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Par Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto finanšu pārskatu
Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba
organizācijas jautājumus nosaka 2015.gada 25.marta saistošie noteikumi Nr.3 “Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums”. Pašvaldība pilda Latvijas Republikas likuma „Par
pašvaldībām” 15.pantā noteiktās autonomās funkcijas.
Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija –
Lielvārdes novada dome (turpmāk – Dome), ko veido 15 deputāti.
Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī
Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību nodrošina Pašvaldības administrācija, Lēdmanes
pagasta pārvalde un Jumpravas pagasta pārvalde.
Pārskata gada beigās Pašvaldībā bija 14 pašvaldības iestādes, kas darbojas saskaņā ar
Domes apstiprinātiem nolikumiem.
Pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētāja SIA „Lielvārdes Remte”, kas sniedz komunālos
pakalpojumus Lielvārdes pilsētā, Lielvārdes pagastā, Lēdmanes pagastā un no 2019.gada
1.septembra - Jumpravas pagastā. Pašvaldība ir 17,08 % kapitāla daļu turētāja SIA „Ogres
rajona slimnīca”, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus.
Pašvaldība turpina līdzdalību nodibinājumā “Rīgas plānošanas reģions”, biedrībās “Latvijas
Pašvaldību savienība” un Publisko un privāto partnerattiecību biedrībā “Zied zeme”.
Galvenie notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā
Finanšu resursi
2019.gada 29.maijā ar Domes lēmumu Nr. 156 apstiprināta Lielvārdes novada attīstības
programma 2019.-2025.gadam. Pašvaldība 2019.gadā strādāja saskaņā ar Lielvārdes novada
attīstības programmas 2019.-2025.gadam aktualizēto Rīcības un investīciju plānu 2019. –
2021.gadam, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku un nodrošinot pašvaldības funkciju izpildei
nepieciešamos finanšu resursus.
Pašvaldības budžets 2019.gadam tika izstrādāts, lai nodrošinātu optimālu finanšu resursu
izmantošanu, nodrošinātu Pašvaldības budžetā iespējami stabilus ieņēmumus un budžeta
līdzekļus novirzītu novada attīstībai, izglītībai, ekonomiskās dzīves aktivizēšanai un
iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī ievērojot piesardzības principu, Pašvaldības budžets
tika veidots, izvērtējot iestāžu un struktūrvienību ieņēmumus un uzturēšanas izdevumus,
saglabājot iepriekšējo gadu pieeju un veidojot finanšu uzkrājumus Pašvaldības budžeta kases
atlikumā.
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2019.gadā Pašvaldības pamatbudžeta naudas ieņēmumi bija 14 364 089 EUR. Ieņēmumu
sadaļu veido: nodokļu ieņēmumi 7 825 288 EUR (t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis 7 120
722), nenodokļu ieņēmumi 194 901 EUR, transferti 5 636 018 EUR, ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 707 882 EUR.
2019.gadā Pašvaldības pamatbudžeta izdevumi bija 13 823 066 EUR. Saskaņā ar
aizņēmumu līgumu atmaksu grafikiem, 2019.gadā tika veiktas aizdevumu atmaksas valsts
pamatbudžetā 607 777 EUR apmērā.
Kopā pamatbudžeta izdevumi un izdevumi par kredītsaistību atmaksu 2019.gadā bija
14 430 843 EUR. Kredītsaistību atmaksa veidoja 4.21% no pašvaldības pamatbudžeta
kopējiem izdevumiem.
Pašvaldības 2019.gada pamatbudžetā, tāpat kā iepriekšējos gados, vislielākais finansējums
6.57 miljonu EUR apmērā ( 45.59% no kopējiem budžeta izdevumiem) tika izlietots
izglītībai.
Funkcionālajā kategorijā „Sociālā aizsardzība” dažāda veida pabalstos un sociālajos
pakalpojumos pārskata gadā izlietoti 908 559 EUR, kas ir par 56 321 EUR jeb 6.6% vairāk
nekā iepriekšējā gadā, jo tika palielināts sociālo pabalstu apjoms un paplašināts iedzīvotāju
loks, kuriem pieejama šāda veida palīdzība.
Īstenotie un paredzamie projekti
2019.gadā ir apstiprināts pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokuments - Lielvārdes
novada Attīstības programma 2019.-2025.gadam, iezīmējot būtiskākos attīstības virzienus un
plānojot finanšu resursus novadam nozīmīgu investīciju projektu īstenošanai. 2019.gadā
pašvaldība ir aktīvi īstenojusi iesāktos investīciju projektus, uzsākusi jaunu projektu ieviešanu,
lai atjaunotu nozīmīgus infrastruktūras objektus un uzlabotu dzīves telpas kvalitāti.
Lai veicinātu konkurētspējīgu un kvalitatīvu izglītību Lielvārdes novadā, Pārskata gadā ir
uzsākta projektēšana jaunas pirmsskolas izglītības ēkas būvniecībai Meža ielā 18A, Lielvārdē.
Jaunajā pirmsskolas izglītības ēkā plānots veidot 8 grupas dažāda vecuma bērniem, kopumā
paredzot vietas 160 pirmsskolas bērniem. Būvdarbus plānots uzsākt 2020.gadā un pabeigt
2021.gadā.
Lai nodrošinātu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas turpmāku drošu ekspluatāciju,
2019.gadā uzsākti Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas pārbūves darbi,
demontējot avārijas stāvoklī esošo peldbaseina daļu. Būvdarbi turpinās arī 2020.gadā.
2019.gadā Lielvārdes novada pašvaldība izsludināja metu konkursu Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas ēkas pārbūvei.
Pārskata gadā liels darbs ieguldīts ekonomiski izdevīgāko un drošāko Lielvārdes novada
Kultūras centra jumta konstrukciju pārbūves risinājumu izvēlē – izstrādāts un akceptēts
būvprojekts jumta pārsegumu paneļu konstrukciju pārbūvei, uzsākta projektēšana lielās zāles
atjaunošanai pēc būvdarbu veikšanas, ietverot ventilācijas, vājstrāvas, skatuves apgaismojuma
un apskaņošanas sistēmas risinājumus, zāles iekšējās apdares, akustisko griestu atjaunošanu.
Ņemot vērā darbu specifiku un projekta apjomu, plānots, ka kultūras pasākumu norise
Lielvārdes novada Kultūras centra lielajā zālē tiks atjaunota 2020.gada nogalē.
2019.gadā veikti nozīmīgi ieguldījumi, lai uzlabotu veselības aprūpes infrastruktūru
Lielvārdes novadā, veicot poliklīnikas un aptiekas ēkas fasādes un telpu atjaunošanas
būvdarbus Raiņa ielā 5, Lielvārdē. Piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)
finansējumu, realizēts projekts Nr. 9.3.2.0/19/A/127 “Primārās veselības aprūpes
infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lielvārdes poliklīnikā,
Dz.Troskas un R.Šmita ārsta praksēs” – atjaunotas telpas ārstu praksēs, veikts gaiteņa remonts.
Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/023 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanā” ietvaros ir izveidota rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūra bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem.
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2019.gadā apstiprināts pašvaldības iesniegtais projekts “Jumpravas doktorāta primārās
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana G.Tīcmanes ģimenes ārsta praksē”. Tā ietvaros
2020.gadā paredzēts atjaunot ārstu prakses telpas, kā arī nodrošināt vides pieejamību.
2019.gadā Pašvaldība turpināja īstenot ESF līdzfinansētu projektu „Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā”, kura ietvaros tiek realizēti pasākumi un
pasākumu cikli dažādām mērķa grupām četrās prioritārajās jomās: sirds un asinsvadu slimību
profilakse, onkoloģijas slimību profilakse, bērnu aprūpes uzlabošana un garīgās veselības
profilakse. Projekta aktivitātēs - lekcijās par atkarībām, nodarbībās jaunajām māmiņām un
ģimenēm, uztura, peldēšanas nodarbībās un dažādās fizisko aktivitāti veicinošās nodarbībās
kopumā piedalījās ap 3000 novada iedzīvotāji.
2019.gadā notika Lielvārdes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna
izstrāde. Enerģētikas un klimata rīcības plāns ir ilgtermiņa dokuments, kurā definēti Lielvārdes
novadā sasniedzamie rezultāti enerģētikas un klimata jomā līdz pat 2050.gadam. Enerģētikas
un klimata rīcības plānu Dome apstiprinās 2020.gadā.
2019.gadā Pašvaldība īstenoja apjomīgus investīciju projektus, kas ļaus sasniegt plānošanas
dokumentā noteiktos Pašvaldības mērķus CO2 emisiju apjoma samazināšanā.
Finansiāli apjomīgākais projekts, ko Pašvaldība īstenoja 2019.gadā ir “Energoefektivitātes
paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā”. 2019.gada 27.maijā tika uzsākti būvdarbi ar
kopējo līgumcenu 1 362 041,15 EUR (ar PVN). Saskaņā ar noslēgto līgumu, tie jāpabeidz līdz
2020.gada 30.aprīlim. Projekta ietvaros tiek veikti ēkas siltināšanas būvdarbi, ēkas
arhitektoniskā izskata un tehniskā stāvokļa uzlabošana, funkcionalitātes paaugstināšana un
vides pieejamības nodrošināšana.
2019.gadā īstenots projekts Nr.EKII-3/10 “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides
tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” – uzstādīts
LED apgaismojums un viedās pilsētvides tehnoloģijas 30 Lielvārdes pilsētas ielās. Projekta
ietvaros plānotās aktivitātes noslēgsies 2020.gadā.
Turpinot publiskā apgaismojuma infrastruktūras pilnveidi novadā, 2019.gadā atjaunots ielu
apgaismojums Lielvārdes pilsētā Meža ielā (līdz Katoļu kapiem), Cīruļu ielā, Saules ielā un
Pils ielā, veikta ielu apgaismojuma izbūve Lēdmanes pagasta centrā trīs posmos: Ūdenstornis
– Jaunšinkas, Ūdenstornis – Jaunceļmalas, Dīķis – Lejnieki. Rūpējoties par gājēju drošību
Lielvārdē, izgaismotas gājēju pārejas Gaismas ielā un Raiņa ielā.
2019.gadā apstiprināts projekts “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Lielvārdes
novadā”, tā ietvaros 2020.gadā paredzēta grants ceļu posmu atjaunošana Jumpravas un
Lielvārdes pagastos, ieguldot finansējumu 858 334 EUR apmērā.
Ielu un ceļu infrastruktūras attīstības nodrošināšanai pārskata gadā veikta Skolas ielas
pārbūve posmā no Bērzu ielas līdz Raiņa ielai, Lielvārdē un ātrumvaļņa izbūve Skolas ielā.
Skolas ielas pārbūves darbu ietvaros tika veikta ielas seguma maiņa no grants seguma uz
asfaltbetonu un esošo grāvju tīrīšanas darbi.
Novada vides saglabāšanai un attīstībai 2019.gadā Lielvārdes un Ķeguma pašvaldībā
īstenots projekts “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas
aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu ieviešana”, ko
līdzfinansēja Latvijas Vides aizsardzības fonds. Projekta ietvaros tika izveidota pontona tipa
laivu piestātne, labiekārtotas tūristu atpūtas vietas, uzstādīti informācijas stendi un zīmes.
Lai turpinātu Lielvārdes novada publiskās infrastruktūras attīstību, 2019.gadā uzsākta
Lāčplēša laukuma kā pilsētas centrālā laukuma attīstība, īstenojot PPP biedrības “Zied zeme”
atbalstīto projektu “Tirgus laukuma izveide Lielvārdē”. Septembrī tika uzsākti būvdarbi,
izvietojot slēgta tipa tirdzniecības nojumes un uzstādot publiskas pieejamības tualeti.
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2019.gadā atjaunota viena no Lielvārdes atpazīstamākajām vietām – vietējas nozīmes
kultūras piemineklis - Lāčplēša kapu kapliča, kas būvēta 1977.gadā. Kopējās projektēšanas un
pārbūves izmaksas ir 183 205 EUR.
2019.gadā tika uzsākta inženiertīklu infrastruktūras datu apkopošana un ievadīšana sistēmā
par Lielvārdes novada Kaibalas, Dzelmju, Jumpravas un Lēdmanes ciemiem. Kopējās
izmaksas 10212,21 EUR. Informācija būs izmantojama turpmākajā Pašvaldības darbā, uzturot,
labojot, projektējot jaunus inženiertīklus. 2020.gadā darbs turpināsies pie Informācijas
apkopojuma par Lielvārdes pilsētas inženiertīkliem.
2019. gadā ir veikti lietus ūdens kanalizācijas sistēmas darbi Lielvārdes pilsētas teritorijā,
ierīkojot vaļējas un slēgtas sistēmas. (SIA “Lielvārdes meliorācija” lietus ūdens kanalizācijas
Sistēmas izbūve Lauku ielā II kārta, līguma summa 23712,79 EUR; SIA “Meliorators OZ”
lietus ūdens kanalizācijas Sistēmas izbūve Virsaišu ielā, līguma summa 24019,65 EUR).
2019.gadā pabeigta koku inventarizācija Pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos
„Lielvārdes pilskalns”, kadastra numurs 7433 002 0563, Edgara Kauliņa aleja 5, kadastra Nr.
7433 002 0576, Edgara Kauliņa aleja, kadastra numurs 7433 002 0727, Laimdotas iela 16,
kadastra Nr. 7433 002 0925. Kopējā līguma summa 17835,4 EUR, t.sk. 2019.gadā - 14268,32
EUR.
Jau devīto gadu Pašvaldība turpina atbalstīt Lielvārdes novada iedzīvotāju iniciatīvas, ik
gadu nodrošinot līdzfinansējumu dažādu sabiedrībai aktuālu projektu īstenošanai, sniedzot
iespēju sakārtot vidi un dažādot aktivitātes Lielvārdes novada teritorijā.
2019.gadā turpinājās ESF projektu izglītībā īstenošana “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”, “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura
aprobācija”, “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” un “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus
un intervences pasākumus”. Projektu īstenošana turpināsies arī 2020.gadā.
2019.gada septembrī noslēdzies ERASMUS+ Jaunatne darbībā Strukturētā dialoga
starpnovadu (Lielvārdes, Ķeguma un Ogres novada) projekts “Kopā varam labāk”.
2019. gada oktobrī uzsākts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
atbalsta programmas projekts “Skatāmies vienā virzienā!”, kurš turpinās arī 2020.gadā.
2019. gadā veiksmīgi tika turpināta Lielvārdes novada izglītības iestāžu dalība programmā
“Skolas soma”, kurā katram novada 1.- 12. klases skolēnam ir iespēja bezmaksas vismaz vienu
reizi mācību semestra laikā apmeklēt Latvijas mākslas, kultūras, vēstures, radošās u.c.norises,
kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu. Programma turpināsies arī 2020.gadā.
2019. gadā turpinājās jauniešu iniciatīvu projekti “PUMPURS”, kas veicina atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu
aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 2020.gada pavasarī Lielvārdes novada
pašvaldībā tiks izsludināts 3. kārtas projektu konkurss.
Lai atbalstītu NEET (nemācās, nestrādā un neapgūst arodu) mērķa grupas jauniešus,
Pašvaldībā kopš 2018.gada tiek īstenots projekts “PROTI un DARI”, kas 15-29 gadus veciem
jauniešiem sniedz iespēju apgūt prasmes, veicina viņu iesaisti izglītībā, nodarbinātībā, aroda
apguvē u.c. Projekts turpināsies arī 2020.gadā.
Pašvaldības veiktie pasākumi attiecībā uz 2015.gada
24.novembrī
bijušā
domes
priekšsēdētāja J.Āboliņa ārpus amata pilnvarojuma parakstīto un Valsts kasē iesniegto
dokumentu „Promissory Note”
Domes deputāts Jānis Āboliņš, būdams Domes priekšsēdētājs, 2015.gada 24.novembrī
bez atbilstoša pilnvarojuma un pretēji tiesību normās noteiktajai speciālajai kārtībai, kādā
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pašvaldības var uzņemties aizņēmumus un citas finansiālās saistības, parakstīja un iesniedza
Valsts kasē dokumentu „Promissory Note” par finanšu saistību (aizņēmums) EUR 200 000
000 apmērā uzņemšanos pašvaldības vārdā. Dome nebija pilnvarojusi bijušo Domes
priekšsēdētāju Jāni Āboliņu vai citas personas veikt jebkādas darbības saistībā ar minētā
aizņēmuma ņemšanu, tai skaitā no uzņēmuma Riverside HK Ltd., Eiropas birojs.
Likums “Par pašvaldībām” un Domes 2015.gada 25.marta saistošie noteikumi Nr.3
“Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” neparedz Domes priekšsēdētājam īpašu
pilnvarojumu - uzņemties saistības Pašvaldības vārdā bez Domes lēmuma. Dome nav
pieņēmusi lēmumu par šādu saistību uzņemšanos. Parakstot „Promissory Note” par finanšu
saistību (aizņēmums) EUR 200 000 000 apmērā uzņemšanos pašvaldības vārdā, nav ievērotas
likuma “Par pašvaldībām” un Domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.3
“Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” prasības par attiecīgo lēmumu pieņemšanu, līdz ar
to parakstītie dokumenti nav saistoši Pašvaldībai.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu pašvaldība, tikai
pamatojoties uz domes lēmumu, var ņemt īstermiņa vai ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties
ilgtermiņa saistības. Pašvaldības domes lēmumā, ar kuru pašvaldība uzņemas ilgtermiņa
saistības, paredzami arī šādu saistību izpildes finansējuma avoti. Saskaņā ar likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 22.1 panta pirmo daļu pašvaldības ņem aizņēmumus, noslēdzot
aizņēmuma līgumu ar Valsts kasi. Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.1 panta otrā daļa
paredz, ka finanšu ministrs var apstiprināt citu aizdevēju, ja cita aizdevēja aizdevuma
nosacījumi ir izdevīgāki nekā no valsts budžeta izsniedzamo aizdevumu nosacījumi. Saskaņā
ar Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 “Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 6.punkta nosacījumiem pašvaldība ir tiesīga ņemt
aizņēmumu vai sniegt galvojumu tikai, ja pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu vai
sniegt galvojumu ir atbalstīts ar Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomes lēmumu.
Pašvaldība 2019.gadā turpināja veikt darbības, lai gūtu pārliecību, ka J.Āboliņa
parakstītie dokumenti neietekmēs Pašvaldības darbību un Pašvaldība nebūs atbildīga par
J.Āboliņa ārpus amata pilnvarojuma veiktajām darbībām. Zemgales rajona tiesa 2018.gadā
tiesas sēdē izskatīja civillietu par aizņēmuma līguma starp Pašvaldību un uzņēmuma
Riverside HK Ltd, kurš izriet no Domes priekšsēdētāja J.Āboliņa parakstītā, 2015.gada
24.novembrī datētā dokumenta angļu valodā „Promissory Note” (parādzīmes), un parādzīmes
atzīšanu par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža. Ar tiesas spriedumu minētais darījums tika
atzīts par spēkā neesošu no tā parakstīšanas brīža, kā arī no uzņēmuma Riverside HK Ltd un
bijušā Domes priekšsēdētāja J.Āboliņa vienādās daļās valsts ienākumos tika piedzīta valsts
nodeva. Par minēto tiesas spriedumu atbildētājs J.Āboliņš ir iesniedzis apelācijas sūdzību.
Lietas izskatīšana 2019.gadā netika pabeigta.
Pašvaldība apliecina, ka:
1) Pašvaldības atvērtajos kontos kredītiestādēs Latvijā domes deputāta J.Āboliņa
parakstītajā dokumentā „Promissory Note” (saukts arī – parādzīme, vekselis) norādītā naudas
summa 200 000 000 EUR nav iemaksāta;
2) ir veiktas visas šajā situācijā iespējamās darbības Pašvaldības interešu aizsardzībai;
3) Pašvaldības rīcībā nav informācijas, ka bijušais Domes priekšsēdētājs J.Āboliņš
būtu atvēris kādus kontus Pašvaldības vārdā kredītiestādēs ārpus Latvijas un ka šajos kontos
minētā naudas summa būtu ieskaitīta.
Būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem
Budžeta ieņēmumi izpildīti plānotajā apmērā un novirzīti apstiprinātajiem izdevumiem,
kopumā nodrošinot likumā „Par pašvaldībām” noteikto funkciju realizāciju.
Dome 2019.gada 29.maijā pieņēma lēmumu Nr. 155 “Par Lielvārdes novada pašvaldības
aģentūras “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūra” likvidāciju”, kurā
noteica, ka Jumpravas pašvaldības aģentūras likvidācijas rezultātā aģentūras tiesības,
saistības, funkcijas, mantu, finanses, informācijas sistēmas un arhīvu pārņem Lielvārdes
novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” (turpmāk –
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SIA “Lielvārdes Remte”). Dome SIA “Lielvārdes Remte” uzdeva Jumpravas pagasta teritorijā
organizēt siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.
2019.gadā Dome deleģēja SIA “Lielvārdes Remte” no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktā noteiktās autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Lielvārdes
pilsētā un Lielvārdes pagastā.
2019.gadā Dome pilnvaroja SIA „Lielvārdes Remte” pārvaldīt Pašvaldībai piederošus
dzīvokļus un nedzīvojamās telpas, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Lielvārdē un
Lēdmanē, kā arī Dome pilnvaroja SIA „Lielvārdes Remte” pārvaldīt Pašvaldības
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas līdz brīdim, kad dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības tiks
nodotas dzīvokļu īpašniekiem.
Pašvaldība 2019.gadā turpināja darbu pie Pašvaldības vienotās informācijas sistēmas
ieviešanas, tādējādi nodrošinot vienotu informācijas tehnoloģiju risinājumu - grāmatvedības
uzskaitei, budžeta un finanšu vadībai, nekustamā īpašuma nodokļa un nomas administrēšanas
sistēmai, pašvaldības īpašuma apsaimniekošanai, sociālās palīdzības klientu uzskaitei un
sociālās palīdzības procesa administrēšanai.
Paredzamie notikumi, kas varētu ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē
Pašvaldības izvirzīto ilgtermiņa un vidējā termiņa mērķu un uzdevumu sasniegšanu šobrīd
visbūtiskāk ietekmē neprognozējama un nestabila valsts nodokļu politika, plānotās izmaiņas
pašvaldību finanšu izlīdzināšanā, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu pieejamība. Tāpat
būtiskas izmaiņas pašvaldības darbībā var ieviest ekonomiskās situācijas pasliktināšanās
valstī. Pašvaldība ir pakļauta aizņēmumu procentu likmju izmaiņu riskam, valsts kases
aizņemumu un citiem nosacījumiem, kas varētu ietekmēt tās darbības rezultātu.
Pēc finanšu gada beigām, 2020.gada martā, Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs ir
stājušies spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina
ekonomikas attīstību valstī un pasaulē. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē,
un līdz ar to, pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Pašvaldības vadība nepārtraukti
izvērtē situāciju un īsteno nepieciešamos pasākumus, pamatojoties uz valstī noteikto
normatīvo regulējumu ārkārtējā situācijā.
Pašvaldības kopējo ieņēmumu proporcionāli lielākā daļa ir ieņēmumi no iedzīvotāju
ienākuma nodokļa, kas pašvaldības budžetā 2020. gadā ir plānoti 6,29 milj. EUR jeb 50 % no
nodokļu ieņēmumiem. Janvāra un februāra mēnesī ir ieņēmumu plāna pārpilde, bet marta
mēnesī ieskaitījums ir 64 % no plānotā, kā rezultātā pirmajā ceturksnī jau ir ieņēmumu
iztrūkums par 57 929 EUR. Jāņem vērā, ka Latvijā darbinieku atlaišanas sākās tikai marta
otrajā pusē, līdz ar to ieņēmumu prognoze aprīlim un maijam varētu būt ar vēl lielāku
samazinājumu. Nākamā lielākā pozīcija – 36 % ir valsts transferti 5,64 milj. EUR, kas uz šo
brīdi pildās saskaņā ar plānoto. Negatīva tendence ir ieņēmumos no nodokļiem par
pakalpojumiem un precēm, kur ieņēmumi janvārī ir 4398 EUR, februārī 6435 EUR, martā 708
EUR, kā sekas azartspēļu biznesa ierobežojumiem. Par izdevumu samazinājumu šobrīd
pāragri spriest, jo vēl apmaksai nav saņemti rēķini par marta mēnesi.
Pašvaldības vadība uzskata, ka Pašvaldība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju ar sekojošu
kompensējošo pasākumu palīdzību: pārskatot investīciju plāna prioritātes, pašvaldības iestāžu
vadītājiem izvērtējot budžeta taupīšanas pasākumus (piemēram izglītības un kultūras iestādēm,
strādājot darbiniekiem attālināti, iestāžu uzturēšanas izdevumu samazināšana, pakalpojumu
līgumu pārskatīšana, plānoto pasākumu pārskatīšana u.c.).
Tomēr šis secinājums balstās uz informāciju, kas ir pieejama šī finanšu pārskata
parakstīšanas brīdī un turpmāko notikumu ietekme uz Pašvaldības darbību nākotnē var
atšķirties no vadības izvērtējuma.
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Pētniecības darbi
2019.gadā tika apstiprināta Lielvārdes novada Attīstības programma 2019.-2025. gadam.
2019.gadā apstiprināts tematiskais plānojums “Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības
un apsaimniekošanas plāns” un turpinājās darbs pie rekonstrukcijas projekta “Aizsargājamo
dendroloģisko stādījumu “Rembates parks” (daļas) dendroloģisko stādījumu un parkam
pieguļošo ielu dendroloģisko stādījumu (koku un krūmu) inventarizācija un vērtēšana un
aizsargājamo dendroloģisko stādījumu “Rembates parks” (daļas) rekonstrukcijas projekta
izstrāde”.
Finanšu vadība
2019.gadā Pašvaldība turpināja īstenot ilgtermiņa finanšu vadības un regulāras pašvaldības
budžeta izdevumu pārraudzības politiku, tādējādi nodrošinot pašvaldības finanšu resursu
pietiekamību noteikto pašvaldības funkciju realizācijai.
Pašvaldības naudas līdzekļi ir izvietoti Latvijas finanšu institūcijās – trīs komercbankās un
Valsts kasē. Pašvaldības galvenais finanšu kreditors ir Latvijas Republikas Valsts kase.
Pašvaldības darbība, lai nodrošinātu pamatfunkciju izpildi, arī turpmāk būs vērsta uz
novada iedzīvotāju interešu ievērošanu, tādējādi nodrošinot viņu ekonomiskās, sociālās un
kultūras vajadzības. Budžeta līdzekļi, iespēju robežās, tiks novirzīti novada attīstības
projektiem, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi, kas savukārt nozīmē darbavietas
iedzīvotājiem.
Lielvārdes
novada
domes priekšsēdētāja
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