Paskaidrojuma raksts Lielvārdes novada domes 2019.gada 27.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada
budžets”
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas ziņojums par novada ekonomisko un sociālo
situāciju, pašvaldības uzdevumiem 2019.-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 Jumpravas pagasts, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes pilsēta un
Lielvārdes pagasts.
Nodarbināto fizisko personu skaits kopš 2010.gada ir pieaudzis par 559 cilvēkiem, tostarp
pašnodarbināto skaits ir pieaudzis par 39 cilvēkiem. Bezdarba līmenis Lielvārdes novadā ir zems,
tikai 2,6% (uz 30.11.2018., NVA dati), tas ir zemāks kā bezdarba līmenis Rīgas reģionā (4,1%)
un vidēji valstī (6,8%).
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem no 2018.gada sākumā reģistrētajiem
iedzīvotājiem 53% ir sievietes un 47% vīrieši, 62% iedzīvotāju ir darbaspējas vecumā, 17% līdz
darbaspējas vecumam un 21% pēc darbaspējas vecuma. Šis rādītājs kopš 2014.gada ir uzlabojies,
par 1% pieaugot iedzīvotāju līdz darbaspējas vecumam jeb bērnu un pusaudžu īpatsvaram
novadā.
Lielvārdes novadā iedzīvotāju skaits, salīdzinoši ar blakus novadiem samazinās lēnāk,
salīdzinoši 2018.gada laikā samazinājums ir 87 cilvēki, saskaņā ar Pilsonības un migrācijas_lietu
pārvaldes datiem, turpmāk tekstā PMLP. 2018.gada sākumā, novadā deklarēti 10 417, uz
2019.gada 1.janvāri 10 330 iedzīvotāji.
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 tajās 2019.gadā:
1. Pašvaldības īpašumu saglabāšana un Būvniecības valsts kontroles biroja atzinumos konstatēto
nepilnību novēršana ēkās:
• Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas pārbūve - nojaukta avārijas stāvoklī esošā
peldbaseina daļa un atbilstoši spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu prasībām sakārtota
pārbūvējamās ēkas dienvidu fasāde un skolas teritorija nojauktā peldbaseina vietā;
energoefektivitātes paaugstināšana; pārbūvētas klašu telpas un/vai piebūve;
• Lielvārdes kultūras nama lielās zāles jumta konstrukciju pārbūve - izstrādāts būvprojekts,
veikta jumta konstrukcijas pārbūve;
• Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā (ES līdzfinansējums)
– ēkas pārbūve, t.sk. būvdarbi ēkas norobežojošajās konstrukcijās un siltumapgādes
infrastruktūras pārbūve/atjaunošana;
• Būvniecības valsts kontroles biroja norādīto nepilnību novēršana Jumpravas, Lēdmanes un
Lielvārdes pamatskolās;
• Kaibalas skolas pārbūves projekta izstrāde.

2. Infrastruktūras attīstība:
• jauna pirmsskolas iestādes korpusa celtniecība – metu konkursa izsludināšana, būvprojekta
izstrāde;
• Sporta laukuma (1,5ha) atjaunošana/izbūve Lielvārdes pamatskolas teritorijā – zemes
īpašuma tiesību sakārtošana;
• Lielvārdes pilsētas Lāčplēša (centra) laukuma pārbūves II kārta – īstenots tirgus laukuma
izbūves projekts;
• Ēkas Raiņa ielā 5, Lielvārdē atjaunošana un labiekārtošana – labiekārtotas poliklīnikas
telpas, veikta telpu pārbūve;
• ERAF projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā”;
• ES projekts “Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana
Lielvārdes publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, Lielvārdes pilsētas ielu
367 gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem, uzstādīta centrālā
apgaismes vadības sistēma, gaismekļu kontrolieri, satiksmes uzskaites sensori,
piesārņojuma un laika apstākļu sensori;
• Ielu un ceļu (t.sk. grants) infrastruktūras atjaunošana un tīkla attīstība t.sk. ielu
apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana Meža ielā un Parka ielā Lielvārdē, kā arī
izbūvēts apgaismojums Lēdmanes centrā;
• ELFLA projekts “Pašvaldības grants ceļu pārbūve” – uzlaboti Lielvārdes novada
pašvaldības ceļu segums, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības konkurētspēju lauku teritorijā;
• Jumpravas doktorāta energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija.
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”;
• ESF projekts “PROTI un DARI”
• ERASMUS+ Strukturētā dialoga projekts jauniešiem “Kopā varam labāk”.
4. Pakalpojumu attīstība, t.sk. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu realizācija:
• “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;
•
specializētās darbnīcas 15 personām ar garīga rakstura traucējumiem;
•
grupu dzīvokļus 10 personām ar garīga rakstura traucējumiem.
• 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, izpildīta
trešā daļa no plānoto darbu apjoma, realizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lielvārdes
Remte”.
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Paskaidrojuma raksts Lielvārdes pašvaldības 2019.gada budžetam.
Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2019.gadam izstrādāts, saskaņā ar likumiem „Par
pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību” un citiem
normatīviem aktiem. Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2019.gadam ir bezdeficīta budžets,
t.i., sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā.
Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem likumā “Par pašvaldībām”
noteikto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Ar budžeta palīdzību un pieņemto
lēmumu atbilstību tiek realizēta novada ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšana un
veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši ieņēmumu
avotiem, budžeta ieņēmumu un izdevumu klasifikācijai, ir redzama Lielvārdes novada domes
saistošo noteikumu „Lielvārdes novada pašvaldības 2019.gada budžets” 1.,2.,3.,4.5.,6., 7 un 8.
pielikumā.
1. Pašvaldības budžeta ieņēmumi
Lielvārdes novada pašvaldības 2019. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 12 134 814
EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 11 842 207 EUR, speciālā budžeta ieņēmumi
288 857 EUR un ziedojumu budžeta ieņēmumi 3 750 EUR.
Budžeta iestāžu
ieņēmumi
7%

IENĀKUMA NODOKĻI

IENĀKUMA
NODOKĻI
54%

PAŠVALDĪBU
BUDŽETU
TRANSFERTI
2%
Valsts budžeta
transferti
31%

ĪPAŠUMA NODOKĻI

NODOKĻI PAR PAKALPOJUMIEM UN
PRECĒM

ĪPAŠUMA
NODOKĻI
4%

VALSTS (PAŠVALDĪBU) NODEVAS UN
KANCELEJAS NODEVAS

2%
0%
0%
0%0%

NAUDAS SODI UN SANKCIJAS
PĀRĒJIE NENODOKĻU IEŅĒMUMI

1. att. Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra ( % )
Kopā ar līdzekļu atlikumu no iepriekšējā gada 2 200 263 EUR pieejamie finanšu resursi
pašvaldības budžetā 2019. gadā plānoti 14 335 077 EUR apjomā. Kopējais budžets uz vienu
novada iedzīvotāju ir 1 388 EUR (iedzīvotāju skaits uz 01.01.2019. – 10 330).
Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma, nekustamā
īpašuma un azartspēļu nodoklis). Tie šajā gadā kopumā plānoti 6 864 747 EUR apmērā un veido
58 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
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Pārējos ieņēmumus veido valsts budžeta dotācijas – galvenokārt mērķdotācijas izglītības
nozarei, 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
2019.gadā Lielvārdes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem
plānoti 6 864 747 EUR, jeb 665 EUR uz vienu Lielvārdes novadā deklarēto iedzīvotāju, kas ir
par 9 EUR mazāk kā 2018.gadā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi plānoti 6 348 537 EUR
apmērā, kas ir par 3% mazāk nekā 2018.gada faktiskā izpilde, savukārt iedzīvotāju ienākuma
nodokļa dotācija no finanšu izlīdzināšanas fonda paredzēta 613 888 EUR, kas ir par 27 098 EUR
mazāk nekā 2018.gadā.
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2. att. Pašvaldības 2018.- 2019. gada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra (EUR)
Otrs lielākais ieņēmumu avots Lielvārdes novada pašvaldības budžetā ir Nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmums un to 2019.gadā plānots iekasēt 486 210 EUR apmērā.
Nekustamā īpašuma nodokļa likmes 2019. 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 2019. gada 1. janvāri).
Speciālais budžets 2019.gadā plānots 403 336 EUR apmērā, ko veido īpašiem mērķiem
paredzētie līdzekļi (dabas resursu nodoklis, mērķdotācijas no valsts budžeta pašvaldības autoceļu
finansēšanai).
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Ziedojumu budžets 2019.gadā plānots 3 750 EUR apmērā.
Budžeta ieņēmumu palielināšanai, konkrētu saimniecisko darbu veikšanai, novada
infrastruktūras sakārtošanas un attīstības nolūkā Lielvārdes novada pašvaldība 2019.gada budžetā
plāno Valsts kases kredītus un ES fondu līdzfinansējumu 7 388 503 EUR apmērā, ievērojot valstī
noteiktos aizņēmumu mērķus.
2.Pašvaldības kopbudžeta izdevumi
Lielvārdes novada pašvaldības 2019. gada kopbudžeta izdevumi plānoti 14 335 077 EUR
un, atbilstoši ieņēmumiem, sastāv no pamatbudžeta, speciālā budžeta, ziedojumu budžeta
izdevumiem, kredītu pamatsummas atmaksas un naudas atlikuma uz perioda beigām
(attiecīgi 13 282 371 EUR, 403 336 EUR , 4 880 EUR, 494 489 EUR un 150 000 EUR).
Sociālie pabalsti;
314 642 ; 2%
Pamatkapitāla
veidošana; 1677
670 ; 12%

Uzturēšanas
izdevumu transferti;
251 545 ; 2%

Kredīta
pamatsummas
atmaksa; 494 489 ;
4%
Atlīdzība

Procentu izdevumi;
1 150 ; 0%
Subsīdijas un
dotācijas; 481 335 ;
4%

Preces un pakalpojumi
Subsīdijas un dotācijas

Atlīdzība; 7189 671
; 52%

Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti

Preces un
pakalpojumi; 3366
358 ; 24%

Uzturēšanas izdevumu transferti
Kredīta pamatsummas atmaksa

3. att. Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 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 papildus
finanšu līdzekļi. Kopējais finansējums pa funkcionālajām kategorijām attēlots 4.att.
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4. att. Pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu sadalījums pa funkcionālajām
kategorijām (%)
Pašvaldības 2019.gada izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām
2.1. Izglītība
Novada izglītības sistēmas uzturēšanai un attīstībai pašvaldība ieplānojusi vairāk kā 46%
līdzekļu no pamatbudžeta, ieskaitot valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām janvāra – augusta
mēnešiem.
Lielvārdes novadā darbojās 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, Jumpravas internātpamatskola un izglītības atbalsta pasākumi) kopējais budžets
2019.gadā plānots 6 147 712 EUR, tajā skaitā, pašvaldības līdzekļi 4 091 910 EUR. Valsts
piešķir finansējumu 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, asistentu pakalpojumiem
vispārizglītojošajām skolām, brīvpusdienas 1-4 klasei, mācību grāmatām un mācību
līdzekļiem 2 055 802 EUR.
2018./2019. mācību gadā pašvaldības vispārizglītojošajās skolās mācības uzsāka 1147
audzēkņi, kas ir par 2 audzēkņiem mazāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Pirmsskolas izglītības
iestādēs 2018./2019. mācību gadu iesāka 508 izglītojamie, kas ir par 27 vairāk kā iepriekšējā
gadā.
Lielvārdes novadā 2019. gadā turpināsies iepriekšējos gados uzsāktā skolēnu brīvpusdienu
programma – pašvaldības finansētas brīvpusdienas audzēkņiem 5-6 gadīgo bērnu apmācības
programmās un skolēniem no 5. līdz 9. klasei.
Pašvaldība 2019.gadā turpinās īstenot skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kā arī
līdzfinansēs bērnu vasaras nometnes. Turpināsies iniciatīva - Jauniešu biznesa ideju konkurss.
2018.gadā sadarbībā ar biedrību “Mēs Jumpravai” un Nodarbinātības valsts aģentūru ESF
projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros darbu uzsākusi jaunatnes darbiniece,
kura organizē aktivitātes jauniešiem jauniešu telpā un veicina neformālo izglītību novadā.
Novada jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, nav reģistrēti kā
bezdarbnieki, bet vēlas pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, ir iespēja ESF projektā “PROTI un
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DARI” saņemt individuālu programmu mācību un personības attīstībai, kā arī finansējumu šim
mērķim. Kopumā plānots iesaistīt 22 jauniešus; plānotais finansējums vairāk kā 34000 EUR.
Arī turpmāk skolēnu pārvadājumus Lielvārdes novada teritorijā nodrošinās piecos autobusu
maršrutos, lai skolēniem nebūtu jāpavada ceļā uz/no izglītības iestādēm nesamērīgi ilgs laiks.
2019.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;
• projektēt jaunu pirmskolas izglītības (6-8 grupām) iestādi 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 (baseina daļas demontāža);
• BVKB norādīto tehnisko nepilnību novēršana Jumpravas, Lēdmanes un Lielvārdes
pamatskolu ēkās;
• Jumpravas pamatskolas ēdnīcas ventilācijas sistēmas un ēdnīcas telpu atjaunošana;
• Lēdmanes pamatskolas ēkas 1.stāva rekonstrukcija pirmsskolas izglītības īstenošanai.
2.2. Sociālā nodrošināšana
Nozarē paredzētais finansējums 2019. gadā plānots 1 064 823 EUR apmērā, pieaugums par
18% salīdzinājumā ar 2018.gadu, iekļauts Sociālā dienesta (Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē),
Lielvārdes novada dienas centra un Lielvārdes novada bāriņtiesas budžetos.
Pabalsti un palīdzība Lielvārdes novada iedzīvotājiem 2019. gadā plānoti kopsummā 314
642 EUR apmērā, kas ir 30% no kopējā nozarei paredzētā finansējuma. 2019. gadā spēkā ir
pašvaldības normatīvie akti, ar kuriem saglabāts iepriekšējo gadu nodrošinātais pabalstu klāsts,
būtiskākie no tiem ir:
• sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm 40 677 EUR;
• pabalsts garantēta minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai naudā 5 239 EUR
• dzīvokļa pabalsts naudā 23 415 EUR
• finansiāls pabalsts invaliditātes seku mazināšanai 24 000 EUR;
• finansiāls pabalsts audžuģimenē, aizbildņiem un aizgādņiem 21 360 EUR.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, primārie sociālie pabalsti ir
garantētā minimālā ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšana un dzīvokļa pabalsts.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2019. 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.
2.3. Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana
Pašvaldības policijai un drošības pasākumiem 2019.gadā plānoti izdevumi 188 377 EUR
apmērā.
Plānots iegādāties jaunus formas tērpus policijas darbiniekiem un jaunu transportlīdzekli
policijas darba nodrošināšanai, kā arī pārvākšanās izdevumi uz jaunām telpām Raiņa ielā 5,
Lielvārdē.
2.4. Ekonomiskā darbība
2019.gadā novada ekonomiskajām darbībām paredzēti līdzekļi 476 288 EUR apmērā. Šajos
izdevumos paredzēti būvvaldes uzturēšanas, izdevumi tūrismam un uzņēmējdarbības atbalstam,
ceļu uzturēšanas un atjaunošanas izdevumi.
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Pašvaldības ielu (ceļu) uzturēšanai paredzēta valsts speciālā mērķdotācija 375 558 EUR
apmērā.
2019.gadā turpinās darbs pie finansējuma apguves projektos par publiskās infrastruktūras
uzlabošanu - grants ceļu pārbūves Lielvārdes novadā, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības
konkurētspēju lauku teritorijā.
2.5. Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana
2019. gadā pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai Lielvārdes novada
pašvaldības budžetā plānots finansējums 2 713 851 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 2018.gada 16.aprīlī noslēgto Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumu
Nr.LNP/10.1-9/18/ 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 310 000 EUR.
2.6.Vides aizsardzība
Vides aizsardzības pasākumi 2019. gadā plānoti 75 000 EUR apmērā. Vides aizsardzības
pasākumu ietvaros plānots veikt atsevišķu meliorācijas sistēmu un lietus ūdens savākšanas
sistēmu sakārtošanas darbus.
2.7. Kultūra
Kopējie Lielvārdes novada Kultūras centra (LdNKC) struktūrvienību izdevumi 2019.gadā
ir plānoti 1 087 101 EUR, tai skaitā:
• Lielvārdes novada 2 kultūras namiem, tautas nama un kultūras centra administrācijas
kopējais 2019. gada budžets ir 770 575 EUR, t.sk. amatiermākslas kolektīvu izdevumi un
izdevumiem dažādiem pasākumiem;
• Trīs Lielvārdes bibliotēkas 180 796 EUR;
• Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam 95 730 EUR;
• Lielvārdes novada svētkiem 40 000 EUR.
2.8.Atpūtas un sporta pasākumi
Pamatojoties uz 2018.gada 31.janvāra lēmumu Nr.10 “Par pašvaldības autonomās funkcijas
- veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu – izpildes nodošanu Lielvārdes novada Sporta centram",
Lielvārdes novada Sporta centrs (LNSC) izdevumi 2019.gadā ir plānoti 379 756 EUR :
• 339 358 paredzēti LNSC uzturēšanai, tajā skaitā ir 64 415 ir valsts mērķdotācija;
• 40 395 EUR no pašvaldības budžeta tiek novirzīti sporta pasākumu organizēšanai:
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•
•

•

starpnovadu skolu un novada sporta sacensību un aktivitāšu organizēšana
individuālo sportistu un sporta komandu, kuri aktīvi nodarbojas ar tautas/amatieru
līmeņa sportu, finansiālam atbalstam;
• sportistu un sporta komandu, kuri aktīvi nodarbojas ar tautas/amatieru līmeņa
sportu, finansiālam atbalstam;
• dažādu novada sporta pasākumu veselīgam dzīvesveidam organizēšanai;
• novada sportistu un sporta komandu godināšanas pasākuma “Sporta laureāts”
organizēšanai, labāko sportistu un sporta komandu apbalvošanai.
Sporta infrastruktūras attīstībai 2019.gadā paredzēta Hokeja/skrituļošanas laukuma
izveide pie Lielvārdes novada Sporta centra.

2.9. 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 2019. gada budžetā
paredzēti līdzekļi 1 362 631 EUR apmērā.
Būtiskas izdevumu pozīcijas Lielvārdes novada pašvaldības pārvaldes budžetā ir:
• administrācijas speciālistu un pagastu pārvalžu darba nodrošināšanai 559 045 EUR;
• centralizētās grāmatvedības un finanšu nodaļas darba nodrošināšanai 293 355 EUR;
• deputātu, komiteju un komisiju darba nodrošināšanai 161 971 EUR;
• norēķini ar citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem 177 360 EUR;
• pašvaldības budžeta rezerves fonds 100 000 EUR;
• vienotā klientu apkalpošanas centra darba nodrošināšanai 58 456 EUR;
• kredītu procentu nomaksas un apkalpošanas izdevumi 12 444 EUR.
3. Kredītsaistības
Uz 2019. gada 1.janvāri Lielvārdes novada pašvaldībai ir 17 aizņēmumu līgumi. Kredītu
neatmaksātā daļa uz 2019.gada 1.janvāri ir 4 517 741 EUR. Kredītu pamatsummas atmaksai
2019.gadā budžeta izdevumos ieplānoti 494 489 EUR.
Uz 2019.gada 1.janvāri Lielvārdes novada pašvaldība ir sniegusi četrus galvojumus
privātpersonām studiju kredītiem. Galvoto aizņēmumu līguma summas neatmaksātā daļa ir 11
462 EUR.
2018.gadā operatīvajā līzingā Lielvārdes novada sporta centra vajadzībām iegādāta
automašīna Volkswagen CARAVELLE CAR LR CL 150D 6G, līzinga summa 37 662 EUR,
saistības uz 01.01.2019. 31 164 EUR.
Saskaņā ar 2019.gada Investīciju plānu indikatīvā Valsts kases aizņēmumu summa ir 4 345
983 EUR :
• Lēdmanes pamatskolas ēkas vienkāršota atjaunošana, neskarot nesošās konstrukcijas
100 000 EUR;
• Kultūras nama lielās zāles jumta konstrukciju pārbūve Parka iela 3, Lielvārde 230 000
EUR;
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• Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā (4.2.2.SAM)
(ERAF) 1 149 546 EUR;
• Ielu un ceļu (t.sk. grants) infrastruktūras atjaunošana un tīkla attīstība 400 000 EUR
• Ielu seguma atjaunošana pēc kanalizācijas tīklu ierīkošanas (3.kārta SAM 5.3.1.) 300 000
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) 778 954 EUR;
• Autoparka un tehniskā nodrošinājuma attīstība 33 000 EUR;
• Energoefektivitāti veicinošu viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā 114 486 EUR;
• Pašvaldības grants ceļu pārbūve (ELFLA) 940 000 EUR ;
• Uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagastā
(Tautas nams-Piegāzes) 300 000 EUR .

Lielvārdes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Santa Ločmele
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