 
ar tirāžu 2900 eksemplāru un ir bezmaksas. Pašvaldība sedz izdevumus, kas saistīti ar 
avīzes izdošanu un piegādi iedzīvotājiem. Laikrakstā tiek atspoguļoti visi pašvaldības 
aktuālie  jaunumi,  domes  lēmumi.  Tiek  publicēti  pašvaldības  iestāžu  nolikumi  un 
domes izdoties saistošie noteikumi.

Tāpat  2009.gada  1.pusgadā  tika  uzturētas  trīs  dažādas  mājas  lapas  – 
www.ledmane.lv, www.jumprava.lv un www.lielvarde.lv.

Šobrīd lapas  ledmane.lv  un jumprava.lv  ir  slēgtas  un visa  informācija  tiek 
publicēta  mājas  lapā  www.lielvārde.lv.  2009.gadā  lai  uzlabotu  šis  lapas  saturu  un 
informācijas  pieejamību,  tika  mainīts  lapas  vizuālais  un  saturiskais  izskats  un 
izkārtojums. 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju iespējas iegūt dažāda veida informāciju tai skaitā 
arī  par  pašvaldības  aktivitātēm,  Lielvārdes  pašvaldība  ir  iesaistījusies  Rīgas 
plānošanas  reģiona  īstenotajā  projektā  „Publisko  interneta  pieejas  punktu  izveide 
Rīgas plānošanas reģionā”. Projekta ietvaros kultūras nama „Lielvārde” un Lielvardes 
novada sporta centrā ir uzstādīti  publiskie interneta pieejas punkti – e-kioski. 
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Pielikums Nr.1

Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžets 2008.-2010.gads, LVL

Klasifikāci
jas kods Posteņa nosaukums

Budžeta 
izpilde 

2008.gadā

Budžeta 
izpilde 

2009.gadā

Budžeta 
plāns 

2010.gadam
I. IEŅĒMUMI 7 791 523 6 172 771 5 408 417

1.0. Nodokļu ieņēmumi 4 253 172 3 146 165 3 619 750
1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 4 096 303 2 964 034 3 441 223

1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4 096 303 2 964 034 3 441 223

1.1.1.1.
Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais 

atlikums no Valsts kases sadales konta 54 775 X 42 747

1.1.1.2.
Saņemts no Valsts kases sadales konta 

no pārskata gada ieņēmumiem 4 041 528 2 964 034 3 398 476
1.4. ĪPAŠUMA NODOKĻI 143 719 171 316 170 527

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 143 558 171 316 170 527
4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 92 879 114 050 104 325

4.1.2.0.
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un 

būvēm 50 679 57 266 66 202
4.3.0.0. Zemes nodokļa parādi 161 0 0
5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 13 150 10 815 8 000

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 75 455 161 564 10 100

8.0.0.0.
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 15 709 28 417 1 000

8.6.0.0.
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem 15 709 28 417 1 000

9.0.0.0.
VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN 

KANCELEJAS NODEVAS 8 815 7 027 5 300

9.4.0.0.
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību 

budžetā 2 730 2 832 2 100

9.5.0.0.
Pašvaldību nodevas (no 9511 līdz 9519, no 

9521 līdz 9529) 6 085 4 195 3 200
10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 7 018 9 811 3 800
12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI 24 563 116 309 0

12.2.4.0.

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību 
nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas 
(makšķerēšanas kartes) 0 56 0

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 24 563 116 253 0

13.0.0.0.

IEŅĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) 
ĪPAŠUMA IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN 
NO NODOKĻU PAMATPARĀDA 
KAPITALIZĀCIJAS 19 350 0 0

3.0.
MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI 517 566 520 469 519 070

21.3.0.0.
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 478 503 485 953 519 070

21.3.4.0.

Procentu ieņēmumi par maksas pakalpojumu un 
citu pašu ieņēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu 
atlikumiem 0 4 0

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 98 635 109 199 90 778

21.3.7.0.
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un 

kancelejas pakalpojumiem 192 1 099 1 350
21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 120 944 83 427 67 640
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21.3.9.0.
Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 258 732 292 224 359 992

21.4.0.0.

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budžeta 
iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 39 063 34 516 0

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 1 132 714 969 557 1 139 497

18.6.0.0.
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 

izdevumu transferti no valsts budžeta 1 002 714 810 577 1 065 450

18.6.1.0.
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta 

dotācija 919 272 442 900 150 148

18.6.2.0.
Pašvaldību budžetā saņemtās valsts budžeta 

mērķdotācijas 4 800 310 258 832 274

18.6.3.0.

Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas 
izdevumu transferti ārvalstu finanšu palīdzības projektu 
īstenošanai no valsts budžeta iestādēm X 0 81 354

18.6.4.0.
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 75 653 57 419 1 674

18.6.9.0.
Pārējie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 

izdevumu transferti pašvaldībām 2 989 X  

18.7.0.0.
Pašvaldību budžetā saņemtie kapitālo izdevumu 

transferti un mērķdotācijas no valsts budžeta 130 000 28 404  

18.8.0.0.

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 
transferti Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai X 130 576 74 047

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 1 812 616 1 375 016 120 000

19.1.0.0.
Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita budžeta 

veida 0 711  

19.2.0.0.
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 38 469 160 080  
19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 1 774 147 1 214 225  

19.3.1.0.

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no rajona 
padomes no valsts budžeta dotāciju un mērķdotāciju 
sadales 1 395 060 938 431  

19.3.2.0. Pārējie maksājumi no rajona padomēm 379 087 275 794  
II. IZDEVUMI KOPĀ 8 654 256 6 848 457 5 678 531

1000 Atlīdzība 4 096 735 3 451 208 2 543 825
1100 Atalgojums 3 335 365 2 783 216 2 041 553

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas 761 370 667 992 502 272

2000 Preces un pakalpojumi 2 121 624 1 578 078 1 634 348
2100 Komandējumi un dienesta braucieni 6 102 5 016 2 777
2200 Pakalpojumi 1 504 927 1 013 420 986 520

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 577 701 533 588 617 839
2400 Grāmatas un periodiskie izdevumi 17 214 5 197 3 755
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 13 308 19 671 23 457

2800

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes apmaksā 
noteikto funkciju ietvaros, kas nav iestādes 
administratīvie izdevumi 2 372 1 186 0

4000 Procentu izdevumi 95 962 179 384 205 284
3000 Subsīdijas un dotācijas 20 655 15 905 18 861
6000 Sociālie pabalsti 106 265 186 375 293 699
6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 90 046 154 692 278 529
6300 Sociālie pabalsti natūrā 15 729 29 238 14 000
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6400
Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi 

iedzīvotājiem natūrā un kompensācijas 490 2 445 1 170

7000

Valsts budžeta transferti, dotācijas un 
mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, 
pašu resursi, starptautiskā sadarbība 362 356 301 200 195 223

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 362 356 301 200 195 223

7210
Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 

citām pašvaldībām 50 267 130 546 195 223

7260
Pašvaldības budžeta dotācija pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondam 312 089 170 654 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 1 850 246 1 136 307 787 291
5100 Nemateriālie ieguldījumi 55 798 19 310 52 350
5200 Pamatlīdzekļi 1 794 448 1 116 997 728 007

8000
Dažādi izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas 

principa un nav klasificēti iepriekš 413 0 0
  Ieņēmumu deficīts (-) vai pārpalikums -862 733 -675 686 -270 114
1 Aizņēmumi 1 285 296 283 856 -271 029

1.2. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi 1 451 791 578 861 0
1.3. Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa -166 495 -295 005 -271 029
2 Naudas līdzekļu izmaiņas -299 034 819 597 541 143

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 061 706 1 360 740 541 143
2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 1 360 740 541 143 0

3 Līdzdalība komersanta pašu kapitālā 123 529 427 767  

Lielvārdes novada pašvaldības speciālais budžets 2008.-2010.gads, LVL

Klasifikācija
s kods Posteņa nosaukums

Budžeta 
izpilde 

2008.gadā

Budžeta 
izpilde 

2009.gadā

Budžeta 
plāns 

2010.gada
m

I. IEŅĒMUMI 530 015 171 508 99500
1.0. Nodokļu ieņēmumi 16 079 11 662  

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 16 079 11 662 15500

8.0.0.0.
IEŅĒMUMI NO UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 170 136  

8.6.0.0.
Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem 170 136  
12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 769 709  

3.0.
MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU 

IEŅĒMUMI 14 888 0  

21.3.0.0.
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 14 888 0  
5.0. Transferti 498 109 159 001  

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 0 64 434  

18.9.1.0.
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) 

fondiem 0 64 434 84000
19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŽETU TRANSFERTI 498 109 94 567  

19.2.0.0.
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām 63 418 0  
19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 434 691 94 567  

19.3.1.3.
Autoceļu (ielu) fondam no valsts 

dotāciju un mērķdotāciju sadales 434 691 94 567  
II. IZDEVUMI KOPĀ 552 190 193 873 158176
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1.0. Uzturēšanas izdevumi 395 946 186 598  
1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 395 946 185 887 158176

1000 Atlīdzība 7 712 4 502 3102
1100 Atalgojums 6 444 3 678 2500

1210
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas 1 268 824 602
2000 Preces un pakalpojumi 388 234 181 385 155074
2200 Pakalpojumi 365 927 176 460 143188

2300
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 22 307 4 925 11886

7000

Valsts budžeta transferti, dotācijas un 
mērķdotācijas pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, 
pašu resursi, starptautiskā sadarbība  711  

2.0. Kapitālie izdevumi (5000+9000) 156 244 7 275  
2.1. Pamatkapitāla veidošana 156 244 7 275  

5000 Pamatkapitāla veidošana 156 244 7 275  
04.000 Ekonomiskā darbība 75 349 12 791  
04.500 Transports 75 349 12 791  
05.000 Vides aizsardzība 9 085 3 818  

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 451 775 177 264  
09.000 Izglītība 15 981 0  

III
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) 
(I-II) -22 175 -22 365 -58676

IV. FINANSĒŠANA 22 175 22 365 58676
F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi 22 175 22 365 58676

Lielvārdes novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2008.-2009.gads, LVL

Klasifikācijas 
kods Posteņa nosaukums

Budžeta 
izpilde 

2008.gadā

Budžeta izpilde 
2009.gadā

A B 15 4
I. IEŅĒMUMI 4 283 1 921

6.0. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 4 283 1 921

23.0.0.0.
SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN 

DĀVINĀJUMI 4 283 1 921

23.4.0.0.
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no juridiskajām personām 1 000 1 266

23.5.0.0.
Ziedojumi un dāvinājumi, kas saņemti 

no fiziskajām personām 3 280 650
II. IZDEVUMI KOPĀ 2 108 2 700
1.0. Uzturēšanas izdevumi 2 108 2 700
1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 2 108 2 215
2200 Pakalpojumi 88 1 487

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 
kodā 5000 2 020 728

6000 Sociālie pabalsti 0 485
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 22

06.000
Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 935 0
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08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 88 1 045
09.000 Izglītība 1 000 894
10.000 Sociālā aizsardzība 85 739

III
IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), 
DEFICĪTS (-) (I-II) 2 175 -779

IV. FINANSĒŠANA -2 175 779
F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi -2 175 779

83



Pielikums Nr.2

Jumpravas pagasta pašvaldības struktūras shēma 
(līdz 2009.gada 30.jūnijam)

84

Priekšsēdētāja 
vietnieks

Padomes priekšsēdētājs Padomes pastāvīgās komitejas:
- Finanšu komiteja
- Sociālo, kultūras un izglītības 
jautājumu komiteja
- Tautsaimniecības komiteja

Administrācija
(sekretariāts) Izpilddirektors

Komisijas:
- Dzīv. māju privatizācijas komisija
- Vēlēšanu komisija
- Administratīvā komisija
- Iepirkumu komisija

Iestādes:
- Jumpravas vidusskola
- Jumpravas mūzikas un mākslas skola
- PII „Zvaniņš”
- Jumpravas kultūras nams
- Jumpravas pagasta bibliotēka
- Jumpravas pagasta pašvaldības būvvalde
- Jumpravas pagasta bāriņtiesa
- Jumpravas pagasta pašvaldības sociālais dienests
- Jumpravas pagasta Dzimtsarakstu nodaļa
- Centralizētā grāmatvedība

Pašvaldības aģentūra

PADOME - 9 deputāti
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Priekšsēdētāja 
vietnieks

Padomes priekšsēdētājs Padomes pastāvīgās komitejas:
- Finanšu un tautsaimniecības 
komiteja
- Sociālo un kultūras jautājumu 
komiteja

Administrācija
(sekretariāts) Izpilddirektors

Komisijas:
- Dzīv. māju privatizācijas komisija
- Vēlēšanu komisija
- Administratīvā komisija

Iestādes:
- Lēdmanes pamatskola
- Lēdmanes tautas nams
- Lēdmanes pagasta bibliotēka
- Lēdmanes pagasta bāriņtiesa
- Lēdmanes pagasta pašvaldības sociālais dienests
- Lēdmanes pagasta Dzimtsarakstu nodaļa
- Centralizētā grāmatvedība

PADOME - 7 deputāti
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