No 1. februāra uzsāks skolēnu
reģistrāciju uzņemšanai
1. klasē 2021./2022. mācību
3. lpp.
gadam

Atsevišķas fiziskas un juridiskas
personas aicinām pieteikties
nekustamā īpašuma nodokļa
3. lpp.
atvieglojumam

2020. gads – kādas pozitīvas
pārmaiņas tas nesis Lielvārdes
novada iedzīvotājiem?
4.–7. lpp.
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Nākamais numurs iznāks 2021. gada 18. februārī

Īsi pirms Ziemassvētkiem ar virtuālu
koncertu vokālā studija “Mikauši”
atzīmējusi 40 gadu jubileju

Lielvārdes novada pašvaldība
izsaka pateicību Albertam
Zaķītim par ugunsnelaimē
nonākušu cilvēku glābšanu

Austra Auziņa foto
“Mikauši” ir vadītāju Baibas un Antonija Kleperu dibināts un izlolots bērnu vokālais ansamblis, kurā savas balsis attīstījuši daudzi lielvārdieši. Kādreiz mazie Mikaušu dalībnieki, nu jau lieli būdami, arī tagad saviem bērniem novēl dziesmoto ceļu Mikaušos. Tā mūsu
lielvārdieši aug dziedātgriboši un varoši, to pierāda nesaskaitāmie koncerti, konkursi,
festivāli, kuros kolektīvs ar izciliem rezultātiem piedalījies visu šo 40 gadu garumā.
Komponisti Mikaušiem ir veltījuši mūziklus, pat operas, bet 30 gadu jubilejas koncerta
norisē piedalījās un Mikaušus sveica arī maestro Raimonds Pauls. Pateicoties Mikaušiem,
Lielvārdes vārds ir godam nests gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.
Ne velti rakstā par Mikaušu 35 gadu jubileju atrodu ierakstu: “Kvalitatīvs, profesionāls un intuitīvi smalks ir „Mikaušu” vadītājas
Baibas Kleperes un koncertmeistara Antonija
Klepera ieguldītais darbs studijas tapšanā un
izaugsmē. Baibas un Antonija sadarbību un rosību varam salīdzināt ar pavasarī čalojošu strautiņu, kurš traucas arvien uz priekšu jauniem
izaicinājumiem.”
Šajā laikā, kad ierobežotas kultūras dzīves
norises un ierasto koncertu kārtību izjauc pulcēšanās ierobežojumi, Mikauši neapstājas izaicinājumu priekšā. Lielvārdiešiem, kā arī skatītājiem un klausītājiem visā pasaulē īsi pirms
Ziemassvētkiem Mikauši sagatavojuši 40 gadu
jubilejas koncertu, kas ir 8. jubilejas koncerts
Mikaušu pastāvēšanas vēsturē. Šis izaicinājums – sagatavot koncertu virtuāli, nācis ar
savām gaišajām pusēm – koncertu organiski papildina stāsts fotogrāfijās, kurās atspoguļoti 40 ar Mikaušiem pavadītie gadi, kā arī
Mikaušu dalībnieku un sveicēju videosveicieni.
Koncertā varam noklausīties Mikausēnu sagatavotos muzikālos priekšnesumus, ar kuriem
jaunie mūziķi startējuši Latvijas bērnu un
jauniešu jauno vokālistu konkursā “Gaismas
dziesmas Kandavā 2020”, iegūstot ievērojamus panākumus. “Īpaši priecīga izvērtās gada
nogale, kad uzzinājām decembrī notikušā dziedāšanas konkursa rezultātus – lielajā konkurencē tika izcīnītas vairākas godalgotas vietas,
savukārt Baiba Klepere ieguva titulu “Labākais
pedagogs”,” teic Iveta Siliņa.
Mikaušus raksturo ne tikai spožs dziedājums
un košie tērpi, uzstāšanās vienmēr ir priekšnesums – dziedātāju personības izceļošs tēlo-

jums, dziesmas vārdus pasvītrojošu kustību un
dinamikas kopums, mazo dziedātāju atdeve un
nopietnība. Varbūt tur sava loma ir arī ansambļa
talismanam – teiksmainajam Mikausim?
“Mums – Lielvārdes novada Kultūras centram
“Mikauši” ir bērnu skanīgās balsis un čalas, kas
piepilda kultūras centra telpas, neskaitāmas
mūzikas un darba piepildītas nodarbības, tā
ir emocijām pārpilna un radoša koncertdzīve.
Skolotāju Baibas un Antonija degsme, gudrība, aizrautība un strādātprieks. Īpašs talants,
mācīt ne tikai izprast mūziku, bet arī pasniegt
un dāvāt to tālāk pasaulei. Mikauši ir mūsu
zīmols, kas ietver darba mīlestību, kvalitāti un
īpašu sirsnību. Tam visam, kas ir veidots un
uzkrāts 40 gadu garumā, tam noteikti jāturpinās! Novēlu TURPINĀJUMU –- muzikāliem
pārsteigumiem bagātu, atkalredzēšanās prieka pilnu, radošu un ražīgu nākamo desmitgadi,” teic Lielvārdes novada kultūras centra
vadītāja Iveta Siliņa.
Arī Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja
sveic Mikaušus jubilejā: “No sirds vēlos pateikties par skaistajiem koncertiem un godalgām,
kuras Mikauši atved no konkursiem, tā godam
spodrinot Lielvārdes novada vārdu Latvijā! Esmu
pateicīga un priecīga, ka šeit ir izaudzinātas un
uzaugušas vairākas dziedātāju paaudzes. Te, pie
Daugavas, kur dziesmai ir tik īpašs skanējums,
Mikauši ir izkopuši gan novada kopējās, gan arī
savas kultūras tradīcijas. Es novēlu arī Jaunajā gadā
Mikaušiem rast iedvesmu jauniem, skaistiem un
skanīgiem darbiem, lai atkal mūs priecētu ar brīnišķīgiem koncertiem.”

Anita Saka,

informācijas līdzekļu redaktore

29. decembrī Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētāja Santa Ločmele un
priekšsēdētājas vietniece Vita Volonte pasniedza Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu “Pateicība” lēdmanietim Albertam Zaķītim par drosmīgu
rīcību, glābjot ugunsnelaimē nonākušu cilvēku dzīvības.
20. decembra naktī, neuzmanīgi
rīkojoties ar uguni, Lēdmanes pagasta daudzdzīvokļu mājā “Cīruļi” aizdegās
dzīvoklis. Tajā atradās divi pensijas vecuma iedzīvotāji. Riskējot ar savu veselību un dzīvību, Alberts Zaķītis uzlauza
degošā dzīvokļa durvis un kopā ar citiem
īrniekiem veica ugunsgrēka likvidēšanas
darbus, paralēli tam no nāves izglābjot
degošā dzīvokļa iemītniekus.
“Bieži vien cilvēki, kas dara lielas
lietas un pat glābj dzīvības, pēc tam
saka – “tā jau būtu rīkojies jekurš”. Jā,
tai būtu jābūt ikviena cilvēka rīcībai,
tomēr ne visi spēj reaģēt pareizi, daudzus pārņem bailes un nedrošība. Tā ir
drosme, cilvēku mīlestība un atbildība
par tiem, kas mums ir līdzās, un tādu
cilvēku, kas īstajā brīdī spēj tik cildeni un cilvēciski reaģēt, nemaz nav tik

daudz. Tāpēc mēs vēlamies izcelt šos
cilvēkus, pateikt paldies un pastāstīt
par tiem arī citiem,” saka Lielvārdes
novada domes priekšsēdētāja Santa
Ločmele.
“Ja šodien sabiedrībā saka, ka visi
mūsdienās ir bezatbildīgi, visiem ir vienalga, tad šis gadījums pierāda, ka drosmei, pašaizliedzībai un izpalīdzībai ir
vieta mūsu sabiedrībā un tā nekur nav
pazudusi,” teic Vita Volonte.
Alberts Zaķītis uz Lēdmani pārcēlies
dzīvot vien pirms diviem gadiem. Dzīves
laikā viņš bijis ugunsdzēsējs, kas glābis
daudzu cilvēku dzīvības, tāpēc arī šajā
reizē pratis rīkoties, drosmīgi un mērķtiecīgi pielietojot savas zināšanas un
prasmes.

Anita Saka,

informācijas līdzekļu redaktore

Ziemas priekiem pie Lielvārdes novada Kultūras
centra var nodoties uz izgaismota kalniņa

Ņemot vērā mazo sniega baudītāju plašo interesi, no 14. janvāra ziemas periodā,
laika posmā no 17.00 – 21.00 vakarā, tiks izgaismots kalniņš pie Lielvārdes novada Kultūras centra. Lai bērnu ziemas atmiņas top gaišākas un tām paredzētā vide –
drošāka.

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv
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Lielvārdes novada domes sēžu apskats
Domes sēdē Nr. 23
pieņemtie lēmumi
• Apstiprinātas Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
un pašvaldības iestāžu darbinieku amatu klasifikācijas un amatu
algas;
• Ģimenes ārstu - Roberta
Šmita, Dzintras Troskas, Annas
Kauliņas, Līgas Rancānes, Gunitas
Rukmanes praksēm, Līgas Šmites
ārsta praksei zobārstniecībā un
Ivetas Melkertes ārsta praksei otorinolaringoloģijā par 50% samazināta telpu nomas maksa par nedzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 5,
Lielvārdē;
• Apstiprināta Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Saules ielā 3A, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, zemes vienības pārdošana
par brīvu cenu;
• Apstiprināta Lielvārdes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma - dzīvokļa Nr. 50, Avotu
ielā 10, Lielvārdē, Lielvārdes novadā pārdošana par brīvu cenu;
• Apstiprināta Lielvārdes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Skolas ielā 10, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā pārdošana par
brīvu cenu;
• Pa g a r i n ā t s
starp
Lielvārdes
novada
pašvaldības Lēdmanes pagasta pārvaldi un Lauksaimniecības datu centru 2014.gada 18.februārī noslēgtā
Nedzīvojamo telpu nomas līguma

darbības termiņš līdz 2023.gada
31.decembrim (ieskaitot);
• Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 74640060358 (platība
0,18 ha) noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru
līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods 1201;
• Noteikta atkritumu konteineru nojumju pie daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām Avotu iela 6,
Avotu ielas 8 un starp Avotu ielas
7 un Avotu ielas 9 māju Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, viena kvadrātmetra nomas maksa - 3,11 EUR
mēnesī (bez PVN) (līdz 2021. gada
31. decembrim piemērots nomas
maksas samazinājums par 50 %),
katra pašvaldībai piederošā zemes
gabala, uz kura ir izvietoti atkritumu konteineri, zemes nomas
maksa - 28 EUR gadā (bez PVN);
• Dzēsts nekustamā īpašuma
nodokļa parāds 17 personām par
summu 81,20 EUR;
• Dzēsti debitoru (likvidētu
uzņēmumu) parādi 1063,61 EUR
apmērā;
• Norakstīti īres un komunālo pakalpojumu parādi sakarā ar
Civillikuma 1895.pantā noteiktā parādsaistību noilguma (desmit gadi) iestāšanos 1296,84 EUR

apmērā un dzīvokļa īpašnieka miršanas gadījumā 782,88 EUR;
• Apstiprināti Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – nedzīvojamās telpas Nr.607, Avotu ielā
1, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 900 1181,
pārdošanas 2020.gada 16.decembra izsoles rezultāti;
• Apstiprināti Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka iela 8D,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 002 0935,
pārdošanas 2020.gada 16.decembra izsoles rezultāti;
• Apstiprināti Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.2 Parka
ielā 4, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 900 1187
un dzīvokļa Nr.3 Parka ielā 4,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 900 1188 un
tam piesaistīto kopīpašuma domājamo daļu no zemes un būvēm pārdošanas 2020.gada 16.decembra
izsoles rezultāti;
• Apstiprināti Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, Kaibalā,
Lielvārdes pagastā, Lielvārdes
novadā,
kadastra
numurs
7433 003 0217, pārdošanas par
brīvu cenu 2020.gada 16.decembra
pārdošanas rezultāti;
• Apstiprināta Lielvārdes novada

Pašvaldības paveiktie darbi 2020. gada decembrī
Decembrī Lielvārdes novada
pašvaldības administrācija veikusi
iepirkumus plānotajiem darbiem
Lāčplēša laukuma pārbūvei – centrālās daļas un skvēra izveidei.
Noslēdzies
iepirkums
“Elektroenerģijas
piegāde
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”.
Pēc iepirkuma decembra sākumā
noslēgts līgums ar SIA "Vertex" par
projektēšanas pakalpojumiem un
autoruzraudzību Lielvārdes pilsētas
ielu (Rembates, Stacijas, Uzvaras,
Andreja Pumpura un Meža) posmu
atjaunošanai.
Darbi pašvaldības objektos:
*Jumpravas pagasta doktorātā turpinās būvdarbi telpu grupas

pārbūvei par “specializēto darbnīcu” projektā Deinstitucionalizācija
Lielvārdes novadā (ERAF). Tiek
veikti būvdarbi, kas saistīti ar inženiertīklu ierīkošanu un atjaunošanu: kanalizācijas, apkures, ventilācijas, elektroapgādes, ugunsdzēsības sistēmu sakārtošanai.
*Decembra vidū uzsākti jaunās
ielas (Riekstu – Gobu) būvdarbi, veikta ceļa trases nospraušana,
koku zāģēšana, turpinās inženiertīklu – lietus ūdens kanalizācijas,
apgaismojuma izbūve.
*Lielvārdes novada kultūras centra pārbūvētais jumts ir pieņemts
ekspluatācijā. Iekštelpās (zāle,
skatuve) norit zāles atjaunošanas
darbi. Būvdarbu izpildes termiņš
15.01.2021.

*Projektā “Grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai
Lielvārdes novadā” veikta 3 grants
ceļu pārbūve un ekspluatācijā pieņemti grants ceļi (autoceļš Nr.19
– Jumprava – Rezgaļi – Kaktiņi;
autoceļš Nr.9 – Ķedeles – Elkšņi –
Jumprava; autoceļš Nr. 3 “Lielvārde
– Rozītes – Ozoli – Kraukļi”).
*Lielvārdes pilsētas ielās, kurās
notiek sadzīves kanalizācijas
tīklu un pievadu izbūve projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Lielvārdē 3.kārta ietvaros,
ielu atjaunošanas darbus, kā arī
ielu uzturēšanas darbus līdz nodošanai ekspluatācijā nodrošinās būvdarbu veicējs SIA "Riga Rent".

Inga Reķe,

Pašvaldības izpilddirektore

Ziemas periodā Ceriņu ielā, Jumpravas
pagastā, transporta līdzekļiem būs
aizliegts apstāties un stāvēt
Ai c i n ā m
Jumpravas
pagasta iedzīvotājus ņemt
vērā – lai sniega tīrīšanas tehnikai būtu vieglāk veikt ielu
uzkopšanas darbus, Jumpravā,
Ceriņu
ielā,
ziemas periodā
izvietota
326. ceļa zīme,
kas transporta
līdzekļiem aizliedz apstāties
un stāvēt.

pašvaldības īpašumā esošā masu
informācijas līdzekļa - laikraksta
“Lielvārdes Novada Ziņas”, reģistra Nr.000700861 izslēgšana no
Uzņēmuma reģistra, tā izbeidzot
laikraksta darbību un izveidojot to
kā periodisku, bezmaksas, iespiedtehnikā izdotu informatīvo izdevumu “Lielvārdes Novada Ziņas”;
• Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors uz valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas
laiku pilnvarots izskatīt pašvaldības nekustamā īpašuma nomnieku
iesniegumus un pieņemt pamatotus lēmumus par nomnieku atbrīvojumu no nomas maksas vai par
nomas maksas samazinājumu, kā
arī par nomnieku atbrīvojumu no
nomas maksas kavējuma procentu
un līgumsoda samaksas maksājumu kavējuma gadījumā;
• Starp Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pār-

valdi un VAS “Latvijas Pasts”
2016.gada 2.martā noslēgtā
Nedzīvojamo telpu nomas līguma
darbības termiņš pagarināts uz pieciem gadiem, tas ir, līdz 2025.gada
31.decembrim (ieskaitot);
• Lielvārdes evaņģēliski luteriskai draudzei piešķirts finansējums
10 000 EUR (desmit tūkstoši euro
00 centi) apmērā sakrālā mantojuma - valsts aizsargājamā valsts
nozīmes arhitektūras pieminekļa Lielvārdes luterāņu baznīcas saglabāšanai un remontam.
Domes ārkārtas sēdē
Nr. 1 pieņemtie lēmumi
• Atļauts slēgt zvejas tiesību nomas līgumu ar 13 novada
iedzīvotājiem par tiesībām veikt
rūpniecisko zveju pašpatēriņam
Lielvārdes novada pašvaldības publiskajā ūdenstilpē – Ķeguma ūdenskrātuvē 2021. gadā.

Nekustamā īpašuma izsoles
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:
Īpašums

Adrese

Platība

Sākum- Solis Drošības Izsole
cena
(EUR) nauda
(EUR)
(EUR)

Zeme
Bez nosauku- 0,1342
(starpgabals) ma,
ha
Jumprava

1020

250

102

03.02.2021.
plkst.09.00

Zeme
Tentenjāņi 1, 0,0341
(starpgabals) Lielvārde
ha

740

250

74

03.02.2021.
plkst.10.00

Zeme, mežs Šautuve,
Lielvārde

2,0
ha

10900

250

1090

03.02.2021.
plkst.11.00

Zeme

Puraines,
Lielvārde

0,3984
ha

1700

250

170

03.02.2021.
plkst.13.00

Zeme

Rugaines,
Lielvārde

0,74
ha

2500

250

250

03.02.2021.
plkst.14.00

Zeme

Zīles, Lēdmane

1,25
ha

3400

250

340

03.02.2021.
plkst.15.00

Zeme

Vībotnes,
Lēdmane

1,93
ha

5100

250

510

03.02.2021.
plkst.16.00

Zeme,
mežaudze

Spilves,
Lēdmane

7,05
ha

17000

250

1700

04.02.2021.
plkst.10.00

Zeme

Kastaņu
iela 2,
Lielvārdē

0,1223
ha

7000

500

700

04.02.2021.
plkst.11.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties sazinoties pa tālruni 65053370,
e-pasts: dome@lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija sazinoties pa tālruni 65053370, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2021. gada 2. februārim plkst. 15.00.

“Specializēto darbnīcu”
izveide Jumpravā

Lai nodrošinātu personu ar garīgo veselības traucējumu (turpmāk
– GRT) vajadzībām atbilstošāko pakalpojumu izveidi, samērojot
vajadzības un izmaksas, Lielvārdes novadā ar Eiropas Reģionālā
fondu finansējumu projekta Nr.9.3.1.1/19/I/023 “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” tiek izveidotas “Specializētās darbnīcas” ārstniecības iestādē
”Doktorāts”, Ceriņu ielā 2a, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā.
Tajā paredzēts nodrošināt – 15 kopējās vietas, kurās pakalpojumus
varēs saņemt 19 personas ar GRT.
Lai nodrošinātu “Specializēto
darbnīcu” izveidi, tika veikta esošās būves pārbūve un tās atjaunošanas projektēšana. Darbus
veica Sia “Eiropro”, reģistrācijas Nr.
40103584392.
Jau 2020.gada nogalē
tika
uzsākti ēkas būvdarbi, tajos ietverot “Specializēto darbnīcu” izveidi
un paredzot visas ēkas inženiertehniskos risinājumus, t.sk., kanalizācijas, apkures, ventilācijas un
elektroapgādes iekšējo tīklu izbūvi. Saskaņā ar darba veikšanas projektu, būvniecība tiek uzsākta ar
“Specializēto darbnīcu” izveidi.
Būvdarbus veic SIA “Velve-AE”,
reģistrācijas Nr. 40103074525,
kopējā būvdarbu līguma summa
ir 158574,37 EUR, bez PVN.

Būvuzraugs IK “Raimonds Jansons”,
reģistrācijas Nr. 40002174024,
autoruzraugs Sia “Eiropro”, reģistrācijas Nr. 40103584392. Būvdarbu
izpildes laiks tiek plānots 5 (pieci)
mēneši.
Pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā tiks veikta aprīkojuma iegāde
atbilstoši projekta nosacījumiem.
Uz būvdarbu veikšanas laiku var
būt apgrūtināta pieeja ārsta praksei. Lūdzam ar sapratni uztvert pārejošas neērtības.

Miralda Ranga,

Attīstības plānošanas un
+pašvaldības īpašumu pārvaldības
nodaļas projekta vadītāja
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No 1. februāra uzsāks skolēnu reģistrāciju
uzņemšanai 1. klasē 2021./2022. mācību gadam
Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādes no 2021. gada 1. februāra uzsāk skolēnu reģistrāciju
uzņemšanai Lielvārdes novada izglītības iestāžu 1. klasēs 2021./2022. mācību gadam!
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā - dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no plkst.
9.00 – 16.00, tālrunis informācijai
65071840;
Lielvārdes pamatskolā dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no plkst. 8.00 līdz 15.00, tālrunis informācijai 28617406;
Jumpravas pamatskolā - dokumentus pieņem darbdienās skolas
kancelejā no plkst. 8.30 līdz 15.00,
tālruņi informācijai 65057622;
26698126;
Lēdmanes pamatskolā – dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no 9.00 līdz 16.00,

tālrunis informācijai 65058722,
65058749
Lūgums pirms ierašanās izglītības
iestādēs sazināties pa norādīto tālruni, lai vienotos par tikšanās laiku!
Valdemāra pamatskola - dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no 9.00 līdz 16.00
(lūgums pirms ierašanās sazināties
pa tālruni 29424581, lai precizētu,
kādi dokumenti ir nepieciešami).
Uzņemšanas kārtība:
• Piesakot bērnu uzņemšanai
1. klasē, vecāki/aizbildņi (turpmāk
– vecāki) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz

bērna dzimšanas apliecības kopiju
vai norakstu.
• Vecāki aizpilda iesnieguma
veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē
iesniegums tiek reģistrēts.
• Vecākiem līdz 30.08.2021. skolas kancelejā jāiesniedz medicīniskā
karte 026/u un izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā
sagatavošanā.
Lūdzam bērnu vecākus savlaicīgi pieteikties izvēlētājā izglītības
iestādē!

Inga Škapare,

Lielvārdes novada domes sēdē 2018.gada 29.augustā tika grozīti 2015.gada 26.augustā pieņemtie
saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanas kārtību Lielvārdes novadā. Lai atvieglojums tiktu aprēķināts par visu taksācijas gadu, pretendentam iesniegums jāiesniedz līdz attiecīgā gada 1.februārim. Tā kā tuvojas termiņš, iedzīvotāju ērtībām atgādinām, kādas
grupas un kādā kārtībā uz atvieglojumiem var pretendēt.
apmērā), kā arī daudzām citām
juridiskām un fiziskām personām,
kas minētas saistošo noteikumu
3.1.-3.20.punktos.
Lai nodokļu maksātājs saņemtu
NĪN atvieglojumu, domē jāiesniedz
aizpildīta iesnieguma veidlapa (to
var lejuplādēt tīmekļa vietnē www.
lielvarde.lv vai saņemt KAC), kā
arī iesniegumam jāpievieno saistošo noteikumu 6.2.punktā minētie
papildus apliecinošie dokumenti.
NĪN maksātāju atbilstību saistošajiem noteikumiem izvērtē un
lēmumu par atvieglojumu piešķir-

šanu pieņem Lielvārdes novada
pašvaldības nodokļu administrācija
(noteikumu 3.4. – 3.6.punktam), kā
arī Lielvārdes novada dome (attiecībā uz noteikumu 3.8. – 3.20.
punktiem).
Visu informāciju par NĪN atvieglojumu piešķiršanu lasiet Lielvārdes
novada domes saistošajos noteikumos “Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Lielvārdes novadā”.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Ekspluatācijā nodots Lielvārdes
kultūras nama rekonstruētais jumts
Lielvārdes novada
pašvaldība informē,
ka otrdien, 2020.
gada 22. decembrī,
Būvniecības valsts
kontroles birojs ir
pieņēmis ekspluatācijā Lielvārdes Kultūras
nama rekonstruēto
jumtu. Kultūras nama
jumta atjaunošanas
darbi tika uzsākti šī
gada maijā. Vēl šobrīd
norit kultūras nama
lielās zāles remonts,
un to plānots pabeigt
līdz 2021.gada 15.
februārim.
Lielvārdes novada
kultūras nama jumta
konstrukciju
atjaunošanas projekts tika
izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī SIA
„Hansaprojects” iesniegto ēkas
tehniskās apsekošanas atzinumu.
Kā minēts 2018. gadā saņemtajā atzinumā, tā brīža esošās
dzelzsbetona plātnes virs skatītāju zāles bijušas ar nozīmīgiem defektiem un atradās pirms

avārijas stāvoklī.
Būvprojekta ietvaros tika demontēti esošie nolietojušies pārseguma
paneļi. Savukārt jumta nosedzošā
konstrukcija tika veidota no jauniem un mūsdienīgiem būvmateriāliem – nesošajām profilētajām
tērauda loksnēm.
Būvprojekta autors ir SIA

Lielvārdes novada
pašvaldība piešķīrusi
finansējumu Lielvārdes
ev.lut. baznīcas remontam

Izglītības nodaļas vadītāja

Atsevišķas fiziskas un juridiskas
personas aicinām pieteikties nekustāmā
īpašuma nodokļa atvieglojumam

Atvieglojumi tiek piešķirti maznodrošinātām personām (90%
apmērā), ģimenēm, kurās ir bērni
ar invaliditāti (25% apmērā), personām, kuras ir ieceltas par aizgādni personai ar invaliditāti (25%
apmērā), vientuļiem invalīdiem un
pensionāriem (70% apmērā), kā
arī Černobiļas AES avārijas seku
likvidācijas dalībniekiem (70 %
apmērā). Atvieglojumu saņemšana
attiecas arī uz biedrībām vai nodibinājumiem par publiski pieejamu
pašvaldības iznomāto zemi biedrības darbības nodrošināšanai (90%
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“I.Projekts”, darbus veica SIA “LVS
Building” un būvdarbus uzraudzīja
SIA “Cerkazi-G.
Jumta pārbūves izmaksas 323
777,00 EUR + PVN.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Vēl pērnā gada nogalē, 23. decembrī, Lielvārdes novada dome
pieņēmusi lēmumu sniegt finansiālu atbalstu valsts nozīmes
aizsargājamā arhitektūras pieminekļa – Lielvārdes luterāņu
baznīcas – jumta remontdarbu izdevumu apmaksai. Lēmums
pieņemts, ņemot vērā 2020.gada 15. decembrī saņemto Lielvārdes evaņģēliski luteriskās draudzes iesniegumā pausto lūgumu.
Draudze, piedaloties izsludinātajā projektu konkursā darbības
programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” 3.4.3.3.aktivitātē
“Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”, ir piesaistījusi Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzekļus baznīcas jumta
remontdarbiem, tomēr saņemtais finansējums nebija pietiekams visu nepieciešamo darbu
veikšanai. Jumta remonta izmaksas, papildus ERAF finansējumam, ir 17000 EUR, ko saistībā
ar Covid-19 infekcijas izplatību, tai
skaitā izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, draudzei ir neiespējami
iegūt un atmaksāt.
Ņemot vērā augstākminēto,
dome lēmusi piešķirt Lielvārdes

evaņģēliski luteriskai draudzei
finansējumu 10 000 EUR apmērā
sakrālā mantojuma – valsts aizsargājamā valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Lielvārdes
luterāņu baznīcas – saglabāšanai
un remontam.
1747.gadā celtā Lielvārdes ev.
lut. baznīca ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 1938. gadā
baznīca saņēma Lielvārdes dzelzceļu aizsargu organizācijas dāvinājumu – K. Miesnieka altārgleznu “Jēzus Ģetzemenes dārzā”,
bet baznīcas labiekārtošanai –
koka altārim, kancelei un baznīcas soliem – līdzekļus dāvināja
Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis.
Altārglezna, altāris, kancele un
baznīcēnu soli ir Valsts nozīmes
mākslas pieminekļi.

Anita Saka,

informācijas līdzekļu redaktore
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2020. gads – kādas pozitīvas pārmaiņas
tas nesis Lielvārdes novada iedzīvotājiem?
Ir aizvadīts 2020. gads, kura laikā Lielvārdes novadā realizēti vairāki vērienīgi projekti. Piedāvājam atskatīties,
kas ir padarīts, kā projektu ietvaros uzlabojusies dzīves kvalitāte iedzīvotājiem un kādi ieguvumi paredzēti nākotnē.

Tīrāka un sakārtotāka vide
Avotu ielas iedzīvotājiem

Aizvadītajā, 2020. gadā, Liel
vārdes novadā tika izveidoti pirmie trīs atkritumu laukumi ar nojumēm. Lai apkārtni padarītu sakoptāku, kā arī atkritumu apsaimniekošanu – efektīvāku, šoreiz tie izvietoti
Lielvārdē, Avotu ielas daudzdzīvokļu māju masīvā. Tālākā nākotnē,
ņemot vērā iedzīvotāju atsauksmes
un ierosinājumus par Avotu ielas
atkritumu apsaimniekošanu, šo pro-

jektu plānots izvērtēt realizēšanai arī
citos daudzdzīvokļu māju rajonos.
“Rūpes par vides tīrību ir gan
pašvaldības, gan arī iedzīvotāju
interesēs – mēs visi vēlamies dzīvot sakoptā novadā, kur atkritumi
atrodas tikai tiem paredzētā vietā.
Pateicoties šogad izveidotajām trīs
atkritumu konteineru nojumēm –
pie mājām Avotu ielā 8, Avotu ielā
6, kā arī Avotu ielā 7 – šī apkārtne ir

daudz sakārtotāka un iedzīvotājiem
ir arī atkritumu šķirošanas iespējas. Tāpat tagad atkritumu konteineriem var piekļūt tikai šo māju
iemītnieki ar piekļuves kodu vai
atslēgu, attiecīgi nepiederošas personas nevar neatļautās vietās izvest
savus atkritumus, tādējādi dzīvojot uz citu māju iedzīvotāju rēķina,”
norāda Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe.
“Pirms atkritumu konteineru
nojumju izveidošanas, Avotu ielas
daudzdzīvokļu māju masīvā esošajos atkritumu laukumos nereti tika patvaļīgi izmesti gan sadzīves, gan dažādi lielgabarīta atkritumi, kas piesārņoja apkārtējo vidi
un radīja nesakoptu skatu. Tādēļ
bija nepieciešams organizēt nelikumīgi izmesto atkritumu savākšanu. Tagad, līdz ar atkritumu konteineru nojumju izveidošanu, SIA
“Lielvārdes Remte” pretī katram
atkritumu laukumam ir uzstādījusi videonovērošanas kameras ar
tiešsaistes un video novērošanas
ierakstu funkciju, tādējādi nodrošinot iespēju kontrolēt atkritumu

plūsmu un nepieļaut patvaļīgu
sadzīves un lielgabarīta atkritumu
izmešanu. Kopš 2020.gada vasaras SIA “Lielvārdes Remte” sagatavojusi un Lielvārdes novada pašvaldības policijā iesniegusi piecus
iesniegumus par administratīviem
pārkāpumiem – neatļautu sadzīves
vai lielgabarītu atkritumu izmešanu
Avotu ielas teritorijā. Iesniegumi
izskatīti Lielvārdes novada pašvaldības policijā un, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai,
administratīvo lietu materiāli lēmumu pieņemšanai nosūtīti Lielvārdes
novada pašvaldības Administratīvo

lietu komisijai. Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka Lielvārdes novada pašvaldība izveidojusi un finansē
šķiroto atkritumu savākšanas punktu
Dravnieku ielā 19, Lielvārdē, kur bez
maksas var atbrīvoties no šķirojamiem un lielgabarītu atkritumiem.
Nepiesārņosim sev apkārt esošo
teritoriju, saglabāsim tīru vidi, kā
arī cienīsim viens otru un citu veikto darbu,” rosina Lielvārdes novada
pašvaldības SIA “Lielvārdes Remte”
valdes loceklis Andis Siliņš.

Jau šī gada pavasarī notiks atklāšana un šī vieta būs pieejama projekta ietvaros noteiktajai mērķauditorijai. Šeit ar bērniem darbosies ne
tikai fizioterapeits, ergoterapeits,
bet arī būs iespēja apmeklēt sensoro sajūtu istabu, kur mazie apmeklētāji varēs gūt pozitīvas emocijas.
Savukārt, specializētā darbnīca tiks ierīkota Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Doktorātā
Ceriņu ielā 2a. Vēl šobrīd ēkā
notiek būvdarbi, taču pēc 2021.
gada maija, kad paredzēta darbu
noslēgšanās, tiks uzsākta aprīkojuma iegāde un darbnīcu iekārtošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas
šeit būs ierīkotas vairākas telpas
– vieta darbnīcu norisei, atsevišķa
telpa darbnīcu vadītājam, ģērbtuve, atpūtas istaba, virtuve, vides
pieejamības prasībām atbilstoši
aprīkota duša, divas tualetes, kā
arī veļas mazgātava. Tāpat plānots

izbūvēt arī cilvēkiem ar invaliditāti
piemērotu pacēlāju. Projekta realizēšanas gaitā personām ar garīga
rakstura problēmām tiks organizētas praktiskas nodarbības – tā, piemēram, darbnīcās varēs iemācīties
šūt, darināt rotaļlietas, apģērbus,
guļvietas mājdzīvniekiem un citas
jaunas, līdz šim neapgūtas prasmes, kas palīdzēs iemācīties parūpēties par sevi ikdienas solī.
Projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošana” plānots īstenot 2021.gadā. Tā kopējās izmaksas ir 302 797.26 EUR (no
tiem ERAF finansējums 220 429.02
EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 9 724.81 EUR un Lielvārdes
novada pašvaldības līdzfinansējums 72 646.42 EUR).

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Deinstitucionalizācija – atbalsts personām
ar invaliditāti jau vairāku gadu garumā
Mums apkārt dzīvojošie cilvēki ir tik dažādi, taču mums visiem ir kopīga vēlme rūpēties par sevi un
saviem tuvākajiem. Tāpēc, lai sniegtu atbalstu tiem Lielvārdes novada iedzīvotājiem, kam iespējas par
sevi parūpēties ir ierobežotas, kopš 2016.gada pašvaldība katru gadu nodrošina pakalpojumu sniegšanu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.2.1/15/I/002 “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros. Un pērn, 2020.gadā, projekta virzība sasniegusi jaunu
virsotni – parakstīta vienošanās ar Centrālās finanšu un līguma aģentūru (CFLA) par Eiropas Reģionālā
attīstības fonda (ERAF) projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu
īstenošana” realizēšanu. Tā ietvaros Lielvārdē top Sociālās rehabilitācijas centrs – kabinets, kur būs nodrošinātas sociālās rehabilitācijas iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, turpretī Jumpravā
tiks organizētas specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem.
“Tas, kas mums ir pašsaprotams,
kādam citam sagādā milzīgu prieku. Ikdienā, ejot kājām, dodoties uz
savām darba vietām, ejot uz veikalu vai darot citus tik ļoti ierastus darbus, mēs nemaz neiedomājamies,
ka kādam citam šīs šķietami vienkāršās lietas nav paveicamas. Spēja
par sevi parūpēties ir dāvana, par
ko jābūt pateicīgiem. Un, ja varam
parūpēties par sevi, mūsu spēkos ir
savas spējas virzīt arī augstākā līmenī – palīdzēt tiem, kuri to nevar. Tāpēc
Lielvārdes novada pašvaldībai ir gandarījums un prieks sniegt palīdzīgu

roku un iedvesmot labiem darbiem
arī citus. Es ticu, ka šī projekta realizācijas ietvaros mūsu novads kļūs
labāks, sirsnīgāks un cilvēki – laimīgāki,” saka Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja Santa Ločmele.
Kā informē Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas projektu vadītāja Miralda Ranga, pašvaldība jau
kopš 2016.gada deinstitucionalizācijas projekta ietvaros mērķa grupas klientiem sniedz šādus pakalpojumus – fizioterapeita un ergoterapeita konsultācijas, reitterapi-

ju, mūzikas terapiju, kā arī aprūpi
mājās. Tāpat piedāvā izmantot sociālās aprūpes pakalpojumu “Atelpas
brīdis”, kā ietvaros tiek nodrošināts
psihosociālais atbalsts un aprūpes pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.
Veselības un darbspējas ekspertīzes valsts komisijas sniegtie dati
liecina, ka atbalsta pakalpojumus
Lielvārdes novadā var saņemt 19
personas ar garīga rakstura traucējumiem un 39 bērni ar funkcionālajiem traucējumiem. Sniedzot sociālos pakalpojumus atbilstoši klientu individuālajām vajadzībām, tiek
novērsts risks cilvēku nokļūšanai
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
Jaunais Sociālās rehabilitācijas
centrs (kabinets) bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek veidots Lielvārdē, Raiņa ielā 5. Šeit
aizvadītā gada laikā tika veikta
telpas renovācija, kā arī nodrošināts nepieciešamais aprīkojums, lai
telpa būtu interesanta un mājīga.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja
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Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošanā – ieguldījums vairākām paaudzēm
Kā katru gadu, arī 2020.gadā Lielvārdes novada pašvaldība piedāvāja daudzdzīvokļu māju īpašnieku
biedrībām pieteikties un saņemt finansiālo atbalstu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai. Aizvadītajā gadā līdzfinansējums tika piešķirts divām Dzīvokļu īpašnieku biedrībām. Attiecīgi
energoefektivitātes uzlabošanas darbi tika veikti divās mājās Lielvārdē – Edgara Kauliņa alejā 11
(pašvaldības līdzfinansējums 2498,92 EUR) un Lāčplēša ielā 21 (pašvaldības līdzfinansējums 5037,88
EUR). Kopā Lielvārdes novada pašvaldība 2020.gadā investēja 7 536,80 EUR no šim mērķim atvēlētajiem 10 000 EUR.
Šos līdzekļus līdzfinansējuma
saņēmēji iegulda ēku energosertifikāta izstrādē, kā arī sertificētu
speciālistu algošanai, lai izstrādātu tehniskās apsekošanas atzinumu
un būvprojektu. Tāpat līdzekļi investējami ēkas fasādes apliecinājuma
kartes un inženierbūves dokumentācijas izstrādei.
Viena no renovētajām ēkām
Edgara Kauliņa alejā 11 tika nodota ekspluatācijā 1972. gadā un līdz
šim nebija piedzīvojusi būtiskas
pārmaiņas. Vēl 2014.gadā mājas
iedzīvotāji nodibināja savu Dzīvokļu
īpašnieku biedrību “Ozols”, un
rūpes par mājas apsaimniekošanu un apkārtnes uzturēšanu kārtībā turpmāk uzņēmās paši: “Uzreiz
pēc dzīvokļu īpašnieku biedrības
izveidošanas tapa pirmais projekts – tika ierīkota mājas autonomā apkures sistēma. Redzot, kā
citviet daudzdzīvokļu mājas pie-

dalās dažādos siltināšanas projektos un uzlabo mājas stāvokli, arī mēs izlēmām uzlabot savas
dzīves kvalitāti,” stāsta Dzīvokļu
īpašnieku biedrības “Ozols” valdes priekšsēdētājs Ilgonis Streilis.
“Sākotnēji 2018. gadā ķērāmies
klāt mājas siltināšanas projektam
un jau 2020.gadā, pateicoties pašvaldības, ALTUM un pašu dzīvokļu īpašnieku finansiālajam ieguldījumam, tika uzsākti mājas renovācijas darbi. Tika nomainīti koka

logi, tika siltināta fasāde, nomainīts
jumta segums, pilnveidota apkures
sistēma, remontētas kāpņu telpas,
kā arī vizuāli uzlabots mājas sienas noformējums. Esam ļoti gandarīti un priecīgi, ka varam dzīvot
sakārtotā mājā, un, kas galvenais
– siltumu dzīvoklī katrs regulē pēc
paša vēlmēm un maksā tikai par
patērēto. Iesaku arī citiem uzņemties iniciatīvu un pieteikties finansējumam – tas ir ilgtermiņa ieguldījums vairākām paaudzēm,” pieredzē dalās I. Streilis.
Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Lielvārdes novada
domes apstiprināta komisija pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai
dzīvojamās mājās. Par turpmākām
iespējām saņemt līdzfinansējumu aicinām sekot līdzi pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Lielvārde
Novada Ziņas” un Lielvārdes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.
lielvarde.lv.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Lielvārdes novadā bezmaksas veselības
veicināšanas aktivitātes turpināsies līdz
pat 2023. gadam
Kopš 2018. gada Lielvārdes novadā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētais projekts Nr.9.2.4.2/16/I/081 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā”. Tā ietvaros pastāvīgi tiek īstenoti bezmaksas
sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi. Nupat aizvadītajā gadā Lielvārdes
novada pašvaldības speciālisti parūpējušies, lai īstenotajām aktivitātēm būtu nodrošināts turpinājums –
tika parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un pagarināts pirmās atlases kārtas
ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas periods līdz 2023. gada 31. decembrim. Tādējādi tiks apgūts
papildus finansējums 78 313,00 EUR apmērā un īstenoti vēl 369 pasākumi.
Kopā kopš 2018.gada īstenotajās
aktivitātēs piedalījušies vairāk kā
4000 apmeklētāju, tomēr projekta
mērķauditorija, kam piesakoties ir
priekšroka, ir iedzīvotāji, kam finansiālu, attāluma vai citu aspektu dēļ
varētu būt grūtības apmeklēt šāda
veida pasākumus citur. Tāpat jāpiebilst, ka, organizējot pasākumus,
kā prioritāras tika izvēlētas šādas
atbalstāmās veselības jomas – sirds
un asinsvadu slimības, onkoloģiskās
slimības un bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) veselība.
“Ņemot vērā pašvaldības rīcībā
esošos datus par tik plašu nodarbību apmeklētāju skaitu, redzams,
ka mums visapkārt ir enerģiski cilvēki, kuri novērtē savas veselības
nozīmi. Mazkustīgs dzīvesveids ir
daudzu mūsdienu cilvēku problēma – tas saistīts gan ar ikdienu
darbā, gan arī ar vispārēju emocio-

nālu nogurumu un stresu, kā rezultātā ir grūti saņemties un doties
izkustēties. Šis projekts un tā ietvaros notiekošās nodarbības ir labs
veids atjaunot iekšējās spēka un
enerģijas rezerves, kā arī līdzsvarot
gan fizisko, gan emocionālo veselību. Rūpējieties par sevi un saviem
mīļajiem un esiet veseli,” novēl
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.
Dalībai pasākumos tika uzrunāti
dalībnieki no dažādām mērķa grupām, ietverot visas novada skolas,
pirmskolas izglītības iestādes, bērnus, jauniešus, invalīdu biedrību,
dienas centra apmeklētājus, seniorus, grūtnieces, jaunās ģimenes un
citus novada iedzīvotājus. Tāpat
nodarbības tiek plānotas vienmērīgi, lai tās būtu pieejamas visiem
novada iedzīvotājiem.
Kā stāsta Attīstības plānoša-

nas un pašvaldības īpašuma pārvaldības nodaļas projektu vadītāja Miralda Ranga, no pērn projekta ietvaros organizētajām aktivitātēm vispieprasītākās esot bijušas vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā, peldēšana, kā arī
zumbas nodarbības. Uz zumbas
nodarbībām vien šī gada janvārī esot pieteikušies 140 dalībnieki, taču šobrīd, ņemot vērā valstī
pastāvošos ierobežojumus Covid-19
izplatības mazināšanai, pasākumi,
tostarp arī ļoti pieprasītās zumbas
nodarbības, netiek īstenoti.
Projekta kopējās izmaksas ir
193 672,00 EUR, no tām Eiropas
Savienības fondu ieguldījums ir
164 621,20 EUR un valsts finansējums 29 050,80 EUR.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

FasTracKids – būtisks
ieguldījums Lielvārdes
novada bērnu izglītībā

No 2020. gada oktobra,
pateicoties Lielvārdes
novada pašvaldības
finansiālajam nodrošinājumam, četrās Lielvārdes
novada izglītības iestādēs
uzsāktas nodarbības pēc jaunas mācību metodes – FasTracKids.
Programma tiek realizēta Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietās – Jumpravas pamatskolā,
Lēdmanes pamatskolā, Lielvārdes pamatskolā un pirmsskolas
izglītības iestādē “Pūt vējiņi”. Izmantojot šo mācību metodi,
bērni apgūst ilgtermiņā efektīvu mācīšanās veidu – fokusā ir
nevis satura iemācīšana no galvas, bet gan mācību process,
kas tiek organizēts nezaudējot zinātkāres un mācīšanās prieku.
Aizvadītajā, 2020.gadā, nodarbībās piedalījās piecus gadus veci
bērni, taču jau no jaunā mācību gada šādi tiks izglītoti arī sešus
gadus jaunie audzēkņi.
Programmu attiecīgā vecuma
bērnu grupās paredzēts apgūt
divu gadu laikā, īpaši apmācītu
un sertificētu pedagogu vadībā.
Šobrīd Lielvārdes novadā ir deviņi sertificēti FasTracKids skolotāji.
Programmas mērķis ir mācīties
piemērot un nodot tālāk zināšanas, kā arī veidot komunikācijas un runas prasmes, pilnveidot radošo un kritisko domāšanu, mācīties risināt problēmas
un veicināt personīgo izaugsmi.
Rezultātus būs iespējams izvērtēt
tuvāko gadu laikā – tas ir ieguldījums bērnu attīstībā ilgtermiņā.
Katrā skolā ir divi apmācīti pedagogi. Pērn Jumpravas
pamatskolā FasTracKids metodi
apgūt uzsāka divas piecus gadus
vecu bērnu grupiņas – katrā pa
9 un 10 bērniem: “Bērniem tik
ļoti patīk darboties pie interaktīvās tāfeles, ka mūsu tikšanos
viņi gaida ar lielu prieku. Sems
un Samanta – lācēni, kuri kopā ar

bērniem līdzdarbojas šajās tāfelēs – ir kļuvuši par mazo zinātkāro audzēkņu draugiem. Tie allaž
bērniem saistošā veidā izspēlē
situācijas, uzdod uzdevumu un
paskaidro tos. Nodarbības notiek
reizi nedēļā pusotru stundu,
un, ja šajā laikā, kas tiek veltīts uzmanības koncentrēšanai,
mazie sagurst, tie izkustās un
atkal ir gatavi pilnvērtīgi darboties tālāk. Viena no būtiskām
iemaņām, ko bērns iegūst šajā
procesā, ir spēja klausīties un
sadzirdēt – un ne tikai to, ko
“saka” interaktīvā tāfele, bet arī
vienam otru. Arī vecāki novērtē
programmā jaunās iegūtās iemaņas un bērnu entuziasmu piedalīties,” pauž Inese Kristapure, viena
no FasTracKids sertificētajām skolotājām Jumpravas pamatskolā.
Šo programmu jau vairāku
gadu garumā veiksmīgi apgūst
bērni arī Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā,
Ādažos, Jēkabpilī un Gulbenē.
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Lāčplēša laukums Lielvārdē piedzīvo pārvērtības
Lielvārdes Lāčplēša laukums jau izsenis bijusi vieta, kur
pulcējušies tirgotāji – šeit vietējie uzņēmēji apmainījās ar
idejām un varēja ērti, tepat – pie novada iedzīvotājiem realizēt savu produkciju. Tādēļ, lai tirgotājiem uzlabotu apstākļus
un iedzīvotājiem ikdienu padarītu interesantāku, šeit 2020.gadā, ar pašvaldības un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu, projekta nr. 18-04-AL02-A019.2103-000006
“Tirgus laukuma izveide Lielvārdē” ietvaros, tika izveidots funkcionāls tirgus laukums. Šeit izbūvētas
gan slēgtas tirgus mājiņas, gan arī publiskā tualete un visiem pieejams dzeramā ūdens krāns. Tāpat
aizvadītajā gadā Lielvārdes novada dome piešķīrusi papildu finansējumu turpmākiem laukuma labiekārtošanas darbiem, ko plānots uzsākt šī gada pavasarī.
“Jau no 2016.gada fiksēts tirgotāju pieaugums Lielvārdes novadā

rīkotajos tirdziņos. Iepriekš tirgotāji pulcējušies gan Lielvārdes nova-

da Kultūras centra un Rembates
parka teritorijā, gan arī Lāčplēša
laukumā, taču viennozīmīgi ievērojamāks apmeklētāju skaits tika
novērots tieši Lāčplēša laukumā.
Attiecīgi pēc pašvaldības iniciatīvas
sniegta iespēja tirgoties tieši šeit –
turklāt ne vien gadatirgu ietvaros,
bet arī ikdienā. Centra laukums ir
arī stratēģiski izdevīga vieta gan
tirgotājiem, gan apmeklētājiem –
tas atrodas pašā Lielvārdes centrā
un ir redzams no galvenā autoceļa,
pa kuru braucēji ik dienu pārvietojas virzienā uz Rīgu un Daugavpili,”
stāsta Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore Inga Reķe.
“Mūsu novadā ir brīnišķīgi uzņēmēji, kuri ir pelnījuši savu produkci-

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas
skola par vienu soli tuvāk augsta līmeņa
koncertzāles ierīkošanai
Aizvadītajā, 2020.gadā, noslēdzās vērienīgi trīs gadu garumā noritējuši skatuves atjaunošanas darbi
Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolā – tika izbūvēta skatuve, atjaunota tās apdare, uzstādīta
ventilācijas sistēma un veikti citi darbi. Tas ir viens no būtiskiem soļiem, lai skolas zāli varētu izmantot
ne tikai audzēkņu koncertu atskaņošanai, bet arī lai tā pamazām pārtaptu par augsta līmeņa akustisko kamermūzikas zāli, kur notiktu profesionāli kamermūzikas koncerti. Tāpat aizvadītajā gadā tika
veikti atsevišķi teritorijas labiekārtošanas darbi.
Pēdējo trīs gadu periodā uzlabots
ne tikai telpas tehniskais nodrošinājums, bet arī pati skatuve padarīta skaistāka un funkcionālāka –
izveidots īpašs gala sienu noformējums ar kokā iegrieztiem Lielvārdes
jostas elementiem, kā arī izbūvēti
skatuves podesti, kam pateicoties
arī zāles pēdējās rindās sēdošie var
labi pārredzēt skatuvi.
“Es ļoti ceru, ka tuvākajā nākotnē piepildīsies zāles potenciāls kļūt
par augsta līmeņa kamermūzikas
koncertzāli Latvijā. Pie mums ir viesojušies un ar savu sniegumu novada iedzīvotājus un viesus priecējuši
tādi augsta līmeņa mūziķi kā Jānis
Lūsēns, Mārtiņš Brauns, Artis Gāga,
Kaspars Zemītis, Kaspars Gulbis,
Marlēna Keine, klavieru duets Juris
Žvikovs un Sanita Glazenburga, kā
arī daudzi citi. Es ticu, ka šo sarakstu mēs varētu turpināt un latiņu
pacelt arvien augstāk, jo Lielvārdes
novada inteliģence ir to pelnījusi.
Šo trīs aizvadīto gadu periodā veik-

tie zāles atjaunošanas darbi ir tikai
sākums – tālākā nākotnē ceram
īstenot Lielvārdes novada Attīstības
programmas 2019.-2025.gadam
Investīciju plānā 2020. – 2022.
gadam iekļautos uzlabojumus,
tostarp nodrošināt zāles aptumšošanu, sagādāt jaunus LED prožektorus, apskaņošanas tehniku un
arī jaunu koncertflīģeli. Tas būs ne
tikai brīnišķīgs devums Lielvārdes
novada kultūras mīļotājiem, bet arī
vērā ņemams ieguldījums nākotnē,” pauž Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas direktore
Mārīte Puriņa.
Tāpat aizvadītajā gadā tika veikti teritorijas labiekārtošanas darbi
iepriekš Lielvārdē tapušajā Mūzikas
un mākslas dārzā. Lai gan dārzs
agrākajā “Lauktehnikas” mikrorajonā tika izveidots 2018.gadā,
Lielvārdes novada mūzikas un
mākslas skolas kolektīvs šo vietu
katru gadu arvien turpina uzlabot. Dārzs izcili kalpo kā kultūr-

vieta Lielvārdes novada iedzīvotājiem un viesiem – te jau ir notikuši vairāki brīvdabas koncerti, tāpat
arī dārzu izmanto skolas audzēkņi
– gan mācību koncertiem, gan arī
kopīgiem pasākumiem, atpūtai un
citām aktivitātēm. Tāpat šeit, zaļā
un pašu Lielvārdes novada mūzikas
un mākslas skolas darbinieku iekoptā teritorijā, notiek arī bērnu vasaras nometņu ietvaros organizētās
āra nodarbības. Aizvadītajā, 2020.
gadā, dārzs piedzīvojis patīkamas
pārmaiņas – tika bruģēts uz to
vedošais celiņš. Arī šogad Lielvārdes
novada mūzikas un mākslas skolas kolektīvs turpinās rosīties – plānots iestādīt jaunus ziedu stādus, lai
mākslas baudītāji varētu priecāties
arī par skaisto skatu.
Lielvārdes Mūzikas un mākslas
dārzs 2018.gadā tapa, pateicoties
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Lielvārdes
novada pašvaldības līdzfinansējumam. Projekts Nr.17-04AL02-A019.2202-000012 “Mūzikas
un mākslas dārzs Lielvārdē” tika
īstenots vietējās rīcības grupas
Publisko un privāto partnerattiecību
biedrības “Zied zeme” sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020. ietvaros. Savukārt,
Lielvārdes novada mūzikas un
mākslas skolas skatuves atjaunošanas darbi tika veikti Lielvārdes
novada pašvaldības 2020.gada
budžeta ietvaros.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

ju realizēt pēc iespējas tuvāk novada iedzīvotājiem. Un tepat, pilsētas
centrā, būs mīļi gaidīti nākt un pulcēties gan tirgotāji ar savu saražoto produkciju, gan arī vietējie
iedzīvotāji un tūristi, kuri šeit varēs
pulcēties un labi pavadīt laiku,”
pauž Lielvārdes novada pašvaldības
priekšsēdētāja Santa Ločmele.
Būvdarbu izmaksas 2020.gadā
veiktajai pirmajai projekta kārtai
kopā ar autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksām ir 457 110 EUR
ar PVN. Realizējot projekta otro

kārtu, šī gada ietvaros tiks modernizēta laukuma centrālā daļa, kā arī
izveidots skvērs ar jauniem objektiem. Tiks atjaunots bruģa segums
gājēju celiņiem, atjaunota autostāvvieta Skolas ielā, kā arī labiekārtota zaļā zona. Viens no laukuma galvenajiem elementiem būs
strūklaka. Tāpat laukums tiks papildināts ar jaunām atpūtas vietām un
apstādījumiem.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Video novērošanas
kameras Lielvārdes novada
iedzīvotāju drošībai
Aizvadītajā, 2020. gadā, Lielvārdes novadā tika uzstādītas jaunas video novērošanas iekārtas. Kopā gan pilsētā, gan pagastos izvietotas 12 jaunas kameras, kas ne tikai palīdz nodrošināt drošus apstākļus iedzīvotājiem, bet arī noder atsevišķu
ikdienas konflikta situāciju risināšanai. Gan Lielvārdē, gan arī
Jumpravas un Lēdmanes pagastos kameras uzstādītas dažādu iemeslu dēļ, taču viennozīmīgi visur tās radījušas lielāku
drošības sajūtu.
Lielvārdē jau kopš 2018.gada
pie centrālās stacijas Ausekļa ielā
izbūvētas velosipēdu novietnes.
Šādi iedzīvotāji ērti var doties
ikdienas gaitās, mērojot ceļu no
mājām līdz vilcienam ar velosipēdu. Tāpat, ņemot vērā, ka velosipēds kalpo kā izdevīgs transporta
līdzeklis tūristiem, to potenciālu
iespējams izmantot arī tūrisma
jomā. Taču vienlaikus ar velonovietņu parādīšanos uzdarboties
sāka arī garnadži, un aktuālas
kļuva iedzīvotāju bažas par savu
braucamrīku drošību. Attiecīgi,
pēc sabiedrības lūguma, pašvaldība 2020.gadā uzstādīja video
novērošanas iekārtu pie velosipēdu novietnēm. Tāpat, lai nodrošinātu kārtību un drošību pilsētas
centrā, otra video novērošanas
kamera pērn Lielvārdē uzstādīta
Lāčplēša laukumā.
“Novada attīstība iet roku rokā
ar sabiedrības vēlmi iesaistīties,
tāpēc mēs no sirds priecājāmies
par iedzīvotāju interesi velonovietņu izmantošanā. Tomēr,
tāpat kā attīstība, arī rūpes par
iedzīvotāju drošību ir viena no
pašvaldības prioritātēm. Tāpēc
likumsakarīgi bija uzstādīt video
novērošanas kameru pie novietnēm, kā arī Lāčplēša laukumā, kas ir viena no biežākām
iedzīvotāju pulcēšanās vietām.
Kameru ierakstus monitorē pašvaldības policija, un tie krietni atvieglo drošu ikdienas apstākļu nodrošināšanu. Piemēram,
šobrīd, pandēmijas laikā, ierak-

stus no Lāčplēša laukuma policija
regulāri izmanto epidemioloģisko
ierobežojumu kontrolēšanai un
sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Jāpiebilst arī, ka kopš video
novērošanas kameru uzstādīšanas pie velosipēdu novietnēm
nav konstatētas nevienas jaunas velosipēdu zādzības,” bilst
Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore Inga Reķe.
Arī pagastos – Jumpravā un
Lēdmanē – kopā uzstādītas 10 jaunas video novērošanas kameras.
Jumpravā līdz šim kameras bijušas tikai pie Jumpravas pamatskolas, taču šobrīd video novērošanas
ieraksti pieejami arī no Jumpravas
pagasta pārvaldes ēkas. Tie informē pagasta pārvaldes vadītāju
gan par nepieciešamību kontrolēt
elektrības režīmu, gan par jautājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju
drošību. Jaunajā, 2021.gadā, vairākas kameras plānots izvietot arī
pie Jumpravas doktorāta ēkas.
Savukārt, Lēdmanē 2020.gadā
uzstādīta viena jauna kamera uz
ūdenstorņa Lēdmanes pagasta
centrā – ar tās palīdzību pagasta pārvaldes vadītājs var piekļūt
informācijai par notiekošo stāvlaukumā, pie centra dīķa, kā arī
sabiedriskā transporta pieturvietu
rajonos. Iepriekšējos gados kameras uzstādītas un veiksmīgi darbojas arī bērnu rotaļu laukumā
un Lēdmanes pamatskolas teritorijā.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja
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Projekts “Proti un dari!” – atspēriena punkts, ko dzīvē neaizmirst
Jau kopš 2018.gada Lielvārdes
novadā tiek realizēts Eiropas
Sociālā fonda līdzfinansētais projekts Nr. 8.3.3.0/15/I/001 “Proti
un dari!”. Šī projekta ietvaros
15-29 gadus veci jaunieši, kuri
nestrādā un neapgūst arodu, var
saņemt individuālu atbalstu un
apgūt jaunas prasmes. Šobrīd
jau desmit jaunieši no Lielvārdes un Ogres novada šīs programmas
ietvaros apguvuši vairākus arodus, tostarp šuvēja, manikīra, ieguvuši B kategorijas auto vadīšanas apliecību, iemācījušies montēt
video materiālus, kā arī veikt ēku iekšējās apdares un citus darbus.
Kā stāsta Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālā darbiniece Vita
Šile, kas ir projekta koordinētāja,
programmu vadītāja un arī mentore, aktivitāšu ietvaros piesaistīti
vairāki speciālisti, tostarp personīgās izaugsmes treneri un psihologi. Projekta mērķis ir sniegt iespēju
attīstīt jauniešu prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs pēc
dalības projektā uzsākt darba gaitas, iesaistītes izglītībā (tai skaitā,
arī aroda apguvē) un kļūt sociāli
aktīviem: “Mēs piedāvājam iepazīt interesantus cilvēkus, smelties
iedvesmu no citiem dzīves stāstiem, kā arī nodrošinām citas tālākā dzīvē noderīgas iespējas. Tomēr
nereti jūtams, ka bailes uzsākt ko
jaunu ir pat lielākas, kā vēlme
piedzīvot pārmaiņas. Mēs patiesi
cenšamies iegūt jauniešu uzticēšanos un veidot savstarpēju kontaktu. Ceļš uz mērķi nav viegls, tomēr,

piedaloties projektā, gandarījums ir
būtiskāks par jebkuru šķērsli,” saka
Vita Šile, vienlaikus atzīstot, ka arī
projekta mentori un programmu
vadītāji gūst prieku par katru jaunieti, kas atrod savu aicinājumu un
atgūst ticību sev.
Viens no projekta dalībniekiem,
kura dzīvē projekts atstājis paliekošas pozitīvas pārmaiņas, ir lielvārdietis Elvis Kurpnieks. Puiša dzīvi
pirms kāda laika izmainīja nelaimes gadījums, kā rezultātā Elvis
šobrīd atrodas ratiņkrēslā – viņa
dzīve apmeta kūleni, un mainījās viss, tostarp vērtības un izpratne par pasauli kopumā. Tomēr, kā
atzīst arī pats Elvis, projekts “Proti
un dari!” dāvājis labu augsni, lai
piepildītu lolotās ilgas pēc attīstības: “Laikā, kad Lielvārdes novada sociālā dienesta darbiniece Vita
Šile uzmeklēja mani saistībā ar projektu “Proti un dari”, nestrādāju, jo

tikko biju atguvies pēc negadījuma. Vita piedāvāja izmantot projektā piedāvāto apmācību iespējas, no kurām izvēlējos apgūt video
montāžas kursu. Bija daudz ieguvumu – iemācījos profesionāli apstrādāt video failus, turklāt videoklipus
veidot mācīja pieredzējis, profesionāls skolotājs, kurš nodarbības
pasniedza pie manis mājās 3 līdz
4 stundu garumā. Iemācījos atkal
no jauna uztvert informāciju, klausīties ilgstoši, jo traumas laikā tas
ikdienas ritmā bija zudis. Tas bija
kā atspēriena solis tālākai dzīvei.
Šobrīd, pateicoties projektā apgūtajām iemaņām, arī ikdienā strādāju par sociālo mediju speciālistu,”
saka puisis. “Bija jāpaiet diviem

gadiem, lai atgūtos, lai noticētu, ka
cilvēks ratiņkrēslā var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un ir iespējams dabūt
darbu, kas patīk. Iepriekš kļūdaini domāju, ka nāksies dzīvot no
pabalstiem – šobrīd redzu daudz
iespēju, kā dzīvot ar prieku. Man
viss ir – mājas, darbs, ģimene, tas ir
pats galvenais. Pat tiem, kas staigā,
dažkārt tā visa nav. Esmu pārvērtējis arī galvenās vērtības dzīvē, augstāki spēki lika man sazemēties, lai
novērtētu to, kas man jau ir, par ko
arī esmu ļoti pateicīgs,” pauž Elvis,
vienlaikus arī citiem novēlot atrast
sevi un īstenot savus sapņus, neatkarīgi no nopelnītās naudas daudzuma. “Novēlu visiem noticēt sev,
noticēt saviem spēkiem, jo var-

būt mēs visi neesam fiziski stipri,
bet mēs noteikti katrs un ikviens
varam būt stipri iekšēji. Ja Tu spēsi
uzvarēt sevi, tad lielāko daļu savas
dzīves Tu jau būsi uzvarējis,” pārdomās dalās un citus aicina Elvis
Kurpnieks.
Projektu 18 770,40 EUR apmērā
līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds
un to īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju, aicinām rakstīt
uz e-pastu: vita.sile@lielvarde.lv
vai zvanīt pa tālruni 65020837,
28681269.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Par pārējiem 2020.gadā Lielvārdes novadā realizētajiem projektiem lasiet izdevuma "Lielvārdes Novada Ziņas" šī gada februāra numurā!

Mājas aprūpes pakalpojums personu
dzīves vietās deleģēts biedrībai
„Latvijas Samariešu apvienība”
Tāpat kā pērn, arī šogad, no 1. janvāra, mājas aprūpes pakalpojums personu dzīves vietās uzticēts
biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”, un šis deleģēšanas līgums ar pašvaldību ir noslēgts uz 1
gadu.
Šādu lēmumu Lielvārdes novada dome pieņēmusi pērnā gada
28. oktobra sēdē (lēmums nr. 325),
ievērojot to, ka novadā pieaug
pieprasījums pēc aprūpes mājās
pakalpojuma un ir nepieciešams
veidot strukturālu risinājumu, lai
Lielvārdes novadā deklarētos iedzīvotājus nodrošinātu ar minēto
pakalpojumu.
Aprūpe mājās nosaka pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ

sevi nevar aprūpēt. Tas noteikts
atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam, nodrošinot noteikta laika
aprūpi mājās, specializēta transporta pakalpojumus personām ar
funkcionāliem traucējumiem, kā arī
“Drošības pogas” pakalpojums –
nepārtrauktas saziņas iespējas un
informatīvu atbalstu un palīdzību
24 h diennaktī.
Biedrība “Latvijas Samariešu
apvienība” ir sabiedriskā labuma organizācija ar vairāk kā 15

gadu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā. Biedrība ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu
sniedzējs, ārstniecības un izglītības
iestāde. Biedrība piedāvā daudzus
sociālus, medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem
ir pieejami gan ar pašvaldību vai
darba devēju līdzdalību, gan arī
individuāli.

Maruta Petunova,

Komunikācijas un tūrisma nodaļas
vadītāja

Virs Graužupes tilta vējā plīvojošie
karogi – visa labā vēlējums viesiem
un novada iedzīvotājiem
No pērnā gada rudens
visiem cauri braucošajiem un Lielvārdē dzīvojošajiem ik dienu laba
vēlējuma vēstījumus
sūta virs Graužupes tilta
vējā plīvojošie karogi.
Novada
pašvaldība
ikvienam vēl karogos
iemūžināto – laimīgu,
veiksmīgu,
veselīgu,
priecīgu, radošu, bagātu,
darbīgu, līdzsvarotu un
sirsnīgu 2021. gadu!

2020. gads Lielvārdes novada Dzimtsarakstu nodaļā
2020. gadā Lielvārdes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 67 jaundzimušie – 39 meitenes un 28 zēni. 40 dzimuši
laulībā, bet 27 bērniņiem par
pamatu ziņu ierakstīšanai par
tēvu ir abu vecāku kopīgs iesniegums par paternitātes atzīšanu.
No 67 jaundzimušajiem 18 ģimenēs piedzimis pirmais bērns, 32
ģimenēs – otrais, 13 ģimenēs –
trešais, četrās ģimenēs – ceturtais.
Klāvs, Reinis, Roberts un Teodors
ir populārākie vārdi, ko saņēmuši
vismaz divi 2020.gadā dzimušie
zēni. Savukārt meitenēm populārākie vārdi ir Dārta, Elizabete,
Odrija un Elīza.
Lai sniegtu materiālo atbalstu
jaundzimušā vajadzību nodrošināšanai, Lielvārdes novada pašvaldība ģimenēm izmaksā vienreizēju pabalstu. Tas tiek piešķirts
par katru jaundzimušo bērnu, ja
bērna deklarētā dzīvesvieta ir
Lielvārdes novada administratīvā
teritorija un vismaz viens no vecākiem ne mazāk kā sešus mēnešus
pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu dzīvesvietu mūsu novadā. Šogad pabalstu saņēmušas
80 ģimenes. Turpinoties pašvaldības sadarbībai ar SIA “West
Solutions”, tāpat kā iepriekšējos
gados bērnu vecāki dāvanā saņēma arī grāmatu “Mūsu bērns”.
2020. gadā novada administratīvajā teritorijā noslēgtas 32 laulības. Tas ir krietni mazāk nekā
citus gadus, jo korekcijas ieviesa
epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai. Ražīgākais laiks

bija jūlijā – 10 laulības, augustā – 7, septembrī – 5 laulības. Ir
bijušas četras izbraukuma laulību
reģistrācijas. Šādas ceremonijas
ir tiesības vadīt tikai novada teritorijā. Populārākā vieta ir Andreja
Pumpura Lielvārdes muzejs.
Jaunākajai līgavai bija 22 gadi,
vecākajai – 53 gadi. Jaunākajam
līgavainim bija 22 gadi, vecākajam – 49 gadi. 22 pāri reģistrēja
pirmo laulību.
Lielvārdes novada Dzimtsa
rakstu nodaļā reģistrēti 107 miršanas gadījumi – 58 sievietes
vecumā no 46 līdz 96 gadiem un
49 vīrieši vecumā no 25 līdz 89
gadiem. Vidējais mirušo personu
mūža ilgums bijis 80,8 gadi sievietēm un 71,3 gadi vīriešiem.
Trīspadsmit Lielvārdes novada
iedzīvotāji miruši nesasniedzot 60
gadu vecumu.
Gada nogalē un jaunā 2021.
gada sākumā Lielvārdes novada
Dzimtsarakstu nodaļā bija straujš
miršanas gadījumu skaita pieaugums, tomēr ar diagnozi “Covid19 infekcija” reģistrēta tikai divos
no kopumā 16 gadījumiem.
Personas miršanas gadījumā Lielvārdes novada pašvaldība
izmaksā apbedīšanas pabalstu, lai
sniegtu materiālo atbalstu piederīgajiem. Apbedīšanas pabalsts
tiek piešķirts, ja mirušās personas
deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas vismaz 12 mēnešus ir bijusi
Lielvārdes novada administratīvā
teritorija. Šogad pabalstu saņēmuši 119 mirušo piederīgie.

Guna Baiko,

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

8

NOVADĀ

Nr. 1 (526) / ceturtdiena / 2021. gada 21. janvāris

Iedzīvotāju iniciatīvas projekts par bezsaimnieka
kaķu māju izveidi pagarināts līdz 26. februārim
Lielvārdes novada pašvaldība izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem, kas izrādīja atbalstu bezsaimnieka kaķu māju izveides iniciatīvai!
Ņemot vērā, ka savāktais ziedojumu apmērs
nav pietiekams, lai nodrošinātu mājiņu izveidi
pie visām mājām, kur tas nepieciešams, bezsaimnieka kaķu māju izveides ziedojumu vākšanas iniciatīva tiks turpināta līdz 2021. gada
26. februārim.
Ziedojuma konts: LV12HABA0551029412238
Swedbank AS
Ziedojuma mērķis: kaķu māju izgatavošanai i

Madara Cinīte,

Attīstības un pašvaldības
īpašumu pārvaldības nodaļas projektu vadītāja

Lielvārdes novada pašvaldības policija
atgādina – uz ledus atrasties ir bīstami!
Lielvārdes novada pašvaldības policija atgādina, ka atrasties uz ledus ir bīstami, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un izvērtēt nepieciešamību atrasties uz ledus.
Tā kā ledus izturību nav iespējams precīzi un objektīvi progno-

Līdzjūtības
,,Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.’’
(A. Gļauda)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
komandas biedram Ralfam
Jonikānam, tēvu Jāni mūžībā
aizvadot.
Lielvārde/FatPipe komanda

,,Cik grūti ticēt, ka nekad
vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi
parunāt.’’
(G. Selga)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Elizabetei Jonikānei, tēti Jāni
mūžībā aizvadot!
Bijušie klasesbiedri Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

Ir skumjas, kas acīs
asaras rieš,
Ir atmiņas, kas visu dzīvi
silda.
(A.Skujiņa)
Skumstam kopā ar Vandu,
meitu mūžības ceļos
pavadot.
Lielvārdes novada sociālā
dienesta Sociālā dienas
aprūpes centra kolektīvs

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.
(L.t.dz.)
Skumstam par mūsu
bijušās koristes Zinaidas
Mežapuķes aiziešanu
mūžībā un izsakām
visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.
Senioru koris „Kamene”

zēt, jo tā ir atkarīga no vairākiem
mainīgajiem faktoriem, informējiet bērnus, savus tuviniekus un
draugus par bīstamību uz ledus un
to, kā rīkoties gadījumos, ja sanācis ielūzt ledū. Neesiet vienaldzīgi pret tiem, kas atrodas uz ledus.
Ja pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši
pārāk tālu no krasta un var rasties
problēmas atgriezties atpakaļ, kā
arī ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet glābšanas dienestam
pa tālruni 112.
Lielākā bīstamība darbībām uz
ledus ir ziemas sākumā, kad ledus
kārta vēl nav izveidojusies pietiekami bieza, un pavasarī, kad ledus
kļūst trausls. Lai gan šāds ledus
izskatās pietiekami biezs, patiesībā
tas ir irdens un nedrošs.
Lai varētu droši atrasties uz ledus,
Lielvārdes novada pašvaldības policija norāda, ka:
− Nedrīkst staigāt pa ledu ziemas
sākumā, kad ledus nesen uzsalis, jo
tas ir bīstami;
− bērni un jaunieši nedrīkst stai-

gāt pa ledu bez pieaugušas personas klātbūtnes;
− 5-7 cm biezs ledus iztur tikai
viena cilvēka svaru, 12- 15 cm
biezs ledus iztur grupas svaru;
− slēpošanai un slidošanai drošs
ledus ir 18-25 cm;
− izveidojot hokeja laukumu,
ledus biezumam jābūt 25 cm,
ūdens dziļumam šajā vietā - ne lielākam par 1m;
Dodoties uz ledus:
• dodoties makšķerēt, ieteicams
nedoties vienam;
• līdzi jāņem uzlādēts telefons,
kas ievietots ūdensnecaurlaidīgā
iepakojumā;
• mājiniekiem pēc iespējas precīzāk ir jānorāda plānotā atrašanās
vieta un atgriešanās laiks;
• līdzi jāņem rezerves drēbes un
termoss ar siltu un saldu tēju.
Atceries - glābšanas dienesta
tālrunis – 112!
Būsim atbildīgi un sargāsim
viens otru. Pārdrošībai var būt
pārāk skumjas sekas!

Gribēja, lai pasaule kļūst labāka
Nīderlandes pilsētā Oldenzālē 7. janvārī,
divas dienas pēc savas 81. dzimšanas
dienas negaidīti no dzīves šķīrās Johans
Gosens, sabiedrības „Oldenzāle –Latvija” dibinātājs. Daudzi cilvēki Lielvārdē
uzskatīja viņu par savu draugu.
Johana draudzība ar Latviju aizsākās 1988.
gadā, kad viņš Oldenzālē Hanzas pilsētu koru
salidojumā iepazinās ar kora „Absolventi”
dalībniekiem no Rīgas. Uz Latviju Johanu
uzaicināja Jānis Baltačs.
Johans un viņa draugs Karels Kampuiss pirmo reizi uz Latviju devās
1992. gadā. Pamanījis slikto situāciju jaunajā neatkarīgajā valstī, viņš
nolēma meklēt iespējas palīdzēt. Pēc kāda laika Oldenzālē izveidojās līdzīgi domājošu cilvēku grupu. Šī grupa nodibināja Sabiedrību
„Oldenzāle-Latvija”. Pateicoties tai, palīdzību saņēma Lielvārdes bērnudārzs, poliklīnika, kultūras nams, bibliotēka, skolas un citas iestādes. Ar Oldenzāles draugu palīdzību tika uzlabota pilsētas siltumapgādes sistēma un ielu apgaismojums. Lielvārdes sadarbība ar Sabiedrību
„Oldenzāle-Latvija” turpinājās līdz pat 2004.gadam.
Johans bija cilvēks, pateicoties kura centieniem daudzās Lielvārdes
iestādēs tapa siltāks un ielās – gaišāks. Johanam bija raksturīga atbruņojoša vienkāršība, humora izjūta un draudzīgums. Viņa palīdzība vienmēr bija nesavtīga.
Johana centienus atbalstīja arī viņa jaukā sieva Rikie, kas kopā ar
vīru piedalījās arī citās labdarības kustībās - humānās palīdzības projektā bijušajā Nīderlandes kolonijā Surinama, Oldenzāles katoļu baznīcā un Oldenzāles reģiona “pārtikas bankā” - organizācijā, kas nodrošina pārtiku un apģērbu nabadzīgajām ģimenēm.
Johans gribēja, lai pasaule kļūst labāka, lai visu cilvēku dzīves apstākļi uzlabojas. Viņš bija piemērs tam, kā nesavtīgi palīdzēt citiem,
balstīt vienam otru un kopīgi darboties visas sabiedrības labā.

Beata Kempele

PATEICĪBAS
Dāvanas no sirds!
Par spīti tik
sagrozītajai
ikdienai,
Ziemas
svētku rūķi
arī šoziem
sasparojās
un
neatmeta
iesākto
tradīciju – apsveikt
Jumpravas pagasta vientuļos
seniorus. Šogad rūķi tika
gaidīti un uzņemti īpaši silti
un priecīgi, jo neviens no
dāvanu saņēmējiem nemaz
necerēja, ka tiks svētkos
apciemoti. Tādēļ, jo īpašs
paldies dāvanu devējiem SIA „GM Helicopter”
(Dzelmēs);
SIA „Rožlejas 44”
(Dzelmēs);
SIA „Māris un Co”,
(veikals „Lats” Jumpravā);
„AIBE” (veikals
„Ausekļi” Jumpravā);
„Mēness aptieka”
(Jumpravā);
z/s „Kumelītes” (Pētera
Vilcāna ģimene Jumpravā);
z/s „Gaiļi” (Māra Skudras
ģimene Jumpravā);
Langrātu ģimenes
saimniecība „Siliņi”
(Lēdmanē).
Paldies arī čaklajiem
apsveikumu darinātājiem Jumpravas pamatskolas
skolēniem,
skolotājas Evijas
Kozlovskas vadībā.
Sirsnīgu Jauno gadu vēlot,
sociālās darbinieces
Jumpravā,
Diāna Keiviša un
Marina Ivanova.
Sirsnīgs paldies puisim no
Lielvārdes par cilvēcību,
morālo atbalstu un iespēju
pasildīties viņa automašīnā
8.janvāra vakarā autoavārijas
vietā pirms Pārogres.
Māte un meita.
Sirsnīgs paldies maniem
bijušajiem darba kolēģiem
un audzēkņiem Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolā
un visiem, kas mani
sveica dzīves jubilejā.
Māra Krauze
Ģimene izsaka sirsnīgu
pateicību visiem, kas aizlūdza
par mācītāju Valdi Baltruku, kā
arī ikvienam, kam bija iespēja atnākt atvadīties no mūsu
mīļā vīra, papiņa un vectēva.
Paldies par labajiem atceres
vārdiem, par ziediem, vainagiem un līdzjūtību!
Īpaši sirsnīgu paldies vēlamies izteikt
arhibīskapam
Jānim Vanagam un bīskapam
Pāvilam Brūveram par izvadīšanu, mācītājam Ilmāram
Rubenim un katram mācītājam personīgi, kas pavadīja
Valdi pēdējā gaitā.
Pēterim Ozolam un Mārim
Mālmeisteram par bēru
cienastu.
Krustdēlam
Pēterim
Vaickovskim un ērģelniekam
Andžejam Rancēvičam par
muzikālo pavadījumu.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2021. gada 18. februārī.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 8. februāris.

„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4530 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu
Anita Saka, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

Mīļi sveicam 2020. gada
decembrī Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Jumpravas pagastā – Sofija.

2020. gada decembrī
Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti miršanas gadījumi:
Lielvārdes pilsētā:
Jānis Mežiņš, dzim. 1945.g.,
Gaida Savina, dzim. 1938.g.,
Zinaida Mežapuķe,
dzim. 1928.g.,
Nadija Škapare, dzim. 1941.g.,
Elita Kalniņa, dzim. 1963.g.,
Anna Dārziņa, dzim. 1938.g.,
Natālija Skubiļina,
dzim. 1937.g.,
Jānis Jonikāns, dzim. 1976.g.,
Aleksandrs Žukovs,
dzim. 1943.g.,
Tatjana Kuprijanova,
dzim. 1950.g.,
Viesturs Blāze, dzim. 1955.g.,
Lilija Kaņepe, dzim. 1932.g.,
Lielvārdes pagastā:
Anna Sudnikoviča,
dzim. 1937.g.,
Lēdmanes pagastā:
Volemārs Dombrovskis,
dzim. 1967.g.,
Jumpravas pagastā:
Gunta Moreca, dzim. 1961.g.,
Aleksandrs Mališevs,
dzim. 1972.g.,
2020. gada decembrī
Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas trīs laulības, no
kurām viena – baznīcā.
Rīgas Sv.Pāvila draudzei par
iespēju izvadīt no baznīcas.
Jumpravas un Aizkraukles draudzēm par praktisko atbalstu.
Kā arī paldies katram, kas ziedoja LELB Diakonijas atbalsta centram
bērniem un ģimenēm „Sirdsgaisma“
(633,11 EUR) un dzīvnieku pansijai
„Ulubele“ (306,07 EUR).

