Paskaidrojuma raksts un Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja ziņojums par novada
ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2020.-2021.gadam
Lielvārdes novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Vidzemes dienvidrietumu daļā,
Daugavas labajā krastā un robežojas ar Ogres, Ķeguma un Skrīveru novadiem. Novads
izveidots 2009.gadā, tā administratīvais centrs ir Lielvārdes pilsēta. Lielvārdes novads atrodas
Rīgas aglomerācijas zonā un ietilpst Rīgas plānošanas reģionā.
Lielvārdes novadu veido Lielvārdes pilsēta, Lielvārdes pagasts, Jumpravas pagasts un
Lēdmanes pagasts.
Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, turpmāk tekstā PMLP, uz
2019.gada 1.jūliju, novadā deklarēti 10 258 iedzīvotāji, iedzīvotāju skaita samazinājums ir 72
cilvēki.
Bezdarba līmenis Lielvārdes novadā saskaņā ar Nodarbinātības valsts aģentūras, turpmāk
tekstā NVA, datiem ir nedaudz palielinājies no 2,6% (uz 30.11.2018., NVA dati) uz 3,3 % (uz
30.11.2019., NVA dati), salīdzinoši tas ir zemāks kā vidēji valstī (4,6%).
Saskaņā ar PMLP datiem no reģistrētajiem iedzīvotājiem 53% ir sievietes un 47% vīrieši,
64% iedzīvotāju ir darbaspējas vecumā, 16% līdz darbaspējas vecumam un 20% pēc
darbaspējas vecuma. Šis rādītājs kopš 2019.gada ir uzlabojies, par 1% pieaugot iedzīvotāju
skaitam darbaspējas vecumā.
Lielvārdes novada ilgtermiņa stratēģija līdz 2030.gadam paredz, ka Lielvārdes novads ir
moderna pilsētlauku vide, kas ir pievilcīga dzīvošanai, darbam, atpūtai un tūrismam. Novada
pārdomātas, ilgtspējīgas plānošanas un attīstības rezultātā, tiks saglabātas esošās
lauksaimniecības teritorijas, nodrošināta droša, zaļa un sakopta dzīves vide, kā arī attīstītas
uzņēmējiem pievilcīgas rūpnieciskās zonas. Apvienojumā ar kvalitatīvu izglītības un kultūras
pakalpojumu piedāvājumu novadā nodrošinās radošas un daudzpusīgas iespējas,
konkurētspējīgas darbavietas, veicinās iedzīvotāju labklājību, sekmēs novada atpazīstamību
nacionālā un starptautiskā līmenī.
Izvirzīto mērķu sasniegšanai pašvaldība piesaista Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļus un valsts budžeta finanšu līdzekļus.
Pašvaldības prioritātes un plānotās darbības 2020.gadā:
1. Sabiedrībai nozīmīgas publiskās infrastruktūras projektu īstenošana:
• jaunas ēkas pirmsskolas izglītības nodrošināšanai projektēšana un celtniecība;
• Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas dienvidu fasādes sienas pārbūve;
• Lielvārdes pilsētas Lāčplēša laukuma centrālās daļas pārbūve;
• Auto stāvlaukuma pie VPII “Pūt vējiņi” un Slimnīcas ielas daļas atjaunošana;
• Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu izpilde kultūras un izglītības iestāžu
infrastruktūras sakārtošanai (Kultūras centra ēka Lielvārdē, Lēdmanes pamatskola);
• Ielu un ceļu (t.sk. grants) infrastruktūras atjaunošana un tīkla attīstība t.sk. ielu
apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana Kaibalā;
• Jumpravas doktorāta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta īstenošana;
• Lielvārdes parka labiekārtošana saskaņā ar izstrādāto Lielvārdes parka un apkaimes
attīstības programmu.
2. Publiskās infrastruktūras projektu īstenošana ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu:
• Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā – ēkas pārbūve,
t.sk. būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās un siltumapgādes infrastruktūras
pārbūve/atjaunošana;
• ES projekts “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana
Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, 367 LED gaismekļu
konfigurēšana;

•

•

ELFLA projekts “Pašvaldības grants ceļu pārbūve” – uzlabots Lielvārdes novada
pašvaldības ceļu segums, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku
teritorijā (autoceļš Nr.19 “Jumprava – Rezgaļi - Kaktiņi” Jumpravas pagastā, autoceļš
Nr.3 “Lielvārde – Rozītes – Ozoli - Kraukļi”);
ERAF projekts “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un materiāltehniskā
nodrošinājuma uzlabošana G.Tīcmanes ģimenes ārsta praksē”.

3. Izglītības pakalpojumu attīstība:
• ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
• ESF projekts “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un
intervences pasākumus”;
• ESF projekts “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai”;
• ESF projekts „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija”;
• Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam
valsts budžeta finansējuma ietvaros projekts “Skatāmies vienā virzienā”;
• ESF projekts “PROTI un DARI!”;
• ERASMUS+ Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projekts.
4. Pakalpojumu attīstība, t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošana:
• “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem”.
Izmantojot ES fondu finansējumu, attīstīts sociālo pakalpojumu klāsts bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai
nodrošinātu iespēju saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā, savukārt
bērniem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros nodrošināt iespēju augt ģimeniskā vidē,
pakāpeniski likvidējot aprūpes centrus. Lielvārdes novadā šī projekta ietvaros plānots
izveidot:
▪ rehabilitācijas pakalpojumus 39 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem
Lielvārdē;
▪ specializētās darbnīcas 15 personām ar garīga rakstura traucējumiem
Jumpravas pagastā.
• Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā, piemēram,
garīgās veselības cikls bērniem, lekciju cikls par psihosomatiskām saslimšanām, bērnu
emocionālās audzināšanas skola, izglītojoša nometne bērniem, fizisko aktivitāšu
veicināšana, uztura skola, jauno vecāku un jauno māmiņu skolas nodarbības u.c.
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta – uzsākti būvdarbi, projektu
realizē SIA “Lielvārdes Remte”.
Paskaidrojuma raksts Lielvārdes pašvaldības 2020.gada budžeta projektam
Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2020.gadam izstrādāts saskaņā ar likumiem „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību” un citiem
normatīviem aktiem. Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2020.gadam ir bezdeficīta
budžets, t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.
2020. gada budžeta plāns izstrādāts, ievērojot izvirzītās ilgtermiņa attīstības mērķus,
uzdevumus un prioritātes, un ir vērsts uz attīstību. Šogad tiks turpināti pagājušajā gadā iesāktie
investīciju projekti un uzsākti jauni. Budžets ir izstrādāts, lai pašvaldība varētu nodrošināt gan
tai noteikto autonomo funkciju izpildi un pašvaldības iestāžu darbību un ikdienas uzturēšanu,
gan veicināt attīstību, realizējot vērienīgus projektus.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu
avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Lielvārdes novada domes
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saistošo noteikumu „Lielvārdes novada pašvaldības 2020.gada budžets” 1.,2.,3.,4. un 5.
pielikumos
1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi
Lielvārdes novada pašvaldības budžeta ieņēmumi plānoti 12 471 120 EUR apmērā.

Pašvaldību budžeta
transferti
2%

Budžeta iestāžu
ieņēmumi
5%

Ienākuma nodokļi

Ienākuma nodoklis
50%

Īpašuma nodokļi

Nodokļi par pakalpojumiem un
precēm

Valsts budžeta
transferti
35%

Pašvaldību nodevas un
nenodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no
pašvaldības
īpašumu
iznomāšanas un
pārdošanas
4%

Ieņēmumi no pašvaldības
īpašumu iznomāšanas un
pārdošanas

Īpašuma nodoklis
4%
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Pašvaldību nodevas
0%
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ieņēmumi
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No valsts budžeta
daļēji finansēto
atvasināto publisko
personu un budžeta
nefinansēto iestāžu
transferti
0%

No valsts budžeta daļēji
finansēto atvasināto publisko
personu un budžeta
nefinansēto iestāžu transferti
Valsts budžeta transferti

Pašvaldību budžeta transferti

Budžeta iestāžu ieņēmumi

1. att. Pašvaldības 2020. gada budžeta ieņēmumu struktūra ( % )
Lielvārdes novada pašvaldības budžetā plānoti kopējie finanšu resursi 15 771 450 EUR
apmērā, t.sk. līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada 3 199 431 EUR un piešķirtais aizņēmums
100 899 EUR valsts kasē. Budžeta atlikumu veido investīciju projektu realizēšanai piešķirtais
finansējums projektiem (šo projektu īstenošana turpināsies 2020. gadā), iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pārpilde, kā arī iestāžu ietaupītie līdzekļi. Kopējais budžets uz vienu novada
iedzīvotāju ir 1 537, 48 EUR (iedzīvotāju skaits uz 01.07.2019. – 10 258).
Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma, nekustamā
īpašuma, dabas resursu nodoklis un azartspēļu nodoklis). Tie šajā gadā kopumā plānoti 6 828
741 EUR un veido 55 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
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Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta dotācijas – galvenokārt mērķdotācijas izglītības
nozarei, valsts mērķdotācija ceļu uzturēšanai, saņemtie maksājumi par budžeta iestāžu
sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību budžetā ieskaitāmās nodevas, soda
naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu.
Nodokļu ieņēmumi
Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 6 828 741
EUR, jeb 665,70 EUR uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju, kas ir saglabājies
2019.gada līmenī. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 6 293 053 EUR, kas ir par
137 447 EUR mazāk nekā plānots 2019.gadā, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa dotācija
no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 1 693 400 EUR.
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2. att. Pašvaldības 2019.- 2020. gada budžeta ieņēmumu struktūra (EUR)
Otrs lielākais ieņēmumu avots Lielvārdes novada pašvaldības budžetā ir Nekustamā
īpašuma nodokļa ieņēmums un to plānots iekasēt 490 688 EUR apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2020. gadā netiek mainītas - tās saglabājas esošajā
apmērā (zemei, ēkām, inženierbūvēm – 1.5% apmērā un mājokļiem – 0.2%, 0.4% un 0.6%
apmērā, atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības uz 2020. gada 1. janvāri).
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No 2020.gada 1.janvāra speciālais budžets ir integrēts pamatbudžetā.
Budžeta ieņēmumu palielināšanai, konkrētu saimniecisko darbu veikšanai, novada
infrastruktūras sakārtošanas un attīstības nolūkā Lielvārdes novada pašvaldība 2020.gada
budžetā plāno apgūt Valsts kases kredītus, ES fondu līdzfinansējumu un pieejamo valsts
projektu finansējumu 2 636 678 EUR apmērā, ievērojot valstī noteiktos aizņēmumu mērķus.
2.Pašvaldības budžeta izdevumi
Lielvārdes novada pašvaldības budžeta izdevumi plānoti 15 771 450 EUR un, atbilstoši
ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta 15 063 927 EUR, kredītu pamatsummas atmaksas
557 523 EUR un naudas atlikuma 150 000 EUR uz perioda beigām.

Sociālie pabalsti
279035 (2%)

Transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā
sadarbība 281758
(2%)

Atlīdzība 7184 508

Preces un pakalpojumi 3647432

Pamatkapitāla
veidošana 3177531
(21%)
Procentu izdevumi
559 (0%)

Atlīdzība 7184 508
(48%)

Subsīdijas un dotācijas 493104

Procentu izdevumi 559

Subsīdijas un
dotācijas 493104
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Pamatkapitāla veidošana
3177531

Preces un pakalpojumi
3647432 (24%)

Sociālie pabalsti 279035

Transferti, pašu resursu
maksājumi, starptautiskā
sadarbība 281758

3. att. Pašvaldības 2020. gada budžeta sadalījums pa izdevumu veidiem (ekonomiskajām
kategorijām) (EUR / % )
Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata funkciju īstenošanai.
Papildus tam, iestādēm turpmākai attīstībai un darbības uzlabošanai tiek piešķirti papildu
finanšu līdzekļi.
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Sociālā aizsardzība
7%

Vispārējie vadības
dienesti
9%

Sabiedriskā kārtība
un drošība
1%
Ekonomiskā darbība
9%
Vides aizsardzība
1%
teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošana
21%

Izglītība
43%

Atpūta un kultūra
8%

Veselība
1%

Vispārējie valdības dienesti
1406663
Sabiedriskā kārtība un
drošība 204688
Ekonomiskā darbība 1317
337
Vides aizsardzība 179 594
Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana 3161 044
Veselība 155 790
Atpūta, kultūra un reliģija
1256 065
Izglītība 6416 667
Sociālā aizsardzība 966 079

4. att. Pašvaldības 2020. gada kopbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām
kategorijām (EUR/ %)
Pašvaldības 2020.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
2.1. Pašvaldības pārvalde
Pašvaldības pārvaldes funkcijas, saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, nodrošina 15
Lielvārdes novada domes deputāti, Lielvārdes novada pašvaldības administrācija un Jumpravas
un Lēdmanes pagastu pārvaldes.
Administrācijas izveidoto struktūrvienību (nodaļu) un pagastu pārvalžu kompetencē ir
pašvaldībai uzdoto funkciju administrēšana, tajā skaitā, Eiropas Savienības finansējuma
piesaiste, pašvaldības finanšu resursu pārvaldība, pašvaldības īpašumu apsaimniekošana, kā arī
pakalpojumi iedzīvotāju uzskaites un reģistrācijas jautājumos, apbūves kārtības nodrošināšanā
novada administratīvajā teritorijā, civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšanā un daudzi citi
pienākumi. Pašvaldības pārvaldības administrēšanas funkciju nodrošināšanai 2020. gada
budžetā paredzēti līdzekļi 1 406 663 EUR apmērā.
Būtiskas izdevumu pozīcijas Lielvārdes novada pašvaldības pārvaldes budžetā ir:
• administrācijas speciālistu un pagastu pārvalžu darba nodrošināšanai 881 546 EUR;
• deputātu, komiteju un komisiju darba nodrošināšanai 171 611 EUR;
• norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 182 000 EUR;
• neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) paredzēts 100 000 EUR;
• vienotā klientu apkalpošanas centra darba nodrošināšanai 58 506 EUR;
• kredītu procentu nomaksas un apkalpošanas izdevumi 13 000 EUR.
2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība
Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas pasākumiem 2020.gadā plānoti izdevumi 204 688
EUR apmērā.
Lielvārdes novada pašvaldības policijas galvenie plānotie darbi 2020.gadā:
• Kontrolēt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu Lielvārdes novada administratīvajā
teritorijā, veicot patrulēšanu ar operatīvajiem transportlīdzekļiem;
• Plānot un organizēt preventīvos pasākumus sabiedriskās kārtības uzturēšanai;
• Pastiprināta Lielvārdes novada domes Saistošo noteikumu ievērošanas kontrole;
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• Kontrolēt kārtību un noteikumu ievērošanu iekšējo ūdeņu akvatorijā un krasta līnijā;
• Preventīvais darbs ar pusaudžiem un jauniešiem administratīvo pārkāpumu novēršanā;
• Organizēt izglītojoša un audzinoša rakstura pasākumus mācību iestādēs.
2.3. Ekonomiskā darbība
Novada ekonomiskajām darbībām paredzēti līdzekļi 1 317 337 EUR apmērā. Šajos
izdevumos paredzēti lauksaimniecības atbalsta pasākumu, būvvaldes uzturēšanas, izdevumi
tūrismam un uzņēmējdarbības atbalstam, ceļu uzturēšanas un atjaunošanas izdevumi.
Pašvaldības ielu (ceļu) uzturēšanai kopumā plānoti 1 107 561 EUR:
• 400 142 EUR valsts mērķdotācija;
• 552 919 EUR pašvaldības finansējums, tajā skaitā 205 000 EUR auto stāvlaukuma pie VPII
“Pūt vējiņi” un Slimnīcas ielas posma seguma atjaunošanai;
• 154 500 EUR valsts piešķirtais atbalsts projektam “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības
attīstībai Lielvārdes novadā”, projekta ietvaros īstenojot divu pašvaldības ceļu pārbūvi
4,3 kilometru garumā:
1.1.Autoceļa Nr.19 „Jumprava - Rezgaļi – Kaktiņi” Jumpravas pagastā pārbūve;
1.2.Autoceļa Nr.3 „Lielvārde - Rozītes - Ozoli - Kraukļi” Lielvārdes pagastā pārbūve.
Projekta īstenošanas gadījumā būs iespēja saņemt publisko finansējumu 772 500 EUR,
pašvaldības finansējuma daļai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē.
Būvvaldes izdevumi plānoti 162 841 EUR, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai –
46 935 EUR.
2.4. Vides aizsardzība
Vides aizsardzības pasākumi plānoti 179 594 EUR apmērā. 145 302 EUR no tiem ir
paredzēti projekta “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana
Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” pabeigšanai. Uzstādīto 367 jauno,
moderno, energoefektīvo gaismekļu konfigurēšanai. 14 700 EUR paredzēti projekta “Īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” pēc projekta uzraudzībai
(apsaimniekošana - pontona laipu izņemšana un ielikšana, pļavu pļaušana, labiekārtojuma
elementu uzturēšana, atjaunošana, papildināšana). Vides aizsardzības pasākumu ietvaros
plānots veikt atsevišķu meliorācijas sistēmu un lietus ūdens savākšanas sistēmas Dravnieku ielā
sakārtošanai 17 000 EUR.
2.5.Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana
Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai Lielvārdes novada pašvaldības
budžetā plānots finansējums 3 161 044 EUR apmērā.
Novada uzturēšanai paredzēto finansējumu plānots izlietot:
• apzaļumošanas pasākumiem – apstādījumu un koku vainagu kopšanai, jaunu stādījumu
izveidošanai, kā arī citiem darbiem, kas saistīti ar pilsētas zaļās zonas plānošanu, uzturēšanu
un labiekārtošanu;
• sanitārajiem pakalpojumiem – bezsaimnieka klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai;
• ielu apgaismojumam – esošā apgaismojuma remontam, kā arī jaunu gaismas objektu
izveidei;
• lietus ūdens kanalizācijas sistēmu sakārtošanai;
• pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai.
Saskaņā ar 2019.gada 28.novembrī noslēgto Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu
Nr.LNP/10.1-10/19/1 un likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās
autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu uzturēšana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; kapsētu
izveidošanu un uzturēšanu, pretplūdu pasākumi) izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu
Lielvārdes novada Lielvārdes pilsētā, Lielvārdes pagastā, darbi nodoti Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Lielvārdes Remte”, funkcijas veikšanai budžetā ieplānoti 326 832 EUR.
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Saskaņā ar 2019.gada 29.martā noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr.LNP/10.1-3/19/2 “Par
Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, funkcijai piešķirts finansējums 27 149 EUR.
2.6. Veselība
Kopējais finansējums 155 790 EUR, tajā skaitā ir plānots sekojošu projektu apgūšana:
• ESF projekts Nr.9.3.2.0/19/A/101- «Jumpravas doktorāta infrastruktūras uzlabošana
G.Tīcmanes ārsta praksei» 8 000 EUR;
• ESF projekts Nr.9.2.4.2/16/I/081 «Veselības veicināšana un slimību profilakses
pasākumi Lielvārdes novadā» 31 872 EUR;
• ESF projekts Nr.9.3.2.0/19/A/127-«Lielvārdes poliklīnikas infrastruktūras un materiāli
tehniskais nodrošinājums ārstu praksēm» 6 057 EUR;
• ERAF projekts «Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošana» 90 136 EUR
2.7. Kultūra
Kopējie Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienību izdevumi plānoti 1 077 709
EUR, t.sk.:
Lielvārdes novada divu kultūras namu, tautas nama uzturēšanas, pasākumu izdevumiem
un kultūras centra administrācijas kopējais budžets 508 777 EUR,
• Lielvārdes novada trīs bibliotēkām 194 341 EUR;
• Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam 102 852EUR;
• Amatiermākslas kolektīviem 221 739 EUR;
• Lielvārdes novada svētkiem 50 000 EUR
• Nozīmīgākie pasākumi:
o turpinot sadarbību ar LTV 1, Lielvārdē notiks Latvijas sirdsdziesmas
aptaujas noslēguma pasākums
o Novada svētki,
o Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki,
o Valsts svētku pasākumi.
2.8. Atpūtas un sporta pasākumi
Lielvārdes novada Sporta centrs (turpmāk tekstā LNSC) nodrošina pašvaldības
autonomās funkcijas – veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu izpildi un nodrošina interešu un
profesionālās ievirzes izglītību. Kopējie izdevumi plānoti 396 199 EUR, t.sk.:
• interešu un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizēšana 290 289 EUR;
• sporta programmas realizācijas nodrošināšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai
(t.sk.plānotais stadiona uzturēšanai) 60 000 EUR;
• individuālo sportistu un sporta komandu, kuri aktīvi nodarbojas ar tautas/amatieru līmeņa
sportu, finansiālam atbalstam 23 750 EUR, t.sk. florbolam 18 000 EUR;
• atbalsts sporta komandām, kuras startē pieaugušo olimpiādēs 5 000 EUR;
• novada sportistu un sporta komandu godināšanas pasākuma “Sporta laureāts”
organizēšanai, labāko sportistu un sporta komandu apbalvošanai 7 000 EUR;
• dažādu novada sporta pasākumu veselīgam dzīvesveidam organizēšanai 10 160 EUR.
2.9. Izglītība
Novada izglītības sistēmas uzturēšanai un attīstībai pašvaldība ieplānojusi 43% līdzekļu no
kopbudžeta, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām janvāra – augusta mēnešiem.
Lielvārdes novadā darbojas 4 vispārizglītojošās dienas skolas – Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskola, Jumpravas pamatskola, Lēdmanes pamatskola, Lielvārdes pamatskola, pirmsskolas
izglītības iestāde “Pūt vējiņi”, Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola, Lielvārdes novada
Sporta centrs, Valdemāra pamatskola. Budžets kopā ar izdevumiem izglītības atbalsta
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pasākumiem plānots 6 416 667 EUR, tajā skaitā, pašvaldības līdzekļi 4 343 080 EUR. Valsts
piešķir finansējumu 2 073 587 EUR, t.sk. pamata un vispārējās vidējās izglītības, interešu
izglītības, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagoģisko darbinieku
(janvāra – augusta mēnešiem) un profesionālās ievirzes pedagoģisko darbinieku daļējai darba
samaksai, daļēju finansējumu ēdināšanas pakalpojumam 1.-4. klašu izglītojamiem, mācību
grāmatām un mācību līdzekļiem.
2019./2020. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 1111
audzēkņi, kas ir par 36 audzēkņiem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības
iestādēs 2019./2020. mācību gadu iesāka 537 izglītojamie, kas ir par 29 vairāk kā iepriekšējā
gadā.
Lielvārdes novadā 2020. gadā turpināsies iepriekšējos gados uzsāktā ēdināšanas
pakalpojuma izglītojamiem nodrošināšana.
Pašvaldība sniedz dažādus atvieglojumus
izglītojamo ēdināšanai, saskaņā ar 2019.gada 27.martā pieņemtajiem noteikumiem Nr.3
“Saistošie noteikumi par ēdināšanas pakalpojuma maksas atvieglojumiem”. Pašvaldība 100 %
apmērā sniedz atvieglojumu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā iesaistīto darbinieku algām un
pārējām ar ēdināšanas pakalpojumu saistītajām izmaksām. Produktu iegādei tiek piemēroti
atšķirīgi atvieglojumi atbilstoši vecumu grupām:
1,5 – 5 gadus veciem izglītojamiem ir vecāku līdzmaksājums, saskaņa ar cenrādi;
5 – 6 gadus veciem izglītojamiem pašvaldība produktu iegādei finansē ne vairāk kā 1,05
EUR vienam izglītojamajam;
1. – 4. klašu izglītojamiem produktu finansējums sadalās: valsts finansējums 0,71 EUR
vienam izglītojamajam, pašvaldības finansējums 0,34 EUR vienam izglītojamajam;
5. – 9.klašu izglītojamiem pašvaldība produktu iegādei finansē ne vairāk kā 1,05 EUR
vienam izglītojamajam līdz 2020.gada 31.maijam, sākot no 2020.gada 1.septembra noteikts
vecāku līdzmaksājums;
10. – 12.klašu izglītojamiem noteikts vecāku līdzfinansējums produktiem 1,05 EUR
vienam izglītojamajam.
Pašvaldība 2020.gadā turpinās īstenot skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kā arī
līdzfinansēs bērnu vasaras nometnes. Turpināsies iniciatīva - Jauniešu biznesa ideju konkurss.
Arī turpmāk skolēnu pārvadājumus Lielvārdes novada teritorijā nodrošinās četros autobusu
maršrutos: divi maršruti Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes pagastā, viens maršruts Jumpravas
pagastā un viens maršruts Lēdmanes pagastā.
2020.gadā izglītības iestādēs paredzēts:
• remontēt un aprīkot atsevišķas klašu telpas visās vispārizglītojošās skolās;
• uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties datorus, mēbeles un citu
aprīkojumu;
• uzsākt jaunas ēkas izbūvi pirmsskolas izglītības nodrošināšanai (160 izglītojamiem)
Lielvārdes pilsētā;
• veikt daļu no 2017.-2022. gada projekta par VPII “Pūt vējiņi” teritorijas labiekārtošanu –
ūdens un kanalizācijas sistēmas renovāciju;
• Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas pārbūve (dienvidu fasādes sienas pārbūve);
• BVKB norādīto nepilnību novēršana Lēdmanes pamatskolā;
• Lēdmanes pamatskolas ēkas 1.stāva rekonstrukcija pirmsskolas izglītības īstenošanai;
• Betona apgaismes stabu nomaiņa Jumpravas pamatskolas pirmsskolas izglītības ēkas
teritorijā.
2.10. Sociālā nodrošināšana
Nozarē paredzētais finansējums plānots 966 079 EUR apmērā, iekļauts Sociālā dienesta
(Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē), Lielvārdes novada dienas centra un Lielvārdes novada
bāriņtiesas budžetos.
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Sociālajiem pabalstiem Lielvārdes novada iedzīvotājiem plānoti 260 571 EUR, 23% no
kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2020.gadā spēkā ir pašvaldības normatīvie akti, ar
kuriem ir saglabāts iepriekšējo gadu nodrošinātais pabalstu klāsts:
• sociālie pabalsti naudā 77 437 EUR;
• sociālie pabalsti natūrā 7 681 EUR
• pašvaldības pirktie sociālie pakalpojumi iedzīvotājiem 78 516 EUR
• finansiāls pabalsts invaliditātes seku mazināšanai 23 280 EUR;
• finansiāls pabalsts vai dāvana nozīmīgā dzīves jubilejās 3 930 EUR
• finansiāls pabalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem 19 200 EUR
• dažādi pabalsti 50 527 EUR;
Sociālajiem pakalpojumiem (ievietošana pansionātos un bērnu namos) plānots 99 219 EUR.
2020.gadā plānots realizēt projektu Nr. Nr.9.2.2.1./15/I/002 "Deinstitucionalizācijas un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem", finansējums 20 022 EUR.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2020. gadā plānots piešķirt dzimšanas pabalstu par ģimenē
pirmo jaundzimušo 200 EUR un par katru nākamo jaundzimušo 250 EUR, apbedīšanas
pabalstu 100 EUR apmērā. Šiem pabalstiem budžetā paredzēti 35 000 EUR.
3. Kredītsaistības
Uz 2020. gada 1.janvāri Lielvārdes novada pašvaldībai ir 20 aizņēmumu līgumi. Kredītu
neatmaksātā daļa uz 2020.gada 1.janvāri ir 5 084 990 EUR. Kredītu pamatsummas atmaksai
2020.gadā budžeta izdevumos ieplānoti 557 523 EUR.
Uz 2020.gada 1.janvāri Lielvārdes novada pašvaldība ir sniegusi galvojumus divām
privātpersonām studiju kredītiem. Galvoto aizņēmumu līguma summas neatmaksātā daļa ir
7294 EUR.
Uz 2020.gada 1.janvāri Lielvārdes novada pašvaldība ir sniegusi galvojumu
kapitālsabiedrībai SIA “Lielvārdes Remte” katlu mājas pārbūvei Jumpravas pagastā. Galvotā
aizņēmuma līguma summas neatmaksātā daļa ir 387 439 EUR.
2018.gadā operatīvajā līzingā Lielvārdes novada Sporta centra vajadzībām iegādāta
automašīna Volkswagen CARAVELLE CAR LR CL 150D 6G, 2019.gadā operatīvajā līzingā
Lielvārdes novada pašvaldības policijas vajadzībām iegādāta automašīna OPEL VIVARO
CREW VAN L2H1, kopējās saistības uz 2020.gada 1.janvāri ir 62 521 EUR.
Saskaņā ar 2020.gada Investīciju plānu indikatīvā Valsts kases aizņēmumu summa
5 612728 EUR.
Aizņēmumi plānoti:
• Jaunas ēkas izbūve pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 2 025 000 EUR;
• Pašvaldības grants ceļu pārbūve (ELFLA) 689 338 EUR;
• Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā”
109 000 EUR;
• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta SAM 5.3.1. "Attīstīt un
uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt
pieslēgšanas iespējas" (KF) 2 789 390 EUR.

Lielvārdes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele
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