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2012. gada nogalē domes sēdē tika apstiprināts Lielvārdes novadam ļoti nozīmīgs attīstības plānošanas 

dokuments „Lielvārdes novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013. - 2030. gadam” (turpmāk – LNIAS 

2030), kas ir novada galvenais attīstības plānošanas dokuments, kurš nosaka pašvaldības ilgtermiņa 

attīstības redzējumu, mērķus un prioritātes, kā arī telpiskās attīstības perspektīvu rakstiskā un grafiskā 

veidā; tas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas iezīmē novada attīstību 

turpmākajiem 17 gadiem, nodrošinot tā ilgtspējīgas dzīves vides, sociālo un ekonomisko attīstību. Tā 

izstrādē ņemti vērā Eiropas Savienības, nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa attīstības plānošanas 

stratēģiskie dokumenti, kā, piemēram, Stratēģija „Eiropa 2020”, Eiropas Telpiskās attīstības perspektīva 

(ESDP), „Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam”, tāpat arī LR normatīvie akti un 

zinātniskā literatūra.  

 

Uz 2012.gada 1.janvāri savu dzīvesvietu Lielvārdes novadā deklarējušas 10966 personas (par 

208 personām mazāk, nekā 2011.gada 1.janvārī), t.sk., Lielvārdes pilsētā 6533, Lielvārdes pagastā – 

1053 personas, Jumpravas pagastā – 2063 personas un Lēdmanes pagastā – 1317 personas.  

 

Lielvārdes novada pašvaldības pārziņā atrodas 26 pašvaldības iestādes un aģentūras. Domes 

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

novada domes izpilddirektors, Lielvārdes novada pašvaldības administrācija, Jumpravas pagasta un 

Lēdmanes pagasta pārvaldes.  

Sabiedrības informēšanai par pašvaldības īstenoto darbību un pieņemtajiem lēmumiem, 

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

pašvaldības izdevumu, kā arī regulāri sniedz aktuālu informāciju tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv  

 

Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2012.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts 

ieņēmumu un izdevumu daļā. Kopējie ieņēmumi ir Ls 6 220 008, bet izdevumi – Ls 6 749 173 (t.sk., 

2012.gads Lielvārdes novada pašvaldības darbā raksturojams kā ļoti aktīvs 

novadam nozīmīgu plānošanas dokumentu izstrādē un būvniecības darbu 

realizācijā, uzlabojot infrastruktūru un paaugstinot pašvaldības ēku   

energoefektivitāti un izglītojot iedzīvotājus par energoefektīviem paradumiem 

ikdienā, kā arī attīstot kultūrvidi,  izglītību un nodrošinot citu pakalpojumu 

pieejamību.   

Lielvārdes novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Lielvārdes 

pilsētu, Lielvārdes pagastu, Lēdmanes pagastu un Jumpravas pagastu. Novada 

administratīvais centrs ir Lielvārdes pilsēta. Lielvārdes novads jeb 

pilsētnovads
1
 (novads, kura sastāvā ietilpst pilsēta) atrodas 52 km uz 

dienvidaustrumiem no Rīgas - Rīgas ārējās metropoles areālā jeb Rīgas 

aglomerācijas zonā kopā ar citām 19 novadu pašvaldībām un Jelgavu. 

Lielvārdes novadu un Rīgu savieno dzelzceļš. Novadu šķērso nozīmīgs 

autoceļš A6 ar augstu satiksmes intensitāti.  

 

 

 

 

 

CIENĪJAMIE LIELVĀRDES 
NOVADA PAŠVALDĪBAS 
PUBLISKĀ PĀRSKATA LASĪTĀJI! 

http://www.lielvarde.lv/


5 

ieguldījums SIA „Lielvārdes Remte” Ls 322 329 un aizdevumu pamatsummas atmaksa Ls 340 319), 

naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu Ls 1 012 726, uz gada beigām Ls 889 118, savukārt 

saņemto aizņēmumu kopsumma 2012.gadā ir Ls 405 557.  

Lielāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, tāpēc šī 

nodokļa izmaiņas ietekmē kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumus. 2012.gadā iedzīvotāju ienākuma 

nodoklis veido 55% no visiem pašvaldības ieņēmumiem un tas, salīdzinot ar 2011.gadu, ir pieaudzis par 

5 % , kas latos ir Ls 153 998. Otrs lielākais pamatbudžeta ieņēmumu avots 2012.gada budžetā ir 

maksājumi no valsts budžetu mērķdotācijām, t.sk. dažādu fondu maksājumi caur valsts budžetu. Kopā 

tie ir 28% no kopējiem ieņēmumiem, kas ir par 17 % mazāk nekā 2011.gadā. 

 

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

dažādas izmaiņas. Kopējie izdevumi pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai un kultūrai ir 

palielinājušies, savukārt izdevumi sociālai aizsardzībai un izglītībai samazinājušies. 

 

Pašvaldības speciālo budžetu veido īpaši iezīmēti ieņēmumi un tā līdzekļi lietojami saistībā ar 

šiem ieņēmumiem. 2012. gadā Lielvārdes pašvaldības budžetā no autoceļu fonda tika saņemti Ls 111 

161  - faktiski tikpat cik 2010. un 2011.gadā un kas ir par divām reizēm mazāk nekā 2008.gadā un par 

30% mazāk nekā 2009.gadā. 

 

Lielvārdes pašvaldības aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumu kopsumma veido 

13,10% no pašvaldības ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un valsts budžeta transfertiem). Nākamajos 

gados, pamatbudžeta ieņēmumiem saglabājoties tādā pašā apjomā, kopējais saistību apmērs sāktu 

samazināties.  

 

Kopš 2007.gada, nu jau piekto gadu pēc kārtas, pašvaldība turpina Kohēzijas fonda (KF), 

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

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

fonda (ESF), Latvijas – Šveices sadarbības programmas un finanšu programmas „Inteliģenta enerģija 

Eiropai”, valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmas līdzfinansēto projektu realizāciju. 2012.gadā 

notika darbs ar 18 projektiem – pašvaldība pabeidza 9 projektus un turpināja realizēt 9 projektus: 
 

 KF līdzfinansējums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta”, realizēja SIA 

„Lielvārdes Remte” (pabeigts); 

 KPFI līdzfinansējums: „Saules kolektora sistēmas uzstādīšana "Lielvārdes novada sporta centra" 

hallei siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai" 

(pašvaldība lauzusi līgumu par projekta realizāciju lielā sadārdzinājuma dēļ); 

 ERAF līdzfinansējums: „Izglītības iestāžu informatizācija” (pabeigts), „Ūdenssaimniecības 

attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs” (realizācija); 

 ESF finansējums: „Speciālistu piesaiste Lielvārdes novada pašvaldībai” (pabeigts), „Sociālās 

rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes 

novadā” (realizācija), „Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs” 

(realizācija), „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

(pabeigts), „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās” (realizācija). 

 ELFLA līdzfinansējums: „  Elektroniskā rezultātu tablo iegāde Jumpravas vidusskolai”  

(realizācija), „Pašvaldības autoceļa Nr.12 „Plēsumi – Lielvārde – Rozītes” rekonstrukcija” 

(pabeigts), „Pašvaldības autoceļa „ Lejskaļi – Birzmaļi” vienkāršota renovācija” (pabeigts), 

„Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu vienkāršota rekonstrukcija” (pabeigts); 

 EZF finansējums: „Atpūtas vietu labiekārtošana Lielvārdē” (realizācija), „Jumpravas pagasta 

kapu teritorijas labiekārtošana” (pabeigts); 
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 Latvijas – Šveices sadarbības programma: „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs” (realizācija); 

 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta programma: „Atbalsts piena un piena produktu iegādei 

Lielvārdes novada izglītības iestāžu skolēniem” (realizācija), „Valsts un ES atbalsts augļu un 

dārzeņu piegādei skolēniem Lielvārdes novada vispārējas izglītības iestādēs (Skolas auglis) 

(realizācija)”.  
 

Lielvārdes novada pašvaldība kā sadarbības partneris 2012.gadā turpināja līdzdarboties divos projektos: 

 Finanšu programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai” līdzfinansējums: CONURBANT (angļu val. 

„An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in 

participating to the CovenANT of Mayors”) projekta vadītājs – Salaspils novada pašvaldība 

(realizācijā); 

 ESF līdzfinansējums: „Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās 

kapacitātes stiprināšana”,  „Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību 

darbinieku kapacitātes stiprināšana” (realizācija), projekta vadītājs – Ogres novada pašvaldība 

(pabeigts). 

 

Tāpat kā 2011.gadā, arī 2012.gadā pašvaldība izsludināja Lielvārdes novada pašvaldības 

nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu, kur tika saņemti astoņi pieteikumi, no 

kuriem nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa vērtēšanas komisija 6 projektus 

apstiprināja un 2 noraidīja. 2012.gadā Lielvārdes novada pašvaldība nevalstiskajām organizācijām 

kopsummā piešķīrusi 1500,00 LVL šī konkursa ietvaros.  

 

 2012.gadā Lielvārdes novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie attīstības plānošanas dokumenta 

„Lielvārdes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.- 2030.gadam” izstrādes.  

 

 Turpinām strādāt, rūpējoties par kvalitātes nodrošinājumu gan pašvaldības Administrācijas un 

pašvaldības iestāžu ikdienas praktiskajā darbā, gan plānojot nākamos soļus novada infrastruktūras 

sakārtošanā un iedzīvotāju dzīves līmeņa paaugstināšanā.  

 

 

 

I.Balodis 

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs  
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Apstiprinātie un spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti 
 

2012.gadā Lielvārdes novada teritorijā spēkā bija sekojoši attīstības plānošanas dokumenti: 

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

kas sastāv no: 
 

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

teritorijas plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”; 

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

Teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašuma Raiņa ielā 35 (kadastra Nr.7433 

b002 0137), Lielvārdē, teritorijai; 

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

izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

 

2. 2009.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.37 „ Grozījumi Lielvārdes novada domes 

26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”, kas 

papildināti ar: 

2.1. „Lielvārdes un Lielvārdes lauku teritorijas (Lielvārdes pagasta), teritorijas plānojuma grozījumu 

grafiskās daļās un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”. 

 

3. „Lielvārdes novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam” (apstiprināta 2012.gadā). 

 

 

 1.1.Lielvārdes novada pašvaldības budžets 

 1.1.1. Pamatbudžets 

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

nodrošina savu autonomo funkciju izpildi, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar 

finansiālajām iespējām. Tas sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta un ziedojumu un dāvinājumu 

budžeta, kuri apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem. Pašvaldības rīcībā esošie finanšu resursi būtiski 

ietekmē pašvaldības darbību un ilgtspējīgas attīstības iespējas. 

  

Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2012.gadam ir bezdeficīta budžets, t.i., sabalansēts 

ieņēmumu un izdevumu daļā. Kopējie ieņēmumi ir Ls 6 220 008, bet izdevumi – Ls 6 749 173 (t.sk., 

ieguldījums SIA „Lielvārdes Remte” Ls 322 329 un aizdevumu pamatsummas atmaksa Ls 340 319), 

naudas līdzekļu atlikums uz 2012.gada sākumu Ls 1 012 726, uz gada beigām Ls 889 118, savukārt, 

saņemto aizņēmumu kopsumma 2012.gadā ir Ls 405 557.  
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Pašvaldības kopējie ieņēmumi 2012. gadā ir samazinājušies par Ls 178 560, jeb par 3% salīdzinot 

ar 2011.gadu. 

 
* plānotie ieņēmumi 

 

Lielāko pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļu veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tāpēc šī 

nodokļa izmaiņas ietekmē kopējos pašvaldības budžeta ieņēmumus.  
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2012.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis veido 55% no visiem pašvaldības ieņēmumiem un tas, 

salīdzinot ar 2011.gadu, ir pieaudzis par 5 % , kas latos ir Ls 153 998.  

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu īpatsvars pašvaldības ieņēmumos ir 5%. 2012. gadā tika 

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

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

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam Ls 5,00. 

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

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

ierobežojumu. 

 

Otrs lielākais pamatbudžeta ieņēmumu avots 2012.gada budžetā ir maksājumi no valsts budžetu 

mērķdotācijām, t.sk. dažādu fondu maksājumi caur valsts budžetu. Kopā tie ir 28% no kopējiem 

ieņēmumiem, kas ir par 17 % mazāk nekā 2011.gadā. 77% no valsts mērķdotācijām paredzētas 

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

Izglītības un Kultūras ministrijām un darbiniekiem.  

 

 

 
 

 

2012.gada budžets veidots ar mērķi pabeigt iepriekšējos gados iesāktos darbus, kā arī nodrošināt 

pašvaldības iestāžu darbu un funkciju veikšanu.  

Galvenā vērība, tāpat kā iepriekšējos gados, pievērsta izglītības sistēmai – 53% no visiem budžeta 

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

apguvi. Budžeta līdzekļi vairāk kā 3.2 milj.Ls apmērā tika novirzīti pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu 
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ikdienas uzturēšanai, pedagoģisko un pārējo darbinieku atlīdzībai, mācību procesa nodrošināšanai un ēku 

remontdarbiem. 
 

Otru lielāko izdevumu daļu sastāda pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana – 20% 

(2011.gadā  - 13%). Šajos izdevumos iekļauti teritorijas uzkopšanas, kapu apsaimniekošanas, autoparka 

uzturēšanas izdevumi, t.sk. auto līzingu maksājumi.  

Izdevumi vispārējiem vadības dienestiem sastāda 9% no kopējiem izdevumiem un sastāv no 

deputātu, administrācijas un izpildvaras uzturēšanas un pašvaldības aizņēmumu kredīta procentu 

izdevumiem. 

 

 
 *plāns 

 

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

dažādas izmaiņas.  Kopējie izdevumi pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai un kultūrai ir 

palielinājušies, savukārt izdevumi sociālai aizsardzībai un izglītībai samazinājušies. 
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Analizējot pašvaldības pamatbudžeta izdevumus pēc ekonomiskās klasifikācijas redzams, ka 

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

obligātās iemaksas – 52% (2009.gadā - 51%, 2010. Un 2011.gadā – 49%) no visiem 2012.gada 

izdevumiem. Šajos izdevumos iekļauti arī valsts finansēto pedagoģisko darbinieku atalgojumi.  

 

11% pašvaldības izdevumus veido ieguldījumi pašvaldības pamatkapitālā, 15% no pašvaldības 

izdevumiem ir visi pašvaldības izmantotie pakalpojumi, savukārt materiālu, preču un energoresursu 

iegāde veido 12%. 
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1.1.2. Speciālais budžets 

 

Speciālais budžets ir pašvaldības budžeta sastāvdaļa, kuru veido ar pašvaldības pamatbudžetu 

nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu izdevumu segšanai, un kura līdzekļi izlietojami saistībā 

ar minētajiem ieņēmumiem. 

 

2012. gadā Lielvārdes pašvaldības budžetā no autoceļu fonda tika saņemti Ls 111 161  - faktiski 

tikpat cik 2010. un 2011.gadā un kas ir par divām reizēm 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 ieņēmumu kritums būtiski ietekmē ceļu uzturēšanas izdevumus. Faktiski pašvaldība var 

atvēlēt līdzekļus tikai ceļu ikdienas uzturēšanai – sniega tīrīšanai, ceļu greiderēšanai un bedrīšu 

remontam. Pie tam ar esošo finansējumu sniegotas ziemas periodā nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu 

ceļu uzturēšanu. Ielu un ceļu periodiskai uzturēšanai, kas ietver liekākus remontus un autoceļu segumu 

uzlabošanas pasākumus, šobrīd pašvaldībai no autoceļu fonda nav finansējuma. 

Otrs speciālā budžeta ieņēmumu veids ir ieņēmumi no dabas resursu nodokļa, kas 2012.gadā 

sastādīja tikai Ls 9304. 

 

1. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOVĒRTĒJUMS DIVOS IEPRIEKŠĒJOS GADOS 

 

N.p.k. 

Nekustamā īpašuma 

veids 

Sākotnējā vērtība Izmaiņas 
uz 

31.12.2008. 

uz 

31.12.2009. 

uz 

31.12.2010. 

uz 

31.12.2011 

uz 

31.12.2012 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

LVL LVL LVL LVL LVL LVL % LVL % LVL % LVL % 

1 Zeme 509 687 512 131 

1 889 

721 

2 186 

778 

2 194 

848 2 444 100,48% 

1 377 

590 368,99% 297 057 115,72% 8 070 100,37% 

2 Ēkas 
4 859 

782 

6 306 

647 

6 391 

845 

7 188 

872 

7 278 

467 

1 446 

865 129,77% 85 198 101,35% 797 027 112,47% 89 595 101,25% 

3 

Būves un pārējais 

nekustamais īpašums 
7 675 

680 
7 932 

547 
8 108 

921 
8 180 

849 
8 635 

194 256 867 103,35% 176 374 102,22% 71 928 100,89% 
454 
345 105,55% 

kopā  13 045 149 14 751 325 16 390 487 17 556 499 18 108 509 1 706 176 113,08% 1 639 162 111,11% 1 166 012 107,11% 552 010 103,14% 
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2. PAŠVALDĪBAS KAPITĀLA VĒRTĪBA UN PAREDZĒTĀS IZMAIŅAS 

 

 

Lielvārdes pašvaldības līdzdalība uzņēmumu kapitālā 

 

Nr. 

p.k. Nosaukums 

Reģistrācijas  

Nr. 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

01.01.2012. 

Iegāde, 

saņemts 

bez 

atlīdzības 

Ieguldījumu 

pārvērtēšana 

Citas 

izmaiņas 

Ieguldījumu 

uzskaites 

vērtība uz 

31.12.2012. 

Līdzdalība 

uz  

01.01.2012.  

Līdzdalība 

uz  

31.121.2012.  

                            

Uzņēmuma dati 

Pašu 

kapitāls uz 

01.01.2012. 

Pašu 

kapitāls uz 

31.12.2012. 

      LVL LVL LVL LVL LVL % % LVL LVL 

1 

SIA 

„Lielvārdes 

Remte" 47403003244 1517734 322 329 14578 7000 1861641 100 100 1517734 1861641 

  

SIA „Ogres 

rajona 

slimnīca"  40003222317 268970 0 0 0 268 970 17,55 17.55 2 516 730 3 775 146 

  Kopā: 

  

 1 786 704 322 329 14 578 7 000 2 130 611 X X X X 

          



 
 14 

 Finansiāli lielu projektu realizācijai pašvaldībai ir tiesības ņemt ilgtermiņa vai īstermiņa 

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

ierobežotas, jo pašvaldības aizņēmumu kopējo pieļaujamo palielinājumu saimnieciskajā gadā 

nosaka gadskārtējā valsts budžeta likums un parāda saistības, kurām iestājies atmaksāšanas 

termiņš kārtējā saimnieciskajā gadā kopā ar iepriekšējo gadu parādu saistībām, kurām iestājies 

atmaksāšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 20% no pašvaldības kārtējā saimnieciskā gada budžeta 

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

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

sniegtajiem galvojumiem, kā arī nokavētie maksājumi, soda naudas un citi ar šiem maksājumiem 

saistītie izdevumi. 

 Aizņēmumu saņemšanai ir nepieciešama Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 

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

saistīti ar ņemtajiem aizņēmumiem, sniegtajiem galvojumiem un plānotajiem aizņēmumiem un 

galvojumiem. Galvenokārt, aizdevuma līgumi tiek noslēgti ar Valsts kasi. 

 

 Lielvārdes pašvaldības aizņēmumu pamatsummas un procentu maksājumu kopsumma 

sastāda 13,10% no pašvaldības ieņēmumiem (bez mērķdotācijām un valsts budžeta transfertiem). 

Nākamajos gados, pamatbudžeta ieņēmumiem 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 2012.gada 
pamatbudžeta 

ieņēmumiem, %  

2013 571423 2132 573555 13,50 

2014 526181 265595 791776 18,64 

2015 506084 2163 508247 11,96 

2016 483066 1882 484948 11,41 

2017 428137 2727 430864 10,14 

2018 397539 4063 401602 9,45 

2019 333901 3738 337639 7,95 

2020 320973 3741 324714 7,64 

2021 308045 2801 310846 7,32 

2022 295095 2186 297281 7,00 
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*plāns 
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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).  

 

 
* plāns 

 

Lielvārdes novadā kopā ir 8 kultūras iestādes, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta 

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

amatierkolektīviem un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs.  

2012.gadā Lielvārdes novads kultūrai tērēja 8 % no visiem izdevumiem, kas ir par 2% 

vairāk nekā 2011.gadā.  

2012.gadā tika īstenotas izmaiņas amatierkolektīvu vadītāju atalgojumu sistēmā, kā arī 

veikti kapitālieguldījumi kultūras namu infrastruktūrā.  
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TERITORIJAS UN MĀJOKĻU ATTĪSTĪBA 

 
Šajā sadaļā iekļauti visi pašvaldības izdevumi, kas saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu, 

transporta nodrošināšanu, ielu apgaismošanu, zaļumsaimniecību, kapu uzturēšanu u.c. 

pašvaldības teritorijā esošu objektu uzturēšanu. 
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 2. Izglītība un sports 
 

Lielvārdes novadā ir 10 izglītības iestādes (2 pirmsskolas izglītības iestādes, 4 vispārējās 

izglītības iestādes, 3 – profesionālās ievirzes iestādes (mūzikas, mākslas un sporta skola) 1 – 

speciālās izglītības iestāde). 2012. gada 3. septembrī  novada vispārizglītojošās mācību iestādēs 

kopā mācījās 1050 skolēni saskaņā ar Valsts izglītības informatizācijas sistēmas (VIIS) datiem.  

 

Izglītība joprojām ir pašvaldības prioritāte, kurai no visiem budžeta izdevumiem 

2012.gadā iztērēti 53% (jeb 3’224158 Ls) izglītības sistēmai. 

 

2012.gadā tika pabeigts Eiropas sociālā fonda (ESF) projekts „Pedagogu konkurētspējas 

veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” īstenošana, turpinās pedagogu 

profesionālās darbības izvērtēšana tiem, kuri nebija iesaistīti projektā.  

 

Tāpat kā iepriekšējā gadā, Lielvārdes novada skolās skolēniem bija iespēja piedalīties 60 

interešu izglītības programmās, kuru mērķis ir attīstīt skolēnu talantus un ar savu kolektīvu 

sniegumu iesaistīties novada un valsts mēroga interešu izglītības pasākumos. 

 

Arī 2012.gadā veikts mērķtiecīgs darbs Lielvārdes novada izglītības sistēmas sakārtošanā 

un uzlabošanā- izglītības programmu pieejamība atbilstoši skolēnu vajadzībām, kvalitatīvu 

interešu izglītības programmu realizācija, 20 olimpiāžu un vairāku konkursu organizēšana 

mācību priekšmetos sadarbībā ar Ikšķiles un Ķeguma novadiem, pilnveidota Lielvārdes novada 

tīmekļa vietnes sadaļa par izglītības aktualitātēm, organizēti skolēnu pašpārvaldes pasākumi 

(pieredzes apmaiņa, sporta spēles). 

 

2012.gadā visās Lielvārdes novada skolās ir ieviesta e- klases sistēma, lai uzlabotu 

izglītības iestāžu vispārējo izglītības kvalitāti, veicinātu skolēnu un skolotāju iesaistīšanos 

radošos projektos.  
 

 2.1.EDGARA KAULIŅA LIELVĀRDES VIDUSSKOLA 
 

2012.gadā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola savu darbību veikusi saskaņā ar iestādes 

budžetu 2012. gadam, skolas attīstības plānu 2007. - 2012.gadam, skolas darba plānu 2012. 

gadam, kā arī mērķprogrammu par remontdarbiem Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.  

Skolas izglītojošā darbība veikta 4 izglītības programmās: Vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā programma –310110011, Vispārējās pamatizglītības programma – 21011111, 

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

programma „Izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem”- 21015811. Skolā mācījās 513 

izglītojamo.  

Skola aktīvi ir iesaistījusies ESF darbības 

programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.2.2.1.5. 

apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana 

izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. Skolas 

vadības pārstāvji ieguvuši papildizglītību Latvijas 

Universitātes programmā „Skolotāju - mentoru 

profesionālā pilnveide” ieguvuši mentora darbības 

kvalifikāciju. Pateicoties piešķirtajiem papildus 

līdzekļiem (17813 Ls) attīstīta skolas materiāli tehniskās 

bāze un mācību vide: iegādāti jauni datori, nodrošināta 
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darba vide e-klases darbībai, izremontēti 2 mācību kabineti, izveidotas plašākas skolas ēdnīcas 

telpas un tās papildinātas ar  iekārtām un inventāru, iegādāti mācību līdzekļi un mācību 

grāmatas. Saimnieciskās darbības nodrošināšanai iegādāts traktors zāles pļaušanai. Realizēts 

projekts „Lielvārdes izglītības iestāžu informatizācija”. Uzsākts projekts „Atbalsta pasākumu 

īstenošana Lielvārdes novada izglītības iestādēs”. 

Skola veica izglītības kvalitātes izvērtēšanu gan skolotājiem, gan arī izglītojamajiem. 

Metodisko materiālu apkopojums tika izvērtēts starpnovadu un valsts metodisko izstrādņu skatē 

2012.gada martā.  

Skolas skolotāji aktīvi piedalījās starpnovadu un valsts organizētajā metodisko izstrādņu 

skatē – skolotājas Ilgas Vetšteinas darbs ieguva 2.vietu valsts mērogā. 

Skola aktīvi iesaistījās un realizēja projektu „Skolas auglis” un „Skolas piens”, 

nodrošinot izglītojamajiem papildus iespēju saņemt uzturā augļus, saknes un piena produkciju.  

Vecāko klašu skolēni realizēja vairākus labdarības projektus. 20 jaunieši tika apbalvoti ar 

AWARD bronzas un sudraba nozīmēm par jauniešu programmas AWARD izpildi. 

Skola piedalījās ikgadējā informātikas un tehnoloģijas Latse`2012 konferencē Pļaviņās un dalījās 

pieredzē par skolas darbu informācijas tehnoloģiju izmantošanā.  

Skola veicinājusi sadarbību ar vecākiem: organizēja lekcijas, 

tikšanās ar bērnu un jauniešu speciālistiem.  

 Apkopotie  izglītojamo mācību darba rezultāti tika 

iedalīti 4 pamatgrupās: 1-3 balles, 4-5 balles, 6-8 balles un 9-

10 balles. Rezultātu analīzē iegūtie secinājumi: uzlabojušies 

mācību darba rezultāti, samazinājies izglītojamo skaits ar 1-3 

un 4-5 ballēm, palielinājies skaits 9-10 ballu vērtējumu grupā. 

Vērtējumu raksturs atbilst Gausa līknes proporcijām un iegūtā 

proporcija 6-10 ballu joslā ir optimāla un aptver lielāko daļu 

izglītojamo. 

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. Jaunieši aktīvi iesaistījušies 

patriotiskās audzināšanas pasākumos: 11. novembra piemiņas pasākums, Patriotisko dziesmu 

konkurss visām klasēm un ierindas mācības skate.   

Lielvārdes vidusskolā tika organizētas starpnovadu skolu pašpārvalžu sporta spēles un jau par 

tradīciju kļuvušais ikgadējais pasākums „Nāc un 

eksperimentēt sāc!” 

Skola plāno piedalīties izglītības kvalitātes un izglītības vides 

pasākumos, kā arī veidot projektus  par skolas izglītības vidi, 

iegūstot papildus finansējumu.  

Skola nav paredzējusi veikt būtiskas izmaiņas pedagogu un 

tehnisko darbinieku štatu komplektācijā un slodžu sadalē. 

 

Skola sadarbojas ar visām izglītības iestādēm novadā, 

Lielvārdes novada pašvaldību, Lielvārdes novada pašvaldības 

sociālo dienestu, Lielvārdes novada pašvaldības 

bāriņtiesu, Lielvārdes kultūras namu, Lielvārdes novada pašvaldības policiju, Lielvārdes novada 

sporta centru, kā arī ar iestādēm, kuras veic izglītības mācību darba un vides uzraudzību.  

Skolas kolektīvs kopā ar skolas padomi noteikuši prioritātes izglītības iestādes attīstībai 2013. - 

2015. gadam.  

Skolas 2012.gada budžets 533477 Ls (no tiem 285661 

Ls atalgojums, 70684 Ls darba devēju sociālais nodoklis) tika 

veidots gan kā iestādes pamatfunkciju nodrošinājums, gan arī uz 

attīstību vērsts ar papildus finansējumu. 
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Skola veic savu darbību Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā un Kaibalas skolas filiālē. 

 

 

 2.2. JUMPRAVAS VIDUSSKOLA 
 

 

 
Foto: Jumpravas vidusskola 

 

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

Rītupītes 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. 

2012./2013. mācību gadu uzsāka 196 skolēni, un 27 pedagogi, no kuriem 7 ir mūsu 

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

Kopš 1983. gada esam vidusskola, kurā bijuši 37 pamatskolas un 27 vidusskolas izlaidumi. 

Katru gadu vasaras brīvdienās skolā notiek remonti. Katru gadu 1.klases mācību kabinetā tiek 

nomainīti soli un krēsli, datorklase regulāri tiek papildināta ar jauniem datoriem, iekārtota 

multimēdiju klase ar interaktīvo tāfeli. Gada kopējais budžets, ko finansēja pašvaldība 2007. 

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

244571 LVL, plānotais 2011.gadā – 147195 LVL, 2012.gadā – 191645LVL. 2011.gada vasarā 

skola tika siltināta.   

Šodien mēs apgūstam pamatizglītības un vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmu. Skolēni var mācīties divas svešvalodas. Vidusskolēni mācās arī filozofiju, kultūras 

vēsturi. Neatņemama skolas dzīves sastāvdaļa ir mācību priekšmetu olimpiādes un mācību 

priekšmetu nedēļas, kas noslēdzas ar kopīgu pasākumu, kad skolēni tiekas ar interesantiem 

cilvēkiem un skolas absolventiem. 

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

starpnovadu mācību olimpiādēs un konkursos. Izcīnītas godalgotas vietas.  

 Esam ierindojušies 11.vietā „Draudzīgā Aicinājuma” skolu reitingā lauku skolu grupā, 

ņemot vērā CE rezultātus.   

Lai pilnveidotu skolēnu uzturu un priekšstatu par veselīgu dzīves veidu, skolas 1.-9.klašu 

skolēni piedalījās Lauku atbalsta dienesta programmā „Skolas auglis” un 1.- 4.kl.„Piena 

programmā”. 

Mūsu skolas skolēni ir noklausījušies dažādas lekcijas par neformālo izglītību, 

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

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

rādītas jaunākās animācijas filmas. Skolēnus ar saviem priekšnesumiem un 

paraugdemonstrējumiem priecējuši velotriālisti.  

Šogad Jumpravas vidusskolas skolēni piedalījās makulatūras vākšanas akcijā un savāca 

4880 kg makulatūras. 

Veiksmīgi darbojas E-klase. 
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Nākošā mācību gada prioritāte ir materiāli tehniskās bāzes uzlabošana dabaszinību 

kabinetiem fizikā, ķīmijā un bioloģijā.  

Jumpravas vidusskolas skolēnu pašpārvalde turpina sadraudzību ar Skrīveru A.Upīša 

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

Projektu nedēļas ietvaros sākumskolas klasēs norisinājās mācību priekšmetu nedēļa, 

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

vidusskolas skolēni rakstīja projektus, veica ZPD un gatavoja teātra izrādi.  

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

ansamblī, basketbolā, volejbolā, sporta un jaunsargu pulciņā, netradicionālās tehnikas, vizuālās 

mākslas pulciņā. 

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 Žetonu vakara mēnesis, 

kad abiturienti rāda kādas lugas iestudējumu. Gadu garumā iestudētas latviešu un cittautu autoru 

lugas. Aprīlis ir mācību priekšmetu olimpiāžu noslēguma laiks. Maijā, kad svin Mātes dienu, 

skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi aicina visus uz 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 mūža garumā. Mēs lepojamies ar saviem vidusskolas 

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

sekmīgi mācās vidējās speciālajās mācību iestādēs. Viņi 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. 
 

 2.3. LIELVĀRDES PAMATSKOLA 
 

Lielvārdes pamatskolā 2011\12. mācību gadā bija 15 klašu komplekti, kuros mācījās 259 

skolēni un divas pirmskolas grupas, kurās mācījās - 34 audzēkņi.  

2012/13 mācību gadā skolā ir 15 klašu komplekti. Mācās 256 skolēni un divās pirmskolas 

grupās – 38 audzēkņi. 

Skola realizē trīs izglītības programmas: 

- Lielvārdes pamatskolas izglītības programmu – programmas kods 21011111; 

- Lielvārdes pamatskolas mazākumtautības izglītības programmu – programmas kods 

21011121; 

- Lielvārdes pamatskolas pirmskolas izglītības programmu – programmas 

kods 00011111. 

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

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

Lielvārdes novada domes finansēts sociālais pedagogs.  

Pedagogi aktīvi piedalījās ES finansētajos kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. 

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

otrajā pusgadā bija 24,1 likmes. 

              Skolā vispusīgi tiek organizēts interešu izglītības darbs. Skolēni darbojas 

kultūrizglītības, lietišķās mākslas, sporta programmās.  

2012. 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 piedāvājums dažādiem 

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

procesa modernizēšanai atbilstoši mūsdienu prasībām. 



 
 22 

2012.gadā skolas datorzinību kabinets tika aprīkots ar jaunu datortehniku, kā arī iegādāti 14 

portatīvie datori un interaktīvā tāfele. 

Skolā tika izbūvēts jauns latviešu valodas un literatūras kabinets ar laboratoriju, kurš tika 

aprīkots ar jaunām mēbelēm un modernu mācību aprīkojumu. 
 

 

 2.4. LĒDMANES PAMATSKOLA 
 

1. Īss darbības raksturojums 

Lēdmanes pamatskolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība. Lēdmanes pamatskola 

īsteno vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), pirmsskolas izglītības 

programmu (kods 01011111), speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar 

mācīšanās traucējumiem (kods 21015611) un speciālās pamatizglītības programmu 

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

jomu interešu izglītības programmas. 

2. Statistika 

Lēdmanes pamatskolā strādā 22 pedagogi, tajā skaitā – pieci pedagogi pirmsskolas grupās. 

Tehnisko darbinieku skaits – 16. 

2011./ 2012. mācību gada beigās Lēdmanes pamatskolā mācījās 97 izglītojamie no 1. – 9. klasei 

un 51 pirmsskolas grupu audzēknis. 

2012./ 2013. mācību gadu uzsāka 98 izglītojamie no 1. – 9. klases un 48 pirmsskolas grupu 

audzēkņi. 

 

3. Pasākumi 

Lēdmanes pamatskolā tradicionāli tiek rīkoti šādi pasākumi: 

1. septembris – Zinību diena, 

Miķeļdienas gadatirgus, 

Skolotāju diena, 

Rudens karnevāls, 

Lāčplēša dienas pasākums, 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgā līnija, 

Ziemassvētku pasākums, 

Valentīna dienas balle, 

Mātes dienas koncerts, 

Mācību gada noslēgums – Sporta diena. 

Katru gadu 9. klases izglītojamie piedalās Lāčplēša dienas pasākumā Andreja Pumpura 

Lielvārdes muzejā. 

 

2012. gadā Lēdmanes pamatskolas izglītojamie piedalījušies 23 mācību priekšmetu olimpiādēs, 

skatēs un konkursos. Kā arī 21 sporta sacensībās, kurās gūti arī ievērojami panākumi, piemēram: 

1. vieta Rīgas atklātajā komandu krosā 1999. – 2000. gadā dzimušām meitenēm mazo 

pamatskolu grupā, 

2. vieta Rīgas atklātajā komandu krosā 1997. – 1998. dzimušām meitenēm mazo pamatskolu 

grupā, 

2. vieta Rīgas atklātajā komandu krosā 2001. – 2002. dzimušiem zēniem mazo pamatskolu 

grupā, 

2. vieta Rīgas atklātajā komandu krosā 1999. – 2000. dzimušiem zēniem mazo pamatskolu 

grupā, 

2. vieta Latvijas skolēnu 65. spartakiādes pavasara krosā mazo pamatskolu grupā. 
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4. Realizētie, uzsāktie projekti, pasākumi 

No 2012. gada septembra Lēdmanes pamatskola veiksmīgi pārgājusi uz elektronisko skolvadības 

sistēmu „E – klase”, kas ievērojami atvieglojusi pedagogu darbu izglītojamo mācību sasniegumu 

uzskaitē, to analīzē, radījusi iespēju ātrāk un efektīvāk komunicēt ar izglītojamo vecākiem. 

Lēdmanes pamatskolā tiek realizēts projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada 

izglītības iestādēs”, kura laikā izglītojamajiem ir iespēja izmantot logopēda, psihologa, skolotāja 

palīga, speciālā pedagoga, koriģējošās vingrošanas pedagoga pakalpojumus, kā arī apmeklēt 

pagarināto dienas grupu un uzlabot savas lasīšanas prasmes. 2012. gadā šī projekta ietvaros 

izglītojamajiem tika organizētas divas mācību ekskursijas. 

Ar interaktīvās tāfeles uzstādīšanu matemātikas kabinetā un divu portatīvo datoru 2012. gada 15. 

martā un sešu stacionāro datoru 2012. gada 22. jūnijā saņemšanu beidzot noslēdzās jau 2009. 

gadā uzsāktais skolu informatizācijas projekts. 

Tā kā skolas sporta zāles grīda bija tā nolietojusies, ka bērni, krītot, guva nobrāzumus, vasarā par 

4877,00 latiem tika veikta grīdas virsmas trīsreizēja slīpēšana, līniju atjaunošana un grīdas 

lakošana, ko kvalitatīvi un laikā veica SIA „Sporta Halle”.  

Pēc izglītojamo un viņu vecāku ieteikuma vasarā notika Lēdmanes pamatskolas 3. stāva gaiteņa 

un daļēji kāpņu telpas remonts par summu 6114,00 latu. 

2012./ 2013. mācību gadā uzsākta fakultatīva angļu valodas apguve 1. klases izglītojamajiem. 

 

5. Plānotie projekti, pasākumi 

2012. gada nogalē, veicot darbu pie 2013. gada Lēdmanes pamatskolas budžeta projekta 

izstrādes, uzklausot izglītojamo, viņu vecāku, darbinieku priekšlikumus un vienojoties ar 

Lēdmanes pamatskolas padomi, tika izvirzīti prioritārie darbi skolas fiziskās vides uzlabošanā 

2013. gadā: 

1. zēnu mājturības kabineta vienkāršota renovācija, 

2. pirmsskolas 1,5 – 3gadīgo bērnu grupas tualetes telpu remonts, 

3. jauna ventilācijas sistēmas uzstādīšana skolas ēdnīcā, 

4. ugunsdrošības signalizācijas paplašināšana skolas ēkas 1. stāvā. 

 

6. Kopsavilkums un secinājumi 

Neskatoties uz to, ka izglītojamo skaitam ir tendence samazināties, Lēdmanes pamatskola savu 

intelektuālo un finansiālo resursu ietvaros sekmīgi turpina attīstīties un realizēt akreditētās 

izglītības programmas. 
 

 

 2.5. JUMPRAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA 
 

Jumpravas speciālā internātpamatskola atrodas Lielvārdes novada Jumpravas pagastā.  

Skolas budžetu veido valsts budžeta mērķdotācijas un citi ieņēmumi. 

Galvenais skolas uzdevums - gatavot skolēnus dzīvei sabiedrībā un piemērota darba 

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

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

apstākļus skolas darbiniekiem, veicināt tālākizglītību un pašizglītību. 

Skola ir akreditēta līdz 2013.gada janvārim.  

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. 
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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 līdz 2016.gadam. 

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

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

akreditēta līdz 2016.gadam. 

5. Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

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

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

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

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

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

2012. gadā tika īstenotas interešu izglītības programmas: koris, ansamblis, matemātikas 

pulciņš, sporta pulciņš un dejošana. 

Skolā izglītojamie saņem bezmaksas medicīnas pakalpojumus un ēdināšanu četras reizes 

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

Skolā strādā 21 pedagogs ar atbilstošu pedagoģisko izglītību un 16 tehniskie darbinieki. 

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

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

Skola iesaistījusies projektā „Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes novada izglītības 

iestādēs”. Skolā no 2012.gada janvāra strādā mūzikas terapeits, fizioterapeits, psihologs (līdz 

maijam),   pagarinātās grupas skolotājs Ogres klasēs. 

 

2012.gada nogalē vācu firma SIA „Data Factories” skolai ziedoja dažādus mūzikas 

instrumentus 500,- Ls vērtībā.  

2012.gadā pilnveidota skolas fiziskā vide:  

 veikts remonts 2.stāva koridorā un meiteņu internāta divās telpās  par kopējo summu Ls 

11123,- 

 noasfaltēta autostāvvieta un piepbrauktuve pie ēdnīcas par kopējo summu Ls 7788,-.  

 skolas uzturēšanai, labiekārtošanai un  kārtējam remontam iztērēti Ls 9723,- 

 apkures granulas iegādātas par Ls 4525,- 

 mācību materiāli par Ls 2000,- 

 skolēnu uzturēšanai, izglītošanai un sadzīvei ir iegādāti saimnieciskie materiāli, inventārs, 

mācību līdzekļi, biroja preces par kopējo summu Ls 17940,- 

  

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

pedagogi arī gatavojoties mācību stundām. 

   

 

Turpmāk plānojam: 

1. veikt remontu medicīnas kabinetā un meiteņu tualetē; 

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

3. realizēt licencētās mācību programmas 
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 2.6. LIELVĀRDES VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDE „PŪT VĒJIŅI” 

 

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

pirmsskolas izglītības programma-  kods  01011111 Upes ielā 3A, Lielvārdē un no 1. septembra  

2012. gada arī „Kaibalas skolā” Kaibalas pagastā, Kaibalā Lielvārdes novadā. 2012./2013. 

mācību gadā iestādē darbojas sešpadsmit grupas, kuras apmeklē 380 audzēkņi vecumā no 2 līdz 

7 gadiem. Kolektīvā ir 81 darbinieks: 41 tehniskais darbinieks, 40 pedagogi, no kuriem četri 

pedagogi iegūst augstāko izglītību. 

             2012. gada galvenie pasākumi Lielvārdes novada pašvaldības VPII “Pūt vējiņi”: 

1. Meteņi, Lieldienas, Jāņi, Mārtiņi, Ziemassvētki, „VPII „Pūt vējiņi” Ziemassvētku egles 

iedegšana”. 

2. Teātra dienas (piedalās 4 grupiņu audzēkņi un darbinieki), Zvirbulis (runas konkursā 

piedalījās 20 dalībnieki), „Profesiju parāde” 

3. koncerti – „1.septembris klāt”, „Rudens pārsteigumi skapī”, Latvijas Republikas 

proklamēšanas dienai veltīts koncerts, ansambļu koncerti, „Pūt vējiņi” Mazie dziesmu un 

deju svētki, vieskoncerti un leļļu teātra viesizrādes; 

4. Izlaidums, Sporta izpriecas, pārgājieni un ekskursijas un citi tematiski bērnu izpriecu 

pasākumi, kā arī ekskursijas un citi pasākumi iestādes darbiniekiem. 

5. Izstādes –„Ziedu paklājs” veltīts 1. septembrim, „Raibās Lieldienas”,  

   „Bagātais rudentiņš”. 

 

2012. gadā veikts virtuves remonts, izbūvēta un iekārtota jauna grupiņa Upes ielā 3A, izbūvētas, 

renovētas un iekārtotas telpas divām grupām Kaibalas skolā, iegādāta elektriskā konditorejas 

plīts, uzceltas trīs nojumes āra rotaļu laukumiem, izveidoti jauni apstādījumi, iegādātas jaunas 

mēbeles un inventārs, izbūvēti jauni virtuves skapīši grupu virtuvē, izbūvēts stāvlaukums pie 

VPII „Pūt vējiņi” Upes ielā 3A. 

 

2013. gadā plānots: turpināt labiekārtot bērnu āra rotaļu laukumiņus, uzcelt trīs nojumes āra 

rotaļu laukumiem, materiālās bāzes pilnveide, āra teritorijas labiekārtošana, telpu renovācija 

jaunas grupas izveidei VPII „Pūt vējiņi” Kaibalas skolā, Kaibalā. 

 

 2.7. JUMPRAVAS VISPĀRĒJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDE „ZVANIŅŠ” 

 

Lielvārdes novada pašvaldības Vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zvaniņš” 

reģistrēta ar Nr. 4301901451. 2012./2013. mācību gadā Izglītības iestādē tiek realizētas četras 

programmas: 

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

pirmsskolas vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei  

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas 

traucējumiem, kods 0101 55 11 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kods 

0101 59 11 

 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības 

traucējumiem, kods 0101 58 11. 

Pirmsskolas izglītības iestādes galvenie uzdevumi ir: 

 nodrošināt katra audzēkņa spējām atbilstošu izglītību; 

 veicināt audzēkņu pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu 

personību un izkopt veselīga dzīvesveida paradumus; 
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 sagatavot audzēkņus pamatizglītības programmas uzsākšanai; 

 racionāli izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus; 

 veicināt Iestādes darbinieku aktīvu sadarbību ar novada sabiedrību un audzēkņu        

vecākiem; 

 integrēt audzēkņus ar dažādām speciālajām vajadzībām. 

 

VPII ,,Zvaniņš” 2012./2013. mācību gadā darbojas piecas grupas, kuras apmeklē 84 

audzēkņi vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. 

  Kolektīvā ir 25 darbinieki, no tiem - 13 pedagogi. Vienpadsmit  skolotājām ir augstākā  

izglītība, divām - maģistra grāds, divas no skolotājām mācās augstskolā. 

No 2012. gada janvāra iestāde piedalās projektā ,,Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes 

novada izglītības iestādēs”. Pateicoties šim projektam, bērniem notiek koriģējošās vingrošanas 

nodarbības. Ar bērniem, kuriem tas nepieciešams, strādā speciālais pedagogs.  

 

2012. gadā ar Lielvārdes attīstības fonda atbalstu, realizēti 3 projekti- 

1. ,,Bērniem ar īpašām vajadzībām- piemērotu attīstošo vidi”- finansējums Ls 158,- 

2. ,,Mēs nodarbojamies ar daiļdārzniecību”- finansējums Ls 210,- 

3. ,,Dabaszinību un mājturības centrs”- finansējums Ls 225,90. Šis projekts saņēma 2012. 

gada ,,Sabiedrības ar dvēseli” balvu 500 EUR. 

  

2012.gada septembra beigās VPII ,,Zvaniņš’ tika piešķirts EKO skolas Zaļais karogs. 

 

Vasaras mēnešos tika veikts vienas grupas tualetes remonts, nomainīta elektroinstalācija un 

iegādāti elektrosildītāji, daļēji  nomainīts jumta segums vienam no korpusiem. Remontdarbiem 

izlietoti Ls 10 929,21. 

No pamatlīdzekļiem iegādāts benzīna zāles pļāvējs, dārzeņu smalcinātājs, elektriskā 

konvekcijas krāsns. 
 

 

 2.8. LIELVĀRDES MŪZIKAS SKOLA 

 
Foto: Lielvārdes mūzikas skola 

1. Īss darbības raksturojums. 

Lielvārdes mūzikas skola īsteno šādas licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas: 

 20V 21201: Taustiņinstrumentu (Akordeons, Klavieres) spēle; 

 20V 21202: Stīgu instrumentu (Vijole, Čells, Kokle) spēle; 

 20V21203: Pūšaminstrumentu (Flautas, Klarnetes, Saksofona, Trompetes) spēle; 

 20V21206: Vokālā mūzika – Kora klase. 

 

2. Statistika. 

 2011./12.mācību gadā skolā mācījās 123  audzēkņi, strādāja 16 skolotāji. 2012.gadā 

apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 14 skolas audzēkņi. 

 

 3. Pasākumi. 



 
 27 

 Mācību gada atklāšana, kurā uzstājās pazīstami mūziķi, brāļi Oskars un Raimonds 

Petrauski.  

 Mārtiņdienas koncertā uzstājās jaunāko klašu audzēkņi.  

 Adventes svētdienu koncertos muzicēja visu izglītības programmu audzēkņi.  

 Marta mēnesī notika atklātie audzēkņu koncerti vecākiem.  

 

3. Realizētie radošie projekti, pasākumi. 

 2012.gadā skolas audzēkņi un kolektīvi piedalījās daudzos valsts un starptautiska līmeņa 

pasākumos un konkursos. Labākie rezultāti: 

  XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju konkursā Annai Ceimerei 

3.vieta flautas spēlē, Madarai Bartulānei 3.vieta soprāna saksofonu grupā un 2.vieta alta 

saksofonu grupā, Jēkabam Ceimeram 2.vieta klarnetes spēlē. 

 Klavieru klases audzēknis Toms Antons iegūst Atzinības rakstu Lūcijas Garūtas pianistu 

konkursā Siguldas mūzikas skolā. 

 Vidzemes reģiona mūzikas skolu kora klašu solistu vokālistu konkursā Cēsu mūzikas 

skolā 3.vietas iegūst Dita Arkliņa, Patrīcija Lielmane, Pauls Rudašs, Madara Bartulāne; 

2.vietu Annija Upeniece, 1.vietu Ieva Madara Tabure. 

 Skolas koris „Lielvārde” piedalās starptautiskā koru konkursā Itālijā, Riva del Gardā, 

Itālijā. Korim 1.vieta bērnu koru grupā un grupas uzvarētāja Grand Prix.  

 Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolā komponista Alvila Altmaņa dziesmu konkursā 

3.vietas iegūst Annija Upeniece, Patrīcija Lielmane,Vitnija Rožāne, Ieva Madara Tabure, 

1.vietu Rūta Gicēviča un Laura Tabure. 

 Daugavpils mūzikas vidusskolā II Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA 

MUSICA kora klases audzēknim Paulam Rudašam 2.vieta. 

 Jāņa Zābera zēnu vokālistu konkursā Meirānos Artim Muižniekam 2.vieta, Paulam 

Rudašam 1.vieta. 

 Cēsīs reģiona konkursā akordeonistu-solistu konkursā Dāvim Saulītim 3.vieta, 

Genādijam Djuženko 1.vieta. 

 2.Latvijas mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā pūšaminstrumentu spēlē Madarai 

Barkānei 2.vieta flautas spēlē. 

 

4. Plānotie pasākumi. 

Turpināt radošo sadarbību ar citām Latvijas mūzikas skolām, Lielvārdes novada kultūras, 

izglītības un nevalstiskajām organizācijām, piedalīties valsts līmeņa konkursos un festivālos.  

 

5. Kopsavilkums. 

Audzēkņu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav samazinājies. Skolas kolektīvs 

veiksmīgi īstenoja audzēkņu izglītojošo un radošo darbu. Skolas siltināšanas darbu rezultātā ir 

samazinājušies izdevumi par gāzi skolas apkurei. 

 

 2.9. JUMPRAVAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA  
 

Jumpravas Mūzikas un mākslas skola ir profesionālās ievirzes izglītības izstāde, kura 

realizē profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā (Klavierspēle, Vijoļspēle, Čella 

spēle, Ģitāras spēle, Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Eifonija spēle, Trombona 

spēle) un mākslā (Vizuāli plastiskā māksla). Programma Vizuāli plastiskā māksla tiek realizēta 

gan Jumpravā, gan Kaibalā.  

2012. gada 1. septembrī mācības uzsāka 85 audzēkņi: 37 – mūzikas izglītības 

programmās, 48 – izglītības programmā Vizuāli plastiskā māksla. Sagatavošanas grupās mūzikas 

un mākslas nodaļās mācījās 9 audzēkņi.  
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Skolā strādā 13 radoši, ieinteresēti un atbildīgi pedagogi, kā arī viens tehniskais 

darbinieks.  

Skolā darbojas pūtēju orķestris un dažāda sastāva ansambļi, notiek arī daudzveidīgi 

ārpusnodarbību pasākumi. Īpaši iemīļots no audzēkņu puses ir ikgadējais karnevāls gada sākumā.  

2012. gada maijā skolu absolvēja 5 mākslas programmas audzēkņi (to skaitā arī divi 

audzēkņi ar īpašām vajadzībām no Jumpravas speciālās internātpamatskolas).  

 

Radošie pasākumi 

2012. gadā tiek turpinātas skolā esošās tradīcijas – Pavasara ieskaņas koncerts, dalība 

Garīgās mūzikas mēneša pasākumos Jumpravas baznīcā, Ziemassvētku ieskaņas koncerts, 

Ģimenes dienas koncerts, audzēkņu ekskursijas un jauno mākslinieku izstādes u.tml. Turpinās 

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

bērnudārzu, internātpamatskolu, vidusskolu, kultūras namu.  

Nu jau par tradīciju kļuvusi skolas kalendāra izdošana. 

 

2012. gadā mūzikas un mākslas programmu audzēkņi piedalījās gan valsts un 

starptautiska mēroga konkursos, gan arī reģiona pasākumos, konkursos un festivālos. Labākie 

rezultāti: 

 E. Krēģerei II vieta (I vieta netika piešķirta) Latvijas profesionālās ievirzes 

mākslas skolu Valsts konkursā mācību priekšmetā Kompozīcija (sk. Ē. Sļusars, I. 

Cābe);  

 A. Liepiņai ATZINĪBA vizuālās mākslas konkursā Ceļosim kopā! (sk. I. Cābe); 

 S. Ādamsonei II vieta bērnu zīmējumu konkursā Ziemassvētku brīnums (sk. I. 

Cābe). 

 

Šobrīd skolas audzēkņu lielākā daļa mācās jaunākajās klasēs, un ir daudz perspektīvu 

jauno mūziķu un mākslinieku. Tāpēc nākamā gada plānos ietilpst galvenokārt jaunāko klašu 

audzēkņu dalība dažādos konkursos, festivālos un citos pasākumos.  

Projekti 
Ar LAF un KNHM atbalstu tapa projekts Gaiteņa un balkona remonts Jumpravas 

Mūzikas un mākslas skolā, kā rezultātā tika nokrāsotas gaiteņa sienas, nomainīti gaismas 

ķermeņi gaitenī, kā arī izveidota jauna balkona grīda un veikti balkona kosmētiskie uzlabojumi. 

Tika iesniegts projekts ELFLA finansētajā pasākumā Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā ar mērķi 

iegādāties datortehniku un projektoru pieaugušo tālākizglītības iespēju radīšanai. Diemžēl 

projekts netika atbalstīts finansējuma trūkuma dēļ.  

Tā kā mums jau ir labas iestrādnes projektu rakstīšanā un īstenošanā, arī turpmāk 

izmantosim iespējas piedalīties piedāvātajos projektu konkursos.  

 

Saimnieciskā darbība 

Skola turpina augt un attīstīties. 2012. gadā nozīmīgākie finanšu ieguldījumi: tika 

remontēta daļa ēkas jumta, kā arī nomainīti gaismas ķermeņi visās mācību telpās. Tika iegādātas 

divas jaunas flautas.  

2013. gadā plānojam veikt grīdas nomaiņu, kā arī kosmētisko remontu mākslas klasē, 

tāpat turpināt ikgadējos telpu uzturēšanas darbus.  

 

Kopsavilkums 

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

gribošs pedagogu kolektīvs, kā arī atsaucīgi, perspektīvi un darbīgi audzēkņi.  
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Pedagogi regulāri paaugstina savu profesionālo kvalifikāciju, ieviešot darbā inovatīvas 

metodes. Skolas problēma vienmēr bijusi lielā pedagoģisko darbinieku kadru mainība. Šinī gadā 

šajā ziņā vērojama pozitīva tendence.  

Neraugoties uz to, ka visā Latvijā audzēkņu skaits izglītības iestādēs samazinās, pozitīvi 

ir tas, ka mūsu skolā šobrīd audzēkņu skaits ir stabils. 2013. gadā plānojam atvērt mākslas klasi 

Lielvārdē, kas dos iespēju arī Lielvārdes bērniem apgūt programmu Vizuāli plastiskā māksla, 

iegūstot profesionālās ievirzes izglītību mākslā.  
 

 

 2.10. LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRS 
 

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

audzēkņu un grupu skaits. Sporta centrā trenējas 197 audzēkņi. Sporta centrā strādā 10 sporta 

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

sertificēts medicīnas punkts ar medicīnas darbinieku, kurš veic audzēkņu pārbaudes un apkalpo 

sacensības. 

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

tiek īrēta Lielvārdes pamatskolas sporta zāle 800 m
2
 platībā. 

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

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

hokeja turnīri. 

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

programmas licencētas līdz 2018. gada. 16.jūlijam.  

Profesionālās izglītības iestāde realizē 6 (sešas) izglītības programmas: 

1. Vieglatlētikā - (programmas kods 20V8130), 

2. Vieglatlētikā - (programmas kods 30V8130), 

3. Florbolā - ( programmas kods 20V8130) 

4. Florbolā - ( programmas kods 30V8130) 

5. Tenisā - ( programmas kods 230V8130) 

6. Tenisā - ( programmas kods 30V8130) 

7. Interešu izglītībā - vieglatlētika 

8. Interešu izglītībā - volejbols 

 

Mācību iestādes pamata sporta veids ir florbols, kurā trenējas 93 audzēkņi, četru treneru 

vadībā. Latvijas 19.čempionātā florbolā jauniešiem izcīnītas zelta medaļas: – ZU-10 vecuma 

grupa; ZU–12 vecuma grupa un ZU – 16 vecuma grupa 

Esam spējuši arī saglabāt vīriešu virslīgas komandu „Lielvārde”, kuri Latvijas 18.čempionātā 

florbolā virslīgā ieguvuši bronzas medaļas, Latvijas 19.čempionātā virslīgā – zelta medaļas un 

Latvijas 20.čempionātā virslīgā – sudraba medaļas. 

 

Vairākus gadus tiek realizēta vieglatlētikas programma. Pavisam ar vieglatlētiku 

nodarbojos 71 audzēknis, kurš regulāri piedalās Latvijas meistarsacīkstēs, kā arī novadu 

organizētājās sacensībās. Ļoti veiksmīgi strādā izveidotā jaunā mācību treniņu grupa, kurā 

trenējas 30 pirmskolas vecuma bērni, kuras mērķis ir iepazīties ar sportiskām aktivitātēm caur 

dažādām spēlēm un rotaļām, un grupa ieguvusi lielu popularitāti. 

Tenisa programmu realizē divi treneri, pavisam tenisā iesaistīti 33 audzēkņi. Labākie 

piedalās valsts mēroga sacensībās. 

 

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

Liels pieprasījums sporta zālei ir florbola treniņiem - šeit notiek gan Latvijas izlases pārbaudes 

spēles ar ārzemju komandām, gan virslīgas, I. līgas un II. līgas spēles, gan nometnes 

florbolistiem.  
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Katru gadu tiek veikti uzlabojumi masu saziņas sfērā (brīva pieeja internetam sacensību 

laikā, izveidots publiskais interneta piekļuves punkts). Izveidota mājas lapa 

www.sportslielvarde.lv. 

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

sniedz instruktors. Sporta centra telpas tiek iznomātas aerobikas, pilates vingrošanas, 

ārstnieciskās vingrošanas un dažādu cīņas sporta veidu nodarbībām. 

 Iespējas nodarboties ar galda spēlēm - biljardu, novusu, galda tenisu un dambreti. 
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3.Kultūra 
Pašvaldības viena no funkcijām 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).  

2012. gadā izdevumi kultūrai veidojās iepriekšējo gadu līmenī no iestāžu un tradīciju 

uzturēšanas. Lielvārdes novadā kopā ir 8 kultūras iestādes, kas tiek finansētas no pašvaldības 

budžeta – 4 bibliotēkas, 2 kultūras nami ar tajos esošajiem amatierkolektīviem, 1 tautas nams ar 

amatierkolektīviem un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs. 

 

 3.1. KULTŪRAS NAMS „LIELVĀRDE” 
 

Kultūras nams „Lielvārde” 2012 gadā  ir bijis  bagāts ar pasākumu dažādību, kas ir 

tīkami visām  paaudzēm un interešu grupām.  Arī šogad ir tapuši jauni pasākumi, kuri ir guvuši 

lielu skatītāju atsaucību un interesi.  Jau septīto gadu notika „Gada Lielvārdietis 2011” – 

pasniegšanas ceremonija. Šī ir viena no sirsnīgākajām ceremonijām. Mēs ieraugām savus 

līdzcilvēkus un pasakām viņiem paldies par gadā paveikto. 

Skaists un tradīcijām bagāts ir Gunāra Priedes teātra festivāls „Pie mums martā”, kurā ik 

gadu tiek iespēlētas un izdzīvotas latviešu dramaturgu un G. Priedes lugas. Tā ir diena, kur 

satiekas daudzi Latvijas kolektīvi un dalās spēlēt priekā.  

Prieku rada arī mūsu tradīcijas - Līgo dienai sagatavot izrādi. Lielvārdes Tautas teātris savus 

skatītājus pārsteidza ar komēdiju „Pārdotie svētki”. Prieks par bērnības svētkiem Lielvārdē, kas 

pulcēja 10  bērnus. Otro gadu savus iedzīvotājus iepriecināja Ziemassvētku tirdziņš, kurš ar katru 

gadu kļūst arvien interesantāks un piepildītāks. 

Mēs lepojamies ar saviem valsts svētku koncertiem, kas pulcē pilnas zāles. Lepojamies ar 

savu deju kolektīvu „Pūpolītis”, kurš šogad svinēja jau savu 25. jubileju. 

Kopumā pie mums ir bijušas apskatāmas 8 izstādes, bijušas 8 izrādes un 8 koncerti. Esam 

priecīgi par pasākumiem bagāto gadu. 

 

Kultūras namā „Lielvārde” darbojas 10 amatierkolektīvi: 

 Jauniešu deju kolektīvs „Pūpolītis” 

 Pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs „Pūpolītis” (3 grupas) 

 Deju studija „Pūpolītis” studija (4 grupas) 

 Bērnu vokālā studija „Mikauši” (4 grupas) 

 Pirmskolas vecuma vokālais ansamblis „Mikauši” (3 grupas) 

 Vokālā grupa „Mik 8” 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēji” 

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lāčplēsis” 

 Jauktais koris „Lāčplēsis” 

 Senioru koris „Kamene” 

 Lielvārdes Tautas teātris  

 

Darbojas arī citi kolektīvi: 

 Austrumu deju studija „Fatīn” 

 Auto kursi 

 Angļu valoda, kursi 

 Zīmēšanas nodarbības 

 Jogas nodarbības 

 Interešu klubiņš- Latviešu Trimdas literatūras Grāmatu klēts 
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Kultūras namā „Lielvārde” bija: 

Apmācība iedzīvotājiem projektu iesniegšanai 

2 donoru dienas 

4 gadatirgi 

 

Kultūras namu kā savu tikšanās vietu ir iemīļojuši: 

 Latviešu biedrība  

 Invalīdu biedrība  

 Pensionāru biedrība 

 

Apmeklētāju interese par kultūras nama rīkotajiem pasākumiem nav mazinājusies. Prieks par 

piepildītajām zālēm koncertos, izrādēs un pašdarbnieku pasākumos. Mēs cenšamies izzināt 

apmeklētāju vēlmes un iespēju robežās tās arī  īstenot. Vēlētos mazliet vairāk iniciatīvas un 

ieinteresētības no jauniešu puses.  

Lai nākamais gads būtu tikpat rosīgs un labs – plānosim jaunus un uzturēsim dzīvus savus 

tradicionālos pasākumus. 

  

 3.2. JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS  

 

2012.gadā Jumpravas kultūras namā darbojas 259 pašdarbnieki desmit amatiermākslas 

kolektīvos, kas salīdzinājumā ar 2011.gadu, ir par 1 kolektīvu un 24 dalībniekiem vairāk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.gadā Jumpravas kultūras nams svinēja 100 gadu jubileju, kuras ietvaros tika rīkotas 

vairākas foto izstādes, kas atspoguļoja kultūras nama vēsturi, izdeva 2012.g./2013.g. sezonas 

kalendāru, 15.jūnijā notika Jumpravas kultūras darbinieku godināšanas ceremonija, kurā tika 

godināti esošie un bijušie kultūras nama darbinieki, ceremonijā muzicēja VEF kultūras pils stīgu 

ansamblis „Kantilēna” un Jumpravas kultūras nama senās mūzikas ansamblis „Modus Vivendi”, 

savukārt, 16.jūnijā kultūras nama simtgade tika atzīmēta divos koncertos – dienas koncertā 

Jumpravas centrā, kur piedalījās Jumpravas jaunākie iedzīvotāji un seniori, kā arī tika izvietota 

jumpraviešu veidota vides objektu izstāde. 16.jūnija vakarā estrādē notika Jumpravas kultūras 

nama simtgadei veltīts lielkoncerts „Atkal, atkal ir debesis pušu”, kurā piedalījās Jumpravas, 

N.p.

k. 
Kolektīvs Vadītāji 

Dalībnieku 

skaits 

1. Jauktais koris „JUMPRAVA” Normunds Ķirsis,  

Aiva Līduma 

27 

2. Senās mūzikas ansamblis 

“MODUS VIVENDI” 

Kaspars Ādamsons 5 

3. Jumpravas amatierteātris Kristīne Klētniece-Sika 16 

4. Vidējās paaudzes deju 

kolektīvs “SAIME” 

Aija Ērgle  

koncertm. Raimonds Krieviņš 

22 

5. Jauniešu deju kolektīvs 

“JUMPRAVIŅA” 

Aija Ērgle,  

koncertm. Raimonds Krieviņš 

40 

6. Pirmsskolas vecuma bērnu 

deju kolektīvs ”ZVANIŅŠ” 

Alīna Ķeizere,  

koncertm. Raimonds Krieviņš 

54 

7. Bērnu deju kolektīvs 

„RĪTUPĪTE” 

Evita Tabure,  

koncertm. Kristaps Taburs 

48 

8. Senioru vokālais ansamblis Rita Krauce 6 

9. Folkloras kopa „LIEPU 

LAIPA” 

Vita Talla 21 

10. Jumpravas pūtēju orķestris Pēteris Pētersons 20 
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Lielvārdes, Ikšķiles un Skrīveru amatiermākslas kolektīvi, svinības noslēdzās ar zaļumballi 

estrādē. 

 

2012.gada pavasarī ar Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu Jumpravas kultūras namā sāk 

darboties pūtēju orķestris diriģenta Pētera Pētersona vadībā, īsajā pastāvēšanas laikā piedaloties 

4 koncertos Jumpravā un muzicējot Nordea Rīgas maratonā.  

 

2012.gadā Jumpravas kultūras nams organizē novada mēroga pasākumu – mazo vokālistu 

konkursu „Lielvārdes novada Cālis 2012”, kuru atbalsta vairāki sponsori – SIA „Māris & Co”, 

Rīgas Zooloģiskais dārzs, Rīgas leļļu teātris, Forum Cinemas, žurnāls „Figaro”. 

 

2012.gadā Jumpravā notiek 4. Latvijas jauno dzejnieku salidojums „Nepieradinātie gājputni”, 

kas pulcina dzejniekus no Ogres literārās apvienības “Sirdsdoma”, Jelgavas dzejas kluba 

“Pieskāriens”, Jēkabpils radošās apvienības “Literāts”, pasākumā tiek atklāta mākslinieces un 

dzejnieces Aivas Belovas izstāde „Silta gulta”, salidojumā piedalās dzejniece Inga Gaile, notiek 

Gaidas Pūliņas dzejas krājuma „Realitāte nav mana prioritāte” prezentācija aktrises Kristīnes 

Klētnieces - Sikas un pianista Māra Žagatas izpildījumā. 

 

2012.gada rudenī Jumpravas kultūras nams organizē tradicionālo četru koncertu ciklu Jumpravas 

baznīcā „XII Garīgās mūzikas mēnesis”, kura ietvaros notiek jauktā kora „Jumprava” 140. 

jubilejai veltīts koncerts „Sveču gaismā”, piedaloties ērģelniekam Jānim Pelšem, mandolīnistam 

Eināram Kvilim, tenoram Jānim Ķirsim, muzicē Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi 

un pedagogi, koncertu vada Jānis Strazdiņš. „Garīgās mūzikas mēneša” ietvaros koncertē 

kameransamblis „Barkarola” un vokāliste Baiba Gaure; koncertā „Mīlestība ir tevī” muzicē 

Sintija Grava, Ingus Feldmanis, Sergejs Universs, Norberts Skraucis, Artis Gāga; noslēdzošajā 

koncertā uzstājas senās mūzikas ansamblis „Modus Vivendi” un Ķekavas vokālais ansamblis 

„Jūti”. 

 

2012.gada 16.novembrī Jumpravas kultūras namā tiek uzvests vērienīgs Latvijas valsts 

neatkarības dienai veltīts patriotisko rokdziesmu koncertuzvedums „Dziesma. Brīvība. Latvija.”, 

kurā piedalās Jumpravas pūtēju orķestris, jauktais koris „Jumprava”, deju kolektīvi 

„Jumpraviņa” un „Rītupīte”, grupa „NGNC”, pianists Didzis Soste, solisti Laura Kudreņicka, 

Raimonds Graudiņš, Gunta Plūme un Kristaps Paegle. 

 

2012.gadā Jumpravas kultūras nams turpina skatītājus iepazīstināt ar jaunāko latviešu kino, 

organizējot Nacionālā kinofestivāla „Lielais Kristaps” filmu seansus – bērnu animācijas 

programmu un īsfilmu programmu, kā arī iedibina tradīciju – organizēt kino seansu ciklu „KINO 

Ceturtdienas”, kad četras ceturtdienas pēc kārtas notiek kino seansi. 2012.gadā tika īstenoti divi 

„KINO Ceturtdienu” cikli – pavasarī piedāvājot jaunākās latviešu spēlfilmas, rudenī – Sibīrijas 

dokumentālo filmu cikls. 

 

2012.gadā Jumpravas kultūras nams organizē 67 pasākumus, pulcinot 6431 apmeklētāju: 

 

Nosaukums Skaits Apmeklētāju skaits 

Izstādes 12 1180 

Teātra izrādes 3 80 

Izbraukumi uz profesionālo 

teātru izrādēm 
1 

18 

Valsts un tradicionālie svētki 6 1040 

Tirdziņi 3 250 

Amatiermākslas kolektīvu 

koncerti 
9 

1070 
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Profesionāļu koncerti 5 490 

Citi koncerti/pasākumi 12 810 

Sporta svētki 1 100 

Kino seansi 9 193 

Saviesīgie vakari/balles 6 1200 

 

 

2012.gadā vidējās paaudzes deju kolektīvam „Saime” uzšūti 10 tautiskie brunči. 

 

2012.gadā Jumpravas kultūras namā tiek atjaunots jumta terases segums, kopā ar Jumpravas 

Mūzikas un mākslas skolu un Jumpravas pagasta pārvaldi tiek saremontēts jumta posms, kā arī 

veikts kultūras nama WC telpu remonts – sakārtota santehnika, nomainīta izlietne, divu sienu 

flīžu un bojātā grīdas posma flīžu nomaiņa.  

 

2012.gadā Jumpravas kultūras nama ieņēmumi no pasākumu ieejas biļetēm sastāda 885 Ls 

(izpildīti 177% no plānotajiem gada ieņēmumiem), par telpu nomu 331 Ls (110% no plānotajiem 

gada ieņēmumiem), par dalības maksu bērnu deju kolektīvos „Zvaniņš” un „Rītupīte” 2934 Ls, 

kas novirzīti kolektīvu attīstībai. 

  

 3.3. LĒDMANES TAUTAS NAMS  
 

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

pagasta sabiedriskās aktivitātes, tradicionālās kultūras norises, kultūras un mākslas vērtību 

saglabāšana, to popularizēšana, izglītojoši informatīvie pasākumi, kā arī atpūtas pasākumi visām 

vecuma grupām. 

 

1. Kultūras norises 

 

Lēdmanes pagastā dzīvo 1400 iedzīvotāji. Pasākumu apmeklētāju skaits 2011. gadā ir aptuveni 1684, 

par dažiem apmeklētājiem vairāk, kā 2011.gadā. 

Pasākumi – 32, tai skaitā: 

Valsts un tradicionālie svētki - 8 

Koncerti – 8  (amatieru), koncerti izbraukumu 36 (amatierkolektīvu uzstāšanās citos  k/n 

                                                                                   neskaitot skates un festivālus) 

izstādes – 5;  izrādes – 3 (amatieru), izbraukumu – 3; izklaidējošie pasākumi - 1 

informatīvās un izglītojošās norises – 5, gadatirgi  - 2, dzejas pasākumi -1 

                                                                                                                  

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

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

brīvdabas koncerti. 

 

                                                     Pasākumi bērniem 

   1. Mazo dziedātāju konkursā „Lēdmanes cālis – 2012”  piedalījās 11 dziedātāji līdz 5 gadu vecumam, 

kurus sagatavoja skolotāja Inese Nereta un Juta Isate. Lielvārdes novada cāļa titulu ieguva I.Neretas 

audzēkne Anna Sala.    

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

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

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

   4. Pasākums „Ģimeņu sporta svētki”, tiek pārcelts bērnudārza teritorijā, jo lielāka aktivitāte ir ģimenēm 

ar maziem bērniem.  

 



 
 35 

                                          Pasākumi vecākai paaudzei 

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

koncerts vai tikšanās ar kādu mākslinieku. Šogad uzstājās Latvijas Dailes teātra muzikālais pedagogs 

Andris Daniļenko. Tautas nama telpās joprojām darbojas pensionāru klubiņš „Mārtiņroze”, kas rīko 

tematiskus pasākumus vienreiz mēnesī.  

 

                                          Plānotie lielākie pasākumi 2013.gadā 

 

   23.jūnijā Līgo vakars, Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncerts. 

Valsts svētku koncerts. 

   Ziemassvētku pasākumi. 

 

                                                Finansiālā darbība 

 

2012. gadā tautas nama vajadzībām tika iztērēts Ls 26391.21,  Tautas nama darbinieku algām Ls 

15753.76, (VSAOI – 2623.94), Kultūras norisēm izlietoti Ls 6087.96., pārējie izdevumi  Ls 1925.55 

 

                    3. Tautas nama amatierkolektīvu darbība 

 

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

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

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

                                                          4. Amatierteātris. ( kopš 2004. g.) 

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

                                                          6. Dāmu deju kopa (2009.) 

                  

       Tautas nama kolektīvu uzstāšanās tabula 

 

Kolektīvs  Lēdmanē  Ogres 

apriņķī 

  Latvijā      Ārzemēs        Kopā    

    „Stari”        7         3         9        -           19 

Senioru deju 

kolektīvs 

       3         6         5         -            14 

Sieviešu koris        6         -         4         -             10 

Amatierteātris         6         3         -         -           9 

Dāmu deju 

kopa 

4 1 - - 5 

Trejupe 5 6 - - 11 

     Salīdzinot ar 2012.gadu kolektīvi ir snieguši koncertus ārpus Lēdmanes robežām 10 reizes 

mazāk.   

                                      

4. Sadarbība ar citām iestādēm 

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

literāri muzikālas pēcpusdienas.  

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

izveidojusies sadarbība – amatierkolektīvu draudzības koncerti.  

 

Laba sadarbība ar Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju un Madlienas mūzikas un mākslas skolu. 
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 3.4. LIELVĀRDES PILSĒTAS BIBLIOTĒKA  
 

Īss situācijas raksturojums, izmaiņas bibliotēkas darbībā pārskata periodā 

 

Lielvārdes pilsētas bibliotēka ir Lielvārdes novada pašvaldības iestāde, kas darbojas 

saskaņā ar Lielvārdes novada apstiprinātu nolikumu. Bibliotēka nodrošina pievilcīgu, drošu vidi 

izglītošanai un brīvā laika pavadīšanai, kā arī piedāvājot mūžizglītības iespējas iedzīvotājiem 

jebkurā vecumā. Bibliotēka strādā ar dažādām iedzīvotāju grupām, īpašu uzmanību veltot 

bērniem, studentiem, pensionāriem un bezdarbniekiem.  

2012. gadā Lielvārdes pilsētas bibliotēkā notika divi svarīgi notikumi: 

18. jūnijā Lielvārdes pilsētas bibliotēkas akreditācija; 

2. novembrī Lielvārdē izskanēja Ogres reģiona 11. grāmatu svētki. 

 

2012. gads bija veiksmīgs – 10. augustā veiktās akreditācijas rezultātā bibliotēkai 

piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss (10.08.2012., apliecības Nr.48A). Organizējot 

Grāmatu svētkus, centāmies, lai programma būtu daudzveidīga un interesanta – grāmatu 

tirdzniecība, tikšanās ar ievērojamiem cilvēkiem, radošā darbnīca u.c. Svētku organizēšanā 

palīdzēja visu Lielvārdes novada bibliotēku, arī skolu, bibliotekāri – M.Romančuka, 

V.Trumekalne, I.Galvāne, J.Sirsniņa, A.Atraste. Paldies Grāmatu svētku koordinatorei Birutai 

Eglītei un īpaši Ogres centrālās bibliotēkas direktorei Marutai Jēkabsonei! 

Pateicoties Lielvārdes novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, tika nobruģēts 

laukums pie ieejas bibliotēkā, uzstādītas jaunas ārējās kāpnes, izveidota uzbrauktuve, lai 

bibliotēku varētu apmeklēt cilvēki ar īpašām vajadzībām, veci ļaudis un jaunās māmiņas ar 

ratiņiem.  

Pēc statistikas ziņām (01.07.2012.) Lielvārdes novada, Lielvārdes pilsētas iedzīvotāju 

skaits atskaites gadā samazinājās: Lielvārdē – 6632 deklarētie iedzīvotāji, Lielvārdes novadā 

(Jumprava, Lēdmane, Lielvārdes pilsētas lauku teritorija) – 11097 iedzīvotāji. Iedzīvotāju skaits 

ar katru gadu samazinās. Tomēr, neskatoties uz to, Lielvārdes pilsētas bibliotēkas lietotāju skaits 

ir palielinājies, īpaši lasītāju skaits bērnu literatūras nodaļā. Bibliotēkas klienti, galvenokārt, ir 

Lielvārdes novada iedzīvotāji, bet bibliotēku apmeklē arī kaimiņu novada iedzīvotāji – īpaši no 

Ķeguma novada. 

2012. gadā bibliotēkas pakalpojumus izmantoja ~23 % Lielvārdes pilsētas vai 13%  Lielvārdes 

novada iedzīvotāji. 

Bibliotēka lietotājiem ir atvērta 6 dienas nedēļā, t.sk., svētdienās. Darba laiks svētdienās atskaišu 

gadā tika mainīts. Tas tika saskaņots ar lietotājiem, veicot bibliotēkas lasītāju aptauju 2011. gadā. 

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena ir Spodrības diena, kad bibliotēka lasītājiem ir slēgta.  

 

Krājuma komplektēšanas politikas prioritātes 

 

Bibliotēka veido universālu, lietotāju izglītības, vecumam un pieprasījumam atbilstošu 

krājumu. Krājuma komplektēšanā prioritāte ir uzziņu un nozaru literatūrai, oriģinālliteratūrai un 

labākajiem, pieprasītākajiem tulkotajiem darbiem.  

Bibliotēkas krājuma veidošanas pamatavots ir pašvaldības piešķirtais budžets. Krājuma 

komplektēšanai 2012. izlietoti Ls 3698, t.sk., grāmatām – Ls 2991, presei – Ls 707. Salīdzinot 

atskaišu gadu ar iepriekšējo, var secināt, ka pašvaldības piešķirtie līdzekļi krājuma 

komplektēšanai nemainās. Tā kā atvēlētie naudas līdzekļi grāmatu iegādei jau kādus 3 gadus ir 

nemainīgi, tad 2013. gadā ir pieprasīts budžetā palielināt summu grāmatu un preses iegādei 

vismaz par 20%. 

Šogad vairāk nekā citus gadus iegādāti un saņemti dāvinājumos elektroniskie resursi 

(DVD). Pagaidām pieprasījums pēc audiovizuālajiem dokumentiem nav liels, mēs centīsimies 

vairāk tos reklamēt, lai ieinteresētu bibliotēkas lietotājus.  
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Dažādos dāvinājumos Lielvārdes pilsētas bibliotēkas grāmatu krājums ir papildināts par Ls 

1334.95. Tā kā bijām Grāmatu svētku organizatori, tad saņēmām bagātīgu dāvinājumu no 

Grāmatu svētku sponsoriem. Dāvanu kartēm bija dažādi izmantošanas termiņi, tādēļ grāmatu 

fondu ar jaunām grāmatām papildināsim arī 2013. gadā. Dāvinājumus saņemam no Ogres 

centrālās bibliotēkas, privātpersonām, Lielvārdes uzņēmējiem. 

2012. gada nogalē, pateicoties Latvijas valsts Kultūras ministrijas un Kultūrkapitāla 

fonda Ogres centrālās bibliotēkas atbalstītajam projektam, Lielvārdes bibliotēkas krājums 

papildinājās ar jaunām un vērtīgām grāmatām. 

Kultūras ministrijas finansētās bibliotēku atbalsta programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes 

stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības 

veicināšanai” ietvaros Lielvārdes pilsētas bibliotēka saņēma 77 grāmatas Ls 500.11 vērtībā, 

savukārt, Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” 

atbalsta rezultātā saņēmām 42 grāmatas par 244.31 latiem. Paldies Ogres centrālās bibliotēkas 

darbiniekiem par veiksmīgiem realizētajiem projektiem! 

Jaunās grāmatas, galvenokārt, pirkām grāmatu bāzē „Latvijas grāmata”, bet tieši atskaišu gada 

otrajā pusē mēs aktīvi sākām sadarboties ar uzņēmumu Virja. Šī sadarbība ir veiksmīga, jo Virja 

nodrošina plašu grāmatu klāstu par pieejamām cenām, bez maksas piegādā bibliotēkā un ļauj 

komplektēt uz vietas, saņemot grāmatas kopā ar rēķinu. 

 

Jaunieguvumi 

2012 

Izslēgts 

2012 

Krājums 

01.01.2013 

Dokumentu 

skaits uz 1 

lasītāju 

Krājuma 

apgrozība 

1630 1074 23913 15 1.5 

 

2012. gadā skaitliski maz ir izslēgto dokumentu, jo ļoti nopietna krājuma izvērtēšana notika 

2011. gadā. Paredzēts 2013. gadā pārskatīt grāmatu fondu un veikt tā izvērtēšanu. 

Bibliotēkā veicam lietotājiem atteikto pieprasījumu uzskaiti un analīzi, ko izmantojam veicot 

krājuma piekomplektēšanu.  

 

Pakalpojumu attīstība 

Bibliotēkas krājuma izmantošana, informācijas pakalpojumi, lokālās datubāzes, abonētās 

datubāzes, datoru izmantošana un interneta pieeja ir bez maksas. Bibliotēkas lietošanas 

noteikumi, maksas pakalpojumu veidi un izcenojumi ir apstiprināti Lielvārdes novada domē un ir 

publiski pieejami uz ziņojumu dēļa, lasītavā – interneta un datoru izmantošanas noteikumi.  

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas darba laiks ir no 12 00. - 19 00. Bibliotēka strādā katru darba 

dienu no 12. 00 – 19. 00 un svētdienās no 10 00. – 15 00, vasaras mēnešos svētdienās bibliotēka 

ir slēgta. Lielvārdes pilsētas bibliotēkas apmeklētāji galvenokārt ir Lielvārdes novada iedzīvotāji. 

Tie ir bērni, jaunieši, pieaugušie un pensionāri. Abonementu apmeklē lasītāji vecumposmā no 18 

– 90 gadiem. 

 

Biežāk abonementu apmeklē jaunieši vecumposmā no 18 – 27 gadiem. Vidusskolēni, studenti 

pārsvarā grāmatas ņem mācībām, studijām. 

 

2012. gadā Lielvārdes pilsētas bibliotēkā reģistrēti 808 lasītāji. Salīdzinot ar 2011. gadu, lietotāju 

skaits ir palielinājies. Tas izskaidrojams ar to, ka abonementā daudzi lasītāji ņēma uz sava vārda 

grāmatas ģimenes locekļiem - brāļiem, māsām, mammām utt. 

 

No 2012. gada mēs izdalījām atsevišķi lasītāja ģimenes locekļus. Katru no lasītāja ģimenes 

locekļiem reģistrējām elektroniskajā katalogā, līdz ar to - katram varam atzīmēt apmeklējumu, 

izsniegt grāmatas. Atskaišu gadā daudzi lasītāji pēc ilgāka pārtraukuma ir atsākuši atkal lasīt 

grāmatas. Līdz ar to, mēs šos lasītājus arī reģistrējām Alisē, un tāpēc lasītāju skaits 2012. gadā ir 

palielinājies. 

  



 
 38 

 

 

Lasītāji biežāk bibliotēku apmeklēja gada sākumā. Gada sākumā studentiem ir ziemas sesija un 

vidusskolēniem skolās ir jāraksta zinātniski pētnieciskais darbs. Tāpat arī gados vecāki cilvēki 

vairāk bibliotēku apmeklē ziemas mēnešos nekā vasaras, jo vairāk brīvā laika. 

 

Līdz ar to arī lielākais grāmatu izsnieguma skaits ir ziemas, pavasara un rudens mēnešos.  

No nozaru literatūras vairāk ņem grāmatas par pedagoģiju. Tas ir tāpēc, ka lielākā daļa studentu, 

kas apmeklē bibliotēku, ir pedagoģijas studenti. Lasītājus no nozaru literatūras interesē 

psiholoģijas un tautas medicīnas literatūra. Šo nozaru literatūru lasa gan studijām, gan brīvajam 

laikam.  

 

Bibliotekārā apkalpošana mājās  

 

Aktīvi apkalpojam lasītājus, kuriem grūtības nokļūt uz bibliotēku - grāmatu piegāde mājās. Katru 

mēnesi grāmatas mājās piegādājam 5 lasītājiem. Cenšamies uzzināt viņu vēlmes un piegādājam 

interesējošās grāmatas. 

 

2012. gadā, lai noskaidrotu, vai lietotāji ir apmierināti ar bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, 

veicām anketēšanu (skat. pielikumu). Anketēšana notika pusgada laikā. Secinājām: 

bibliotēkas apmeklētāji ir apmierināti ar bibliotēku un tās piedāvātajiem pakalpojumiem. 

 

90% no aptaujātajiem lietotājiem apmierina bibliotēkas darba laiks, 85% no respondentiem ir 

informēti par bibliotēkas pakalpojumiem.  

 

Tematiskās mapes  

Pirms bibliotēkas akreditācijas tika pārskatītas un sakārtotas tematiskās mapes. Tematiskajām 

mapēm tika pārmainīti un izlaboti uzraksti. Pavisam kopā ir 62 tematiskās mapes. 2012. gadā 

tika izveidotas 13 jaunas tematiskas mapes. Tās ir: 

 Tūrisms (pasaules valstu bukleti)  

 Tūrisms (Latvijas bukleti) 

 Tūrisms (Kontinenti Austrālija, Eirāzija, Āfrika, Z-Amerika, D- Amerika, Antarktīda) 

 Gaidas un skauti/ Lībieši 

 Rudens (Zinību diena, Skolotāju diena, Miķeļdiena, Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, 

Latvijas Republikas Proklamēšanas diena) 

 Ziema (Advente, Ziemassvētki, Jaunais gads, Zvaigznes diena, Barikāžu aizstāvju atceres 

diena, Sveču diena, Valentīndiena) 

 Pavasaris (Starptautiskā sieviešu diena, Lielā piektdiena, Lieldienas, Darba svētki, 

Latvijas Republikas Neatkarības diena, Eiropas diena, Mātes diena) 

 Vasara (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena, Līgo diena, Jāņu diena, Jūras 

svētku diena) 

 Etiķete/ Skaistumkopšana 

 Astroloģija/krāsas 

 Vaļasprieki/ Hobiji 

 Folklora/ Folkloristika 

 

Apmeklētāju konsultēšana un apmācība lasītavā notiek ikdienas darbā, viņi tiek 

iepazīstināti ar elektronisko resursu izmantošanas pamatprincipiem. 

Vislielākais uzziņu pieprasījums ir skolu projektu nedēļās, ZPD, bakalauru un maģistru darbu 

izstrādes laikos.  
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Uzziņas attālajiem lietotājiem elektroniskā veidā tiek sniegtas samērā maz, tomēr iedzīvotājiem 

šāda iespēja tiek dota, izmantojot bibliotēkas e-pastu. 

Ierosinājumu un priekšlikumu grāmata dod iespēju iedzīvotājiem izteikt savu viedokli par 

bibliotēkas darbu, ka arī izvirzīt priekšlikumus darba pilnveidošanai. 

 

IT joma 

Lielvārdes pilsētas bibliotēka piedāvā 4 elektroniskās datu bāzes, no tām 2 abonētās  

datu bāzes Lursoft (laikrakstu bibliotēka) un Letonika. Bezmaksas piekļuvi šīm datu bāzēm 

nodrošina VA „Kultūras informācijas sistēmas”. Visvairāk pieprasītā ir LURSOFT datubāze gan 

lietotājiem, gan darbiniekiem. Bibliogrāfiskajā uzziņu un informācijas darbā ļoti daudz tika 

izmantotas tiešsaistes datubāzes, it īpaši OCB elektroniskais katalogs, LNB analītikas datubāze, 

kā arī meklētājserveru pakalpojumi. 

Atskaišu gadā izveidojām bibliotēkas profilu virtuālās komunikācijas un sociālā tīmekļa vietnē 

Twitter. 

BIS ALISE Ogres kopkatalogam pievienojām 617 monogrāfiskos izdevumus un rekatoloģizējām 

188 izdevumus. 

 

Novadpētniecība 

Regulāri tika izskatīti ar novadu saistītie dokumenti, tie kopēti, klasificēti un sistematizēti 

tematiskajās mapēs. Izveidotas jaunas tematiskās mapes, citās materiāli rediģēti. 

 

Darbu pie novadpētniecības mēs uzskatām par vienu no mūsu darba prioritātēm, tādēļ arī ar 

katru gadu, mūsu iespēju robežās, materiālu vākšanu par Lielvārdi, novadu paplašinām. Turpmāk 

domājam strādāt, izskatot arī citu iestāžu (Lielvārdes muzejs), bibliotēku (OCB, LNB) 

materiālus par mūsu novadu, lai papildinātu mūsu novadpētniecības krājumu. 

 

2012. gadā noformēts un sakārtots novadpētniecības plaukts. Novadpētniecības plauktam 

izveidots jauns uzraksts „Novadpētniecība” ar Lielvārdes jostas simboliku. Novadpētniecības 

plaukts tika paplašināts, lai ērtāk izvietot mapes. Atsevišķi izdalījām Lielvārdes novada autoru 

darbus. 

Tie ir - Auseklis, Baltvilks J., Greste J., Grigulis K. Jakubovska M., Kauliņš E., Koluža R., 

Liepiņš A., Osmanis. J., Priede G., Pumpurs A., Reihlers J., Sarma J. Kalniņš u.c. 
 

Katra novadpētniecības mape tika noformēta ar Lielvārdes novada jostas uzlīmi. Kopā ir 56 

Lielvārdes novada novadpētniecības mapes, bet 2012. gadā izveidojām jaunas 16 mapes.  

Atbalstījām Jaunjelgavas novada Staburaga bibliotēkas ierosinājumu un aicinājām savus 

bibliotēkas lasītājus sūtīt savus stāstījumus, atmiņas un fotogrāfijas par zudušo Staburagu. 

 

Atskaišu gadā bibliotēkā viesojās ārzemju tūristi. Mūsu bibliotēkas lasītāja Agnija atveda 

ekskursijā savus ārzemju viesus, lai parādītu mūsu bibliotēku. Tas arvien vairāk liecina, ka 

bibliotekārēm jāzina angļu valoda. Pieaugušo nodaļas bibliotekāre Laura zina angļu valodu 

sarunvalodas līmenī, bet bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre jau otro gadu apgūt angļu 

valodu pie pasniedzējas Ilzes Kreišmanes. 

 

Projektu izstrāde 

Atskaišu gadā nepiedalījāmies projektu konkursos. Tā kā maijā bērnu literatūras nodaļā notika 

ikgadējais „Krēslas laiks bibliotēkā”, bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Dace Vecziediņa 

uzrakstīja projektu SIA „Fazer Latvija” pasākuma atbalstam. Rezultātā saņēmām „Fazer” 

produkciju, ko izmantojām uzvarētāju apbalvošanai. 
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Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Bibliotēka izvietota Lielvārdes kultūras nama ēkā. Šogad, pateicoties Lielvārdes domes 

piešķirtajiem līdzekļiem, pie kultūras nama, bibliotēkas ir ieklāts bruģis. Bibliotēkai ir jaunas 

ārējās kāpnes. Diemžēl kāpņu projekts netika saskaņots ar bibliotēkas vadītāju, tādēļ būs 

nepieciešami daži uzlabojumi. Pozitīvais ir tas, ka tagad bibliotēka (bibliotēkas pirmais stāvs - 

bērnu literatūras nodaļa) ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jaunajām māmiņām. 

Tomēr bibliotēkai nav telpu pasākumiem, semināriem; trūkst darba telpas, tās, kas ir, ļoti šauras, 

trūkst telpas grāmatu krātuvei. Lielākiem pasākumiem tiek izmantotas kultūras nama Lielvārde 

telpas. 

 

Personāls 

2012. gadā Lielvārdes pilsētas bibliotēkā strādāja 6 darbinieki, t.sk., 5 bibliotekārie – 

vadītāja, bērnu literatūras nodaļas vadītāja, vecākā bibliotekāre, bibliotekāre un bērnu literatūras 

nodaļas bibliotekāre. 

Darbinieku izglītība: 

- ar bakalaura grādu – 1 

- ar augstāko izglītību citā jomā -1 

- ar 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību - 1 

- ar profesionālo vidējo – 1 

- ar vidējo -1 

Bibliotekāre Laura Ose sāka studēt LU maģistra studiju programmu bibliotēkzinātnē un informācijā. 

Atskaišu gadā apmeklējām visus OCB rīkotos seminārus un apmācības, piedalījāmies 

Ziemeļvalstu biroja, Lielvārdes pašvaldības rīkotajos informatīvajos semināros, kā arī citu 

iestāžu organizētajās konferencēs un semināros. Ir noslēgta vienošanās ar OCB par bibliotekāru 

metodisko konsultēšanu, apmācību. Pašvaldība piešķīra Ls 150 kursu apmeklējumam 

(apmācībai). 

 

Profesionālā pilnveide 

N.p.k.    

1 Rita Platpīre Latvijas Bibliotekāru biedrības 

Vidzemes nodaļas 15.konference 

Apliecinājums 

Nr.1272, 

12.08.2012 

  Lietvedības dokumentu izstrāde un 

noformēšana 

Sertifikāts Nr.100, 

06.11.2012 

  Projektu vadības pamati Apliecība NR.1726, 

14.11.2012 

2 Lāsma Gabrāne Kvalitatīva klasificēšana ar UDK Apliecība NR. 1717, 

13.11.2012 

3 Ilona Misāne Saskarsmes veidošana ar 

desocializētiem klientiem 

Apliecība Nr.2029, 

19.12.2012 

4 Dace Vecziediņa Lasīšanas veicināšana ar leļļu 

palīdzību  

Apliecinājums, 

12.05.2012 

  Improvizācijas spēļu metodikas 

izmantošana bibliotekāru darbā 

Apliecība Nr. 107-2-

037; 07.05.2012 

5 Laura Ose Bibliotēku novadpētniecības darba 

galvenie virzieni un metodika 

Apliecinājums 

Nr.330; 15.03.2012 

 

 

Finansiālais nodrošinājums 

Finansējums nodrošina bibliotēkas funkciju veikšanu un atbilst MK noteikumiem „Bibliotēku 

darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi 
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2012. gadā bibliotēkas pamatfinansējumu veidoja Lielvārdes novada domes piešķirtais 

budžets – Ls 36608.  

No tiem: 

1. Krājuma komplektēšanai – Ls 3698 

2. Preces un pakalpojumi – Ls 3090 

3. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi – Ls 703 

4. Pārējie kārtējie izdevumi – Ls 589  

 

Bibliotēkas krājuma papildināšanai ir izmantoti arī dāvinājumi 383 eks. par kopējo summu Ls 

1334.95. 
 

2012. gadā Lielvārdes novada pašvaldībā tika izstrādāts pašvaldības darbinieku novērtēšanas 

nolikums. Otrajā pusgadā, pamatojoties uz darba izpildes plānošanas un novērtēšanas procesa 

rezultātiem, bibliotekāriem tika palielinātas algas.  

 

Sadarbība ar pašvaldību, u.c. institūcijām 

Informācija par bibliotēku un tās aktivitātēm tiek atspoguļota saziņas līdzekļos: 

 Lielvārdes novada mājas lapā – www.lielvarde.lv  

 Avīzē „Lielvārdes Ziņas”. 

Sadarbojamies ar Lielvārdes novada pašvaldību, kultūras namu Lielvārde, A.Pumpura Lielvārdes 

muzeju, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu un Lielvārdes pamatskolu, PII „Pūt, vējiņi”, 

Trimdas Grāmatu klēti. Turpinās sadarbība ar Lielvārdes nevalstiskajām organizācijām. Lielu 

metodisko un konsultatīvo palīdzību saņemam no Ogres centrālās bibliotēkas kolēģēm. 

 

Izstāžu un pasākumu rīkošana 

Atskaišu gadā veidojām dažāda veida izstādes par ievērojamu cilvēku jubilejām, Lielvārdes 

novada ievērojamiem cilvēkiem un notikumiem. 2012. gadā kopumā tika izveidotas 50 izstādes. 

Lasītājus īpaši interesēja: 

 Ko sola jaunais 2012 Pūķa gads? 

 Sveču diena; 

 Izstādes Mārtiņam Freimanim – 35; 

 Vokālajai grupai „Mik 8” - 10 gadu jubileja; 

 Teātra dienas Lielvārdē; 

 Bibliotēkas draugi, atbalstītāji un sadarbības partneri; 

 Grāmatu svētki Lielvārdē; 

 Dāvināsim skaistas lietas sev un mīļajiem! 

Pasākumi bibliotēkas pieaugušo nodaļā 
 

Janvāris – lielvārdietes, mākslas fakultātes studentes I. Strapcānes darbu izstāde; 

tikšanās ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri, LU, Rīgā; 

Februāris – izstāde –14.februāris - Valentīndiena; 

Marts – piedalījāmies pašas un aicinājām bibliotēkas lietotājus piedalīties „Monētu dienas 

bibliotēkā”; 

E-prasmju nedēļā no 26.-30.martam aicinājām apgūt iemaņas darbā ar datu bāzēm Lursoft un 

Letonika; 

Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Ilona Misāne pieteikta konkursam „Pagasta bibliotekārs – 

gaismas nesējs”; 

Aprīlis – piedalījāmies Lielajā talkā, uzkopjot bibliotēkas apkārtni; 

Bibliotēku nedēļā tikāmies ar lielvārdieti, fotogrāfi Anitu Saku, Lielvārdes novada deputātiem; 

Piedalījāmies kultūras darbinieku dienā Rundāles pilī; no Lielvārdes novada apaļa darba jubileja 

V.Trumekalnei (40 darba gadi); 

Maijs – labestības diena 2012, izvietojām ziedojumu kastīti abonementā, 

http://www.lielvarde.lv/
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Bibliotēkas akreditācija; 

Lielvārdes novada Lēdmanē - Ogres reģiona bibliotekāru izbraukuma seminārs; 

Jūnijs – piedalījāmies Jumpravas kultūras nama 100 gadu jubilejas svētku pasākumā; 

Jūlijs - LBB Vidzemes nodaļas 15.konference; 

Ogres reģiona bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens uz Līvāniem; 

Piedalījāmies Lielvārdes pilsētas svētkos; 

Augusts – atvaļinājumu mēnesis; 

Septembris – muzikāla dzejas pēcpusdiena „Šo vakaru es uzdāvinu tev…” dzejnieces Ineses 

Toras dzeja lēdmanietes Ineses Neretas izpildījumā; 

Oktobris – gatavošanās Grāmatu svētkiem; 

Novembris –Ogres reģiona 11.Grāmatu svētki; 

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas lasījumi; 

Decembris – pārstāvējām Lielvārdes novadu pašvaldību vadītāju un bibliotēku direktoru 

konferencē „Līderi par bibliotēkām: 119+119”; 

Piedalījāmies akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma sarīkojumā Mālpilī; 

Lielvārdietes, mākslinieces Ievas Jaundālderes darbu izstāde; 
 

 

 3.5.LĀČPLĒŠA  BIBLIOTĒKA  
 

 

 
Foto: Lāčplēša bibliotēkas telpas 

 

Lāčplēša bibliotēka ir Lielvārdes novada pašvaldības kultūras, informācijas un izglītības iestāde 

un savu darbību realizē atbilstoši Bibliotēku likumam, Ministru kabineta noteikumiem, Lāčplēša 

bibliotēkas Nolikumam un Noteikumiem, kurus apstiprinājusi Lielvārdes novada dome, kā arī ar 

citiem bibliotēkai saistošiem noteikumiem. Bibliotēka pilda kultūras, informācijas, izglītības, 

sociālās un izklaidējošās funkcijas. 

           Bibliotēkas misija: būt aktīvam starpniekam starp informācijas krājumiem un novada 

iedzīvotājiem. Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes 

centru. Nodrošināt savlaicīgus un kvalitatīvus iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus informācijas 

pakalpojumus. Sniegt atbalstu vietējās sabiedrības informācijpratības  attīstībā.  

 

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

           Tālākā bibliotēkas darbības pilnveidošanā ietilpst virtuālas bibliotēkas attīstība, pilnīga 

bibliotekārā darba procesu automatizācija, valsts un pašvaldības institūciju informācijas 

pieejamības nodrošinājums bibliotēkas apmeklētājiem, sadarbība ar skolām, pirmsskolas 

iestādēm, rūpējoties par sabiedrības mūžizglītību un integrāciju, par lasīšanas veicināšanu, 

literatūras popularizēšanu. 

Bibliotēkā reģistrēti - 720 lietotāji, datorlietotāji – 164 ( tendence samazināties, jo daudziem 

mājās dators ar interneta pieslēgumu), datorlietotāju apmeklējumu kopskaits gadā – 5064, jeb 

katrs datorlietotājs datoru izmantojis 31 reizi. 

No lasītāju kopskaita bibliotēkas pakalpojumus vairāk izmanto sievietes – 410; vīrieši -310. 

Bibliotēku  izmanto 318 bērni un jaunieši. Savā brīvajā laikā viņi izmanto ne tikai interneta 

pakalpojumus, bet iesaistās arī citās nodarbēs: zīmē, krāso, spēlē galda spēles. Mazākie labprāt 
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izmanto bērnu rotaļu stūrīti. Bērni sevi var izpaust piedaloties "Čaklo pirkstiņu" nodarbībās, 

dažādos konkursos, viktorīnās. Katru gadu bibliotēkā noris vairāku nomināciju konkurss par 

čaklāko,  kārtīgāko lasītāju, u.c. Čaklākie lasītāji šogad bija 1.-4. klašu bērni.  Vecāko klašu 

skolēniem vairāk laika ir  jāvelta mācībām un jāizlasa ieteicamā literatūra. Bet neskatoties uz 

visu noslogotību bērnos interese par grāmatu lasīšanu nav mazinājusies. 

      Gada laikā bibliotēkā bērniem notikuši 92 pasākumi: 14 grāmatu lasījumi, 40 nodarbības, 9 

pārrunas,12 konkursi un viktorīnas, izliktas 37 dažādas literatūras izstādes. Mums ir 

izveidojusies laba sadarbība ar E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 1.B;2.B;3.A;4.A klasēm un 1.-

3. klašu filiāli Kaibalā, kā arī  ar bērnudārza ''Pūt, Vējiņi" Kaibalas filiāles sešgadīgo grupiņu. 

      Jau 11 gadu piedalāmies KKF lasīšanas veicināšanas projektā Bērnu/ jauniešu žūrija. 

Pavisam 2012.gada Bērnu žūrijas ekspertu skaits rekordliels - 75, kuri veiksmīgi un godprātīgi 

izpildīja savus pienākumus. Tas viss pateicoties kopējai sadarbībai ar skolām, klašu 

audzinātājām un bērnu vecākiem.  

 

    
 

Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo 3 gadu laikā 

 

 2010.gads 2011.gads 2012.gads Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāju skaits 727 716 720 - 7 

Izsniegums 24 128 22085 19331          -  4797 

Apmeklējumu skaits 9 909 9372 9779 -  130 

 

 Bibliotēkas krājumā uz 01.01.2013. gadu – 9829 vienības:  

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

No tām:   41 %  - uzziņu un nozaru literatūra; 

                 39 %  - daiļliteratūra; 

                 20 %  - bērnu grāmatas. 

        No preses izdevumiem lasītājiem pieejami 3 nosaukumu laikraksti un 42 nosaukumu 

žurnāli. Periodisko izdevumu pieprasījums ļoti liels, palielinājies pastāvīgo lasītāju skaits. 

Izsniegtas 1232 vien. laikrakstu un 7165 vien. žurnālu. Tas liecina, ka periodikas abonēšanai 

izlietotie līdzekļi izmantoti lietderīgi un sasnieguši mērķi. Pirms periodikas abonēšanas, veicam 

lasītāju aptauju, kurā noskaidrojam viņu intereses un vajadzības. 

 

 Izdevumi (LVL) 

Krājuma komplektēšanai izlietoto pašvaldības budžeta līdzekļu 

summa 
1895 

no tiem: 

grāmatas 
1485 
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periodiskie izdevumi 410 

     Plānveidīgi, reizi divos mēnešos, norit krājuma papildināšana ar jauniznākušajiem un 

trūkstošajiem iespieddarbiem, ņemot vērā bibliotēkas krājuma izmantošanu iepriekšējā gadā. 

      Grāmatu krājuma komplektēšanas avoti: 

Pašvaldība – Ls 1 484,79 

Dāvinājumi -  Ls 192,70 

KKF -  Ls 186,31 

Lauku bibliotēku Atbalsta Biedrība -  Ls 20.30 

 Pavisam kopā: Ls 1 884,10 

       Uz 1 bibliotēkas lasītāju, grāmatu un periodikas iegādei, no pašvaldības finansējuma 

izlietoti -  Ls 2,63. No grāmatu jaunieguvumiem: 60% - daiļliteratūra; 16% - B+J; 24% - nozaru 

literatūra.  

      Visi jaunieguvumi latviešu valodā, jo samazinājies krievu valodā lasošo lasītāju skaits. 

        Finansējums atbilstošs mūsu bibliotēkas krājuma izvietošanas iespējām, bet nepietiekošs 

lasītāju pieprasījumu apmierināšanai. 

Krājuma attīstība pēdējo 3 gadu laikā: 

 

Krājumu 

 apjoms 

2010. 2011. 2012. 

 Izslēgts Ienācis Kopā Izslēgts Ienācis Kopā Izslēgts Ienācis Kopā 

Grāmatas   439 316 8 379 804 303  7 878  152 366 8 092  

Seriālizdevumi   769 224 1 046   27 521  1 540  304 326 1 562 

Audiovizuālie  

dokumenti 

         2     2               1         

 

Pārējie dok.      143       143     2     141 

Elektron. dok.        48   15          33        33 

KOPĀ 1 208 540 9 618 848 824  9 594  458 693 9 829 

     

     Katru gadu tiek izvērtēta krājuma kvalitāte: pārskatītas un atlasītas saturā novecojušās, 

saplēstās grāmatas un, līdz ar to, aizvadītajā gadā ir samazinājies izslēgto iespieddarbu skaits, 

kas radījis lielāku krājuma pieaugumu par 211 eks. attiecīgajā laika periodā. Daudzas grāmatas 

labojām, atvietojām ar lasītāju dāvinātajām grāmatām. Uzlabojās grāmatu krājuma estētiskais 

skats. 

 

Dokumentu skaits uz vienu lasītāju 13,65 

Krājuma apgrozība 1,97 

Jaunieguvumi uz vienu lasītāju 0,96 

 

       Samazinājusies krājuma apgrozība par 0,33 reizēm, lai gan lasītāju aktivitātes: skaits un 

apmeklējumi palielinājušies, bet izsniegums samazinājies. Kā iemesls tam varētu būt: skolēniem 

nepieciešamās informācijas meklēšana internetā un nepilnīga izsniegumu uzskaite, uzsākot 

lasītāju automatizēto apkalpošanu. Rekataloģizācija veikta 83% krājuma, atlikusī daļa ir 

daiļliteratūra krievu valodā. 

Bibliotekāro procesu automatizācijai izmantojam bibliotēku informācijas sistēmu BIS ALISE. 

Darbībā ieviesta lasītāju reģistrācija, grāmatu izsniegšana/saņemšana, grāmatu kataloģizācija.  

Krājuma labākai pārskatāmībai un ātrākai informācijas ieguvei bibliotēkā turpinām papildināt 

papīra formātā novadpētniecības, priekšmetu, katalogus, personāliju un tematiskās kartotēkas. 

Alfabētiskais un sistemātiskais katalogs papildināts līdz 2007.gadam. 

Turpinām papildināt esošās 58 tematiskās mapes. Jaunāko informāciju no interneta ievadām CD-

ROM. 



 
 45 

Uzziņu un informācijas darbā pieprasīti un izpildīti visi četri uzziņu veidi: pārsvarā tematiskās, 

mazāk – faktogrāfiskās, tad precizējošās un adresālās. Kopskaitā  -  1370 uzziņas 

( uzskaitām tikai lielākās).Uzziņu darbā izmantojam bibliotēkas uzziņu fondu, internetu, datu 

bāzes ( NAIS, Letonika, Lursoft), LNB un OCB e-katalogus. 

Bibliotēka izmanto SBA. No citām bibliotēkām saņemti 52 iespieddarbi (visvairāk no OCB ) uz 

citām bibliotēkām nosūtīti 0.  

 
       

Grāmatu krājuma komplektēšanas avoti: 

Pašvaldība – Ls 1 484,79 

Dāvinājumi -  Ls 192,70 

KKF -  Ls 186,31 

Lauku bibliotēku Atbalsta Biedrība -  Ls 20.30 

 Pavisam kopā: Ls 1 884,10 

  

 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. Iedzīvotāju skaits  Lēdmanē ir 1342. 

Bibliotēkas lasītāju skaits – 585(297 interneta lietotāji, 7 laikrakstu un žurnālu lasītāji), no tiem 

193 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Apmeklējumu skaits 7660(no tiem 3024 interneta 

apmeklējumi, 70 laikrakstu un žurnālu lasītāju apmeklējumi).  

Ikdienā bibliotēku apmeklē vidēji 16 - 50 lasītāji-lietotāji. Daudzi lasa tikai laikrakstus un 

žurnālus, daudzi strādā tikai pie datoriem. Izsniegums - 11560 (laikraksti un žurnāli 3628). 

 

 2011.gads 2012.gads Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lasītāji- lietotāji 490 585 + 95 

Izsniegums 12751 11560 -1191 

Apmeklējums 5897 7660 +1763 

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

pakalpojums. Ir apstiprināti datoru lietošanas noteikumi, kuri ļauj apmeklētājiem brīvi meklēt 
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jebkuru nepieciešamo informāciju. Ierobežojumi ir spēļu izmantošanā. Maksas pakalpojumi ir 

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

cenas ir atrunātas un apstiprinātas novada domes deputātu sēdē.  

Bibliotēkas lasītāju rīcībā ir 2 nosaukumu laikraksti un 14 nosaukumu žurnāli. Par 

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

izveidotas 69 izstādes, kuras veltītas rakstnieku, mākslinieku jubilejām. Jebkurš bibliotēkas 

apmeklētājs, īpaši datora lietotājs, var saņemt nepieciešamo konsultāciju bibliotekāra 

kompetences un zināšanu robežās.  

Bibliotēka aktīvi iesaistās tautas nama rīkotajos pasākumos. Tā kopīgā sadarbībā tika rīkots 

valsts svētku pasākums „ Zinu, zinu tēva sētu”, kurā izmantojām vietējo pagasta dzejnieku, 

komponistu daiļradi, stāstījām klausītājiem par pagasta teritorijā esošiem aizsargājamiem 

augiem, par cilvēkiem, ar kuriem lepojamies un viņu darbu, par pagasta infrastruktūru.  

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

izlietoti 1098 lati un nopirktas 186 grāmatas. Fonds tiek komplektēts vadoties pēc lasītāju 

pieprasījuma. Pirmkārt, tiek iegādātas enciklopēdijas, vārdnīcas un dažāda uzziņu literatūra. 

Grāmatu svētku dāvinājums no partijām un izdevniecībām, kā arī citi dāvinājumi sastāda 20 eks. 

par summu Ls 55,60, no VKKF- 20.eks. par summu 120,94 lati. Periodika tiek pasūtīta 

nedublējoties ar skolas bibliotēku. Šogad norakstītas 555 grāmatas un brošūras par summu 

242,19 Ls.  

Gada laikā ir sniegtas 3319 uzziņas.  

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

apkopoti materiāli par Lēdmani un lēdmaniešiem no dažādiem preses izdevumiem. 

Bibliotēkas lasītāju lokā ir 90 1. līdz 9. klases skolnieki, bet jaunieši līdz 18 gadiem -18. 

Apmeklējumu skaits (grāmatu lasītāji +datorapmeklētāji)- 3168 (datori: bērni – 2066, jaunieši – 

365).  Ar marta mēnesi bibliotekārei tika piešķirta pilna darba slodze, līdz ar to bērnu fonds tika 

pārcelts uz otro stāvu – datorzāli. Bibliotēkas bērnu nodaļā  tika izveidotas 13 bērnu grāmatu 

izstādes. Bibliotēka iesaistījās konkursā „ Drošākā interneta diena”. Pasākumā piedalījās 24 bērni 

ar zīmējumiem , pasakām, stāstiem, dzejoļiem un komiksiem. Septembrī pasākums „ Mazās 

dzejas dienas Lēdmanē” – skolēni deklamēja gan autoru gan pašsacerētos dzejoļus. Vēl ilgi 

apmeklētājus priecēja bērnu zīmējumu izstāde „ Dzeja bērnu acīm”. Sākoties mācību gadam, 

regulāri katru mēnesi tika rīkoti pasākumi bērnudārza grupiņām: pasaku rīti, multfilmu 

noskatīšanās. Novembrī nodibināts Jauno lasītāju klubs, kura devīze: Lasīt ir stilīgi! Tajā ir 

iesaistījušies 9 bērni no 1.- 7.klasei. Bibliotēka iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā 

„Bērnu žūrija”, kurā aktīvi par žūrijas ekspertiem darbojās  20 bērni.  

2012.gadā bibliotēkas uzturēšanai tika iztērēti 13757 lati. Grāmatu un preses iegādei iztērēti 

1493 lati.  Bibliotēkas ienākumi: maksas pakalpojumi par kopēšanu, drukāšanu, skenēšanu un 

faksa sūtīšanu – 63,70lati. 

Grāmatu izsniegums salīdzinot ar 2011.gadu ir samazinājies, jo skolēniem un jauniešiem vairāk 

interesē datorspēles, kā grāmatas. Mazāk lasa arī cilvēki, kuri strādā, toties aktīvi lasītāji ir 

pensionāri.  

Bibliotēka aktīvi stādā pie grāmatu fonda ievadīšanas kopkatalogā,  programmā ALISE. 

Bibliotēka vasarā tika akreditēta uz 5 gadiem. 
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 3.7. JUMPRAVAS BIBLIOTĒKA 
 

 Jumpravas pagasta bibliotēka ir pašvaldības iestāde, kas nodrošina vietējās sabiedrības 

vajadzības un darbojas šīs sabiedrības interesēs. Sniedzot ikvienam indivīdam neierobežotu 

pieeju plašam un daudzveidīgam zināšanu, ideju un uzskatu diapazonam, bibliotēka veic 

nozīmīgu lomu demokrātiskas sabiedrības uzturēšanā un attīstībā. Bibliotēka nodrošina piekļuvi 

zināšanām un sekmē formālo un neformālo izglītību, piedāvājot iespiestos vai cita formāta 

informācijas nesējus. 

 Jauno izdevumu iegādes galvenais finansēšanas avots ir pašvaldības līdzekļi. 

 

Finansējums grāmatām no pašvaldības budžeta (Ls) 

2011.gads 2012.gads +/- 

1397 1399 + 2 

 

Pašvaldības finansējums periodikas iegādei (Ls) 

2011.gads 2012.gads +/- 

654 653 - 1 

  

 Bibliotēkas izmantošana. 

 2011.gads 2012.gads Kopējā 

dinamika (+/-) 

Lietotāji 

 

376 374 - 2 

Apmeklējums 

 

6266 5990 - 276 

Izsniegums 

 

11725 11301 - 424 

 

2012.gadā rādītāji ir mazāki nekā iepriekšējā gadā. 

 Bibliotēkas krājums tika papildināts ar 291 grāmatu un 258 seriālizdevumiem. Tika 

abonēta prese – 4 nosaukumu avīzes, 17 nosaukumu žurnālus. Pateicoties Latvijas valsts 

Kultūras ministrijas, Kultūrkapitāla fonda un Ogres centrālās bibliotēkas atbalstītajam projektam 

Jumpravas bibliotēka saņēma 23 grāmatas 181,87 latu vērtībā. Bibliotēkas krājumā ir 8441 

vienības.  

 Jaunieguvumi pastāvīgi tiek pievienoti Ogres CB kopkatalogam. 2012.gadā tika uzsākta 

Jumpravas bibliotēkas lasītāju datu bāzes veidošana BIS Alisē. Kā arī norakstīšanas aktu 

veidošana BIS Alisē. 2012.gada 18.maijā  notika atkārtota bibliotēkas akreditācija, kuras 

rezultātā bibliotēkai tika piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss. 

 Bibliotēkā ir 7 datori: 6 lietotājiem, 1 darbiniekam. Var izmantot bezvadu internetu, kā 

arī printeri, skeneri, kopētāju. 

   

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

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

Lietotāji iegriežas bibliotēkā pēc grāmatām, žurnāliem, avīzēm, izmanto internetu savām 

vajadzībām. Meklē atbildes uz konkursu jautājumiem. Skolēni un studenti meklē materiālus 

referātiem, projektiem, kā arī obligāto literatūru. Grāmatas izmanto studijām, mācībām, darbam 
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un atpūtai. Daudz tika lasīti periodiskie izdevumi, īpaši žurnāli. Ir cilvēki, kuriem ir grūti atnākt 

pašiem uz bibliotēku un tiem tad es pienesu mājās. Apmeklētāju konsultēšana un apmācība 

tradicionālo un elektronisko informācijas resursu izmantošanā notiek individuāli, ikdienas darbā. 

Bibliotēka ir atvērta arī sestdienās, lai studenti atgriezušies mājās var saņemt nepieciešamās 

grāmatas, izmantot internetu. 

  

Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā izmantot SBA pakalpojumus. 2012. gadā saņemtas 

10 grāmatas un citām bibliotēkām iedotas 5 grāmatas.   

  Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvātas elektroniskās datubāzes – www.letonika.lv un 

Lursoft Laikrakstu bibliotēka – www.news.lv.  

 Regulāri tiek iekārtotas tematiskas, izglītojošas un informatīvas izstādes. Rakstniekus un 

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

izliktās grāmatu izstādēs. Skolēnu  projektu nedēļā notiek liels uzziņu darbs. Tematiskie 

pasākumi 4. Kopā ar bibliotēkas lietotājiem tika apmeklēti Grāmatu svētki Lielvārdē.   

    Laba sadarbība pagasta bibliotēkai ir ar Ogres Centrālo bibliotēku, Lielvārdes pilsētas 

bibliotēku, Jumpravas vidusskolu, PII „Zvaniņš”. 
 

 3.8. ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJS 
 

  Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbības pamatvirzieni: 

 Lielvārdes novada materiālās un nemateriālās kultūras vērtību uzkrāšana, 

dokumentēšana un saglabāšana, 

 Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība, 

 Sakārtotas, saturiski unikālas, apmeklētājiem pieejamas datu bāzes par muzeja 

krājumu veidošana, 

 Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību 

popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes ,kā arī izmantojot citus ar 

muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus. 

  Lielākais, atbildīgākais un tajā pašā laikā apmeklētājiem neredzamais darbs ir 

muzeja krājuma sakārtošana, papildināšana, vērtēšana, digitalizēšana. Muzeja krājumu 

papildinājušas 378 interesantas pagātnes liecības. Ar Nacionālā muzeja krājuma 

kopkataloga datu bāzē ievadītiem krājuma priekšmetu attēliem un zinātniskiem 

aprakstiem var iepazīties NMKK mājas lapā www.nmkk.lv . 

2012. gadā muzeju apmeklēja 11 913 interesentu. Muzeja darbinieki novadīja 160 

ekskursijas, 80 muzejpedagoģisko programmu nodarbības, sagatavoja 18 pasākumus, 

noorganizēja 12 izstādes, nolasīja 9 lekcijas. Muzeja piedāvāto Ģimenes godu ceremoniju 

programmu savā kāzu dienā izmantoja 28 jaunie pāri un 9 pāri savā īpašajā kāzu jubilejā. 

Savukārt, savā kristību dienā muzeju apmeklēja 4 jaunie lielvārdieši un viņu viesi. 

Turpinās sadarbība ar Kauņas Tehnoloģiju universitāti Lietuvā. 

Atbalstīti divi Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja iesniegtie projekti, iegūts 

papildus finansējums – Ls 5 163.-     

2012.gada nozīmīgākie saimnieciskie darbi – pabeigts muzeja I stāva ekspozīcijas 

remonts, nomainīti logi muzeja krājuma telpā, pilnveidota muzeja ekspozīcija – ierīkota 

gleznu eksponēšanas iekares sistēma un vitrīna arheoloģisko priekšmetu eksponēšanai. 

Muzeja pedagoģisko programmu pilnveidošanai ir iegādāta interaktīvā tāfele. 

Turpinās sadarbība ar Lielvārdes novada tūrisma uzņēmējiem Lielvārdes novada 

popularizēšanā – piedalījāmies tūrisma izstādē „Balttour – 2012”. 

 

 2011 2012 

Krājuma vienības 12 298 12 676 

Apmeklētāju skaits 13 990 11 913 

Novadītās ekskursijas 143 160 

http://www.letonika.lv/
http://www.news.lv/
http://www.nmkk.lv/
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Lekciju skaits 9 9 

Pasākumu skaits 18 18 

Muz .ped. 

programmas 

115 80 

Izstāžu skaits 13 12 

Ekspres izstādes 4 2 

Projektu konkursi 2 

Ls 5 263 

2 

Ls 5 163 

Kursu apmeklējums 10 13 

Ieņēmumi 2 474 2 338 

Kāzu pāru skaits 44 37 

 

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kolektīva (3 speciālisti un 3 tehniskie darbinieki) 

2013. gada lielākais darbs – muzeja II stāva izstāžu zāles remonts - siltināšana, I stāva 

ekspozīcijas papildināšana. Turpināsim darbu pie krājuma papildināšanas ar materiālām un 

nemateriālām vērtībām, pasākumu organizēšanas, izstāžu iekārtošanas, muzeja pedagoģisko 

programmu vadīšanas, zinātniski pētnieciskā darba veikšanas. Centīsimies papildus piesaistīt 

līdzekļus muzeja materiāli tehniskās bāzes papildināšanai.  

 

 4.Teritorijas un mājokļu attīstība 
 

Lielvārdes novada pašvaldība iesaistījusies projektā „ Algotie sabiedriskie pagaidu darbi 

pašvaldībās”, kur vidēji mēnesī bija iesaistīti 38 Lielvārdes novada bezdarbnieki.  

 

Bezdarbnieki tika nodarbināti teritoriju labiekārtošanas un apkārtnes sakopšanas darbos atbilstoši 

sezonalitātei - lieko krūmu izciršana no ielu un ceļu grāvjiem, lapu grābšana, vieglo atkritumu 

savākšana, dzīvžogu apgriešana, ietvju slaucīšana, ietvju attīrīšana no sniega un apledojuma, 

esošo stādījumu atjaunošana un kopšana, jaunu stādījumu ierīkošana.  

 

 

 4.1. Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma apguve  

 
2012.gadā pašvaldības Administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas 

nodaļa, Izglītības nodaļa, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodaļa un dažas pašvaldības 

iestādes turpināja Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas 

Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), Eiropas Sociālā fonda (ESF), Latvijas – Šveices 

sadarbības programmas un finanšu programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai”, valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta programmas līdzfinansēto projektu realizāciju. 2012.gadā notika darbs ar 18 

projektiem – pašvaldība pabeidza 9 projektus un turpināja realizēt 9 projektus: 
 

 KF līdzfinansējums: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta”, 

realizēja SIA „Lielvārdes Remte” (pabeigts); 

 KPFI līdzfinansējums: „Saules kolektora sistēmas uzstādīšana "Lielvārdes novada sporta 

centra" hallei siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes 

paaugstināšanai" (pašvaldība lauzusi līgumu par projekta realizāciju lielā 

sadārdzinājuma dēļ); 

 ERAF līdzfinansējums: „Izglītības iestāžu informatizācija” (pabeigts), 

„Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Dzelmēs” 

(realizācija); 



 
 50 

 ESF finansējums: „Speciālistu piesaiste Lielvārdes novada pašvaldībai” (pabeigts), 

„Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 

attīstība Lielvārdes novadā” (realizācija), „Atbalsta pasākumu īstenošana Lielvārdes 

novada izglītības iestādēs” (realizācija), „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības 

sistēmas optimizācijas apstākļos” (pabeigts), „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi 

pašvaldībās” (realizācija). 

 ELFLA līdzfinansējums: „  Elektroniskā rezultātu tablo iegāde Jumpravas vidusskolai”  

(realizācija), „Pašvaldības autoceļa Nr.12 „Plēsumi – Lielvārde – Rozītes” 

rekonstrukcija” (pabeigts), „Pašvaldības autoceļa „ Lejskaļi – Birzmaļi” vienkāršota 

renovācija” (pabeigts), „Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ekspozīcijas telpu 

vienkāršota rekonstrukcija” (pabeigts); 

 EZF finansējums: „Atpūtas vietu labiekārtošana Lielvārdē” (realizācija), „Jumpravas 

pagasta kapu teritorijas labiekārtošana” (pabeigts); 

 Latvijas – Šveices sadarbības programma: „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (realizācija); 

 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta programma: „Atbalsts piena un piena produktu 

iegādei Lielvārdes novada izglītības iestāžu skolēniem” (realizācija), „Valsts un ES 

atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem Lielvārdes novada vispārējas izglītības 

iestādēs (Skolas auglis) (realizācija)”.  
 

Lielvārdes novada pašvaldība kā sadarbības partneris 2012.gadā turpināja līdzdarboties divos 

projektos: 

 Finanšu programmas „Inteliģenta enerģija Eiropai” līdzfinansējums: CONURBANT 

(angļu val. „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide 

urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”) projekta vadītājs – Salaspils 

novada pašvaldība (realizācijā); 

 ESF līdzfinansējums: „Ogres novada un kaimiņu pašvaldību darbinieku starptautiskās 

kapacitātes stiprināšana”,  „Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu pašvaldību 

darbinieku kapacitātes stiprināšana” (realizācija), projekta vadītājs – Ogres novada 

pašvaldība (pabeigts). 
 

 

 4.2. BŪVVALDE 
 

Izstrādāta teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada ilgtermiņa 

attīstības stratēģija 2013. – 2030.gadam” telpiskā daļa. 

Uzsākta teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas 

plānojums 2014. – 2025.gadam” izstrāde. 

Izstrādāts un apstiprināts pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Meža iela 16 B, Meža 

iela 18 A, Meža iela 20 un fiziskai personai piederošā nekustamā īpašuma Avotu iela 6 A, 

Lielvārde, Lielvārdes novads, teritoriju detālplānojums. 

2012.gadā uzsākta vietējo ģeodēzisko tīklu uzturēšana, kas ietver vietējā tīkla apzināšanu, 

izvērtēšanu, pilnveidošanu, mērījumus, pārraudzību un informācijas apriti. Šī ir jauna 

pašvaldības funkcija bez valsts finansējuma.  

Valsts nodevusi kā papildus funkciju pašvaldībām arī atbildību par hidromeliorācijas 

būvju tehnisko projektu izskatīšanu un akceptēšanu, kā arī būvatļauju izsniegšanu šiem 

objektiem, ko tagad veic būvvaldes speciālisti. 

Ar 2012.gada janvāri Lielvārdes novada dome ir deleģējusi būvvaldei tiesības pieņemt 

lēmumus par adrešu/nosaukumu piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu. 

Līdzīgi ar izmaiņām normatīvajos aktos būvvaldēm ir uzdota atmežošanas (agrāk – meža 

zemes transformācijas) procesa vadīšana un atļauju izsniegšana. 
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Sadarbībā ar Valsts zemes dienestu risināti jautājumi, kas saistīti ar zemes reformas 

procesu pabeigšanu Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā. 

 

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

laiku vai būves ir pamestas un netiek ilgstoši ekspluatētas. Lai veicinātu īpašnieku vēlmi sakārtot 

šādus īpašumus un uzturēt tos elementārā kārtībā, ir izstrādāti saistošie noteikumi „Par kārtību, 

kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību 

apdraudošas būves Lielvārdes novadā”. Saskaņā ar šiem noteikumiem pašvaldībai ir tiesības 

piemērot šādiem vidi degradējošiem vai dzīvībai bīstamiem objektiem paaugstinātu nekustamā 

īpašuma nodokli. 

 

 2012 

Būvvaldē saņemti un reģistrēti Būvniecības iesniegumi–

uzskaites kartes  
82 

Par būvniecības pieteikumiem sagatavoti un izsniegti :  

Plānošanas un arhitektūras uzdevumi (PAU) 83 

Atzinumi par būvniecības pieteikumiem  

(atteikumi izsniegt PAU)  
– 

Būvniecības ierosinājumi ar publiskās apspriešanas 

procedūras piemērošanu 
– 

Notikušas būvvaldes sēdes  50 

Tajās izskatīti ar būvniecību saistīti jautājumi, 410 

akceptēti būvprojekti un pirmsprojektu stadijas 92 

Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas akcepti  19 

Reklāmu saskaņojumi 7 

Izsniegtas izziņas par jaunbūvi (Zemesgrāmatai)  7 

Izsniegtas izziņas par būves neesību  137 

Iesniegtas deklarācijas par kadastrā nereģistrētas būves 

esību  
66 

Izsniegto būvatļauju skaits (kopā pa gadu) 120 

Ekspluatācijā pieņemti objekti  45 

t.sk. dzīvojamās mājas 24 (no tām 16 

jaunbūves) 

nedzīvojamās ēkas un būves 21 

Saņemti iesniegumi, reģistrēti būvvaldē, sagatavotas un 

nosūtītas atbildes uz tiem būvvaldes kompetences jautājumos 

(sarakste) 

578 

Saņemti iesniegumi, reģistrēti administrācijā, vīzēti 

būvvaldes speciālistiem sagatavotas un nosūtītas atbildes uz 

tiem būvvaldes kompetences jautājumos (sarakste) 
428 

Saņemti iesniegumi, reģistrēti administrācijā, vīzēti 

būvvaldes speciālistiem, sagatavoti domes lēmumu projekti 
95 

t.sk. par detālplānojumiem 5 

par zemes lietošanas mērķiem 9 

par zemes ierīcības projektiem 33 

Pašlaik procesā detālplānojumi ar mērķi sadalīt īpašumus 

parcelēs, paredzot jaunu ielu, inženierkomunikāciju 

projektēšanu  
2 

Pašlaik procesā jauna teritorijas plānojuma izstrāde 1 

Piešķirtas jaunas adreses/nosaukumi 54 

Sagatavoti atteikumi no pirmpirkuma tiesībām  70 

Sagatavotas izziņas, uzziņas u.c. atbildes par zemes 74 
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jautājumiem 

Spēkā īstermiņa zemes nomas līgumi  370 

Reģistrētas koku ciršanas atļaujas 33 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli par patvaļīgu 

būvniecību  
2 

 

 4.3. SIA „LIELVĀRDES REMTE”  
 

Uzņēmums reģistrēts LR UR 1992. gada 21. decembrī kā pašvaldības uzņēmums "Remte". 

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

ierakstīts komercreģistrā kā kapitālsabiedrība - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārdes 

Remte" ar vienoto reģistrācijas Nr. 47403003224. 

Parakstītais pamatkapitāls: LVL 1 488 956.00 

Apmaksātais pamatkapitāls: LVL 1 488 956.00 

 

Pēdējās izmaiņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārdes Remte" Statūtos, reģistrētas 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, 2011.gada 27.decembrī. (pamatkapitāla palielināšana). 

SIA “Lielvārdes Remte” galvenās funkcijas un uzdevumi: 

SIA “Lielvārdes Remte” valdījumā nodotā Lielvārdes novada domes nekustamā īpašuma, 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, tām piesaistīto teritoriju, nedzīvojamo ēku (telpu), īpašumu 

pārvaldīšana un apsaimniekošana; 

Siltuma ražošana, piegāde un realizācija Lielvārdes pilsētā un Lēdmanes pagastā; 

Ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana Lielvārdes pilsētā un Lēdmanes pagastā; 

Elektroenerģijas piegāde Avotu masīvā, atsevišķām ēkām Lielvārdes pilsētā un mazdārziņiem 

Edgara Kauliņa masīvā, 

Ēku iekšējo un ārējo inženierkomunikāciju apkalpošana; 

Pašvaldības, valsts un starptautisko projektu un programmu vadība un realizācija; 

Citu pašvaldības pastāvīgo funkciju realizācija. 

 

1. Sabiedrības finansiālā stāvokļa un darbības finansiālo rezultātu apraksts 

 

SIA “Lielvārdes Remte” aktīvi 2012.finanšu gadā ir LVL 6 745 915 vērtībā, tai skaitā:  

- ilgtermiņa ieguldījumi – LVL 6 013 209 (89%),  

- apgrozāmie līdzekļi LVL 732 706 (11%). 

2012.finanšu gada neto apgrozījums ir LVL 1 574 215. 

Finanšu gads noslēgts ar LVL 2 601 peļņu. 

2012. gadā 31.decembrī SIA “Lielvārdes Remte”, debets bija LVL 763 762, tai skaitā 

šaubīgais debets LVL 198 084. 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, 

II kārta” ietvaros apgrozījums, 2012.finanšu gadā ir LVL 834 781. 

 

2. Finanšu apgrozījums galvenajās nozarēs 2012. finanšu gadā. 

Siltuma ražošana un piegāde uzņēmumā sastāda 46% no kopējā darba apjoma, finanšu gada 

apgrozījums ir LVL 727 825. Namu apsaimniekošana uzņēmumā sastāda 17% no kopējā darba 

apjoma, finanšu gada apgrozījums ir namu apsaimniekošana ir LVL 271 687. Ūdenssaimniecība 

uzņēmumā sastāda 13% no kopējā darba apjoma, finanšu gada apgrozījums ūdens ražošanā, 

piegādē un notekūdeņu savākšanā un attīrīšanā ir LVL 198 353. Atkritumu apsaimniekošanu, 

elektroenerģijas piegādi, zāles pļaušanu, maksas pakalpojumus iedzīvotājiem u.c. Finanšu gada 

apgrozījums ir LVL 262 846, sastāda 24 % no kopējā darba apjoma. sk. attēlu. 
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3. Siltuma ražošana un piegāde 

2012.gadā SIA Lielvārdes Remte piegādāja 15 813 MWh siltumenerģijas. Pašu saražotā 

siltumenerģija 13 315 MWh. Iepirktā no SIA MRK un SIA Balteneko - 2 498 MWh.  

Siltuma ražošana un piegāde uzņēmumā sastāda 46,23% no kopējā darba apjoma, finanšu 

gada apgrozījums ir LVL 727 825. 

Praktiski puse no uzņēmuma apgrozījuma sastāda siltuma ražošana un realizācija. Pārskata 

periodā ir ieguldīts ievērojams darbs katlu māju atjaunošanā, siltummezglu sakārtošanā un 

iekārtu ekspluatācijas nodrošināšanā. Visās siltuma ražošanas vietās ir uzstādīti siltuma skaitītāji. 

Pārskata periodā ir veikta siltuma skaitītāju pārbaude visās dzīvojamās ēkās. 

 

 
Attēls. SIA Lielvārdes Remte apgrozījums darbības nozarēs 

 

SIA "Lielvārdes Remte" 2011.gada 12.decembrī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu Lielvārdē un Lēdmanē, kas ir aprēķināts 

saskaņā ar "Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikas" SPRK Nr.1/7 

no 14.04.2010. 

2012.gada 4.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ar lēmumu Nr.177 

apstiprināja siltumenerģijas tarifu Lielvārdes pilsētai un Lielvārdes novadam. Tarifs stājās spēkā 

2012.gada 1.septembri. 

2012.gadā izstrādāti projekti un tehniski ekonomiskie pamatojumi, siltumenerģijas piegādes 

uzlabošanai Lielvārdē – Edgara Kauliņa alejas masīvā un Lēdmanes pagastā, siltumtīklu 

renovācijai, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai. 

Decembrī tika saņemta pozitīva LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) atbilde, ka 

projekti ir apstiprināti, bet ar nosacījumiem. Tas nozīmē, ka bija jāveic iesniegto projektu tāmju 

korekcija un jāpapildina iesniegtā informācija. Labojumi tika sagatavoti un iesniegti. Un 

2013.gada 18.martā ir parakstīti Līgumi ar LIAA par siltumtīklu rekonstrukciju Lielvārdē un 

Lēdmanē. Līguma realizācijas termiņš ir 18 mēneši.  

 

4. Dzīvojamo māju apsaimniekošana 
2012. gadā SIA Lielvārdes Remte veica 45 namu apsaimniekošanu, galvenie apjomu rādītāji 

ir apkopoti tabulā. 

Tabula 

Ēku skaits 45 

Dzīvokļu skaits 1321 

Iedzīvotāju skaits 2766 

Kāpņu telpu skaits 120 

Namu 
apsaimniekošan

a 
17,26% 

Ūdenssaimniecīb
a 

12,60% 

Siltuma ražošana 
un piegāde 

46,23% 

Pārējā 
saimnieciskā 

darbība 
23,91% 
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Apsaimniekojamā apmaksātā platība m
2
 67511 

Apkurināmā platība m
2
 64741 

Koplietošanas telpu platība kāpņu telpās m
2
 6988 

Koplietošanas telpas pagrabā m
2
 17353 

Ēkai pieguļošā platība m
2
 59756 

 

Dzīvojamā fonda uzturēšanā un tā remontiem nepieciešama lielāku līdzekļu piesaiste, ēku 

renovāciju un iekšējo sistēmu kapitālos remontus. Nākoša gada namu apsaimniekošanas tāmēs 

iedzīvotāji nepiekrita plānoto darbu uzkrājumu veidošanai, tas neļauj veikt plānotos ēku 

remontdarbus.  

2012.gadā veikta visu apsaimniekošanā esošo māju vizuālā tehniskā apsekošana un sastādīti 

apsekošanas akti. Sagatavoti ēku inženierkomunikāciju defektu akti. Veikts ēku siltumenerģijas 

patēriņa novārējums.  

Otro gadu SIA Lielvārdes Remte sagatavo, apspriež ar iedzīvotājiem namu 

apsaimniekošanas tāmes. Ēkas domājamo daļu īpašnieki kopsapulcēs apstiprina daudzdzīvokļu 

ēku apsaimniekošanas un teritoriju uzkopšanas izmaksas, uzkrājumus ēkas elementu un 

komunikāciju remontdarbiem. 

Finanšu apgrozījums 2012.gadā namu apsaimniekošanā bija LVL 271 687, tas sastāda 17,26 

% no uzņēmumā kopējā apgrozījuma. 

 

5. Ūdenssaimniecība 

2012.gadā SIA Lielvārdes Remte ieguva 228 255 m
3
 dzeramo ūdeni, patērētājiem tika nodots 

152 149 m
3
 dzeramā ūdens. 2012.gadā visu apjomu saražoja pašu attīrīšanas un atdzelžošanas 

iekārtas. Realizējot ES KF līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Lielvārdē, II kārtu”, ir pārtraukts iepirkt ūdeni no SIA Cido. 

2012.gadā SIA Lielvārdes Remte no iedzīvotājiem un uzņēmumiem savāca 163 923 m
3
 

notekūdeņu. Lielvārdē – 144 014 m
3
, Lēdmanē – 19 909 m

3
. 

2011.gada 24.novembrī SIA "Lielvārdes Remte", Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.  Tarifu projekts aprēķināts 

saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes 

lēmumu Nr.1/8 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika". 

Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2012.gada 4.jūlija lēmumu 

Nr.176 Lielvārdes pilsētā un Lēdmanes pagastā ir apstiprināti šādi ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu tarifi: 

 Lielvārdes pilsētā, Lielvārdes novadā: 

o ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,65 Ls/m
3 

(bez pievienotās vērtības nodokļa); 

o kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0,77 Ls/m
3
 (bez pievienotās vērtības nodokļa). 

 Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā: 

o ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,37 Ls/m
3
 (bez pievienotās vērtības nodokļa); 

o kanalizācijas pakalpojumu tarifs 0,62 Ls/m3(bez pievienotās vērtības nodokļa). 

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2012.gada 1.septembrī.  

Ūdenssaimniecība uzņēmumā sastāda 12,6 % no kopējā darba apjoma, finanšu gada 

apgrozījums ūdens ražošanā, piegādē un notekūdeņu savākšanā un attīrīšana ir LVL 198 353. 

 

6. Koģenerācija. Elektroenerģijas ražošana un piegāde. 

SIA Lielvārdes no AS Latvenergo 2012. gadā iepirka 1 857 258 kWh elektroenerģiju. 

Elektroenerģijas izlietojums ražošanas objektos 2012.gadā ir 993 146 kWh (53.47% no iepirktā). 

Iedzīvotājiem piegādātā elektroenerģija 864 112 kWh (46.53% no iepirktā).  

2009.gadā SIA Lielvārdes Remte Ekonomikas ministrijā bija saņēmusi kvotas 

elektroenerģijas ražošanai. Uzņēmums 2009.gadā noslēdza līgumu ar SIA ”MRK” koģenerācijas 
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staciju izbūvi E.Kauliņa 16, Avotu 17 un tālāko to nodošanu SIA Lielvārdes Remte nomā, 

maksājot 10.gadus nomas maksu peļņas apmērā no saražotās elektrības.  

2012. gadā sākumā izvērtējot SIA ”MRK” līguma izpildi un apzinoties to, ka staciju 

izbūve ir apdraudēta, kā sekas ir garantētā elektroenerģijas iepirkuma kvotu zaudēšana un jau 

iepriekš ieguldīto līdzekļu tehniskā projekta izstrādei, elektriskā tīkla pieslēgumam, kā arī 

maksas par pieslēgumu pie Latvenergo sistēmai.  

SIA „Lielvārdes Remte” valde sniedza ziņojumu Kapitāldaļu turētājam, ar priekšlikumu 

lauzt līgumu ar SIA ”MRK” un izbūvi veikt piesaistot kredītu, kas būs perspektīvā labums priekš 

Lielvārdes iedzīvotājiem. Kapitāldaļu turētājs un novada Dome atbalstīja.  

Sarunās par 2009.gadā SIA Lielvārdes Remte un SIA MRK līguma laušanu, tika panākts 

bez pretenziju kompromisa risinājums, par koģenerācijas stacijas E.Kauliņa 16, nomas līguma 

laušanu un garantijas Avotu 17 izbūvei.  

2012. gadā martā SIA „Lielvārdes Remte” mērķim koģenerācijas stacijas izbūvei Edgara 

Kauliņa 16, AS Swedbank tika lūgts kredīts uz 5 gadiem. 2012. gadā uzņēmums saņēma 

aizņēmumu no AS Swedbank LVL 280 884 apmērā koģenerācijas stacijas izbūvei E. Kauliņa 

alejā 16. Pārskata gadā kredīta pamatsumma tika nomaksāta LVL 25 651 apmērā, samaksātie 

procenti par kredītu LVL 5 597 apmērā. Uzņēmuma atlikusī kredīta vērtība uz 31.12.2012. 

sastāda LVL 183 233. 

Kā pirmā jūnijā, tika palaista Edgara Kauliņa 16 koģenerācijas stacija. Tās elektriskā 

jauda P=320kW, siltuma jauda P=380 kW. 

Jūlijā tika palaista Avotu 17 koģenerācijas stacija, kuras elektriskā jauda P=400 kW, siltuma 

jauda P=480kW. 

Elektroenerģijas saimniecība uzņēmumā veido 14,91 % no kopējā 2012 finanšu gada apjoma, 

kas naudas izteiksmē ir LVL 234 700. 

 

8. Citi pakalpojumi 

2012.gadā SIA Lielvārdes Remte bez pamatpakalpojumiem sniedza arī citus pakalpojumus, 

atkritumu apsaimniekošanu, zāles pļaušanu pašvaldības teritorijās, lietus ūdens kanalizācijas 

remonta un skalošanas darbus, maksas pakalpojumus iedzīvotājiem. Finanšu gada apgrozījums ir 

LVL 141 650, sastāda 9 % no kopējā apjoma. 

 

 

9. Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, II. kārta, ES KF līdzfinansētais 

projekts. 

2011.gadā tika izsludināts iepirkumu konkurss būvuzraudzībai un būvniecībai, lai varētu 

realizēt ES KF līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, II 

kārta”.  

Konkursā uz būvuzraudzību pieteicās 4 pretendenti.  

Konkursā uz būvniecību pieteicās 4 pretendenti.  

 2011. gada 4. augustā Lielvārdē SIA „Lielvārdes Remte” Civiltiesiskā līguma ietvaros 

par projekta (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/028) "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 

Lielvārdē II kārta" īstenošanu, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija (VARAM) slēdzienu: "VARAM iepirkuma procedūru atzīst par atbilstošu iepirkuma 

tiesiskajām regulām un atbildīgās iestādes iepirkuma procedūras dokumentu veidnēm", noslēdza 

līgumus ar iepirkuma konkursā uzvarējušajiem uzņēmējiem: 

 Būvdarbi – līgums ar A/S „Siguldas būvmeistars”, līguma summa LVL 2 180 313,00. 

Darbu izpildes laiks paredzēts 17 mēneši, 

 Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība – līgums ar SIA „Geo Consultants”, līguma 

summa LVL 30 300. Darbu izpildes laiks paredzēts 24 mēnešiem, 

 Projekta autoruzraudzība – līgums ar SIA „FIRMUS Design and Construction”, līguma 

summa LVL 10 076. Darbu izpildes laiks, līdz brīdim, kad visi objekti nodoti ekspluatācijā. 
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 Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2 796 628,96, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums 

LVL 1 988 935,00; Lielvārdes novada pašvaldības finansējums LVL 322 328,60; SIA 

"Lielvārdes Remte" finansējums LVL 485 365,36. 

Būvniecība tika uzsākta 2011.gada 2.septembrī.  

2011.gadā tika izbūvēti 9417.7m jauna ūdensvada, rekonstruēti 1034,4m ūdensvada. 

Kanalizācijas tīkli rekonstruēti 3328 m, jauni kanalizācijas tīkli izbūvēti 4916m. Uzstādītas divas 

pārsūknēšanas stacijas ar ražību Q=5 l/s katra. 

2011.gadā ir apgūti 65% no paredzētās Līguma summas būvniecībai. Būvniekiem  

samaksāts 762 129,87 Ls bez PVN, būvuzraugam samaksāts 6 060,00 Ls bez PVN, 

autoruzraugam SIA „FDC” 1 511,54 Ls  

2012.gadā līdz augustam fiziski tika izbūvēts viss paredzētais Līgumā.  

Projektu pabeidza un nodeva ekspluatācijā 2012.gadā. Pieņemšanas-nodošanas akts tika 

parakstīts 2013.gada 4.janvārī. 

Lai pabeigtu projekta realizāciju 2013.gadā jāizbūvē, iepriekš apturētā, Upes ielas daļa. Tika 

izsludināts iepirkums. Iepirkums ir noslēgts Lēmuma pieņemšanas datums – 20.03.2013. 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts – būvdarbi „Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdē II 

kārta" (turpmāk – Būvdarbi) Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 

Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/028 ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums) 

un Tehnisko projektu (B pielikums), ievērojot Latvijas būvnormatīvu un citu būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 

Pretendenta, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, nosaukums un 

reģistrācijas numurs – SIA „MK Holding", reģ.nr. 40103469299 

Piedāvātā līgumcena - 146 259,91 bez PVN 
 

 

 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 15 

darbinieki. 

   Aģentūras galvenā funkcija ir sniegt komunālos pakalpojumus fiziskām un juridiskām 

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

    Galvenie darbības virzieni: 

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

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

medicīnas  un kultūras iestādes. Centralizēto apkuri pagastā nodrošina rekonstruēta katlu 

māja, kurā ir uzstādīti divi apkures katli ar kopējo jaudu 2,5 MW. 2012. gadā katlumājā 

saražoti 5200 megavatstundu siltumenerģijas ,kuru izmanto apkures  un karstā ūdens 

vajadzībām visu gadu, kurināmais - šķelda un koksnes atkritumi 9.9 tūkstoši 

berkubikmetru  gadā. 

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

juridiskās iestādes Jumpravas pagastā . 

Šī sistēma sastāv no četriem dziļurbumiem, diviem ūdenstorņiem, divām atdzelžotavām 

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

m garumā. 

 kanalizācijas ūdeņu novadīšana – kopgarums Jumpravas pagastā veido 7600 m un 

darbojas ar trim pārsūknētavām līdz attīrīšanas iekārtām. To darbību nodrošina operators 
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, kurš arī rūpējas par teritorijas sakopšanu un ierīču nepārtrauktu funkcionēšanu. 

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

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

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

konteineros .To saturs savlaicīgi tiek izvests uz atkritumu izgāztuvi. 

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

remontdarbi). 
 

       2012.gadā saimnieciskās darbības nodrošināšanai tika izlietoti  Ls 223820 no kuriem ~75% 

siltuma ražošanai. Tāpat 2012.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. 

    2012.gadā, sadarbojoties ar Lielvārdes novada pašvaldību, tika uzsākta projekta realizācija  

attīrīšanas iekārtu būvēšanai Jumpravas pagasta Dzelmes ciemā, kā arī sākts darbs pie projekta 

ūdensapgādes tīkla, attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijai Jumpravas 

pagasta Jumpravas ciemā.  
 

 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, piešķir sociālos pabalstus, organizē un sniedz 

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

situācijas uzlabošanā un, iespēju robežās, personām nodrošina viņu dzīves līmeņa kvalitātes 

nepazemināšanos. 

 
Lielvārdes novada sociālā dienesta uzskaitē esošās trūcīgās personas 2010, 2011. un 2012.gadā: 

 

2010.gadā    2657 personas 

2011.gadā    1768 personas 

2012.gadā    1189 personas 
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Trūcīgo personu samazināšanās skaidrojama ar to, ka Lielvārdes novada sociālajam 

dienestam šobrīd ir pieeja dažādām datu bāzēm, kurās redzama informācija par klientu īpašumā 

esošām ēkām, zemēm, transporta līdzekļiem, pieejami Uzņēmuma reģistra dati u.c. dati. 

 

Ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, 2012.gadā pastiprināts 

uzsvars tika un joprojām tiek likts uz klientu līdzdarbības pienākumu pildīšanu. Ja klients 

apzināti un bez attaisnojoša iemesla nav pildījis līdzdarbību par ko abpusēji vienojušies ar 

sociālo darbinieku, sociālais pabalsts ir jāatsaka. Daļa klientu vairs nenāca uz Sociālo dienestu, 

jo nevarēja jeb nevēlās pildīt līdzdarbības pienākumus. Daļai no klientiem tika atklāti neoficiāli 

ienākumi, piemēram, aplokšņu algas, un klients tad vairs neatbilda trūcīgas personas statusam 

u.tml. gadījumi. Tāpēc arī augšminētajos statistiskas datos redzams, ka pēdējo trīs gadu laikā 

trūcīgo personu skaits samazinājies. 

 

 2012.gadā Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālie darbinieki un sociālie pedagogi 

organizējuši un vadījuši nodarbības klientu grupām, piemēram, „Kā audzināt bērnu bez 

pēriena?”. 

 2012.gadā apritēja 5 gadi kā sociālie pedagogi organizēja un vadīja vasaras nometnes 

„Zaļā cepure” 50 Lielvārdes novada trūcīgo, maznodrošināto un risku ģimeņu bērniem. Par 

veikto darbu vasaras nometnēs „Zaļā cepure” nometnes darbinieki tika nominēti pasākumā 

„Gada Lielvārdietis 2012”. 

 2012.gadā Lielvārdes novada sociālajam dienestam pagāja 20 sociālā darba gadi un 

iestāde pasākumā „Gada Lielvārdietis 2012” tika apsveikti ar balvu „Gada jubileja 2012”. 

 Lielvārdes novada sociālais dienests 2012.gadā palīdzējis saviem klientiem arī dalot 

humāno palīdzību (apģērbu un pārtikas pakas). 

 Lielvārdes novada pensionāriem un personām ar invaliditāti. 2012.gada Ziemassvētkos 

tika organizēts koncerts-dāvana „Mans Ziemassvētku stāsts”, piedaloties dziedātājam Igo 

Fominam. 

Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālie pedagogi iesaistījās biedrības „Ascendum” 

projektā „Garā pupa” un 40 Lielvārdes novada skolu bērni Rīgā apmeklēja vienas dienas dažādus 

izklaidējošus, izglītojošus un kultūras pasākumus. 

 

 5.2. SOCIĀLAIS DIENAS APRŪPES CENTRS 
 

2012.gadā Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālajā dienas aprūpes centrā (turpmāk 

Dienas centrā) sniegtie pakalpojumi Lielvārdes novada klientiem: 

1. Klientu konsultācijas Dienas aprūpes centra darbiniekiem, ko sniedza sociālais darbinieks, 

vadītāja un mobilās brigādes speciālisti. 

2. Veselības veicināšanas pasākumi: masiera pakalpojumi; insulta diena; mobilās brigādes 

pasākums; kāju vēnu bezmaksas pārbaude; acu glaukomas riska pārbaude; holesterīna, 

asinsspiediena un cukura līmeņa asins mērīšana; uztura speciālista konsultācijas; 

fizioterapeita pakalpojumi. 

3. Veselības nodarbības: trenažieri; nūjošana; vingrošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem un 

pensionāriem. 

4. Veļas mazgāšana un žāvēšana. 

5. Mazgāšanās dušā. 

6. Ziedoto lietotu mantu un apģērbu “Tingeltangels”. 

7. Psihologa konsultācijas un kristīgās meditācijas vakari. 

8. Grupu terapija: ” Dusmu pārvaldīšana un emociju pašregulācija” (16 nodarbību cikls). 

9. Radošās darbnīcas visām vecuma grupām: pašu gatavota kosmētika; floristika un dekupāža; rokdarbi; 

šūšana; filcēšana; rotu veidošana; gleznošana; gardumu gatavošana; adīšanas nodarbība uz 

adāmmašīnas. 

10. Rokdarbnieču tirdziņš. Ziemassvētku dāvanu tirdziņš. 



 
 59 

11. Māmiņu klubiņš. Atbalsta izglītojošā dzīves prasmju grupa. 

12. Brīvā laika pavadīšanas iespēja (internets, žurnāli, laikraksti, grāmatas, galda spēles). 

13. Dažādu NVO biedrību tikšanās un aktivitātes Dienas centra telpās. 

14. Aktīvākās biedrības: Lielvārdes pensionāru biedrība, Lielvārdes invalīdu biedrība, Lielvārdes 

sieviešu biedrība “Iespēja” un biedrība “Vecāki kopā”. 

15. Dz.Bļodones organizētās atmiņu pēcpusdienas. 

16. Senioru dejas un senioru amatieru teātris. 

17. Svētku pasākumi plašam klientu lokam: Lieldienas, Jāņi un Ziemassvētki. 

18. Bezmaksas friziera pakalpojumi Dienas centra un Sociālā dienesta klientiem. 

19. Frizieres –stilistes nodarbības “Dzīve un stils”. 

20. Ceļojošā foto izstāde. 

21. Mainīšanās ar ziedu stādiem. 

22. Datornodarbības iesācējiem. 

23. Radošās nodarbības bērniem. 

24. Nometne bērniem „Zaļā cepure”. 

25. Mašīndeju jeb burtiņdeju nodarbība bērniem un jauniešiem. 

26. Datornodarbības, CV un motivācijas vēstules rakstīšanas prasmju apgūšana. 

27. Ģimenes budžeta plānošana, galda kultūra un kulinārijas nodarbības. 

28. Lekcijas/semināri sadarbībā ar Ogres NVA „Kā efektīvi atrast darbu”, „Darba tiesības”, 

„Lietišķā etiķete”, „Mājsaimniecības un ģimenes budžeta plānošana”, „Pašapziņas celšana un 

savas individualitātes apzināšanās, sevis pasniegšana”, „Konflikts un efektīva saskarsme”, 

„Dzīvei noderīgas iemaņas”, „Sarunu vadīšana un argumentācijas māksla”, „Emocionālā 

inteliģence”, „Prasme strādāt pārmaiņu apstākļos”. 

 

Dienas centrā darbojās 4 brīvprātīgie darbinieki. 

Dienas centra dalība un projektu realizācija 2012.gadā: 

1. Dienas centrs piedalās kā partneris „Eiropas Komisijas programmā vistrūcīgākajām 

personām”, kuras ietvaros 2012.gadā tiek dalītas pārtikas pakas Lielvārdes novada 

iedzīvotājiem, kam piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas/ģimenes statuss. Projektu 

realizē Lielvārde Pensionāru biedrība sadarbībā ar Latvijas Sarkano Krustu un Lielvārdes 

novada sociālo dienestu. Izdalīto paku skaits 16928 (viena paka mēnesī uz vienu 

trūcīgo/maznodrošināto personu). 

2. Turpināja darboties no 2011.gada projekts „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 

alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Lielvārdes novadā”  

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/099) ietvaros no 2011.gada 10.jūnija. Turpmāk tekstā - 

mobilā brigāde (turpmāk- MB). 

 

Ar klientiem strādāja deviņi speciālisti: sociālais darbinieks (MB vadītājs), sociālais 

rehabilitētājs, sociālais aprūpētājs, ergoterapeits, fizioterapeits, audiologopēds, psihologs, 

medmāsa, pavadonis-asistents personām ar funkcionāliem traucējumiem un ārzemju eksperts; 

kuri projekta ietvaros īstenoja trīs programmas: motivācijas, sociālās rehabilitācijas un sociālās 

aprūpes programmu. 

Sniedza sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, praktisku palīdzību un/ vai konsultācijas 

klientam un klienta tuviniekiem dzīvesvietā, nepieciešamības gadījumā klientiem ar 

funkcionāliem traucējumiem ar speciāli aprīkotu MB transportu bija iespēja nokļūt arī Dienas 

centrā MB speciālistu darba vietā. 

2013.gada 31.martā noslēgsies MB projekts un iespēju robežās tiks turpināti sociālie 

pakalpojumi. 

 

Dienas centru 2012.gadā apmeklējušas 685 personas. Dienā vidēji 40-50 klienti. 
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Dienas centrā sniegtie sociālie pakalpojumi 685 personām: 

 

 

 

Vairāk nekā puse no klientiem, kuri izmantoja augšminētos sociālos pakalpojumus, bija 

klienti ar trūcīgas personas/ģimenes statusu. 

 

Zemāk minētie sociālie pakalpojumi klientiem bija par daļēju samaksu: 

1. Dušas pakalpojumus mēnesī vidēji izmantoja 18 cilvēki. 

2. Veļas mazgāšanas pakalpojumus mēnesī vidēji izmantoja 60 klienti. 

3. Kopēšanas, printēšanas pakalpojumus vidēji 8 klienti mēnesī. 

Populārākie sociālie pakalpojumi Dienas centrā: vingrošana; nūjošana; masāžas; veļas 

mazgāšana; mazgāšanās dušā; radošās nodarbības; psihologa konsultācijas un brīvā laika 

pavadīšana (galda spēles, internets, laikrakstu lasīšana) un izglītojošās nodarbības. 

 

Statistika par citiem sociālajiem pakalpojumiem Dienas centrā 2012.gadā: 

1. Datoru un interneta pieslēgumu vidēji nedēļā izmantoja 45 cilvēki. 

2. Bērnu istabu vidēji nedēļā apmeklēja ap 12 bērni-jaunieši. 

3. Katrā radošajā nodarbībā piedalījās apmēram 6 cilvēki. 

4. Psihologa konsultācijas 2012.gadā izmantoja 134 personas 576 reizes. 

5. Trenažieru zāli vidēji nedēļā izmantoja 24 klienti. 

2013.gadā Dienas centrā plānots realizēt, pilnveidot, turpināt jau iesāktos sociālos 

pakalpojumus, kā arī plānotas jaunas aktivitātes dažādām vecuma grupām.  

 5.2.1. Dienas centra psihologa darbība 

 

Pierakstu skaits pie Lielvārdes novada sociālā dienesta Dienas centra psihologa 2012.gadā 

 

Series1; Ar 
garīga rakstura 
traucējumiem ; 

19 

Series1; Ar 
fiziska rakstura 
traucējumiem ; 

165 Series1; Pārējie 
dienas centra 

sociālo 
pakalpojumu 

saņēmēji 
personas;; 112 

Series1; Bērni ar 
invaliditāti ; 40 

Series1; Bērni no 
trūcīgām 

ģimenēm ; 123 

Series1; Pensijas 
vecuma 

personas; 226 
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I II III IV V VI VII VIII - IX X XI XII 

55 60 61 53 63 35 46 Atvaļinājums - 41 52 57 53 

KOPĀ:          576 

 

Apmeklētāju kategorijas: 

1. Psihologa pakalpojumi, pirmkārt, ir fokusēti uz Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālo 

darbinieku pieprasījumu darbā ar riska ģimenēm, atsevišķām problemātiskām personām 

(ilgstošs bezdarbs, atkarību problemātika u.c.). 

2. Procentuāli liels apmeklētāju skaits formējas arī no bāriņtiesas darbinieku ieteiktajiem 

klientiem, risinot bērnu aizsardzību un viņu interešu aizstāvību aprūpes, aizbildnības, 

adopcijas un citos jautājumos un problēmās. 

3. Cilvēki akūta stresa, krīzes situācijās, kuri pēc savas iniciatīvas piesakās un vēlās saņemt 

psiholoģisku konsultāciju. 

4. Procentuāli vismazākā daļa - dažādu vecumposmu cilvēki, kuri ir motivēti sarunai ar 

psihologu gan savas personības, gan profesionālai izaugsmei. 

 

Psiholoģiskā darba galvenie vispārējie aspekti: 

1. Klienta sociālās situācijas izpēte, risku izvērtējums. 

2. Psihodiagnostikas darbs personības izpētei (vidēji 2-2,5 stundas vienam klientam). 

3. Atzinuma sagatavošana, rekomendāciju izstrādāšana (vidēji 3,5 stundas vienam klientam, 

bāriņtiesas problemātiskos gadījumos ≈ 5 stundas vienam klientam). 

4. Psiholoģiskās korekcijas darbs (līdz 10- 15 konsultatīvās sesijas vienam klientam). 

5. Specifiskas atbalsta un interešu darbības formas klientu grupās. 

 

Konkrēti pasākumi apskatāmajā laika posmā: 

1. Nedēļā vidēji ir 20 tiešas kontakta stundas ar klientiem (bieži darbs tiek organizēts kopējās 

sesijās, piedaloties vienlaikus vairākiem ģimenes locekļiem). 

2. Otrs pamata bloks - materiālu izpēte, apkopošana, klientu testu apstrāde, analīze, slēdzienu un 

atzinumu sagatavošana, materiālu gatavošana nākamām konsultatīvajām sesijām, kā arī 

grupu nodarbībām (meditācija, audžu ģimenes), jaunu programmu izstrāde (fokusā – 

atkarības, līdzatkarības). 

3. Regulāri reizi mēnesī notiek kopsapulces pie psihologa, piedaloties sociāliem darbiniekiem un 

bāriņtiesas priekšsēdētājai, padarītā darba analīzei un turpmāko darbības stratēģiju 

noteikšanai. 

4. Reizi 1-2 mēnešos notiek Lielvārdes novada audžu ģimeņu tikšanās, pamatā veicot savstarpējā 

atbalsta un informācijas apmaiņas funkciju. 

5. Reizi nedēļā notiek 2009.gadā aizsāktie meditāciju vakari, kurus apmeklē jau izveidojies 

zināms cilvēku kodols. 

6. Notikušas 2 psihologu kopsapulces Sociālajā dienas aprūpes centrā pieredzes savstarpējai 

apmaiņai. 

7. Sagatavotas 2 publikācijas vietējam laikrakstam „Lielvārdes Novada Ziņas”. 

8. Pastiprināta uzmanība tiek vērsta uz profesionālo izaugsmi: regulāri divas reizes mēnesī notiek 

darbs profesionālo psihologu supervīzijas grupā; apmeklēti semināri „Mediācija kā pozitīva 

konfliktu risināšanas metode”, „Ģimenes atveseļošanās”, „MMPI-2 testa interpretācijas 

personības izpētē”, „Garīgās veselības atjaunošana pie depresīvā sindroma”; tiek apgūti 

kognitīvi biheiviorālās psihoterapijas pamata principi. 
 

 

 5.3. BĀRIŅTIESAS 
 

Ar 2009.gada 1.oktobri Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā darbu uzsāka trīs 

aizbildnības un aizgādnības iestādes - Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesa, kuras darbības 
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teritorija noteikta par Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes pagasta teritoriju, Lielvārdes novada 

Jumpravas bāriņtiesa, kuras darbības teritorija noteikta par Jumpravas pagasta administratīvo 

teritoriju un Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa, kuras darbības teritorija noteikta par 

Lēdmanes pagasta administratīvi teritoriju.  

5.3.1.  Lielvārdes bāriņtiesa  
 

Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesā (turpmāk tekstā – bāriņtiesa) 2012.gadā nav 

notikušu izmaiņu. Bāriņtiesas darbu turpina organizēt un vadīt bāriņtiesas priekšsēdētāja Laila 

Robežniece. Savus amata pienākumus turpina pildīt arī bāriņtiesas locekļi Ārija Priedīte, Iveta 

Bergmane, Jānis Mazitāns un Anda Zaharenkova, kura veic arī bāriņtiesas sekretāres 

pienākumus.  

Savas kompetences ietvaros bāriņtiesa sadarbojas ar sociāliem dienestiem, valsts un 

pašvaldības policiju, valsts probācijas dienestu, skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, ģimenes 

ārstiem, tiesām, prokuratūru, citām bāriņtiesām un institūcijām, lai veiktu pasākumus bērnu un 

rīcības nespējīgo personu interesēs. 

2012.gadā bāriņtiesa pieņēmusi septiņdesmit sešus (76) lēmumus.  

No tiem sešpadsmit (16) lēmumi pieņemti saistībā ar vecāku aizgādības jautājumiem, kā 

rezultātā tikai trīs (3) bērniem bija iespējams atgriezties viena vecāka aprūpē. Par klaju vecāku 

pienākumu nepildīšanu un apdraudējumu bērnu veselībai un dzīvībai pieņemti pieci (5) 

bāriņtiesas priekšsēdētājas vai bāriņtiesas locekļa vienpersoniski lēmumi. Sakarā ar to, ka vecāki 

nesadarbojas ar sociālo dienestu un nepilda tā dotos uzdevumus, astoņiem (8) vecākiem arī 

2012.gadā nevarēja atjaunot aprūpes tiesības. Uz 2013.gada 1.janvāri ārpusģimenes aprūpē 

(aizbildnībā, audžuģimenēs, institūcijās) kopumā atradās divdesmit seši (26) bērni no 

astoņpadsmit ģimenēm.  

Divos (2) gadījumos lemts par aprūpes tiesību atņemšanu bērna vecākiem, bet aprūpes 

tiesības nav atņemtas. 

Tas liecina, ka ekonomiskās situācijas pasliktināšanās valstī ir ietekmējusi ģimeņu 

savstarpējās attiecības, kas nenoliedzami ietekmē vecāku pienākumu pildīšanu bērnu uzraudzībā, 

aprūpē un audzināšanā. 

  Pieņemti trīs (3) lēmumi par aizbildnības nodibināšanu bērnam sakarā ar aprūpes tiesību 

atņemšanu viņa vecākiem un viens (1) lēmums vēl pilngadību nesasnieguša vecāka bērnam. 

Viens (1) lēmums pieņemts par bērna ievietošanu audžuģimenē, bet viens (1) lēmums par bērna 

ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Bērna tiesību un 

interešu pārstāvībai tiesā iecelts sevišķais aizbildnis un pieņemts viens (1) lēmums. Viens (1) 

lēmums pieņemts, atlaižot aizbildni no pienākumu pildīšanas, sakarā ar aizbilstamā bērna 

pilngadības sasniegšanu.  

2012.gadā palielinājusies vecāku, kuriem atņemtas aprūpes tiesības, izteiktā vēlme par 

bērnu ciemošanos vecāku dzīvesvietās. Šai sakarā pieņemti astoņi (8) lēmumi, no kuriem divos 

(2) gadījumos bērnu ciemošanās vecāku dzīvesvietās netika atļauta. Bērna mantisko tiesību un 

interešu aizsardzības jautājumos, bāriņtiesa pieņēmusi septiņus (7) lēmumus, no kuriem viens 

bērnu vecāks atstādināts no bērnu mantas pārvaldības. Bērna personisko interešu nodrošināšanas 

jautājumos, lemjot par ārpusģimenes aprūpē esoša bērna izceļošanu no valsts, pieņemti trīs (3) 

lēmumi. 

Saistībā ar adopcijas atbilstību bērna interesēm pieņemti seši (6) lēmumi un pieņemts 

viens (1) lēmums par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu institūcijā, sakarā ar bērna adopciju. 

2012.gadā bāriņtiesa pārrauga septiņu (7) aizbildņu darbību pār vienpadsmit (11) 

aizbildnībā esošiem bērniem.  

2012.gadā aizbildņa pienākumus pār diviem (2) bērniem veica Lauberes bērnu nama 

direktore, par diviem (2) – Pestīšanas Armijas bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrs 

„Skangaļu muiža” un Valsts sociālās aprūpes centra „Rīga” filiāle „Teika”.  
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Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesas pārraudzībā atrodas divas audžuģimenes, kuras 

savās ģimenēs pašlaik ir uzņēmušas piecus (5) bērnus. Bāriņtiesa audžuģimeņu darbību uzrauga 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Sadarbībā ar Skrundas novada bāriņtiesu, 2012.gadā bāriņtiesa turpina sekot trīs (3) bērnu 

dzīves apstākļiem audžuģimenē Raņķu pagastā, sadarbībā ar Lielvārdes novada Lēdmanes 

bāriņtiesu veic pārraudzību par trīs (3) bērniem audžuģimenē ievietotiem Lēdmanes pagastā, 

sadarbībā ar Madonas novada bāriņtiesu veic pārraudzību par vienu (1)audžuģimenē ievietotu 

bērnu Aronas pagastā un diviem (2) audžuģimenē ievietotiem bērniem Praulienas pagastā.  

Vienlaicīgi bāriņtiesa, pamatojoties uz noslēgtajiem savstarpējās sadarbības līgumiem ar 

Rīgas bāriņtiesu un Neretas novada bāriņtiesu, nodrošina bāriņtiesas administratīvajā teritorijā 

esošajās audžuģimenēs esošo bērnu interešu aizsardzību. 

Bāriņtiesa pārrauga četru (4) aizgādņu darbu pār piecām (5) aizgādnībā esošām personām.   

Neskatoties uz to, ka ļoti daudzi vecāki dodas strādāt uz ārzemēm un bērni tiek atstāti 

vecvecāku vai ģimenes draugu uzraudzībā, bāriņtiesa pieņēmusi tikai trīs (3) lēmumus par 

vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē un uzraudzībā. 

Pēc tiesas pieprasījuma bāriņtiesa pieņēmusi četrus (4) lēmumus par bērna dzīves vietas 

noteikšanu un bērna saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību.  

Pārstāvot bērnu un rīcībnespējīgo personu intereses, bāriņtiesa 2012.gadā piedalījās sešās 

(6) sēdēs Ogres rajona tiesā, trīs (3) sēdēs Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, vienā (1) sēdē 

Valkas rajona tiesā, vienā (1) sēdē Administratīvajā apgabaltiesā un vienā (1) Administratīvās 

rajona tiesas Rīgas tiesu namā, kā arī Lielvārdes pašvaldības administratīvās komisijas sēdēs, 

gadījumos, ja bērnu nepārstāvēja viņa vecāks.  

Iesniegti četri (4) prasības pieteikumi tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem, 

kuras apmierinātas un spriedumi par aizgādības tiesību atņemšanu stājušies likumīgā spēkā. 

Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumus arī par dažādiem citiem jautājumiem, aizstāvot bērna 

personiskās un mantiskās intereses. 

2012.gadā bāriņtiesa informējusi pašvaldības sociālo dienestu par sešām (6) ģimenēm, 

kurās netiek pienācīgi nodrošināta bērna attīstība un audzināšana. 

Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā 2012.gadā ir pārsūdzēti divi (2) bāriņtiesas 

lēmumi, kuri atstāti spēkā, bet apelācijas kārtībā pārsūdzēti Administratīvā apgabaltiesā.  

Bāriņtiesas lietvedībā atrodas deviņdesmit piecas (95) aktīvas lietas, no tām pārskata gadā 

ierosinātas divdesmit trīs (23) lietas. Nav iespējams detalizēti uzskaitīt ikdienā paveikto darbu - 

veiktās sarunas ar klientiem, dzīvesvietas apsekošanas, protokolus par saņemto informāciju, 

pieprasītās un saņemtās informācijas izvērtēšanu un apstrādi, jo bāriņtiesa lietvedībā esošās lietas 

sastāv no 1 līdz pat 5 sējumiem. 

2012.gadā bāriņtiesa savas darbības teritorijas iedzīvotājiem sniegusi viens simts 

astoņdesmit deviņus (189) pakalpojumus apliecinājumu un citu Bāriņtiesu likumā noteikto 

funkciju veikšanā, iekasējot valsts nodevas Ls 1004,- (vienu tūkstoti četrus latus), plānoto 800 

latu vietā. 

 

 5.3.2. Jumpravas bāriņtiesa  
 

Lielvārdes novada dome ar 2009.gada 30.septembra domes sēdē Nr.8 ar lēmumu Nr.5 par 

Jumpravas bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēja Ingrīdu Baikovu un bāriņtiesas 

locekļus – Janu Čipāni, Taigu Vilciņu un Jāni Pamiljanu.  

Jumpravas bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar tiesām, prokuratūru, 

citām bāriņtiesām un institūcijām, lai veiktu pasākumus bērnu un rīcības nespējīgo personu 

interesēs.  

Kā aizbildnības un aizgādnības iestāde Jumpravas bāriņtiesa Jumpravas pagasta 

administratīvajā teritorijā rīkojas atbilstoši Bāriņtiesu likumā noteiktajam: 
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- pārstāvot bērnu un rīcībnespējīgo personu intereses, bāriņtiesa 2012.gadā piedalījās 

piecās sēdēs Ogres rajona tiesā.  Ogres rajona tiesā tika iesniegta viena un Rīgas pilsētas 

Latgales priekšpilsētas tiesā iesniegtas divas  prasības par aizgādības tiesību atņemšanu  bērnu 

vecākiem, 

- 2012.gadā bāriņtiesa pārraudzīja trīs aizbildņu darbību pār sešiem aizbildnībā esošiem 

bērniem un pārraudzībā esošās divas aizbildnības lietas, 

-  sadarbībā ar Rīgas un Skrīveru novada bāriņtiesām, Jumpravas bāriņtiesa turpina sekot 

divu bērnu sadzīves apstākļiem aizbildņu ģimenēs,  

- bāriņtiesa pārraudzīja viena aizgādņa darbu pār vienu aizgādnībā esošu personu,   

- 2012.gadā bāriņtiesa savas darbības teritorijas iedzīvotājiem sniedza  pakalpojumus; 

astoņdesmit vienu apliecinājumu un citas Bāriņtiesu likumā noteiktās funkcijas, iekasējot valsts 

nodevas Ls 560,50 plānoto 300 latu vietā, 

- bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde bērnu un aizgādnībā esošu personu 

personisko un mantisko interešu nodrošināšanai 2012.gadā pieņēmusi 18 lēmumus, tai skaitā: 

atņemtas  bērna aprūpes tiesības – 5 lēmumi, par nepilngadīgu bērnu nodošanu citas personas 

aprūpē – 1 lēmums, par aizbildņu atcelšanu – 1 lēmums, par aizbildņa atlaišanu – 1 lēmums, par 

aizbildņa iecelšanu – 2 lēmumi, par prasības sniegšanu tiesā – 1 lēmums, par atzinuma sniegšanu 

tiesā – 2 lēmumi, par nepilngadīgo ievietošanu ilgstošas valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

institūcijā – 2 lēmumi, ievietoti 4 bērni, no kuriem viens atgriezts ģimenē, bet viens šogad 

ievietots audžuģimenē. 

- bāriņtiesa saņēmusi gada norēķinus par aizbildņu darbību, 

- bāriņtiesa sadarbojoties ar Jumpravas sociālo dienestu vairākkārt apsekojusi divdesmit  

ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērnu aprūpe un audzināšana, 

- lūdza psihologu veikt psiholoģisko izpēti vardarbībā cietušam  bērnam, kurš tika 

steidzami nogādāts krīzes centrā, 

- skolas psihologs uz bāriņtiesas ieteikumu veica psiholoģiskās konsultācijas vienam 

bērnam un viņa vecākam, 

- risināja vecāku domstarpības bērna aprūpes jautājumos – divās ģimenēs, 

- pārbaudīja četras reizes sociālajā bērnu aprūpes un rehabilitācijas  institūcijā ievietoto 

četru bērnu sadzīves apstākļus, 

- bāriņtiesā 2012. gadā veikti 22 sarunu protokoli, 

- sadarbojās ar izglītības iestādēm, ģimenes ārstu institūcijām, policiju, citu novadu 

sociālajiem dienestiem un bāriņtiesām, 

- bāriņtiesa veica pārrunas ar nepilngadīgajiem par bērnu tiesībām un pienākumiem, par 

alkohola ietekmi uz bērnu veselību un psihi. 

  

 5.3.3. Lēdmanes bāriņtiesa 

 

 Lielvārdes novada dome ar 2009.gada 30.septembra domes sēdē Nr.8 ar lēmumu Nr.6 par 

Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas priekšsēdētāju uz pieciem gadiem ievēlēja Inesi 

Zaporožecu un bāriņtiesas locekļus – Silviju Kucinu, Ausmu Eglīti un Indru Dreisku. 2011.gadā 

bāriņtiesas sastāvā izmaiņas nav notikušas.  

Kā aizbildnības un aizgādnības iestāde Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa Lēdmanes 

pagasta administratīvajā teritorijā aizstāv bērna vai aizgādnībā esošas personas personiskās un 

mantiskās intereses. Bērna vai aizgādnībā personas personisko interešu aizsardzības nolūkā 

2012.gadā bāriņtiesa veica sekojošas darbības  atbilstoši “Bāriņtiesu likumā” noteiktajam: 

1. pārbaudīja bērna vai aizgādnībā esošas personas dzīves apstākļus- 58 pārbaudes akti, 

2. veica pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes un noskaidroja viņu viedokli 

attiecīgajā jautājumā, kas skar viņu intereses, kā arī veica pārrunas ar vecākiem, 

aizbildņiem, audžuvecākiem un citā personām-  100 sarunas protokoli, 

3. uzrakstīti protokoli par saņemto informācija un veikta šīs informācijas pārbaude- 14 
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protokoli, 

4. uzaicināja vecākus vai citas personas uz pārrunām, organizēja tikšanos un pieprasīja no 

tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošas personisko aizsardzību saistībā ar 

saņemto informāciju- 14 pārskati par tikšanos ar personu, 

5. pieprasīja no valsts un pašvaldības iestādēm, organizācijām un komercsabiedrībām 

nepieciešamās ziņas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību 

ievērošanas likumību un izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošus jautājumus- 24 

pieprasījumi par nepieciešamo informāciju, 

6. sadarbojās ar citām bāriņtiesām, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, 

veselības aprūpes, izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai 

nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu ievērošanu- 

sadarbība ar 8 bāriņtiesām, 3 izglītības iestādēm, 2 sociālajiem dienestiem, 2 tiesām, 2 

policijas iestādēm, 1ģimenes ārstu, 

7. lūdza psihologu veikt personas psiholoģisko izpēti un saņēma atzinumu par izpētes 

rezultātiem- 4 personām, 

8. 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- 6 ģimenēm, 

9. risināja vecāku domstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos- 2 ģimenēs, 

10. piedalījās 3 rajona tiesas sēdēs. 

 Bērna vai aizgādnībā esošas personas mantisko interešu un tiesību aizsardzības nolūkā 

Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa veica sekojošas darbības: 

 

 veica 5 nepilngadīgo mantisko lietu uzraudzību, t.i. veica mantas apskati, izprasīja 

informāciju no 2 pašvaldības iestādēm par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu un 

pieprasīja ziņas no kredītiestādēm par 2 nepilngadīgo bērnu konta stāvokli,  

 pieņēma lēmumus par atļauju rīkoties  1 vecākam ar  nepilngadīgā bankas kontu bērna 

interesēs. 

 2012.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa kā aizbildnības un aizgādnības iestāde 

bērnu un aizgādnībā esošu personu personisko un mantisko interešu nodrošināšanā pieņēma 1 

(vienu) vienpersonisku lēmumu 18 (astoņpadsmit) koleģiālus lēmumus: 

 3 lēmumi par audžuģimenes statusa atņemšanu, 

 3 lēmumi par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem, 

 2 lēmumi par aprūpes tiesību atjaunošanu vecākiem 

 2 lēmumi par aizbildnības nodibināšanu bez vecāku gādības palikušam bērnam, 

 2 lēmumi par atļauju vecākam rīkoties ar nepilngadīgā mantu un naudas līdzekļiem, 

 1 lēmums par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu,  

 1 lēmums par atzinuma sniegšanu lietā par atbilstību aizbildņa pienākumu veikšanai, 

 1lēmums par atzinuma sniegšanu tiesai par saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību 

nepilngadīgā interesēs , 

 2 lēmumi  par prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem,  

 1 lēmums par lietvedības izbeigšanu administratīvajā lietā, 

 1 lēmums par atļauju atsavināt nepilngadīgajam piederošo nekustamā īpašuma daļu un 

sevišķa aizbildņa iecelšanu darījuma noslēgšanai nepilngadīgā vārdā. 

 2012.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas lietvedībā bija 8 aizbildnības lietas, 

tas ir 7 aizbildņu ģimenes, kurās ievietoti 9 aizbildnībā esoši bērni, no tām 3 aizbildnības 

nodibināta 2012.gadā un šajās aizbildņa ģimenē ievietoti 3 bērni, un viena no aizbildnības lietām 

saņemta pārraudzībā no Ogres novada Madlienas bāriņtiesas, kur aizbildnība nodibināta 2 

bērniem.  Saskaņā ar “Bāriņtiesu likuma”31.pantā noteikto bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa 

rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā- katru gadu pārbauda 

aizbilstamā dzīves apstākļus un aprūpi aizbildņa ģimenē. 2012.gadā bāriņtiesa katru aizbildņu 
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ģimeni apsekoja vismaz vienu reizi, 4 ģimenes apsekoja 3-4 reizes gadā. Bāriņtiesa līdz 

1.februārim pieprasīja un  saņēma aizbildņa gada norēķinus par aizbildnības pārvaldību un 

pārbaudīja iesniegtos gada norēķinus. 2012.gadā aizbildnības lietās bāriņtiesā saņemti 9 

aizbildņa gada norēķini. 2012.gadā bāriņtiesa pusgadu pirms aizbildnības izbeigšanās informēja 

1 aizbilstamo par sociālajām garantijām, kādas viņam pienākas savā pašvaldībā pēc aizbildnības 

izbeigšanās. Bāriņtiesa sagatavoja un iesniedza nepieciešamos dokumentus Valsts bērnu tiesību 

aizsardzības inspekcijā apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai- 2012.gadā 

izsniegtas 3 apliecības. 

 2012.gadā tāpat kā 2011.gadā Lēdmanes pagasta administratīvajā teritorijā aktīvi 

darbojas viena audžuģimene, kurā 2012.gadā atrodas kopskaitā 5 bērni. Pamatojoties uz noslēgto 

Sadarbības līgumu ar Lielvārdes novada Lielvārdes bāriņtiesu, Lielvārdes novada Lēdmanes 

bāriņtiesa 2012.gadā regulāri apsekoja audžuģimeni, veica sarunas ar audžuvecākiem un 

audžubērniem par audzināšanas un sadzīves apstākļiem audžuģimenē, kā arī audžuvecāki 2 

reizes gadā bāriņtiesā iesniedza katra audžubērna psiho-fizioloģiskās attīstības pārskatu, kā to 

paredz LR Ministru kabineta noteikumi Nr.1036 “Audžuģimeņu noteikumi”.  

 2012.gadā tāpat kā  2011.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesas pārraudzībā 

atradās 1 aizgādnības lieta, un no aizgādņa pieprasīts un saņemts gada norēķins par aizgādņa 

darbību, aizgādnībā esošā persona tiek apsekota. vienu reizi gadā Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas centrā “Gintermuiža” Jelgavā, par ko sastādīts dzīves apstākļu pārbaudes akts. 

 Sadarbībā ar Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālo darbinieci, kas strādā ar 

ģimenēm un bērniem, bāriņtiesas redzeslokā un uzraudzībā atrodas ģimenes, kurās netiek 

pietiekami nodrošināta bērna attīstība un uzraudzība. Pavisam 2012.gadā bāriņtiesas redzeslokā 

ir 6 šādas ģimenes, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana, kurās 

atrodas 8 bērni. 

 Pavisam bāriņtiesas lietvedībā esošo lietu kopējais skaists līdz  2011. gada 

31.decembrim, tas ir, ja lietas nav nodotas arhīvā, ir kopā 81 lieta, no tām 10 lietas ierosinātas 

2012.gadā.  

 2012.gadā bāriņtiesa savu darbu kvalitatīvi varēja veikt sadarbojoties ar citām 

institūcijām, jo pozitīvs rezultāts darbā ar ģimenēm un bērniem bieži ir atkarīgs no savstarpējās 

profesionāļu sadarbības, t.i. sadarbībā ar sociālo dienestu, veicot apsekošanas ģimenēs, veicot 

kopīgi riska izvērtējumus ģimenēs, sniedzot savlaicīgi informāciju par ģimenēm, kurās nav 

nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un izstrādājot ģimenes atveseļošanas plānu, sadarbība 

ar pašvaldības policiju, ārstniecības iestādēm, tiesām, izglītības iestādēm, lai samazinātu bērnu 

skaitu, kuri regulāri kavē skolu, samazinātu bērnu uzvedības pārkāpumus skolā un brīvajā laikā, 

sniegtu palīdzību konfliktsituāciju risināšanā vienaudžu vidū, gan starp pieaugušajiem un bērnu. 

 2013.gadā bāriņtiesa turpinās darbu starpprofesionāļu komandā gan Lēdmanes pagasta 

administratīvajā teritorijā, gan novada ietvaros. 

  Saskaņā ar “Bāriņtiesu likuma” 2.panta otrajā daļā noteikto bāriņtiesa izdara 

apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61.pantā norādītos uzdevumus. Lielvārdes novada 

Lēdmanes bāriņtiesa 2012.gadā veica 84 (astoņdesmit četrus apliecinājumus un citas likumā 

noteiktās funkcijas, par to iekasējot Ls 384 (trīs simti astoņdesmit četri lati), kas liecina, ka 

salīdzinājumā ar 2011.gadu samazinājies ir noslēgto darījumu skaits, kas saistīts ar iedzīvotāju 

ierobežotajām finansiālajām iespējām.   

 2012.gadā Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesa aktīvi turpināja sadarboties ar 

sabiedriskā labuma organizācijām- biedrība “Velku biedrība”, ar nevalstiskām organizācijām 

Zviedrijā- “No sirds uz sirdi” un “Cerību zvaigzne”, lai sniegtu materiālu atbalstu ģimenēm ar 

bērniem- pārtikas pakas, mācību piederumi, humānais apģērbs. Sadarbībā ar Zviedrijas 

nevalstiskajām organizācijām sameklētas atbalsta ģimenes Zviedrijā, kuras reizi ceturksnī sūta 

naudu 6 ģimenēm. 2012.gadā bāriņtiesa turpina 2011.gadā uzsākto sadarbību ar privāto ziedotāju 

no Zviedrijas Leifu Sondelu, kurš piegādāja mēbeles un aprīkojumu skolai, bērnudārzam. 

2012.gada septembrī uzsākta sadarbība ar Somijas atbalsta ģimenēm un 5 trūcīgā ģimenes katru 

mēnesi saņem Ls 60 lielu finansiālo atbalstu no šīm ģimenēm. Bāriņtiesa arī 2013.gadā turpinās 
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sadarbību ar minētājām nevalstiskajām organizācijām, jo šī sadarbība ar Zviedrijas 

organizācijām pastāv jau 16 gadus.  

  2012.gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu un 2011.gadu pieaudzis bāriņtiesas pieņemto 

lēmumu skaits- 2010.gadā pieņemti 12 lēmumi, bet 2011.gadā pieņemti 17 lēmumi, bet 

2012.gadā 19 lēmumi, līdz ar to, lai sagatavotu nepieciešamos materiālus lietu izskatīšanai, 

pieaudzis ir dzīves  apstākļu pārbaužu skaits ģimenēs- 2010.gada 45 apsekošanas, 2011.gada 51 

apsekošana, 2012.gadā56 apsekošanās. sarunu protokolu skaits- 2010.gadā 31 sarunu protokols, 

bet 2011.gada 43 sarunas protokoli, 2012.gadā- 100 sarunu protokoli.    

     

6. ADMINISTRĀCIJA 
 

  2012.gadā darbu turpināja 2009.gada 6.jūnija vēlēšanās Lielvārdes novada domē ievēlētie 

15 deputāti: 

 Domes priekšsēdētājs – Imants Balodis 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks – Raimonds Graudiņš 

 Deputāti - Andris Eglītis, Antonijs Kleperis, Dace Kļava, Ilze Kreišmane, Aigars 

Kruvesis, Ilgonis Rags,  Māris Mālmeisters, Andis Pētersons, Juris Reihlers, Reinis 

Saulītis, Anita Streile, Aivars Troska, Vita Volonte. 

 

Lai nodrošinātu domes darbību, pašvaldībā darbojas 5 pastāvīgās deputātu komitejas: 

 Finanšu komiteja – 6 deputātu sastāvā;  

  Sociālo, medicīnas un reliģijas jautājumu komiteja – 5 deputātu sastāvā;  

  Tautsaimniecības komiteja – 5 deputātu sastāvā;  

  Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komiteja – 5 deputātu sastāvā;  

  Attīstības un ekonomikas jautājumu komiteja - 5 deputātu sastāvā.  

 

Sēžu un pieņemto lēmumu skaits 2010.- 2012.gadā Lielvārdes novadā 

 

 2010.gads 
  

2011.gads 2012.gads 

Domes sēdes 16 16 15 

Domes sēdēs 

pieņemto lēmumu 

skaits 

493 576 474 

Komiteju sēžu 

kopskaits 
56 49 52 

Komiteju sēdēs 

izskatīto 

jautājumu 

kopskaits 

553 602 518 

 

 

Domes sēdēs pieņemto lēmumu izpildi nodrošina pašvaldības Administrācija un pagastu 

pārvades, kā arī pašvaldības izveidotās iestādes. Pašvaldības struktūra 5.pielikumā.  

  
 

 

 

 6.1. Pasākumi Administrācijas pilnveidošanai 
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2012.gadā Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijā strādāja 50 darbinieki, no tiem 

12 vīrieši un 38 sievietes.  

Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas personāla sadalījums pēc izglītības 

2011.gadā bija sekojošs: augstākā izglītība 33 darbiniekiem, no tiem 11 darbiniekiem - maģistra 

grāds, 16 darbiniekiem - vidējā izglītība vai vidējā speciālā izglītība, 1 darbiniekam – 

pamatskolas izglītība.  

 

Turpinot darbu pie Administrācijas pilnveidošanas, 2011.gadā administrācijas darbs tika 

pārkārtots nodaļās. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, 2011.gada 23.februārī Lielvārdes novada domes sēdē 

tika apstiprināts „Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas nolikums”. Nolikumā minēts, 

ka Administrāciju vada Pašvaldības izpilddirektors (Administrācijas vadītājs).  

 

Šobrīd darbojas sekojošas struktūrvienības un struktūrvienībās neiekļautie speciālisti: 

Struktūrvienības: 

1. Kanceleja (vadītāja – domes sekretārs, tehniskais sekretārs, iedzīvotāju deklarēšanas 

un arhīva speciālists, personāla speciālists); 

2. Juridiskā nodaļa (vadītājs, jurists, juriskonsults); 

3. Izglītības nodaļa (vadītājs, izglītības speciālists, izglītības psihologs, logopēds, 

novada sporta darba organizators, jaunatnes lietu speciālists); 

4. Būvvalde (vadītājs - pilsētas arhitekts, teritorijas plānotājs, zemes ierīcības inženieris, 

būvinspektors, sekretārs); 

5. Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītājs – galvenais grāmatvedis, galvenā 

grāmatveža vietnieks, galvenais ekonomists, vecākais finansists, finansists, 6 

grāmatveži, 2 grāmatvedības uzskaitveži, kasieris); 

6. Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa (vadītājs, projektu vadītājs, 

iepirkumu speciālists); 

7. Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa (vadītājs, darba aizsardzības un ceļu 

speciālists, datorsistēmu un datortīklu speciālists, ēku un apsaimniekojamās teritorijas 

pārzinis, 3 autovadītāji); 

8. Pašvaldības policija (vecākais inspektors, 3 inspektori). 

 

Speciālisti: 

1. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs; 

2. Kultūras darba vadītājs; 

3. Pašvaldības izdevuma „Lielvārdes novada ziņas” redaktors; 

4. Mājas lapas redaktors – administrators. 

5. Iekšējais auditors. 
Tabula „Dokumentu aprite 2011.- 2012.gadā” 

   

2011.gads 
2012.gads 

Lēdmanes 

pārvalde 

Jumpravas 

pārvalde 

Lielvārdes 

administrācija 

Lēdmanes 

pārvalde 

Jumpravas 

pārvalde 

Lielvārdes 

administrācija 

Saņemto 

dokumentu 

skaits 

 

 

47 

 

 

84 

 

 

2080 

 

 

34 

 

 

86 

 

 

2154 

Nosūtāmo 

dokumentu/ 

izziņu 

skaits 

 

108/72 

 

109/134 

 

3516/698 

 

34/103 

 

85/137 

 

3026/452 

* bez dzimtsarakstu nodaļas dokumentiem 
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2011.gada 6.decembrī tika noslēgts līgums ar SIA „Creative Technologies” par Lielvārdes 

novada pašvaldības iestāžu darbinieku darba izpildes novērtēšanas sistēmas izveidi un tās sasaisti 

ar atlīdzības sistēmu.  

Pamatojoties uz 2012.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto „Lielvārdes novada pašvaldības 

darbinieku novērtēšanas nolikumu”, 2012.gadā pirmo reizi pašvaldības vēsturē notika visu 

pašvaldības darbinieku, kuri vismaz 3 mēnešus strādā pašvaldībā un kuriem ir darba līgumi, 

darba izpildes plānošanas un novērtēšanas process.  

 

Pašvaldības darbinieku novērtēšanas procesa sagatavošanā un koordinēšanā piedalījās 

administrācijas speciālisti: sniedza konsultācijas, organizēja mācības iestāžu vadītājiem un 

administrācijas nodaļu vadītājiem, sagatavoja dokumentus, strādāja darba grupās, atlīdzības 

sistēmas uzturēšanas komisijā un darba izpildes vērtējumu kalibrēšanas komisijā.  

 

Vērtējot darbinieku darba izpildi, tika analizēti un vērtēti sekojoši darba izpildes kritēriji: 1) 

rezultātu kritēriji (mērķu sasniegšana, amata pienākumu izpilde); 2) ieguldījuma kritēriji 

(profesionālā kvalifikācija, kompetences).  

 

Darba izpildes plānošanas un novērtēšanas procesā radīto informāciju izmanto pašvaldības 

stratēģijas, budžeta un attīstības plānu izstrādē; pašvaldības un tās iestāžu darbības pārskatu 

izstrādē; pašvaldības un tās iestāžu darbinieku mācību plānu izstrādē; darbinieku mēnešalgas un 

prēmiju noteikšanā, kā arī papildu atvaļinājuma dienu piešķiršanā saskaņā ar Atlīdzības 

nolikumu; darbinieku pēctecības plānu veidošanā un karjeras izaugsmes plānošanā.  

 

JUMPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE 

 

Pamatojoties uz LR likuma „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, LR 

likumu „Par pašvaldībām” un Lielvārdes novada domes 08.07.2009. sēdes Nr.3 lēmumu Nr.2 

„Par Jumpravas pagasta pārvaldes kā budžeta iestādes izveidošanu” izveidota Lielvārdes novada 

pašvaldības Jumpravas pagasta pārvalde, turpmāk tekstā - Pārvalde. 

 Pārvalde ir Lielvārdes novada domes izveidota iestāde, kas Lielvārdes novada Jumpravas 

pagasta administratīvās teritorijas iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā „Par 

pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu 

pieejamību. Pārvalde savā darbībā ievēro likumu „Par pašvaldībām”, citus likumus un Ministru 

kabineta noteikumus, Lielvārdes novada pašvaldības nolikumu, domes lēmumus un rīkojumus, 

kā arī Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvaldes nolikumu.  

 

Pārvalde nodrošina iedzīvotājiem iespēju saņemt normatīvajos aktos noteiktos pašvaldību 

pakalpojumus, rada iespēju gan juridiskām, gan fiziskām personām norēķināties par novada 

domes, tās iestāžu, aģentūru un uzņēmumu noteiktajiem pakalpojumiem un saņemt novada 

domes noteikto palīdzību. Pārvaldes uzdevums ir nodrošināt pašvaldības kompetencē esošo 

izziņu izsniegšanu, pieņemt valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, nodrošināt 

pašvaldības sociālo pabalstu izmaksas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 

noteiktajā kārtībā, pieņemt un reģistrēt iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un organizēt 

atbildes sagatavošanu iesniedzējiem, kā arī nodrošināt pieejamību informācijai par domes 

pieņemtajiem lēmumiem un citu vispārpieejamu informāciju.  

 Pārvaldē 2012.gadā saņemti 86 dažāda veida oficiāli dokumenti, nosūtīti vai izsniegti, 

dažādiem adresātiem 85 dokumenti, izsniegtas 137 izziņas, t.sk. izziņas par deklarēto 

dzīvesvietu, skat. 1. tab. „Dokumentu aprite 2010. – 2012.gadā”. 

 

1. tabula  

„Dokumentu aprite 2010. – 2012.gadā” 
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Periods 

Saņemto 

dokumentu 

skaits 

Nosūtāmo 

dokumentu 

skaits 

Izsniegto 

izziņu skaits 

2010.gads 513 541 272 

2011.gads 84 109 134 

2012.gads 86 85 137 

* bez saimnieciskajiem un pakalpojumu, īres un nomas līgumiem 

 

 Pārvaldē 2012.gadā ir nodarbināti 8 (astoņi) darbinieki – pārvaldes vadītājs, sekretārs, 

datorsistēmas tehniķis, kapsētas pārzinis, elektriķis, saimniecības pārzinis, darba aizsardzības 

speciālists un palīgstrādnieks, skat. 2.tab. „Darbinieku skaits 2010. – 2012.gadā”. 

2. tabula  

„Darbinieku skaits 2009. – 2012.gadā” 

 

Periods 2010.gads 2011.gads 2012.gads 

Darbinieku skaits 6 8 8 

 

Pārvalde uzrauga un koordinē Jumpravas vidusskolas, Jumpravas speciālās 

internātpamatskolas, Jumpravas mūzikas un mākslas skolas, vispārējās pirmsskolas izglītības 

iestādes „Zvaniņš”, Jumpravas kultūras nama un Jumpravas bibliotēkas saimniecisko darbību. 

Saskaņā ar likumiem „Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību”, „Par valsts un 

pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”, „Publisko iepirkumu likums” 

un citiem normatīvajiem aktiem, rīkojas ar atbildībā esošo pašvaldības mantu.  

Pārvaldes kopējais budžets sadalīts vairākās struktūrvienību daļās: Jumpravas pagasta 

pārvaldes, Jumpravas pagasta ielu apgaismojuma, Jumpravas pagasta teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanas un atpūtas un sporta pasākumi Jumpravā daļas, skat. 3.tab. „Jumpravas 

pagasta pārvaldes budžets 2010. – 2012.gadā”.  

3. tabula  

„Jumpravas pagasta pārvaldes budžets 2010. – 2012.gadā” 

 

Struktūrvienība 
2010.gads, Ls 2011.gads, Ls 2012.gads, Ls 

plāns izpilde plāns izpilde plāns izpilde 

Jumpravas pagasta 

pārvalde 

45944 34714 27263 22959 27922 24929 

Jumpravas pagasta ielu 

apgaismojums 

1800 1066 1300 1328 1730 1870 

Jumpravas pagasta 

teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 

42422 40002 52119 48106 94425 90726 

Sporta pasākumi 

Jumpravā 

2330 814 1230 1084 1230 1186 

Kopā 92496 76596 81912 73477 125307 118711 

* bez speciālā budžeta 

 

Pārvalde 2012.gadā Jumpravas pagasta teritorijas apsaimniekošanas vajadzībām 

iegādājās mauriņa traktoru Front Cut 48 RD FAB par 2694 Ls, noslēdza vairākus pakalpojuma 

līgumus: pārvaldes ieejas telpas jumta seguma remontam - 1941.94 Ls, pašvaldības dzīvojamās 

mājas „Mednieki” centrālā ūdensvada un kanalizācijas ūdensvada nomaiņai un kanalizācijas 

nosēdaku un skataku izveidei - 2182.51 Ls, bruģētu celiņu izveidei Jumpravas kapos – 1086.41 

Ls, pārvaldes iekštelpu grīdu slīpēšanai un lakošanai – 788.40 Ls, ielu apgaismojuma 

sakārtošanai/kabeļu nomaiņai – 2181 Ls, mežaudžu kopšanai 6 ha platībā – 548 Ls, cirsmu fonda 

sagatavošanai – 889 Ls, Jumpravas kultūras nama tualetes remontam – 1221.88 Ls, līgumu 

kopējā summa 10839.14 Ls.  
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 2013.gadā plānots veikt remontu pārvaldes ēkas 1.stāva trim telpām, lai ierīkotu 

Lielvārdes novada sociālajam dienestam darba telpas, kas būs pieejamas personām ar īpašām 

vajadzībām, izremontēt pašvaldības dzīvokli Krapes ielā 1, veikt mežaudžu kopšanu 3.5 ha 

platībā, sakārtot ielu apgaismojumu Rītupītes ielā un parkā, kā arī citus darbus, kas saistīti ar 

teritorijas apsaimniekošanu un uzturēšanu. 

 

LĒDMANES PAGASTA PĀRVALDE  

 

2012.gadā Lielvārdes novada domes lēmumu izpildi, darba organizatorisko nodrošinājumu veic 

Lēdmanes pagasta pārvaldes 5 (pieci) darbinieki – pagasta pārvaldes vadītājs, sekretāre, 

apkopēja, autobusa vadītājs, sētnieks.       

 

Dokumentu aprite  2011 - 2012.gadā 

 

 2011 2012 

Saņemto dokumentu skaits 47 34 

Nosūtāmo dokumentu/ 

izziņu skaits 
34/108, -72 izziņas 34/103,  59 - izziņas 

Izziņu skaits deklarētām 

personām  
36 40 

Izdotās izziņas par 

nekutamā īpašuma nodokli 
11 12 

 

6.2. Juridiskā nodaļa  

  
Lielvārdes novada Administrācijas Juridiskās nodaļas (turpmāk tekstā – nodaļa) 

uzdevumus nosaka nodaļas nolikums. 

Lai nodrošinātu tiesiskumu pašvaldības darbībā, nodaļa pārbaudīja sagatavoto domes 

lēmumu projektu tiesiskumu. 2012.gadā nodaļas darbinieki izvērtēja 470 domes lēmumu 

projektu  atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. No minēto lēmumu 

skaita nodaļas darbinieki sagatavoja un iesniedza domē izskatīšanai 88 lēmumu projektus, 14 

saistošo noteikumu un 11 nolikumu, noteikumu un  nolikumu grozījumu projektus, tai skaitā, 

pašvaldības izveidoto komisiju un pašvaldības iestāžu nolikumu un to grozījumu projektus. 

2012.gada beigās tika sagatavoti apjomīgi saistošo noteikumu „Lielvārdes pašvaldības 

nolikums”  grozījumi un precizējumi (pieņemti 27.12.2012. domes sēdē). 

Nodaļas darbinieki 2012.gadā apmeklēja komiteju sēdes, piedalījās domes,  domes 

priekšsēdētāja un izpilddirektora izveidoto komisiju un darba grupu darbā, tai skaitā, darbojās 

iepirkuma, izsoles un amata kandidātu atlases komisijās.  

2012.gadā,  pamatojoties uz veiktajiem publiskajiem iepirkumiem, sadarbībā ar 

pašvaldības iestāžu vadītājiem, iestāžu darbības nodrošināšanai tika izstrādāti nepieciešamie 

līgumu projekti. 

2012.gadā nodaļas lietvedībā bija reģistrēti 929 līgumi, tai skaitā, 2012.gadā noslēgtie 

481, līdz 2012.gadam noslēgti 448 līgumi. Papildus minētajam, nodaļas darbinieki sagatavoja 

vienošanās par grozījumiem spēkā esošajos līgumos - tika sagatavotas ap 100 vienošanās. 

Nodaļas darbinieki organizēja sagatavoto līgumu un vienošanos parakstīšanu.  

2012.gadā bija spēkā līgumi: 

- saimnieciskie līgumi  – 276, līdz 2012.g.noslēgti - 183, 

- līgumi par kapitālo celtniecību – 12, līdz 2012.g.noslēgti- 1, 

- zemes nomas līgumi – 33, līdz 2012.g.noslēgti - 101, 

- nedzīvojamo telpu nomas līgumi – 9, līdz 2012.g.noslēgti - 35, 
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- līgumi par īpašumu apsaimniekošanu - 20, līdz 2012.g.noslēgti - 26, 

- sadarbības līgumi – 44, līdz 2012.g.noslēgti - 51, 

- līgumi par sociālo pakalpojumu sniegšanu – 57, līdz 2012.g.noslēgti - 18 

- finanšu saistību līgumi – 29, līdz 2012.g.noslēgti - 32, 

- īpašuma atsavināšanas (pirkums, maiņa) līgumi –1. 

Minētajā statistikā nav iekļauti līgumi, kuri ir reģistrēti šādās pašvaldības iestādēs: Edgara 

Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Lielvārdes pamatskola un Jumpravas un Lēdmanes pagastu 

teritorijās esošās pašvaldības iestādes. 

2012.gadā zemesgrāmatā tika reģistrēti  25 pašvaldības īpašumi, līdz ar to gada beigās 

zemesgrāmatā bija reģistrēti 238 pašvaldības īpašumi.  

Nodaļas kompetencē esošajos jautājumos nodaļas darbinieki 2012.gadā laikā ir 

sagatavojuši ap 350 vēstules, tai skaitā, vēstules personām, kurām ir parādsaistības pret 

pašvaldību (tika nosūtīti 23 uzaicinājumi nokārtot parādus). Aktivitāte no parādnieku puses, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 2012.gadā pieauga – ap 50% parādnieku noslēdza vienošanos  par 

parādu nomaksu vai samaksāja parādu.  

Pašvaldība 2012.gadā organizēja 11 īpašumu izsoles. Nodaļa sagatavoja īpašumu 

dokumentus izsolēm, sagatavoja izsoļu dokumentāciju, kā arī risināja citus juridiskos jautājumus 

un sagatavoja juridisko dokumentāciju, kas saistīta ar izsolīto īpašumu pārreģistrāciju 

zemesgrāmatā, tai skaitā, darbojās izsoles komisijās un gatavoja līgumus (līgumi par 

nosolītajiem objektiem tika noslēgti par kopējo summu Ls 49660,-).  

2012.gadā Lielvārdes novada pašvaldība bija iesaistīta 5 tiesu lietās: 

- 2 civillietās kā trešā persona (lieta par īpašnieka prasību atzīt īpašuma tiesības uz ēkām – auto 

garāžām un lieta par fizisko personu starpā noslēgta pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu), 

- 2 civillietās kā atbildētājs – vienā lietā tiek pārsūdzēts Administratīvās komisijas lēmums (lietas 

izskatīšana noteikta 2013.gadā), vienā lietā celta prasība par fizisko personu starpā noslēgta 

pirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu  

- 1 civillietā kā prasītājs – lieta par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu, par kuru 

Lielvārdes novada dome lēma izmantot pirmpirkuma tiesības. Lietas izskatīšana ir atlikta līdz 

2013.gada septembrim. 

Nodaļa, paralēli saviem uzdevumiem, veica pašvaldības aģentūras „Jumpravas 

pašvaldības aģentūra” konsultēšanu juridiskajos jautājumos, kā arī gatavoja atsevišķus aģentūras 

līgumu projektus un citus juridiskus dokumentus. 

2012.gadā pēc domes priekšsēdētāja I.Baloža kā SIA „Lielvārdes Remte” pašvaldības 

kapitāldaļu turētāja uzdevuma tika nodrošināta SIA dalībnieku sapulču protokolēšana un 

dokumentu sagatavošana (statūtu grozījumi, lēmumi par kapitāldaļu palielināšanu u.c.), kā arī,  

projekta „800+” Lēdmanes pagastā sekmīgai realizācijai, tika veikta  dokumentu sagatavošana  

nepieciešamo nekustamo īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā un  nodošana SIA „Lielvārdes 

Remte”  īpašumā. 

 

  

 6.3. Iedzīvotāju deklarēšana  
 

Iedzīvotāju deklarēšanas nodaļa nodarbojas ar iedzīvotāju uzskaiti un citiem 

jautājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju deklarēšanos. 

 

Iedzīvotāju skaits Lielvārdes novadā  2012. gads 
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Iedzīvotāju skaits Uz 01.01.2012. 

Lielvārdes novadā kopā 10966 

Lielvārdes pilsētā 6533 

Lielvārdes pagastā 1053 

Jumpravas pagastā 2063 

Lēdmanes pagastā 1317 
 

Uz 2011.gada 1.jūliju deklarētas personas Lēdmanes pagastā – 1366. 

 

Uz 2013. gada 01.01.2013.  deklarētas 1342 personas. Darbspējas vecumā   18 -  61 gados   850 

personas, pensionāri – 305. 

 

Darbaspējas vecuma personas liela daļa ir izbraukuši darbā ārzemēs, taču nav informācijas,  cik 

personas ir atstājušas Latviju un vai vēlas atgriezties, cik ģimenes ir nodrošinājušas dzīvesvietu, 

lai paliktu uz dzīvi ārzemēs. 

 

Lēdmanes pagastā reģistrēto iedzīvotāju skaitam ir tendence samazināties. 
 

 

6.4. Civilstāvokļa aktu reģistrācija 
 

 Civilstāvokļa aktu reģistrācija ir funkcija, ko valsts deleģējusi veikt pašvaldību 

dzimtsarakstu nodaļām. 

 Dzimtsarakstu nodaļas metodisko darbu vada un kontrolē Tieslietu ministrijas 

dzimtsarakstu departaments. Dzimtsarakstu nodaļas darbība notiek stingri ievērojot spēkā esošo 

likumdošanu. 

 Dzimtsarakstu nodaļas uzdevums ir veikt personu dzimšanas, laulības un miršanas faktu 

reģistrāciju. Nodaļā tiek veikta civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšana un labošana. 

Pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma, nodaļā sagatavo un izsniedz atkārtotus 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti. Dzimtsarakstu nodaļā, pamatojoties uz 

personu iesniegtajiem dokumentiem, tiek veidotas uzvārda, vārda un tautības ierakstu maiņas 

lietas. Notiek regulārs darbs ar nodaļas arhīvu.  

 Ievērojamu darba daļu veido svinīgu laulību ceremoniju sagatavošanas process un to 

vadīšana. 

 

Dzimtsarakstu nodaļas darbības statistiskie rādītāji  

2011.-2012.gadā 

 

Darbības veids 2011.gads 2012.gads 

Dzimšanas  reģistrācija 88 79 

Laulības reģistrācija 78 64 

Miršanas reģistrācija 119 96 

Izsniegtas atkārtotas CAR 

apliecības 

45 61 

Uzvārda, vārda maiņas 3 - 

Reģistru papildināšana un 

labošana 

31 36 

 

 

 

Dzimšanas reģistru statistiskā analīze 2011.-2012.gads 
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 2011.gads 2012.gads 

 Jumpravas 

pagasts 

Lēdmanes  

pagasts 

Lielvārdes  

pagasts 

Lielvārde Jumpravas 

pagasts 

Lēdmanes 

pagasts 

Lielvārdes 

pagasts 

Lielvārde 

Reģistrēti 

 zēni 
9 9 7 31 10 6 3 23 

Reģistrēta

s meitenes 
2 6 1 23 5 3 1 28 

Atzīta 

paternitāte 

 

4 10 3 17 5 3 2 18 

Bērns reģ. 

vientuļajai 

mātei 

1 1 1 3 1 0 0 0 

Reģistrēti  

kopā 
11 15 8 54 15 9 4 51 

 

Miršanas reģistru statistiskā analīze 2011.-2012.gads 

 

 2011.gads 2011.gads 
 Jumpravas 

pagasts 

Lēdmanes 

pagasts 

Lielvārdes 

pagasts 

Lielvārde Jumpravas 

pagasts 

 

Lēdmanes 

pagasts 

Lielvārdes 

pagasts 

Lielvārde 

Bērni un 

skolēni 
0 0 0 1 0 0 0 0 

Personas  

darbspēju 

vecumā 

7 3 4 11 1 2 1 11 

Personas 

pensijas 

vecumā 

13 11 12 57 16 5 8 52 

Vīrieši 11 5 8 33 5 7 3 29 
Sievietes 9 9 8 36 12 0 6 34 
Reģistrēti 

kopā 
20 14 16 69 17 7 9 63 

 

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 

2011.gads 45 16 17 0 78 16 

2012.gads 44 6 14 0 64 12 

 

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 tekošajam gadam, nodaļā tiek 

sagatavotas un nodotas iesiešanai reģistru grāmatas par aizvadīto gadu. Pēc apstrādes grāmatas 

tiek glabātas nodaļas arhīvā. 



 
 75 

6.5. Pašvaldības iepirkumi  
 

2012.gadā Lielvārdes novada pašvaldībā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu bija veikts 21 

iepirkums.  

Būvdarbu iepirkumi: 

1. veicot iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu - 5, par kopējo summu 

345553 LVL; 

2. atklāts konkurss – 1, par kopējo summu 107000 LVL 

Pakalpojumu iepirkumi: 

1. veicot iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu – 4, par kopējo summu 

171707 LVL; 

2.  atklāts konkurss -1, par kopējo summu 1204 LVL. 

Piegādes iepirkumi: 

1. veicot iepirkumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu - 8, par kopējo summu 

55667 LVL; 

2. atklāts konkurss 2, par kopējo summu 108740 LVL. 

 

 7. Sabiedriskā kārtība un drošība 
 

 7.1. Pašvaldības policija 
 

   Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbību reglamentē  likums ''Par policiju'', Lielvārdes 

novada pašvaldības policijas nolikums. Lielvārdes novada pašvaldības policija veic sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanu  Lielvārdes novada teritorijā balstoties uz Latvijas administratīvo 

pārkāpuma kodeksu, Lielvārdes novada noteikumiem par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novadā, 

kā arī citiem normatīviem aktiem. Lielvārdes novada pašvaldības policija aktīvi sadarbojas ar 

citiem Valsts un pašvaldību dienestiem , izglītības un kultūras iestādēm. Kā Lielvārdes novada 

pašvaldības policijas primāro funkciju varētu minēt patrulēšanu novada teritorijā ar mērķi 

konstatēt un novērst likumpārkāpumus, izskatīt iedzīvotāju sūdzības un iesniegumus. 

 

  Statistika 

 

Personālsastāvs  

 Darbinieku skaits pēc amatu saraksta  4 

 Darbinieku skaits, kuri veic policijas darbinieka pamatfunkcijas 4 

Lielvārdes novada pašvaldības policijas darba pamatrādītāji.  

Apkalpoti izsaukumi ( Iesniegumi kuri saņemti telefoniski ,mutiski elektroniski no 

Valsts policijas dežūrdaļas, iestādēm un organizācijām, kā arī no novada iedzīvotājiem). 

383 

Saņemti iedzīvotāju iesniegumi 224 

Uzsākta administratīvā lietvedība 49 

Sastādīti administratīvie pārkāpumu protokoli 128 

Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem 34 

Izteikti mutiski brīdinājumi  87 

 Nogādātas personas atskurbšanai  47 

 Nogādātas personas dzīvesvietā alkohola reibumā  123 
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 Nogādāti nepilngadīgie dzīvesvietā pēc pulksten 23.00. 21 

Sadarbība ar Valsts policiju  

 Aizturētas personas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī vai pēc tā izdarīšanas. 17 

 Aizturētas personas kuras ir policijas meklēšanā 9 

Aizturētas un nogādātas personas administratīvā soda izciešanai Valsts policijā.  13 

Pārbaudītas personas dzīvesvietā ,kurām ir noteikta policijas uzraudzība 21 

Veikti kopīgi preventīvie pasākumi ar Valsts policijas darbiniekiem 10 

Nogādātas personas, kuras neierodas pie izziņas  izdarītāja 26 

Sadarbība ar citiem dienestiem.  

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana Tiesu izpildītāju funkciju veikšanas laikā 18 

Preventīvie pasākumi ar Valsts vides dienesta darbiniekiem 13 

Piedalījušies glābšanas darbos kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. 5 

Nodrošinājuši drošību medicīniskās palīdzības dienestam  24 

 Veiktas apsekošanas ar novada Bāriņtiesas darbiniekiem un sociālo dienestu 61 

Apsekošanas un pārbaudes kopā ar Valsts pārtikas un veterināro dienestu 2 

Kopīgi preventīvie pasākumi ar klaiņojošu dzīvnieku ķeršanas dienestu 33 

Apsekošanas ar novada būvvaldes darbiniekiem  

 

 Sabiedriskās kārtības nodrošināšana masu un sporta pasākumos. 23 

Nostrādātās stundas sabiedriskās kārtības nodrošināšanā masu un sporta pasākumos 121 

  

  Kā pozitīvu 2012.gadā varētu vērtēt to, ka krasi samazinājies personu skaits, kas mīl lietot 

alkoholiskos dzērienus sabiedriskās vietās. Bet kā negatīvu tendenci varētu minēt biežos skolu 

apmeklējumus, kur pašvaldības policijai jārisina skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi. 

 Diemžēl 2012.gadā neizdevās realizēt (vismaz uzsākt) video novērošanas aparatūras uzstādīšanu 

pilsētā.  

 

 8. Iedzīvotāju informēšana 
 

Lielvārdes novada pašvaldības izdevums „Lielvārdes Novada Ziņas” 2012. gadā iznāca 

divas reizes mēnesī, tā tirāža tika palielināta no 4100 līdz 4150 eksemplāriem.  Izdevumu bez 

maksas saņēma visas Lielvārdes, Lēdmanes un Jumpravas mājsaimniecības. 

 

Izdevumā tiek sniegta informācija par pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, jaunumiem 

un pasākumiem. Galvenais pašvaldības izdevuma uzdevums ir informēt iedzīvotājus par 

pieņemtajiem domes lēmumiem un saistošajiem noteikumiem, kuri stājas spēkā pēc to 

publicēšanas pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”. 

 

Pašvaldības izdevuma galvenie mērķi 2012. gadā ir bijuši: 

- informēt novada iedzīvotājus par pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem un domes 

lēmumiem, 

- informēt novada iedzīvotājus par pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu, 
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- veicināt Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes iedzīvotāju piederības sajūtu Lielvārdes novadam, 

atspoguļojot notikumus Lielvārdē, Lēdmanē, Jumpravā, 

- nodrošināt atgriezeniskās saites veidošanos starp pašvaldību un iedzīvotājiem, sniedzot 

iedzīvotājiem iespēju publicēt atklātas vēstules, rakstus, publiski uzdot jautājumus un sniedzot 

speciālistu sagatavotu atbildi, 

- ar pozitīvu piemēru palīdzību rādīt cilvēkiem jaunas iespējas un vairot pozitīvismu novada 

informatīvajā telpā, 

- iepazīstināt iedzīvotājus ar interesantiem novada vēstures faktiem un personībām, 

- atzīmēt individuālus iedzīvotāju un iestāžu sasniegumus, vairojot iedzīvotāju lepnumu par savu 

novadu, 

- informēt iedzīvotājus par pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu pasākumiem, kā arī 

citiem pasākumiem novadā. 

 

Pašvaldības izdevuma „Lielvārdes Novada Ziņas” izdošanu līdz 2012. gada martam 

nodrošināja izdevniecība „Lielvārds”, piegādi – SIA „Latvijas pasts”. No aprīļa līdz gada beigām  

„Lielvārdes Novada Ziņu” izdošanu nodrošināja SIA „Elfu dārzs”, tika izveidots mūsdienīgs 

izdevuma dizains un uzlabota poligrāfiskā kvalitāte. 

 

Izdevuma krāsainā elektroniskā versija tiek ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē  

www.lielvarde.lv Pašvaldība sedz visus izdevumus, kas saistīti ar izdevuma izdošanu un piegādi 

iedzīvotājiem. 

 

Lielvārdes novada pašvaldība lepojas ar tīmekļa vietni www.lielvarde.lv, kuras dizainā ir ietverts 

simboliskais Lielvārdes jostas attēls, kā arī novada ģerbonis un citi novadam raksturīgi elementi, 

tajā regulāri tiek publicēta aktuāla informācija, tāpēc to var uzskatīt par „dzīvu” saikni starp 

Lielvārdes novada pašvaldību un iedzīvotājiem.   

 

Pieaugot interneta nozīmei cilvēku ikdienā, ir pieaudzis arī tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits. 

2012. gadā tas bija 2,5 reizes lielāks salīdzinājumā ar 2011.gadu. (2011. gadā mājaslapa 

apmeklēta 50481 reizes, taču 2012.gadā – 122344 reizes). 

 

Tīmekļa vietne veic ne tikai informējošo funkciju – t. i. ziņo par notikumiem pilsētā, publicējot 

gan rakstus, gan fotogalerijas un videomateriālus, bet ir viena no saiknēm ar Lielvārdes 

iedzīvotājiem, piedāvājot iespēju komunicēt ar pašvaldības darbiniekiem izmantojot e-formu 

sadaļā „vēstule pašvaldībai”, kas arī tiek aktīvi izmantota. Tīmekļa vietnē ir atrodama 

informācija par domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, iespējams iepazīties ar saistošajiem 

noteikumiem un citiem Lielvārdes iedzīvotājam saistošiem normatīvajiem aktiem, kā arī ar 

pašvaldības amatpersonām izmaksāto atalgojumu, tādējādi kļūstot par „rīku”, kas padara 

pašvaldības darbu caurspīdīgāku un iedzīvotājiem saprotamāku. 

 

Prognozējot, ka interneta vides nozīme cilvēku dzīvē turpinās pieaugt, tiek plānots ieviest 

dažādus tehniskus uzlabojumus vietnes funkcijas nodrošināšanai. Tīmekļa vietnes redaktors 

dažādos semināros regulāri padziļina zināšanas par informācijas pasniegšanu, vizuālo 

noformējumu un citiem ar aktuāliem tematiem. 

 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju iespējas iegūt dažāda veida informāciju, tai skaitā arī par pašvaldības 

aktivitātēm, Lielvārdes pašvaldība ir iesaistījusies Rīgas plānošanas reģiona īstenotajā projektā 

„Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā”. Projekta ietvaros kultūras 

nama „Lielvārde” un Lielvārdes novada sporta centrā ir uzstādīti  publiskie interneta pieejas 

punkti – e-kioski.  

  

  

http://www.lielvarde.lv/
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PIELIKUMI 

 Pielikums Nr.1 „Lielvārdes novada pašvaldības 
pamatbudžets 2009.- 2013.gads, LVL” 

 

Klasifikā

cijas kods Posteņa nosaukums 

Budžeta 

izpilde 

2009.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2011gadā 

Budžeta 

izpilde 

2012.gadam 

Budžeta 

plāns 

2013.gadam 

I. IEŅĒMUMI 6 172 771 5 985 388 6 398 568 6 220 008 5 647 834 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 3 146 165 3 540 251 3 585 087 3 768 245 3 631 795 

1.0.0.0. IENĀKUMA NODOKĻI 2 964 034 3 304 036 3 277 738 3 431 736 3 366 795 

1.1.1.1. 

Saņemts iepriekšējā gada 

nesadalītais atlikums no Valsts kases 

sadales konta X 45358 36830 39 615 0 

1.1.1.2. 

Saņemts no Valsts kases sadales 

konta no pārskata gada ieņēmumiem 2 964 034 3 258 678 3 240 908 3 392 121 3 366 795 

1.4. ĪPAŠUMA NODOKĻI 171 316 219 296 277 375 312 663 250 000 

4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 171 316 219 296 277 375 312 663 250 000 

4.1.1.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis par 

zemi 114 050 139 823 167 910 185 622 167 594 

4.1.2.0. 

Nekustamā īpašuma nodoklis par 

ēkām un būvēm 57 266 79 473 109 465 127 041 82 406 

5.4.1.0. Azartspēļu nodoklis 10 815 16 919 19 974 23 846 15 000 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis     10 000 0 0 

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 161 564 57 617 84 503 55 093 76 175 

8.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 28 417 2 052 1 633 1 079 0 

8.6.0.0. 

Procentu ieņēmumi par depozītiem, 

kontu atlikumiem un valsts parāda 

vērtspapīriem 28 417 2 052 1 633 1 079 0 

9.0.0.0. 

VALSTS (PAŠVALDĪBU) 

NODEVAS UN KANCELEJAS 

NODEVAS 7 027 7 155 7 029 7 868 5 100 

9.4.0.0. 

Valsts nodevas, kuras ieskaita 

pašvaldību budžetā 2 832 3 507 2 982 2 905 2 050 

9.5.0.0. Pašvaldību nodevas  4 195 3 648 4 047 4 963 3 050 

10.0.0.0. NAUDAS SODI UN SANKCIJAS 9 811 10 511 12 390 15 060 4 200 

12.0.0.0. 

PĀRĒJIE NENODOKĻU 

IEŅĒMUMI 116 309 7 523 39 204 703 0 

13.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO VALSTS 

(PAŠVALDĪBU) ĪPAŠUMA 

IZNOMĀŠANAS, PĀRDOŠANAS 

UN NO NODOKĻU 

PAMATPARĀDA 

KAPITALIZĀCIJAS 0 30376 24247 30383 66875 

3.0. 

MAKSAS PAKALPOJUMI UN 

CITI PAŠU IEŅĒMUMI 520 469 476 825 496 343 532 403 540 665 

21.3.0.0. 

Ieņēmumi no budžeta iestāžu 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem 

un citi pašu ieņēmumi 485 953 466 320 495 716 532 138 540 585 

21.3.4.0. 

Procentu ieņēmumi par maksas 

pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu 

ieguldījumiem depozītā vai kontu 

atlikumiem 4 0   61 0 
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21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 109 199 85 490 92 487 94 317 78 600 

21.3.7.0. 

Ieņēmumi par dokumentu 

izsniegšanu un kancelejas 

pakalpojumiem 1 099 1 201 877 708 530 

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 83 427 78 953 84 761 100 594 80 645 

21.3.9.0. 

Ieņēmumi par pārējiem budžeta 

iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem 292 224 300 676 317 591 336 458 380 810 

21.4.0.0. 

Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasificētie 

budžeta iestāžu ieņēmumi par 

budžeta iestāžu sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem un citi pašu 

ieņēmumi 34 516 10 505 627 265 80 

18.0.0.0. 

VALSTS BUDŽETA 

TRANSFERTI 969 557 1 812 684 2 142 232 1 770 855 1 309 199 

18.6.0.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti no 

valsts budžeta 810 577 1 494 929 1 785 519 1 770 855 1 297 689 

18.6.1.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtā valsts 

budžeta dotācija 442 900 128 870 13 693 0 0 

18.6.2.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtās valsts 

budžeta mērķdotācijas 310 258 1 336 583 1 327 902 1 360 334 0 

18.6.3.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie 

uzturēšanas izdevumu transferti 

ārvalstu finanšu palīdzības projektu 

īstenošanai no valsts budžeta 

iestādēm 0 27801 146708 299 972 0 

18.6.4.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija 

no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fonda 57 419 1 675 36 878 110 549 0 

18.6.9.0. 

Pārējie valsts budžeta iestāžu 

uzturēšanas izdevumu transferti 

pašvaldībām 0 0 260338 0 0 

18.7.0.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie 

kapitālo izdevumu transferti un 

mērķdotācijas no valsts budžeta 28 404 0 2 382 0 0 

18.8.0.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtie valsts 

budžeta transferti Eiropas Savienības 

struktūrfondu finansēto projektu 

īstenošanai 130 576 317 755 354 331 0 11 510 

19.0.0.0. 

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI 1 375 016 98 011 90 403 93 412 90 000 

19.1.0.0. 

Ieņēmumi no vienas pašvaldības cita 

budžeta veida 711 0 0 0 0 

19.2.0.0. 

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 

citām pašvaldībām 160 080 98 011 90 403 93412 90000 

19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 1 214 225 0 0 0 0 

19.3.1.0. 

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no 

rajona padomes no valsts budžeta 

dotāciju un mērķdotāciju sadales 938 431 0 0 0 0 

19.3.2.0. 

Pārējie maksājumi no rajona 

padomēm 275 794 0 0 0 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ 6 848 457 5 765 235 5 996 046 6 086 525 6 122 477 

1000 Atlīdzība 3 451 208 2 853 928 2 936 682 3 187 566 3 241 473 

1100 Atalgojums 2 783 216 2 293 758 2 361 794 2 535 373 2 552 678 

1200 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, 

sociāla rakstura pabalsti un 

kompensācijas 667 992 560 170 574 888 652 193 688 795 
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2000 Preces un pakalpojumi 1 578 078 1 479 921 1 442 654 1 669 861 2 063 524 

2100 Komandējumi un dienesta braucieni 5 016 2 356 1 594 4 718 2 505 

2200 Pakalpojumi 1 013 420 850 052 787 279 924 845 1 250 617 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 533 588 598 315 626 526 710 414 783 080 

2400 Periodiskie izdevumi 5 197 3 650 3 564 3 722 3 505 

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 19 671 25 548 23 691 26 162 23 817 

2800 

Pakalpojumi, kurus budžeta iestādes 

apmaksā noteikto funkciju ietvaros, 

kas nav iestādes administratīvie 

izdevumi 1 186 0   0 0 

4000 Procentu izdevumi 179 384 155 449 182 994 177 551 176 334 

3000 Subsīdijas un dotācijas 15 905 27 088 24 865 42 610 36 598 

6000 Sociālie pabalsti 186 375 494 881 393 317 226 054 229 275 

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 154 692 466 302 360 776 182 955 155 440 

6300 Sociālie pabalsti natūrā 29 238 26 164 20 141 11 032 34 100 

6400 

Pārējie klasifikācijā neminētie 

maksājumi iedzīvotājiem natūrā un 

kompensācijas 2 445 2 415 12 400 32 067 39 735 

7000 

Valsts budžeta transferti, dotācijas 

un mērķdotācijas pašvaldībām 

uzturēšanas izdevumiem, pašu 

resursi, starptautiskā sadarbība 301 200 145 563 150 244 137 369 152 200 

7200 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti 301 200 145 563 150 244 137 369 152 200 

7210 

Pašvaldību budžeta uzturēšanas 

izdevumu transferti citām 

pašvaldībām 130 546 142 951 140 553 137 369 152 200 

7240 

Pašvaldību uzturēšanas izdevumu 

transferti  uz valsts budžetu     9 691 0 0 

7260 

Pašvaldības budžeta dotācija 

pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fondam 170 654 2 612 0 0 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 1 136 307 608 405 865 290 645 514 223 073 

5100 Nemateriālie ieguldījumi 19 310 20 955 3 642 0 1 565 

5200 Pamatlīdzekļi 1 116 997 587 450 861 648 645 514 221 508 

  

 Ieņēmumu deficīts (-) vai 

pārpalikums  -675 686 220 153 402 522 133 483 -474 643 

1 Aizņēmumi 283 856 -11 548 -47 898 65 238 -302 265 

1.2. Saņemtie ilgtermiņa aizņēmumi 578 861 249 723 301 959 405557 43500 

1.3. 

Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu 

atmaksa -295 005 -261 271 -349 857 -340 319 -345 765 

2 Naudas līdzekļu izmaiņas 819 597 -125 067 -346 516 123 608 889 118 

2.2. 

Naudas līdzekļu atlikums gada 

sākumā 1 360 740 541 143 666 210 1 012 726 889 118 

2.2. 

Naudas līdzekļu atlikums gada 

beigās 541 143 666 210 1 012 726 889118 0 

3 

Līdzdalība komersanta pašu 

kapitālā 427 767 83 538 8 108 322329 0 
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Pielikums Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības speciālais 
budžets 2009.-2013.gads, LVL” 
 

Klasifikācijas 
kods Posteņa nosaukums 

Budžeta 

izpilde 

2009.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2011.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2012.gadā 

Budžeta 

plāns 

2013.gadam 

I. IEŅĒMUMI 171 508 121 432 130410 120465 106293 

1.0. Nodokļu ieņēmumi 11 662 10 045 503 9304 6000 

5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 11 662 10 045 503 9304 6000 

8.0.0.0. 

IEŅĒMUMI NO 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

ĪPAŠUMA 136 70 6 0 0 

8.6.0.0. 

Procentu ieņēmumi par depozītiem, 

kontu atlikumiem un valsts parāda 

vērtspapīriem 136 70 6 0 0 

12.3.0.0. Dažādi nenodokļu ieņēmumi 709 0 0 0 0 

5.0. Transferti 159 001 111 317 129901 111161 100529 

18.0.0.0. VALSTS BUDŽETA TRANSFERTI 64 434 111 317 129901 111161 100529 

18.6.2.0. 

Pašvaldību budžetā saņemtās valsts 

budžeta mērķdotācijas     18584 111161 100529 

18.9.1.0. 

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļu 

(ielu) fondiem 64 434 111 317 111317 0 0 

19.0.0.0. 

PAŠVALDĪBU BUDŽETU 

TRANSFERTI 94 567 0 0 0 0 

19.3.0.0. Ieņēmumi no rajona padomēm 94 567 0 0 0 0 

19.3.1.3. 

Autoceļu (ielu) fondam no valsts 

dotāciju un mērķdotāciju sadales 94 567 0 0 0 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ 193 873 172 691 133768 116766 114050 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 186 598 172 691 133768 100668 114050 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 185 887 172 691 133768 100668 114050 

1000 Atlīdzība 4 502 0 0 0 0 

1100 Atalgojums 3 678 0 0 0 0 

1210 

Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 824 0 0 0 0 

2000 Preces un pakalpojumi 181 385 172 691 133768 100668 114050 

2200 Pakalpojumi 176 460 171 320 133768 100668 114050 

2300 

Krājumi, materiāli, energoresursi, 

preces, biroja preces un inventārs, 

kurus neuzskaita kodā 5000 4 925 1 371 0 0 0 

7000 

Valsts budžeta transferti, dotācijas un 

mērķdotācijas pašvaldībām 

uzturēšanas izdevumiem, pašu resursi, 

starptautiskā sadarbība 711 0 0 0 0 

2.0. Kapitālie izdevumi (5000+9000) 7 275 0 0 16098 0 

2.1. Pamatkapitāla veidošana 7 275 0 0 16098 0 

5000 Pamatkapitāla veidošana 7 275 0 0 16098 0 

04.000 Ekonomiskā darbība  12 791 0 0 0 0 

04.500 Transports 12 791 0 0 0 0 

05.000 Vides aizsardzība 3 818 26 921 2607 2076 13521 

06.000 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana  177 264 145 770 131161 114690 100529 

III 

IEŅĒMUMU PĀRSNIEGUMS (+), 

DEFICĪTS (-) (I-II) -22 365 -51 259 -3 358 3 699 -7 757 

IV. FINANSĒŠANA 22 365 51 259 3358 -3699 7757 

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi 22 365 51 259 3358 -3 699 7757 
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 Pielikums Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības Ziedojumi 
un dāvinājumi 2009.-2012.gads, LVL” 

      

Klasifikācijas 

kods Posteņa nosaukums 

Budžeta 

izpilde 

2009.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2010.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2011.gadā 

Budžeta 

izpilde 

2012.gadā 

I. IEŅĒMUMI 1 921 573 685 1069 

6.0. 

ZIEDOJUMI UN 

DĀVINĀJUMI 1 921 573 685 1069 

23.0.0.0. 

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI UN 

DĀVINĀJUMI 1 921  0 685 1069 

23.3.0.0. 

Procentu ieņēmumi par 

ziedojumu un dāvinājumu  0 3 0 0 

23.4.0.0. 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas 

saņemti no juridiskajām 

personām 1 266 570 685 1069 

23.5.0.0. 

Ziedojumi un dāvinājumi, kas 

saņemti no fiziskajām personām 650 0 0 0 

II. IZDEVUMI KOPĀ 2 700 2677 685 1075 

1.0. Uzturēšanas izdevumi 2 700 1867 685 1075 

1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 2 215 1587 685 963 

2200 Pakalpojumi 1 487 751 105 756 

2300 

Krājumi, materiāli, 

energoresursi, preces, biroja 

preces un inventārs, kurus 

neuzskaita kodā 5000 728 836 580 207 

5000 Pamatkapitāla veidošana   810  0 0 

6000 Sociālie pabalsti 485 280  0 112 

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 22  0  0 0 

06.000 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana 0 997  0 0 

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 1 045 1216  0 550 

09.000 Izglītība 894 184 685 206 

10.000 Sociālā aizsardzība 739 280  0 319 

III 

IEŅĒMUMU 

PĀRSNIEGUMS (+), 

DEFICĪTS (-) (I-II) -779 -2104 0 -6 

IV. FINANSĒŠANA 779 2104 0 6 
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 Pielikums Nr.4 “LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IELU 
STĀVOKLIS” 

 

Nr. 

p/k 
Ielas  nosaukums Ielas garums Seguma veids Ielas esošais stāvoklis 

1 2 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 Austriņu ceļš 0.714 
Asfalts 

Grants 

4 Druvas iela 0.514 
Asfalts 

Grants 

5 Gaismas iela 0.987 
Grants 

Asfalts 

6 Gunāra Priedes iela 0.402 
Asfalts 

Grants 

7 Kalna iela 0.186 
Asfalts 

Grants 

8 Krasta iela 0.159 
Asfalts 

Grants 

9 Liepu iela 0.709 
Asfalts 

Grants 

10 Mēness iela 
0.293 Asfalts 

0.563 Grants 

11 Meža iela 1.762 
Grants 

Asfalts 

12 Puškina iela 0.840 
Asfalts 

Grants 

13 Skolas iela 1.332 
Asfalts 

Grants 

14 Upes iela 0.664 
Asfalts 

Grants 

15 Vītolu iela 0.439 
Grants 

Asfalts 

16 Zvaigžņu iela 1.631 Grants 
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Asfalts 

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 līmeņa un uz 

tām ir izveidojies apauguma slānis.  

18 Akmeņu iela 0.037 

19 Dārza iela 0.378 

20 Parka iela 1.057 

21 Pils iela 0.710 

22 Putnu iela 0.719 

23 Slimnīcas iela 0.701 Asfalts 

24 Smilšu iela 0.214 Asfalts 

25 Spīdolas iela 0.616 Asfalts 

26 Stacijas iela 1.824 Asfalts 

27 Uzvaras iela 1.095 Asfalts 

28 Ausekļa iela 1.304 Asfalts 

Daļa ielas seguma ir atjaunota, taču 

daļa ir nelīdzena, kur veidojās bedres 

un plaisas, nomales ir ar apauguma 

kārtu.  

29 Dravnieku iela 0.571 Asfalts 

30 Edgara Kauliņa aleja 0.778 Asfalts 

31 Raiņa iela 1.531 Asfalts 

32 Rembates iela 1.675 Asfalts 

33 Lauku iela 0.844 Asfalts 

Esošai asfaltbetona segums ir labā 

stāvoklī, ir sakārtota ūdens atvades 

sistēma, gājēju celiņi un ielas 

apgaismojums. 

34 Mākoņu iela 0.110 Asfalts Ielas segums ir labs, bez jebkādiem 

defektiem. 35 Lāčplēša kapu ceļš 0.106 Asfalts 

36 Baņutas iela 0.212 Grants 

Grants segums ir nelīdzens, 

braucamā daļa gadu gaitā ir kļuvusi 

zemāka nekā pieguļošās teritorijas, 

tāpēc netiek nodrošināta lietus ūdens 

atvade, kas veicina peļķu veidošanos 

uz brauktuves daļas. Esošie grāvji 

pilda tikai noteces funkciju. Vietās, 

kur ir novadgrāvji ir izveidojusies 

apauguma kārta.  

37 Bērzu iela 0.652 Grants 

38 Birzes iela 0.165 Grants 

39 Burtnieku iela 0.272 Grants 

40 Ceriņu iela 0.232 Grants 

41 Cīruļu iela 0.241 Grants 

42 Čiekuru iela 0.331 Grants 

43 Daugavas iela 0.473 Grants 

44 Dievukalnu iela 0.462 Grants 

45 Draudzības iela 0.353 Grants 

46 Ezeru iela 0.080 Grants 

47 Gundegu iela 0.185 Grants 

48 Jāņa Grestes iela 0.440 Grants 

49 Kastaņu iela 0.420 Grants 

50 Krīvu iela 0.209 Grants 

51 Ķiršu iela 0.534 Grants 

52 Laimas iela 0.187 Grants 

53 Laivu iela  0.215 Grants 

54 Lakstīgalu iela 0.290 Grants 

55 Lapu iela 0.260 Grants 
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56 Līču iela 0.324 Grants 

57 Liepziedu iela 0.088 Grants 

58 Madaru iela 0.190 Grants 

59 Māras iela 0.232 Grants 

60 Mednieku iela 0.429 Grants 

61 Miera iela 0.910 Grants 

62 Nākotnes iela 0.268 Grants 

63 Opernieku iela 0.289 Grants 

64 Ošu iela 0.314 Grants 

65 Ozolleju iela 0.607 Grants 

66 Ozolu iela 0.837 Grants 

67 Pērkona iela 0.227 Grants 

68 Pieneņu iela 0.178 Grants 

69 Pļavu iela 0.185 Grants 

70 Priežu iela 0.186 Grants 

71 Rožu iela 0.059 Grants 

72 Saules iela 0.349 Grants 

73 Smilgu iela 0.642 Grants 

74 Strautu iela 0.058 Grants 

75 Teiku iela 0.313 Grants 

76 Vidus iela 0.229 Grants 

77 Virsaišu iela 0.445 Grants 

78 Zaļā iela 0.343 Grants 

79 Ziedu iela 0.080 Grants 

     

  Jumpravas pagasts       

 Jumpravas ciems       

1 Pirmo bezdelīgu iela 0.209 Asfalts 

Iela ir sliktā stāvoklī, tā ir nelīdzena, 

katru gadu uz tās veidojas bedres, 

kuras tiek aizpildītas ar karsto 

asfaltbetona masu. Nomales tik pat 

kā nav, tās ir nosēdušās zem 

asfaltbetona seguma līmeņa un uz 

tām ir izveidojies apauguma slānis. 

Uz ielas esošās akas ir gan iesēdušās, 

gan izlīdušas virs esošā asfaltbetona 

līmeņa, kā arī pie akām veidojās 

izskalojumi. 

2 Bērzu iela 0.211 Asfalts 

3 Ceriņu iela 0.164 Asfalts 

4 Dzelzceļa iela 0.476 Asfalts 

5 Graudu iela 0.186 Asfalts 

6 Inženieru iela 0.177 Asfalts 

11 Skolas iela 0.200 Asfalts 

12 Vidus iela 0.468 Asfalts 

13 Krapes iela 0.115 Asfalts 

14 Ziedu iela 0.061 Asfalts 

15 Centra iela 0.131 Asfalts 

7 Liepu iela 0.396 
Asfalts Ielas asfaltētais posms ir jau 

nolietojies, vietām ir bedres, uz ielas 

braucamās daļas ir ielāpi, kas ir 

nelīdzeni. Ielas nomales praktiski 

nav, uz tām ir izveidojies apauguma 

slānis. Ielas posmā, kur ir grants 

segums, ielas dilumkārta, gadu gaitā, 

ir nogreiderēta, uz ielas veidojas 

Grants 

8 Ozolu iela 0.647 

Asfalts 

Grants 
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bedres, gar ielas malām izveidojies 

apauguma slānis. 

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 līmeņa un uz tām 

ir izveidojies apauguma slānis.  

19 Saules iela 0.391 Asfalts 

  
Kopā Lielvārdes 

novadā: Kopā 48.056   

    Asfalts 24.343   

    Grants 23.713   
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Pielikums Nr.5 „Lielvārdes pašvaldības struktūras shēma” 
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Pielikums Nr.6. Lielvārdes novada sociāla dienesta sociālo 
pabalstu un sociālo pakalpojumu budžeta izpilde 2012.gadā 

 

Nr. 

p.k. 

Pabalstu veidi 

 
Izpilde  

Lielvārdes 

novada 

sociālajā 

dienestā  

2012.gadā 

kopā 

Izpilde  

Lielvārdes 

pils./pag. 

2012.gadā 

Izpilde 

Jumpravas 

pagastā 

2012.gadā 

 

Izpilde 

Lēdmanes 

pagastā 

2012.gadā 

 

 

I 

 

Lielvārdes novada 

pašvaldības sociālie 

pakalpojumi 

 

53248,16 

 

20260,90 

 

29998,89 

 

2988,37 

1. Samaksa par 

ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas 

institūciju 

sniegtajiem 

pakalpojumiem 

 

10161,81 

 

3735,80 

4 pers. 

 

6426,01 

4 pers. 

- 

2. Personas ievietošana 

ilgstošas sociālās 

aprūpes institūcijā 

u.c. iestādēs  

 

43086,35 

 

 

16525,10 

16 pers. 

 

23572,88 

14 pers. 

 

2988,37 

2 pers. 

 

II. 

 

Sociālie pabalsti 

 

147601,88 

 

91323,95 

 

36081,37 

 

20196,56 

3. Pabalsts garantētā 

minimālā 

ienākumu (GMI) 

līmeņa 

nodrošināšanai 

 

69179,05 

 

38047,34 

115 ģim./ 

301 pers. 

 

20675,68 

120 pers./ģim. 

 

10456,03 

30.ģim./ 

67 pers. 

4. Dzīvokļa pabalsts 

daudzdzīvokļu 

mājā 

 

12330,00 

 

7840,00 

83 ģim./ 

208 pers. 

 

580,00 

18pers./ģim. 

 

3910,00 

43.ģim./ 

113.pers. 

5. Pabalsts kurināmā 

iegādei privātajā 

namīpašumā  

 

17240,00 

 

10620,00 

102 ģim./ 

267 pers. 

 

5840,00 

170 pers./ģim. 

 

780,00 

11.ģim./ 

29. pers. 

6. Vienreizējs 

pabalsts ārkārtas 

situācijā 

 

2082,82 

 

974,08 

9 ģim./ 

18 pers. 

 

486,00 

15 pers./ģim. 

 

622,74 

5 ģim./ 

5pers. 

7. Pabalsts 

audžuģimenei 

 

15644,08 

 

15644,08 

5 ģim./ 

12 pers. 

 

- 

 

- 

8. Sociālās garantijas 

bārenim un bez 

 

1930,00 

 

765,00 

 

805,00 

 

360,00 
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vecāku gādības 

palikušajam 

bērnam, kurš ir 

ārpus ģimenes 

aprūpē, kā arī pēc 

ārpus ģimenes 

aprūpes beigšanās 

 

8.1. Vienreizējs pabalsts 

patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai 

 

180,00 

 

90,00 

1 pers. 

 

90,00 

1 pers. 

 

- 

8.2. Vienreizējs pabalsts 

sadzīves priekšmetu 

un mīkstā inventāra 

iegādei 

 

175,00 

 

- 

 

175,00 

1 pers. 

 

- 

8.3. Pabalsts ikmēneša 

izdevumu segšanai 

 

29195.93 

 

675,00 

1 pers. 

 

 

540,00 

2 pers. 

 

360,00 

 

9. Pabalsti, kuri 

izmaksājami, ja to 

atļauj Sociālajam 

dienestam 

piešķirtais 

finansējums 

 

29195,93 

 

17433,45 

 

7694,69 

 

4067,79 

9.1. Daļējs vai pilnā 

apmērā apmaksāts 

pabalsts bērnu 

ēdināšanai izglītības 

iestādēs 

 

20533,78 

 

12818,00 

128 ģim./ 

231 pers. 

 

5703,06 

38 pers. 

 

2012,72 

31. pers. 

9.2. Daļēji vai pilnā 

mērā apmaksāts 

veselības aprūpes 

pabalsts 

 

6046,39 

 

3161,19 

76 ģim./ 

131 pers. 

 

 

1548,00 

112pers./ģim. 

 

1337,20 

41.ģim./ 

49 pers. 

9.3. Citi pabalsti 

(pases 

izgatavošanai, 

pamatvajadzību 

nodrošināšanai, 

mācību līdzekļu 

iegādei u.tml.) 

 

2407,48 

 

 

1245,98 

36 ģim./ 

107 pers. 

 

443,63 

 

717,87 

21.ģim./ 

21.pers. 

III Lielvārdes novada 

pašvaldības 

finansiālais vai 

materiālais 

pabalsts novada 

iedzīvotājiem 

 

8353,17 

 

5558,88 

 

1784,35 

 

1009,94 

10. Finansiālais pabalsts 

nozīmīgā dzīves 

jubilejā 

 

400,00 

 

200,00 

2 pers. 

 

- 

 

200,00 

2 pers. 
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11. Materiālais pabalsts 

Ziemassvētkos: 

 

608,55 

 

369,26 

 

209,35 

 

29,94 

11.1. Materiālais pabalsts 

bērniem 

bērnunamos un 

personām sociālās 

aprūpes institūcijās 

 

488,55 

 

249,26 

 

209,35 

 

29,94 

11.2. Materiālais pabalsts 

bāriņtiesas uzskaitē 

esošajiem bērniem, 

kuri ievietoti 

audžuģimenē 

 

120,00 

 

120,00 

- - 

12. Materiālais un/vai 

finansiālais pabalsts 

personām ar 

funkcionāliem 

traucējumiem 

 

3504,62 

 

2559,62 

35 pers. 

 

585,00 

13 pers. 

 

360,00 

6 pers. 

 

13. Vienreizējs 

finansiālais pabalsts 

personai, kura 

atbrīvota no 

ieslodzījuma vietas 

 

120,00 

 

60,00 

2 pers. 

 

30,00 

1 pers. 

 

30,00 

1 pers. 

14. Vienreizējs pabalsts 

politiski represētām 

personām un 

nacionālajiem 

karavīriem Valsts 

svētkos 

 

3720,00 

 

2370,00 

79 pers. 

 

 

960,00 

32 pers. 

 

390,00 

13 pers. 

IV Kopā: 208994,93 116935,45 
 

67864,61 24194,87 
 

V Aprūpe mājās 9563.95 6135,56 

6 pers./ 

6 līgumi 

1924,57 

6 pers./ 

5 līgumi 

1503,82 

2 pers./ 

2 līgumi 

 

 

Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu budžeta 

izpilde 2010./2011./2012.gadā 

 

 

Pabalsti/pakalpojumi 

novadā 

2010.gadā 2011.gadā 2012.gadā 

Lielvārdē: 

 

   

Sociālajiem pabalstiem  

 
242380,02 

 
171481,38 105622,43 

Sociālajiem pakalpojumiem 19844,73 

10 pers. 
23225,00 

12 pers. 
11313,02 

16 pers. 

KOPĀ sociālajiem pabalstiem un 

sociālajiem pakalpojumiem 
262224,75 

 
198421,00 116935,45 

Aprūpei mājās 5503,32 

5 pers. 
6309,18 

6 apr./6 pers. 

6135,56 

6 apr./6 pers. 

Jumpravā:    
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Sociālajiem pabalstiem 

 

66306,78 50912,02 44291,73 

Sociālajiem pakalpojumiem 14728,23 

12 pers. 
21556,60 

10 pers. 
23572,88  

14 pers. 

KOPĀ sociālajiem pabalstiem un 

sociālajiem pakalpojumiem 

81035,01 73453,62 67864,61 

Aprūpei mājās 3070,11 

7 pers. 
3113,00 

5 apr./7 pers. 
2546,69  

5 apr./6 pers. 

 

Lēdmanē: 

 

   

Sociālajiem pabalstiem 

 

36677,30 27226,30 23066,87 

Sociālajiem pakalpojumiem 

 

2093,10 

5 pers. 
1178,13 

2 pers. 
1128,00 

2 pers. 

KOPĀ sociālajiem pabalstiem un 

sociālajiem pakalpojumiem 

38770,40 28404,43 24194,87 

Aprūpei mājās 

 

900,00 

2. pers. 
1340,13 

2 apr./2 pers. 
1503,82 

2 apr./2 pers. 

Novadā kopā: 

 

   

Sociālajiem pabalstiem 

 

345364,10 249619,70 172981,03 

Sociālajiem pakalpojumiem 

 

 

36666,06 

27 pers. 
45959,73 

24 pers. 
36013,90 

KOPĀ sociālajiem pabalstiem un 

sociālajiem pakalpojumiem 

382030,16 300279,05 208994,93 

Aprūpei mājās 

 

9473,43 

14 pers. 
10762,31 

13 apr./15 pers. 
9563,95 

13 apr./14 pers. 

 

 

STATISTIKA 

par Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes 

administratīvajās teritorijā 

veikto sociālo darbu skaitļos 2012.gadā 

 
N. 

p.k. 

Nosaukums Novadā 

2012.gadā  

kopā 

Lielvārdē  

ģimeņu/ 

personu 

skaits 

2012.gadā 

Jumpravā  

ģimeņu/ 

personu 

skaits 

2012.gadā 

Lēdmanē  

ģimeņu/ 

personu 

skaits 

2012.gadā 

1 2 6 3 4 5 

 

 

 

Sociālajā darbā apzinātās 

iedzīvotāju kategorijas: 

 

    

1. Vientuļie pensionāri 118 72 27 19 

2. Daudzbērnu ģimenes/bērnu 

skaits 

137/498 87/330 35/124 15/44 

3. Audžuģimenes/bērnu skaits 6/17 5/12 - 1/5 

4. Bērni aizbildnībā un bērni 23/11 14/5 1/6 8/0 
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bāreņi 

5. Černobiļas AES avārijas 

rezultātā cietušās personas 

un seku likvidēšanas 

dalībnieki 

35 22 8 5 

6. Politiski represētās personas 91 59 24 8 

7. Bērni invalīdi 37 21 10 6 

8. Pieaugušās personas ar 

invaliditāti KOPĀ: 
425 272 95 58 

8.1. 1.grupas invalīdi 54 34 11 9 

 

8.2. 2.grupas invalīdi  230 146 55 29 

 

8.3. 3.grupas invalīdi 141 92 29 20 

 

 Sociālos pabalstus un 

sociālos pakalpojumus 

pieprasījušās un 

saņēmušās 

ģimenes/personas 

    

9. Pabalsts garantētā minimālā 

līmeņa(GMI) līmeņa 

nodrošināšanai 

(ģimenes/personas) 

221/538 143/321 43/120 35/97 

9.1. Garantētā minimālā 

līmeņa(GMI) līmeņa 

nodrošināšanai pabalstu 

atteikumi (personām) 

102 92 6 4 

10. Vienreizējs dzīvokļa 

pabalsts daudzdzīvokļu 

mājā (ģimene/personas) 

238/153 212/83 7/18 19/52 

11. Vienreizējs pabalsts 

kurināmā iegādei privātajā 

namīpašumā 

(ģimenes/personas) 

395/384 296/116 66/170 33/98 

12. Vienreizējs pabalsts 

ārkārtas situācijā 

(ģimenes/personas) 

34/26 22/13 6/7 6/6 

13. Daļēji vai pilnā apmērā 

apmaksāts veselības 

aprūpes pabalsts 

(ģimenes/personas) 

246/236 184/135 35/72 27/29 

14. Bērnu ēdināšanai izglītības 

iestādēs daļējs vai pilnā 

apmērā apmaksāts pabalsts 

(ģimenes/bērni) 

258/217 189/106 40/70 29/41 

15. Pabalsts audžuģimenei 

(ģimenes/bērni) 

5/12 5/12 - - 

16. Sociālās garantijas bārenim 

un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpus ģimenes aprūpes 

beigšanās (personas) 

9 5 2 2 

17. Dažādi pabalsti (skolas 

piederumu un mācību 

grāmatu iegādei, vasaras 

nometņu izdevumu 

segšanai, pirmās 

nepieciešamības preču 

iegādei u.c. gadījumos 

pamatvajadzību 

50/101 24/51 15/34 11/16 
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nodrošināšanai) 

(ģimenes/personas) 

18. Sociālais pakalpojums 

aprūpei, noslēdzot aprūpes 

līgumu ar aprūpētāju 

(personas) 

17 5 7 5 

19. Citi sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi (piem., 

psihologa, psihoterapeita, 

logopēda u.c. dienas centrā, 

narkoloģijas centrā, 

rehabilitācijas centrā, nakts 

patversmē, krīzes centrā 

u.c.) (ģimenes/personas) 

6/10 5/5 1/5 -/- 

20. Finansiālais pabalsts 

nozīmīgā dzīves jubilejā 

(personas) 

3 1 - 2 

21. Finansiālais un/vai 

materiālais pabalsts 

Ziemassvētkos (personām): 

24 66 16 2 

21.1. Materiālais pabalsts 

bērniem bērnu namos un 

personām sociālās aprūpes 

institūcijās (personas) 

69 51 16 2 

21.2. Materiālais pabalsts 

Lielvārdes novada 

Lielvārdes, Jumpravas un 

Lēdmanes bāriņtiesu 

uzskaitē esošajiem bērniem, 

kuri dzīvo audžuģimenēs 

(bērni) 

15 15 - - 

22. Materiālais un/vai 

finansiālais pabalsts 

personām ar funkcionāliem 

traucējumiem (personas) 

56 37 13 6 

23. Vienreizējs finansiālais 

pabalsts personai, kura 

atbrīvota no ieslodzījuma 

vietas (personas) 

4 2 1 1 

24. Finansiālais pabalsts 

politiski represētajām 

personām svētkos (Latvijas 

Republikas Proklamēšanas 

gadadienā) (personas) 

91 59 24 8 

25. Finansiāls pabalsts 

Nacionālās atbrīvošanās 

kustības dalībniekiem 

svētkos (Latvijas 

Republikas Proklamēšanas 

gadadienā) (personas) 

2 2 - - 

26. Ilgstošs darbs ar 

tuviniekiem, kaimiņiem u.c. 

par personu aprūpi viņu 

dzīvesvietā (pansionātos 

neievietotajām personām) 

(personas) 

27 9 8 10 

27. Pansionātos, bērnu namos, 

aprūpes iestādēs, krīzes 

centros, sociālās 

rehabilitācijas centros 

ievietotās personas KOPĀ: 

81 50 28 3 

27.1. vispārējā tipa veco ļaužu 25 12 11 2 
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pansionātos 

27.2. specializētās valsts sociālās 

aprūpes iestādēs 

21 14 6 1 

27.3. sociālās rehabilitācijas 

centros (SIVA) (pieaugušās 

personas) uzņemtas rindā 

un/vai saņēmušas 

pakalpojumu 

28 17 6 5 

27.4. bērnu namos ievietoti bērni 6 2 4 - 

27.5. krīzes centros vai sociālās 

rehabilitācijas centros 

ievietoti bērni 

6 5 1 - 

 Cita statistika 

 

    

28. Riska ģimenes, kurām 

iekārtotas riska ģimeņu 

lietas 

138 85 18 35 

29. Trūcīgas ģimenes/personas 634/1574 485/1189 83/215 66/170 

30. Maznodrošinātas 

ģimenes/personas 

68/193 49/135 11/41 8/17 

31. Sociālo darbinieku 

iekārtotas klientu lietas 

pieaugušajiem 

1720 1210 283 227 

32. Sociālo pedagogu iekārtotās 

klientu lietas skolniekiem 

447 379 35 33 

33. Sociālo pabalstu un sociālo 

pakalpojumu saņēmušo 

personu skaits 

 1300 270 214 

34. Apsekošanas dzīvesvietās, 

sarunas sociālajā dienestā 

1784 1050 114 700 

(t.sk. tikšanās, 

soc. pedagogu 

sarunas) 

35. Sociālajā dienestā saņemtās 

vēstules 

298 298 - - 

36. Sociālā dienesta nosūtītās 

vēstules 

3030 1733 796 501 

37. Sastādīti sociālās 

rehabilitācijas plāni 

(personas) risku ģimenēm 

14 10 3 1 

38  Darbs ar Ogres rajona 

Nepilngadīgo lietu 

inspekcijas uzskaitē 

reģistrētie 

nepilngadīgie/noņemtie no 

uzskaites (personas) 

9/5 9/5 (4 aktīvas 

lietas) 

- - 

39. Lielvārdes sociālajā 

dienestā notikušās sēdes, lai 

izskatītu sociālos pabalstus 

un sociālo pakalpojumu 

jautājumus (sēdes) 

205 205 - - 

40. Veiktais sociālais darbs, 

piemēram, sarunas 

Sociālajā dienestā vai pa 

tālruni, apsekošanas 

dzīvesvietās, u.tml., kas nav 

dokumentāli fiksētas 

220 darba 

dienas x 4 

tālruņa 

sarunas x 13 

darbinieki = 

11440 

tālruņa 

sarunas u.c. 

220 darba 

dienas x 

4 tālruņa 

sarunas x  

9 darbinieki = 

7920  

tālruņa 

sarunas u.c. 

220 darba 

dienas x 

4 tālruņa 

sarunas x  

2 darbinieki = 

1760  

tālruņa 

sarunas u.c. 

220 darba 

dienas x 

2 tālruņa 

sarunas x  

2 darbinieki = 

1760  

tālruņa 

sarunas u.c. 

41. Noslēgtie līgumi par 

līdzdarbības pienākumu 

pildīšanu (personām) 

272 66 176 30 

42. Klienta un sociālā 447 314 62 71 
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darbinieka sadarbības 

līgumi Vienošanās par 

līdzdarbības pienākumu 

pildīšanu (personas) 

43. Piešķirtas „Latvenergo” 

dāvinājuma kartes 

278 159 68 51 

44. Sociālo, medicīnas un 

reliģijas komitejas sēdes 

10 10 - - 

45. Personas, kurām 

nodrošināts asistenta 

pakalpojums 

- - - - 

46. Sociālo dienas aprūpes 

centru apmeklējušo skaits 

uz 31.12.2012. KOPĀ 

(personas): 

685 685 - - 

46.1. No Lielvārdes pilsētas un 

Lielvārdes pagasta 

teritorijas (personas) 

593 593 - - 

46.2. No Jumpravas pagasta 

teritorijas (personas) 

58 58 - - 

46.3. No Lēdmanes pagasta 

teritorijas (personas) 

 34 - - 

47. Trūcīgas un/vai 

maznodrošinātas personas 

saņēmušas pārtikas pakas 

(paku skaits) 

20456 16928 2206 1322 

48. Lielvārdes novada sociālā 

dienesta Sociālā dienas 

aprūpes centra psihologu 

apmeklējušas personas 

134 personas 118 personas 

kopā 576 

reizes 

5 11 personas 

(psihologs 

brauca uz 

Lēdmani) 
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Pielikums Nr.7. Lielvārdes novada domes 26.06.2013. sēdes Nr. 
11 lēmums Nr. 1 „Par Lielvārdes novada pašvaldības 2012.gada 
publiskā pārskata apstiprināšanu” 
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Pielikums Nr.8. Neatkarīgu revidentu ziņojums par finanšu 
pārskatu 

 

 

 

NEATKARĪGU REVIDENTU ZIŅOJUMS 
Rīgā 

 

Dokumenta datums ir tā  

elektroniskās parakstīšanas laiks  

Nr.1/2013 

 

LIELVĀRDES NOVADA DOMEI 

Ziņojums par konsolidēto finanšu pārskatu 

Mēs esam veikuši LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS (turpmāk tekstā „Pašvaldība”) 2012. gada konsolidētā 

finanšu pārskata revīziju. Revidētais konsolidētais 2012. gada finanšu pārskats ietver: 

1. 2012. gada 31. decembra pārskatu par Pašvaldības finansiālo stāvokli – veidlapa Nr.1 "Bilance",  

2. 2012. gada pārskatu par Pašvaldības darbības finansiālajiem rezultātiem – veidlapa Nr.4-3,  

3. Pašvaldības pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.4-1, 

4. Pašvaldības naudas plūsmas pārskatu par 2012. gadu – veidlapa Nr.2-NP, 

5. konsolidētā finanšu pārskata pielikumus, kas noteikti Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr. 

777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” 4.5. punktā, grāmatvedības uzskaites pamatprincipu aprakstu, 

pārskatu skaidrojumus, t.sk. skaidrojumus par budžeta izpildi.  

Šis konsolidētais finanšu pārskats ir sagatavots, apvienojot Pašvaldības struktūrvienību finanšu 

pārskatus, kā norādīts konsolidētā finanšu pārskata pielikumā. Pašvaldības radniecīgie uzņēmumi 

nav konsolidēti šajā konsolidētajā finanšu pārskatā.  

Vadības atbildība par konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu 

Vadība ir atbildīga par šī konsolidētā finanšu pārskata sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu 

saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu Nr. 777 „Gada pārskata 

sagatavošanas kārtība” nosacījumiem, kā arī par tādu iekšējo kontroli, kādu vadība uzskata par nepieciešamu, lai 

nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata, kas nesatur ne krāpšanas, ne kļūdu izraisītas būtiskas neatbilstības, 

sagatavošanu. 

Revidentu atbildība 

Mēs esam atbildīgi par atzinumu, ko, pamatojoties uz mūsu veikto revīziju, izsakām par šo konsolidēto finanšu 

pārskatu. Mēs veicām revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Šie standarti nosaka, ka mums 

jāievēro ētikas prasības un jāplāno un jāveic revīzija tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par to, ka konsolidētajā finanšu 

pārskatā nav būtisku neatbilstību. 

Revīzija ietver procedūras, kas tiek veiktas, lai iegūtu revīzijas pierādījumus par konsolidētajā finanšu pārskatā 

uzrādītajām summām un atklāto informāciju. Procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz revidentu profesionālu 

vērtējumu, ieskaitot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riska novērtējumu finanšu pārskatā. Veicot šo 

riska novērtējumu, revidenti ņem vērā iekšējo kontroli, kas izveidota, lai nodrošinātu konsolidētā finanšu pārskata 

sagatavošanu un tajā sniegtās informācijas patiesu atspoguļošanu, ar mērķi noteikt apstākļiem piemērotas revīzijas 

procedūras, bet nevis lai izteiktu atzinumu par kontroles efektivitāti. Revīzija ietver arī pielietoto grāmatvedības 

uzskaites principu un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotības izvērtējumu, kā arī konsolidētā finanšu pārskata 

vispārējā izklāsta izvērtējumu. 

Uzskatām, ka mūsu iegūtie revīzijas pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši mūsu revidentu atzinuma izteikšanai. 
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Atzinums 

Mūsuprāt, iepriekš minētais konsolidētais finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par LIELVĀRDES 

NOVADA PAŠVALDĪBAS finansiālo stāvokli 2012. gada 31. decembrī, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem 

un naudas plūsmām 2012. gadā, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumu 

Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” nosacījumiem. 

Ziņojums par citu juridisko un regulējošo prasību izpildi 

Mēs esam iepazinušies arī ar vadības ziņojumu par 2012. gadu, kas atspoguļots konsolidētā gada pārskata sadaļā 

Vadības ziņojums - ZINO, un neesam atklājuši būtiskas neatbilstības starp šajā vadības ziņojumā un 2012. gada 

konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu informāciju. 
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