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 Kopsavilkums 
 

Lielvārdes novada pašvaldība savu darbību realizē saskaľā ar likumu „Par pašvaldībām”. 

Pašvaldības budţeta līdzekļi tiek izmantoti šajā likumā noteikto funkciju īstenošanai.  

Lielvārdes novada pašvaldības konsolidētais gada pārskats atspoguļo informāciju par 

2010.gadā pašvaldībā īstenoto darbību. Būtiskas izmaiľas 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 2010.gada 1.jūliju savu dzīvesvietu Lielvārdes novadā deklarējušas 11339 personas, 

t.sk., Lielvārdes pilsētā un pagastā – 7856 personas, Jumpravas pagastā – 2106 personas un 

Lēdmanes pagastā – 1377 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.. 2010.gadā interešu izglītības iestādēm ir būtiski samazināts valsts 

finansējums pedagogu atlīdzībai, līdz ar to, lai pašvaldība nodrošinātu šo iestāţu pilnvērtīgu 

darbību, bija nepieciešams piesaistīt papildus pašvaldības līdzekļus.  No pamatbudţeta, ľemot 

vērā valsts mērķdotācijas pedagogu algām, pašvaldība izglītības sistēmas uzturēšanai atvēlēja 

54% līdzekļu. Papildus finansējuma piesaistei pedagogu atbalstam, 2009.gada 2.pusgadā 

pašvaldība tika uzsākts īstenot Eiropas sociālā fonda (ESF) projektu „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kas turpinās 2010.gadā un tiks pabeigts 

2011.gadā.  

 

Kultūras jomā novada pašvaldība finansē – 2 kultūras namus, 1 tautas namu, 1 muzeju, 4 

bibliotēkas un 21 amatierkolektīvu. 2010.gadā notika X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 

svētki, kas prasīja papildus finansējumu  Ls 7263.00 apmērā no pašvaldības budţeta.  

 

Sociālās aizsardzības funkcijas pašvaldībā īsteno Lielvārdes novada sociālais dienests, kā 

arī savu funkciju ietvaros Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes bāriľtiesas.  

2010.gadā Lielvārdes novada Sociālā dienesta sociālajiem pabalstiem un sociālajiem 

pakalpojumiem piešķirti Ls 382 909.00 (t.sk. valsts līdzekļi Ls 1132554.50)l, salīdzinoši - 

2009.gadā šiem mērķiem piešķirti Ls 168578,00. 2010.gadā nepieciešamos sociālos pakalpojumus 

nācās iegādāties no citām institūcijām, kā, piemēram, pakalpojumu bērniem par uzturēšanos krīzes 

centrā, vientuļu pensionāru ievietošanu vispārējā tipa veco ļauţu pansionātā, pakalpojumus 

aprūpei, noslēdzot aprūpes līgumus ar aprūpētājiem, pakalpojumu bērnu uzturēšanai bērnu namā 

u.c.  

Būvniecības procesus 2010.gadā ietekmējuši vairāki jauni valstī spēkā esošie normatīvie 

akti, nodokļu politika, ES finansējuma pieejamība. Būvniecības stadijā esošu objektu un 

būvlaukumu likumību Lielvārdes novadā un Latvijas būvnormatīviem atbilstošu būvniecības 

kārtību tajos kontrolē Lielvārdes novada būvvalde. 

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 6 detālplānojumi, kuru mērķis ir detalizēt teritorijas 

atļauto izmantošanu un precizēt apbūves noteikumus konkrētām teritorijām. 
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Domes pieľemto 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 pieľemtajiem lēmumiem, pašvaldība izdod laikrakstu „Lielvārdes 

ziľas”, nodrošinot visa izveidotā novada iedzīvotājus ar bezmaksas pašvaldības izdevumu.  

 

Saimnieciskajā jomā pašvaldības darbībā situācija sekojoša: Lielvārdes novada pašvaldības 

budţets 2010.gadam ir bezdeficīta budţets, t.i., sabalansēts ieľēmumu un izdevumu daļā. Kopējie 

ieľēmumi sastāda Ls 5 985 355, bet izdevumi – Ls 6 110 044 (t.sk., ieguldījums SIA „Lielvārdes 

Remte” Ls 83 538 un aizdevumu pamatsummas atmaksa Ls 261 271), naudas līdzekļu atlikums 

uz 2010.gada sākumu Ls 541 143, uz gada beigām Ls 666 210, savukārt saľemto aizľēmumu 

kopsumma 2010.gadā sastāda Ls 249 723.  

Lielāko pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, 

kurš ir 55% no visiem ieľēmumiem un salīdzinot ar 2009.gadu, tas palielinājies par 10 % , kas ir 

Ls 340 002.  

Otrs lielākais pamatbudţeta ieľēmumu avots 2010.gada budţetā ir maksājumi no valsts 

budţetu mērķdotācijām. Kopā tie ir 30% no kopējiem ieľēmumiem. 

 

Lielvārdes novada pašvaldības izdevumi: Lielāko izdevumu daļu veido  izglītības sistēmas 

uzturēšana, kam atvēlēti 54% līdzekļu. Otru lielāko izdevumu daļu veido pašvaldības teritorijas 

un mājokļu apsaimniekošana – 15%. Trešā lielākā izdevumu daļa ir sociālai aizsardzībai, kas 

iekļauj gan sociālo pabalstu izmaksu, gan atbalsta programmas bezdarba mazināšanai un citus ar 

sociālo aizsardzību īstenotos pasākumus.  

 

Pašvaldības speciālo budţetu veido īpaši iezīmēti ieľēmumi un kura līdzekļi lietojami 

saistībā ar šiem ieľēmumiem. 

2010. gadā Lielvārdes pašvaldības budţetā no autoceļu fonda tika saľemti Ls 111 317 kas ir 

divas reizes mazāk nekā 2008.gadā un par 30% mazāk nekā 2009.gadā. Otrs speciālā budţeta 

ieľēmumu veids ir ieľēmumi no dabas resursu nodokļa, kas 2010.gadā bija Ls 10045. 

 
2010.gadā pašvaldība realizēja ERAF, ELFLA, KPFI līdzfinansētus projektus: 

- Kaibalas pamatskolas zāles piebūves rekonstrukcija 

- Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana E.Kauliľa 

Lielvārdes vidusskolā 

- Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana Lielvārdes novada sociālā 

dienesta sociālajā dienas aprūpes centrā 

- Lielvārdes izglītības iestāţu informatizācija 

- Daudzfunkcionāla stadiona rekonstrukcija Jumpravā 

- Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes mūzikas skolā, Lēdmanes pamatskolā un 

Jumpravas vidusskolā 

- Jumpravas speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija un aprīkojuma uzlabošana 

- Speciālistu piesaiste Lielvārdes novada pašvaldībai 

 

Lielvārdes pašvaldības aizľēmumu pamatsummas un procentu maksājumu kopsumma 

sastāda 14, 06% no pašvaldības ieľēmumiem (bez mērķdotācijām un valsts budţeta transfertiem). 

Nākamajos gados, pamatbudţeta ieľēmumiem saglabājoties tādā pašā apjomā, kopējais saistību 

apmērs sāktu samazināties.  
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 Apstiprinātās un spēkā esošās attīstības programmas 
 

2010.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.  

 

 1. Finanšu pārskata sagataves vispārējie principi 
 

Kopsavilkuma finanšu pārskats aptver laika periodu no 2010.gada 1.janvāra līdz 

2010.gada 31.decembrim. 

Gada pārskata posteľi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem: 

a) pieľemts, ka pašvaldība darbosies arī turpmāk; 

b) izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā; 

c) posteľu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību: 

o pārskatā iekļauti tikai līdz bilances datumam gūtie ieľēmumi; 

o ľemtas 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 ľemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas; 

d) ľemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieľēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma 

un rēķina saľemšanas vai izrakstīšanas datuma;  

e) aktīva un pasīva posteľu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi; 

f) pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci; 

g) norādīti visi posteľi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu 

pieľemšanu, maznozīmīgie posteľi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā; 

i) saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ľemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, 

nevis juridisko formu. 

Konsolidējot pārskatus, apvieno budţeta iestāţu finanšu pārskatus. 

Apvienojot pakļautībā esošo iestāţu finanšu pārskatus, par pamatu ľem katras iestādes 

sagatavotos un apstiprinātos finanšu pārskatus. Grāmatvedības finanšu pārskatus sagatavo 

saskaľā ar pārskata sagatavošanas norādītajiem pamatprincipiem. 

Pakļautībā esošo iestāţu finanšu pārskatu konsolidāciju veic, apvienojot attiecīgos 

bilances posteľus un izslēdzot savstarpējos darījumus starp konsolidācijā iesaistītām iestādēm.  

Izslēgšana attiecas uz savstarpējiem debitoriem un kreditoriem, kā arī aizdevumiem uz 

aizľēmumiem, savstarpējiem darījumiem. Ja pārskata gadā notikuši citi darījumi starp iestādēm, 

kas iesaistītas konsolidācijā, to atlikumus bilancē savstarpēji izslēdz. Konsolidējot pārskatus viena 

budţeta ietvaros, izslēdz tos darījumus, ko savstarpēji veic viena budţeta ietvaros.  

 Sagatavojot pašvaldības kopsavilkuma finanšu pārskatu izslēgti darījumi, kuri notikuši 

starp pārskatā iekļautajām budţeta iestādēm. 
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 1.1.Lielvārdes novada pašvaldības budžets 

 1.1.1. Pamatbudžets 

 
Lielvārdes novada pašvaldības budţets 2010.gadam ir bezdeficīta budţets, t.i., sabalansēts 

ieľēmumu un izdevumu daļā. Kopējie ieľēmumi sastāda Ls 5 985 355, bet izdevumi – Ls 6 110 

044 (t.sk., ieguldījums SIA „Lielvārdes Remte” Ls 83 538 un aizdevumu pamatsummas atmaksa 

Ls 261 271), naudas līdzekļu atlikums uz 2010.gada sākumu Ls 541 143, uz gada beigām Ls 666 

210, savukārt saľemto aizľēmumu kopsumma 2010.gadā sastāda Ls 249 723.  
 

 

 

 
  

 

Pašvaldības kopējie ieľēmumi 2010.gadā ir samazinājušies par Ls 187 383, jeb 3% 

salīdzinot ar 2009.gadu. 
 

Lielvārdes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 

2010.gadā, Ls

16919; 0%
2052; 0%

7155; 0%
10511; 0%

7523; 0%

30376; 1%

219296; 4%

476825; 8%

3304036; 55%

98011; 2%
1812684; 30%

Ienākuma nodokļi, 55%

Īpašuma nodokļi, 4%

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

Ieľēmumi no uzľēmējdarbības un

īpašuma

Valsts (pašvaldību) nodevas un

kancelejas nodevas

Naudas sodi un sankcijas

Pārējie nenodokļu ieľēmumi

Ieľēmumi no budţeta iestāţu sniegtajiem

maksas pakalpojumiem un citi pašu

ieľēmumi, 8%
Valsts budţeta transferti, 30%

Pašvaldību budţetu transferti, 2%
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* plānotie ieľēmumi 

 

Lielāko pašvaldības pamatbudţeta ieľēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, 

kurš ir 55% no visiem ieľēmumiem un tas, salīdzinot ar 2009.gadu, ir palielinājies par 10 % , kas 

latos sastāda Ls 340 002.  
 

 
 

 

Otrs lielākais pamatbudţeta ieľēmumu avots 2010.gada budţetā ir maksājumi no valsts 

budţetu mērķdotācijām. Kopā tie ir 30% no kopējiem ieľēmumiem. 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 1 034 635 (54%). 

 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2008.-
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2010.gada budţets veidots ar mērķi pabeigt iepriekšējos gados iesāktos darbus, kā arī 

nodrošināt pašvaldības iestāţu darbu un funkciju veikšanu. Galvenā vērība, tāpat kā iepriekšējos 

gados, pievērsta izglītības sistēmai. 

 

 
 

 

Lai turpinātu interešu izglītības iestāţu darbu, pašvaldība kopš 2009.gada 2.pusgada daļēji 

finansē šo iestāţu pedagogu atalgojumu. No pamatbudţeta, ľemot vērā valsts mērķdotācijas 

pedagogu algām, pašvaldība izglītības sistēmas uzturēšanai atvēlēja 54% līdzekļu. Otru lielāko 

izdevumu daļu sastāda pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 15%. Šajos 

izdevumos iekļauti teritorijas uzkopšanas, kapu apsaimniekošanas, autoparka uzturēšanas, t.sk. 

auto līzingu maksājumi, izdevumi. Trešā lielākā izdevumu daļa ir sociālai aizsardzībai, kas iekļauj 

gan sociālo pabalstu izmaksu, gan atbalsta programmas bezdarba mazināšanai un citus ar sociālo 

aizsardzību īstenotos pasākumus. 

 Izdevumi vispārējiem vadības dienestiem sastāda 10% no kopējiem izdevumiem un sastāv 

no deputātu, administrācijas un izpildvaras uzturēšanas un pašvaldības aizľēmumu kredīta 

procentu izdevumiem. 

Lielvārdes novada pašvaldības izdevumi pēc

funkcionālajām kategorijām 2010.gadā, Ls

3084808; 54%
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*plāns 

 

Analizējot budţeta izdevumus pa funkcionālajām kategorijām 3 gadu periodā ir redzams, ka 

samazinās izdevumi vispārējās vadības dienestiem un atpūtai, kultūrai un reliģijai, savukārt 

palielinās sociālai aizsardzībai un pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 

 

 
 

 

Analizējot pašvaldības pamatbudţeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas, redzams, ka 

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

Izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām 2009.-2011.gads, LVL
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obligātās iemaksas – 49% (2009.gadā - 51%) no visiem 2010.gada izdevumiem. Šajos izdevumos 

iekļauti arī valsts finansēto pedagoģisko darbinieku atalgojumi.  

11% pašvaldības izdevumu sastāda ieguldījumi pašvaldības pamatkapitālā, 15% no pašvaldības 

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

energoresursu iegādes sastāda 10%. 

 

 1.1.2. Speciālais budžets 

 

Pašvaldības speciālo budžetu veido īpaši iezīmēti ieľēmumi un kura līdzekļi lietojami 

saistībā ar šiem ieľēmumiem. 

2010. gadā Lielvārdes pašvaldības budţetā no autoceļu fonda tika saľemti Ls 111 317 kas ir 

divas reizes mazāk nekā 2008.gadā un par 30% mazāk nekā 2009.gadā. No autoceļa fonda 

līdzekļiem tiek veikta ielu apgaismojuma uzturēšana un ielu un ceļu ikdienas un periodiskā 

uzturēšana. 
 

 
 

*plāns 

 

 

 

Autoceļu ieľēmumu 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 budţeta ieľēmumu veids ir ieľēmumi no dabas resursu nodokļa, kas 

2010.gadā sastādīja Ls 10045. 

 

Mērķdotācijas pašvaldību autocļa fondam 2008.-

2011.g.,LVL
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 1.1.3.Nekustamā īpašuma novērtējums divos iepriekšējos gados 
 

 N.p.k. Nekustamā īpašuma veids 

Bilances vērtība Izmaiľas 

uz 

31.12.2008. 

uz 

31.12.2009. 

uz 

31.12.2010.  2009/2008 2010/2009 

LVL LVL LVL LVL % LVL % 

1 Zeme 509 687 512 131 1 889 721 2 444 100,48% 1 377 590 368,99% 

2 Ēkas 4 859 782 6 306 647 6 391 845 1 446 865 129,77% 85 198 101,35% 

3 

Būves un pārējais nekustamais 

īpašums 7 675 680 7 932 547 8 108 921 256 867 103,35% 176 374 102,22% 

kopā  13 045 149 14 751 325 16 390 487 1 706 176 113,08% 1 639 162 111,11% 

 

 1.1.4.Pašvaldības līdzdalība uzņēmuma kapitālā 

  

Nosaukums 

Reģistrācijas  

Nr. 

Ieguldījumu 
uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2010. 

Iegāde, 
saľemts 

bez 

atlīdzības 

Ieguldījumu 

pārvērtēšana 

Citas 

izmaiľas 

Ieguldījumu 
uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2010. 

Līdzdalība (%) Līdzdalība, % Uzľēmuma dati 

uz 01.01.2010. uz 31.12.2010. 

Pašu kapitāls 

uz 

01.01.2010. 

Pašu kapitāls 

uz 

31.12.2010. 

  
SIA 

„Lielvārdes 

Remte" 

  LVL LVL LVL LVL LVL % % LVL LVL 

47403003244 1 397 310 83 538 26039 0 1 506 887 100 100 1 397 310 1 506 887  

SIA „Ogres 
rajona 

autoceļu 

fonds" 

                    

40003401764 3150     -3150 0 23,10 0 20814 0 

SIA „Ogres 

rajona                     

slimnīca” 40003222317 248444     20526 268 970 17,55 17.55 2 516 730 268 970 

Kopā:   1 648 904 83 538 26 039 17 376 1 775 857 X X X X 
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1.1.5.Pašvaldības aizņēmumi 

 

 

 

 
 

Lielvārdes pašvaldības aizľēmumu pamatsummas un procentu maksājumu kopsumma 

sastāda 14, 06% no pašvaldības ieľēmumiem (bez mērķdotācijām un valsts budţeta 

transfertiem). Nākamajos gados, pamatbudţeta ieľēmumiem saglabājoties tādā pašā 

apjomā, kopējais saistību apmērs sāktu samazināties.  

 

 

Lielvārdes novada pašvaldības saistību apjoms % pret pamatbudžeta 

ieņēmumiem 

 

Gads 

Aizdevumi 
kopā, LVL 

Galvojumi 
kopā, LVL 

 Saistības 
kopā, LVL 

Saistību apjoms 
pret 

pamatbudžeta 
ieņēmumiem, %  

2010 463428,03 453 463881 12,38 

2011 521914 5101 527015 14,06 

2012 525985 1325 527310 14,07 

2013 512573 1101 513674 13,71 

2014 481571 1552 483123 12,89 

2015 452284 980 453264 12,09 

2016 433887 980 434867 11,60 

2017 394332 980 395312 10,55 

2018 356406 880 357286 9,53 

Turpmākajos gados 
kopā 1587100 656 1587756   

          

Pavisam kopā 5559939 14295 5574234   

 

 

 

Aizdevumu pamatsummas un % maksājumi, Ls
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 2. Izglītība un sports 
 

Tāpat kā iepriekšējos gadus pašvaldības prioritāte ir izglītība. Kopumā pašvaldībā izglītībai 

tērēti 54% no kopējiem pašvaldības līdzekļiem. 

Lielvārdes novada pašvaldība normatīvajos aktos paredzēto funkciju veikšanai, kā arī novada 

saimnieciskās darbības un sabiedriskās dzīves attīstības nodrošināšanai 2010.gadā no Lielvārdes 

novada pašvaldības budţeta līdzekļiem uzturēja 10 izglītības iestādes:  VPII „Pūt vējiľi” un VPII 

„Zvaniľš”, Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolu, Jumpravas vidusskolu, Lielvārdes, Lēdmanes un 

Kaibalas pamatskolu. No novada domes budţeta tiek finansēta Lielvārdes mūzikas skola, 

Jumpravas mūzikas un mākslas skola un Lielvārdes novada sporta centrs. No valsts budţeta 

līdzekļiem tiek uzturēta Jumpravas speciālā internātpamatskola. 
 

 
Pašvaldības budţetā plānotais finansējums tiek izlietots izglītības iestāţu ēku tehniskajai 

uzturēšanai, mācību līdzekļu  un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un uzturēšanai, kā arī 

tehnisko darbinieku darba samaksai, bet pedagoģisko darbinieku darba samaksa tiek segta no Valsts 

budţeta līdzekļiem attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 
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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 iestāţu informatizācija" īstenošanu. 

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 ir Ls 56377,51 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. 

 
Tāpat kā valstī kopumā, arī Lielvārdes novadā skolēnu skaits ar katru gadu samazinās. 

Vērojama tendence, ka daudzi skolēni kopā ar ģimenēm ir izbraukuši uz ārzemēm. 
 

 

 
  

  

 2.1.EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLA 
 

2010. gadā Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskola savu darbību veikusi saskaľā ar iestādes 

budţetu 2010. gadam, skolas attīstības plānu 2007. – 2012. gadam, skolas darba plānu 2010. gadam, 

kā arī mērķprogrammu 2008.–2010. gadam par remontdarbiem Edgara Kauliľa Lielvārdes 

vidusskolā. 

Skolas izglītojošā darbība veikta 2 izglītības programmās: Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā programma – 310110011, Vispārējās pamatizglītības programma – 21011111. 

Skolā mācījās 497 izglītojamo. 

Skola veikusi materiāli tehniskās bāzes  un mācību vides uzlabošanas pasākumus: Sadarbībā 

ar Lielvārdes novada pašvaldību pilnībā realizēts ERAF līdzfinansēts projekts 3.1.3.1.aktivitātē 
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„Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana”. Projekta darbības 

rezultātā palielinājies izglītojamo skaits, kuri izvēlējušies valsts eksāmenu kārtošanu dabaszinību 

mācību priekšmetos. Projekts veicinājis izglītības kvalitātes paaugstināšanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto: Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana” realizācija 

 

Veiksmīgi uzsākts darbs pie skolas “zaļās zonas” pilnveidošanas darbiem - teritorija ir 

ieţogota, ap gājēju celiľiem izveidoti jauni apstādījumi un paplašināta zaļās zonas apstādījumu 

daļa. 

Skola aktīvi ir iesaistījusies ES fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un 

nodarbinātība" 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas 

optimizācijas apstākļos". Projekta realizācija tika uzsākta 2009.gada novembrī un turpināsies līdz 

2012.gada 31.martam.  

2010. gadā skola veiktas baseina rekonstrukcijas projekta izpētes darbi skiču līmenī, 

veicinot sagatavošanas darbus 2012. gadam projekta izstrādei un finansējuma iegūšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Baseina rekonstrukcijas projekta skice 

 

Veiksmīgi un ar panākumiem skola ir piedalījusies novadu un Valsts skolēnu zinātniski 

pētniecisko darbu olimpiādēs, ka arī mācību priekšmetu olimpiādēs. Veiksmīgi veikts darbs interešu 

izglītības pieejamībā un izglītojamo ārpusstundu aktivitātēs.   

Skola nav paredzējusi veikt būtiskas izmaiľas pedagogu un tehnisko darbinieku štatu 

komplektācijā un slodţu sadalē. 2011.gadā skolai plānots pievienot Kaibalas pamatskolu kā filiāli 

un nodrošināt tajā izglītības procesu 1.- 4. klašu sākumskolas pakāpē, 5-6 gadīgo pirmskolas 

apmācībā, kā arī plānota perspektīvā darbība 4 gadīgo bērnu grupiľas izveidei.  
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Ar 2010.gada 1. janvāri skola iekļauta novada centralizētajā grāmatvedības sistēmā.  

Skola plāno piedalīties izglītības kvalitātes un izglītības vides pasākumos, kā arī veidot 

projektus par skolas izglītības vidi, iegūstot papildus finansējumu. 

Skola 2010. gadā veidoja jaunu attīstības plānu par izglītības darbības nodrošināšanu Edgara 

Kauliľa Lielvārdes vidusskolā 2010. - 2014. g., kā arī noteica prioritātes 2011.gada izglītības 

politikai: jaunu izglītības programmu piedāvājumu darbam ar izglītojamajiem – speciālās 

programmas, programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, vidējās izglītības programmu 

paplašinājumu ar specializāciju. 

Skola sadarbojas ar visām izglītības iestādēm novadā, Lielvārdes novada pašvaldību, 

Lielvārdes novada pašvaldības sociālo dienestu, Lielvārdes novada pašvaldības bāriľtiesu, 

Lielvārdes kultūras namu, Lielvārdes novada pašvaldības policiju, Lielvārdes sporta centru, kā arī 

ar iestādēm, kuras veic izglītības mācību darba un vides uzraudzību. 

 

 

 2.2.JUMPRAVAS VIDUSSKOLA 

 
 

 

 

 

 

                                                            

 

 

                                                             Foto: Jumpravas vidusskola 2010.gadā 

 

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

Ritupītes krastos skan 1975.gada 1.septembrī. Gaiši, saulaini, labiekārtoti kabineti, liela sporta zāle, 

skaista ēdnīca, plaša aktu zāle, pagasta un skolas bibliotēka, 2 datorklases ar interneta pieslēgumu 

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

apkārtne. 

2010./2011. mācību gadu uzsāka 189, un 27 pedagogi, no kuriem 7 ir mūsu skolas 

absolventi, 6 pulciľu skolotāji un 18 tehniskie darbinieki. Skolā ir 12 klašu komplekti. Kopš 

1983.gada esam vidusskola, kurā bijuši 35 pamatskolas un 25 vidusskolas izlaidumi. Katru gadu 

vasaras brīvdienās skolā notiek remonti. Visās klašu telpās ir nomainīti logi, notiek visas skolas 

siltināšana. Katru gadu 1.klases mācību kabinetā tiek nomainīti soli un krēsli, datorklase regulāri 

tiek papildināta ar jauniem datoriem, iekārtota multimediju klase ar interaktīvo tāfeli. Gada kopējais 

budţets, ko finansēja pašvaldība 2007. gadā bija 131000Ls, 2008.gadā -265454Ls, 2009.gadā- 

260737Ls, 2010.gadā- 244571., plānotais 2011.gadā – 239524Ls. 2010.gada vasarā tika renovēts 

skolas daudzfunkcionālais sporta laukums, iekārtota un nodrošināta ar mācību tehniskajiem 

līdzekļiem auto apmācības klase.   

Mācību procesa pilnveidošanai datorklasei ir iegādāti jauni datori, video projektors 

dabaszinību cikla priekšmetu skolotājiem.  

Skola  realizē 2 programmas: pamatizglītības un vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

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

Neatľemama skolas dzīves sastāvdaļa ir mācību priekšmetu olimpiādes un mācību priekšmetu 

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

absolventiem. 

Jumpravas vidusskolas skolēni ar labiem rezultātiem ir startējuši novada un starpnovadu 

mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Izcīnītas godalgotas vietas.  

2010. gada oktobrī notika skolas absolventu, skolotāju un skolas darbinieku 35 darba gadu 

salidojums. 
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Lai pilnveidotu skolēnu uzturu un priekšstatu par veselīgu dzīves veidu, skolas 1.-6.klašu 

skolēni piedalījās Lauku atbalsta dienesta programmā „Skolas auglis” un „Piena programmā”. 

Mūsu skolas skolēni ir noklausījušies daţādas lekcijas par neformālo izglītību, brīvprātīgo 

darbu u.c.; piedalījušies animācijas filmu veidošanas procesā, organizējuši Sorosa fonda atbalstīto 

(LAF projekta „Labdarības apmācības Lielvārdes skolās” ietvaros) labdarības pasākumu „Skolas 

soma”. Pie sākumskolas un pamatskolas skolēniem ar lekciju par putniem pavasarī mūsu skolā ir 

viesojušies ornitologi. Pateicoties Lauku atbalsta dienesta projektam, Jumpravas vidusskola ir 

realizējusi projektu „Jumpravas pagasta iedzīvotāju apmācība datorzinībās”. Par projekta līdzekļiem 

iegādāti 10 jauni portatīvie datori.  

Jumpravas vidusskolas skolēnu pašpārvalde turpina sadraudzību ar Skrīveru A.Upīša 

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

Projektu nedēļās esam izpētījuši un apkopojuši skolas un pagasta vēsturi un šodienu. Savas 

spējas un talantus skolēni var attīstīt daţādos pulciľos: kori, basketbols, jaunsargi, volejbols, 

netradicionālās tehnikas, vizuālā māksla, dramatiskais pulciľš. 

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

Septembrī tā ir 10.klases iesvētīšana vidusskolā. Oktobrī – 12.klases organizētā Skolotāju diena, 

tradicionālie rudens svētki. Novembrī – svētki un pasākumi, kas saistīti ar valsts vēsturi. Decembrī 

– Ziemassvētku koncerti, masku balles. Februārī sniegotas ziemas tradīcijas kuplinājām ar senu 

tradīciju – skolēnu vizināšanu ar ledus lēzi. Marts ir Ţetonu vakara mēnesis, kad abiturienti rāda 

kādas lugas iestudējumu. Gadu garumā iestudētas latviešu un cittautu autoru lugas. Aprīlis ir 

mācību priekšmetu olimpiāţu noslēguma laiks. Maijā, kad svin Mātes dienu, skolas mākslinieciskās 

pašdarbības kolektīvi aicina visus uz sirsnīgu svētku koncertu. Maijā skan arī pēdējais zvans un 

4.klase teic ardievas sākumskolai. Septembrī, maijā un jūnijā braucam tuvās un tālākās ekskursijās, 

ejam pārgājienos. 

Skolas ceļš, tas ir ceļš cilvēka mūţa garumā. Mēs lepojamies ar saviem vidusskolas 

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

sekmīgi mācās vidējās speciālajās mācību iestādēs. Viľi nes skolas vārdu tālāk par Jumpravu. 

Prieks, ka 1.septembrī bijušie absolventi uz 1.klasi ved savus bērnus.  Rit mūsu ceļš tagadnē, 

domājot par nākotni un spēku smeļot kopīgajā pagātnē. 

Nākošā mācību gada prioritāte ir materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana dabaszinību 

kabinetiem fizikā, ķīmijā un bioloģijā, kā arī E-klase ieviešana. 

 
  

 2.3.LIELVĀRDES PAMATSKOLA 
 

Lielvārdes pamatskolā 2009\10. mācību gadā bija 18 klašu komplekti, kuros mācījās 294 

skolēni un divas pirmskolas grupas, kurās mācījās - 42 audzēkľi.  

2010/11 mācību gadā skolā ir 16 klašu komplekti. Mācās 265 skolēni un divās pirmskolas 

grupās – 38 audzēkľi. 

Skola realizē trīs izglītības programmas: 

- vispārējo pamatizglītības  programmu – programmas kods 21011111; 

- vispārējo mazākumtautību pamatizglītības programmu – programmas kods 21011121; 

- pirmsskolas 5.-6.gadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programmu – 

programmas kods 00011111. 

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

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

novada domes finansēts sociālais pedagogs.  

Pedagogi aktīvi piedalījās ES finansētajos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. Skolā 

stādā 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.  
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2010. 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 daţādiem mācību 

kabinetiem, kas arī ir svarīgs komponents izglītības kvalitātes paaugstināšanai un mācību procesa 

modernizēšanai atbilstoši mūsdienu prasībām. 

2010.gadā skolā tika realizēts VIP „Lielvārdes pamatskolas aktu zāles renovācija” trešā kārta, 

kuras rezultātā skola ieguva papildus mācību telpas 230m2 platībā t.s. modernu mūzikas kabinetu, 

sporta kabinetu, interešu izglītības kabinetu un jaunus sanitāros mezglus. 

 
  

Foto: Renovētās aktu zāles atklāšanas pasākums,  

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja I.Baloţa runa 
 

 

 2.4.KAIBALAS PAMATSKOLA 
 

Kaibalas pamatskolā 2010./2011. mācību gadā mācījās 66 skolēni, no tiem – 14 pirmsskolas 

5.-6.gadīgi bērni.  

Skola īstenoja 4 mācību programmas: 

 1) pirmsskolas 5.-6.gadīgo bērnu obligātās pirmsskolas izglītības programma (kods 

00011111) 

 2) vispārējā pamatizglītības programma (kods 21011111) 

3) speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri 

integrēti vispārējās pamatziglītības iestādē (kods 21015811 (izglītojamajiem ar viegliem 

garīgās attīstības traucējumiem – A un B līmenis)) 

4) speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās grūtībām (kods 

21015611) 

Skolā strādāja 22 darbinieki, no tiem 14 pedagogi. 

2010./2011.mācību gadā skolā tika organizēti šādi pasākumi: zinību diena, sporta dienas, 

Mārtiľdienas tirgus, rudens velšu izstādes, dzejas dienas, adventes laiks, ziemassvētki, Meteľdienas 

karnevāls, lieldienas, Māmiľdienas koncerts, 7 diskotēkas, izlaidums 9.klasei un 5.-6.gadīgajiem 

bērniem. 

Skolēni devās skolas organizētajās ekskursijās: uz Minhauzena muzeju Duntē, uz Madlienas 

z/s „Galiľi”, uz Rīgas lidostu, uz Kokneses Likteľdārzu un devās izbraukumā ar vikingu liellaivu 

„Lāčplēsis”, mācību gada beigās 9.klases skolēni un skolas darbinieki – ar kuģi uz Stokholmu. 

Mācību gada sākumā 9.klases skolēni piedalījās R.Blaumaľa daiļradei veltītā eseju konkursā, 

kur 282 darbu konkurencē Elīna Kalniľa ieguva atzinību un specbalvu. 

5.-6.klases skolēni piedalījās starptautiskajā bērnu zīmējumu olimpiādē Japānā, kur 5.klases 

skolēns T.Krūmiľš vairāk kā 2000 darbu konkurencē ieguva atzinību (Latvijā šajā olimpiādē bija 5 

godalgas). 

5.un 9.klašu skolēni piedalījās starpnovadu angļu valodas un latviešu valodas olimpiādēs. 
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1.klases skolēni piedalījās starpnovadu daiļrunātāju konkursā „Zvirbulis”, iegūstot atzinību. 

1.-6.klases skolēni piedalījās projektā „Skolas auglis”, 1.-9.klases skolēni iesaistījās SIA 

„Cido” organizētajā akcijā „Cido sulu akadēmija”. 

Novembra beigās ekspluatācijā tika nodota renovētā sporta zāle (Eiropas projekts „Kaibalas 

pamatskolas zāles piebūves rekonstrukcija”). 

Skolā tika organizēti semināri ar pieaicinātiem vieslektoriem: 1.- 4.klšu skolēniem par drošu 

interneta lietošanu, 5.-9.klašu skolēniem par personīgo higiēnu un veselīgu dzīvesveidu. 

8. un 9.klases skolēni ar I.Kreišmanes palīdzību piedalījās un organizēja LAF piedāvāto ES 

projektu „Labdarībā Lielvārdes novada skolās”. Organizējot labdarības pasākumu Kaibalas 

pensionāriem.  

Mācību gads noslēdzās ar jautru izklaidi piepūšamajās atrakcijās skolas sporta zālē. 

Nākamajā mācību gadā skola tiek pievienota Edgara Kauliľa Lielvārdes vidusskolai, 

saglabājot 1.- 4.klases, 5-6-gadīgo apmācību un izveidojot pirmsskolas grupu 4-gadīgajiem 

bērniem. 

 

 2.5.LĒDMANES PAMATSKOLA 
 

Lēdmanes pamatskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Izglītības iestāde 

īsteno vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), pirmsskolas izglītības programmu 

(kods 01011111), no 2010. gada 1. septembra – arī speciālās pamatizglītības programmu 

izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības 

programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811). Tiek piedāvātas arī 

daţādas interešu izglītības pulciľu programmas. 

 Lēdmanes pamatskolā pastāvīgā darbā strādā 14 pedagogi, tajā skaitā – trīs pirmsskolas 

grupās, blakusdarbā strādā četri pedagogi. Tehnisko darbinieku skaits – 16. 

2009./ 2010. mācību gada beigās Lēdmanes pamatskolā mācījās 106 izglītojamie no 1. – 9. 

klasei un 48 pirmsskolas vecuma bērni. 9. klasi pabeidza 20 absolventi.  

 2010./ 2011. mācību gadu uzsāka 104 izglītojamie no 1. – 9. klasei un 49 pirmsskolas 

vecuma bērni. 

 2010. gadā Lēdmanes pamatskolas izglītojamie piedalījās 11 starpnovadu mācību 

priekšmetu olimpiādēs un konkursos, iegūstot trīs trešās vietas un divas atzinības. 

Neskatoties uz to, ka Lēdmanes pamatskolā jau otro gadu nav ārpusklases darba 

organizatora, 2010. gadā izglītojamie ir piedalījušies apmēram 20 daţādos izglītības iestādes, 

Lielvārdes novada un starpnovadu organizētajos kultūras un sporta pasākumos, kā, piemēram: 

*Atmiľu ugunskurs 1991. gada barikāţu aizstāvju atceres dienā 

* Starpnovadu skolu koru skate (5., 6. klašu izglītojamie) 

* Popiela 2010 

* Latvijas Radio 1 pie 3. klases izglītojamajiem 

* Starpnovadu skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Ikšķilē 

* Lieliskās balvas izcīľa Lielvārdē 

* Lāčplēša dienas pasākums A. Pumpura muzejā Lielvārdē (9. klases izglītojamajiem) 

 Racionāli plānojot piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un izmantojot 100 latu programmas 

dalībnieku darbu, 2010. gada vasarā tika veikts pedagogu ēdamzāles, novadpētniecības istabas, 

sešgadīgo bērnu grupas telpas un krievu valodas kabineta kosmētiskais remonts. 

 Lēdmanes pamatskolas ēdnīcai atjaunots tehniskais aprīkojums par kopējo summu Ls 

1220,00. 

 Veikta elektroinstalācijas sakārtošana pirmsskolas vecuma bērnu grupās par summu Ls 

1401,00 

 Par Ls 1250,00 iegādāti trīs jauni klēpjdatori. 

Nomainīti divi basketbola vairogi ar grozu stīpām sporta hallē par summu Ls 565,00 
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 Pateicoties zviedru draugu atbalstam, četros mācību kabinetos nomainīti izglītojamo soli un 

krēsli. 

 Lēdmanes pamatskola saľēma Latvijas novusa federācijas balvu „2010. gada atsaucīgākā 

novusa sacensību norises vieta”.  

 Lēdmanes pamatskola uz 7 gadiem ir iznomājusi telpu biedrībai „Lēdmanei” fitnesa zāles 

ierīkošanai, kā rezultātā Lēdmanes pamatskolas izglītojamajiem ir radīta iespēja izmantot daţādus 

trenaţierus. 

 2010. gadā pieci pedagogi izmantoja iespēju pieteikties pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes novērtēšanas projektā, kura laikā pedagogiem  tika dota iespēja apliecināt savu 

profesionālo zināšanu, prasmju un iemaľu, analītisko un radošo spēju atbilstību piecām kvalitātes 

pakāpēm. 

 Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Izglītības iestāţu informatizācija” ietvaros ir 

pilnveidots un paplašināts datortīkls – visās telpās ir pieejams interneta pieslēgums. Ţēl, ka 

aizkavējusies projekta būtiskākā sadaļa – jaunu datoru iegāde. 

2011. gadā plānots pabeigt uzsākto Lēdmanes pamatskolas ēkas un sporta halles siltināšanas 

projekta realizāciju, kā rezultātā vajadzētu paaugstināties ēku energoefektivitātei, kas ietaupītu 

finanšu resursus un samazinātā budţeta apstākļos ļautu veiksmīgi risināt citus ar ēku uzturēšanu 

saistītos jautājumus. 

 Tā kā Lēdmanes pamatskolai nav sava logopēda un psihologa, no 2010. gada septembra 

varējām izmantot Lielvārdes novada domes izglītības nodaļas speciālistu pakalpojumus, kuru darbu 

atzinīgi novērtēja gan izglītojamie un viľu vecāki, gan pedagogi. 

 Pēc speciālo pamatizglītības programmu licencēšanas, izglītojamie, kuriem šādas 

programmas nepieciešamas, var turpināt izglītošanos ierastā vidē, neradot stresa situācijas ne sev, 

ne vecākiem. 

  

 2.6.JUMPRAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA 
 

Jumpravas speciālā internātpamatskola atrodas Lielvārdes novada Jumpravas pagastā. 

Skolas budţetu veido valsts budţeta mērķdotācijas un citi ieľēmumi. 

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 robeţās, 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. – 

9.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 un akreditēta 2016.gadam. 

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

remontstrādnieka profesiju, izglītības programmas kods 2258201. Programma ir 

licencēta un akreditēta 2016.gadam.. 

5. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. Izglītības programmas kods 01015811. Programma 2009.gadā ir 

licencēta. 
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Ogres novada domei piederošajās telpās Suntaţu ielā 2, tiek realizētas izglītības programmas 

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

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

2010./2011.mācību gadā skolā mācījās 68 izglītojamie, no tiem 5 mājas apmācībā. 

2010. gadā tika īstenotas interešu izglītības programmas: koris, ansamblis, filcēšana, 

datorpilciľš, un dejošana. 

Skolā izglītojamie saľem bezmaksas medicīnas pakalpojumus un ēdināšanu četras reizes 

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

Skolā strādā 19 pedagogi ar atbilstošu pedagoģisko izglītību un 18 tehniskie darbinieki. 

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

Skolas bibliotēkā var iepazīties ar daţādiem laikrakstiem un ţurnāliem. 

Pilnveidota skolas fiziskā vide. 2010.gadā veikti remontdarbi skolā par 5662,- Ls, no tiem 

3509,- Ls sporta zāles jumta nomaiľai, 2153, - Ls arhitektiem par būvprojekta izstrādi. Pašu 

spēkiem veikta 15 logu nomaiľa, izremontēta dušas telpa pie skolas ieejas, sporta zālei salabota 

viena siena un pārlakota grīda, veikts remonts veļas noliktavā, iekārtota praktisko darbu telpa 

programmas Būvdarbi realizācijai.               Iegādāti mācību līdzekļi un materiāli par kopējo summu 

1937,- Ls.  

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

pedagogi arī gatavojoties mācību stundām. 

2010.gadā uz sešiem gadiem akreditētas 2 profesionālās pamatizglītības programmas 

„Ēdināšanas pakalpojumi” un „Būvdarbi”. 

2010.gadā apstiprināts ERAF līdzfinansēts projekts „Jumpravas speciālās 

internātpamatskolas infrastruktūras, inţenierkomunikāciju rekonstrukcijas un aprīkojuma 

uzlabošana”, 2011.gadā projekts tiek realizēts.   

Turpmāk plānojam: 

1. iespēju robeţās turpināt remontdarbus skolā un uzlabot mācību telpu aprīkojumu;  

2. realizēt piecas licencētās mācību programmas. 

 

 

 2.7.LIELVĀRDES VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
„PŪT VĒJIŅI” 

 

 Lielvārdes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē tiek realizēta pirmsskolas izglītības 

programma, kods - 01011111. Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Pūt vējiľi” 2010./2011. mācību gadā 

darbojas divpadsmit grupas, kuras apmeklē 344 audzēkľi vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Kolektīvā ir 

62 darbinieki: 30 tehniskie darbinieki, 32 pedagogi, no kuriem četri pedagogi iegūst augstāko 

izglītību un trīs pedagoģijas maģistri. 

 

        2010. gada galvenie pasākumi Lielvārdes novada pašvaldības vispārējā pirmsskolas izglītības 

iestādē “Pūt vējiľi”: 

1. Ziemassvētki, Meteľi, Lieldienas, Jāľi, Miķeļi, Mārtiľi; 

2. Teātra dienas (piedalās audzēkľi un darbinieki), Zvirbulis (runas konkursā piedalījās 23 

dalībnieki); 

3. koncerti – Zinību diena, „Ziemā labi”, „Jautrā ziema”, „Ciemos pie Zaķa un Kaķa” Ansambļu 

koncerti, Ģimenes diena, Mācību gada noslēguma atskaites koncerts, vieskoncerti un leļļu teātra 

viesizrādes; 

4. bērnudārza Jampadracis (ar jautrām dejām, dziesmām un rotaļām); 

5. pirmsskolas grupu vārda diena, Izlaidums, Sporta izpriecas, Pārgājieni un ekskursijas un citi 

tematiski bērnu izpriecu pasākumi, kā arī ekskursijas un citi pasākumi iestādes darbiniekiem.  

           

 2010. gadā: 
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       1. labiekārtoti bērnu āra rotaļu laukumiľi; 

       2. pilnveidota dzīvās dabas telpa; 

       3. āra rotaļlaukumu nojumu remonts; 

       4. jaunu apstādījumu izveide; 

       5. jaunu mēbeļu iegāde un mīkstā inventāra iegāde. 

       6. apkures katlu gāzes degļu nomaiľa; 

       7. veikti grupu tualetēs kosmētiskā remonta darbi. 

 

2011. gadā plānots: 

       1. turpināt labiekārtot bērnu āra rotaļlaukumus; 

       2. turpināt pilnveidot dzīvās dabas telpu; 

       3. āra rotaļu laukumu nojumju izbūve; 

       4. grupu virtuves remonts, jaunu mēbeļu uzstādīšana; 

       5. papildināt jaunu apstādījumu izveidi; 

       6. jauna ūdens attīrīšanas iekārtas uzstādīšana; 

       7. materiālās bāzes pilnveide. 

 

  

 2.8.JUMPRAVAS VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
„ZVANIŅŠ” 

 

Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvaniľš” reģistrēta 

ar Nr. 4301901451. no 2010. gada 1. septembra Izglītības iestādē tiek realizētas divas programmas: 

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

pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei  

 Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem, kods 0101 55 11. Programmas mērķis-veicināt pirmsskolas vecuma 

izglītojamo, ievērojot attīstības traucējumu, vispusīgu un harmonisku attīstību un 

individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamo sākotnējo zināšanu un prasmju 

apguvi, ievērojot bērna personības īpatnības un vajadzības. 

 Pirmsskolas izglītības iestādē ,,Zvaniľš” 2010./2011. mācību gadā darbojas piecas grupas, 

kuras apmeklē gandrīz 100 audzēkľi vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. 

  Kolektīvā ir 23 darbinieki, no tiem - 12 pedagogi; 11 pedagogiem ir augstākā izglītība, 

diviem - maģistra grāds, viena no skolotājām mācās augstskolā. Tā kā uzsākām realizēt speciālo 

programmu, no 2010. gada 1. septembra iestādē logopēds strādā pilnu likmi. 

 Regulāri apmeklējam Pirmsskolas izglītības asociācijas rīkotās konferences, darbojamies 

Latvijas Nacionālajā Skolotāju savienībā. Visi iestādes darbinieki ir Latvijas Izglītības un Zinātnes 

darbinieku arodbiedrības biedri. 

Iestādes pedagogi trijās kārtās piedalījās ESF projekta ,,Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē. Viena no skolotājām piedalās 

projekta 2. aktivitātē- mācās par pirmsskolas angļu valodas skolotāju.  

No 2010. gada rudens tiek piedāvāta iespēja 4-7 gadus veciem bērniem par maksu  apgūt 

angļu valodu. Nodarbības pasniedz skolotāja ar pedagoga privātprakses sertifikātu.  

2010. gada vasarā ar Lielvārdes Attīstības fonda atbalstu tika realizēti divi projekti- 

 ,,Nāc ar mani spēlēties”- tika izveidots rotaļu laukums ,,Eţuku” grupiľas audzēkľiem; 

 ,,Lauku sēta bērnudārzā”- ar pašu rokām gaitenī tapa zīmējumi, pēc kuriem bērni var iepazīt 

dzīvniekus un putnus, kuri dzīvo lauku sētā. 

Par 2575 Ls tika iegādāti pamatlīdzekļi- elektriskā cepešpanna, profesionālā veļas 

mazgājamā mašīna un veļas ţāvējamais automāts. 
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 2.9.LIELVĀRDES MŪZIKAS SKOLA 
  

Lielvārdes Mūzikas skola turpināja īstenot šādas licencētas un akreditētas profesionālās 

ievirzes izglītības programmas: 

 Taustiľinstrumentu (Akordeons, Klavieres) spēle;  

 Stīgu instrumentu (Vijole, Čells, Kokle) spēle; 

 Pūšaminstrumentu (Flautas, Klarnetes, Saksofona, Trompetes, Eifonija) spēle; 

 Vokālā mūzika – Kora klase. 

 

 2010.gadā skolu apmeklēja 125 audzēkľi, strādāja 17 skolotāji. Galvenā mūzikas skolas 

funkcija – audzēkľu izglītošana tika īstenota augstā profesionālā līmenī. Salīdzinot ar 2009.gadu 

audzēkľu un skolotāju skaits saglabājās tajā pašā līmenī. Audzēkľu skaita prognoze 2011.gadam – 

130. 

Mācību process skolā notika atbilstoši skolas mācību plāniem un mācību priekšmetu 

programmām. Ieskaites, mācību koncerti, eksāmeni, kā arī daţādi konkursi un skates bija galvenie 

mācību darba sasniegumu rādītāji. Atklātos koncerti, kuros uzstājās skolas audzēkľi, kuplā skaitā 

apmeklēja audzēkľu vecāki un citi klausītāji. Skolas iedibinātās tradīcija – mācību gada atklāšanas 

koncerts 1.septembrī, Adventes svētdienu koncerti un atklātie audzēkľu koncerti marta mēnesī, tika 

veiksmīgi turpināta. Oktobra sākumā skolas kolektīvs ar plašu koncertu un absolventu salidojumu 

atzīmēja 20 darba gadu jubileju. 

Daudzi skolas audzēkľi un kolektīvi ieguva godalgotas vietas valsts līmeľa konkursos un 

skatēs.  

 Janvārī Latvijas mūzikas skolu audzēkľu konkursā pūšamo instrumentu spēlē Madarai 

Bartulānei 2.vieta soprāna saksofonu grupā. 

 Februārī Valsts konkursā pūšamo instrumentu spēlē 2.kārtā Madarai Bartulānei 

(saksofons) – 1.vieta, Annai Ceimerei (flauta) – 3.vieta. 

 Aprīlī Meirānos Jāľa Zābera zēnu vokālistu konkursā 2.vieta un speciālbalva par labāko 

F.Šūberta dziesmas „Ave Maria” izpildījumu Artim Muiţniekam. Lielā balva – Paulam 

Rudašam. 

 Maijā Ogres KC  Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku koru skates 2.kārtā skolas 

korim „Lielvārde” 1.pakāpes diploms. 

 Maijā Aglonas Bazilikā VII jauno vokālistu konkursā „Dziedu Dievmātei” 3.vieta – 

Liānai Muiţniecei un Ievai Madarai Taburei. Vitnijai Roţānei un Artim Muiţniekam – 

1.vieta. Galvenā balva – Paulam Rudašam.  

 Jūlijā Rīgā,  dziesmu svētku koru skates finālā skolas korim „Lielvārde” 1.pakāpes 

diploms. 

 Novembrī Jēkabpils mūzikas skolā Arvīda Ţilinska IV Starptautiskajā jauno vokālistu 

konkursā Rūtai Gicēvičai 3.vieta. 

 Novembrī Madlienas mūzikas skolā II Latvijas mūzikas skolu audzēkľu akordeonistu 

ansambļu  konkursā 3.vieta Kristapam un Ansim Zarāniem, kā arī Genādijam Djuţenko 

un Dāvim Saulītim. 

 Decembrī arēnā „Rīga” notiek koncerts „Dziesmusvētki Ziemassvētkos”. Koncertā tika 

uzaicināts piedalīties skolas koris „Lielvārde”. 
 

 Turpinājās sadarbība un kopīgi koncerti ar Rīgas Emīla Dārziľa, Rīgas 3.mūzikas skolas, kā 

arī ar Vecumnieku mūzikas skolas audzēkľiem un pedagogiem.  Skolu absolvēja 9 audzēkľi.  

 Iestrādātas darba metodes un plānveidīgais darbs ļāva saglabāt audzēkľu un skolotāju skaitu 

optimālā līmenī. Radoša pieeja katra audzēkľa apmācībai atbilstoši viľa spējām, labie rezultāti 

konkursos un skatēs veicināja Lielvārdes Mūzikas skolas atpazīstamību valsts mērogā. 

 Daţādās skolas aktivitātēs līdzdarbojās skolas audzēkľu vecāki. Laba sadarbība turpinājās ar 

Skolas padomi. Veiksmīga  sadarbība ir jau ilgstoša, vecāki skolā ierodas ne tikai uz koncertiem, 
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bet arī regulāri interesējas par bērnu sekmēm, kā arī vienmēr atbalsta un klātienē vēro konkursus un 

citus pasākumus ārpus skolas.  

 Iespēju robeţās tika veikti sīki kosmētiskie remonti. Lielākais kapitālieguldījums – skolas 

zāles parketa grīdas renovācija un jaunu krēslu iegāde. 2010.gada rudenī sākās skolas ēkas 

siltināšanas darbi energoefektivitātes projekta ietvaros. 

Skolas audzēkľi, skolotāji un tehniskie darbinieki arī turpmāk ir gatavi jauniem darbiem un 

sasniegumiem, lai Lielvārdes novada bērniem un jauniešiem nodrošinātu augstā līmenī 

profesionālās ievirzes izglītības iegūšanu mūzikā. 
 

 

 2.10.JUMPRAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA  
 

2010. gada 1. septembrī mācības uzsāka 89 audzēkľi: 43 – mūzikas izglītības programmās, 

46 – izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla. Sagatavošanas grupās mūzikas un mākslas 

nodaļās mācās 12 audzēkľi. Skolā strādā 15 radoši, ieinteresēti un atbildīgi pedagogi. Skolā 

darbojas pūtēju orķestris un daţāda sastāva ansambļi. 

2010. gada maijā skolu absolvēja 10 audzēkľi (5 – mūzikas programmās, 5 – mākslas 

programmā). Mākslas nodaļas absolvente S. Larionova turpina mācības J. Rozentāla Rīgas mākslas 

vidusskolā, un A.Broka (2009. gada absolvente) iestājās mākslas koledţā Anglijā.  

2010. gada janvārī tika atvērta Jumpravas MMS mākslas sagatavošanas klase Kaibalā, bet 

septembrī audzēkľi turpat turpināja mācības 1. mākslas klasē. 

2011. gadā plānojam turpināt uzsākto izglītības programmas Vizuāli plastiskā māksla darbu 

Kaibalā, kā arī saglabāt un attīstīt esošās izglītības  programmas Jumpravā.  

Vairāki audzēkľi plāno turpināt mācības vidējās profesionālās izglītības iestādēs. 

 

2010. gadā tiek turpinātas skolā esošās tradīcijas – karnevāls, Pavasara ieskaľas koncerts, 

Ziemassvētku ieskaľas koncerts, Ģimenes dienas koncerts, ikgadējais koncertbrauciens (šoreiz – uz 

Jaunpiebalgu, Vecpiebalgu, Dzērbeni), mākslas nodaļas audzēkľu ekskursijas un izstādes. Turpinās 

arī gadu gaitā veiksmīgi izveidotā sadarbība ar Jumpravas izglītības un citām iestādēm – 

bērnudārzu, internātpamatskolu, vidusskolu, kultūras namu.  

2010. gadā mūzikas un mākslas programmu audzēkľi piedalījās 7 valsts un starptautiska 

mēroga konkursos. Labākie rezultāti: 

 L. Muceniecei 2. vieta Valsts konkursā Pūšamo instrumentu spēlē (1. vieta netika 

piešķirta) – ped. P.Pētersons, kcm. S.Docīte; 

 Laureātu diplomi M.Kokainei, L.L.Leskai, L.Cīrulei, L.Kasperskai par grupas 

izstrādāto darbu Lielās talkas organizētajā zīmējumu konkursā Tīras krāsas, tīra 

Latvija – ped. I.Cābe, I.Ozoliľa; 

 Diploms – nominācija Process kā izrāde D.Cābem un K. Griķei Valsts konkursā 

mākslā Nedekorē – komunicē! – ped. Ē.Sļusars 

 L.Muceniecei 2. vieta IV Starptautiskajā konkursā Gradus ad Parnassum Kauľā - 

ped. P.Pētersons, kcm. S.Docīte.  

Nozīmīgs pasākums, kurā piedalījās  Jumpravas MMS un kultūras nama Lielvārde apvienotais 

pūtēju orķestris (dir. P.Pētersons, D.Grozovs), bija X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju 

svētki. 

Pirmo reizi organizējām labdarības koncertu – pasākumu Aknīstes pansionātā. 

Nozīmīgākie plānotie konkursi 2011. gadā ir: mūzikā -  Talants Latvijai, XVI Latvijas 

mūzikas skolu pūšamo instrumentu un sitamo instrumentu konkurss; mākslā - grāmatzīmju 

konkurss Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa, valsts konkurss mācību priekšmetā Zīmēšana, VIII 

Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde - konkurss gleznošanā Iekāp Rīgas mākslā.  

Iespēju robeţās piedalīsimies arī citos konkursos un pasākumos.  

2010. gadā realizēts LAF un KNHM atbalstītais projekts „Darām paši”, kura ietvaros 

izremontēta un iekārtota uzgaidāmā telpa audzēkľiem.  



 
 26 

2011. gadā plānojam iesaistīties projekta 2.kārtā un izveidot Jumpravas MMS vēstures 

sienu, kā arī piedalīties citos izsludinātajos konkursos, kas atbilst skolas specifikai un vajadzībām.   

2010. gadā pabeigta logu nomaiľa, veikts atsevišķu klašu kosmētiskais remonts. Turpinās 

darbs pie inventāra atjaunošanas, mūzikas instrumentu iegādes u.tml. 

2011. gadā projekta ietvaros paredzēta skolas gaiteľa sienu pārkrāsošana. Esošā finansējuma 

ietvaros tiks veikti arī citi nepieciešamākie remontdarbi. 

Salīdzinot ar 2009.gadu, neraugoties uz vispārējo finansiālo situāciju, darbs skolā turpinās 

sekmīgi, arī audzēkľu skaita ziľā. Pozitīva virzība ir mūsu skolas darbības paplašināšanās Kaibalā, 

savukārt, negatīvi darbu ietekmē kopējā valsts politika ar finansējuma samazinājumu pedagogu 

algām un mazāku stundu skaitu, kā arī neskaidrā reformas būtība.  

Skola ir atvērta jaunām radošām idejām, projektiem un citām aktivitātēm arī 2011.gadā.  
 

 

 2.11.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 audzēkľu un grupu skaits. Sporta centrā 

trenējas 202 audzēkľi, no tiem  42 interešu izglītībā. Atvērta vieglatlētikas nodaļa Lēdmanes 

pagastā, kur nodarbojas 15 vieglatlētikas grupas audzēkľi. Lēdmanes  sporta bāze arī tiek izmantota 

vieglatlētikas sacensību organizēšanai. 

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

īrēta Lielvārdes pamatskolas sporta zāle 800 m
2
 platībā. 

Sporta centrs 2008 gadā ir saľēmis akreditāciju 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), 

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, 

 Frīzbijā, 

 Pludmales volejbolā. 

 

Sporta centrā strādā 11 sporta treneri ar atbilstošu kvalifikāciju.. Mācību iestādes pamata 

sporta veids ir florbols, kurā trenējas 94 audzēkľi, strādā 5 treneri.  Mainoties ekonomiskajai 

situācijai valstī, esam spējuši saglabāt arī vienu  pieaugušo komandu, kura 2010./2011.daga sezonā 

izcīnīja Latvijas čempionāta bronzas godalgas. 

Jau vairākus gadus tiek realizēta vieglatlētikas programma. Pavisam ar vieglatlētiku 

nodarbojos 48 audzēkľi, kuri regulāri piedalās Latvijas meistarsacīkstēs,  Vidzemes novada 

sacensībās, kā arī novadu organizētājās sacensībās. Veiksmīgi  jau trešo gadu strādā  izveidotā jauna 

mācību treniľu grupa, kurā darbojas pirmsskolas vecuma bērni, kuri  tiek iepazīstināti ar sportiskām 

aktivitātēm caur daţādām spēlēm un rotaļām. Šajā grupā trenējas 14 jaunie censoľi, un grupa 

ieguvusi lielu popularitāti tieši vecāku vidū. 

Tenisa programmu realizē viens treneris, pavisam tenisā iesaistīti 28 audzēkľi.  

Sporta centrā Lielvārdes iedzīvotāji var spēlēt tenisu, volejbolu un florbolu. Viens no 

populārākajiem sporta veidiem ir florbols  - šeit notika gan Latvijas izlases pārbaudes spēles ar 

ārzemju komandām, gan virslīgas un iekšējo čempionātu spēles. Šogad notika arī Latvijas 
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17.čempionāta Bērniem un Jauniešiem fināli. Ziemas mēnešos aktīva ir volejbola sezona, kur sporta 

zāle tiek izmantota LTSA vajadzībām. 

Interešu izglītības nodarbības vada 3. treneri. Lieli sportiskie nopelni ir dambretes grupai, 

kur divi audzēkľi ir kļuvuši par Latvijas čempioniem. Savukārt frīzbija  grupas divi audzēkľi 

piedalījās Pasaules čempionātā. Kā tradicionālas kļuvušas arī starptautiskās frīzbija sacensības 

rudenī. 

Sporta centrā darbojas arī teikvando grupa, kura, pateicoties labajiem rezultātiem un trenera 

iniciatīvai, noorganizēja vienu Latvijas čempionāta posmu. 

         Pateicoties izveidotajiem āra volejbola laukumiem, vasaras mēnešos notiek pludmales 

volejbola sacensības, tradicionālie pilsētas sporta svētki. 

Jau trešo sezonu izdevies izveidot slidotavu, kurā aktīvi saimniekoja ledus cienītāji, it 

sevišķi hokejisti. Tika noorganizēti 3 hokeja turnīri. 

Sporta centra štatu sarakstos ir 11 tehniskie darbinieki. Sporta centrā darbojas labiekārtots 

sertificēts medicīnas punkts, kur medicīnas darbinieks veic audzēkľu pārbaudes un apkalpo 

sacensības. 

Katru gadu tiek veikti uzlabojumi masu saziľas 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 trenaţieru zāle ”VASILNEOGYM”, kurā konsultācijas 

sniedz instruktors. Sporta centra telpas tiek iznomātas  aerobikas, pilates vingrošana, ārstnieciskās 

vingrošanas, cīľās sporta veidu nodarbībām. Kā jaunums sporta centrā  ir boksa nodarbības, ir 

nodrošināts  nepieciešamais aprīkojums kvalitatīviem treniľiem. Sacensību laikā sportistu ērtībām 

darbojas kafejnīca. 

Sporta centrā ir  iespējams spēlēt galda spēles - biljardu, novusu, galda tenisu. 

Nākotnē jāveic sporta laukumu rekonstrukcija, tāpat sadarbībā ar uzľēmējiem jāmeklē 

iespējas sportistu nodrošināšanai ar naktsmītnēm. Jāuzlabo esošie sporta laukumi mikrorajonos. 
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 3.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).  

 

2010.gadā izdevumi kultūrai sastāvēja no iestāţu un tradīciju uzturēšanas iepriekšējo gadu 

līmenī. Lielvārdes novadā kopā ir 8 kultūras iestādes, kas tiek finansētas no pašvaldības budţeta – 4 

bibliotēkas, 2 kultūras nami ar tajos esošajiem amatierkolektīviem un 1 tautas nams ar 

amatiekolektīviem. Līdz 2009.gada 2.pusgadam pašvaldības saľēma valsts mērķdotācijas 

amatierkolektīvu vadītāju atalgojumam, tad sākot ar 2.pusgadu visi šie izdevumi tikai finansēti 

vienīgi no pašvaldību budţeta.  

2010.gadā Lielvārdes novads kultūrai tērēja 6 % no visiem izdevumiem, kas ir par 8% 

mazāk nekā 2009.gadā.  

 

 
 * plāns 

 

 3.1.KULTŪRAS NAMS „LIELVĀRDE” 

 

Kultūras nams ir tā vieta kur ikviens cilvēks rod atpūtu no ikdienas darbiem, smeļoties 

spēku un pilnveidojot savu dvēseles bagātību. Steigā atrod iespēju būt kopā ar draugiem, vai 

vienkārši baudīt mākslas daţādību, ko sniedz kultūras nams. 

2010.gadā pasākumi ritēja pilnā apjomā. Apmeklētāju skaits nesamazinājās, uz vairākiem 

pasākumiem tas pat pieauga (Meteľa diena, Lieldienas, Zinību diena, Līgo vakars). Šajā gadā 

notikuši 15 pašdarbnieku koncerti. Kā arī Austrumu deju grupas „Fatīn” koncerts, kas ir tapis par 

tradīciju pavasarī.  

 

Nozīmīgi bija arī pasākumi, kas atnesa daudz prieka un pozitīvas emocijas visiem: 

 lekcijas ko organizēja „Gaismas dārzs”  

 Lielvārdes tautas teātra pirmizrādes „Dīvainā Misis Sevidţa” un „Viss par sievietēm” 

 Pašdarbnieku vakarā atgriezāmies multfilmu pasaulē. 

Jau ceturto sezonu mēs aicinām bērnus kopā ar vecākiem brāļiem un māsām svinēt zinību dienu, 

pirmā septembra svētkus- šoreiz noskatīties ģimenes filmu  „Mazie laupītāji”. Šajā gadā interesants 
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izvērtās Lieldienu pasākums, kur bija iespēja izzināt visas Lieldienu tradīcijas, pašiem tajās 

piedalīties un saľemt interesantas balviľas. Lieldienas svinējām īstā Latviešu tradīciju garā. 

 

 Mātes dienā esam stādījuši skaistus roţu stādus Lielvārdes centrā. Pēc tam pulcējoties 

kultūras namā uz sirsnīgu pašdarbnieku koncertu. Interesanta un visiem iemīļota ir Līgo diena, kurā 

mēs apmeklētājiem piedāvājām fragmentus no R. Blaumaľa izrādes „Skroderdienas Silmačos”. 

 

Vēl kultūras namā „Lielvārde”: 

 Pasaules veco ļauţu diena 

 Jau otro gadu- Dūraiľu svētki 

 Koncerts „Mikaušu cālis” 

 Kultūras namā „Lielvārde” noticis arī Lielvārdes vidusskolas ţetonvakars, kā arī Lielvārde 

E. Kauliľa vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas izlaidumi 

 Balvu pasniegšanas ceremonija „Gada Lielvārdietis” 

 Sporta deju kluba „Evita” Ziemassvētku koncerts 

 Valsts svētku pasākums 

 Vērienīgs koncerta „Dziesma vieno” 

 X Latvijas skolu Jaunatnes Dziesmu un Deju svētki 

 Lielvārdes pilsētas svētki 

 Jauktā kora „Lāčplēsis „ 145 gadu jubilejas koncerts 

 Ogres apriľķa deju kolektīvu skate 

 Latvijas amatierteātru festivāls „Pie mums Martā”- veltīts G.Priedes piemiľai 

 Kino Seanss „Rūdolfa mantojums” 

 Teātra sporta( improvizācija) grupu turnīrs 

 

Kultūras namā „Lielvārde” notikuši 9 viesmākslinieku koncerti: Uškānu ģimenes koncerts, 

Turaidas Roze, Sestā jūdze, grupa Sandra un Kaspars Antess, Mielavs un Pārcēlāji, Harijs Ozols un 

Santa Zapacka, Ieva Kerēvica un zaļais meţa koris, Atis  Auzāns un Oranţais Daugavpils koris, 

Čellu trio Melo- M un 10 izrādes gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

 

 Gada laikā bijušas 4 diskotēkas, to skaitā arī vērienīgais Ēnu deju čempionāts. Visu iemīļoti 

ir vakari, pie labas mūzikas un interesantiem priekšnesumiem - gada laikā bijuši 2 kafejnīcas vakari, 

kas pulcēja daudzus cilvēkus būt kopā, un atpūsties no ikdienas steigas. Šogad arī atjaunota 

tradīcija- kafejnīcas vakars 25. decembrī! Bijuši arī 4 gadatirgi, 3 donoru dienas, 6 izstādes. 

 

Kultūras namā darbojas 12 amatierkolektīvi: 

 Jauniešu deju kolektīvs „Pūpolītis” 

 Deju kolektīvs „Pūpolītis” studija  

 Bērnu deju kolektīvs „Pūpolītis” (6 grupas) 

 Bērnu vokālā studija „Mikauši”(6 grupas) 

 Sieviešu vokālais ansamblis „Mik 8” 

 Jauktais koris „Lāčplēsis” 

 Senioru koris „Kamene” 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lāčplēsis” 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēji”  

 Lielvārdes pūtēju orķestris 

 Lielvārdes Tautas teātris 

 Interešu klubiľš- Latviešu Trimdas literatūras Grāmatu klēts 

Darbojas arī maksas kolektīvi 
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 Austrumu deju studija 

 Angļu valodas kursi 

 Auto kursi 

 Joga 

 Klūdziľu pīšana 

 Folkloras kopa  

 

Par domes piešķirto budţeta naudu remontiem Ls 3500,- tika izremontēta 3.stāva baleta zāle 

(dēļu grīdas nomaiľa), kā arī 3. stāva gaitenim tika nomainīts grīdas segums. 

 Apmeklētāju interese par kultūras nama rīkotajiem pasākumiem nav mazinājusies. Prieks 

par piepildītajām zālēm koncertos un pašdarbnieku pasākumos, kā arī izrādēs un jauniešiem 

domātajos izklaides pasākumos. 

 

 3.2.JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS  
 

2010. gadā Jumpravas kultūras namā darbojas divi simti piecdesmit pašdarbnieku desmit 

amatiermākslas kolektīvos: 

1. Jauktais koris “JUMPRAVA”, diriģenti Normunds Ķirsis, Rūdolfs Bērtiľš 

2. Senās mūzikas ansamblis “MODUS VIVENDI”, mākslinieciskais vadītājs Kaspars 

Ādamsons 

3. Amatierteātris, reţisors: Nauris Klētnieks 

4. Vidējās paaudzes deju kolektīvs “SAIME”, vadītāja Aija Ērgle 

5. Jauniešu deju kolektīvs “JUMPRAVIĽA”, vadītāja Aija Ērgle 

6. Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs ”ZVANIĽŠ”, vadītāja Alīna Ķeizere 

7. Bērnu deju kolektīvs „RĪTUPĪTE”, vadītāja Evita Tabure 

8. Senioru vokālais ansamblis „JUMPRAVAS PIECĪŠI”, vadītāja Juta Paiča 

9. Folkloras kopa „LIEPU LAIPA”, vadītāja Vita Talla 

10. Bērnu un jauniešu improvizācijas teātra studija „BEZ VARIANTIEM”, vadītājs Oskars 

Kļava 

 

Visbūtiskākais 2010.gada notikums bija X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētki, 

kuros piedalījās arī Jumpravas kultūras nama bērnu deju kolektīvs „Rītupīte” ar vadītāju Evitu 

Taburi, deju kolektīvu skatē izcīnot Laureāta pakāpes diplomu ar 45,33 punktiem, iegūstot iespēju 

piedalīties svētku atklāšanas koncertā VEF kultūras pilī. Bērnu deju kolektīvs „Rītupīte” arī 

piedalījās starptautiskā konkursā „Tulpes ţiedas” Klaipēdā, Lietuvā, kur ieguva 2.vietu. 

Jumpravas kultūras nama senās mūzikas ansamblis „Modus Vivendi” piedalījās I Latvijas 

Jauko vokālo ansambļu konkursā. 

 

2010.gadā Jumpravas kultūras nams organizēja trīs novada mēroga pasākumus: 

1) Lielvārdes novada mazo vokālistu konkursu „Lielvārdes novada Cālis 2010”;  

2) Lielvārdes novada Valsts olimpiāţu, zinātniski pētniecisko darbu konkursu un sporta 

sacensību uzvarētāju apbalvošanu; 

3) Barikāţu dalībnieku piemiľas zīmju pasniegšanas ceremoniju. 

 

2010.gada 1.maijā Jumpravā notika kultūras nama organizētais 2. Latvijas jauno dzejnieku 

salidojums „Nepieradinātie gājputni”, kurā piedalījās 27 jaunie dzejnieki no daţādām Latvijas 

pilsētām, Jelgavas un Ogres dzejnieku biedrības, dzejnieks Jānis Rokpelnis. 

lektores Ievas Pitrukas vadībā. 

Salīdzinājumā ar 2009.gadu, 2010.gadā Jumpravas kultūras namā ir audzis pašdarbnieku 

skaits (par 30 vairāk kā 2009.gadā), bet kopējais pasākumu apmeklējums samazinājies par 840 

apmeklētājiem. 

2010.gadā tika organizēti 6 maksas pasākumi (2009.gadā 1 maksas pasākums). 
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2010.gada rudenī Jumpravas baznīcā noritēja jau desmitais koncertu cikls „Garīgās mūzikas 

mēnesis”, kura ietvaros muzicēja Jumpravas un Ulbrokas mūzikas skolu audzēkľi un pedagogi, tika 

īstenots vērienīgs projekts, iestudējot Dţ.B.Pergolēzī opusu „Magnificat” ar jaukto kori 

„Jumprava”, Latvijā ievērojamiem solistiem, instrumentālistiem un ēŗģelnieci Ilzi Reini. Garīgās 

mūzikas mēneša ietvaros Jumpravas baznīcā viesojās viens no atzītākajiem un nopelniem 

bagātākajiem Eiropas kolektīviem – Latvijas Radio koris un diriģents Sigvards Kļava ar 

koncertprogrammu „Saules dārzs”. 

2010.gada augustā divi Jumpravas kultūras nama kolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs 

„Saime” un folkloras kopa „Liepu laipa” viesojās Nīderlandē, kur pārstāvēja Latviju un Lielvārdes 

novadu Ruurlo pilsētas folkloras svētkos, demonstrējot latviešu etnogrāfiskās dziesmas, rotaļas, 

dejas un tautas tērpus.  

2010.gada 29.jūnijā Lēdmanē notika labdarības koncerts „Es ar sauli saderēju” ar mērķi 

savākt ziedojumus Lēdmanes Tautas universitātes celtniecībai. Koncerta organizēšanā piedalījās arī 

Jumpravas kultūras nama darbinieki, koncertā piedalījās novada kolektīvi, t.sk. jauktais koris 

„Jumprava”, folkloras kopa „Liepu laipa”, bērnu deju kolektīvs „Rītupīte”. 

Jumpravas kultūras nama kolektīvi piedalījās arī Republikas mēroga pasākumos – Latgales 

Dziesmu svētkos Daugavpilī, VII Vislatvijas vidējās paaudzes dejotāju svētkos "Līklocis" 

Valmierā, Emīla Dārziľa mūzikas svētkos Ogresgalā, Ogres apriľķa skolu jaunatnes Dziesmu un 

deju svētkos „Nāc gavilēt pie Daugavas”. 

Jumpravas kultūras namā visu gadu tiek organizēti Valsts un tradicionālie pasākumi, 

pašdarbnieku koncerti un izrādes, kā arī tiek organizēti izbraukumi uz profesionālajiem teātriem 

(2010.gadā 7 izbraukumi). 2010.gada novembrī Valsts svētku pasākumu ietvaros sadarbībā ar 

Latvijas Kinematogrāfistu savienību tika veidots kinolektorijs, kurā skatītājiem bija iespēja redzēt 

jaunāko latviešu dokumentālo kino, kā arī noklausīties lekciju reţisoru un 

  

 3.3.LĒDMANES TAUTAS NAMS  
 

Lēdmanes tautas nams ir Lielvārdes novada pašvaldības budţeta 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. 

Pasākumu apmeklētāju skaits 2009. gadā ir aptuveni 1782, par 698 apmeklētājiem mazāk, kā 

2009.gadā. 

Pasākumi – 33, tai skaitā: 

Valsts un tradicionālie svētki - 8 

Koncerti – 10  (amatieru), koncerti izbraukumu 22 (amatierkolektīvu uzstāšanās citos  k/n neskaitot 

skates un festivālus), izstādes – 1 ,  izrādes – 2 (amatieru), izbraukumu – 4, izklaidējošie pasākumi – 5, 

informatīvās un izglītojošās norises – 5, gadatirgi  - 2, kinoizrāde-1. 

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

Jau par tradīciju tapušie svētki - Senioru deju kolektīvu Sadancis, Ģimeľu sporta diena un Novada 

pensionāru svētki. 
 

Pasākumi bērniem 

1. Mazo dziedātāju konkursā „Lēdmanes cālis – 2010”  piedalījās 9 dziedātāji līdz 5 gadu 

vecumam, kurus sagatavoja skolotāja Inese Nereta un Juta Isate.   

2. Lieldienu pasākumu arī apmeklē pārsvarā bērni. Paši maziľākie 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 „Ģimeľu sporta svētki”, notiek jūnija  sākumā. Tajā  

arvien vairāk piedalās gan ģimenes ar bērniem, gan jauniešu radinieku komandas.  

 

Pasākumi vecākai paaudzei. 
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    Pasākums pensionāriem jau tradicionāli tiek rīkots Mārtiľdienā. Parasti šajā vakarā ir neliels 

koncerts vai tikšanās ar kādu mākslinieku. Šogad uzstājās Latvijas Dailes teātra aktrise Esmeralda 

Ermale. Tautas nama telpās jau 12 gadus darbojas pensionāru klubiľš „Mārtiľroze”, kas rīko 

pasākumus vienreiz mēnesī.  

 

2010. gadā tautas nama vajadzībām tika iztērēts Ls 20814.12,  Tautas nama darbinieku algām 

Ls 4530.67, ( VSAOI – 1136.41,), Kultūras norisēm izlietoti Ls 7887.51, pārējie izdevumi  Ls 7259, 53  

 

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

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

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

                                                          4. Amatierteātris. ( kopš 2004. g.) 

                                                          5. Dāmu deju kopa (2009.) 

                                                          6. Jauniešu deju kolektīvs „Trejupe”( 2010.g.) 

                                                     

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. 

 

Plānotie lielākie pasākumi 2011.gadā -  23.jūnijā Līgo vakars,  22. oktobrī senioru deju kolektīvu 

sadancis „Deju Dzirnas”  un senioru deju kopas „Lēdmane” 35 gadu jubileja,  9. augustā „Čikāgas 

piecīšu „koncerts,  Valsts svētku koncerts,  Ziemassvētku pasākumi. 

 

 

 3.4.LIELVĀRDES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA  

 
Lielvārdes pilsētas bibliotēka, kurā kā kultūrizglītības un informācijas iestāde apkalpo ne tikai 

Lielvārdes novada iedzīvotājus, bet arī citos novados dzīvojošos. 

2010.gadā bibliotēkā reģistrējušies 1077 lietotāji. Pēdējos 3 gadus lietotāju skaits krasi 

nemainās, arī pēc iedalījuma pa vecuma grupām var teikt to pašu: aktīvākie lietotāji  ir cilvēki no 

19-40 gadu vecumam, otrā vietā ir lietotāji no 40-60 gadu vecumam, skat. tabulu. 

 
Tabula „Lietotāju skaits pa vecuma grupām” 

 
Vecuma grupas Skaits 

 Līdz 18 gadu vecumam  202 

 No 19-40 gadiem  499 

 No 40-60 gadiem  229 

 No 60 gadiem -  147 

KOPĀ  1077 

 
Bibliotēkas abonementa lietotāji 2010. gadā mācījās :  

vispārējās izglītības iestādēs - 90 ( 15% ); 

koledţās, tehnikumos - 31 ( 5,2% ) 

augstskolās - 78 ( 13 % ) 

 

Aizvadītajā gadā esam piedāvājuši 109 daţāda satura izstādes. Kā vienu no visa gada 

saturīgākajām izglītojošajām izstādēm gribas atzīmēt, sadarbībā ar mākslinieku Agri Liepiľu 

veidoto, grāmatu ilustratoru sērijizstādi visa gada garumā. 

Bibliotēkas krājums uz 2011. gada 1. janvāri – 23503 eksemplāri. Atskaites gadā tika veikts 

liels darbs ar grāmatu fondu. Rekatoloģizējot grāmatu fondu, tika izvērtēta katra grāmata – tās 
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izmantošana, nolietojums. Gada laikā no bibliotēkas krājuma izslēgti 2893 eksemplāri, t.sk. 1532 

grāmatas.  

2010. gadā krājuma komplektēšanai tika izlietoti Ls 3564. No tiem – Ls 2835 grāmatu iegādei, bet 

Ls 729 – presei. Galvenais finansētājs bibliotēkas krājuma komplektēšanai ir Lielvārdes novada 

pašvaldība. 

Grāmatu fonds tika papildināts arī ar dāvinājumiem no privātpersonām, iestādēm, 

organizācijām u.c. Dāvinājumos saľēmām grāmatas par Ls 432. Uz vienu bibliotēkas lietotāju 

grāmatu un periodikas iegādei atskaites gadā tika izlietoti ~ Ls 20. Bibliotēkas darba kvalitāte 2010. 

gadā, salīdzinot ar 2009. gadu, nav mainījusies. Atskaites gadā ir nedaudz pieaudzis dokumentu un 

apmeklējumu skaits uz vienu lietotāju.  

2010. gadā tika veikta gandrīz visa grāmatu fonda rekatoloģizācija. No kopējā bibliotēkas 

krājuma tas ir ~ 90%. Sākta lasītāju elektroniskā apkalpošana – grāmatu izsniegšana un saľemšana. 

Veicot uzziľu un informācijas darbu, tiek izmantoti visi bibliotēkā pieejamie resursi – 

grāmatu fonds, elektroniskie pakalpojumi, datu bāzes. Mēs abonējam datu bāzes – Lursoft, 

Letonika. Bieţāk izmantoja „Lursoft” laikrakstu arhīvu datu bāzi, jo bibliotēkai nav iespējams 

abonēt visu nosaukumu periodiskos izdevumus. 

 

Savā darbā bibliotekāri izmanto LNB, OCB katalogus. Izmantojam LNB analītikas datu 

bāzi. Apmācam arī bibliotēkas lietotājus patstāvīgi izmantot šīs datu bāzes. 

Tematisko mapju kopskaits – 77. Atskaites gadā tika izveidotas 8 jaunu nosaukumu 

tematiskās mapes (Lībieši, skauti un gaidas, mecenātisms, invaliditāte, spēles, Rīga, u.c.) 

Turpinās darbs pie novadpētniecības mapju papildināšanas un apkopošanas. 

Materiāli tika apkopoti un papildināti 52 tematiskās mapēs, 3 no tām izveidotas no jauna – par 

Lauku tehniku un tās cilvēkiem, par kolhozu „Lāčplēsis”. 

Atskaites gadā izveidojusies laba sadarbība ar A.Pumpura Lielvārdes muzeju. Tika iegūti 

jauni materiāli par Lielvārdes bibliotēkas ēku Rembates parkā. 2010.gadā saľēmām skolotājas 

Regīnas Gribustes dāvinājumu - viľas savāktos materiālus par novadnieku, ornitologu Kārli Griguli. 

Novadpētniecības materiālus īpaši izmanto skolu jaunieši, kad skolās sākas darbs pie projektiem, 

studenti, rakstot kursa darbus. Ar šiem materiāliem vienmēr tiek papildinātas mūsu izstādes. 

2010. gadā Lielvārdes bibliotēka iesniedza 4 projektus – 2 no tiem atbalstīti. Bibliotēkas 

bērnu nodaļa piedalījās VKFK lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu ţūrija. Lasīšanai 

vajadzīgās grāmatas tika iepirktas par Lielvārdes pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem.  

Lielvārdes Attīstības fonda atbalstīts projekts – grāmatu piegāde mājās. Projekta rezultātā 

mēs 1x mēnesī piegādājam grāmatas lasītājiem, kuri vēlas lasīt, bet paši nevar atnākt uz bibliotēku. 

Piegādājam grāmatas lasītājiem, kuri dzīvo Lielvārdes pilsētā. 

Bibliotēkas finansējumu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei sniedz Lielvārdes novada 

pašvaldība. Salīdzinot ar 2009. gadu, atskaites gadā piešķirtais finansējums grāmatu iegādei 

nesamazinājās, tikai nedaudz tika samazināti izdevumi preses iegādei. Samazinājās bibliotēkas 

uzturēšanas budţets. 

 

 3.5.LĀČPLĒŠA  BIBLIOTĒKA  
 

Lāčplēša bibliotēka ir ģimenes bibliotēka ar nelielu, vispusīgu krājumu bērniem un 

pieaugušajiem. Bibliotēka pilda kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās 

funkcijas. Nodrošina bibliotēkā esošo dokumentu un globālajās tīmekļa vietnēs pieejamās 

informācijas publisku pieejamību, izmantošanu un popularizēšanu. 

Bibliotēkā reģistrēti pavisam kopā - 727 lietotāji, no tiem 249 bērni līdz 18 g. vecumam, 

datorlietotāji – 197 ( tendence samazināties, jo daudziem mājās dators ar interneta pieslēgumu), 

Datorlietotāju apmeklējumu kopskatos gadā – 6 094, jeb katrs datorlietotājs datoru izmantojis 30 

reizes. 

No bibliotēkas lietotāju kopskaita - sievietes – 394 un vīrieši  - 333. 
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Lietotāju grupu sastāvs salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nedaudz mainījies: samazinājies bērnu 

un jauniešu skaits, bet palielinājies mājsaimnieču un bezdarbnieku skaits: 

24% - strādājošie, 

41% - mājsaimnieces, pensionāri, bezdarbnieki, 

35% - bērni un jaunieši. 

 

                         
 

Foto: Aktivitātes Lāčplēša bibliotēkā/ grāmatu fonds. 

 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 
 2008.gads 2009.gads 2010.gads Kopējā dinamika 

(+/-) 

Lietotāju skaits 694 722 727 +  5 

Izsniegums 25 230 25 545 24 128          -  1 417 

Apmeklējumu skaits 10 648 10 680 9 909 -  671 

 

Krājuma attīstība mērķtiecīgi virzīta pēc lielāko lasītāju grupu vajadzībām:  

 mācības, studijas, tālākizglītība, 

 ikdienišķa informācija, padomi, 

 lasīšanas aktivitāšu atbalsts, izklaide. 

Uz 2011.gada 1.janvāri bibliotēkas krājumos  9 618 vienības iespieddarbu, no tiem: 

37 %  - uzziľu un nozaru literatūra, 

20 %  - bērnu grāmatas, 

43 %  - daiļliteratūra. 

 

Krājuma attīstība pēdējo 3 gadu laikā 
Krājumu 

 apjoms 

2008. 2009. 2010. 

 Izslēgts Ienācis Kopā Izslēgts Ienācis Kopā Izslēgts Ienācis Kopā 

Grāmatas 276 398  8 469 253 286 8 502   439 316  8 379 

Seriālizdevumi 368 364  1 605 465 451 1 591   769 224  1 046 

Audiovizuālie  

dokumenti 

          2          2           2 

 

Pārējie dok. 1      143       143           143 

Elektron. dok.  48       48           48         48 

KOPĀ 645 802 10267 718 737 10286 1 208 540  9 618 

 

49%

23%

21%

4% 3%

Lāčplēša mikrorajons

Lielvārdes centrs

Lielvārdes lauku teritorija

Avotu masīvs

Dažādas dzīvesvietas
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No preses izdevumiem lasītājiem pieejami 3 nosaukumu laikraksti un 22 nosaukumu 

ţurnāli. 

Uz 1 lasītāju bibliotēkā ir 13 grāmatas. Krājums stingri pārskatīts, norakstītas saturā 

novecojušās, saplēstās grāmatas.. 2011.gadā plānots pabeigt krājuma rekataloģizāciju. 

Laba sadarbība ar OCB Bērnu nodaļu, izpalīdz skolēniem ar skolai nepieciešamajām 

grāmatām. Labs kontakts ar Lielvārdes pilsētas bibliotēku. Kaibalas pamatskolas bibliotekāre 

atsaucās aicinājumam iesaistīt skolēnus Bērnu ţūrijas darbā, kā rezultātā no Bērnu literatūras centra 

saľēmām vēl otru komplektu grāmatu, kuru nodevām pamatskolas bibliotēkai.  

Neiztrūkstošs sadarbības partneris kā katru gadu ir Lielvārdes A.Pumpura muzejs. Vienmēr 

atsaucīgi ar padomu un materiāliem, tāpat bibliotēka ar literatūras izstādēm papildina muzeja 

rīkotos pasākumus. 
 

FINANSĒJUMS 2008.gads 2009.gads 2010.gads Kopējā 

dinamika +/- 

Kopā  26 600 21 650 17 869 - 3 781 

Pašvaldības budţets  25 283 21 050 17 389 - 3 661 

Dotācijas no valsts budţeta    1 305      600      480 -    120 

Maksas pakalpojumi         12        -        -  -       

 
 

 3.6.LĒDMANES BIBLIOTĒKA 
Bibliotēka  pagastā pilda kultūras, informācijas, kā arī izglītības un sociālās funkcijas. 

Pagasta iedzīvotājiem ir publiska pieejamība bibliotēkā esošo iespieddarbu izmantošanā , kā arī 

informācijas meklēšana ar moderno tehnoloģiju palīdzību. Bibliotēkas lasītāju skaits – 508 (188 

interneta lietotāji, 15 laikrakstu un ţurnālu lasītāji), no tiem 178 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. 

Apmeklējumu skaits 5850 (no tiem 2010 interneta apmeklējumi, 33 laikrakstu un ţurnālu lasītāju 

apmeklējumi).  

 

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. Ierobeţojumi ir spēļu izmantošanā. Maksas pakalpojumi ir daţādu 

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

atrunātas un apstiprinātas ar novada domes lēmumu.  

Ikdienā bibliotēku apmeklē vidēji 16 - 35 lasītāji. Daudzi lasa tikai laikrakstus un ţurnālus, 

daudzi strādā tikai pie datoriem. Izsniegums - 12420 (laikraksti un ţurnāli 4250). 

 

 2009.gads 2010.gads Kopējā dinamika (+/-) 

Lasītāji- lietotāji 502 508 + 6 

Izsniegums 12343 12420 +77 

Apmeklējums 7132 5850 - 1282 

 

Bibliotēkas lasītāju rīcībā ir 4 nosaukumu laikraksti un 6 nosaukumu ţurnāli. Par jaunāko 

literatūru lasītāji tiek informēti individuāli un ar izstāţu palīdzību. Gada laikā tika izveidotas 50 

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

datora lietotājs, var saľemt nepieciešamo konsultāciju bibliotekāra kompetences un zināšanu 

robeţās.  

Bibliotēka saviem apmeklētājiem, sadarbībā ar tautas namu, šajā gadā piedāvāja trīs 

pasākumus. Ikgadējā cikla „Sarunas ar novadniekiem” ietvaros, atzīmējām novadnieka dzejnieka 

Romualda Zarembo 85. gadu jubileju. Prieks par to, ka daţu mūsu organizāciju un iestāţu 

iesniegums valsts kancelejas ordeľu kapitulam guva atsaucību un Romualds Lāčplēša dienā saľēma 

Triju Zvaigţľu ordeľa II pakāpes goda zīmi. Gada sākumā atzīmējot barikāţu 19-gadi pirmo reizi 
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rīkojām pasākumu barikāţu dalībniekiem. 2008.gada nogalē nepilna mēneša laikā tika apzināti un 

savākti dati par barikāţu dalībniekiem un iesniegti barikāţu dalībnieku piemiľas zīmes valdei. 

Septembrī, dzejas dienu ietvaros, pie mums viesojās gulbenieši – dzejniece Inese Tora, gleznotāja 

Solveiga Kļaviľa un izdevniecības “Vītols” galvenā redaktore Ilona Vītola. 

Bibliotēkas fonds tiek komplektēts par pašvaldības līdzekļiem. Šogad grāmatu iegādei tika 

izlietoti 999,84 lati un nopirktas 189 grāmatas. Fonds tiek komplektēts vadoties pēc lasītāju 

pieprasījuma. Pirmkārt, tiek iegādātas enciklopēdijas, vārdnīcas un daţāda uzziľu literatūra. 

Grāmatu svētku dāvinājums no partijām un izdevniecībām, kā arī citi dāvinājumi sastāda 84 eks. par 

summu Ls 265,09. Periodika tiek pasūtīta nedublējoties ar skolas bibliotēku. Šogad norakstītas 593 

grāmatas un brošūras par summu 343,49 Ls.  

Gada laikā ir sniegtas 1859 uzziľas.  

 

Darbs turpinās gan ar kartotēku, gan arī ar mapēm. Tiek apkopoti materiāli par Lēdmani un 

tās iedzīvotājiem no daţādiem preses izdevumiem. 

Bibliotēkas lasītāju lokā ir 82 1. līdz 9. klases skolnieki, bet jaunieši līdz 18 gadiem -36. 

Apmeklējumu skaits internetam – 1736 un 1130 bibliotēkas apmeklējumi. Bibliotēkā tika izveidotas 

5 bērnu grāmatu izstādes. Bibliotēku nedēļas ietvaros datorzālē noorganizējām 2.-4. klases bērniem 

neklātienes ceļojumus “Meţu zeme Latvija” ar tāda paša nosaukuma CD noskatīšanos (un 

līdzdarbošanos) un komentāriem. Otrs pasākums - “Ojārs Vācietis un 20. gadsimts Latvijā” 

biogrāfiska multimēdiju CD noskatīšanās un komentāri. Abus pasākumus apmeklēja 64 bērni un 

audzinātājas. 

  

2010.gadā bibliotēkas uzturēšanai tika iztērēti 11702 lati. Grāmatu un preses iegādei iztērēti 

1412,20 lati. Pārējie pakalpojumi ( apkure, elektrība, degviela, administratīvie u.c.) ir- 2948,80 

latus. Darba alga (bruto) – 7341 lati. Bibliotēkas ienākumi: maksas pakalpojumi par kopēšanu, 

printēšanu, skenēšanu un faksa sūtīšanu – 79,44 lati. 

Ar šī gada pirmo janvāri bibliotēkas datorzāles bibliotekārei slodze samazināta uz pusslodzi.  

Tas zināmā mērā ir ietekmējis apmeklējumu skaitu tieši datorzālē. Grāmatu  izsniegums salīdzinot 

ar 2009.gadu ir palielinājies, bet uz pieaugušo lasītāju rēķina, jo skolas vecuma bērni lasa daudz 

mazāk nekā iepriekš.                     

 

 3.7.JUMPRAVAS PAGASTA BIBLIOTĒKA 
 

Jumpravas pagasta bibliotēka ir vietēja institūcija, kas nodrošina vietējās sabiedrības 

vajadzības un darbojas šīs sabiedrības interesēs. Sniedzot ikvienam indivīdam neierobeţotu pieeju 

plašam un daudzveidīgam zināšanu, ideju un uzskatu diapazonam, bibliotēka veic nozīmīgu lomu 

demokrātiskas sabiedrības uzturēšanā un attīstībā.  

 

Bibliotēka nodrošina piekļuvi zināšanām un sekmē formālo un neformālo izglītību, 

piedāvājot iespiestos vai cita formāta informācijas nesējus. 

Bibliotēkā ir 6 datori, var izmantot bezvadu internetu, kā arī printeri, skeneri, kopētāju. 

2010.gadā tika strādāts pie grāmatu fonda rekatoloģizācijas, fonda attīrīšanas un 

sakārtošanas. Grāmatas tiek ievadītas Ogres CB elektroniskajā kopkatalogā. 

 Bibliotēkas krājums tika papildināts ar 280 grāmatām un 238 seriālizdevumiem. Tika 

abonēta prese – 5 nosaukumu avīzes, 17 nosaukumu ţurnālus. Pieprasījums pēc periodikas ir liels. 

Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā izmantot SBA pakalpojumus. 2010. gadā saľemtas 16 

grāmatas, un šo pakalpojumu izmantoja 5 lietotāji. Studenti. Tika izmantots arī Nacionālās 

bibliotēkas katalogs. 

 2010. gadā Lielvārdes novada pašvaldība Jumpravas pagasta bibliotēkai grāmatu iegādei 

piešķīra Ls 1400, presei – Ls 646. Uz vienu bibliotēkas lietotāju grāmatu un periodikas iegādei tika 

izlietoti Ls 25. Grāmatas galvenokārt tika pirktas grāmatu bāzē “Grāmata“. 
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 Gada beigās bibliotēkas krājums skaitļos. Pavisam – 10151, no tām grāmatas – 7591, 

seriālizdevumi – 972, brošūras – 1588.  

 Aktīvākās sociālās grupas, kuras izmanto Jumpravas pagasta bibliotēkas pakalpojumus, ir 

skolu jaunatne un studenti, skolotāji, strādnieki, pensionāri, mājsaimnieces un bezdarbnieki. 

Bibliotēka ir atvērta arī sestdienās. 

 Visa gada garumā bibliotēkā lietotāju uzrunāja grāmata 37 izstādēs. Rakstniekus un citus 

ievērojamus cilvēkus, notikumus lietotājs varēja iepazīt vai atcerēties aplūkojot bibliotēkā izliktās 

grāmatu izstādēs. Tematiskie pasākumi 4.  

 Laba sadarbība pagasta bibliotēkai ir ar Ogres Centrālo bibliotēku, Jumpravas vidusskolu, 

PII „Zvaniľš”. 

 

  

 3.8.ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJS 

 
2010.gadā Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs svinēja savu 40 dzimšanas dienu.  

2010.gadā muzeju apmeklēja 12 513 interesenti. Muzeja darbinieki novadīja 136 ekskursijas, 

62 muzeja pedagoģisko programmu nodarbības, sagatavoja 13 pasākumus, noorganizēja 15 

izstādes, nolasīja 4 lekcijas. Atceraties, kā vēlējām paši savu Skaistuma Karalieni jaukā maija 

novakarē, cik svēra lielā Lielvārdes Zive agrā jūlija rītā? Ticam, ka mazie lielvārdieši neaizmirsīs 

tikšanos ar pašu Meteni puteľainā februāra dienā. Ceram, ka mūsu novada skolu 9.klašu 

audzēkľiem, kopā ar zemessargiem un LR NBS GS AB karavīriem, bija interesanti piedalīties 

Lāčplēša dienas pasākumā. 

 

 Muzeja piedāvāto Ģimenes godu ceremoniju programmu savā kāzu dienā izmantoja 36 

jaunie pāri, savukārt, savā kristību dienā muzeju apmeklēja 5 jaunie lielvārdieši un viľu viesi.  

 

 2007 2008 2009 2010 

Krājuma vienības 11 416 11 751 11 959 12 158 

Apmeklētāju skaits 16 741 20 717 12 499 12 513 

Novadītās ekskursijas 115 172 149 136 

Lekciju skaits 5 4 2 4 

Pasākumu skaits 19 11 18 13 

Muzikāli pedagoģiskās 

programmas 

128 117 77 62 

Izstāžu skaits 10 11 14 15 

Ekspress izstādes 6 3 3 3 

Projektu konkursi 10 

Ls 8 058 

5 

Ls 3 774 

4 

Ls 1 929 

3 

Ls 1 124 

Kursu apmeklējums 10 7 4 4 

Ieņēmumi 3 033 3 000 2 880 2 271 

Kāzu pāru skaits 95 72 36 36 

 

 

2010.gadu varam nosaukt arī par Zelta gadu, jo savas ģimenes 50. dzimšanas dienu pie 

mums atzīmēja septiľi Zelta pāri.  

Muzeja priekšmetu krājumu papildinājušas 199 interesantas pagātnes liecības, Nacionālā 

muzeja krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīti 212 krājuma priekšmetu attēli un zinātniskie 

apraksti. Nu, sēţot pie sava datora un ievadot adresi www.nmkk.lv , var iepazīties ar 1044 mūsu 

muzeja krājuma priekšmetiem. 

Atbalstīti trīs A. Pumpura Lielvārdes muzeja iesniegtie projekti, iegūts papildus finansējums 

– Ls 1124,00. 

 

http://www.nmkk.lv/
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2010.gada nozīmīgākie saimnieciskie darbi – uzstādītas aizsargbarjeras Daugavas krastā pie 

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes parkā pie pilsdrupām, Lielvārdes parkā 

uzstādītas piecas jaunas Lielvārdes jostas zīmes, nobruģēts ieejas laukums pie muzeja velvēm.   

2011.gads muzejam ir atkārtotās akreditācijas gads. Lielākais un nopietnākais darbs saistās 

ar ekspozīciju zāles remontu un jaunas ekspozīcijas izveidi. Arī šogad, 2011.gadā, dosimies 

ekspedīcijās uz senajām Lielvārdes mājām, ar interesantām pagātnes un tagadnes liecībām 

papildināsim savu muzeja krājumu, sniegsim konsultācijas un palīdzēsim skolēniem un studentiem 

kursa darbu rakstīšanā, vadīsim ekskursijas, kāzu, kristību ceremonijas, piedalīsimies projektu 

konkursos, rīkosim izstādes, pasākumus.   

 

 4.Teritorijas un mājokļu attīstība 
 

Teritorijas un mājokļu attīstības izdevumi saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu, transporta 

nodrošināšanu, ielu apgaismošanu, zaļumsaimniecību, kapu uzturēšanu, pašvaldības īpašumā esošo 

zemju u.c. pašvaldības teritorijā esošu objektu uzturēšanu. 

Lielvārdes pašvaldība organizēja pilsētas zaļo zonu, novadgrāvju kopšanu un sanitāro tīrību. 

Pašvaldība uzturēja piecas kapu teritorijas, uzsāka sadarbību ar SIA „Bauskas veterinārais centrs” 

par bezsaimnieka klaiľojošu dzīvnieku izķeršanu. Tāpat pašvaldība turpināja nodrošināt skolnieku 

pārvadājumus 3 maršrutos – divus Jumpravas teritorijā un vienu Lielvārdes. Lielvārdes pilsētā, 

„pateicoties” demolētājiem, nācās atjaunot sabiedriskā transporta pieturvietas par kopējo summu Ls 

2845.00. 

 

 
 

2010.gadā pašvaldība pie Lielvārdes Romas katoļu draudzes baznīcas, posmā starp Meţa 

ielu un Lielvārdes pamatskolu izveidoja lapeni. Tāpat teritorijas labiekārtošanā tika ierīkotas 

tirdzniecības vietas Lielvārdē Avotu dzīvojamā masīvā un pilsētas centrā, iegādātas un izvietotas  

papildus atkritumu urnas. Poliklīnikas ēkā Raiľa ielā 5, Lielvārdē tika uzstādīts jauns apkures katls.  

Lielvārdē, tāpat kā iepriekšējos gadus, turpinājās darbs pie Rembates parka teritorijā 

ierīkotās zaļā zonas pie Daugavas upes uzturēšanas, ar mērķi dot iespēju pašvaldības iedzīvotājiem 

piekļūt un uzturēties Daugavas krastā. Visu sezonu darbojās nomātās BIO tualetes. Tāpat lai 

uzlabotu drošību uz ūdens peldsezonā tika realizēts projekts „100 m krasta joslas iezīmēšana 

Lielvārdes novada publiskajos ūdeľos – atpūtas vietās”. Projekta mērķis ir uzlabot drošību 

Lielvārdes pilsētai pieguļošajos publiskajos ūdeľos – Daugavā – vasaras periodā. Pilsētas teritorijā 
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ir četras populārākas pilsētnieku atpūtas vietas, kas sakrīt ar pilsētas ielu nobeigumiem, t.i., 

Austriľu ceļš iela, Ausekļa iela, Dārza iela un Daugavas iela un/vai zemes īpašums Parka ielā, kurus 

pilsētas iedzīvotāji izmanto kā peldvietas. Norobeţojot iecienītākās peldvietas, t.i., ielu nobeigumu 

krasta joslu ar bojām, tika nodrošināta peldētāju un atpūtnieku drošība un samazināts negadījumu 

risks. Projekta kopējās izmaksas bija Ls 1949,07, kur Ls 500 kā līdzfinansējumu apmaksāja 

Biedrība „Daugavas Savienība”.  

 

2010.gadā tika pabeigta Rembates ielas, Lielvārdē  tehniskā projekta izstrāde. Pašvaldība 

2010.gadā uzsāka darbu pie pašvaldības īpašumā esošo ēku tehniskās apsekošanas. Tika apsekos 

sekojošo ēku tehniskais stāvoklis – VPII „Pūt vējiľi” ēka Upes ielā3, Lielvārdē,  VPII „Zvaniľš” 

ēka Jumpravā, pašvaldības dzīvojamās ēkas Lielvārdē Lāčplēša ielā 24 un Dravnieku ielā 3. 

pamatojoties uz apsekošanas aktiem tika sastādīts ēku energoaudita pārskats par Lielvārdes un 

Jumpravas bērnudārzu ēkām. Šīm ēkām tika izstrādāti arī vienkāršotās renovācijas tehniskie 

projekti. 2010.gadā tika uzsākts darbs pie projekta „Atkritumu izgāztuves „Krātuves”, Jumpravā  

rekultivācija”, pasūtot tehnisko projektu.  

 

 Lai uzlabotu ielu stāvokli tika atjaunoti grāvji Lielvārdes pilsētā - Raiľa ielā, E.Kauliľa alejā 

(posmā no Austriľu ceļa līdz E.Kauliľa alejai un pa aleju līdz Laimdotas ielai), Meţa ielā, Puškina 

un Meţa ielu krustojumā un tīrīts grāvis Skolas ielā (posmā no Raiľa ielas līdz Lāčplēša ielai). 

Papildus ielu uzturēšanas darbiem tika atjaunotas ceļa segums Pieneľu un J.Grestes ielā, veikta ielu 

horizontālā marķējuma krāsošana, kā arī uzsākta Mākoľu ielas izbūve.  

 

Lielvārdes novada pašvaldība iesaistījusies aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība 

darba iemaľu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība" īstenošanā. Lielvārdes novadā 

2010.gadā kopumā šajā projektā tika iesaistīts 301 bezdarbnieks. 

Bezdarbnieki tiek nodarbināti teritoriju labiekārtošanas un apkārtnes sakopšanas darbos 

atbilstoši sezonalitātei - lieko krūmu izciršana, lapu grābšana, ābolu raţas vākšana, vieglo atkritumu 

savākšana, dzīvţogu apgriešana, ietvju slaucīšana, ietvju attīrīšana no sniega un apledojuma. 

Lielākie paveiktie darbi:  

1 Poliklīnikas Raiľa  ielā 5, Lielvārdē palīgtelpu remonts. 

2 Dravnieku ielas 3-3, Lielvārdē  dzīvokļa sagatavošana dzīvošanai. 

3 Poliklīnikas Raiľa  ielā 5, Lielvārdē  koplietošanas telpu uzkopšana 

4 

Pašvaldībai piederošo teritoriju regulāra uzturēšana kārtībā( ielas,parki, ielām pieguļošie 

grāvji) vieglo atkritumu savākšana izvešana, dzīvţogu apcirpšana un sakārtošana, lieko 

krūmāju izciršana, puķu dobju izveide un uzturēšana kārtībā, mazo atkritumu 

konteinerīšu izgatavošana . 

5 Palīgdarbi Lielvārdes pamatskolas mūzikas klases, datorklases izbūvē un citi palīgdarbi.  

6 

E.Kauliľa Lielvārdes vidusskolas kāpľu remontēšana, akmens dārza un dzīvţogu 

atjaunošana, teritorijas sakopšana, un citi palīgdarbi. 

7 Kaibalas pamatskolas teritorijai pieguļošās teritorijas uzkopšanas palīgdarbi 

8 Sociālā dienesta Dienas centrā - puķu dobes izveide, daţādu mazo remontdarbu veikšana. 

9 

Pašvaldības sociālajā dienestā- malkas sagatavošana un piegāde dienesta klientiem, 

daţādi palīgdarbi maznodrošinātu invalīdu mājsaimniecībās.  

10 Pašvaldības policijas telpu uzkopšana un kosmētiskā remonta veikšana. 

11 A. Pumpura Lielvārdes  muzejā- malkas šķūnīša atjaunošana un citi palīgdarbi. 
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 4.1. Eiropas fondu finansējuma apguve Lielvārdes novada 
pašvaldībā 

 
2010.gadā pašvaldība turpināja Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Klimata pārmaiľu finanšu instrumenta (KPFI) 

un Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansēto projektu realizāciju: 

 

 Pašvaldības autoceļa „Plēsumi – Lielvārde – Rozītes” rekonstrukcija (ELFLA līdzfinansējums); 

 Kaibalas pamatskolas zāles piebūves rekonstrukcija (ELFLA līdzfinansējums); 

 Kvalitatīvai dabaszinātľu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana E.Kauliľa 

Lielvārdes vidusskolā (ERAF līdzfinansējums); 

  Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālajā dienas aprūpes centrā (ERAF līdzfinansējums); 

 Lielvārdes izglītības iestāţu informatizācija (ERAF līdzfinansējums); 

 Daudzfunkcionāla stadiona rekonstrukcija Jumpravā (ELFLA līdzfinansējums); 

 Energoefektivitātes paaugstināšana Lielvārdes mūzikas skolā, Lēdmanes pamatskolā un 

Jumpravas vidusskolā (KPFI līdzfinansējums); 

 Jumpravas speciālās internātpamatskolas rekonstrukcija un aprīkojuma uzlabošana (ERAF 

līdzfinansējums); 
 Speciālistu piesaiste Lielvārdes novada pašvaldībai (ESF finansējums). 

  

 4.2.BŪVVALDE 
 

Būvniecības stadijā esošu objektu un būvlaukumu likumību Lielvārdes novadā un Latvijas 

būvnormatīviem atbilstošu būvniecības kārtību tajos kontrolē Lielvārdes novada būvvalde. 

Būvniecības procesus 2010.gadā ietekmējuši vairāki jauni valstī spēkā esošie normatīvie 

akti, nodokļu politika, ES finansējuma pieejamība. 

Līdzīgi kā 2009. gadā, arī 2010.gadā galvenās tendences bija:  

* nelielu būvobjektu projektēšana un būvniecība savām vajadzībām (dzīvojamās mājas, 

saimniecības ēkas, esošo ēku rekonstrukcijas), 

* ar Eiropas finansējumu saistītu tehnisko projektu izstrāde un realizācija, 

* īpašuma dokumentu sakārtošana, kas saistīta ar valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistrā 

iekļauto būvju dokumentācijas aktualizāciju, 

2010.gadā būvvaldē saľemti 55 būvniecības iesniegumi, izdoti 55 Plānošanas un 

arhitektūras uzdevumi būvprojektu izstrādei, izdotas vai pārreģistrētas 132 būvatļaujas. Notikusi 

viena sabiedriski nozīmīgas būves būvniecības ieceres publiskā apspriešana. 

Pavisam 2010.gadā pabeigti un ekspluatācijā pieľemti 29 objekti, 14 no tiem ir no jauna 

uzbūvētas ģimenes dzīvojamās mājas. 

Pēc rekonstrukcijas, ko daļēji finansējusi Eiropas Savienība, ērti un mājīgi siltās un moderni 

aprīkotās telpās jūtās cūku mātes ar sivēniem fermā „Papardes”, Jumpravas pagastā. Arī 2011.gadā 

fermas īpašniekam SIA„Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” ir jaunas būvniecības ieceres fermas 

paplašināšanā. 

SIA „MG Helicopters” savā īpašumā Jumpravas pagastā veicis helikopteru bāzes 

rekonstrukciju, kā rezultātā uzbūvēts jauns helikopteru angārs.  

Jaunais veikala ēkas Skolas ielā 10 (agrāk- Universālveikals) īpašnieks ir uzsācis ēkas 

renovāciju, paplašinot ēkā tirdzniecības platības, un 2011.gadā plāno veikt  teritorijas sakārtošanu 

un labiekārtošanu pie Skolas ielas.  

 

Lielvārdes novada pašvaldība realizējusi divus būvprojektus: pieľemti ekspluatācijā 

Kaibalas pamatskolas sporta zāle (rekonstrukcija) un daudzfunkcionālais stadions Jumpravas 

pagastā (rekonstrukcija). Pabeigti ir arī būvdarbi Lielvārdes pamatskolā, kur bēniľu stāvā izbūvētas 

telpas – aktu zāle ar palīgtelpām. Būvdarbi turpinās trīs novada skolās (Lielvārdes mūzikas skola, 

Lēdmanes pamatskola, Jumpravas vidusskola). Šīs ēkas, pateicoties energoefektīviem pasākumiem, 
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fasādes un jumtu siltināšanai – būs ieguvušas arī tīkamu vizuālo tēlu, būtiski samazināsies šo ēku 

ekspluatācijas izdevumi. 

 

Realizāciju joprojām gaida Poliklīnikas rekonstrukcijas tehniskais projekts, Smilgu ielas un 

Rembates ielas rekonstrukcijas tehniskie projekti, Pirmsskolas izglītības iestāţu 

„Zvaniľš”(Jumpravā) un „Pūt, vējiľi”( Lielvārdē) būvprojekti. Šie tehniskie projekti ir izstrādāti 

pēc  Lielvārdes novada pašvaldības pasūtījuma. 

 

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 6 detālplānojumi, kuru mērķis ir detalizēt teritorijas atļauto 

izmantošanu un precizēt apbūves noteikumus konkrētām teritorijām. 

2010.gadā apstiprināti 3 zemes ierīcības projekti ar mērķi sadalīt, apvienot īpašumus vai 

pārkārtot to robeţas. 

Joprojām nav atrisināta tādu objektu problēma, kur būvdarbi pārtraukti uz nenoteiktu laiku 

(būvlaukums Raiľa ielā 7, bijusī laivu bāze, daudzstāvu nams Avotos, un vēl  daţi citi). Diemţēl 

normatīvi, nodokļu politika  un nekustamā īpašuma tirgus situācija valstī neveicina šādu, gandrīz 

graustu, savešanu kārtībā. 
2010.gadā sastādīti 5 administratīvie protokoli par būvdarbu veikšanu bez akceptēta 

būvprojekta un būvatļaujas, lietas izskatījusi administratīvā komisija.  
 

 4.3. SIA „LIELVĀRDES REMTE”  
 

Uzľēmums reģistrēts LR UR 1992. gada 21. decembrī kā pašvaldības uzľēmums "Remte".  

Ar 2003. gada 1. jūliju pašvaldības uzľēmums "Remte" reorganizēts, izslēdzot no LR UR un 

ierakstīts komercreģistrā kā kapitālsabiedrība - Sabiedrība ar ierobeţotu atbildību "Lielvārdes 

Remte" ar vienoto reģistrācijas Nr. 47403003224. Uzľēmuma kapitāla daļu turētājs ir Lielvārdes 

novada pašvaldība. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir Lielvārdes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētājs Imants Balodis.  

Uzľēmuma galvenās darbības jomas ir siltumenerģijas raţošana un piegāde, dzeramā ūdens 

sagatavošana, notekūdeľu savākšana un attīrīšana, kā arī dzīvojamā fonda apsaimniekošana. 

 

1.Ūdenssaimniecība 
  30.augustā tika iesniegts projekta iesniegums Vides ministrijā, pretendēšanai uz Kohēzijas 

fonda līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, II kārta”. 

9. decembrī tika parakstīts Civiltiesiskais Līgums starp Vides ministriju, Lielvārdes novada 

domi un SIA „Lielvārdes Remte”. Tas liks pārskatīt darba prioritātes jaunajam finanšu 

gadam. Kopumā ūdenssaimniecības attīstība ir ļoti strauja un virzīta uz kvalitatīvu ūdens 

piegādi iedzīvotājiem. Ūdenssaimniecībā ir krities apgrozījums par 8,4%. Tas skaidrojams ar 

raţošanas uzľēmumu darbības samazināšanos, kā arī veicinot ūdens skaitītāju uzstādīšanu un 

to savlaicīgu nomaiľu. 

2. Siltuma ražošana 

2010.gadā tika izprojektēti un izbūvēti 5 siltummezgli Lēdmanē. Projekta izmaksas 

kopā sastādīja 16500 Ls. Siltummezglu izbūve ļauj uzskaitīt katras ēkas patērēto 

siltumenerģiju un  nodrošina ēkas iekšējās temperatūras regulēšanu atkarībā no ārgaisa 

temperatūras, katram namam piemērojot atbilstošāko reţīmu. Lēdmanē nomainīta ārējā 

siltumtrase 18 metri, kuras izmaksas sastādīja 4000Ls.    

      Praktiski puse no uzľēmuma apgrozījuma sastāda siltuma raţošana un realizācija. 

Pārskata periodā ir ieguldīts ievērojams darbs katlu māju atjaunošanā, siltummezglu 

sakārtošanā un iekārtu ekspluatācijas nodrošināšanā.  Visās siltuma raţošanas vietās ir 

uzstādīti siltuma skaitītāji.  Pārskata periodā ir veikta siltuma skaitītāju  pārbaude  visās 
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dzīvojamās ēkās.  

2010.gadā ir samazinājies apgrozījums siltumenerģijas raţošanā par 22,1%. Tam iemesls ir 

gāzes cenas samazinājums, salīdzinot ar 2009.gadu, kā arī fakts, ka iedzīvotāji tērē 

siltumenerģiju taupīgāk. 

3. Dzīvojamo māju apsaimniekošana 

 

Dzīvojamā fonda uzturēšanā un tā remontiem nepieciešama lielāku līdzekļu piesaiste, jo ar 

pašreizējo apsaimniekošanas samaksu nevar veikt normālu un strauju ēku renovāciju un 

iekšējo sistēmu kapitālos remontus. 

 

      2010.gadā remontu un atjaunošanas darbiem izlietoti  15000 LVL. Lielākie paveiktie 

darbi :  

                                                                                                                          

Avotu iela 4,5,8 – Lietus drenāţas kapitālais remonts, ārējo tīklu remonts un mazgāšana; 

Avotu iela 10 – ēkas iekšējās siltumtrases remonts un ēkas ieeju nobruģēšana 

Avotu iela 1 – ēkas gala sienas siltināšana 

Avotu iela 4 – jumta remonts  

Avotu iela 3,7 – lietus ūdens kanalizācijas šahtas nosegšana, sienas remonts, 

Avotu iela 9 – ēkas paneļu šuvju remonts 

Avotu 5,6,7,8- ieejas jumtiľu remonts 

Raiľa iela 9; 7a– ventilācijas remonts bēniľu stāvā 

E.Kauliľa 8,10,12- būvekspertīze par jumtu tehnisko stāvokli 

E Kauliľa aleja 13 – skursteľu remonts, jumta dubultlūkas izgatavošana un montāţa, 

E Kauliľa aleja 19 – lieveľu jumtiľu, griestu, karnīzu remonts, parapeta sagatavošana, 

apšūšana ar skārdu, 

Spīdolas 4,7,9,11,13,15,- tiešās darbības karstā ūdens regulatoru uzstādīšana 

Spīdolas iela 4 – ieejas trepju remonts un pandusa izbūve invalīdiem 

Avotu 6,9 – ventilācijas skursteľu aplīmēšana, jumta lūkas remonts, 

Avotu 10 – sienas paneļu šuvju apmetums, 

Spīdolas iela 8  – jumta seguma līmēšana, karnīzes apšūšana ar skārdu 

 

Visās ēkās ir veikta cauruļvadu siltumizolācijas remonta un montāţas darbi. Aptuveni līdz 

20% no salabotās vai uzstādītās siltumizolācijas tiek gada laikā sabojāta, kas rada 

zaudējumus ~ 4000Ls gadā. 

 

2011. gada 10.janvārī tika sasaukta dalībnieku ārkārtas sapulce, kura lēma par jauna valdes 

priekšsēdētāja iecelšanu. Izmaiľas apstiprinātas LR UR 2011.gada 02.februārī. 

2010.gada 03.decembrī ar dalībnieku ārkārtas sapulces lēmumu palielināts pamatkapitāls par 

504006 latiem, LR UR parakstītais pamatkapitāla summā 1 225 339,00 LVL apstiprināts ar 

13.01.2011.gada lēmumu Nr.6-12/167147/1. 

 

     Uzľēmumam ir izaugsmes iespējas un pozitīvi attīstīties. Tuvākajos divos gados jāapgūst 

ES Kohēzijas Fonda piešķirtie līdzekļi 1,98 milj. LVL. Šie līdzekļi tiks ieguldīti 

ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībā, kas ļaus palielināt lietotāju skaitu par no 52% līdz 

68%.  

  Jāturpina iesāktais darbs pie projekta izstrādes un realizācijas attiecībā uz koģenerācijas 

staciju izbūvi Avotu 17 un E.Kauliľa aleja 16.  

   Uzľēmumam jāattīsta tie pakalpojumi, kuri nav pieejami tuvākajā apkārtnē- ārējo 

komunikāciju mazgāšana un tīrīšana.   

   Uzľēmuma finansiālais stāvoklis ir mainīgs. Sakarā ar to, ka energoresursu cenas pieaug 

un bieţi mainās, arī siltumraţošanas un realizācijas tarifi bieţi jāpārrēķina. Regulāri jāseko 
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tarifu un izmaksu izmaiľām. Uzľēmumam vairs nav regulāri un stabili ieľēmumi par 

saraţoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem, jo, palielinoties bezdarba līmenim valstī, 

palielinās arī iedzīvotāju parādu summa par komunālajiem pakalpojumiem. Energoresursu 

(gāzes, elektrības) cenas ir ļoti mainīgas un tās ļoti būtiski ietekmē mūsu raţošanas izmaksas 

un līdz ar to rada uzľēmumam zināmu nenoteiktību.  
 

 

 4.4.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. Aģentūra ir 

juridiska persona ar savu zīmogu un norēķinu kontu bankā. Tā ir Pievienotās Vērtības Nodokļa 

maksātāja, reģistrēta PVN maksātāju reģistrā ar kodu LV90001490076. 

    

Jumpravas pašvaldības aģentūru vada direktors, kuru ieceļ pašvaldība un tajā strādā 14 

darbinieki. 

Aģentūras galvenā funkcija ir sniegt komunālos pakalpojumus fiziskām un juridiskām 

personām un iekasēt par tiem samaksu, kas ir tās vienīgais ienākumu avots. 

     Galvenie darbības virzieni: 

 siltumenerģijas ražošana un piegāde – Jumpravas ciemā  apmēram 40% iedzīvotāju ir 

pieslēgti centralizētai apkures sistēmai. Tai ir pieslēgtas arī sabiedriskās, izglītības, 

medicīnas  un kultūras iestādes. Centralizēto apkuri pagastā nodrošina rekonstruēta katlu 

māja, kurā ir uzstādīti divi apkures katli ar kopējo jaudu 2,5 MW. Gadā katlumāja saraţo 

6600 megavatstundu siltumenerģijas, kuru izmanto apkures  un karstā ūdens vajadzībām 

visu gadu. Kā kurināmo izmantojam šķeldu un koksnes atkritumus- 12.5 tūkstošus  

berkubikmetru gadā. 

 dzeramā ūdens padeve – nodrošina vidēji 400 individuālos abonentus (ģimenes) un 26 

juridiskās iestādes Jumpravas pagastā. 

Šī sistēma sastāv no četriem dziļurbumiem, diviem ūdenstorľiem, divām atdzelţotavām pa 

vienai Jumpravas un Dzelmes ciemā, attīrīšanas iekārtas, ūdensvada sadales tīkla 7790 m 

garumā. 

 kanalizācijas ūdeņu novadīšana – kopgarums Jumpravas pagastā sastāda 7600 m un 

darbojas ar trim pārsūknētavām līdz attīrīšanas iekārtām. To darbību nodrošina operators, 

kurš arī rūpējas par teritorijas sakopšanu un ierīču nepārtrauktu funkcionēšanu. Bioloģiskās 

attīrīšanas iekārtas projektētas ar jaudu 700 m3/ d/n . 

 atkritumu apsaimniekošana – noslēgts līgums ar SIA “Marss”, tā apkalpo 80 % pagasta 

iedzīvotāju un izved ~1945 m
3
 sadzīves atkritumu gadā.  Atkritumi nešķiroti tiek savākti 

konteineros. To saturs savlaicīgi tiek izvests uz atkritumu izgāztuvi. 

 citi maksas pakalpojumi (sniega tīrīšana, zāles pļaušana, transporta pakalpojumi, daţādi 

remontdarbi). 

        

2010.gadā saimnieciskās darbības nodrošināšanai tika izlietoti  Ls 244600 no kuriem ~75% 

siltuma raţošanai. Tāpat 2010.gadā tika sekmīgi turpināts iesāktais darbs iedzīvotāju un juridisko 

personu nodrošināšanā ar komunālajiem pakalpojumiem, tika apsaimniekota visa ūdensapgādes 

sistēma, siltumtrašu tīkls, katlumāja, veikti tekošie un kapitālie remonti, iegādāta jauna tehnika. 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju un juridisko personu pieprasījumu aģentūra papildus vēl 

nodarbojās ar zāles pļaušanu, ceļmalu appļaušanu, sniega tīrīšanu u.c.  

Jaunāko informāciju aģentūra publicēja novada laikrakstā vai sniedza personiskās sarunās ar 

klientiem. 

2010.gadā sadarbojoties ar Lielvārdes pašvaldību tika renovēts ūdenstornis un uzlabota 

atdzelţotavas darbība Jumpravas ciemā, kā arī veikts 1,5 mw krāsns remonts katlu mājā “Lomaľi”. 
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 5. SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 
 

Sociālās drošības pamats iedzīvotāju aizsardzībai sociālo risku iestāšanās gadījumā, tās 

galvenais uzdevums ir mazināt radušos zaudējumus un to ietekmi uz cilvēku spēju pašiem 

nodrošināt sev pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā dzīves situācijā.  

Sociālā aizsardzība ietver visas darbības, ko veic valsts vai privātas iestādes, lai atbrīvotu 

mājsaimniecības un indivīdus no noteiktu vairāku risku vai vajadzību finansiālā sloga Tie riski vai 

vajadzības, kas var radīt nepieciešamību pēc sociālās aizsardzības, ir: slimība/veselības aprūpe; 

invaliditāte; vecums; apgādnieka zaudēšana; ģimene/bērni; bezdarbs mājoklis; citur neklasificēta 

sociālā atstumtība. 

 

 

  5.1. Lielvārdes novada sociālais dienests  

 

 Lielvārdes novada sociālais dienests (turpmāk tekstā Sociālais dienests) ir Lielvārdes novada 

domes izveidota pašvaldības iestāde, kas nodrošina pašvaldības teritorijā reģistrētajām personām 

profesionālu sociālo vajadzību izvērtēšanu, sociālos pabalstus, organizē un sniedz sociālos 

pakalpojumus, kā arī veic sociālās palīdzības administrēšanu. Iesaista personas savas situācijas 

uzlabošanā un, iespēju robeţās, personām nodrošina viľu dzīves līmeľa kvalitātes 

nepazemināšanos. 

 Sociālā dienestā strādā Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta, Jumpravas pagasta, 

Lēdmanes pagasta un Sociālā dienas aprūpes centra sociālie darbinieki, sociālie pedagogi un citi 

dienesta speciālisti. 

2010.gadā Sociālā dienesta (Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes) sociālajiem pabalstiem un 

sociālajiem pakalpojumiem piešķirti Ls 382909,2. 

 

 5.1.1. Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta darbības pārskats 

 

2010.gadā Sociālā dienesta Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta sociālajiem pabalstiem 

un sociālajiem pakalpojumiem piešķirti Ls 262224,75, Salīdzinoši - 2009.gadā šiem mērķiem 

piešķirti Ls 115060,00. 

Sociālā dienesta Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta sociālo pabalstu un sociālo 

pakalpojumu budţeta izpilde 2010. gadā: 

 2010.gadā Sociālā dienesta Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta (turpmāk – Lielvārdes) 

sociālie darbinieki, sociālie pedagogi un citi speciālisti, kā arī Sociālā dienesta vadītāja risināja 

daţādas sociāla rakstura problēmas, sniedzot gan sociālos pabalstus, gan sociālos pakalpojumus, kā 

arī sniedzot psihosociālu atbalstu. 

2010.gadā nepieciešamos sociālos pakalpojumus nācās pirkt no citām institūcijām, kā, 

piemēram, pakalpojumu bērniem par uzturēšanos krīzes centrā, vientuļu pensionāru ievietošanu 

vispārējā tipa veco ļauţu pansionātā, pakalpojumus aprūpei, noslēdzot aprūpes līgumus ar 

aprūpētājiem, pakalpojumu bērnu uzturēšanai bērnu namā u.c.  

 

 Lielvārdē trūcīgas personas/ģimenes statuss 2010.gadā izvērtēts un piešķirts 1013 personām, 

t.sk. 360 ģimenēm. Salīdzinoši 2009.gadā trūcīgas personas/ģimenes statuss bijis piešķirts 915 

personām, t.sk. 277 ģimenēm. 

 Garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeľa pabalsta saľēmēji 2010.gadā bija 193 ģimenes, 

t.sk. 591 personas, kuras saľēma pabalstus par Ls 147150,84. Salīdzinoši 2009.gadā GMI līmeľa 

pabalsta saľēmēji bija 95 ģimenes, t.sk., 270 personas, kuras saľēma Ls 27476,08. 
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 2010.gadā Sociālajā dienestā Lielvārdē reģistrētas un veikts darbs ar 79 augsta sociālā riska 

ģimenēm, kurās vecāki nerūpējas un atstāj novārtā savus bērnus. Vecāki bijuši vardarbīgi 

savstarpēji, kā arī pret bērniem, bieţi lietojuši alkoholu, bijuši bezatbildīgi. Šajās ģimenēs nebija 

nodrošinātas bērna pamatvajadzības, emocionālais atbalsts, starp ģimenes locekļiem bija vērojams 

sociālo iemaľu trūkums. 

 

Sociālie darbinieki strādāja pie tā, lai vecāki būtu atbildīgāki par savu bērnu audzināšanu, 

izaugsmi un attīstību, lai bērni veidotos par pilnvērtīgām personībām, pietiekoši saľemtu 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 vainagojies ar 

pozitīviem rezultātiem. Bieţāk tie ir nelieli panākumi un pozitīvas izmaiľas. 

 

 2010.gadā no 79 uzskaitē esošajām augsta riska ģimenēm slēgt varēja tikai 4 ģimeľu lietas, 

sakarā ar bērnu pilngadību. 

61 ģimeľu lietas tika pārľemtas no 2009.gada. 

18 ģimeľu lietas tika uzsāktas no jauna. 

Vairākumā riska ģimenes problēmas ir saistītas ar pārmērīgu alkohola lietošanu un tā 

radītām blakus problēmām, kā arī vecākiem bija problēmas ar bērnu audzināšanu (uzvedības, 

mācību problēmas, saskarsmes u.c.). 

Visu gadu Sociālajā dienestā saľemti iesniegumi, aizpildītas iztikas līdzekļu deklarācijas un 

caurlūkoti daţādi klientu iesniegtie dokumenti. Sociālos pakalpojumus un sociālos pabalstus 

saľēmušas daudzas personas/ģimenes no Lielvārdē deklarētajiem iedzīvotājiem, kā arī sociālie 

darbinieki veica daţādus citus amata aprakstos paredzētos darba pienākumus. Piemēram, veica 

apsekošanas mājās, pilnveidoja iesākto, kā arī apguva jaunu datorprogrammu, lai veidotu vienotu 

datu bāzi par saľemtajiem sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kārtoja 

dokumentāciju ilgstoši glabājamo lietu nodošanai Valsts arhīvā, u.c. darba pienākumus.  

 

2010.gadā veikts darbs pie jaunu saistošo noteikumu izstrādes – „Par Lielvārdes novada 

pašvaldības sociālajiem pabalstiem” un „Par Lielvārdes novada sociālajiem pakalpojumiem”, darba 

grupā izstrādāta Instrukcija par Lielvārdes novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestāţu, 

pirmsskolas izglītības grupu pie skolas un pašvaldības institūciju sadarbību un kompetencēm darbā 

ar vecākiem, kuri pārkāpj pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus. 

 

2010.gadā Sociālais dienests no daţādām institūcijām un iedzīvotājiem tika saľēmis 1081 

vēstules. Veikta sarakste, risinot sociāla rakstura jautājumus, sniegtas atbildes, izstrādāti jauni 

dokumentu projekti, piemēram, jauni saistošie noteikumi sociālajiem pabalstiem un sociālajiem 

pakalpojumiem novadā, sagatavotas daţādas atskaites, 2010.gada statistikas pārskats, nosūtītas 462 

vēstules daţādām institūcijām un personām. 

 

2010.gadā no Sociālā dienesta tika nosūtītas 1565 vēstules gan daţādām institūcijām, gan 

personām.  

Veicot ikdienas darbu, noformēti 1300 apsekošanas akti dzīvesvietās un sarunu protokoli 

Sociālajā dienestā. 

Katram Sociālā dienesta klientam iekārtota individuāla klienta lieta. 2010.gadā Sociālajā 

dienestā no jauna reģistrētas 315 klientu lietas. (2009.gadā bija reģistrētas 281 klientu lietas.) 

2010.gadā Sociālajā dienestā kopumā iekārtotas 1047 klientu lietas, kas norāda, ka ar katru no šīm 

ģimenēm risinātas daţādas sociāla rakstura problēmas. Daļai no personām/ģimenēm daţādi sociālie 

jautājumi risināti vairākkārtīgi. 
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2010.gadā notikušas 14 Lielvārdes novada domes Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu 

komitejas sēdes. Sociālie darbinieki gatavojuši lēmuma projektus, lai risinātu daţāda sociāla 

rakstura jautājumus. Vienu reizi mēnesī tos virzīja tālākai izskatīšanai un lēmumu pieľemšanai 

Domes sēdēs. 

 

Reizi trijos mēnešos Sociālais dienests sniedza pārskatu par dienesta darbu Lielvārdes 

novada domes Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu komitejai. 

Sociālajā dienestā 2010.gadā notika 231 Sociālā dienesta sēdes, kas tika protokolētas un 

kurās izskatīti daţādi novada sociāla rakstura jautājumi. Pieľemtie lēmumi telefoniski paziľoti 

novada iedzīvotājiem. 

 

2010.gadā Sociālais dienests piedalījās Eiropas finansēto projektu rakstīšanā. Apgūstot 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansiālos līdzekļus, rakstīts un apstiprināts projekts 

„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 

Lielvārdes novadā”, lai laikā no 2011.-2013.gadam attīstītu mobilās brigādes, tai skaitā motivācijas, 

sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus Lielvārdes novadā dzīvojošām personām.  

Jumpravas sociālā darbiniece rakstīja projektu Lielvārdes Attīstības fondam, kas Sociālajam 

dienestam Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē piešķīra finansējumu, lai iekārtotu trīs bērnu rotaļu 

stūrīšus.  

Sociālais dienests LR Labklājības ministrijā reģistrēts kā sociālo pakalpojumu sniedzējs – 

Lielvārdes novada sociālais dienests (12.07.2010., reģistrācijas apliecība Nr. 516), un kā 

pakalpojumu sniedzējs – Sociālais dienas aprūpes centrs (12.07.2010., reģistrācijas apliecība Nr. 

517). 

2010.gadā Sociālajā dienestā strādāja 21 darbinieks. No 14 Sociālā dienesta darbiniekiem, 

kuri veic sociālo darbu, ieskaitot arī Jumpravas un Lēdmanes pagasta sociālos darbiniekus, 10 

darbiniekiem ir augstākā izglītība sociālajā darbā. Sociālajā dienestā nav nevienas sociālās 

darbinieces, kas būtu bez sociālajam darbam atbilstošas izglītības vai nemācītos. Pašreiz 4 

darbinieces turpina mācības, apgūstot sociālā darbinieka specialitāti daţādās augstskolās. 

Lai pilnveidotu savu profesionalitāti, Sociālā dienesta vadītāja un sociālās darbinieces 

2010.gadā apmeklēja seminārus un kursus par daţādām tēmām, piemēram, par risku novērtēšanu 

ģimenēs ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, par radošām metodēm sociālajā 

darbā, par vardarbības ģimenē aspektiem un starpsektorālo sadarbību, u.c. 

Uz mācību kursiem devās 16 darbinieces. 511 mācību stundās iegūti 35 sertifikāti. Mācību 

kursiem 2010.gadā kursiem piešķirtais finansējums netika iztērēts, jo sociālie darbinieki izmantoja 

iespējas apmeklēt piedāvātos ikdienas darbam noderīgos bezmaksas mācību seminārus. 

Sociālais dienests 2010.gadā nodrošināja 4 prakses vietas studentiem no daţādām 

augstskolām, kuri apguva sociālā darba profesiju. 

 

Sociālajam dienestam Lielvārdē arī 2010.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. 

 

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

2010.gadā Sociālā dienesta sadarbība notika arī ar speciālistiem no citām institūcijām: 

pedagogiem izglītības iestādēs, ģimenes ārstiem, bāriľtiesu darbiniekiem, pastniekiem, policijas 

darbiniekiem, u.c. Veicot komandas darbu, risinātas daţādas sociāla rakstura problēmas. Paldies arī 

iedzīvotājiem, kuri, izsakot savu viedokli, snieguši informāciju un iesaistījušies sociālo problēmu 

risināšanā. 
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2010.gadā Lielvārdes novada laikrakstā „Lielvārdes Novada Ziľas” tika ievietota 

informācija par sociālajiem jautājumiem, apsveikumi svētkos u.c. sociāla rakstura informācija.  

Kultūras namā „Lielvārde” piecpadsmito gadu pēc kārtas notika kārtējais skaistais 

Ziemassvētku koncerts, veltīts novada pensionāriem un personām ar invaliditāti, kurā šoreiz 

muzicēja Uškānu ģimenes ansamblis no Latgales. 

 

2010.gadā Sociālais dienests Lielvārdē turpināja pilnveidot datu bāzi par Lielvārdē 

deklarētām iedzīvotāju kategorijām. Apzināti: 

- invalīdi (pieaugušie) - 252 personas: 

- 1. grupas invalīdi – 30 persona; 

- 2. grupas invalīdi – 122 personas; 

- 3. grupas invalīdi – 100 personas; 

- bērni invalīdi – 19 bērni; 

- daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam) – 144 ģimenes, tajās 472 

bērni; 

- nepilnās ģimenes (šķirtās ģimenes, viens no laulātajiem miris, vientuļās mātes, kurās ir 

bērni līdz 18 gadu vecumam) – 131 ģimenes, tajās 182 bērni; 

- bāreľi un bez vecāku gādības palikušie bērni, bērni aizbildnībā – 11 personas, no tiem 2 

bērni atradās bērnu namā „Laubere”; 

- vientuļie pensionāri – 87 personas; 

- aprūpējamās personas (ar aprūpētāju slēdzot aprūpes līgumu) – 5 personas; 

- politiski represētās personas – 67 personas; 

- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas un avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieki – 24 personas; 

- personas, kuras atrodas ilgstošas aprūpes iestādēs – 25 personas. 

 Apkopojot augstāk minēto un izdarot secinājumus par Lielvārdē 2010.gadā veikto sociālo 

darbu, Sociālā dienesta darbinieces norāda, ka sociālā darba apjoms, salīdzinot ar 2009.gadu, 

Lielvārdē ievērojami palielinājies, jo valstī ievērojami pieauga bezdarba līmenis, pasliktinājās 

finansiālais stāvoklis ģimenēs un ļoti daudzi novada iedzīvotāji meklēja atbalstu Sociālajā dienestā. 

Lielvārdes novada sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, psihologs un citi speciālisti 

2010.gadā strādā profesionāli, pielietojot vispusīgas zināšanas, piemēram, socioloģijā, psiholoģijā, 

pedagoģijā, ekonomikā, politikā, medicīnā, sabiedrības attīstībā u.c. jomās, lai palīdzētu daţādās 

dzīves situācijās nonākušajiem sociālā dienesta klientiem un sniegtu pēc iespējas labāko atbalstu 

viľu sociālo problēmu risināšanai. 

 5.1.2. LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA SOCIĀLIE PEDAGOGI 

 

Sociālie pedagogi Lielvārdē 2010.gadā savā darbā izmantoja daţādas 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, 

daţādu vecumposmu īpatnību, tiesību aizsardzības u.tml. jautājumos. 

 

Lielvārdes sociālie pedagogi regulāri piedalījās Sociālā dienesta sēdēs, kopīgi risināja 

daţādus sociālos gadījumus, sniedza izzināto informāciju, noformēja nepieciešamo dokumentāciju 

un pieľēma lēmumus. Kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem vai Lielvārdes novada pašvaldības 

policiju apsekoja augsta riska ģimenes viľu dzīvesvietās, lai noskaidrotu ģimenes sadzīves 

apstākļus, kas bieţi ir iemesls skolēnu nesekmībai un neattaisnotiem skolas kavējumiem. Sociālie 

pedagogi veica sekmju uzskaiti un analīzi, dienasgrāmatu pārbaudi, lai iesaistītu vecākus 

līdzdarboties viľu bērnu audzināšanā un radušos problēmu risināšanā. 
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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 daţāda 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 viľu vecākus, lai kopīgi rastu piemērotākos situāciju 

risinājumus. 

 

Sociālie pedagogi sadarbojās ar Lielvārdes novada Lielvārdes bāriľtiesu, Lielvārdes novada 

Jumpravas bāriľtiesu, Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesu, Lielvārdes novada pašvaldības 

policiju, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkľa Nepilngadīgo Lietu Inspekciju, 

Valsts probācijas dienesta Ogres teritoriālo struktūrvienību, vispārējām un profesionālām izglītības 

iestādēm, Lielvārdes novada pašvaldības iestādēm, u.c. 

No visām Lielvārdes izglītības iestādēm, kā arī no citām mācību iestādēm, piemēram, 

Ķeguma, Ogres, u.c. sociālie pedagogi 2010.gadā veikto darbu atspoguļojuši 296 bērnu personu 

lietās, kuriem ir neapmierinoša uzvedība, nepietiekams zināšanu līmenis un neattaisnoti mācību 

stundu kavējumi. Darbs tika veikts arī ar vecākiem, kuri nepietiekoši nodrošināja bērnu aprūpi un 

audzināšanu. Veikto darbu sociālie pedagogi atspoguļoja, noformējot sarunu protokolus un aizpildot 

daţādus dokumentus, kurus ievietoja bērnu personu lietās. 

Lielvārdes skolās sociālie pedagogi veica preventīvo darbu, informējot un izskaidrojot 

skolēniem un viľu vecākiem daţādus normatīvos aktus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, kā arī 

likumīgās iespējas saľemt nepieciešamo sociālo palīdzību ikdienas vai krīzes situācijās. 

Sociālie pedagogi piedalījās vienpadsmit vecāku sapulcēs, atbalsta personāla sanāksmēs, 

skolu pedagoģiskās padomes sēdēs. 

Lai pilnveidotu savas profesionālās prasmes, Lielvārdes sociālie pedagogi iespēju robeţās 

apmeklēja konferences, kursus un supervīzijas sociālajiem pedagogiem. 

2010.gada sākumā 8 Lielvārdes novada izglītības iestādēs tika veikta audzēkľu aptauja, lai 

noskaidrotu bērna un ģimenes sociālo situāciju. Apkopotie anketu rezultāti tika prezentēti 2010. 

gada martā Lielvārdes kultūras namā pedagogu konferencē. 

2010.gada jūlija mēnesī sociālie pedagogi, sadarbībā ar Sociālās dienas aprūpes centra 

vadītāju, organizēja vasaras dienas nometnes „Zaļā cepure” divām daţāda 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. 

 5.1.3. Jumpravas pagasta sociālā darba pārskats 

 

Kā nesen izveidota jauna novada iestāde, 2010.gadā Lielvārdes novada sociālā dienesta 

(turpmāk – Sociālā dienesta) Jumpravas pagasta sociālās darbinieces veica sociālo darbu ar 

personām un ģimenēm; ģimenēm ar bērniem; pensionāriem; personām ar invaliditāti un citām 

iedzīvotāju grupām no Jumpravas pagastā 2079 deklarētajiem iedzīvotājiem. Organizējot un veicot 

sociālo darbu, personas tika uzklausītas un konsultētas, izskaidroti sociālās palīdzības saľemšanas 

noteikumi, pieľemti iesniegumi, izskatīti un piešķirti sociālie pabalsti, sniegta sociālā palīdzība 

daţādu sociālu problēmu risināšanā, apsekotas dzīvesvietas, veikts profilaktiskais, psihosociālais un 

preventīvais sociālais darbs, organizēta sociālo pakalpojumu saľemšana, kā arī realizēti projekti un 

sadarbība ar labdarības fondiem, kārtota daţāda dokumentācija un atskaites, veikta sadarbība ar 

valsts iestādēm un privātuzľēmumiem, u.c. veida sociālais darbs - palīdzības sniegšana un 

konsultēšana. 

 Sociālo darbu Jumpravas pagastā veica 2 darbinieces – sociālā darbiniece un sociālā 

darbiniece ar ģimenēm un bērniem, kura paralēli veica arī sociālā pedagoga darbu Jumpravas 

pagasta vispārizglītojošajās mācību iestādēs. 
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Lielvārdes novada sociālā dienesta Jumpravas pagastā (turpmāk tekstā – Sociālais 

dienests) 2010.gadā piešķirtais budţets sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem bija 

Ls 81804,00. 

2010.gada budţets neizpildīts par Ls 81804,00 – Ls 81035,01 = Ls 768,99. 

 2011.gadā apstiprināts budţets sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem Ls 

69361,00 apmērā. 

 2010.gadā Jumpravas pagastā trūcīgas personas/ģimenes statuss izvērtēts un piešķirts 369 

personām, 144 ģimenēm. Maznodrošinātas ģimenes statuss noteikts 14 ģimenēm, 34 personām. 33 

ģimenes, 65 personas nokārtoja izziľas par veselības atvieglojumu saľemšanu ar ienākumu līmeni 

zem Ls 120,- uz personu. 20 ģimenes, 28 personas nokārtoja izziľas par veselības atvieglojumu 

saľemšanu 50% apmērā ar ienākumu līmeni zem Ls 150,- uz personu. 87 ģimenēm tika izsniegtas 

AS „Latvenergo” elektrības norēķinu kartes par 500 kw dāvinājumu. 

2010.gadā Sociālais dienests no daţādām institūcijām un iedzīvotājiem saľēma 57 vēstules, 

veica saraksti, risinot sociāla rakstura jautājumus, sniedza atbildes, sagatavoja jaunus dokumentus, 

atskaites, gada pārskatus, nosūtīja 445 vēstules daţādām institūcijām un personām.  

Papildus 2009.gadā ieviestajām 99 personu lietām 2010.gadā reģistrētas 116 jaunas personu 

lietas. 

Sastādīti 55 apsekošanas akti dzīvesvietās, 68 sarunu protokoli, ar 322 personām slēgti 

līgumi par līdzdarbības pienākumu veikšanu un ar 7 personām slēgti līgumi par aprūpi mājās. 3 

iedzīvotājiem kārtoti dokumenti sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

saľemšanai. 

 2010.gadā Sociālā dienestā uzskaitē bija 13 sociālā riska ģimenes, kurās ir 33 bērni (13 bērni 

ir pirmsskolas vecuma, 20 skolēni un no šīm ģimenēm 8 ir daudzbērnu ģimenes). Darbā ar sociālā 

riska ģimenēm rakstīti 26 sarunu protokoli, veiktas 28 apsekošanas dzīves vietās un rakstīti 

apsekošanas akti, visām ģimenēm veikti riska faktoru izvērtējumi. 

 

2010.gadā Sociālais dienests turpināja pilnveidot datu bāzi par Jumpravā deklarētām 

iedzīvotāju kategorijām. Apzināti: 

1) personas ar invaliditāti (pieaugušie) – 71 personas: 

- 1. grupas invalīdi – 6 persona; 

- 2. grupas invalīdi – 45 personas; 

- 3. grupas invalīdi – 20 personas; 

 

2) bērni invalīdi – 5 bērni; 

3) daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam) – 28 ģimenes, tajās 108 

bērni; 

4) nepilnās ģimenes (šķirtās ģimenes, viens no laulātajiem miris, vientuļās mātes, kurās ir 

bērni līdz 18 gadu vecumam) – 64 ģimenes, tajās 98 bērni; 

5) bāreľi un bez vecāku gādības palikušie bērni, bērni aizbildnībā – 8 personas, no tiem 4 

bērni atradās bērnu namā „Laubere”; 

6) vientuļie pensionāri – 28 personas; 

7) aprūpējamās personas (ar aprūpētāju slēdzot aprūpes līgumu) – 6 personas; 

8) politiski represētās personas – 26 personas; 

9) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas un avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieki – 5 personas; 

 10) personas, kuras atrodas ilgstošas aprūpes iestādēs – 9 personas. 

 2010.gadā Sociālā dienesta darbinieki sadarbojās arī ar speciālistiem no citām Lielvārdes 

novada institūcijām: novada pašvaldības speciālistiem, pārvalţu vadītājiem, pedagogiem izglītības 

iestādēs, ģimenes ārstiem, bāriľtiesu darbiniekiem, pastniekiem, policijas darbiniekiem, u.c. 

Sadarbības rezultātā sociāla rakstura problēmas tika risinātas operatīvāk un kvalitatīvāk. Kā 

rezultātā ieguvēji bija ne tikai klienti, bet arī sociālā darba veicēji un procesā iesaistītie novada 

speciālisti.  
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 2010.gadā pagasta pensionāriem un personām ar invaliditāti tika organizēts Ziemassvētku 

pasākums un ekskursija uz Talsu pusi. Sadarbojāmies ar Lielvārdes novada pensionāru biedrību, 

Sociālā dienesta sociālās aprūpes dienas centru un Sociālā dienesta darbiniekiem Lielvārdē un 

Lēdmanē. Tika turpināta sadarbība par labdarības palīdzības saľemšanu no SIA „Degas” un bērnu 

fonda „Eurika”, ziedojumu fonda „Ziedot.lv”, piedalījāmies labdarības akcijās - „Paēdušai 

Latvijai”, „Merild”. Atbalstu vientuļajiem pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm sniedza 

Lielvārdes novada uzľēmumi un privātuzľēmēji. Trūcīgie pagasta iedzīvotāji varēja saľemt „EK 

programmas par palīdzību trūcīgajām personām ” pārtikas pakas, pateicoties Lielvārdes novada 

pensionāru biedrības vārdā iesniegtajam projektam. 

Sociālā pedagoģe Jumpravas vidusskolā un VPII „Zvaniľš” palīdzēja 288 Jumpravas 

izglītības iestāţu bērniem, vecākiem un skolotājiem daţādu problēmu risināšanā, kas rada 

traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās. Turpinājās sociālpedagoģiskais 

darbs ar 28 bērniem, kuriem bija ar uzvedības, nesekmības un klaiľošanas traucējumi. Tika 

organizētas izglītojošas lekcijas skolēniem un vecākiem.  

 

 5.1.4. Lēdmanes pagasta sociālā darba pārskats 

 

Laika periodā no 01.01.2010. līdz 31.12.2010. saľemti sekojoši Lielvārdes novada 

Lēdmanes pagastā savu dzīvesvietu deklarējušo iedzīvotāju iesniegumi: 

- trūcīgās ģimenes /personas statusa piešķiršanai reģistrēti 190 iesniegumi; 

- maznodrošinātās ģimenes /personas statusa piešķiršanai un ienākumu līmeľu Ls 120 un Ls 

150 izvērtēšanai un statusa piešķiršanai reģistrēti 30 iesniegumi; 

- pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeľa nodrošināšanai reģistrēti 97 iesniegumi; 

- dzīvokļa pabalstiem un kurināmā iegādei reģistrēti 69 iesniegumi; 

- bērnu ēdināšanas pabalstiem reģistrēti 37 iesniegumi; 

- pabalstiem ārkārtas situācijās un daţādu citu pabalstu piešķiršanai reģistrēti 77 iesniegumi.  

Minētajā laika periodā veiktas 74 apsekošanas personu dzīvesvietās. 

 

2010. gadā, izvērtējot iedzīvotāju materiālo stāvokli, konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes 

statusam 66 ģimenēs, t.sk. 170 personām. 

Slēgtas 86 vienošanās starp klientu un sociālo darbinieku par līdzdarbības pienākumu 

veikšanu finansiālās un materiālās situācijas uzlabošanai ģimenēs ar darbspējīgām personām.  

Papildus jau esošajām 95 klientu lietām, izveidotas un iekārtotas 76 klientu lietas un pabalsta 

garantētā minimālā ienākumu līmeľa nodrošināšanai – 61 lieta , kurās atspoguļota pamatinformācija 

par klientu, problēmsituācijas raksturojums, apkopota nepieciešamā dokumentācija, atspoguļota 

sadarbības dinamika. 

Neuzlabojoties sociāli ekonomiskajam stāvoklim valstī, kas skar arī mūsu pašvaldības 

iedzīvotājus, 2010.gadā turpināja pieaugt trūcīgo ģimeľu/personu loks, kurām nepieciešams 

izmaksāt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeľa nodrošināšanai (GMI pabalstu) uz katru 

ģimenes locekli. Komplicēto sociālo problēmu loks – bezdarbs, zems ienākumu līmenis, atkarību 

problēmas, pēkšľas saslimšanas, palielināja to cilvēku skaitu, kuriem bija nepieciešams sociālā 

dienesta atbalsts. 

Šajā laika periodā pagasta iedzīvotājiem, neizvērtējot viľu materiālo stāvokli, tika izmaksāti 

vienreizēji pabalsti ārkārtas situācijās, pabalsti veselības uzlabošanai, kā arī vienreizējs pabalsts 

pagasta iedzīvotājai 101. gada jubilejā. 

Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, trūcīgajiem un maznodrošinātajiem pagasta 

iedzīvotājiem organizēta humānās palīdzības sūtījumu dalīšana (lietoti apģērbi apavi, sadzīves 

priekšmeti, mēbeles un pārtikas pakas, maize). 

Ar NVA Ogres filiāles atbalstu pagasta iedzīvotāji iesaistīti nodarbinātību veicinošos 

pasākumos, lai veicinātu nodarbinātības iespējas.  

Lielvārdes novada sociālajā dienestā ir iespēja nodrošināt pagasta iedzīvotājiem 

kvalitatīvāku un savlaicīgāku lēmumu pieľemšanu par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
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piešķiršanu vai atteikumu izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajos termiľos, lēmuma pieľemšana i 

piesaistot arī pārējos sociālā dienesta sociālā darba speciālistus. 

 

2010.gadā Lēdmanes pagastā sociālo darbu veica divi sociālie darbinieki. Viena slodze – 

sociālais darbinieks un viens sociālais darbinieks apvienoja: 0,4 slodzes – sociālais darbinieks 

darbam ar ģimenēm un bērniem un 0,3 slodzes – sociālais pedagogs. 

 

2010.gadā Lēdmanes pagastā apzinātas sekojošas iedzīvotāju kategorijas: 

- invalīdi (pieaugušie) - 36 personas: 

- 1. grupas invalīdi – 7 personas; 

- 2. grupas invalīdi – 23 personas; 

- 3. grupas invalīdi – 6 personas; 

- bērni invalīdi – 8 bērni; 

- daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam) – 13 ģimenes, tajās 45 

bērni; 

- nepilnās ģimenes (šķirtās ģimenes, viens no laulātajiem miris, vientuļās mātes, kurās ir 

bērni līdz 18 gadu vecumam) – 18 ģimenes 39 bērni; 

- bāreľi un bez vecāku gādības palikušie bērni, bērni aizbildnībā – 6 personas, kuras atrodas 

Lēdmanes bāriľtiesas pārraudzībā un 4 personas, pār kuru pārraudzību atbildīgas citas pašvaldības 

viľu administratīvajā teritorijā; 

- vientuļie pensionāri – 26 personas; 

- aprūpējamās personas (ar aprūpētāju slēdzot aprūpes līgumu) – 2  personas; 

- politiski represētās personas – 9 personas; 

- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas un avārijas seku 

likvidēšanas dalībnieki – 4 personas; 

- personas, kuras atrodas ilgstošas aprūpes iestādēs – 2 personas. 
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5.1.5. Lēdmanes pagasta sociālā darbinieka/ sociālā pedagoga pārskats 

  

Lēdmanes pagastā 2010. gadā sociālo darbu veica 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. 

Tiek turpināts sociālais darbs ar riska ģimenēm un bērniem. 2010. gadā reģistrētas 37 riska ģimeľu 

lietas un 9 klientu lietas sociālā riska bērniem 

Minētajām ģimenēm veiktas apsekošanas dzīvesvietās, risinātas ģimeľu sociālās problēmas, 

tiekoties Sociālajā dienestā, noformēti 147 apsekošanas akti un sarunu protokoli. Minētajām 

ģimenēm 2010.gadā noformēti rehabilitācijas plāni un korekcijas programmas. 

 

 2011.gadā sociālā situācija valstī joprojām pasliktinājās, kas ietekmēja arī Sociālā dienesta 

darbu. Klientiem, kuri zaudējuši darbu, vienīgie iztikas līdzekļi ir bijuši sociālie pabalsti, valsts 

bērnu pabalsts vai ienākumi no gadījumu darbiem. Tā kā nebija regulāri finansiālie ienākumi, 

klientus pārľēma depresija un apātija. Bieţi vien viľi kā vienīgo risinājumu atraduši alkohola 

lietošanu. No šīs atkarības cietušas viľu ģimenes, kā arī paaugstinās emocionālā un fiziskā 

vardarbība. Šādi klienti lielāko daļu ir bijuši neapmierināti, dusmīgi un viegli aizkaitināmi.  

 

2010.gadā ir notikuši nelabvēlīgo un riska ģimeľu apmeklējumi, sociālo problēmu risināšana, 

humānās palīdzības sniegšana, sociālo rehabilitāciju programmu sastādīšana, atbalsts, izsniedzot 

pārtikas pakas, notikusi sadarbība ar sabiedriskajām organizācijām un institūcijām, ar Ogres novada 

sociālā dienesta Krīzes centru ''Laipas'', ar Lēdmanes pamatskolu. 

 

Ir veikts preventīvais darbs, organizējot izglītojošus seminārus skolotājiem, vecākiem un 

skolēniem, sociālās rehabilitācijas programmu izstrādāšana, līdzdarbības līgumu slēgšana un 

sociālās korekcijas programmu izstrādāšana policijas uzskaitē nonākušajiem nepilngadīgajiem 

pusaudţiem, kā arī izvirzīto uzdevumu izpildes uzraudzība un veiktā darba rezultātu izvērtēšana un 

apkopošana u.tml. 

  

 5.2. Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālais dienas aprūpes 
centrs 

 

2010.gadā Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālajā dienas aprūpes centrā (turpmāk 

Dienas centrā) noritēja daudz daţādu būtisku sociālo pakalpojumu un aktivitāšu.  

Būtiskākie Dienas centra pakalpojumi Lielvārdes novada klientiem:  

 Konsultācijas ar sociālā dienas aprūpes centra darbiniekiem. 

 Veļas mazgāšana un ţāvēšana. 

 Mazgāšanās dušā. 

  Psihologa konsultācijas. 

 Holesterīna, asinsspiediena un cukura līmeľa asins mērīšana. 

 Masiera pakalpojumi. 

  Radošās darbnīcas visām vecuma grupām- floristika, rokdarbi, šūšanā.  

  Māmiľu klubiľš, atbalsta grupa. 

  Ārsta-dziednieka Ivara Rašmaľa bezmaksas konsultācijas. 

 Brīvā laika pavadīšanas iespēja (internets, ţurnāli, laikraksti, grāmatas, galda spēles).  

  Tikšanās ar aktīvajām NVO Dienas centra telpās. 

  Lēti friziera pakalpojumi Dienas centra un Sociālā dienesta klientiem. 

  Veselības nodarbības - trenaţieri, nūjošana, vingrošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem 

un pensionāriem.  

 Mediācija (konfliktu risināšanas metode), ko sadarbībā ar psihologu veic sociālā darbiniece. 
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 Kristīgā meditācija. 

  Mājas darbu pildīšana skolēniem. 

 angļu sarunvalodas nodarbības jauniešiem. 

 Mājas budţeta plānošana, galda kultūra un kulinārija. 

 

Dienas centra dalība un projektu realizācija 2010. gadā : 

  ERAF „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana sociālajā 

dienas aprūpes centrā Lielvārdē”, kura finansējums ir Ls 53 378.  

 Dienas centrs piedalās kā sadarbības partneris projekta „Vispusīga attīstības veicināšanas 

programma Lielvārdes novada bērniem ar īpašām vajadzībām „Spēka maize” 

realizācijā. Projektu realizē nodibinājums „Mārīte ABC”, finansējums – EUR 24 005,65 = 

Ls 16 871.17 

 Dienas centrs piedalās kā partneris „Eiropas Komisijas programmā vistrūcīgākajām 

personām”, kuras ietvaros 2010.gadā tiek dalītas pārtikas pakas Lielvārdes novada 

iedzīvotājiem, kam piešķirts trūcīgās personas/ģimenes statuss. Projektu realizē Lielvārde 

Pensionāru biedrība sadarbībā ar Lielvārdes novada domi un Lielvārdes novada sociālo 

dienestu. Finansējums – Ls 38 109.  

Kopējais projektu finansējums Ls 108 358.17  

Katru mēnesi Dienas centru apmeklēja aptuveni 660 apmeklētāji. Dienā vidēji 25-35 klienti. 

Par klientu izmantotajiem pakalpojumiem Dienas centrā tā darbības laikā, apkopota un 

iegūta vidējā mēneša statistika - ziemas mēnešos pakalpojumu pieprasījums bija pieaudzis par 60%. 

Vairāk nekā pusei no klientiem, kas izmantoja konkrētos sociālos pakalpojumus bija piešķirts 

trūcīgās personas/ģimenes statuss. Zemāk minētie sociālie pakalpojumi viľiem bija par nelielu 

samaksu: 

 dušas pakalpojumu mēnesī vidēji izmantoja 55 cilvēki. 

 veļas mazgāšanas pakalpojumus automātiskajā veļas mazgājamajā mašīnā mēnesī vidēji 

izmantoja 110 klienti. 

Populārākie sociālie pakalpojumi Dienas centrā bija: masāţas, veļas mazgāšana, duša, 

radošās nodarbības, psihologa konsultācijas un brīvā laika pavadīšana (galda spēles, internets, 

laikraksti), frizieris, izglītojošās nodarbības, mājas darbu pildīšana skolēniem. 

 

Statistika par citiem sociālajiem pakalpojumiem 2010.gadā Dienas centrā: 

 datoru un internetu dienā vidēji izmantoja 22 cilvēki. 

 bērnu istabu nedēļā vidēji izmantoja ap 16 mazie bērni. 

 floristikas nodarbībās piedalījās 10 cilvēki, apmēram katrā nodarbībā. 

  psihologa pakalpojumus izmantoja katru piektdienu un sestdienu no plkst. 9:00-

18:00 dienā aptuveni 7 klienti, bieţi arī pēc un pirms darba laika. 

 Sporta nodarbības vienā reizē apmeklē 10 klienti. 

 

2010.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 visdaţādākās iemaľas, 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. 
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 Asinsspiediena, holesterīna, cukura līmeņa noteikšana – veica Lielvārdes Invalīdu 

biedrības biedre Daina Kaina. 

 Rokdarbu pulciņš - vadīja brīvprātīgā Ija Talu. 

 Anonīmo alkoholiķu sapulces. 

 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. 2010. nometne „Zaļā 

cepure" tika organizēta divām bērnu un pusaudţu grupām, kuras apmeklēja 50 bērni.  

 Radošā darbnīca bērniem – bija iespēja darboties ar daţādiem dabas materiāliem, kā arī 

citādi radoši izpausties (notika skolu brīvlaikos). 

 Radošās gleznošanas darbnīcas vasarā ar Rasu Riekstu-Riekstiľu.  

 Aktīvi noritēja Dzidras Bļodones organizēto atmiľu pēcpusdienas katru mēnesi par citu tēmu. 

 Noritēja arī dažādas izglītojošas lekcijas un semināri: kustību speciālista, ārsta Visvalţa 

Bebriša lekcija „‟Kā novērst spriedzi sevī‟‟, NVO organizētais seminārs „Vispārīgie pamati 

komercdarbības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai” u.c.  

 Sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību policiju, tika organizēta drošības stunda 

skolēniem, kurā skolēni saľēma atstarotājus un svarīgu informāciju par savu drošību.  

  „Rudens balle’’ novada pensionāriem un invalīdiem. 

  „Sniega skulptūru festivāls Ziemassvētku ieskaņās” klientu ģimenēm bija iespēja radoši 

izpausties.  

Dienas centrs ir sagaidījis 2010.gadā sava pirmā bukleta izdošanu. Šajā bukletā centāmies 

parādīt visas pieejamās aktivitātes novada iedzīvotājiem. 

 

Paveiktais – mērāmais/nemērāmais Dienas centra darbībā par 2010. gadu: 

 Izdevies nodrošināt individuālu pieeju katram klientam. 

 Laipna un kompetenta attieksme. 

 Dienas centrs ir vieta, kur cilvēki var socializēties, integrēties.  

 Ir iestrādes savstarpējai palīdzībai iedzīvotāju vidū (humānā palīdzība). 

 Tiek attīstīta sociālā līdzdalība – maksas pakalpojumi, līdzatbildība 

problēmu risinājumu meklēšanā, neveicināt atkarību no sociālajiem 

pakalpojumiem.  

Arī 2011.gadā Dienas centrā plānots realizēt un pilnveidot daţādus sociālos pakalpojumus – 

tiks organizēta mobilā brigāde, bezdarbnieku apmācības cikls utt. 

  

 5.3.BĀRIŅTIESAS 
 

Ar 2009.gada 1.oktobri Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā darbu uzsāka trīs 

aizbildnības un aizgādnības iestādes- Lielvārdes novada Lielvārdes bāriľtiesa, kuras darbības 

teritorija noteikta par Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes lauku teritorijas (pagasta) teritoriju, 

Lielvārdes novada Jumpravas bāriľtiesa, kuras darbības teritorija noteikta par Jumpravas pagasta 

administratīvo teritoriju un Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesa, kuras darbības teritorija 

noteikta par Lēdmanes pagasta administratīvi teritoriju.  
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 5.3.1.Lielvārdes bāriņtiesa  
 

 Ar 2009.gada 1.oktobri Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā darbu uzsāka trīs 

aizbildnības un aizgādnības iestādes- Lielvārdes novada Lielvārdes bāriľtiesa, kuras darbības 

teritorija noteikta par Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes lauku teritorijas (pagasta) teritoriju, 

Lielvārdes novada Jumpravas bāriľtiesa, kuras darbības teritorija noteikta par Jumpravas pagasta 

administratīvo teritoriju un Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesa, kuras darbības teritorija 

noteikta par Lēdmanes pagasta administratīvo teritoriju. 

Bāriľtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar sociāliem dienestiem, valsts un 

pašvaldības policiju, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, tiesām, prokuratūru, 

citām bāriľtiesām un institūcijām, lai veiktu pasākumus bērnu un rīcības nespējīgo personu 

interesēs. 

Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās valstī ir ietekmējusi ģimeľu savstarpējās attiecības, 

kas nenoliedzami ietekmē vecāku pienākumu pildīšanu bērnu aprūpē un audzināšanā. Līdz ar to 

bērnu tiesību un interešu nodrošināšana daţkārt atkarīga no ģimenes spējas sociāli funkcionēt un 

risināt sociālās problēmas.  

  

Par bāriľtiesas darba apjomu 2010.gadā liecina arī bāriľtiesas pieľemtie sešdesmit septiľi 

(67) lēmumi. 

Tai skaitā bērnu tiesību un interešu nodrošināšanai, bāriľtiesa pieľēmusi astoľus (8) 

lēmumus un četrpadsmit (14) vecākiem ir atľēmusi aprūpes tiesības, no tiem sešiem (6) vecākiem 

ar bāriľtiesas darbinieku vienpersonisku lēmumu; iesniegti četri (4) prasības pieteikumi par 

aizgādības tiesību atľemšanu, no kuriem divas (2) bāriľtiesas prasības apmierinātas, bet divas (2) 

vēl lietas iztiesāšanas stadijā. 

Pēc tiesu pieprasījuma bāriľtiesa pieľēmusi vienu (1) lēmumu par viena vecāka atsevišķas 

aizgādības noteikšanu, vienu (1) lēmumu par bērnu dzīves vietas noteikšanu un vienu (1) lēmumu 

par bērna saskarsmes tiesību. Jāteic, ka lēmumu pieľemšana šīs kategorijas lietās ir vissmagākās, jo 

vecāki, risinot savas savstarpējās attiecības, daţkārt aizmirst bērna prioritārās intereses.  

Pēc tiesu spriedumiem bāriľtiesa pieľēmusi trīs (3) lēmumus par aizgādľa iecelšanu četrām 

(4) personām un viľu mantām. 

 

Pārstāvot bērnu un rīcībnespējīgo personu intereses, bāriľtiesa 2010.gadā piedalījās deviľās 

(9) sēdēs Ogres rajona tiesā, vienā (1) sēdē Rīgas apgabaltiesā, vienā (1) sēdē Augstākajā tiesā, 

divās (2) sēdēs Bauskas rajona tiesā, kā arī Lielvārdes pašvaldības administratīvās komisijas sēdēs, 

gadījumos, ja bērnu nepārstāvēja viľa vecāks. 

Kopš 2010.gada aprīļa Lielvārdes novada Lielvārdes bāriľtiesas pārraudzībā atrodas divas 

audţuģimenes, kuras savās ģimenēs ir uzľēmušas piecus (5) bērnus. Bāriľtiesa audţuģimeľu 

darbību uzrauga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā – ne retāk kā vienu reizi gadā.  

Sadarbībā ar Skrundas novada bāriľtiesu, 2010.gadā bāriľtiesa turpina sekot trīs (3) bērnu 

dzīves apstākļiem audţuģimenē Raľķu pagastā, sadarbībā ar Ķeguma novada bāriľtiesu veic 

pārraudzību par trīs (3) audţuģimenē ievietotiem bērniem Rembates pagastā.  

2010.gadā bāriľtiesa pārrauga sešu (6) aizbildľu darbību pār septiľiem (7) aizbildnībā 

esošiem bērniem.  

 

2010.gada ietvaros aizbildľa pienākumus par diviem (2) bērniem veic Lauberes bērnu nama 

direktore, par vienu (1) – VSAC „Rīga” filiāles „Teika” vadītāja, par vienu – VSAC „Rīga” filiāles 

„Pļavnieki” vadītāja.  

Bāriľtiesa pārrauga viena (1) aizgādľa darbu pār vienu (1) aizgādnībā esošu personu.   

2010.gadā bāriľtiesa savas darbības teritorijas iedzīvotājiem sniegusi viens simts astoľdesmit trīs 

(183) pakalpojumus apliecinājumu un citu Bāriľtiesu likumā noteikto funkciju veikšanā, iekasējot 

valsts nodevas Ls 1067, 30 (viens tūkstotis sešdesmit septiľus latus un 30 santīmus), plānoto 800 

latu vietā. 
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 5.3.2.Jumpravas bāriņtiesa  
 

Jumpravas bāriľtiesa darbojas tikai savā administratīvajā teritorijā, savas kompetences 

ietvaros sadarbojas ar tiesām, prokuratūru, citām bāriľtiesām un institūcijām. 

2010. gadā tika pieľemti 15 lēmumi, tai skaitā par aizgādības tiesību atľemšanu 4 lēmumi, 

par mantas pārvaldīšanu  - 1 lēmums, par aprūpes tiesību atľemšanu - 3 lēmumi, par bērnu 

nodošanu citas personas aprūpē - 1 lēmums, par bērnu ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē 

- 1 lēmums, par apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu bērnam 2 lēmumi, vienreizējie lēmumi par 

bērna izľemšanu no ģimenes - 2 lēmumi. 

Aizgādnībā esošo personu skaits 2010. gadā - 1 persona, ārpusģimenes aprūpē atradās 4 

bērni,  bērnu skaits, kuriem atľemtas bērnu aprūpes tiesības - 6 bērni. 

2010. gadā veiktas 75 notariālās darbības. 

Pārstāvot bērnu intereses bāriľtiesa piedalījusies 7 sēdēs Ogres rajona tiesā, kopā ar 

Jumpravas sociālā dienesta darbiniekiem veiktas pārbaudes 22 ģimenēs. 

 

 5.3.3.Lēdmanes bāriņtiesa 

  

2010.gadā bāriľtiesas sastāvā izmaiľas nav notikušas.  

Kā aizbildnības un aizgādnības iestāde Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesa Lēdmanes 

pagasta administratīvajā teritorijā aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un 

mantiskās intereses. Bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko interešu aizsardzības 

nolūkā 2010.gadā bāriľtiesa veica sekojošas darbības  atbilstoši “Bāriľtiesu likumā” noteiktajam: 

 

1. pārbaudīja bērna vai rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus- 45 pārbaudes akti, 

2. veica pārrunas ar bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu bez citu personu klātbūtnes un 

noskaidroja viľu viedokli attiecīgajā jautājumā, kas skar viľu intereses-  31 sarunas 

protokols, 

3. uzaicināja vecākus vai citas personas uz pārrunām, organizēja tikšanos un pieprasīja no 

tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personisko aizsardzību- 14 

pārskati par tikšanos un 37 sarunu protokoli , 

4. pieprasīja no valsts un pašvaldības iestādēm, organizācijām un komercsabiedrībām 

nepieciešamās ziľas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību 

ievērošanas likumību un izlemtu bāriľtiesas kompetencē esošus jautājumus- 28 

pieprasījumi par nepieciešamo informāciju, 

5. sadarbojās ar citām bāriľtiesām, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, 

veselības aprūpes, izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai 

nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu ievērošanu- 

sadarbība ar 11 bāriľtiesām, 4 izglītības iestādēm, 2 sociālajiem dienestiem, 2 tiesām, 3 

policijas iestādēm, 1ģimenes ārstu, 

6. lūdza psihologu veikt personas un ģimenes psiholoģisko izpēti un saľēma atzinumu par 

izpētes rezultātiem- 1 ģimenei, 1 personai, 

7. informēja sociālo dienestu par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna 

attīstība un audzināšana, kā arī pieprasīja sociālajam dienestam atzinumus par iespēju 

bērnam atgriezties vecāku aprūpē- 5 ģimenēm, 

8. veica amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziľas, kas nepieciešamas 

aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai,  

9. risināja vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos- 3 ģimenēs, 

10. piedalījās 3 tiesas sēdēs. 

 

 Bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantisko interešu un tiesību aizsardzības nolūkā 

Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesa veica sekojošas darbības: 
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 veica 4 nepilngadīgo mantisko lietu uzraudzību, t.i. veica mantas apskati, izprasīja 

informāciju no 2 pašvaldības iestādēm par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu un 

pieprasīja ziľas no kredītiestādēm par 2 nepilngadīgo bērnu konta stāvokli,  

 pieľēma lēmumu par atļauju rīkoties ar 1 nepilngadīgajam bērnam piederošo kustamo mantu 

un  2 vecākiem rīkoties ar  nepilngadīgā bankas kontu bērna interesēs. 

 

 Saskaľā ar “Bāriľtiesu likuma” 2.panta otrajā daļā noteikto bāriľtiesa izdara apliecinājumus 

un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus. Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesa 

2010.gadā veica 141 (viens simts četrdesmit viens) apliecinājumu un citas likumā noteiktās 

funkcijas, par to iekasējot Ls 453.40 (četri simti piecdesmit trīs lati un četrdesmit santīmi). 

Salīdzinājumā ar 2009.gadu, kurā tika veikti 99 (deviľdesmit deviľi) apliecinājumi un citas likumā 

noteiktās funkcijas, par to iekasējot valsts nodevu Ls 549.30 (pieci simti četrdesmit deviľi lati un 

trīsdesmit santīmi), izdarīto apliecinājumu skaits 2010.gadā ir pieaudzis, bet iekasētā nodeva 

samazinājusies, jo samazinājies ir noslēgto darījumu skaits, kuriem valsts nodeva ir lielāka, bet 

pieaudzis pilnvaru un kopiju apliecinājumi. 

 

 2010.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde 

bērnu un aizgādnībā esošu personu personisko un mantisko interešu nodrošināšanā pieľēma12 

(divpadsmit) koleģiālus lēmumus: 

 1 lēmums par aizbildľa atlaišanu no aizbildľa pienākumu pildīšanas sakarā ar aizbilstamā 

pilngadības sasniegšanu, 

 2 lēmumi par aprūpes tiesību atľemšanu vecākiem, 

 2 lēmumi par aizbildnības nodibināšanu bez vecāku gādības palikušam bērnam, 

 4 lēmumi par atļauju vecākam rīkoties ar nepilngadīgā mantu un naudas līdzekļiem, 

 1 lēmums ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu un ģimenes valsts pabalsta un 

apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksu nepilngadīgajam, 

 1 lēmums par atzinuma sniegšanu tiesai par saskarsmes tiesību noteikšanu vecākam ar 

bērniem, 

 1 lēmums par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atľemšanai. 

 

 Salīdzinājumā ar 2009.gadu bāriľtiesā pieľemto koleģiālo lēmumu skaits 2010.gadā ir 

pieaudzis, jo  2009.gadā pieľemti 8 (astoľi) lēmumi, bet 2010.gadā- 12 (divpadsmit lēmumi).  

2010.gadā ir pieaudzis lietu skaits saistībā ar bērna mantas pārraudzību. 

 2010.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesas pārraudzībā bija 5 aizbildľu ģimenes, 

kurās ievietoti 6 aizbildnībā esoši bērni, savukārt 2010.gadā citu pašvaldību administratīvajās 

teritorijās 4 aizbildľu ģimenēs nodoti Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta 4 aizbildnībā esoši bērni 

un uzraudzību veica attiecīgā bāriľtiesa, kurā dzīvo aizbildnis. Saskaľā ar “Bāriľtiesu 

likuma”31.pantā noteikto bāriľtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildľa rīcību bērna personisko un 

mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā- katru gadu pārbauda aizbilstamā dzīves apstākļus un 

aprūpi aizbildľa ģimenē. 2010.gadā bāriľtiesa katru aizbildľu ģimeni apsekoja vismaz vienu reizi, 3 

ģimenes apsekoja 3-4 reizes gadā. Bāriľtiesa līdz 1.februārim pieprasīja un  saľēma aizbildľa gada 

norēķinus par aizbildnības pārvaldību un pārbaudīja iesniegtos gada norēķinus.  

 

2010.gadā aizbildnības lietās bāriľtiesā saľemti 6 aizbildľa gada norēķini un 1 galīgais aizbildľa 

norēķins, beidzoties aizbildnībai sakarā ar aizbilstamā pilngadības sasniegšanu, 1 galīgais norēķins 

saľemts sakarā ar aizbildľa maiľu. 2010.gadā bāriľtiesa pusgadu pirms aizbildnības izbeigšanās 

informēja 2 aizbilstamos par sociālajām garantijām, kādas viľam pienākas savā pašvaldībā pēc 

aizbildnības izbeigšanās. Bāriľtiesa sagatavoja un iesniedza nepieciešamos dokumentus Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai un 

derīguma termiľa pagarināšanai- 2008.gadā izsniegtas 6 apliecības, 2009.gadā izsniegtas 3 

apliecības, 2010.gadā izsniegtas 8 apliecības. 
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  2010.gadā tika nodibinātas 2 aizbildnības bērniem, kuri bija palikuši bez vecāku gādības, 

izbeigta viena aizbildnība sakarā ar aizbilstamā pilngadības sasniegšanu, noľemta no kontroles 

viena aizbildnības lieta sakarā ar aizbildľa maiľu,   līdz ar to aizbildľu ģimeľu skaits saglabājas 

samērā nemainīgs. 

 2010.gadā tāpat kā 2008. un 2009.gadā Lēdmanes pagasta administratīvajā teritorijā aktīvi 

darbojas viena audţuģimene, kurā 2008.gadā bija ievietoti 6 bērni, 2009.gadā- 8 bērni un arī 

2010.gadā- 8 bērni. Pamatojoties uz noslēgtajiem Sadarbības līgumiem ar Rīgas bāriľtiesu un Ogres 

novada Madlienas bāriľtiesu, Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesa 2010.gadā apsekoja 

audţuģimeni 8 reizes, par ko audţuģimeľu 4 lietām pievienoti 16 sastādītie dzīves apstākļu 

pārbaudes akti, veica sarunas ar audţuvecākiem un audţubērniem par audzināšanas un sadzīves 

apstākļiem audţuģimenē- 15 sarunu protokoli ar audţuvecākiem un 14 sarunu protokoli ar 

audţubērniem., kā arī audţuvecāki 2 reizes gadā bāriľtiesā iesniedza katra audţubērna 

psihofizioloģiskās attīstības pārskatu, kā to paredz LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1036 

“Audţuģimeľu noteikumi”.  

 2010.gadā tāpat kā 2008. un 2009.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesas pārraudzībā 

atradās 1 aizgādnības lieta, un no aizgādľa pieprasīts un saľemts gada norēķins par aizgādľa 

darbību, aizgādnībā esošā persona tiek apsekota. vienu reizi gadā Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas centrā “Gintermuiţa” Jelgavā, par ko sastādīts dzīves apstākļu pārbaudes akts. 

 

 Sadarbībā ar Lielvārdes novada Sociālā dienesta darbinieci, kas strādā ar ģimenēm un 

bērniem, bāriľtiesas redzeslokā un uzraudzībā atrodas ģimenes, kurās netiek pietiekami nodrošināta 

bērna attīstība un uzraudzība. 2008.gadā uzskaitē no jauna tika uzľemta 1 ģimene, 2009.gadā- 2 

ģimenes, 2010.gadā- 1ģimene. Pavisam 2010.gadā bāriľtiesas redzeslokā bija 4 ģimenes, kurās nav 

pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana. 

 

 Salīdzinājumā ar 2008.gadu un 2009.gadu ekonomiskā situācija valstī 2010.gadā nav būtiski 

mainījusies, jo bezdarbnieku skaits Lēdmanes pagasta administratīvajā teritorijā nav samazinājies. 

Galvenokārt bez darba ir palikuši vecāki no ģimenēm, kurās aug nepilngadīgi bērni, tomēr 

2010.gadā salīdzinājumā ar 2009.gadu ir samazinājies  to ģimeľu skaits, kurās nav pietiekami 

nodrošināta bērna attīstība un audzināšana,  jo  2009.gadā uzskaitē no jauna tika uzľemtas 2 

ģimenes, bet 2010.gadā uzskaitē uzľemta tikai 1 ģimene, no uzskaites noľemta 1 ģimene, jo 

mainījušies apstākļi, kas bija par pamatu ģimenes uzľemšanai uzskaitē. Minēto ģimeľu 

samazinājums izskaidrojam ar to, ka vecāki aktīvi izmanto iespēju vērsties sociālajā dienestā, lai 

saľemtu likumā noteiktos pabalstus, iesaistās NVA organizētajā programmā “Darba praktizēšana 

pašvaldībā ar Ls 100 stipendiju”, kā arī meklē darbu ārpus valsts robeţas, bet bērnus, pamatojoties 

uz pilnvaras vai bāriľtiesas lēmumu, nodod citas personas aprūpē uz laiku, kamēr darba apstākļu dēļ 

pats nevar aprūpēt savu bērnu, līdz ar to bērniem tiek nodrošināta nepieciešamā pārstāvība, aprūpe 

un uzraudzība.  

 

 2010.gadā bāriľtiesa savu darbu kvalitatīvi varēja veikt sadarbojoties ar citām institūcijām, 

jo pozitīvs rezultāts darbā ar ģimenēm un bērniem bieţi 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 vienaudţu vidū, gan starp pieaugušajiem un bērnu.  

 

 2010.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriľtiesa aktīvi turpina 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. 2010.gadā lietots  apģērbs sagādāts 10 500 kg un izdalīts ģimenēm ar bērniem, 6 
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ģimenēm sameklētas atbalsta ģimenes Zviedrijā, kuras palīdz finansiāli un materiāli, sagādātas 

Ziemassvētku pārtikas pakas 12 daudzbērnu ģimenēm, 5 aizbildľu ģimenēm, 1 audţuģimenei un 7 

bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

 Ľemot vērā, ka trūcīgie iedzīvotāji nespēj atmaksāt juridiskā biroja vai advokāta 

pakalpojumus, bāriľtiesa 5 personām palīdzējusi sastādīt prasības pieteikumus tiesai bērnu 

uzturlīdzekļu lietā, 1 personai bērna paternitātes ieraksta apstrīdēšanas un paternitātes noteikšanas 

lietā,  un bez maksas konsultējusi 6 personas mantojuma lietu kārtošanā. 

6. ADMINISTRĀCIJA 
 

  2010.gadā darbu turpināja 2009.gada 6.jūnija vēlēšanās Lielvārdes novada domē ievēlētie 

15 deputāti: 

 Domes priekšsēdētājs – Imants Balodis 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks – Raimonds Graudiľš 

 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 2009.- 2010.gadā 

 
  2009.gads 

2010.gads 1.pusgads 2.pusgads 

Lēdmanes 

pagasts 

Jumpravas 

pagasts 

Lielvārdes 

novads 
Lielvārdes 

novads 

Lielvārdes 

novads 

Domes sēdes 

8 10 8 13 16 

Domes sēdēs 

pieľemto lēmumu 

skaits 
70 126 146 270 493 

Komiteju sēţu 

kopskaits 9 8 26 40 56 

Komiteju sēdēs 

izskatīto 

jautājumu 

kopskaits 174 79 138 278 553 

 

 

 

Domes sēdēs pieľemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības administrācija un pagastu 

pārvades, kā arī pašvaldības izveidotās iestādes. Pašvaldību struktūra 6.pielikumā.  
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Ar Lielvārdes novada domes 08.07.2009. sēdes lēmumiem, Lēdmanes un Jumpravas 

pagastos ir izveidotas pagastu pārvaldes, kas nodrošina iedzīvotājiem iespēju saľemt normatīvajos 

aktos noteiktos pašvaldību pakalpojumus, rada iespēju gan juridiskām, gan fiziskām personām 

norēķināties par novada domes, tās iestāţu, aģentūru un uzľēmumu noteiktajiem pakalpojumiem un 

saľemt novada domes noteikto palīdzību. Pārvaldes uzdevums ir nodrošināt pašvaldības 

kompetencē esošo izziľu izsniegšanu un sniegt informāciju par pašvaldības kompetencē esošajiem 

jautājumiem, pieľemt 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, pieľemt un reģistrēt iesniegumus, sūdzības un 

priekšlikumus un organizēt atbildes sagatavošanu iesniedzējiem, kā arī nodrošināt pieejamību 

informācijai par domes pieľemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju un pieprasīt un 

saľemt no iestādēm un publiskajām personām pārvaldes uzdevumu izpildei ziľas, statistisko un citu 

informāciju un dokumentus.  

 

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. 

 

2010.gada sākumā Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā strādāja 49 darbinieki. Pēc 

2010.gada datiem, Lielvārdes novada pašvaldības administrācijā tika nodarbināts 51 darbinieks, no 

tiem 15 vīrieši un 36 sievietes.  

Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas personāla sadalījums pēc izglītības 2010.gadā 

bija sekojošs: augstākā izglītība 33 darbiniekiem, no tiem 10 darbiniekiem - maģistra grāds, 19 

darbiniekiem - bakalaura grāds, 4 darbiniekiem - 1.līmeľa augstākā izglītība, 18 darbiniekiem - 

vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība. 
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Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas  

personāla sadalījums pēc vecuma  

 

 
 

Lielvārdes novada pašvaldības administrāciju veido šādas struktūrvienības un struktūrvienībās 

neiekļautie speciālisti: 

Administrācijas vadītājs 

Izglītības speciālists 

Izglītības psihologs 

Sekretārs- domes 

Sekretārs – tehniskais 

Sabiedrisko attiecību un kultūras menedţeris 

Vecākais jurists 

Juriskonsultants 

Logopēds 

Darba aizsardzības un ceļu speciālists 

Projektu vadītājs 

Personāla lietu speciālists 

Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas speciālists 

Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļa 

Pašvaldības izdevuma „Lielvārdes ziľas” redaktore 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

Būvvalde 

Lielvārdes novada pašvaldības policija 

Tehniskais personāls 

 

Dokumentu aprite 2009.- 2010.gadā 

 
  2009.gads 2010.gads 

1.pusgads 2.pusgads 

Lēdmanes 

pagasts 

Jumpravas 

pagasts 

Lielvārdes 

novads 
Lēdmanes 

pārvalde 

Jumpravas 

pārvalde 

Lielvārdes 

administrācija 

Lēdmanes 

pārvalde 

Jumpravas 

pārvalde 

Lielvārdes 

administrācija 

Saľemto 

dokumentu 

skaits 216 368 780 57 145 1109 69 513 2923 

Nosūtāmo 

dokumentu/ 

izziľu 
skaits 165/83 343/ 159 874/385 82/96 198/113 989/349 104/150 541/272 3795/385 

* bez dzimtsarakstu nodaļas dokumentiem 
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 6.1.Pasākumi administrācijas pilnveidošanai 

 
Lielvārdes novada pašvaldība 2009.gada oktobrī pieľēma lēmumu un ar 2010.gada 1.janvāri 

pārgāja uz vienotu finanšu un grāmatvedības uzskaites sistēmu – centralizēta grāmatvedība. Līdz ar 

to visas pašvaldības finanšu un grāmatvedības uzskaiti realizē Lielvārdes novada pašvaldības 

administrācijas finanšu un grāmatvedības nodaļa.  

Turpinot darbu pie administrācijas pilnveidošanas, tika pieľemts lēmums sākot ar 2011.gadu 

administrācijas darbu pārkārtot nodaļās – respektīvi administrācijas darbinieki tika sadalīti pēc to 

piekritības izveidotajām nodaļām. 

  

 6.2.Iedzīvotāju deklarēšana  
 

Iedzīvotāju deklarēšanas nodaļa nodarbojas ar iedzīvotāju uzskaiti un visiem, ar iedzīvotāju 

deklarēšanos, saistītajiem jautājumiem. 

 

Iedzīvotāju skaits Lielvārdes novadā  2009-2010.gads 

 

Iedzīvotāju skaits Uz 01.01.2009 Uz 01.01.2010. Uz 01.01.2011. 

Lielvārdes novadā kopā 11403 11451 11339 

Lielvārdes pilsētā 6832 6856 6791 

Lielvārdes lauku teritorijā 1051 1053 1065 

Jumpravas pagastā 2119 2126 2106 

Lēdmanes pagastā 1401 1416 1377 
 

 

 6.3.Civilstāvokļa aktu reģistrācija 

 
 Civilstāvokļa aktu reģistrācija ir viena no funkcijām, ko valsts deleģējusi veikt pašvaldību dzimtsarakstu 

nodaļām. 

 Dzimtsarakstu nodaļas metodisko darbu vada un kontrolē Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu 

departaments. Dzimtsarakstu nodaļas darbība notiek stingri ievērojot spēkā esošo likumdošanu. 

 Dzimtsarakstu nodaļas uzdevums ir veikt personu dzimšanas, laulības un miršanas faktu 

reģistrāciju. Nodaļā tiek veikta civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšana un labošana. Pēc 

fizisku un juridisku personu pieprasījuma, tiek sagatavoti un izsniegti atkārtoti civilstāvokļa aktu 

reģistrāciju apliecinoši dokumenti. Dzimtsarakstu nodaļā, pamatojoties uz personu iesniegtajiem 

dokumentiem, tiek veidotas uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiľas lietas. Nodaļā notiek 

regulārs darbs ar nodaļas arhīvu.  

 Nodaļā tiek veikts darbs svinīgu dzimšanas apliecību un laulību reģistrāciju ceremoniju 

sagatavošanā un vadīšanā. 

 

Dzimtsarakstu nodaļas darbības statistiskie rādītāji 

2009.-2010.gadā 

 
Darbības veids 2009.gads 2010.gads 
Dzimšanas  reģistrācija 104 84 

Laulības reģistrācija 53 62 

Miršanas reģistrācija 137 129 

Izsniegtas atkārtotas CAR 

apliecības 

34 37 

Uzvārda, vārda maiľas 3 3 

Reģistru papildināšana un labošana 27 17 

Dzimšanas reģistru statistiskā analīze 2009.-2010.gads 
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 2009.gads 2010.gads 

 Jumpravas 

pagasts 

Lēdmanes  

pagasts 

Lielvārdes  

pagasts 

Lielvārde Jumpravas 

pagasts 

Lēdmanes 

pagasts 

Lielvārdes 

pagasts 

Lielvārde 

Reģistrēti zēni 6 5 2 35 5 4 6 28 
Reģistrētas 
meitenes 

12 7 3 34 6 8 4 23 

Atzīta paternitāte 11 8 1 23 5 8 5 17 

Bērns reģ. 

vientuļajai mātei 
1 2 1 3 0 0 0 7 

Reģistrēti kopā 18 12 5 69 11 12 10 51 
 

Miršanas reģistru statistiskā analīze 2009.-2010.gads 

 

 2009.gads 2010.gads 

 Jumpravas 

pagasts 

Lēdmanes 

pagasts 

Lielvārdes 

pagasts 

Lielvārde Jumpravas 

pagasts 

 

Lēdmanes 

pagasts 

Lielvārdes 

pagasts 

Lielvārde 

Bērni un 

skolēni 
0 0 0 2 0 0 0 4 

Personas  
darbspēju 

vecumā 

4 1 3 9 3 5 2 17 

Personas 

pensijas 

vecumā 

22 21 9 66 18 13 8 59 

Vīrieši 13 15 8 37 13 12 6 44 
Sievietes 13 7 4 40 8 6 4 36 
Reģistrēti 

kopā 
26 22 12 77 21 18 10 80 

 
 

Laulības reģistru statistiskā analīze 
 

Gads Dzimt.nod. 

noslēgtās 

laulības 

Lielvārdes 

Romas kat. 

Baznīcā 

nosl.laulības 

Lielvārdes 

ev.luterisk. 

Baznīcā 

nosl.laulības 

Jumpravas 

Ev.luterisk. 

Baznīcā 

nosl.laulības 

Kopā 

 

Atzīmes reģ. 

par laulības 

šķiršanu 

2010.gads 34 18 9 1 62 14 

2009.gads 31 11 11 0 53 18 

 

  

 Dzimtsarakstu nodaļa regulāri sniedz informāciju PMLP Ogres nodaļai par nodaļā veikto 

darbu. Noslēdzoties mēnesim, civilstāvokļa reģistru 2 eksemplāri tiek nodoti Centrālajai Statistikas 

pārvaldei. Pusgadā 1 reizi nodaļa sagatavo sīku atskaiti par aizvadītajā periodā nodaļā veikto darbu, 

ko iesniedz dzimtsarakstu departamentā. Beidzoties kārtējam gadam, nodaļā tiek sagatavotas un 

nodotas iesiešanai reģistru grāmatas par aizvadīto gadu. Pēc apstrādes grāmatas tiek glabātas 

nodaļas arhīvā. 
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 6.4.Pašvaldības iepirkumi  
 

2010.gadā Lielvārdes novada pašvaldībā saskaľā ar Publisko iepirkumu likumu bija veikti 

24 iepirkumi.  

 

Būvdarbu iepirkumi: 

1. veicot iepirkumus saskaľā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu - 3, par kopējo summu 

165699 LVL; 

2. atklāts konkurss - 2, par 613415 LVL. 

 

Pakalpojumu iepirkumi: 

1. veicot iepirkumus saskaľā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu- 5, par kopējo summu 

47880 LVL; 

2. atklāts konkurss -2, par kopējo summu 41576 LVL. 

 

Piegādes iepirkumi: 

1. veicot iepirkumus saskaľā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu - 6, par kopējo summu 

43139 LVL; 

2. atklāts konkurss 2, par kopējo summu 48880 LVL. 

 

 7.Sabiedriskā kārtība un drošība 
 

 7.1.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. 

 

PERSONĀLSASTĀVS  

Darbinieku skaits pēc amatu saraksta 4 

Darbinieku skaits, kuri veic policijas pamatfunkcijas 4 

SAŅEMTIE IZSAUKUMI  

Apkalpoti izsaukumi kopā 302 

Izsaukumi, kas saistīti ar glābšanas darbiem 3 

Izsaukumi, kas saistīti ar apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu 42 

Aizturētās personas  

Kopā aizturētas personas 35 

Meklēšanā esošas personas  8 

Aizturētas uz aizdomu pamata par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu 6 

Aizturēti nepilngadīgie 7 

Nogādātas narkotisko vielu ietekmes pārbaudei uz ekspertīzi - 

Nogādātas atskurbtuvē Ogres policijas iecirknī 21 

Nogādātas dzīvesvietā (alkohola reibumā ,nepilngadīgās personas u.c.) 43 

RAKSTVEIDĀ SAŅEMTIE PERSONU IESNIEGUMI  
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Saľemtie iesniegumi 183 

Izskatīti iesniegumi 183 

REĢISTRĒTIE ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI  

Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli 108 

 Par pārkāpumiem kas paredzēti saistošos noteikumos - 

 Par apstāšanās stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu - 

 Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētiem pārkāpumiem 108 

 Piemēroti naudas sodi uz vietas 4 

 Izteikti mutiski brīdinājumi 32 

DARBS MASU PUBLISKOS SPORTA UN CITA VEIDA PASĀKUMOS  

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 42 

Nostrādātās stundas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu pasākumos 345 

 

 8. Iedzīvotāju informēšana 

 
Sakot ar 2009.gada 2.pusgadu iedzīvotāju informētības nodrošināšanai pašvaldība izdod 

laikrakstu „Lielvārdes ziľas”. Laikraksts iznāk divas reizes mēnesī ar tirāţu 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 iestāţu nolikumi un domes izdoties saistošie noteikumi. 

Tāpat informācija tiek publicēta mājas lapā www.lielvārde.lv.  

Lai nodrošinātu iedzīvotāju iespējas iegūt daţāda 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 Lielvārdes novada sporta centrā ir uzstādīti  publiskie interneta 

pieejas punkti – e-kioski.  
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 PIELIKUMI 

 Pielikums Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 
pamatbudžets 2009.- 2011.gads, LVL” 

 

Klasifikācijas 

kods Posteľa nosaukums 

Budţeta 

izpilde 

2009.gadā 

Budţeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budţeta 

plāns 

2011gadam 

I. IEŅĒMUMI 6 172 771 5 985 388 5 045 742 

1.0. Nodokļu ieľēmumi 3 146 165 3 540 251 3 191 839 

1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 2 964 034 3 304 036 2 985 339 

1.1. Ieľēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 2 964 034 3 304 036 2 985 339 

1.1.1.1. 
Saľemts iepriekšējā gada nesadalītais atlikums no Valsts kases 
sadales konta X 45358 36 830 

1.1.1.2. 

Saľemts no Valsts kases sadales konta no pārskata gada 

ieľēmumiem 2 964 034 3 258 678 2 948 509 

1.4. ĪPAŠUMA NODOKĻI 171 316 219 296 191 500 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 171 316 219 296 191 500 

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 114 050 139 823 125 000 

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 57 266 79 473 66 500 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 10 815 16 919 15 000 

2.0. Nenodokļu ieľēmumi 161 564 57 617 12 810 

8.0.0.0. IEĽĒMUMI NO UZĽĒMĒJDARBĪBAS UN ĪPAŠUMA 28 417 2 052 1 500 

8.6.0.0. 

Procentu ieľēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts 

parāda vērtspapīriem 28 417 2 052 1 500 

9.0.0.0. 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 7 027 7 155 5 310 

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budţetā 2 832 3 507 2 610 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  4 195 3 648 2 700 

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 9 811 10 511 6 000 

12.0.0.0. PĀRĒJIE NENODOKĻU IEĽĒMUMI 116 309 7 523 0 

13.0.0.0. 

IEĽĒMUMI NO VALSTS (PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA KAPITALIZĀCIJAS 0 30376 0 

3.0. MAKSAS PAKALPOJUMI UN CITI PAŠU IEĽĒMUMI 520 469 476 825 543 194 

21.3.0.0. 

Ieľēmumi no budţeta iestāţu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu ieľēmumi 485 953 466 320 543 044 

21.3.4.0. 

Procentu ieľēmumi par maksas pakalpojumu un citu pašu 

ieľēmumu ieguldījumiem depozītā vai kontu atlikumiem 4 0 0 

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 109 199 85 490 83 450 

21.3.7.0. 

Ieľēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 1 099 1 201 690 

21.3.8.0. Ieľēmumi par nomu un īri 83 427 78 953 67 415 

21.3.9.0. 

Ieľēmumi par pārējiem budţeta iestāţu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 292 224 300 676 391 489 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie budţeta iestāţu ieľēmumi 

par budţeta iestāţu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi 

pašu ieľēmumi 34 516 10 505 150 

18.0.0.0. VALSTS BUDŢETA TRANSFERTI 969 557 1 812 684 1 207 899 

18.6.0.0. 

Pašvaldību budţetā saľemtie uzturēšanas izdevumu transferti 

no valsts budţeta 810 577 1 494 929 1 079 644 

18.6.1.0. Pašvaldību budţetā saľemtā valsts budţeta dotācija 442 900 128 870 149 523 

18.6.2.0. Pašvaldību budţetā saľemtās valsts budţeta mērķdotācijas 310 258 1 336 583 923 923 
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18.6.3.0. 

Pašvaldību budţetā saľemtie uzturēšanas izdevumu transferti 

ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 

budţeta iestādēm 0 27801 6 198 

18.6.4.0. 

Pašvaldību budţetā saľemtā dotācija no pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fonda 57 419 1 675 0 

18.6.9.0. 

Pārējie valsts budţeta iestāţu uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām 0 0 0 

18.7.0.0. 

Pašvaldību budţetā saľemtie kapitālo izdevumu transferti un 

mērķdotācijas no valsts budţeta 28 404 0 0 

18.8.0.0. 

Pašvaldību budţetā saľemtie valsts budţeta transferti Eiropas 

Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 130 576 317 755 128 255 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŢETU TRANSFERTI 1 375 016 98 011 90 000 

19.1.0.0. Ieľēmumi no vienas pašvaldības cita budţeta veida 711 0 0 

19.2.0.0. Ieľēmumi pašvaldību budţetā no citām pašvaldībām 160 080 98 011 90000 

19.3.0.0. Ieľēmumi no rajona padomēm 1 214 225 0 0 

19.3.1.0. 

Ieľēmumi pašvaldības budţetā no rajona padomes no valsts 

budţeta dotāciju un mērķdotāciju sadales 938 431 0 0 

19.3.2.0. Pārējie maksājumi no rajona padomēm 275 794 0 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ 6 848 457 5 765 235 5 515 088 

1000 Atlīdzība 3 451 208 2 853 928 2 580 710 

1100 Atalgojums 2 783 216 2 293 758 2 077 635 

1200 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 667 992 560 170 503 075 

2000 Preces un pakalpojumi 1 578 078 1 479 921 1 527 794 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 5 016 2 356 2 156 

2200 Pakalpojumi 1 013 420 850 052 911 812 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 

inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 533 588 598 315 582 209 

2400 Grāmatas un periodiskie izdevumi 5 197 3 650 3 575 

2500 Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 19 671 25 548 28 042 

2800 
Pakalpojumi, kurus budţeta iestādes apmaksā noteikto funkciju 
ietvaros, kas nav iestādes administratīvie izdevumi 1 186 0 0 

4000 Procentu izdevumi 179 384 155 449 192 237 

3000 Subsīdijas un dotācijas 15 905 27 088 18 078 

6000 Sociālie pabalsti 186 375 494 881 397 804 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 154 692 466 302 363 399 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 29 238 26 164 22 394 

6400 

Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem natūrā 

un kompensācijas 2 445 2 415 12 011 

7000 

Valsts budžeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas 

pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, 

starptautiskā sadarbība 301 200 145 563 141 387 

7200 Pašvaldību budţeta uzturēšanas izdevumu transferti 301 200 145 563 141 387 

7210 

Pašvaldību budţeta uzturēšanas izdevumu transferti citām 

pašvaldībām 130 546 142 951 141 387 

7260 

Pašvaldības budţeta dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fondam 170 654 2 612 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 136 307 608 405 657 078 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 19 310 20 955 38 228 

5200 Pamatlīdzekļi 1 116 997 587 450 618 850 

   Ieņēmumu deficīts (-) vai pārpalikums  -675 686 220 153 -469 346 

1 Aizņēmumi 283 856 -11 548 -78 924 

1.2. Saľemtie ilgtermiľa aizľēmumi 578 861 249 723 241028 

1.3. Saľemto ilgtermiľa aizľēmumu atmaksa -295 005 -261 271 -319 952 
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2 Naudas līdzekļu izmaiņas 819 597 -125 067 666 210 

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 360 740 541 143 666 210 

2.2. Naudas līdzekļu atlikums gada beigās 541 143 666 210 0 

3 Līdzdalība komersanta pašu kapitālā 427 767 83 538 117940 
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Pielikums Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības speciālais 
budžets 2009.-2011.gads, LVL” 
 

 

Klasifikācijas 
kods Posteľa nosaukums 

Budţeta 

izpilde 
2009.gadā 

Budţeta 

izpilde 
2010.gadā 

Budţeta 

plāns 
2011.gadam 

I. IEŅĒMUMI 171 508 121 432 120318 

1.0. Nodokļu ieľēmumi 11 662 10 045 120318 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 11 662 10 045 9000 

8.0.0.0. 

IEĽĒMUMI NO UZĽĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 136 70 0 

8.6.0.0. 

Procentu ieľēmumi par depozītiem, kontu 

atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem 136 70 0 

12.3.0.0. Daţādi nenodokļu ieľēmumi 709 0 0 

5.0. Transferti 159 001 111 317 111318 

18.0.0.0. VALSTS BUDŢETA TRANSFERTI 64 434 111 317 111318 

18.9.1.0. Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu (ielu) fondiem 64 434 111 317 111318 

19.0.0.0. PAŠVALDĪBU BUDŢETU TRANSFERTI 94 567 0 0 

19.2.0.0. Ieľēmumi pašvaldību budţetā no citām pašvaldībām 0 0 0 

19.3.0.0. Ieľēmumi no rajona padomēm 94 567 0 0 

19.3.1.3. 

Autoceļu (ielu) fondam no valsts dotāciju un 

mērķdotāciju sadales 94 567 0 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ 193 873 172 691 127733 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 186 598 172 691 127733 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 185 887 172 691 127733 

1000 Atlīdzība 4 502 0 0 

1100 Atalgojums 3 678 0 0 

1210 

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas 824 0 0 

2000 Preces un pakalpojumi 181 385 172 691 127733 

2200 Pakalpojumi 176 460 171 320 127733 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 4 925 1 371 0 

7000 

Valsts budţeta transferti, dotācijas un mērķdotācijas 
pašvaldībām uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, 

starptautiskā sadarbība 711 0 0 

2.0. Kapitālie izdevumi (5000+9000) 7 275 0 0 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 7 275 0 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 7 275 0 0 

04.000 Ekonomiskā darbība  12 791 0 0 

04.500 Transports 12 791 0 0 

05.000 Vides aizsardzība 3 818 26 921 11396 

06.000 Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana  177 264 145 770 116337 

III 

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), DEFICĪTS (-) 

(I-II) -22 365 -51 259 -7 415 

IV. FINANSĒŠANA 22 365 51 259 7415 

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi 22 365 51 259 7415 

         

 

 

 

 Pielikums Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības Ziedojumi 
un dāvinājumi 2008.-2010.gads, LVL” 
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Klasifikācijas 

kods Posteľa nosaukums 

Budţeta 

izpilde 

2008.gadā 

Budţeta 

izpilde 

2009.gadā 

Budţeta 

izpilde 

2010.gadā 

I. IEŅĒMUMI 4 283 1 921 573 

6.0. ZIEDOJUMI UN DĀVINĀJUMI 4 283 1 921 573 

23.0.0.0. 
SAĽEMTIE ZIEDOJUMI UN 
DĀVINĀJUMI 4 283 1 921   

23.3.0.0. 

Procentu ieľēmumi par ziedojumu 

un dāvinājumu  0 0 3 

23.4.0.0. 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas 

saľemti no juridiskajām personām 1 000 1 266 570 

23.5.0.0. 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas 

saľemti no fiziskajām personām 3 280 650 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ 2 108 2 700 2677 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 2 108 2 700 1867 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 2 108 2 215 1587 

2200 Pakalpojumi 88 1 487 751 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 2 020 728 836 

5000 Pamatkapitāla veidošana     810 

6000 Sociālie pabalsti 0 485 280 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 0 22   

06.000 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 935 0 997 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 88 1 045 1216 

09.000 Izglītība 1 000 894 184 

10.000 Sociālā aizsardzība 85 739 280 

III 

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS 

(+), DEFICĪTS (-) (I-II) 2 175 -779 -2104 

IV. FINANSĒŠANA -2 175 779 2104 
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 Pielikums Nr.5 “LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IELU 
STĀVOKLIS” 

 

Nr. 

p/k 
Ielas  nosaukums Ielas garums Seguma veids Ielas esošais stāvoklis 

1 2 4 7 8 

  Lielvārdes pilsēta       

1 Andreja Pumpura iela 2.501 

Asfalts 

Ielas asfaltētais posms ir jau 
nolietojies, vietām ir bedres, uz ielas 

braucamās daļas ir ielāpi, kas ir 

nelīdzeni. Ielas nomales praktiski 
nav, uz tām ir izveidojies apauguma 

slānis. Ielas posmā, kur ir grants 

segums, ielas dilumkārta, gadu gaitā, 
ir nogreiderēta, uz ielas veidojas 

bedres, gar ielas malām izveidojies 

apauguma slānis. 

Grants 

2 Atpūtu iela 1.110 
Asfalts 

Grants 

3 Austriľu ceļš 0.714 
Asfalts 

Grants 

4 Druvas iela 0.514 
Asfalts 

Grants 

5 Gaismas iela 0.987 
Grants 

Asfalts 

6 Gunāra Priedes iela 0.402 
Asfalts 

Grants 

7 Kalna iela 0.186 
Asfalts 

Grants 

8 Krasta iela 0.159 
Asfalts 

Grants 

9 Liepu iela 0.709 
Asfalts 

Grants 

10 Mēness iela 
0.293 Asfalts 

0.563 Grants 

11 Meţa iela 1.762 
Grants 

Asfalts 

12 Puškina iela 0.840 
Asfalts 

Grants 

13 Skolas iela 1.332 
Asfalts 

Grants 

14 Upes iela 0.664 
Asfalts 

Grants 

15 Vītolu iela 0.439 
Grants 

Asfalts 

16 Zvaigţľu iela 1.631 

Grants 

Asfalts 
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17 Avotu iela  0.372 

Asfalts Iela ir sliktā stāvoklī, tā ir nelīdzena, 

katru gadu uz tās veidojas bedres, 

kuras tiek aizpildītas ar karsto 
asfaltbetona masu. Nomales tik pat 

kā nav, tās ir nosēdušās zem 

asfaltbetona seguma līmeľa un uz 
tām ir izveidojies apauguma slānis.  

18 Akmeľu iela 0.037 

19 Dārza iela 0.378 

20 Parka iela 1.057 

21 Pils iela 0.710 

22 Putnu iela 0.719 

23 Slimnīcas iela 0.701 Asfalts 

24 Smilšu iela 0.214 Asfalts 

25 Spīdolas iela 0.616 Asfalts 

26 Stacijas iela 1.824 Asfalts 

27 Uzvaras iela 1.095 Asfalts 

28 Ausekļa iela 1.304 Asfalts 

Daļa ielas seguma ir atjaunota, taču 

daļa ir nelīdzena, kur veidojās bedres 

un plaisas, nomales ir ar apauguma 
kārtu.  

29 Dravnieku iela 0.571 Asfalts 

30 Edgara Kauliľa aleja 0.778 Asfalts 

31 Raiľa iela 1.531 Asfalts 

32 Rembates iela 1.675 Asfalts 

33 Lauku iela 0.844 Asfalts 

Esošai asfaltbetona segums ir labā 

stāvoklī, ir sakārtota ūdens atvades 

sistēma, gājēju celiľi un ielas 
apgaismojums. 

34 Mākoľu iela 0.110 Asfalts Ielas segums ir labs, bez jebkādiem 
defektiem. 35 Lāčplēša kapu ceļš 0.106 Asfalts 

36 Baľutas iela 0.212 Grants 

Grants segums ir nelīdzens, 

braucamā daļa gadu gaitā ir kļuvusi 

zemāka nekā pieguļošās teritorijas, 
tāpēc netiek nodrošināta lietus ūdens 

atvade, kas veicina peļķu veidošanos 

uz brauktuves daļas. Esošie grāvji 
pilda tikai noteces funkciju. Vietās, 

kur ir novadgrāvji ir izveidojusies 

apauguma kārta.  

37 Bērzu iela 0.652 Grants 

38 Birzes iela 0.165 Grants 

39 Burtnieku iela 0.272 Grants 

40 Ceriľu iela 0.232 Grants 

41 Cīruļu iela 0.241 Grants 

42 Čiekuru iela 0.331 Grants 

43 Daugavas iela 0.473 Grants 

44 Dievukalnu iela 0.462 Grants 

45 Draudzības iela 0.353 Grants 

46 Ezeru iela 0.080 Grants 

47 Gundegu iela 0.185 Grants 

48 Jāľa Grestes iela 0.440 Grants 

49 Kastaľu iela 0.420 Grants 

50 Krīvu iela 0.209 Grants 

51 Ķiršu iela 0.534 Grants 

52 Laimas iela 0.187 Grants 

53 Laivu iela  0.215 Grants 

54 Lakstīgalu iela 0.290 Grants 

55 Lapu iela 0.260 Grants 

56 Līču iela 0.324 Grants 

57 Liepziedu iela 0.088 Grants 
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58 Madaru iela 0.190 Grants 

59 Māras iela 0.232 Grants 

60 Mednieku iela 0.429 Grants 

61 Miera iela 0.910 Grants 

62 Nākotnes iela 0.268 Grants 

63 Opernieku iela 0.289 Grants 

64 Ošu iela 0.314 Grants 

65 Ozolleju iela 0.607 Grants 

66 Ozolu iela 0.837 Grants 

67 Pērkona iela 0.227 Grants 

68 Pieneľu iela 0.178 Grants 

69 Pļavu iela 0.185 Grants 

70 Prieţu iela 0.186 Grants 

71 Roţu iela 0.059 Grants 

72 Saules iela 0.349 Grants 

73 Smilgu iela 0.642 Grants 

74 Strautu iela 0.058 Grants 

75 Teiku iela 0.313 Grants 

76 Vidus iela 0.229 Grants 

77 Virsaišu iela 0.445 Grants 

78 Zaļā iela 0.343 Grants 

79 Ziedu iela 0.080 Grants 

     

  Jumpravas pagasts       

 Jumpravas ciems       

1 Pirmo bezdelīgu iela 0.209 Asfalts 

Iela ir sliktā stāvoklī, tā ir nelīdzena, 
katru gadu uz tās veidojas bedres, 

kuras tiek aizpildītas ar karsto 

asfaltbetona masu. Nomales tik pat 

kā nav, tās ir nosēdušās zem 
asfaltbetona seguma līmeľa un uz 

tām ir izveidojies apauguma slānis. 

Uz ielas esošās akas ir gan iesēdušās, 
gan izlīdušas virs esošā asfaltbetona 

līmeľa, kā arī pie akām veidojās 

izskalojumi. 

2 Bērzu iela 0.211 Asfalts 

3 Ceriľu iela 0.164 Asfalts 

4 Dzelzceļa iela 0.476 Asfalts 

5 Graudu iela 0.186 Asfalts 

6 Inţenieru iela 0.177 Asfalts 

11 Skolas iela 0.200 Asfalts 

12 Vidus iela 0.468 Asfalts 

13 Krapes iela 0.115 Asfalts 

14 Ziedu iela 0.061 Asfalts 

15 Centra iela 0.131 Asfalts 

7 Liepu iela 0.396 
Asfalts Ielas asfaltētais posms ir jau 

nolietojies, vietām ir bedres, uz ielas 
braucamās daļas ir ielāpi, kas ir 

nelīdzeni. Ielas nomales praktiski 

nav, uz tām ir izveidojies apauguma 

slānis. Ielas posmā, kur ir grants 
segums, ielas dilumkārta, gadu gaitā, 

ir nogreiderēta, uz ielas veidojas 

bedres, gar ielas malām izveidojies 
apauguma slānis. 

Grants 

8 Ozolu iela 0.647 

Asfalts 

Grants 
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9 Neatkarības iela 0.239 Grants Grants segums ir nelīdzens, 

braucamā daļa gadu gaitā ir kļuvusi 

zemāka nekā pieguļošās teritorijas, 
tāpēc netiek nodrošināta lietus ūdens 

atvade, kas veicina peļķu veidošanos 

uz brauktuves daļas. Esošie grāvji 
pilda tikai noteces funkciju. Vietās, 

kur ir novadgrāvji ir izveidojusies 

apauguma kārta.  

10 Rītupītes iela 0.284 Grants 

16 Pašvaldības ceļš 0.127 Grants 

17 

Pašvaldības ceļš 

0.238 Grants 

  Dzelmes ciems       

18 Dzelmes iela 0.187 Asfalts Iela ir sliktā stāvoklī, tā ir nelīdzena, 

katru gadu uz tās veidojas bedres, 
kuras tiek aizpildītas ar karsto 

asfaltbetona masu. Nomales tik pat 

kā nav, tās ir nosēdušās zem 
asfatbetona seguma līmeľa un uz tām 

ir izveidojies apauguma slānis.  

19 Saules iela 0.391 Asfalts 

  
Kopā Lielvārdes 

novadā: Kopā 48.056   

    Asfalts 24.343   

    Grants 23.713   
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Pielikums Nr.6 „Lielvārdes pašvaldības struktūras shēma” 
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 Pielikums Nr.7. Lielvārdes novada sociāla dienesta sociālo pabalstu un sociālo 
pakalpojumu budžeta izpilde 2010.gadā 

           

Nr. Pabalstu veidi Lielvārde Jumprava Lēdmane 

p.k. summa ģimenes personas summa ģimenes personas summa ģimenes personas 

1. Pabalsts garantētā minimālā 

ienākumu līmeľa 

nodrošināšanai 147150,84 193 591 42594,95 75 407 26149,65 66 170 

2. Dzīvokļa pabalsts 

daudzdzīvokļu mājā 163252,00 198 608 1270,00 29 88 2795,00 37 91 

3. Pabalsts kurināmā iegādei 

privātajā namīpašumā 20190,00 288 748 7365,00 166 467 520,00 7 19 

4. Vienreizējs pabalsts ārkārtas 

situācijā 2445,16 22 70 989,00 11 12 2180,80 18 32 

5. Citi pabalsti 42990,84 x x 14087,83 x x 3346,85 x x 

5.1. Daļēji vai pilnā apmērā 

apmaksāts veselības aprūpes 

pabalsts 7602,03 331 404 1393,16   64 984,70   49 

5.2. Bērnu ēdināšanas daļējs vai 

pilnībā apmaksāts pabalsts 

izglītības iestādēs 31636,80 336 542 10255,70   69 1609,51   57 

5.2. Pabalsts personām ar 

funkcionāliem traucējumiem       630,00   11       

5.5. Pabalsts pensionāriem un 

invalīdiem nozīmīgās dzīves 

jubilejās 200,00 x 2       100,00   1 

5.6. Pabalsts Ziemassvētkos: 339,46 x x x x x x x x 

5.6.1. Lielvārdes novada 

bāriľtiesas uzskaitē 

esošajiem bērniem, kuri 70,00 2 6             
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dzīvo audţuģimenē 

5.6.2. Personām pansionātos un 

bērniem bērnu namos 264,46 x 23             

5.7. Nacionālajiem karavīriem 60,00 x 3             

5.8. Politiski represētajiem 690,00 x 69 260,00   27 80,00   8 

5.9. Pabalsts personām ar 

funkcionāliem traucējumiem 1036,72 x 31             

5.10. Pabalsts audţuģimenei par 

audţuģimenes pienākumu 

pildīšanu 8640,00 2 6             

5.11. Sociālās garantijas bārenim 

un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš 

sasniedzis pilngadību un 

kuram beigusies ārpus 

ģimenes aprūpe 530,00 x 2       265,00   1 

5.12. Sociālās garantijas bārenim 

un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš 

sekmīgi turpina mācības 

vispārējās vai prof. izglītības 

iestādē 1875,00 x 6       1350,00   4 

5.13. Sociālās garantijas bārenim 

un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš 

sekmīgi turpina studijas 

augstskolā vai koledţā, x x x             

5.14. Sociālās garantijas bārenim 

un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš 

sasniedzis pilngadību, x x x             
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dzīvojamās platības īrēšanai 

5.15. Daţādi pabalsti 
3752,01 28 79 1488,97   108 752,64   80 

5.16. Vienreizējs pabalsts 

personai, kura atbrīvota no 

ieslodzījuma vietas 180,00 x 6 60,00   2       

6. Sociālā dienesta 

pakalpojumi: 19844,73 x x 14728,23 x x 2093,10 x x 

6.1. Citi sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi x x               

6.2. Personas ievietošana sociālās 

aprūpes iestādē 19844,73 x 12 14728,23   12 2093,10   5 

  KOPĀ sociālajiem 

pabalstiem un sociālajiem 

pakalpojumiem 262224,75     81035,01     38880,45     

7. Aprūpe mājās 5503,32 x 7 3070,11 x 7 900,00 x 2 
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 Pielikums Nr.8. Lielvārdes novada domes 27.04.2011. sēdes 
Nr.5 lēmums Nr.3 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 
konsolidētā 2010.gada pārskata apstiprināšanu” 
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 Pielikums Nr.9. Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu 
pārskatu 
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