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Kā

zināms, šī gada sākumā
Lielvārdes novada domes
sēdē tika pieņemts lēmums
par Lielvārdes novada kultūras iestāžu
reorganizāciju, kuras mērķis bija optimizēt astoņu Lielvārdes novada kultūras
iestāžu darbu. Aizvadītajā 31. augusta
domes sēdē tika pieņemts lēmums par reorganizācijas pabeigšanu, un 1. septembrī darbu uzsākusi jauna iestāde – Lielvārdes novada Kultūras centrs (LdNKC).
Pārmaiņu ieviešana gan kultūras, gan arī citās jomās vienmēr ir liels izaicinājums – gan mums pašiem, gan arī iedzīvotājiem jāaprod ar jaunajiem darbības principiem. Taču lai
pārmaiņas iedzīvinātu pēc iespējas ātrāk, jau šobrīd esam
sākuši domāt par tālāko ikdienas darbu kultūras jomā. Kā
viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs vienoties komandā, kas ir svarīgi neatkarīgi no katras struktūrvienības atrašanās vietas. Tieši šādi, apvienojot spēkus, kultūras dzīvi
Lielvārdes novadā varēsim padarīt krāšņāku.
Tāpat vairāk ieklausīsimies arī novada iedzīvotājos, jo tieši
jūs esat kultūras patērētāji novadā. Lielu uzmanību pievērsīsim arī pasākumu norises vietai, lai kultūras dzīve kūsātu ne
tikai Lielvārdē, bet arī Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes
pagastos. Kopīgi domāsim par infrastruktūras uzlabošanu, kam ir ļoti liela nozīme kultūras dzīves notikumu
veidošanā. Lai gan arī līdz šim novada kultūras dzīve
kopumā ir gājusi pareizā virzienā, tai nepieciešams precīzāk definēt mērķi.
Viens no mērķiem, ko
esam sev noteikuši jau
Strādāsim pie tā,
šobrīd, ir panākt, lai
kultūras pasākumi
lai uzlabotu kultūras
programmas kvalitāti, Lielvārdes novadā
būtu vairāk kvalikā arī organizēsim
tatīvi nekā kvanvisdažādākajām
titatīvi. Strādāsim
mērķauditorijām
pie tā, lai uzlabotu
piemērotus
kultūras programmas kvalitāti, kā arī
pasākumus.
organizēsim visdažādākajām mērķauditorijām piemērotus pasākumus. Tāpat arī strādāsim pie kultūras mārketinga un jaunrades procesu uzlabošanas, rosinot amatiermākslas kolektīvu savstarpēju sadarbību. Kā zināms, ar
jaunā mācību gada sākumu ir sākusies arī amatiermākslas
kolektīvu jaunā sezona. Mīļi gaidīts ikviens, kam ir vēlēšanās pievienoties kolektīviem, attīstīt savus talantus un radoši pavadīt brīvo laiku. Tā būs jauna pieredze, kā arī iespēja
iepazīt jaunus domubiedrus.
Tāpat vēlos akcentēt, ka Lielvārdes novada Kultūras centram ir izveidots savs logotips. Kultūra sākas ar katru no
mums, tāpēc mūsu logotips sasaucas arī ar jauno Lielvārdes
novada logotipu. Lielvārdes novada Kultūras centra nosaukuma uzrakstu veido no Lielvārdes jostas elementiem šifrēta
burtu grafika Lielvārdes tautastērpa krāsās. Uzrakstu vizuāli papildina dreļļa raksta fragments, ko ikdienā un svētkos
izmanto tieši kultūras jomā. Tā pamatā ir astoņi elementi,
kas ir mūsu astoņas struktūrvienības (četras Lielvārdē un
Lielvārdes pagastā – sarkanā krāsā, divas Jumpravas pagastā – zilā krāsā un divas Lēdmanes pagastā – zaļā krāsā).

Intars Gegusts, LdNKC direktors

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Jaunais mācību gads sācies deviņās
Lielvārdes novada izglītības iestādēs

1. septembrī Jumpravas vidusskolā. Autores foto
Lai pārliecinātos par budžeta gada sākumā plānoto darbu īstenošanu, Lielvārdes novada pašvaldības speciālisti
jau pirms jaunā mācību gada sākuma apmeklējuši visas 9 novada izglītības iestādes. Zinību dienā, 1. septembrī,
darbu sākušas visas novada izglītības iestādes, kurās šogad kopā mācīsies 1076 skolēni. Aicinot bērnus aktīvi iesaistīties mācību procesā, kā arī ievērot drošību, 110 pirmklasnieki kā dāvanu no pašvaldības saņēma atstarotāju
ar Lielvārdes novada jauno logo.
“Ar pārliecību varu teikt, ka visas mūsu novada iestādes
ir godam sagatavojušās jaunajam mācību gadam. Paveikti
daudzi darbi – ir izremontētas klases, gaiteņi, zāles, iegādāta jauna materiāli tehniskā bāze. Droši varu teikt, ka visās
novada skolās skolēni ir nodrošināti ar mācību līdzekļiem,”
stāsta Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita
Volonte. Viņa atklāj, ka brīvpusdienas pirmsskolas izglītības
iestādēs nodrošinātas 5 un 6 gadus veciem bērniem, bet skolās līdz pat 7. klasei. Šogad noorganizēts arī jauns autobusu
maršruts no Jumpravas uz Lielvārdi, dodot iespēju Jumpravas
bērniem apmeklēt Lielvārdes vidusskolu.
Jau ziņots, ka 1.septembrī durvis vērusi novada jaunā mācību iestāde – Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skola,
kas tapusi 1. jūlijā apvienojot Lielvārdes Mūzikas skolu un

Jumpravas Mūzikas un mākslas skolu. Tas darīts, lai paaugstinātu kultūrizglītības kvalitāti novadā un padarītu to pieejamu
pēc iespējas lielākam novadnieku skaitam. “Šī spēku apvienošana devusi iespēju tikt pie 14 profesionālās ievirzes programmām, no kurām 13 ir mūzikā, bet viena – mākslā,” stāsta
skolas direktore Mārīte Puriņa.
Savukārt Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe atklāj, ka novadā plaši
pārstāvēta interešu izglītība. Sadarbībā ar pašvaldību arī
šogad izziņas un eksperimentu centrs “Lielvārdi” piedāvās
gan jau zināmus pulciņus, gan arī pavisam jaunas un iepriekš
vēl nebijušas pulciņu nodarbības.

Maruta Ruskule,

komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja

Lielvārdē un Lēdmanē uzstāda jaunus afišu stabus
Vasaras beigās Lielvārdē un Lēdmanē uzsākti būvdarbi 4 afišu stabu uzstādīšanai un tiem pieguļošās teritorijas
labiekārtošanai. Afišu stabiem ir izstrādāts novadam unikāls dizains, kas raksturo novada kopējo tēlu un identitāti, bet to papildina mākslinieces Ineses Ciprusas stilizētie Lielvārdes jostas raksti.
Tradicionālais apaļais stabs ir izgatavots no stikla šķiedras materiāla, un tam apvītas nerūsējošā tērauda jostas ar
izgrieztām Lielvārdes jostas rakstu zīmēm. Stabiem ir pievienots LED apgaismojums, lai informācija būtu izlasāma arī
diennakts tumšajā laikā.
Līdz šim Lielvārdes novada teritorijā afišu stabu nebija.
Atsevišķās vietās ir pieejami skaidu plāksnes ziņojumu dēļi,
kas ir gan morāli novecojuši, gan arī nolietojušies.
Izpētot iedzīvotāju pārvietošanās maršrutus, tika noteiktas
stratēģiski svarīgas, iedzīvotājiem un pilsētas viesiem redzamas un ērti pieejamas vietas, kur nepieciešams uzstādīt jaunus, mūsdienīgām pilsētvides estētiskajām prasībām atbilstošus afišu stabus.
Afišu stabu uzstādīšanas būvdarbus veic SIA “RRKP būve”,
ar kuru iepirkuma rezultātā ir noslēgts līgums par šo darbu

veikšanu EUR 25474,11 (bez PVN) apmērā, savukārt afišu
stabus pēc arhitektes Ritas Dālbergas izstrādātās būvniecības
ieceres dokumentācijas izgatavo SIA „OCT composites”.
Afišu stabus izvieto uz pašvaldībai piederošiem zemes
gabaliem šādās vietās:
• Edgara Kauliņa alejā 5, pretī veikalam „Aibe”, Lielvārdē;
• pie Ausekļa un Lāčplēša ielas krustojuma, Lielvārdē;
• pie Rembates un Pumpura ielas krustojuma, Lielvārdē;
• pie ūdenstorņa Lēdmanē, Lielvārdes novadā.
Afišu stabu uzstādīšanas būvdarbus plānots pabeigt līdz
septembra beigām.
Projektu līdzfinansē “Rietumu Bankas” labdarības fonds un
Lielvārdes novada pašvaldība.

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Egija Sniedzīte,

Lielvārdes novada pašvaldības projektu vadītāja
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Novada aktualitātes

Aicina pieteikt pretendentus
apbalvojumiem „Goda
Lielvārdietis” un „Atzinība”
Ikkatrā, arī Lielvārdes, novadā ir cilvēki, kas izpelnījušies atzinību, darot lielus darbus, atbalstot gan mūsu iedzīvotājus, gan arī
attīstot dažādas darbības jomas. Lai godinātu šos cilvēkus, iedvesmotu apkārtējos, kā arī pastāstītu par šiem novadniekiem citiem
iedzīvotājiem, jau vairākus gadus Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā notiek pašvaldības apbalvojumu „Goda
Lielvārdietis” un „Atzinība” saņēmēju godināšana.
Pretendentu pieteikšana apbalvojumiem noslēgsies divus mēnešus pirms apbalvošanas – 18. septembrī (ieskaitot). Apbalvošana
notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā.
Pretendentu pieteikšanai paredzēto anketu var aizpildīt elektroniski
pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv vai saņemt un aizpildīt:
• Lielvārdē (Lielvārdes novada
pašvaldībā, 1. stāvā klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A;
kultūras namā „Lielvārde”, Parka
ielā 3; Lāčplēša bibliotēkā, Raiņa
ielā 50-9; Lielvārdes novada spor-

ta centrā, Raiņa ielā 22; Sociālajā
dienas aprūpes centrā, Ausekļa ielā
3; Lielvārdes novada mūzikas un
mākslas skolā, Dravnieku ielā 8);
• Jumpravas pagasta pārvaldē, Jumpravas kultūras namā,
Daugavas ielā 6;
• Lēdmanes pagasta pārvaldē,
Lēdmanes bibliotēkā „Pagastmājā”.
Anketu aizlīmētā aploksnē jānogādā kādā no iepriekš minētajām
adresēm, kur atrodas pašvaldības
apbalvojumu un ierosinājumu kastītes. Uz aploksnes jānorāda adresāts – „Apbalvojumu konsultatīvajai
padomei”.

Lielvārdes novada Kultūras centra
(LdNKC) struktūrvienība “Jumpravas
kultūras nams” aicina darbā
pasākumu organizatoru
Aicinām pieteikties komunikablus, radošus pretendentus ar augstu
atbildības sajūtu un vēlmi aktīvi un dinamiski darboties.
Prasības:
• ieteicama speciālā profesionālā
izglītība;
• praktiskā pieredze – pasākumu
organizēšanā un vadīšanā, scenāriju
un vizuālā noformējuma veidošanā;
• labas komunikācijas spējas, augsta
atbildības sajūta, precizitāte;
• spēja strādāt komandā, un patstāvīgi, radoši, uzņemties iniciatīvu un
atbildību.
Profesionālās zināšanas un
prasmes:
• izmantot mākslas valodas pamatus un piemērot tos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas
procesā;
• izprast vispārējos kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas
pamatprincipus;
• būt priekšstatam par laikmetīgajām kultūras pasākumu organizēšanas un veidošanas tehnoloģijām;
• izpratnes līmenī pārzināt latviešu folkloru un mitoloģiju, Latvijas
valsts simboliku, autortiesības, sarīkojumu organizēšanas principus un
metodiku;
• pārzināt runas kultūras, prezentācijas mākslas un skatuves kustības
pamatprincipus.

Galvenie amata pienākumi:
• plānot, organizēt, veidot un vadīt
valsts un tradicionālos svētkus un
pasākumus, izglītojošus un atpūtas
pasākumus, izstādes, kino seansus
un citus pasākumus;
• izstrādāt ar kultūras jomu saistītus
radošos projektus;
• piedalīties Jumpravas pagasta,
Lielvārdes novada, valsts un starptautiska mēroga kultūras pasākumu
īstenošanā.
Piedāvājam:
• interesantu, radošu un atbildīgu
darbu;
• sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli (CV, motivācijas vēstule, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstule(-es) (ieteicams)) lūdzam sūtīt
līdz 2016. gada 22. septembra
plkst. 17.00 elektroniski uz e-pasta
adresi intars.gegusts@lielvarde.lv,
personīgi LdNKC, vai pa pastu
uz adresi Parka iela 3, Lielvārde,
Lielvārdes novads, LV 5070, uz
aploksnes norādot – „Pieteikums
Jumpravas kultūras nama kultūras pasākumu organizatora
amatam”.

LdNKC struktūrvienība “Jumpravas
kultūras nams” aicina darbā sētnieku
Aicinām pieteikties atbildīgus, kārtīgus pretendentus ar augstu
atbildības sajūtu un vēlmi rūpīgi strādāt.
Amata pienākumi:
Rūpēties par tīru un sakoptu vidi
Jumpravas kultūras nama (Daugavas
ielas 6. ēkas) un Jumpravas Estrādes
parka teritorijā.
Piedāvājam:
• Sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli (CV, motivācijas vēstule, rekomendācijas vēstule (ieteicama)) lūdzam sūtīt līdz

2016. gada 26. septembra plkst.
17.00 elektroniski uz e-pasta adresi intars.gegusts@lielvarde.lv, personīgi LdNKC, vai pa pastu uz adresi Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes
novads, LV-5070, uz aploksnes norādot – „Pieteikums Jumpravas kultūras nama sētnieka amatam”.
Uzziņas pa tālruni 65057616;
25450061 – Dace Nikolaisone,
Jumpravas kultūras nama vadītāja.
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Dāvāsim Latvijai 100 labus darbus!
Visā Latvijā cilvēki rosās un gatavojas svinēt mūsu valsts simtgadi.
Lielvārdes Attīstības Fonds aicina Lielvārdes novada iedzīvotājus
kopīgi paveikt 100 labus darbus kā dāvanu lielajā jubilejā, dāvinot
Latvijai skaistāko un sakoptāko novadu.
Ko tu gribētu dāvināt savam
novadam? Ko tu gribētu izdarīt,
lai padarītu mūsu novadu sakoptāku? Kādas ir tavas idejas, lai novadu padarītu pievilcīgāku un interesantāku gan novada iedzīvotājiem,
gan viesiem? Atsūti mums savu
ideju, mēs visas idejas apkoposim, atlasīsim 100 un palīdzēsim
tās īstenot.
Gaidīsim jūsu idejas no 2016.
gada 15. augusta līdz 31. decembrim. Lūdzu, norādiet arī savu

vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Idejas varat sūtīt elektroniski, rakstiski vai arī īsziņā
no sava mobilā telefona. Jūsu
idejas ar prieku pieņems:
Ilze Kreišmane, LAF valdes
priekšsēdētāja kdc@latnet.lv, tālr.
29479361, Raiņa iela 11A Lielvārde
LV-5070;
Iveta Bule, LAF administratore: iveta.bule@inbox.lv, tālr.
22088486, Parka iela 3 Lielvārde
LV-5070;

Ligita Margeviča, LAF valdes
locekle: ligita_margevica@inbox.lv,
tālr. 29120505;
Ilvars Sirmais, LAF valdes loceklis:
ir3@inbox.lv, tālr. 29230058.
Gaidīsim Jūsu labās idejas un
palīdzēsim tās īstenot!

Skaidrojums par Lielvārdes
novada simbolikas
lietošanas noteikumiem
Trešdien, 31. augustā, Lielvārdes novada dome apstiprināja saistošos noteikumus par Lielvārdes
novada simbolikas izmantošanu, kā arī nolikumu par Simbolikas komisijas darbību. Uzreiz pēc
dokumentu apstiprināšanas domes deputāts Jānis Āboliņš savā interneta bloga vietnē norādījis,
ka Lielvārdes novada dome aizliegusi reklamēt novada simboliku, kā arī publicējis citus nepatiesus
un nepilnīgus faktus, kā rezultātā bija manāms iedzīvotāju satraukums. Drīz pēc tam, 9. septembrī
notika ārkārtas domes sēde, kurā domes priekšsēdētājs Imants Balodis paziņoja, ka, ņemot vērā sabiedrības satraukumu un bažas, izmanto savas priekšsēdētāja tiesības neparakstīt domes lēmumu.
Rezultātā saistošie noteikumi „Par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu” un nolikums „Par
Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisijas darbību” tiek virzīti uz atkārtotu izskatīšanu
komitejās.
Ņemot vērā radušos situāciju,
vēlamies norādīt, ka deputāts Jānis
Āboliņš gan kā jurists, gan kā bijušais domes priekšsēdētājs maldinājis sabiedrību, savā sociālā tīkla
profilā norādot, ka noteikumi stājušies spēkā šī gada 1. septembrī. Noteikumi vēl būtu jāapstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, kā arī
jānopublicē pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.
Tāpat bloga vietnē tika ievietota informācija, ka dome izveidojusi sodu sistēmu, kas paredzēta par neatbilstošu ģerboņu lietošanu, lai gan sodi noteikumos
paredzēti par nesaskaņotu logotipa lietošanu komerciālām vajadzībām (sods par nesaskaņotu ģerboņu lietošanu jau šobrīd paredzēts
Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā).
Tāpat vēlamies akcentēt, ka
Lielvārdes novada dome nav aizliegusi reklamēt novada simboliku. Noteikumos minēta divu veidu
simbolika – novada un pagastu ģerboņi, kā arī Lielvārdes novada logotips. Lielvārdes novada, Lielvārdes
pilsētas, Jumpravas un Lēdmanes
pagastu ģerboņus bez saskaņošanas drīkst lietot Lielvārdes novada
pašvaldība, tās iestādes, aģentūra un kapitālsabiedrība. Tāpat bez
saskaņošanas ģerboņus var lietot
uz mācību materiāliem, enciklopēdijām un citiem zinātniska vai uzziņu rakstura izdevumiem. Jāpiebilst,
ka bez saskaņošanas ģerboņus var
lietot arī tad, ja pašvaldība ir oficiālais pasākuma atbalstītājs.
Savukārt Lielvārdes novada
logotipu pašvaldība izstrādājusi tieši Lielvārdes novada vārda
popularizēšanai. Tā lietošana
nekomerciālos nolūkos nav jāsaskaņo, izņemot gadījumus, ja to
izvieto uz celtnēm vai konstrukcijām. Ja uzņēmējs logotipu izmanto

komerciālos nolūkos, tā izplatīšanai jābūt saskaņotai ar Simbolikas
komisiju un uzņēmējam jādomā
par cieņpilnu simbolikas izvietošanas veidu.
Vēlamies norādīt, ka iemesls,
kāpēc saistošajos noteikumos tiek
ierobežota ģerboņu lietošana, ir
līdz šim dažkārt konstatētie neētiskie un neestētiskie ģerboņu lietošanas gadījumi, par ko informējuši arī iedzīvotāji. Ģerboņa vizuālais
attēls nereti patvaļīgi tiek papildināts ar citiem vizuālajiem elementiem, kā arī to mēdz izmantot citos
toņos. Lielvārdes novada ģerbonis,
tāpat kā valsts un citu pašvaldību
ģerboņi, ir daļa oficiālās valsts simbolikas, kam jāgarantē cieņa.
Ārkārtas sēdē, kas notika 9. septembrī, priekšsēdētājs arī informēja, ka Ģerboņu likums jau šobrīd
paredz ģerboņa izmantošanas
principus un īpašnieka izņēmuma
tiesības. Tāpat I. Balodis uzsvēra, ka daudzas Latvijas pašvaldības simbolikas lietošanas jautājumu ir sakārtojušas, paredzot tādus
pašus vai līdzīgus ģerboņa lietošanas nosacījumus, kā bija paredzēts
Lielvārdes novada domes apstiprinātajos saistošajos noteikumos.
Jāpiebilst, ka Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
šos citu pašvaldību noteikumus ir
apstiprinājusi, kas nozīmē, ka tajos
nav juridiskas pretrunas. Tomēr,
lai mazinātu iedzīvotāju satraukumu, tiks apkopoti atbildīgo iestāžu viedokļi, lai iedzīvotājiem nebūtu šaubu par noteikumu atbilstību
likumam.
Tāpat jau šobrīd Administratīvo
pārkāpumu kodekss nosaka atbildību par pašvaldības ģerboņu un
logotipu lietošanas noteikumu pārkāpšanu, tajā skaitā par ģerboņu lietošanu bez īpašnieka atļaujas, un ģerboņa lietošanu, maldinot par lietotāja juridisko sta-

tusu (155.8, 204.15). Lai izvairītos no nekorektas ģerboņu lietošanas, to izmantošana ir jāsaskaņo.
Jāpiebilst, ka šādu praksi izmanto
arī citās pašvaldībās, piemēram,
Rīgā, Valmierā, Gulbenē, Cēsīs un
citviet.
Jāuzsver, ka simbolikas lietošanas atļaujas saņemšana ir bez
maksas – jebkura fiziska vai juridiska persona, iesniedzot iesniegumu Simbolikas komisijai, varēs
pretendēt uz atļaujas saņemšanu. Noteikumu izveide ir jauns
atskaites punkts – tiem, kuri ģerboņus izmantojuši līdz šim, nav jāsaņem īpaša atļauja, lai to turpinātu
darīt. Pašvaldība šo iedzīvotāju daļu
vien aicina atkārtoti izvērtēt ģerboņa atrašanās vietu un lietošanas
formātu, lai parūpētos par ģerboņu ētisku un pareizu izmantošanu.
Neviens netiks sodīts bez pamata – ja pašvaldības policija konstatēs neatbilstošu simbolikas lietošanu, sākumā tiks izteikts mutisks
brīdinājums.
Domes sēdē, kurā domes priekšsēdētājs paziņoja par lēmuma
neparakstīšanu,
priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte un citi
deputāti aicināja domes deputātu
J. Āboliņu savu viedokli paust komitejās un darba grupās, kā arī atbildīgajiem speciālistiem, lai kopīgi
varētu risināt aktuālos jautājumus,
nevis izplatīt nepilnīgu informāciju bloga vietnē. Lai gan jautājums
tika izskatīts Attīstības un tūrisma
lietu komitejā, kurā J. Āboliņš nav
piedalījies, ikvienam deputātam ir
piekļuve visiem domes sēdē izskatāmajiem dokumentiem un lēmumu projektiem.
Visu saistošo noteikumu projektu
iespējams izlasīt pašvaldības mājas
lapā www.lielvarde.lv

Maruta Ruskule,

komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja
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Domes deputāti lemj par prasības pieteikuma iesniegšanu tiesā, lai atzītu
J. Āboliņa vienpersoniski parakstīto dokumentu par spēkā neesošu
Piektdien, 9. septembrī, Lielvārdes novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi nobalsoja par
lēmuma projektu, kurā noteikts paredzēt finanšu līdzekļus 6050 EUR apmērā papildus līguma slēgšanai ar starptautisko auditorkompāniju SIA „Deloitte Latvia”. Līguma mērķis ir saskaņā ar SIA „Deloitte Latvia” atzinumā minētajiem ieteikumiem un Finanšu ministrijas norādījumiem sagatavot prasību
iesniegšanai tiesā, lai ar tiesas lēmumu atzītu bijušā domes priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa vienpersoniski parakstīto dokumentu par spēkā neesošu.
Jāpiebilst, ka auditorfirmas piesaiste prasības noformulēšanā ir
īpaši svarīga, jo jautājums skar vēlētas pašvaldības amatpersonas veiktās darbības. Turklāt no prasības būs
atkarīgs, kāda nodeva būtu jāmaksā

par lietas izskatīšanu. Ņemot vērā,
ka J. Āboliņa vienpersoniski parakstītais dokuments ir par finanšu līdzekļu piesaisti 200 miljonu EUR apmērā,
prasību tiesa var noteikt kā mantisku vai kā nemantisku. Civilprocesa

likumā noteikts, ka valsts nodeva par nemantisku prasību ir 71,14
EUR. Savukārt, ja rēķina pēc likumā noteiktās formulas, nodeva par
mantisku prasību – 1 208 662,75
EUR, ko, protams, pašvaldība atļau-

Novērš nepilnības novada
Lielvārdes novada sporta centrā
Šī gada 12. augustā notika
Lielvārdes novada domes
ārkārtas sēde nr. 20, kuras laikā
domes deputāti tika informēti
par Lielvārdes novada sporta
centra direktora Ainara Puķīša atstādināšanu no darba
pienākumu pildīšanas uz laiku,
kamēr tiek veikta dienesta
pārbaude. Direktora atstādināšana ierosināta, lai noskaidrotu
apstākļus, par ko savā iesniegumā pašvaldībai rakstījis sporta
zāles apmeklētājs.
Lai veiktu dienesta pārbaudi, ar
domes priekšsēdētāja vietnieces
Vitas Volontes rīkojumu tika izveidota komisija, kā uzdevums bija sniegt
atzinumu par pārbaudes rezultātiem
līdz šī gada 16. augustam.
Dienesta pārbaudē tika konstatēti vairāki trūkumi Lielvārdes novada
sporta centra darbībā. Pēc dienesta pārbaudes pabeigšanas atkārtoti tika sasaukta domes ārkārtas sēde, lai lemtu par tālāko rīcību. Pēc diskusijām deputāti nobal-

nozīmē, ka attiecīgā adresāta šajās
adresēs nav. Savukārt atbildes no
ASV vēl nav saņemtas.
Tāpat deputāti tika informēti, ka
saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pašvaldība informēs Finanšu ministriju par visām
pašvaldības darbībām, kas veiktas kopš bijušais domes priekšsēdētājs vienpersoniski parakstījis
dokumentu. Domes priekšsēdētājs
I. Balodis pauda, ka līdz 12. septembrim, kā pašvaldība bija vienojusies ar Finanšu ministriju, būs
izdarīts viss, kas būs pašvaldības
spēkos, lai situāciju atrisinātu.

Maruta Ruskule,

komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Mobilais mamogrāfs Lielvārdē
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai – mobilajā mamogrāfā.
Nākamā reize, kad mamogrāfs būs Lielvārdē - 28. septembrī pie
poliklīnikas Raiņa ielā 5!
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus no iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, par maksu.
Pieraksts pa tālr. nr. 67142840 un 27866655.

Lielvārdes novada sporta centrs. 		
soja par sagatavoto lēmumprojektu, kurā teikts, ka nekavējoties
jānovērš trūkumi sporta centra trenažieru zālē, jāpiemēro disciplinārsodi sporta centra amatpersonām
par nolaidīgu rīcību, kā arī jāveic
pārrunas ar sporta centra klientu
par iespējamo mierizlīgumu prasī-

Foto Zane Aperāne

bā pret pašvaldību.
Jau 18. augustā sporta centra
direktors A. Puķītis tika atjaunots
amatā, lai nekavējoties varētu sākt
konstatēto trūkumu novēršanu.

Maruta Ruskule,

komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Aizvadīti sporta svētki Jumpravā un
atklāta jaunā 2016./2017. gada sezona
Lai arī kalendārā redzam, ka klāt ir septembris, vasara vēl nav beigusies. Par to liecināja arī 3. septembrī Jumpravā pozitīvu emociju
piepildītā sporta diena.
No paša rīta Jumpravas Estrādes
parkā norisinājās “Pludmales volejbola čempionāts 2016”.
Par spīti spēcīgam lietum sieviešu konkurencē godalgotas vietas ieguva: 1. vieta “Bambuča”,
komandas sastāvā Rita Rubule un
Santa Emsiņa. Šīm dāmām iespaidīgs rezultāts, neviena zaudēta
spēle un neviens zaudēts sets. 2.
vieta “B-52”, komandā startēja Ieva
Bērziņa, Evija Poļakova. 3. vieta –
Anete Veipāne un Elīna Auzāne.
Pēc dāmu fināliem bija laiks
noskaidrot, kura no vīriešu komandām ir tiesīga sevi saukt par čempioniem. Izmirkuši, bet ne nosaluši:
1. vietu un Jumpravas Volejbola
kausu ieguva Emīls Josts un Kristaps
Skudra, kas bija nepārspēti nevienā setā. 2. vieta “VV”: Raimonds
Vilcāns un Artūrs Vītols. 3. vieta
“Bomis/Ķirsis” ar Tomu Freimani
un Jurģi Kiršholcu tās sastāvā.
Apsveicam vēlreiz visus, kuri izturēja konkurenci un izcīnīja godalgotas vietas!
Paldies par atbalstu, organizējot
“Pludmales volejbola čempionātu
2016”: Māris&Co un ātrās apkalpo-

ties nevarēs.
Domes sēdē deputāti tika informēti, ka paralēli minētajām darbībām pašvaldība pilda arī citas
Finanšu ministrijas prasības un
SIA „Deloitte Latvia” ieteikumus.
Kā viens no tiem – ir aizsūtītas
vēstules uz vairākām adresēm
(Hongongā, Lihtenšteinā un ASV),
kas minētas J. Āboliņa parakstītajos
un pašvaldībā iesniegtajos dokumentos, lai apliecinātu, ka pašvaldība neuzņemas un neatzīst nekāda veida saistības, kas radušās vai
nākotnē radīsies J. Āboliņa rīcības
dēļ. Jau šobrīd no divām adresēm
Hongongā un Lihtenšteinā vēstules ir saņemtas atpakaļ pašvaldībā kā adresātu nesasniegušas, kas

šanas kafejnīcai “Panna”. Paldies
D.Nikolaisonei, M.Zariņam, S.Jurge
lānei, A.Mednim, M.Kručkovs
kim,
R.Liepiņai, Lielvārdes Sporta centram
un A.Puķītim par palīdzību čempionāta organizēšanā. Tiekamies atkal
nākamgad!
Jumpravas vidusskolas sporta
stadionā, spītējot laikapstākļiem,
komandas braši izturēja lietu un pievarēja vairākas sportiskās aktivitātes
“Jumpravas Olimpiskajās spēlēs’16”.
Uzvaras kausi un diplomi tika sadalīti vairākās kategorijās, kā arī tiesneši
vērtēja komandu atraktivitāti, izpalīdzību un draudzību.
Bērnu komandu grupā:
1. vietu ieguva komanda “Kopā
5”, komandā piedalījās Elīza Muzika,
Zane Lukstiņa, Ingars Priževoits,
Greisa Elizabete Spila un Raivis
Jumucis. 2. vieta “Maziņās 2016”,
komandas sastāvā bija Nikola
Rīdere, Līva Ramma, Samanta
Lukševica, Alise Kirsanova, Paula
Lablaika. 3.vieta “Metta “, komandā – Artūrs Boks, Matīss Kalniņš,
Amanda Ļeonoviča, Sandra Šale,
Tomass Kozlovskis.
Mix komandu grupā:

1. vieta “Krāsainie fārmerīši”,
komandā piedalījās Rolands Kirilovs,
Stefans Borozkins, Armands Jurēvičs,
Andrejs
Ļeonovičs,
Armands
Dudars. 2. vieta “Skrējēji rullē”,
komandā startēja Lauma Uzbeka,
Samanta Boka, Līva Mateusa, Laura
Dancigera, Jolanta Mateusa.
3. vieta “Māris&Co “Panna””,
komandā piedalījās Vitālijs Muzika,
Dainis Bērziņš, Daniela Bērziņa,
Artūrs Sevostjanovs, Liene Muzika.
Pieaugušo komandu grupā:
1. vieta “Jumpravas zieds”,
komandas sastāvā Kate Čipāne,
Mārtiņš Lasis, Rūta Dārgā, Mārtiņš
Jansons, Artūrs Vītols, Kristaps
Skudra. 2. vieta “BBC”, komandā startēja Agnese Apsīte, Loreta
Rogule, Deivids Gavrilovs, Ričards
Jurkjāns, Gatis Petrovskis.
Draudzīgākā komanda stafetēs
– “Krāsainie fārmerīši”. Atraktīvākā
komanda stafetēs – “BBC”. Skrējienā
“Jumpravas līkums”: ātrākā skrējēja – Kristīne Vilciņa; ātrākais skrējējs
– Vitālijs Muzika; jaunākā skrējēja –
Līva Kalniņa; pieredzes bagātākais
skrējējs – Vitālijs Muzika; pēdējā
skrējēja – Samanta Boka. Māris&Co
dāvanu karti izlozē ieguva Kristīne
Vilciņa.
Turpinājums 6.

lpp.

Izskatīs saņemtos priekšlikumus un
atzinumus par novada teritorijas
plānojuma 2016.-2027. gadam
pilnveidoto redakciju
Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada
teritorijas plānojums 2016. – 2027. gadam” pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un
atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 19. septembrī pulksten
17.00 Lielvārdes novada domē, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.
Sanāksmes laikā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie
priekšlikumi un institūciju atzinumi.
Kontaktinformācija: Lielvārdes novada būvvaldes teritorijas plānotāja Benita Šteina, tālrunis 675053733, 28356913, e-pasts: benita.steina@lielvarde.lv

Nomas tiesību rakstiska izsole

Lielvārdes novada pašvaldība organizē nekustamā īpašuma
Avotu iela 1 - 44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7413
001 0391 005, nedzīvojamo telpu 51,7 m2 platībā, nomas tiesību
pirmo rakstisko izsoli, nosakot izsoles sākumcenu EUR 2,35 (divi euro
un trīsdesmit pieci centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), un nomas termiņu pieci (5) gadi.
Ar nomas objekta raksturojošo informāciju un izsoles noteikumiem
līdz 2016. gada 19. septembra pulksten 15.00 klātienē var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
Lielvārdes novads, vai pašvaldības tīmekļa vietnē: www.lielvarde.lv.

Kustamās mantas izsole

Lielvārdes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod kustamo mantu – lietotu autobusu MAN, modelis FRH 422,
tips – pasažieru autobuss, valsts reģ.Nr.FP7873, pirmās reģistrācijas
datums 18.04.1997., odometra rādījums 820682 km, TA termiņš ir
21.10.2016., degviela – dīzeļdegviela, dzinēja jauda – 294 kW, par
izsoles nosacīto sākumcenu EUR 15040,00, izsoles solis EUR 50,00.
Drošības nauda 10% no mantas nosacītās sākumcenas EUR 1504,00
un izsoles reģistrācijas maksa EUR 5,00 iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības norādītajā bankas kontā: LV19HABA0551026635681,
a.s. Swedbank, HABALV22, ar norādi – Autobusa MAN izsole.
Izsole notiks Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, 2016.gada 21.septembrī pulksten 10.00.
Pieteikumu reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC)
līdz 2016.gada 20.septembra pulksten 16.00.
Izsolāmo mantu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 29338112.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldībā
(KAC) vai pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv sadaļā “Izsoles”.
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Deviņi īstenojami projekti novadā – projektu konkursa
„Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana 2016” rezultāts
Lai veicinātu iedzīvotāju iniciatīvu pašvaldības administratīvās
teritorijas sakārtošanā un uzlabotu iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, Lielvārdes novada pašvaldība bija izsludinājusi dzīvojamo
māju publisko teritoriju labiekārtošanas projektu konkursu. Šāds
konkurss tiek rīkots reizi gadā.
Projektu pieteikumus savu mērķ mā: 140 punkti, piešķirtais finansēprogrammu īstenošanai varēja jums 1600 EUR;
2) DzĪB „Skolas nams 10” proiesniegt biedrības vai fiziskas personas, kuras pārstāv dzīvokļu īpaš- jekts „Mājas ieejas laukumu segunieku kopību, fiziskas personas, mu nomaiņa un labiekārtošana
kuras ir individuālo dzīvojamo māju pie daudzdzīvokļu mājas Lielvārdē,
īpašnieki, biedrības vai fiziskas per- Skolas ielā 10A”. Vērtēšanas komisonas, kuras ir publiski pieejama sijas piešķirtais punktu skaits kopvērtējumā: 133 punkti, piešķirtais
zemes īpašuma īpašnieki.
Dzīvojamo māju publisko teritori- finansējums 2000 EUR;
3) DzĪB „Mēness nams 13” proju labiekārtošanas projektu konkurjekts „Gājēju celiņa un mājas
sa prioritātes 2016. gadā bija:
1) publiski pieejamu rekreācijas ieejas laukumu seguma nomaiņa
un sabiedrisko zonu labiekārtošana, pie daudzdzīvokļu mājas Lielvārdē,
2) satiksmes drošības uzlabošana, Mēness ielā 13”. Projektu vērtē3) aktīvās atpūtas kompleksu šanas komisijas piešķirtais punktu
skaits kopvērtējumā: 133 punkti,
attīstība vai pilnveidošana.
Lielvārdes novada dome 2016. piešķirtais finansējums 2000 EUR;
4) DzĪB „Lāčplēša nams 9” progada 29.jūnijā apstiprināja deviņus
projektu pieteikumus ar pašvaldī- jekts „Ieejas un gājēju celiņu sakārbas līdzfinansējumu 15366,31 EUR tošana pie daudzdzīvokļu nama
apmērā. Viena projekta īstenoša- E. Kauliņa alejā 9, Lielvārdē”.
nai piešķiramais finansējums – līdz Vērtēšanas komisijas piešķirtais
2 000,00 EUR. Pretendenta līdzfi- punktu skaits kopvērtējumā: 133
nansējumam bija jābūt ne mazā- punkti, piešķirtais finansējums
kam par 20% (tai skaitā, nemate- 1594,70 EUR;
5) G. Ābeltiņas iesniegtais
riālie ieguldījumi un brīvprātīgais
darbs) no kopējā projekta īsteno- daudzdzīvokļu māju „Zvaigznītes”,
„Saulstari” un „Eglītes” Jumpravas
šanai nepieciešamā finansējuma.
Apstiprinātie projekti, iegūtais pagastā kopprojekts „Kopā varam!”.
punktu skaits un piešķirtais pašval- Galvenās aktivitātes ir gājēju celiņu
sakārtošana, soliņu un atkritumu
dības līdzfinansējums:
1) DzĪB „Raiņa nams 9B” pro- urnu izvietošana. Projektu vērtējekts „Mājas ieejas laukumu segu- šanas komisijas piešķirtais punktu
ma nomaiņa pie daudzdzīvokļu skaits kopvērtējumā: 133 punkti,
mājas Raiņa ielā 9B, Lielvārdē”. piešķirtais finansējums 1459,84
Projektu vērtēšanas komisijas pie- EUR;
6) DzīB „Lāčplēša ģimene” prošķirtais punktu skaits kopvērtēju-

jekts „Mēs par sakoptu vidi-2”,
kura ietvaros daudzdzīvokļu māju
Lāčplēša ielā 21 un Raiņa ielā 7C
pagalmos plānots labiekārtot gājēju celiņu un lietus ūdens savākšanas sistēmu. Vērtēšanas komisijas
piešķirtais punktu skaits kopvērtējumā: 133 punkti, piešķirtais finansējums 2000 EUR;
7) J.Mazitāna iesniegtais projekts „Iekšpagalma labiekārtošana
un drošības uzlabošana” E. Kauliņa
alejā 17, Lielvārdē, kur pie daudzdzīvokļu nama plānots labiekārtot gājēju celiņu un izveidot riteņu
novietni. Projektu vērtēšanas komisijas piešķirtais punktu skaits kopvērtējumā: 133 punkti, piešķirtais
finansējums 2000 EUR;
8) DzĪB
„Ozols”
projekts
„Dzīvosim skaisti!”, kura ietvaros
plānots labiekārtot daudzdzīvokļu mājas iekšpagalmu un izveidot
veļas žāvētavu E. Kauliņa alejā 11,
Lielvārdē. Vērtēšanas komisijas piešķirtais punktu skaits kopvērtējumā: 126 punkti, piešķirtais finansējums 1688 EUR;
9) DzĪB „Ausekļa nams 15” projekts „Piebraucamā un gājēju
ceļa paplašināšana pie daudzdzīvokļu mājas Ausekļa ielā 15A”.
Vērtēšanas komisijas piešķirtais
punktu skaits kopvērtējumā: 126
punkti, piešķirtais finansējums
1023,77 EUR.
Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, visiem projektiem jābūt
īstenotiem līdz 2016. gada septembra beigām.
Informāciju apkopojusi

Zane Aperāne,

informācijas līdzekļu redaktore

Nevalstisko organizāciju
projektu konkursā šogad
saņemts viens pieteikums
Lai veicinātu novada iedzīvotāju informētību, izglītošanu un
līdzdalību aktuālu novada problēmu risināšanā, vienlaicīgi
sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos, Lielvārdes novada
pašvaldība bija izsludinājusi nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursu. Arī šis konkurss tiek rīkots reizi gadā.
Projektu pieteikumus varēja
iesniegt nevalstiskās organizācijas (NVO) – biedrības un nodibinājumi, kuru darbības vieta ir
Lielvārdes novadā.
2016. gadā nevalstisko organizāciju (NVO) projektu konkursa
prioritātes bija:
1)aktivitātes sociālajā uzņēmējdarbībā;
2) aktivitātes iedzīvotāju veselības veicināšanā (t.sk. veselīgas
apkārtējās vides veidošana, veselīga uztura lietošana, atkarību profilakses pasākumi, traumatisma
un vardarbības mazināšana).
Projektu konkursa kopējais
finansējums bija 4250,00 EUR.
Viena projekta īstenošanai piešķiramais finansējums – līdz 850,00
EUR. Pretendenta līdzfinansējumam bija jābūt ne mazākam
par 20% (tai skaitā, nemateriālie
ieguldījumi un brīvprātīgais darbs)
no kopējā projekta īstenošanai
nepieciešamā finansējuma.
Pašvaldībā tika saņemts viens
projekta pieteikums, kas tika
atbalstīts. Lielvārdes Pensionāru
biedrība iesniegusi projektu
“Nodzīvot ilgi, aktīvi un laimī-

gi”, bet tam piešķirts pašvaldības
finansējums 850,00 EUR apmērā.
Projekta ietvaros 26.-27. augustā tika īstenots biedrības 15 gadu
jubilejas pasākums: tapa biedru
darbu mākslas darbu izstāde k/n
„Lielvārde” un notika koncerts.
Tiks izveidota brošūra par pensionāru biedrības 15 darbības un
sadarbības gados gūto pieredzi,
un rudenī biedrība rīkos Veselības
dienu senioriem ar dažādu speciālistu piedalīšanos.
NVO projektu konkursa atlikušais finansējums daļēji tika pārvirzīts projektu konkursa „Dzīvojamo
māju publisko teritoriju labiekārtošana 2016” divu projektu finansiālajam atbalstam.
Pēc visu pašvaldības projektu konkursu īstenošanas tiks organizēts projektu noslēguma pasākums, kur tiks prezentēti projektu sasniegtie rezultāti fotogrāfijās
un projektu koordinatoru stāstos.
Iedzīvotāji būs aicināti piedalīties,
smelties idejas un pēc tam iesniegt
savus projektu pieteikumus.
Informāciju apkopojusi

Zane Aperāne,

informācijas līdzekļu redaktore

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu
projektu konkurss 2016. gada vasarā
Lai nodrošinātu Lielvārdes novadā deklarēto bērnu un jauniešu
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras brīvdienās, Lielvārdes
novada pašvaldība jau otro gadu organizēja projektu konkursu par
līdzfinansējuma saņemšanu bērnu un jauniešu vasaras nometņu
organizēšanai.
Projektu konkursa kopējais
finansējums bija 3000,00 EUR.
Konkursam tika iesniegti trīs projekta pieteikumi un visi trīs arī
saņēma Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Pirmā atbalstītā nometne –
Lielvārdes Mūzikas skolas nometne “Latviskās dzīvesziņas pamatu apguve – radošās darbnīcas
Lielvārdes novada bērniem un jauniešiem” /piešķirtais līdzfinansējums 600,00 EUR/.
Nometnē piedāvātās nodarbības veicināja novada bērnu un
jauniešu interesi par tradicionālo muzicēšanu un latvisko dzīves
ziņu, bērni apguva dažādas prasmes un iemaņas, kas saistītas ar
senajiem amatiem, izzināja latviskās tradīcijas, apguva tradicionālo mūzikas instrumentu spēles
pamatiemaņas. Nometnē piedalījās 23 Lielvārdes novada bērni
un jaunieši. Piedaloties folkloras
kopām “Josta” un “Liepu laipa”,
kā arī Ķeguma novada danču
kluba pārstāvjiem, kultūras namā
“Lielvārde” notika nometnes
noslēguma pasākums – tradicio-

nālās mūzikas koncerts un danču
vakars, kurā piedalījās gan nometnes dalībnieki, gan viņu vecāki un
vecvecāki, gan citi interesenti.
Otrā atbalstītā nometne – biedrības “Mēs Jumpravai” nometne
“Tēvu tēvu laipas mestas” /piešķirtais līdzfinansējums EUR 600,00/.
Nometnē piedalījās 20 Lielvārdes
novada
sākumskolas
bērni.
Nometnes dalībnieki iepazinās ar
latviskās dzīvesziņas gudrībām, lielu
daļu šo gudrību apgūstot praktiskās nodarbībās – mācījās latviešu tautasdziesmas, rotaļas, iestudēja teikas. Pļavā un mežā iepazinās ar dažādiem ārstniecības
augiem.. Nometnes dalībnieki piedalījās arī divās plānotajās ekskursijās uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un “Zelmas maiznīcu”
Lielvārdē.
Trešā atbalstītā nometne –
Nodibinājuma “Kultūras un izglītības fonds ”Upe”” nometne “UPE
2016” /piešķirtais līdzfinansējums
1400,00 EUR/.
2016.gada vasarā jau sešpadsmito reizi norisinājās nometne
“Upe” bērniem un jauniešiem,

Nometnes “Tēvu tēvu laipas mestas” dalībnieki.
tai skaitā bērniem un jauniešiem
ar īpašām vajadzībām. Nometne
“Upe” ik gadu pulcē vairāk kā 60
bērnus un jauniešus, daudziem
tā ir ilgi gaidīta atkal satikšanās. Lielvārdes novada pašvaldība
atbalstīja 14 mūsu novada bērnu
un jauniešu piedalīšanos šajā
nometnē. Nometnes darbinieki,
darbnīcu vadītāji un grupu palīgi

ir brīvprātīgie, kuri darbojas šajā
nometnē vairākus gadus, katru
gadu sniedzot bērniem savu labo
roku, sirds siltumu un mīlestību.
Nometnē bērnu un jauniešu
talanti izpaudās interesantās radošās darbnīcās – gleznošanas, keramikas, video filmu veidošanas
darbnīcā un daudzās citās interesantās nodarbībās.

Paldies nometņu organizētājiem un vadītājiem, kas izmantoja Lielvārdes novada atbalstu, piedaloties bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā, lai
bērniem vasaras brīvlaiku padarītu
saturīgāku, krāsaināku un neaizmirstamāku!

Inga Škapare,

izglītības speciāliste
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Noslēdzies Lielvārdes novada
kausa turnīrs strītbolā 2016
19. augustā norisinājās izslēgšanas spēļu jeb play-off turnīrs
strītbolā Lielvārdē. Turnīrā
piedalījās 5 komandas. Komandām savstarpēji bija jāaizvada
2 spēles, kur iegūtie punkti tika
skaitīti kopā.

Sākumā bija jānoskaidro, kuras no
komandām spēlēs pusfinālā. Atlases
posms bija jāpārvar regulārajā turnīrā 4. vietu ieguvušajai “BK Vanags”
komandai, cīnoties ar sīkstajiem
“Rīgas Ērgļiem”. Ar aktīvu cīņu zem
groza un milzīgu cīņassparu katrā
epizodē rīdzinieki nodemonstrēja labu 1. spēli un spēja tikt galā
ar “BK Vanags” aizsardzību. Otrajā
“Ērgļu” un “Vanagu” spēles sākumā
izvērtās sīva cīņa, bet “Ērgļi” arī otrajā mačā izrādījās pārāki un izslēdza
spēles favorītus.
“Rīgas ērgļu” pusfināla pretinieks
- 1. vietas ieguvēja regulārajā turnīrā komanda “Avotu Reprezent”.
“Avotu Reprezent” komanda
jau 1. spēlē nodemonstrēja augsta līmeņa spēli un labu gatavību
izslēgšanas mačiem, spēles rezultāts 11:4 “Avotu Reprezent” komandai par labu. Otrā spēle pret rīdzi-

niekiem bija daudz līdzvērtīgāka,
sākumā pat vairāk labu iespēju bija
“Rīgas Ērgļiem”, bet tomēr rīdziniekiem daudz nerealizētu brīvu metienu, kas lielvārdiešiem deva iespēju
nodrošināt sev vietu play-off finālā
- 11:7 uzvara pār “Rīgas Ērgļiem”.
Otrajā pusfinālā, tiekoties
komandām “Zemākā plaukta karalis” no Rembates un “VK Būve” no
Lielvārdes, tika aizvadītas 2 spraigas cīņas, bet vairāk dominēja spēlētāji ar basketbola skolas iemaņām. Komandas “VK Būve” basketbolisti divreiz ar rezultātu 11:5
uzvarēja rembatiešus un nodrošināja sev vietu izslēgšanas spēļu
finālā.
Cīņā par bronzas medaļām tikās
komanda “Rīgas ērgļi” un komanda “Zemākā plaukta karalis”. Pirmā
spēle ritēja punkts punktā, bet
nedaudz veiksmīgāki izrādījās rembatieši, kuri ar rezultātu 11:9 pārspēja rīdziniekus. Otrajā spēlē atkal
smaga cīņa un liela spēkošanās
abām komandām, spēles izskaņā
rezultāts 9:9, sportistu auguma un
masas priekšrocības deva iespēju
Rembates komandai iemest vēl 2

punktus un izcīnīt 3. vietu play-off
turnīrā.
Lielajā finālā tikās komandas
“Avotu Reprezent” un “VK Būve”.
Pirmajā mačā ne pārāk koncentrējušies bija “VK Būves” spēlētāji, ko ātri
izmantoja “Avotu Reprezent” komandas spēlētāji un īsā laika periodā
izvirzījās drošā vadībā. Pirmā spēle
11:7 “Avotu Reprezent” labā, kas
nozīmēja, ka “VK Būvei” otrā spēle
bija jāuzvar ar rezultātu 11:7 (+4
punktiem). Otrajā mačā “VK Būve”
maksimāli koncentrējās, un spēles
sākums 5:0 viņu labā, bet “Avotu
Reprezent” nepadevās un saglabāja
spēles intrigu līdz pat mača galotnei,
taču neizdevās apturēt “VK Būves”
izcilo sniegumu, un uzvaras laurus šī
gada Lielvārdes novada kausa izcīņā
strītbolā plūca komanda ar nosaukumu “VK Būve”, kas uzvarēja otro
maču ar rezultātu 11:5.
Paldies visiem basketbola entuziastiem un sadarbības partneriem!
Paldies par izdevušos vasaras sezonu strītbolā!

Matīss Zariņš,

sporta darba organizators

Un sākas viss no gala jeb
bokss Lielvārdes novada Sporta centrā
Katra cilvēka dabiska vēlēšanās – būt stipram un drošam. Šīs īpašības var attīstīt sportojot. Lielvārde ir to izredzēto pilsētu skaitā, kur
ir sava sporta halle – tātad tiek piedāvātas lielākas sporta veidu
izvēles iespējas, bet mani, protams, interesē bokss.
No septembra Lielvārdes novada
Sporta centrā atkal darbojas boksa
sekcija. Daudzi joprojām uzskata, ka bokss ir ļoti bīstams sporta
veids, bet arī pildspalva vai dakšiņa
neveiklās rokās var būt bīstama. Lai
izvairītos no traumām, vispirms tiek
domāts par audzēkņu fizisko attīstību, jāveic neskaitāmi vingrinājumi, jo no tiem būs atkarīga boksera stāja, izpildītie sitieni, aizsargreakcija. Pirmie 2-3 treniņu mēneši
garantē traumu minimumu nākotnē. Vēlreiz gribu citēt pats sevi, ka
lauzts deguns ir nevis boksera, bet
lecīga nemākuļa vizītkarte.
Pagājušajā sezonā boksa sekciju apmeklēja dalībnieki vecumā
no 9-45 gadiem, un katrs trenējās
savu spēku amplitūdā. Izaugsme ir
acīmredzama.

Nodarbošanās ar boksu uzlabo
gan koordināciju, gan stāju, attīsta
loģisko domāšanu un prātu, māca
zibenīgi pieņemt lēmumus. Turklāt
bokss attīsta arī garīgi. Svarīga ir
prasme atslābināties. Dažkārt bokss
palīdz vairāk nekā fizioterapija.
Katrs jaunpienācējs tiek mācīts,
sākot no boksa ābeces, vēlāk treniņa lielāko laiku aizņem boksēšanās
pārī un sitienu izdarīšana pa maisu
un sitamajām plaukstām. Paralēli
klasiskajam boksam tiek mācīti arī
kikboksa elementi.
Tie audzēkņi, kuri treniņus
apmeklēja regulāri, piedalījās sparinga cīņās un sacensībās, bet
bokss nav tas sporta veids, kurā var
kaut ko sasteigt, tāpēc ļoti svarīga
ir gudrība, piesardzība un pieredze.
Nav jāizvirza mērķis kļūt par izcilu

bokseri, taču katram ir dota iespēja gūt fizisko rūdījumu un iemaņas
sevis aizsargāšanai. Patiesībā bokss
ir ekskluzīvs smagatlētikas sporta
veids, bet tā bīstamība amatieru
līmenī ir krietni pārspīlēta.
Priecājos par saviem audzēkņiem
no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Lielvārdes pamatskolas un
Jumpravas vidusskolas. Priecājos
par saviem mazajiem draugiem,
kuri, nevarēdami aizsniegt durvju
zvanu, vasarā būkšķināja pie dzīvokļa durvīm, jautājot, vai treniņš
šodien būs? Jā, būs, pagalmā zem
ābeles.
Tātad tiem bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem, kuriem
interesē bokss, atliek saņemties,
pārvarēt kūtrumu un vēlmi drēgnā
un tumšā laikā palikt siltā istabā un
nākt uz boksa treniņiem Lielvārdes
novada Sporta centrā.

Uzvarētāju komanda “VK Būve”: Vladislavs Kozlovskis, Jānis Tūtāns, Elvijs
Ermanovskis, Aigars Delvers un atbalstītāji. 		
Autora foto

Lielvārdes Amatnieku brālība
Kulturas namā „Lielvārde”, Parka ielā 3, Lielvārdē,
sadarbībā ar Lielvārdes tautastērpu centru „Josta”
organizē:
2016. gada SEPTEMBRA/OKTOBRA radošās nodarbības.
Lūgums iepriekš pieteikties e-pastā lielvardes-amatnieki@inbox.lv vai
pa tālruni 27144044 (Edīte).
21. septembrī plkst. 18.30 – Latviešu arheoloģisko un etnogrāfisko
jostu darināšana. 1. tikšanās. Tēma- pītās jostas. Dalības maksa EUR 10.
19. oktobrī plkst. 18.30 – Latviešu arheoloģisko un etnogrāfisko jostu
darināšana. 2. tikšanās. Tēma- pītās jostas. Dalības maksa EUR 10.
22. septembrī plkst. 18.30 – JAUNUMS. Adīšana. Pirmā tikšanās – bez
dalības maksas.
23. septembrī plkst. 17.30 – Latviešu arheoloģisko un etnogrāfisko
kreklu darināšana. 1.tikšanās. Dalības maksa EUR 10.
24. septembrī plkst. 10.00 – Latviešu arheoloģisko un etnogrāfisko
jostu darināšana. 1. tikšanās. Tēma – pītās jostas. Dalības maksa EUR
10.
8. oktobrī plkst. 10.00 – izšūšana baltie darbi, divvirzienu izvilkums.
Darbnīcu vada meistare SPĪDOLA LEJNIECE. Dalības maksa EUR 10, pieteikties dalībai līdz 01.10.2016.
29. oktobrī plkst. 10.00 – Latviešu arheoloģisko un etnogrāfisko jostu
darināšana. 2. tikšanās. Tēma – pītās jostas. Dalības maksa EUR 10.
Audēju kopas tikšanās katru piektdienu plkst. 18.00 – 20.00. Aicinām
pievienoties jaunus dalībniekus. Dalības maksa mēnesī EUR 12.

Vasilijs Šeļepjonoks,

bijušais smagsvars, boksa treneris

27. oktobrī plkst. 19.00 Lielvārdes kultūras namā „Lielvārde”.
Izrādes aizraujošie piedzīvojumi ir kā mācību grāmata neticīgajiem, kuri domā, ka pasaulē nav īstas mīlestības, nav negaidītu
satikšanos un neticamu notikumu. Tādi ir! Un tepat blakus. Vajag
tikai atvērt acis uz visu, kas apkārt!
Biļetes var iegādāties „Biļešu Paradīzes” un kultūras nama kasē.
Cenas: 7, 9 un 10 Eur.
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LIELVĀRDES NOVADA DOME

Lielvārdē 2016. gada 25. maijā

LIELVĀRDES NOVADA DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr.14

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

(protokols Nr. 12, punkts Nr. 2)

Lielvārdē 2016. gada 29. jūnijā Nr. 17 (protokols Nr. 14, punkts Nr. 3)

Grozījumi Lielvārdes novada domes
2015. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.12
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas
kārtība Lielvārdes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2015. gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
0.1. svītrot 3.9. punktu;
0.2. izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.1. Šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. un 3.6. punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju (fiziskās personas) dzīvesvieta ir deklarēta Lielvārdes novada teritorijā un īpašums atrodas:”
0.3. papildināt 4.1.1. punktā aiz vārda „zemi” ar vārdiem un skaitli „ne vairāk kā 2399 m2”;
0.4. papildināt 4.1.2. punktā aiz vārdiem „piekritīgo zemi” ar vārdiem un skaitli „ne vairāk kā 2ha”;
1. svītrot 6.2.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „3.9. un”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

2016.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi 2015. gada
26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojumu
raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likumā par nekustamā īpašuma nodokli noteikts, ka pašvaldība var izdot saistošos
noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijām, kā arī noteikti principi, kas pašvaldībai jāievēro, nosakot
nodokļa likmes un atvieglojumus.

2. Īss projekta satura Pašvaldības saistošo noteikumu grozījumi paredz papildināt nekustamā īpašuma noizklāsts
dokļa maksātāju kategorijas, kurām piešķirami atvieglojumi, nosakot, ka atvieglojumi
nepienākas īpašniekiem - fiziskajām personām, ja mājoklim piekritīgās zemes platība
ir lielāka par 2399m2 - pilsētas teritorijā un lielāka par 2ha- lauku teritorijā.
3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, 43.panta trešo daļu un
Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 2.punktā vārdus „Lielvārdes mūzikas skolu, Jumpravas mūzikas
un mākslas skolu” ar vārdiem „Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola”.
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījumu Lielvārdes
novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Lielvārdes novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada
24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” nepieciešami, lai pamatojoties uz Lielvārdes Mūzikas
skolas un Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas
reorganizāciju, noteikumos iekļauts reorganizētās
izglītības iestādes jaunais nosaukums – Lielvārdes
novada mūzikas un mākslas skola.

2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka
noteikumu 2.punktā izglītības iestāžu nosaukumi
- Lielvārdes Mūzikas skola un Jumpravas Mūzikas
un mākslas skola – tiks aizstāti ar reorganizācijas
procesā izveidotās izglītības iestādes nosaukumu Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola .

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu grozījumi neietekmēs
pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu grozījumi minimāli samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumus
no nekustamā īpašuma nodokļa.

4. Informācija par
Saistošo noteikumu grozījumi neietekmēs uzņēmējdarbību.
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013. gada
24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par
līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu pārbaudi
veiks pašvaldības Administrācijas speciālisti. Informāciju par saistošo noteikumu
piemērošanas kārtību var saņemt pašvaldības Administrācijas finanšu un ekonomikas
nodaļā.
Saistošo noteikumu grozījumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” (kas
bezmaksas tiek piegādāts katrā pašvaldības teritorijā reģistrētajā mājoklī), kā arī
Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv.

4. Informācija par
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
ietekmi uz uzņē
teritorijā
mējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Konsultācijas nav notikušas.

6. Informācija par Nav attiecināms
konsultācijām ar
privātpersonām

5. Informācija par Privātpersona var griezties saistošo noteikumu
administratīvajām piemērošanā izglītības iestādē vai pašvaldības
procedūrām
Izglītības nodaļā

Domes priekšsēdētājs I. Balodis

Domes priekšsēdētājs I. Balodis

Īsteno kampaņu “Īsa pamācība labā
pārvaldībā”
Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām šī gada septembrī uzsāk
kampaņu “Īsa pamācība labā
pārvaldībā”, aicinot valsts un
pašvaldību iestāžu darbiniekus
un to klientus būt pieklājīgiem,
atklātiem, godprātīgiem un atbildīgiem savstarpējā saskarsmē un grūtību risināšanā.
Kampaņas ietvaros tiesībsargs un
novadu pašvaldības savās mājaslapās un bezmaksas izdevumos katru
mēnesi izvietos karikatūras ar aicinājumu ne tikai darbiniekiem, bet
arī apmeklētājiem ievērot labas
audzināšanas un komunikācijas
pamatprincipus, cienīt vienam otru
un vienmēr meklēt labākos veidus
problēmu risināšanā.
Šajā izdevumā piedāvājam pirmo
karikatūru „Esi pieklājīgs!”
Pieklājība nav tikai ar likumu

Aizvadīti sporta svētki
Jumpravā un atklāta jaunā
2016./2017. gada sezona
Turpinājums no 3.

uzlikts pienākums, tā ir arī laba
audzināšana. Savstarpēja pieklājība ir labākais veids, kā atrisināt
vēlamo jautājumu un uzlabot labu

pārvaldību.
Tiesībsargs un pašvaldības
aicina – cienīsim viens otru un
nepagriezīsim muguru grūtībās!

lpp.

Velo – foto orientēšanās sacensībās godalgotās vietas sadalīja
komandas:
1. vieta “Neaizskaramie”, komandas sastāvā Kate Čipāne, Agija
Kolendo, Mārtiņš Lasis.
2. vieta “Joko”, komandu pārstāvēja Evija, Toms un Tomass Kozlovski
un Līga Beļinska.
3. vieta “Jumprava – Dendrārijs”
komandā piedalījās Uldis, Marta un
Ineta Liepiņi.
Atzinības balva “Ģimeniskākā
komanda” – “Baloni” – Inese, Uldis,
Haralds, Ernests Kristapuri.
Strītbolā uzvaras laurus plūca:
Jauniešu grupā: 1.vieta “Spieķi”;
2. vieta “Metta”; 3. vieta “Krāsainie
fārmerīši”
Pieaugušo grupā: 1. vieta

“Mazie”; 2. vieta “Ziemas ķirši”; 3.
vieta “Kaibala”.
Paldies visiem sporta spēļu dalībniekiem, bet īpašs paldies visiem,
kas palīdzēja sporta spēļu organizēšanā – Lielvārdes novada sporta
darba organizatoram M.Zariņam un
Lielvārdes novada jaunatnes lietu
speciālistei Z.Bērziņai, medmāsiņai R.Liepiņai, volejbola čempionāta organizatoram K.Klaucānam,
velo – foto sacensību organizatorei E.Lesničenokai, brīvprātīgajiem, M.Mālmeisteram un veikalam “Bode” par atbalstu skrējienam
“Jumpravas līkums”, M.Krjučkovskim,
Jumpravas vidusskolas sporta skolotājam J.Pamiljanam, A.Dumbram,
Jumpravas kultūras nama kolektīvam.

Krišjānis Klaucāns,
Dace Nikolaisone
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Lēdmanes bibliotēkai – 120

Pēc neprātīgām lietavām 12. augusta pēcpusdienā uz Lēdmanes bibliotēkas 120 gadu jubilejas svinībām mūs aicināja ilggadējā bibliotēkas vadītāja Veneranda Trumekalne. Ierodoties svinību vietā, katrs
saņēmām skaistu aplikāciju – magnētiņu, ko bija veidojušas skolnieces Selva un Jogita. Pasākumu ar
skaistu dziesmu „Māras ziedu vainagā” ( R. Zarembo vārdi, I. Neretas mūzika) uzsāka Inese Nereta.
Tālāk sekoja bibliotēkas vadītājas
izzinoši novadpētnieciska ekskursija pa Lēdmani, gan skaitļos, gan
arī bildēs uz ekrāna. Oficiāli bibliotēkas statūti pieņemti 1896.gada
7. augustā, līdz ar to šo datumu
uzskata par bibliotēkas dibināšanas dienu, taču vissenākā ziņa par
Lēdmani ir 1883. gada 6. augusta
žurnālā „Mājas viesis”, kur rakstīts
par ļoti lietainu vasaru, kur zemnieki ir nobažījušies par graudu ražu,
kartupeļiem, kas pūst uz lauka gluži
kā šogad, un pie visām nebūšanām
minēts, ka pastāv bibliotēka ar
paprāvu lasītāju skaitu. Uzzinājām,
ka pati pirmā būve Lēdmanes centrā bija 1873. gadā uzbūvētā vien-

stāvu skolas ēka. Bibliotēkas vadītāja uzsvēra, ka bibliotēkas pastāvēšana ir saistīta ar četrām vietām, kur tā ir atradusies: skola,
tautas nams (tagad „Lobes
krogs”), pagastmāja un bērnudārzs. Veneranda raiti stāstīja par
visiem bijušajiem bibliotekāriem,
pieminot tos, kuri ieradušies uz
pasākumu: Romualds Zarembo,
Daina Komarovska, Aija Pulkstene,
Valentīna Poļanska, Marija Zenka,
un viņus sumināja ar piparkūku un ziediem. Pasākumu daudz
krāsaināku padarīja dāmu vokālā
ansambļa „Stari” skaistās dziesmas. Sveikt bibliotēku jubilejā bija
ieradušies kolēģi no reģiona un

kaimiņu bibliotēkām. Savukārt
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte, veltot
skaistus apsveikuma vārdus, atgādināja Venerandai par grāmatas par
Lēdmani rakstīšanu. Sveicēju pulkā
bija vairāku Lēdmanes iestāžu pārstāvji, kā arī Lēdmanes iedzīvotāji. Noslēgumā namamāte aicināja
visus klātesošos baudīt cienastu,
ko sarūpēja biedrības „Mājas sajūta” vadītāja Aija Rempe. Paldies
par garšīgajiem siera cepumiem
Dailai Vanagai. Paldies Venerandai
par teicami noorganizēto pasākumu. Bija jauki.

Zenta Dreiska,

Lēdmanes bibliotēkas lasītāja

Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Laganovskis sveic
bibliotēkas vadītāju Venerandu Trumekalni.
Foto: Maruta Ruskule

Šis laiks mums uzticēts zem sargeņģeļa baltā spārna

Pensionāru biedrības biedri un viesi vienojušies kopīgā foto.												
Lielvārdes Pensionāru biedrības jubileju svinējām augusta pēdējā sestdienā, pilnestības laikā, kad
smaržo gan ziedi, gan augļi un visa kā ir papilnam, nekā netrūkst, lielā un mazā politika atkāpusies,
apkārt skan savējo balsis un beidzot var ļauties laimes izjūtai. Un patiešām, netrūka ne savējo, ne
kaimiņu, ne tuvējo, ne ļoti tālo draugu.
Tomēr jādomā, kāpēc tik daudzi, būdami vēl gluži žirgti, aizejot
pensijā, sāk nīkuļot? Laikam jau
viņiem nav tā, ko sauc par rezerves
izeju jeb citu variantu. Tad nu līdz
ar maizes darbu viss it kā ir beidzies. Tomēr citiem tādā pašā vecumā daudz kas vēl tikai sākas. Laika
kvotas, protams, tērējas bez žēlastības, tomēr mēs joprojām sapņojam un dažus sapņus arī piepildām
– radoši, atdevīgi un vecumskaisti. Tad drošākie atnāk pie mums,
kuriem ir vecumdienu plāns A un B.
Jubileju greznoja pašu pensionāru dārzos izaudzētie ziedi un sūnās
iekārtojušās sēņu saliņas kā atmiņa no biedrības 10 gadu slavenajām Rūtas un Romualda Kolužu
sēņu izstādēm. Ilze Kloviņa iepriecināja ar savu jauno gleznu izstādi
„Ilūzijas”, kurās gleznotājas tā brīža
redzējums sajaucies ar krāšņām ilūziju noskaņām.
Bijām sagatavojuši dāvanu mūsu
pašu biedriem un ielūgtajiem viesiem – kārtīgu 16 lappušu krāsainu bukletu ar daudz fotogrāfijām,
ietverot tajā biedrības 15 gadu darbības pieredzi. Fotostāstam „Kamēr
mums vēl pieder šis laiks”, kas
tapa Rūtas Kolužas vadībā, saņē-

mām novada pašvaldības atbalstu Nevalstisko organizāciju projektu konkursā biedrības projektam
„Nodzīvot ilgi, aktīvi un laimīgi”.
Ar biedrības simbolisko logo, (tā
pamatā lietojam vienu no senbaltu spēka zīmēm – ar gudrības un izziņu avotu no Akas, ar
Dieva un Māras veidoto Sauli vidiņā un Dārziņa jeb sētiņas uzdevumu sargāt vidiņā ierakstīto un svētos Daugavas vilnīšus, kas apskalo
Lielvārdes krastu) varēja sākties
jubilejas svinības. Ar pateicības vārdiem un klaviermūziku.
Paldies mūsu biedriem, kuri
2001.gada 23. maijā sanāca kopā
un parakstīja Lielvārdes Pensionāru
biedrības dibināšanas kopsapulces
protokolu un vēl joprojām ir uzticīgi
mūsu biedrībai: Mirdzai Tīcmanei,
Guntai Spotei, Zinaīdai Mežapuķei,
Edgaram Nullem, Guntai un Uldim
Viršiem, Ārijai Priedītei, Jānim
Teicānam.
Paldies biedrības saskanīgai un
darbīgai valdei un kolektīvu vadītājiem, uz kuriem balstās biedrības
dzīve un daudzveidība, kuri uzņēmušies atbildību, katrs zina savu
jomu, nopietni strādā un brīvprātīgi ziedojas saviem biedriem, lai

biedrība darbotos kā labs pulkstentiņš: Maijai Uzulniecei, Rūtai un
Romualdam Kolužiem, Skaidrītei
Vītolai, Ilzei Kloviņai, Mirdzai
Tīcmanei, Inārai Bernānei, Veronikai
Kudeiko, Mārai Šepetovskai, Annai
Ciganskai, Skaidrītei Tilakai, Ārijai
Priedītei , Aivaram Balodim, Edītei
Graudiņai.
Paldies nekādos amatos speciāli neiezīmētajiem mūsu lielākajiem palīgiem, mūsu trako ideju un
daudzo darbu un pienākumu palīgiem: Ilgai un Alfrēdam Liepiņiem,
Terēzijai
Kupčai,
Antonam
Bernānam, Gaidai Kurtišai, Laimai
Jaundālderei, Jurim Kasparam,
Anastasijai Neretniecei, Mārai
Zvidriņai, Dzintrai Duļķinai, Aijai
Ūbelītei, Lienai Laukšteinai, Mārim
Medenim, Jāzepam Uzulniekam.
Ignorējot traumas un ķibeles, jubilejas koncertā uzstājās
visi biedrības
amatiermākslas
kolektīvi: dziesmu ansamblis
„Lielvārdietes” Edītes Graudiņas un
Aivara Baloža vadībā, teātris „Paši”
režisores Skaidrītes Tilakas vadībā un deju kopa „Sidrabotie gadi”
Ārijas Priedītes vadībā. Svinības
jauki papildināja mūsu jauniegūtie draugi un mūsu jaunā projekta

„Zelta zeme” sadarbības partneri
– Lielvārdes folkloras kopa „Josta”.
Esam pateicīgi vadītājai Ilzei
Vecmanei un kopas dalībniekiem.
Kas gan mēs būtu bez mūsu uzticamajiem biedrības draugiem. Un
te nu viņi visi bija klāt ar labiem
un mīļiem vārdiem, ar humoru, ar
ziediem un dāvanām un galvenais
– ar savu uzticamo klātbūtni, kā tas
labiem draugiem klājas. Mūs sveica
mūsu pašu Lielvārdes novada pašvaldība, draugi un labvēļi, un delegācijas no draugu biedrībām ar to
vadītājiem: mūsu vistuvākie kaimiņi – Ķeguma Pensionāru biedrība,
jaundibinātā biedrība „Viršu laiks”
no Daugavas kreisā krasta Birzgales,
daudzu gadu uzticīgu draudzību
uzturošie Gulbenes pilsētas pensionāru apvienība ar pārstāvjiem
no deju kolektīva „Reveranss” un
Gulbenes novada pagastu apvienība „Atspulgs-5”, mūsu skolotāja ikgadēju jaunu deju ierādīšanā
Ausma Dombrovska no Jēkabpils
deju kolektīva „Daugavietes”,
brīnišķīgi draugi jau ar uzticības
stāžu Amatas novada biedrība
„Dzīvotprieks”, kā arī mūsu visjaunākie draugi un visgarāko ceļu
atbraukusī interešu kopa „Rude” no
Nīcas novada, kur esam uzaicināti
sniegt Ziemassvētku koncertu visa
Nīcas novada pensionāriem. No
sirds pateicamies visiem mūsu palīgiem un sveicējiem! Un tad tapa

Foto: Māris Medenis

jubilejas lielā kopbilde .
Gan svētkos, gan ikdienā mēs
ļoti labi jūtamies savās abās mājās
Dienas centrā un kultūras namā
„Lielvārde”, abās vietās vienmēr
esam saņēmuši palīdzību, atbalstu un cieņas pilnu attieksmi, sākot
no vadības un beidzot ar apkalpojošo personālu, ar sapratni pieciešot mūsu vecumgadu fizisko spēku
robežas un dīvainības. Paldies!
Lai mēs spētu pastāvēt savā
interesantajā un veselīgajā biedrības dzīvesveidā, savu vienīgo veco
ļaužu organizāciju kā labā ģimenē
savus vectētiņus un vecmāmiņas,
gan morāli, gan finansiāli vienmēr atbalstījusi Lielvārdes novada pašvaldība un tās dienesti. Šis
atbalsts dod mums spēku noturēties. Paldies!
Mums liekas, ka pašlaik ir unikāls un neatkārtojams laiks, kāds
veco ļaužu dzīvē Lielvārdē nav bijis
un laikam arī tāda vairs nebūs. Mēs
nezinām, cik ilgi vēl. Jā, būs kaut
kas citāds, tā kā šodien vairs nebūs
nekad. Tomēr vēl mums pieder šis
laiks kā dārga dāvana. Ne to drīkst
izniekot, ne skaudīgi turēt tikai sev.
Tādēļ atkal un atkal saucam un
laipni aicinām biedrībai pievienoties jaunus papildspēkus!

Nora Ivanova,

Lielvārdes Pensionāru biedrības
priekšsēdētāja

8

Novada aktualitātes

Nr. 9 (470) / piektdiena / 2016. gada 16. septembris

Mana Lielvārdes skola
Katram no mums ir sava skola. Neaizmirstamā. Vairāki tūkstoši
Latvijas pilsoņu par savējo sauc Lielvārdes vidusskolu, kur iegūti
izglītības un kultūras pamati personības tālākai attīstībai. Daudzi
te satikuši nākamos dzīvesbiedrus un draugus visam mūžam. Lielvārdes vidusskolu vizuāli katrs atceras citādu – atkarībā no laika,
kad mērots ceļš uz skolu.
Manai Lielvārdes vidusskolai ir divējādas sejas. Pirmā – pa sešām
ēkām izvietotā ar centru Sarkanajā skolā (tautas dots nosaukums),
otrā – tagadējā Gaismas ielā uzceltā.

Lielvārdes vidusskola –
Melkerte, Andris Gribusts, Antra
no sešām ēkām uz vienu
Virsnīte un Vitauts Priednieks.
Kad es 1953.gadā ar tikko Par skolotājiem strādājuši pieci
Latvijas Valsts pedagoģiskajā insti- Gribustu dzimtas pārstāvji no
tūtā iegūto diplomu ierados mācīt divām paaudzēm.
bērniem latviešu valodu un literatūru, Lielvārdes vārdam atbilsto- Vidusskola ar vairākiem
ša skolas nama (man par pārstei- simtiem audzēkņu
Kopš 1979.gada Lielvārdes vidusgumu) nemaz nebija. Divdesmit
gadus skolotāji starpbrīžos bija stei- skola lepojas ar Edgara Kauliņa
gušies no vienas ēkas uz otru, kur vārdu, turpinot augt un pilnveidoties, lai katru gadu 1.septembija izvietotas klases.
No vēstures. Otrā pasaules kara brī skolas solos apsēstos simtiem
ugunīs (1944.gada naktī no 5. uz skolēnu. Savulaik bijuši gadi, kad
6.oktobri) nodega Daugavas (kopš audzēkņu skaits pat tuvojies tūk1938.gada – Lāčplēša) pamatskola. stotim. Ar cittautu iedzīvotāju parāPirmā pasaules kara laikā sagrā- dīšanos Lielvārdē un tās apkārtnē
va Lielvārdes draudzes skolu. Tā jau piecdesmito gadu vidū skolā
nu iznāca, ka abos pasaules karos izveidojās krievvalodīgo plūsma,
kas tur atradās līdz 1984.gadam,
Lielvārdes bērni zaukad Lielvārdē ekspluatācijā nodeva
dēja skolu.
2.vidusskolu – krievu valodā runājoLielvārdes vidusšiem bērniem. Pirms tam E.Kauliņa
skola durvis vēra
Lielvārdes vidusskolā ilgus
1945./1946. mācīgadus mācības notika
bu gadā. Direktors
Lielvārdes
divās maiņās.
Arvīds Alsups bija
vidusskolas absolventi
savas dzīves un darba
Jaunajā
mācīpratis pierādīt vidusceļos sastopami
bu gadā E.Kauliņa
skolas
nepieciedaudzviet Latvijā, arī
Lielvārdes
vidusšamību Lielvārdē,
Rīgā. Par viņiem lasām
skolā mācības sāka
jo tuvākās (Rīgā,
presē un viņus
510 skolēni, 54 no
Siguldā, Jaunjelgavā)
redzam TV
viņiem – pirmklasnieatradās 50 km attāraidījumos.
ki, pēc ilgāka pārtraukulumā. Skolēnu skaima atkal ir divas desmitās klatam ar katru gadu pieaugot, skolas vajadzībām tika pie- ses. Šogad izglītības iestādē blamērotas vēl piecas savrupmā- kus Latvijas valsts karogam greznojas: Krastiņu (Slimnīcas ielā 33), jas E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
Strižuku (Lāčplēša ielā 13), Kalniņu mirdzošais karogs, kas tika iesvē(Ausekļa ielā 8), Zīderes (Lāčplēša tīts skolas salidojumā 2015.gadā.
ielā 20) un Poriešu (Lāčplēša ielā Jau otro gadu desmitu direktors ir
23). Tikai 1961.gadā (direktors Aigars Kruvesis.
Zigfrīds Kupcis) ielika pamatakmeni jaunajai skolas ēkai, kurā E. Kauliņa Lielvārdes
mācības tika uzsāktas 1964.gada vidusskola – manējā!
Kāpēc es, kas 16 gadus zinā1.septembrī.
No 1965. līdz 1982.gadam skolu šanas guvu vairākās skolās, par
vadīja direktors Staņislavs Gribusts, savējo saucu tieši Edgara Kauliņa
pēc tam dažus gadus arī Anastasija Lielvārdes vidusskolu? Te, Lielvārdes

Lielvārdes vidusskolas 1976. gada absolventi ciemos pie skolotājas Bļodones š.g. 27. augustā. No kreisās: Ingmārs
Siņijs, Andulis Verza, Velta Verza, Rasma Kristapsone, Dzidra Bļodone, Daina Kaļinka, Ruta Ābelīte, Aldis Baumanis.
vidusskolā, aizvadīju visu savu skolotājas darba mūžu, te Lielvārdes
vidusskolas diplomus saņēmuši abi
mani dēli un visi četri mazbērni. Te, iestudējot Gunāra Priedes
lugas un paralēli mācoties Latvijas
Valsts konservatorijas Teātra fakultātes neklātienes nodaļā, kļuvu par
režisori. Te, Lielvārdē, piedalījos latvisko tradīciju un Andreja Pumpura
muzeja veidošanā un darbā, te
mans mūžs savijies ar daudzu bijušo skolēnu dzīvēm, jo biju audzinātāja sešiem klašu kolektīviem.
Lielvārdes vidusskolas absolventi
savas dzīves un darba ceļos sastopami daudzviet Latvijā, arī Rīgā.
Par viņiem lasām presē un viņus
redzam TV raidījumos. Viņi, savukārt, neaizmirst savu skolu. Daudzi
klašu kolektīvi pulcējas ne tikai
skolas rīkotajos salidojumos, bet
arī pašu saorganizētajās saiešanās. Nepārspēta ir viena no manis
audzinātajām klasēm (Lielvārdes
vidusskolas 26. izlaidums, 1976.g.),
kas šogad jau četrdesmito reizi pēc
skolas beigšanas augusta pēdējā sestdienā, ko biju noteikusi kā
savas mājas atvērto durvju dienu,
atnāca ciemos pie Daugavas.
Otra laureāte (no man zināmajām) ir mana 20. izlaiduma klase

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola sava 71. mācību gada priekšvakarā.
Ritvara Raita foto
(1970.g.), kas ilgu laiku katru gadu
sanāk kāda klasesbiedra ģimenes mājā, bet turpceļā parādās arī
audzinātājai. Mani patīkami pārsteidza Sarkanās skolas absolventi
no 6.izlaiduma (1955.g.) un 9.izlaiduma (1958.g.), kas pieteica vizīti un ieradās ciemos Upes ielā pie
viņu laikā vēl tik jaunās skolotājas.
Paldies un daudz veiksmju
Jaunajā mācību gadā!
Paldies jums, mīļie absolventi,
kas mani apciemoja, paldies visiem,
kas atceras savu skolu un tās peda-

gogus, un saglabājuši interesantas atmiņas, kas uzdzirkstī tikšanās
reizēs! Savukārt es no sirds atvainojos un izlūdzos piedošanu tiem
audzēkņiem, kuriem, pašai negribot, esmu pāri nodarījusi, sarūgtinājusi vai apvainojusi. Mans dzīves mērķis bija mācīt un, audzinot
ar mīlestību, vairot gaismu. Jums,
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas saime, novēlu daudz tikšanās
prieka un veiksmes Jaunajā mācību gadā!

Dzidra Bļodone

Lielvārdē atzīmē Starptautisko jaunatnes dienu
12.augustā visā pasaulē un arī Latvijā atzīmēja Starptautisko jaunatnes
dienu. Lielvārdē šo dienu par godu jauniešiem un jaunībai svinēja jau otro
gadu. Šogad par īpašo svētku datumu tika izvēlēts 20.augusts. Visas dienas
garumā jauniešiem tika piedāvātas dažādas aktīvās atpūtas iespējas, bet
vakarā – ballīte uz Spīdalas saliņas.
“Tā kā laika apstākļi Jaunatnes dienā
burtiski lutināja, tās dalībnieki varēja
veldzēties ūdens atrakcijās, dziedāt karaoke, spēlēt «dvieļbolu», iemūžināt šo
mirkli un sevi foto stūrītī, apmeklēt teātra meistarklasi, iesaistīties radošajā darbnīcā «Vēja Zvani», kā arī satikt florbola
kluba «Lielvārde» spēlētājus – Latvijas
čempionus. Vakarā visi gados un sirdī
jaunie tika aicināti uz grupas «GainFast»
koncertu un nakts zaļumballi.
«Pasākumu organizēja Lielvārdes
novada pašvaldība kopā ar Lielvārdes
novada Jauniešu domi. Pasākuma darba
grupā bija 13 cilvēku, bet bija arī daudz
citu brīvprātīgo palīgu, kuri iesaistījās
pasākuma tapšanā. Viena no jaukākajām lietām ir tā, ka šajā pasākumā
visi viesi un rīkotāji bija tikai un vienīgi
Lielvārdes novada uzņēmēji, entuziasti

vai vienkārši radoši cilvēki. Lielvārdietes
Aija Krompāne, Aiga Krinģele, florbola
klubs «Lielvārde», jumpravietis Raivis
Rozentāls ar «BB burbuļiem», draudzes
«Gars un patiesība» jaunieši. Prieks par
to, ka apmeklētāju skaits, salīdzinot ar
pagājušo gadu, bija ievērojami lielāks.
Vakarā «GainFast» koncerts bija ļoti
uzmundrinošs un sirsnīgs. Patīkami, ka
zaļumballe aizvadīta bez starpgadījumiem. Liels paldies ikvienam, kurš radīja šos svētkus, tos apmeklēja un svinēja
jaunību kopā ar mums! Tiekamies jau
2017.gada jauniešu dienā!” ar iespaidiem par otro Jaunatnes dienu dalās
Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciāliste Zita Bērziņa.

Keita Rožāne,

„Ogres Vēstis Visiem”

Lielvārdes novada jaunieši paši prot sev sarīkot svētkus!
Foto no Lielvārdes Jaunatnes dienas rīkotāju arhīva

Novada aktualitātes
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Skolēnu autobusa maršruta kustības saraksts 2016./2017. mācību gadā

JUMPRAVA 1. maršruts

Lukoil DUS (Skrīveru robeža) – Viņķelmane – Dzelmes – SIA ”Lāčplēša grauds” – Dzelmes – Jumpravas vidusskola
Rīta reiss

Pēcpusdienas reiss *

Vakara reiss *

Pieturvietas nosaukums

Atiešanas laiks Pieturvietas nosaukums

Atiešanas Pieturvietas nosaukums
laiks

Atiešanas
laiks

Lukoil DUS (Skrīveru robeža)

07:20

Jumpravas vidusskola

15:40

Jumpravas vidusskola

17:20

Dārzniecība

07:22

Kultūras nams

15:45

Kultūras nams

17:25

Galviņas

07:24

Mālkalni (kompleksa pagrieziens) 15:50

Mālkalni (kompleksa pagrieziens) 17:30

Velnadobe

07:26

Līči

15:53

Līči

17:32

Viņķelmanes stāvlaukums

07:29

Jumpravas kapi

15:56

Jumpravas kapi

17:35

Stabulnieki

07:32

Stari

15:59

Stari

17:39

Dzelmes (A6)

07:35

Dzelmes (Daugavkrastu iela)

16:01

Dzelmes (Daugavkrastu iela)

17:41

Pūces

07:37

Pūces

16:05

Pūces

17:46

Statoil DUS (Priežkalni)

07:39

Statoil DUS (Priežkalni)

16:07

Statoil DUS (Priežkalni)

17:48

Uzkuri

07:40

Uzkuri

16:10

Pūces

17:51

SIA ”Lāčplēša grauds”
* autobusu satikšanās vieta

07:44 *

SIA ”Lāčplēša grauds”
* autobusu satikšanās vieta

16:12 *

Dzelmes (A6)

17:57

Uzkuri

07:48

Uzkuri

16:16

Stabulnieki

18:00

Pūces

07:50

Statoil DUS (Priežkalni)

16:22

Viņķelmanes stāvlaukums

18:05

Dzelmes (Daugavkrastu iela)

07:55

Pūces

16:25

Velnadobe

Stari

07:57

Dzelmes (A6)

16:30

Dārzniecība

Lēdmanes pagastsKrapes pagasts-Lēdmanes
pamatskola-Lēdmanes
pagasts-Lauberes
pagasts-Lēdmanes
pamatskola
Pieturvietas
nosaukums

Rīta Pēcpusreiss dienas
reiss

Ūdenstornis

7:25 15:30

Lobeslīči

7:28 15:33

Bricēni

7:30   15:35

Eijas

7:35 15:40

Āriņi

7:45 15:50

Krapes
pienotava

7:47 15:52

Gatves

7:50 15:55

Lēdmanes
muiža

7:52 15:57

18:08
18:10

Ziediņi

7:53 15:58

18:12

Pakalni

7:54 15:59

Zeļģi

7:56 16:01

Intas

7:57 16:02

Lēdmanes
pamatskola

8:00 16:05

Jumpravas kapi

08:00

Stabulnieki

16:35

Līči

08:03

Viņķelmanes stāvlaukums

16:40

Pagrieziens uz kompleksu (Vecainītes) 08:05

Velnadobe

16:43

Jumpravas vidusskola

Dārzniecība

16:45

Lukoil DUS (Skrīveru robeža)

16:48

Dārzniecība

16:50

Veckazāku
pagrieziens

8:05 16:10

Galviņas

16:52

Rozītes

8:07 16:12

Velnadobe

16:52

Eglītes

8:10 16:15

Viņķelmanes stāvlaukums

16:55

Kraujas

8:15 16:20

Dzelmes (Daugavkrastu iela)

17:05
17:15

Krodzinieki(
Laub.pag)

8:20 16:25

Jumpravas vidusskola

Degļi

8:25 16:30

Zemturi

8:33 16:38

Kārklziedi

8:37 16:42

Upeni

8:40 16:45

Bekubodes
ceptuve

8:45 16:50

Lēdmanes
pamatskola

8:47 16:52

08:10

Lukoil DUS (Skrīveru robeža)

LĒDMANE

2. maršruts

Siliņi (Lēdmanes pagasts) –Lāči - Timsēni – Mistauti – Jumpravas vidusskola
Rīta reiss
Pieturvietas nosaukums

Pēcpusdienas reiss *
Atiešanas Pieturvietas nosaukums
laiks

Vakara reiss *
Atiešanas Pieturvietas nosaukums
laiks

Atiešanas
laiks

Siliņi (Lēdmanes pagasts) – maršruta sākums 07:30

Jumpravas vidusskola

15:40

Jumpravas vidusskola

17:15

Apsēni (Lāči)

07:34

Zvirgzdu pagrieziens

15:45

Kultūras nams

17:18

Timsēni

07:37

Veides (dzelzc. pārbr.)

15:48

Zvirgzdu pagrieziens

17:22

Paipalas

07:40

Rubeņi

15:55

Veides (dzelzc. pārbr.)

17:25

Dravnieki

07:42

Mētrāji, Briežgalvas

16:00

Burtnieki

17:32

Mistauti

07:46

Burtnieki

16:07

Mistauti

17:35

Burtnieki

07:50

Mistauti

16:10

Dravnieki

17:40

Jumpravas vidusskola

07:55

Dravnieki

16:15

Putniņi

17:42

Mednieki

08:00

Putniņi

16:17

Timsēni

17:45

Rezgaļi 2 (apgriešanās vieta)

08:05

Timsēni

16:20

Apsēni (Lāči)

17:48

Mētrāji, Briežgalvas

08:07

Apsēni (Lāči)

16:23

Siliņi (Lēdm. pag.) – maršruta gala punkts

17:52

Rubeņi

08:09

Siliņi (Lēdmanes pagasts) 16:27

Veides (dzelzc. Pārbr.)

08:15

Jumpravas vidusskola

Zvirgzdu pagrieziens

08:17

Jumpravas vidusskola

08:21

Autobuss nekursē skolēnu brīvdienās !!!
Kustības grafiks var mainīties par
dažām minūtēm atkarībā no laika
apstākļiem un ceļu stāvokļa.

16:40

* Pirmssvētku dienās maršruta reisa laiks var tikt mainīts!

VAS „Latvijas dzelzceļš” slēdz dzelzceļa
pārbrauktuves sliežu ceļu remontdarbu laikā
Ņemot vērā informāciju, kas saņemta no VAS “Latvijas dzelzceļš”,
informējam par plānotajiem dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas
laikiem.
16. septembrī no pulksten 08.00
līdz 16.30 tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuve uz Valsts autoceļa V985
Kaibala – Annas Lielvārdes pagasta teritorijā (dzelzceļa līnijas posma
Lielvārde – Skrīveri 57. kilometrs).

07.00 līdz 19.00 tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuve uz Valsts autoceļa
V971 Lielvārde – Rozītes (Lēdmanes
ceļš) Lielvārdes pilsētas teritorijā
(dzelzceļa līnijas posma Lielvārde –
Skrīveri 54. kilometrs).

21. septembrī no pulksten

23. septembrī no pulksten 08.30

līdz 14.30 tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuve uz Valsts autoceļa V974
Dzelmes – Veckrape Jumpravas
pagasta teritorijā pie mājām
„Zvirgzdi” un “Veides” (dzelzceļa
līnijas posma Lielvārde – Skrīveri
64. kilometrs). Slēgtās dzelzceļa
pārbrauktuves apbraukšana paredzēta, izmantojot Daugavas ielas
dzelzceļa pārbrauktuvi Jumpravas
centrā.

28. septembrī no pulksten
08.30 līdz 14.30 tiks slēgta dzelzceļa pārbrauktuve uz Daugavas ielas
Jumpravas pagasta centrā (dzelzceļa līnijas posma Lielvārde – Skrīveri
62. kilometrs).
Remontdarbu laikā līdz 2016.
gada 26. oktobrim Lielvārdes novada teritorijā esošo dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšana paredzēta arī
turpmāk, vidēji vienu dienu nedēļā uz 2 – 12 stundām (atkarībā no

veicamo darbu apjoma), slēdzot
kādu no novada teritorijā esošajām
dzelzceļa pārbrauktuvēm.
Par nākamajiem datumiem un
laikiem, kad tiks plānots slēgt kādu
no novada teritorijā esošajām pārbrauktuvēm, pašvaldība informēs pēc precīzākas informācijas
saņemšanas no VAS “Latvijas dzelzceļš” mājaslapā www.lielvarde.lv
un iespēju robežās arī „Lielvārdes
Novada Ziņās”.
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Skolēnu autobusa maršruta kustības saraksts 2016./2017. mācību gadā

LIELVĀRDE
1. maršruts

2. maršruts

Pagrieziens uz lidlauku – Avotu iela – Lielvārdes mūzikas skola –
Mednieku iela – Avotu iela – Pieturvieta “Sporta centrs”
Rīta reiss:

Avotu iela – Annas - “Kaibalas skola” – Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskola – Avotu iela – Lauktehnika/ Veikals “Spīdola” – Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola – “Kaibalas skola”
Rīta reiss:

Pēcpusdienas reiss:

Pēcpusdienas reiss:

Pieturvietas nosaukums

Atieša- Pieturvietas nosaukums
nas
laiks

Atiešanas
laiks

Pieturvietas nosaukums

Atieša- Pieturvietas nosaukums
nas laiks

Pagrieziens uz lidlauku

7:00

Avotu iela

15:25

Avotu iela

6:42

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 15:30

Rembate

7:20

A.Pumpura iela/ “Jaunā muiža” 15:28

Pieturvieta “Pils iela”

6:47

VPII “Pūt Vējiņi”

15:32

Avotu iela

7:28

k/n “Lielvārde”

15:30

Gaismas iela

6:50

Laivu iela

15:37

k/n “Lielvārde”

7:32

Lauktehnika/veikals “Spīdola”

15:32

“1905.gada” piemineklis

6:54

Lielvārdes Mūzikas skola

15:39

Lielvārdes mūzikas skola

7:34

Lielvārdes mūzikas skola

15:34

Lapsu ferma

6:59

Lauktehnika/ Veikals “Spīdola”

15:41

Lauktehnika/veikals “Spīdola”

7:35

k/n “Lielvārde”

15:37

Annas

7:05

k/n “Lielvārde”

15:43

k/n “Lielvārde”

7:36

Avotu iela

15:40

Ķedeles

7:11

A.Pumpura iela/ “Jaunā muiža”

15:45

A.Pumpura iela/ “Jaunā muiža” 7:38

Rembate

15:48

Grilnamiņš

7:15

Avotu iela

15:47

Mednieku iela

7:40

Pagrieziens uz lidlauku

16:08

Senči

7:22

Pieturvieta “Pils iela”

15:52

Zvaigžņu iela

7:41

Avotu iela

16:16

Uzkuri

7:27

Tirgus laukums

15:53

Avotu iela

7:45

Mednieku iela

16:19

“Enkurāji”

7:29

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 15:57

Pieturvieta “Pils iela”

7:52

Zvaigžņu iela

16:20

Jaundruvas

7:33

Lāčplēša kantoris

16:00

Tirgus laukums

7:56

Pieturvieta “Pils iela”

16:32

SIA “Lāčplēša grauds”
(krustojas ar Jumpravas autobusu)

7:44

Kaibalas pamatskola

16:09

“Ambulance”

7:58

Tirgus laukums

16:34

“Kaibalas skola”

7:48

8:00

“Ambulance”

16:36

SIA “Lāčplēša grauds”
(krustojas ar Jumpravas autobusu)

16:12

Pieturvieta “Sporta centrs”

Pieturvieta “Sporta centrs”

16:30

Lāčplēša kantoris

7:57

Senči

16:20

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

8:00

Uzkuri

16:24

“Ambulance”

8:02

“Enkurāji”

16:26

Tirgus laukums

8:04

Jaundruvas

16:30

Dzelzceļa stacija “Lielvārde” laukums 8:05

Grilnamiņš

16:37

Avotu iela

8:10

Ķedeles

16:42

Lauktehnika/ Veikals “Spīdola”

8:15

Annas

16:48

Laivu iela

8:20

Lapsu ferma

16:53

VPII “Pūt Vējiņi”

8:25

Pieturvieta “Lielvārde”

16:58

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

8:28

k/n “Lielvārde”

17:00

Lāčplēša kantoris

8:30

Avotu iela

17:05

“Kaibalas skola”

8:35

Pieturvieta “Pils iela”

17:10

Lāčplēša kantoris

8:50

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

8:55

Jauniešu telpā noskaidroja,
vai esi gatavs skolai
Skola jau sākusies, bet divas dienas pirms skolas jauniešu telpā Lielvārdē jauniešiem un jebkuram interesentam bija iespēja atkārtot vasarā, iespējams, piemirstās
rakstīšanas, lasīšanas un rēķināšanas prasmes. Uzdevumi bija pielāgoti dažādam
zināšanu līmenim. Pirmajā dienā telpu apmeklēja 8 mācīties gribētāji, kuri pildīja dažādus matemātikas uzdevumus, pārbaudīja savu fizisko formu sporta uzdevumos un labi pavadīja laiku ar sen nesatiktiem draugiem. Otrajā dienā pievērsāmies
mācībām nopietnāk. Sešas meitenes, kuras bija ieradušās, pildīja dažādas mīklas un
minēja „cietos riekstus”, izgrieza ģeometriskas figūras un veica citus uzdevumus.
Cerams, tas palīdzēja jauniešiem atcerēties skolas solā apgūtās zināšanas un sagatavoties jaunajam mācību posmam. Lai visiem izdevies mācību gads!

Kafija ar politiķiem
Jumpravā

Atiešanas laiks

Koris “Lāčplēsis” sāk jauno sezonu
un aicina jaunus dalībniekus!

29. septembrī 15.00 jaunieši laipni aicināti uz „Kafiju ar politiķiem” Jumpravas
kultūras namā! Diskusijas mērķis ir veicināt jauniešu un pašvaldības sadarbību un
līdzdalības iespējas. Diskusijas tēmas ierosinās jaunatnes lietu speciāliste, ņemot
vērā šobrīd aktuālākos jaunatnes politikas jautājumus Latvijā. Pasākumu organizē
Lielvārdes novada Jauniešu dome sadarbībā ar pašvaldību.

Karjeras nedēļā aicinās
jauniešus iepazīt darba tirgu
No 10. līdz 14. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa. Šī gada Karjeras nedēļas tēma “ES BŪŠU... darba tirgū” aicina jauniešus iepazīt darba tirgu un tā daudzveidību, plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem,
apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos.
Šogad Karjeras nedēļa vienlaikus notiks 24 Latvijas pilsētās un novados, tai skaitā arī Lielvārdē un novadā: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā,
Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē,
Talsos, Dagdā, Preiļos, Tukumā, Bauskā, Limbažos, Smiltenē un Līvānos. Pasākumu
programma šajās pilsētās un novados būs pieejama interneta vietnē: viaa.gov.lv/
karjeras_nedela, savukārt jaunumi un foto galerijas draugiem.lv/viaa un facebook.
com/KarjerasNedela.Karjeras nedēļu jau piekto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un atbalsta Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkls „Euroguidance”. Plašāku informāciju par pasākumiem
Lielvārdes novadā meklējiet arī Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos oktobrī.

13. oktobrī plkst. 18.00 Jauniešu telpā Lielvārdes novada Sporta centrā 2. stāvā visi tiek aicināti uz filmu vakaru, kurā rādīs
filmu “Zvērests” (The Vow). Būs popkorns.

Zita Bērziņa,

jaunatnes lietu speciāliste

Koris „Lāčplēsis” Gruzijā. 						

Foto: Vita Ozola

Koris “Lāčplēsis” laikā, kad Latviju savā varā bija pārņēmuši tumši lietus mākoņi, deviņas dienas augustā baudīja Gruzijas karsto sauli, tikpat karsto viesmīlību un visgardākos
ēdienus.
Ilgi gatavojāmies šim braucienam un esmu
ļoti priecīgs, ka ar mūsu drauga Gruzijā Rezo
palīdzību šis brauciens izdevās tieši tāds! Šī
brauciena laikā pabijām gan Tbilisi, gan otrajā lielākajā pilsētā Kutaisi, baudījām Boržomi
avotu dziednieciskās īpašības, kāpām un
braucām Svanetijas kalnos Mestijā un baudījām Alazānas ielejas slavenos Kindzmarauli
vīnus! Klausījāmies un teicām neskaitāmus tostus! Un, protams, dziedājām. Sniedzām koncertus Vardzijas alu klostera pakājē un baudījām
Svanu vīru ansambļa skanīgās dziesmas Mestijā.
Un vēl, un vēl... Par to stāstīsim kādā no nāka-

majiem „Lielvārdes Novada Ziņu” numuriem un
cerams, ka dalīsimies arī ar fotogrāfijām izstādē!
Nu jau esam atsākuši savu sezonu. Tuvojas
Latvijas simtgades Dziesmu svētki un tos, kuri
vēlas piedalīties mūsu nākamajos piedzīvojumos un vienoties kopīgās dziesmās, aicinām
pievienoties mums! Gaidām gan vīrus, gan sievas, gan puišus, gan meitas katru otrdienu un
ceturtdienu kultūras namā “Lielvārde” no plkst.
19.00 līdz 21.00! Uz tikšanos!
Diriģents

Jānis Ungurs,
tālr. 26185144
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Jumpravas kultūras nams uzsāk 2016./2017. gada
sezonu. Aicinām jaunus dalībniekus!
Jumpravas kultūras namā 2016./2017. gada sezonā darbosies deviņi amatiermākslas kolektīvi un divi
privātu personu veidoti kolektīvi. Jaunajā sezonā Jumpravas kultūras namā būs vairāki nozīmīgi svētki: Jumpravas kultūras nams atzīmēs 105 gadu jubileju, kā arī Jumpravas amatierteātris svinēs 105
gadu jubileju, Jumpravas jauktais koris „Jumprava” atzīmēs 145 gadu jubileju.
Jumpravas kultūras nama kolektīvi uzņem jaunus dalībniekus:
Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs “Zvaniņš” (vecuma
grupas 3-4 gadi; 5-7 gadi).
Pirmā tikšanās 07.09.2016. plkst. 18.00 (kopā ar vecākiem).
Nodarbības pirmdienās, trešdienās no 16.30 līdz 18.00.
Mākslinieciskā vadītāja Alīna Ķeizere, koncertmeistars
Raimonds Krieviņš.
Bērnu deju kolektīvs “Rītupīte” (klašu grupas 1.-4. klase;
3.-6. klase).
Pirmā tikšanās 07.09.2016. plkst. 19.00 (kopā ar vecākiem).
Nodarbības pirmdienās un trešdienās no 13.30 līdz 15.30.
Mākslinieciskā vadītāja Jolanta Kirsanova, koncertmeistars
Raimonds Krieviņš.
Jauniešu deju kolektīvs “Jumpraviņa”
Pirmā tikšanās 09.09.2016. plkst. 19.00.
Nodarbības pirmdienās no 19.00 līdz 22.00.
Mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars
Raimonds Krieviņš.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime”
Pirmā tikšanās 09.09.2016. plkst. 20.00.
Nodarbības trešdienās un piektdienās no 20.00 līdz 22.00.
Mākslinieciskā vadītāja Aija Ērgle, koncertmeistars
Raimonds Krieviņš.
Jauktais koris “Jumprava”
Pirmā tikšanās 13.09.2016. plkst. 19.00.
Nodarbības otrdienās no 19.00 līdz 21.00.
Mākslinieciskais vadītājs Normunds Ķirsis, diriģents Austris
Kalniņš.

Jumpravas Amatierteātris
Pirmā tikšanās 09.09.2016. plkst. 18.00.
Nodarbības sestdienās no 17.00 līdz 20.00.
Mākslinieciskais vadītājs Jānis Kronis.
Folkloras kopa “Liepu laipa”
Pirmā tikšanās 13.09.2016. plkst. 20.00.
Nodarbības pirmdienās no 20.00 līdz 22.00.
Mākslinieciskā vadītāja Vita Talla.

Nāc un darbojies kopā ar mums
kultūras namā „Lielvārde”
Deju kolektīvs „Pūpolītis” – vadītāja Iluta Mistre
Nodarbības notiek:
pirmdienās un trešdienās skolas vecuma kolektīviem
14.15 2. klasei
15.00 3.-4. klasei
16.00 5.-6. klasei
17.00 7.-9. klasei
18.00 10.-12. klasei
otrdienās un ceturtdienās pirmsskolas vecuma kolektīviem
17.00 četrgadīgo grupai
17.40 piecgadīgo grupai
18.20 sešgadīgo un septiņgadīgo grupai
Jauniešu deju kolektīvs „Pūpolītis” – vadītāja Iluta Mistre
Nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst.20.00.

Jumpravas pūtēju orķestris
Pirmā tikšanās 02.09.2016. plkst. 18.00.
Nodarbības piektdienās no 18.00 līdz 19.40.
Mākslinieciskais vadītājs Pēteris Pētersons.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēji” – vadītāja Iluta Mistre
Nodarbības notiek trešdienās un piektdienās plkst.20.00.

Citi kolektīvi:
Mūsdienu deju kolektīvs
Pirmā tikšanās 13.09.2016. plkst. 17.00.
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās.
Nodarbības vada Artūrs Devels.

Senioru koris „Kamene” – diriģents Antonijs Kleperis
Nodarbības notiek trešdienās plkst.18.00.

Līniju deju kolektīvs “Orions”
Pirmā tikšanās 07.09.2016. plkst. 18.00.
Nodarbības trešdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00.
Nodarbības vada Inga Ozoliņa.
Lai jaunajā sezonā izturība un radošums mūsu kultūras nama darbiniekiem, kolektīvu vadītājiem un
visiem pašdarbniekiem!

Dace Nikolaisone,

Jumpravas kultūras nama direktore

Iznācis visu laiku lielvārdiskākais
eposa «Lāčplēsis» izdevums
Nupat akciju sabiedrība «Lauku
Avīze» klajā laidusi Andreja
Pumpura eposa «Lāčplēsis»
jaunizdevumu, kas vislielāko
popularitāti noteikti iemantos
tieši Lielvārdes novadā, jo tā
tapšanā lielāko ieguldījumu
devuši tieši šī novada iedzīvotāji, gan vākdami materiālus, gan
atbalstīdami to finansiāli, gan
zīmēdami ilustrācijas un pat
būdami tām par modeļiem.
Izdevuma mākslinieks Agris
Liepiņš par šo darbu teic: «Teiku
varoņi pieder visai latviešu tautai, bet Latvijā ir viens novads,
kuram liktenis lēmis sargāt un kopt
Lāčplēša garu cauri laikiem. Tā ir
Lielvārde – apvidus, kur Andrejs
Pumpurs saklausīja teiku par lācenes
dēlu, apkārtējā daba, kurā dzejnieks
liek darboties eposa varoņiem, un
nostāstiem apvītā senlatviešu koka
pils Daugavas un Rumbiņas upju
stāvajos krastos.»
«Lielvārdieši savu misiju izpildījuši
godam. Padomju rusifikācijas gados
lauku cilvēki un kolhozi bija vide,
kurā saglabājās un apzināti tika
uzturēts latviskums. Lielvārdes kolhozam bija Lāčplēša vārds, par kolhoza līdzekļiem izveidoja Pumpura
muzeju un Dziesmu un deju svētkos koris «Lāčplēsis» gāja Lāčplēša
tērpos,» turpina mākslinieks.
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi,
lielvārdieši vēlējās izdot «Lāčplēša»
jubilejas izdevumu jaunā ietērpā. Tas ir novada iedzīvotāju kopdarbs, dzimis un domās izauklēts
lielvārdiešu latviskajās dvēselēs,
apzinoties savu pienākumu uzturēt dzīvu Lāčplēša garu cauri lai-
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Jauktais koris „Lāčplēsis”- diriģents Jānis Ungurs
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst.19.00.

Sieviešu vokālais ansamblis „Pusnakts stundā” – vadītāja Baiba Klepere
Nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst.19.30.
Bērnu vokālā studija „Mikauši” – vadītāja Baiba Klepere
Nodarbības notiek:
pirmdienās
15.00-16.00 1.-2. klasei
16.00-17.00 2.-4. klasei
17.00-18.00 8.-10. klasei
18.00-18.30 2 un 4 gadus veciem bērniem
18.30-19.00 5 un 6 gadus veciem bērniem
trešdienās
18.00-18.30 2 un 4 gadus veciem bērniem
18.30-19.00 5 un 6 gadus veciem bērniem
19.00-20.30 5.-7. klasei
piektdienās
19.30-20.30 8.-10. klasei
sestdienās
11.00-12.00 2.-4. klasei
12.00-14.00 1.-2. klasei
Lielvārdes Tautas teātris – režisors Kārlis Lišmanis
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lāčplēsis”
– vadītājs Andris Koknevičs
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās plkst. 20.00.
Jauniešu teātra studija „Degsme” – vadītāja Aija Krompāne
Nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās plkst. 19.00.
Folkloras kopa „Josta” – vadītāja Ilze Vecmane
Nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst. 18.00.
Kundalini jogas nodarbības – vadītāja Sanita (tālr. 26786131)
Nodarbības notiek trešdienās plkst. 19.30.
INFORMĀCIJAI:
Kultūras nams „Lielvārde”, tālr.65053684, mob. tālr. 29192564.
IELŪGUMS

Mākslinieks Agris Liepiņš demonstrē eposa «Lāčplēsis» jaunizdevumu,
aicinot visus uz tā atvēršanas svētkiem 22. septembrī Lielvārdē. Autora foto
kiem un mūžīgi. Līdzekļus grāmatas izdošanai deva gan pašvaldība,
gan Lielvārdes novada uzņēmēji,
bez atlīdzības strādāja A.Pumpura
Lielvārdes muzeja ļaudis un grāmatas ilustrators Agris Liepiņš (arī
lielvārdietis). Grāmata iznāk izdevniecībā «Lauku Avīze», tās atvēršanas svētki paredzēti 22.septembrī
Lielvārdē, Pumpura svētku laikā.
Nekas jau nav mainījies, arī tagad

mums ir gan savi kangari, gan
sumpurņi, raganas un velni, un pat
melnie bruņinieki, kuri gan vairs
nenāk cīnīties aci pret aci, bet kaļ
savus plānus kaut kur ārzonās... Lai
grāmatai Saules mūžs, jo šodienas
Latvijai ļoti nepieciešams spēcīgs
un latvisks Lāčplēša gars!

Ritvars Raits,

„Ogres Vēstis Visiem”

Ielūdzam Jūs
š. g. 22. septembrī plkst. 17.00
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā
uz dzejnieka Andreja Pumpura
175. dzimšanas dienas svinībām!
Godināsim jubilāru, tiksimies ar Pumpuru dzimtas pārstāvjiem,
darbosimies īpašā smilšu darbnīcā,
kopā ar mākslinieku Agri Liepiņu un
izdevniecības “Lauku Avīze” darbiniekiem
atvērsim lielvārdiešu jaunizdoto eposu “Lāčplēsis”.
(Grāmatu varēs iegādāties par īpašu svētku cenu!)
Andreja Pumpura
Lielvārdes muzeja
kolektīvs

12 Novada notikumi
Lielvārdē
No 12.09. līdz 30.09.
Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā tematiskie
pasākumi “Skrien pa gaisu traktoriņš...” /V.Ļūdēns/
23.09. plkst. 18.00
Starppaaudžu projekta “Vecie
un jaunie”” izstādes noslēguma
pasākums “Kas ar mums noticis
100 gadu laikā” k/n “Lielvārde”.
Diskusiju vada Dr.Phil. Skaidrīte
Lasmane un docents Didzis Bērziņš.
24.09. plkst. 14.00
Kultūras namā “Lielvārde” dzejas pēcpusdiena “ Nāc man līdz...”.
Piedalās dzejniece Inese Tora,
dziesmu autore Inese Nereta un
māksliniece Solveiga Kļaviņa.
25.09. plkst. 11.00
„Rudens
skrējiens
2016”.
Skriešanas sacensības visai ģimenei. Starts pie kultūras nama
„Lielvārde”.
29.09. plkst. 11.30
Kultūras nama “Lielvārde”
2.stāva zālē tikšanās ar islandiešu
rakstnieci Oidiru Avu Olafsdotiru.

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
darba laiks no 1. septembra:
pirmdiena          11.00 – 19.30
otrdiena             10.00 – 18.00
trešdiena            10.00 – 18.00
ceturtdiena         11.00 – 19.30
piektdiena          10.00 – 17.00
sestdiena            brīvs
svētdiena           10.00 – 14.00
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02.10. no plkst. 10.00
Rudens gadatirgus pie
“Lielvārde”.

k/n

No 10.10.
Gunāra Melberga personālizstāde
„Nomaļu burvība” k/n “Lielvārde”.
09.10. plkst. 12.00
Koncertprogramma bērniem un
jauniešiem “Trīs sivēntiņi un ...”
Jautras un aizraujošas variācijas
par pazīstamās pasakas tēmām.
Piedalās:
Daumants Kalniņš,
Sonora Vaice un čellu grupa “Melo
M”. Biļetes cena: 5 EUR un 7 EUR.
22.09. plkst. 17.00
Andreja Pumpura 175. dzimšanas
dienas svinības Andreja Pumpura
Lielvārdes muzejā un eposa
“Lāčplēsis” izdevuma atvēršanas
svētki.

Lēdmanē
18.09. no plkst. 09.00
Pie tirdzniecības centra Rudens
gadatirgus.
No 19.09.
Lēdmanes
tautas
namā
K.Kažociņa Madlienas Mūzikas
un mākslas skolas interešu izglītības programmu “Studija” gleznu
un tekstilmākslas studijas “Stiķis”
darbu izstāde.
23.09. plkst. 18.00
Tautas namā liriska dzejas kompozīcija „Es tev siltu ugunspuķi
dāvināšu”. Viesos Gulbenes novada dzejnieces Iveta Krūmiņa, Daiga
Kalinka, Ramona Ruņģe. Muzikālās
pauzes – Aivars Osis (klavieres,
balss).

14.10. plkst. 18.00
Tautas namā “Sarunas ar novadniekiem”. Tikšanās un sarunas ar
Lēdmanē dzīvojošiem sportistiem
Tilaku ģimeni.

Jumpravā
17.09. plkst. 18.00
Dzejas dienu ietvaros Jumpravas
kultūras namā iedzīvotāji varēs tikties ar Raini teātra mākslā: Jelgavas
Latviešu biedrības amatierteātra
dzejas izrāde „Viens”. Režisore: Aija
Treija. Ieejas maksa: 1 EUR.
24.09.
Jumpravas kultūras namā un
Jumpravas centrā „Streiča diena
Jumpravā”. Par godu kino režisora jubilejai un radošajai darbībai
tiks izrādīti trīs spilgti un interesanti kino meistardarbi: filma “Cilvēka
bērns” plkst. 16.00;
filma “Rūdolfa mantojums”
plkst. 18.00;
filma “Vecās pagastmājas mistērija” plkst. 20.00.
Ieejas maksa uz vienu filmu:
0,70 EUR; ieejas maksa uz visām
filmām: 2 EUR.
15.10. plkst. 18.00
Jumpravas kultūras namā akus-

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2016. gada 14. oktobrī.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 30. septembris.
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4290 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu Zane
Aperāne, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

tiskais koncerts ar dziesminieku
Kārli Kazāku un dziedātāju Aneti
Kozlovsku. Ieejas maksa 1,00 EUR,
pensionāriem un jauniešiem līdz 16
gadiem – 0,70 EUR

PATEICĪBAS
Paldies Jānim Lilavam par nesavtīgu palīdzību!
Pičs un Ilona

•••

Sirsnīgs PALDIES visiem, kuri mūs atbalstīja un sveica
Lēdmanes bibliotēkas 120 gadu jubilejā.
Lēdmanes bibliotēkas darbinieki

Līdzjūtības
Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat – ar citām puķēm, citu sauli, citu zemi parunāt.
Visdziļākā līdzjūtība Robertam un ģimenei, mīļo vecmāmiņu
Mūžības ceļos aizvadot.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 6a. klases skolēni,
vecāki un audzinātāja
Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Edmunda Krūzes tuviniekiem,
viņu mūžībā pavadot.

No rīta, atverot acis, esiet priecīgi, cik gaiša ir
pasaule! Atcerieties – Jūs nevarēs iepriecināt
neviens un nekas, ja prieks nesāksies jūsos pašos.

1. oktobrī plkst.12.00
Lēdmanes pamatskolas sporta hallē
svinēsim Starptautisko veco ļaužu dienu kopā!
Pasākuma noslēgumā:
Dzintara Čīčas koncerts Lēdmanes pagasta Lobes krogā.
Uz pasākumu kursēs autobuss:
- no Jumpravas kultūras nama plkst. 11.15 (lūgums pieteikties līdz
23. septembrim Jumpravas pagasta sociālajām darbiniecēm pa tālr.:
65057414; 26324467; 26332744);
- no Lielvārdes tirgus laukuma plkst. 11.00 (lūgums pieteikties
līdz 23.septembrim Lielvārdes sociālajām darbiniecēm pa tālr.:
65020836; 65020837; 28681334).
Par piedalīšanos pasākumā lūgums paziņot līdz 23. septembrim
Lēdmanes pagasta sociālajai darbiniecei pa tālr.: 65058632;
20217629.
Specializēto autotransportu personām ar kustību traucējumiem
lūgums pieteikt pa tālr. 65053895.
Pēc pasākuma no plkst. 17.30 līdz plkst. 18.00 autobuss kursēs
atpakaļ uz Jumpravu un Lielvārdi.

Voitehoviču ģimene
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Visdziļāko līdzjūtību izsakām mūsu kolēģei Benitai Šteinai,
dzīvesbiedru Jāni Šteinu aizsaulē pavadot.
Lielvārdes novada pašvaldība
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu kolēģei Rudītei Kažociņai
un viņas tuviniekiem, tēvu mūžībā pavadot.
Lielvārdes pamatskolas kolektīvs
Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt.
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā, māmulīt.
Izsakām līdzjūtību Vairai Podskočijai, māmiņu mūžībā pavadot.
Lēdmanes pamatskolas kolektīvs

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Mīļi sveicam 2016. gada
augustā Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā
Danielu, Agati, Šarloti, Signiju,
Kristapu, Keitu.
Jumpravas pagastā
Signi Lību.
Lielvārdes pagastā
Emīliju.

Sirsnīgi sveicam
augusta jubilārus!
70. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Nellija Lucava
Aleksandrs Žuikovs
Inta Bergmane
Irēna Tepļekova
Lēdmanes pagastā
Virgīnija Siņavska
75. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Romvalds Morozovs
Lēdmanes pagastā
Ēvalds Zviedris
Jumpravas pagastā
Uldis Zvirbulis
80. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Mirdza Beimane
Dzidra Lūse
Dzidra Lindemane
Ludmila Apsīte
Aina Ceriņa
Jumpravas pagastā
Biruta Antrope
Anna Mukāne
85. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Artūrs Zviedris
Jumpravas pagastā
Genovefa Pastore
Alvis Staltāns
2016. gada augustā no mums
šķīrušies (miršana reģistrēta
Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļā):
Lielvārdes pilsētā
Gunta Pētersone, dzim.1942.g.
Lielvārdes pagastā
Antoņina Kaupuže, dzim.1928.g.
Jaunais IESVĒTES MĀCĪBU
nodarbību cikls Lielvārdes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
iesāksies piektdien, 2016. gada
28. septembrī plkst. 19.00.
Uz nodarbībām trešdienu un
piektdienu vakaros plkst. 19.00
ir mīļi aicināti visi, kuri vēlas
sakārtot savas attiecības ar
Dievu, meklē atbildes uz saviem
dzīves jautājumiem, vēlas kristīties, iesvētīties, kļūt par krustvecākiem vai laulāties, vai varbūt
vienkārši šajās vakara nodarbībās padomāt par savu dzīvi.
Nodarbības vadīs Lielvārdes
un Ķeguma evaņģēliski
luterisko draudžu mācītājs
Ingus Dāboliņš (tālr. 29128534)

