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Patriotiskajā spēlē „Jaunie Rīgas
sargi” uzvar jumpravieši
Beata Kempele

24. oktobrī Lielvārdes parkā 120 jaunieši piedalījās patriotiskajā spēlē „Jaunie Rīgas sargi: atceries Lāčplēšus!”.
Pasākuma svinīgajā atklāšanā klātesošos sveica LR Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Andrejs Panteļējevs un Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājs Aivars Troska. Andrejs Panteļējevs sveica spēles dalībniekus, novēlot
veiksmi un izturību, un atzīmēja Latvijas armijas nozīmīgumu mūsdienu pasaulē.
Savukārt Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs izteica cerību, ka spēles mērķis vairot jauniešu patriotismu un interesi par Latvijas vēsturi un Brīvības cīņu notikumiem
tiks panākts, un jaunieši izturēs arī dabas papildu sagādātos apstākļus – oktobra salu
un aso Daugavas vēju.
Spēlē sacentās 20 komandas no Jaunjelgavas, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada. Spēle notika spalgā rudens salā un vējā, un tiešām prasīja lielu fizisko izturību.
Latvijas armijas instruktoru vadībā jaunieši sešās darbnīcās apguva Brīvības cīņu
vēsturi, armijas disciplīnu, komandu došanu un izpildi, ievainoto aprūpi un pirmo
medicīnisko palīdzību, slēptu pārvietošanos pēc kartes un kompasa un ierindas
mācību. Pēc apgūtajām mācībām notika praktiska zināšanu un prasmju pārbaude –
misija „Atceries Lāčplēšus!”, kas simulēja 1919. gada Brīvības cīņas.
Vērtīgas ir spēlē apgūtās iemaņas, kas varēs jauniešiem palīdzēt veiksmīgāk rīkoties
sarežģītos apstākļos, piemēram, ārkārtas situācijā.
Jauniešiem šī bija iespēja pierādīt savu izturību, papildināt zināšanas, kā arī saliedēt
savas komandas. Skolēnu aizrautīgā darbošanās pasākumā liecināja – šādas militāra
rakstura brīvdabas spēles ir noderīgas, jaunieši labāk iepazīst sevi, savu fizisko spēju
robežas, komandas biedrus, iemācās sadarboties un atbalstīt vienam otru, kopīgi sasniegt mērķi.
Kā īpašs pārsteigums jauniešiem bija iespēja tuvumā apskatīt armijas helikopteri
Mi-17, kas bija atlidojis no Lielvārdes lidlauka.
Lielvārdes kārtā, kas bija viena no astoņām pusfināla spēlēm „Jauno Rīgas sargu”
ciklā, pirmo vietu un balvu – komandas jūras braucienu ar TALLINK uz Stokholmu –
ieguva Jumpravas vidusskolas komanda „Sudraba bulta”, otro vietu izcīnīja Edgara
Kauliņa 11. klases komanda „Spīdlāči”.
Jumpravas „Sudraba bultas” sastāvā cīnījās: Artūrs Rasmanis, Edgars Rasmanis,
Kristīne Vilciņa, Elīna Lesničenoka, Zīle Ašmane, Matīss Pēteris Polis. Komandu vadīja
skolotājs Jānis Leidums.
Savukārt Lielvārdes „Spīdlāču” komandā sacentās: Dita Prūse, Nauris Karāns, Vita
Skrīvele, Gerda Fišere, Jānis Gerasimovs, Oskars Dūdens. Komandu vadīja skolotājs
Aigars Kruvesis.
Abas komandas 28. novembrī dosies uz finālspēli Siguldas novada Morē, lai cīnītos
par galveno balvu.
Spēles notiek ar Valmieras, Grobiņas, Lielvārdes, Daugavpils, Gulbenes, Tukuma,
Jelgavas, Siguldas pašvaldību, kā arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

Latvijas valstij – 96. dzimšanas
diena!
Latvijas valsts 18. novembrī svin 96. dzimšanas dienu – ar uguņošanu, svētku
koncertiem, kopīgo himnas dziedāšanu. Lai arī ikdiena reizumis liek vilties, sava
valsts ir neapstrīdama vērtība, kuras dēļ ir vērts aiztraukt jebkuru rūgtumu.
Apliecināsim savu cieņu Tēvzemei – piespraudīsim pie apģērba karoga krāsas
lentīti, godināsim tos, kas atdevuši dzīvību par mūsu valsti, aizdegsim logos
svecītes un piedalīsimies mūsu kopīgajos valsts svētku pasākumos, godinot
Latviju dzimšanas dienā!
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs
Aivars Troska

TIKAI VIENA
TĒVU ZEME
Es ar eglēm kopā augu
Zaļo gāršu ielokā,
Ziemcietībā iemācīju
Šalkot manās pasakās.
Zilās miglās, baltās naktīs,
Rudās – zelta rudeņos,
Manas egles iesmuidroja
Saules lēkta debešos.
Es tām eglēm līdzi augu,
Saudzot gaismu dvēselē.
Viena mana tēvu zeme,
Viena visā pasaulē.
Skaidrīte Kaldupe

Kultūras namā ‘’Lielvārde’’ 15. novembrī 18.00
Latvijas Republikas proklamēšanas
96. gadadienas svētku pasākums
‘’Labi dzīvot tēva sētā’’
Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētāja Aivara
Troskas svētku uzruna.
Apbalvošana.
Svētku koncerts.
Svētku balle kopā ar grupu „Vēja radītie”.
Ierašanās svētku apģērbā vai tautas tērpā.
Lēdmanes tautas namā 16. novembrī 15.00
Valsts svētku pasākums
„Es un mana Latvija”
Pētera Krilova dokumentālā filma „Uz spēles Latvija”
Jumpravas kultūras namā 16. novembrī 18.00
Valsts svētku koncerts
‘’Rakstu rakstiem Māras zeme’’
21.00 Svētku balle
Lielvārdes luterāņu baznīcā 18. novembrī 15.00
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts
ekumēnisks dievkalpojums

Svētkos Lielvārdes novada domes apbalvojumus saņems
Apbalvojumu
GODA LIELVĀRDIETIS
ATZINĪBAS

Jaunie Rīgas sargi iesoļo Lielvārdes parkā. Autores foto.

Ārija Priedīte, skolotāja, senioru
deju kopas “Sidraboti gadi” vadītāja
Andris Eglītis,
Lēdmanes pamatskolas direktors
Anita Streile, Andreja Pumpura
Lielvārdes muzeja direktore

Mežzinis Aivars Lasis Jumpravā

PATEICĪBU
Ausma Zeltiņa Lēdmanē
Noras pilsētas Rotari klubs (Zviedrija)
Hedemoras pilsētas Rotari klubs (Zviedrija)
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LIELVĀRDES NOVADA DOMĒ
DOMES SĒDĒ Nr. 19
2014. gada 29. oktobrī
SAISTOŠIES NOTEIKUMI:
Precizēti Lielvārdes novada domes 2014. gada 24. septembra saistošie noteikumi
Nr.19„Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009. gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
NOLIKUMI:
Veikti grozījumiem nolikumā “Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem - atzinību un pateicību, kas nosaka vienlīdzīgākus un precīzākus apbalvojumu
piešķiršanas kritērijus.
Apstiprināts „Lielvārdes novada sporta centra nolikums”.
JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU KONKURSS
Nolemts organizēt jauniešu biznesa ideju konkursu, apstiprināts konkursa nolikums „Jauniešu biznesa ideju konkurss Lielvārdes novadā”. Lielvārdes novada
pašvaldības 2015. gada budžetā konkursam ieplānots finansējums 2000 EUR.
VEIKTI GROZĪJUMI DOMES LĒMUMĀ „PAR LIELVĀRDES NOVADA SPORTA
CENTRA SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM”
1. Izteikt Lielvārdes novada domes 29.01.2014. lēmuma Nr.16 „Par Lielvārdes
novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 17.3.punktu sekojošā
redakcijā:
Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR (ar PVN)

17.3.

Sporta nodarbības, kas nav organizētas trenera vadībā, Lielvārdes novada iedzīvotājiem
svētdienās no plkst.10.00 līdz plkst.13.00, ja šajā
laikā nav plānoto pasākumu.

0.00

2. Papildināt Lielvārdes novada domes 29.01.2014. lēmuma Nr.16 „Par Lielvārdes
novada sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem” ar 17.4.punktu sekojošā
redakcijā:
Nr.p.k.

Pakalpojums

Cena EUR (ar PVN)

17.4.

Lielvārdes pašvaldības policijas darbiniekiem
trenažieru zāles apmeklējums darba dienās, darba
laikā, iepriekš vienojoties ar Lielvārdes novada
sporta centra direktoru.

0.00

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA IEGĀDĀSIES NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
„MEHĀNISKAIS KOMPLEKSS „ŪBEĻI””
Nolemts iegādāties Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu
„Mehāniskais komplekss „Ūbeļi””, Lielvārdē, tas ir, zemes vienību 0,5811 hektāru
platībā, pirkuma summa EUR 1000.
Lielvārdes novada plānojumā plānotā (atļautā) zemes izmantošana – mežaparki,
parki un apstādījumi. Uz zemes vienības atrodas piemineklis 1905.gada brīvības
cīnītājiem.
Īpašums nepieciešams likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktā minēto
pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai: gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana; zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), kā arī šā likuma
15.panta 5.punktā minēto funkciju nodrošināšanai: rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu
saglabāšanai u.c.).
LIELVĀRDES PILSĒTĀ PABEIGTA ZEMES REFORMA
Dome nolemj apliecināt, ka Lielvārdes pilsētas teritorijā ir izpildīti zemes reformas uzdevumi un pabeigts zemes reformas process, kā arī apstiprināt pārskatu par
zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi Lielvārdes
pilsētā.
Valsts zemes dienestam tiks lūgts sagatavot iesniegšanai Ministru kabinetā
rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu Lielvārdes novada Lielvārdes
pilsētā.
PAGARINĀTS NOMAS LĪGUMS
Tiks pagarināts telpas pašvaldības nekustamajā īpašumā “Lēdmanes Ambulance”
nomas līguma darbības termiņš (līdz 2024.gada 31.decembrim) Inetas Pokules
ģimenes ārsta prakses darbības nodrošināšanai.
IZMAIŅAS NEPILNGADĪGO LIETU KOMISIJAS SASTĀVĀ
No Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas sastāva izslēgts
Ainārs Lideris. Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā
iekļauts Lielvārdes novada pašvaldības policijas priekšnieks Uvis Briedis.
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IZVEIDOTA LIELVĀRDES NOVADA MEDĪBU KOORDINĀCIJAS KOMISIJA
Izveidota Lielvārdes novada medību koordinācijas komisija, tās sastāvs apstiprināts
uz četriem gadiem.
Lielvārdes novada pašvaldību komisijā pārstāv pašvaldības izpilddirektors Gvido
Vītoliņš.
Likumdošanā noteiktie Medību koordinācijas komisijas pienākumi: medījamo
dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpes, materiālo zaudējumu apmēra
noteikšana, kā arī pasākumu postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai
noteikšana. Komisijas darbu organizē pašvaldība.
JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAI DOTS PĀRVALDES UZDEVUMS
Jumpravas pašvaldības aģentūra veiks ielu, autoceļu un laukumu uzturēšanas
darbus ziemas sezonā Jumpravas pagasta teritorijā un Lēdmanes pagasta teritorijas
daļā.
* Piešķirts finansējums – EUR 245 Lēdmanes pamatskolai projekta „Jauni tērpi
kolektīvam” (tautas tērpi bērnu deju kolektīvam) līdzfinansēšanai.
* Jumpravas kultūras nama senioru vokālo ansamblis ar 2014. gada 1. novembri tiek
izslēgts no Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu reģistra, jo
šobrīd kolektīvā nevar nodrošināt nepieciešamo dalībnieku skaitu.
* Pieņemti 10 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas
piedziņu bezstrīdus kārtībā.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19
2014.gada 24.septembrī
(protokols Nr. 16, punkts Nr. 2)
PRECIZĒTI ar Lielvārdes novada domes
2014. gada 29. oktobra lēmumu Nr. 407 (sēde Nr. 19)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības
sociālajiem pakalpojumiem”
Izdoti pamatojoties uz LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 23.punktu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” šādus
grozījumus:
1. aizstāt 5.punktā vārdus „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
9.panta trešā daļa” ar vārdiem „LR spēkā esošie normatīvie akti.”;
2. aizstāt 8.punktā vārdus „LR Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr.275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” ar
vārdiem „LR spēkā esošie normatīvie akti.”;
4. papildināt 9.punktu ar 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.4. bezmaksas transporta pakalpojumi.”;
5. aizstāt 11.4.1.apakšpunktā skaitli „170,00” ar skaitli „190,00”;
6. aizstāt 11.4.3.apakšpunktā skaitli „256,00” ar skaitli „300,00”;
7. papildināt 11.10.apakšpunktu pirms vārdiem „Pieņem lēmumu” ar vārdiem
„Sociālais dienests”;
8. aizstāt 13.3.apakšpunktā vārdus „LR Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldību
budžeta” ar vārdiem „LR spēkā esošie normatīvie akti.”;
9. svītrot 13.5.apakšpunktu;
10. papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
“13.1 Bezmaksas transporta pakalpojumi.
13.11. Ja attiecīgajā dienā ir iespēja nodrošināt pašvaldības autotransporta
pakalpojumu, bezmaksas transporta pakalpojumi tiek piešķirti klienta
nogādāšanai ārstniecības vai citās specializētās iestādēs, ja klients pamatotu iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ja klientam nepieciešams speciāli pielāgots transportlīdzeklis, ja klienta pirmās
pakāpes radiniekiem nav īpašumā transportlīdzeklis:
13.11.1. trūcīgai ģimenei (personai);
13.11.2. vientuļiem pensionāriem, kuri dzīvo vieni un kuriem nav likumīgo
apgādnieku, ja tie nonākuši krīzes situācijās (piemēram, slimība, nespēja
sevi aprūpēt u.c.), izņemot 10. punktā minētajos gadījumos, izvērtējot
ienākumus par pēdējiem 3 mēnešiem vidēji uz vienu personu mēnesī līdz
260,00 euro;
13.11.3. personām, kurām noteikta 1., 2.grupas invaliditāte un, kuras nespēj
pārvietoties ar sabiedrisko transportu, izvērtējot ģimenes ienākumus par
pēdējiem 3 mēnešiem vidēji uz vienu personu mēnesī līdz 170,00 euro;
13.11.4. citās ārkārtas situācijās, kad sociālais pakalpojums jāsniedz nekavējoties.
13.12. Sociālais dienests izvērtē, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo pakalpojumu ir ar klientu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai citām
personām, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par uzturu un mitekli.
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13.13. Klients vai viņa likumiskais pārstāvis, ievērojot Sociālā dienesta darbinieka norādījumus, iesniedz Sociālajā dienestā lēmuma (administratīvā
akta) pieņemšanai nepieciešamos dokumentus, izņemot gadījumus, kad
Sociālais dienests informāciju var iegūt no valsts vai pašvaldības datu
bāzēm:
13.13.1. rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo
sociālā pakalpojuma veidu;
13.13.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;
13.13.3. ārsta izziņu vai citu pierādošu dokumentu par klienta veselības stāvokli,
ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt sakarā ar slimību;
13.13.4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja sociālo
pakalpojumu vēlas saņemt klients, kuram noteikta invaliditāte;
13.13.5. personas (ģimenes) un tās likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinošas izziņas (piemēram, darbavietas izziņa par vidējo
izpeļņu pēdējos 3 mēnešos, ja persona strādā algotu darbu u.tml.), kā arī
ziņas par likumīgo apgādnieku gūtajiem ienākumiem ārzemēs;
13.13.6. citus dokumentus.
13.14. Klienta pienākums:
13.14.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;
13.14.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kas nosaka sociālā pakalpojuma saņemšanu vai tā apmēru;
13.14.3. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības
pienākumus;
13.14.4. sadarboties ar sociālā dienesta speciālistiem;
13.14.5. klients ir atbildīgs par savu rīcību, kā arī atbildīgs par zaudējumu, kas
Sociālajam dienestam radušies viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ,
atlīdzināšanu.
13.15. Sociālais dienests pieņem lēmumu (administratīvo aktu) par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt un par savu lēmumu
(administratīvo aktu) paziņo klientam. Ja pieņemts lēmums (administratīvais
akts) par atteikumu piešķirt pakalpojumu, rakstiski to paziņo klientam,
norāda tā pamatojumu un lēmuma (administratīvā akta) apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību. Pozitīva lēmuma (administratīvā akta) gadījumā
Sociālais dienests informē klientu par pieņemto lēmumu.”.
Domes priekšsēdētājs A. Troska
NOMAS TIESĪBU RAKSTISKA IZSOLE
Lielvārdes novada pašvaldība organizē nomas tiesību otro atkārtoto rakstisko
izsoli pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 1 - 44, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
kadastra numurs 7413 001 0391 005, nedzīvojamām telpām 51,7 m2 platībā, nosakot izsoles sākumcenu EUR 2,35 (divi euro un trīsdesmit pieci centi) par vienu
kvadrātmetru mēnesī un nomas termiņu pieci gadi.
Ar nomas objekta raksturojošo informāciju un izsoles noteikumiem līdz 2014.gada
24.novembra pulksten 15.00 klātienē var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldībā,
pie sekretāres, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novads vai pašvaldības vietnē
lielvarde.lv sadaļā Izsoles.
Izsoles pieteikuma iesniegšana no publicēšanas dienas līdz 2014.gada 24.novembra pulksten 15.00 Lielvārdes novada pašvaldībā, sekretārei, Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, Lielvārdes novads. Uzziņas 65020839.
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLES
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:
Īpašums

Adrese

Platība Sākumcena Solis
(EUR)
(EUR)

Dzīvoklis

Avotu iela
3 - 55,
Lielvārde
Avotu iela
10 – 47,
Lielvārde
Spīdolas
iela 13 – 5,
Lielvārde
Spīdolas
iela 13 – 9,
Lielvārde
Kalnieši - 1,
Jumpravas
pagasts
Bērzi – 8 ,
Lēdmanes
pagasts

34,2
m2

2650

100

30,8
m2

2200

100

220

04.12.2014.
plkst.09.00

43,8
m2

4200

200

420

04.12.2014.
plkst.09.30

42,6
m2

4100

200

410

04.12.2014.
plkst.10.00

48,6
m2

710

50

71

04.12.2014.
plkst.10.30

34,0
m2

1200

50

120

04.12.2014.
plkst.11.00

Dzīvoklis

Dzīvoklis

Dzīvoklis

Dzīvoklis

Dzīvoklis

Drošības Izsole
nauda
(EUR)
265
04.12.2014.
plkst.08.30

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv
vai Lielvārdes novada pašvaldībā (312.kab.), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbdienās no
plkst.9.00 līdz 15.00, tālr.65020839, e-pasts: dome@lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kab.) līdz 2014.
gada 3. decembrim plkst.15.00.

IZSLUDINA PRETENDENTU PIETEIKŠANOS UZ
Novada sporta darba organizatora amatu (0,5 amata likmes)
Prasības:
augstākā pedagoģiskā izglītība ar sporta kvalifikāciju;
pasākumu un sporta pasākumu organizēšanas pieredze;
sporta jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
kreativitāte;
labas organizatora spējas un komunikācijas prasmes;
valsts valodas prasme augstākajā līmenī, labas angļu, krievu vai citas svešvalodas
zināšanas;
• prasme strādāt ar informāciju tehnoloģijām;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie amata pienākumi:
• koordinēt, plānot un organizēt vietējas, valsts un starptautiskas nozīmes sporta un
veselīga brīvā laika pavadīšanas pasākumus novada iedzīvotājiem (visām vecuma
un interešu grupām) un viesiem;
• piedalīties projektu un programmu izstrādē un ieviešanā, t.sk., investīciju piesaistes procesos, kas saistīti ar sporta attīstību;
• sniegt priekšlikumus novada sporta attīstībai;
• plānot nepieciešamos resursus un finanses sporta attīstībai novadā, nodrošināt
piešķirto budžeta līdzekļu mērķtiecīgu, racionālu un efektīvu izmantošanu.
•
•
•
•
•
•

Pieteikuma dokumentus – motivācijas vēstuli, CV, izglītību, profesionālo darbību
apliecinošo dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules (ja tādas ir) - lūdzam
sūtīt uz e-pasta adresi: dome.sekretare@lielvarde.lv vai pa pastu Lielvārdes novada
pašvaldībai, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070, vai iesniegt līdz
2014. gada 21. novembrim plkst. 15.00 trešajā stāvā sekretārei, uz aploksnes
norādot „Pieteikums Lielvārdes novada sporta darba organizatora vakancei”.
Kontaktinformācija inga.reke@lielvarde.lv, tālr. 26334028.

DARBS AR JAUNIEŠIEM NOVADĀ

Lielvārdē jaunieši un deputāti
kopīgi diskutē par jauniešiem
aktuāliem jautājumiem
Renāte Mencendorfa
23. oktobra pēcpusdienā 30 jaunieši no Lielvārdes, Lēdmanes un Jumpravas tikās
ar Lielvārdes novada deputātiem un pašvaldības speciālistiem pasākumā “Kafija
ar politiķiem”, lai kopīgi diskutētu un rastu risinājumus, kā uzlabot jauniešu dzīves
kvalitāti.
Pasākuma laikā notika diskusijas par jautājumiem, kas saistīti ar jauniešu neformālo
izglītību un alternatīvām brīvā laika pavadīšanas iespējām, jauniešu līdzdalību
un jauniešu nodarbinātības iespējām novadā. Diskusiju dalībnieki izteica šādus
ierosinājumus: jauniešu aktivitātēs vairāk iesaistīt pagastu jauniešus, veidot jauniešu
centru, palielināt policistu ekipāžu skaitu diennakts tumšajā laikā, aktīvāk un regulāri
iesaistīt jauniešus pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, rīkot atvērtās durvju
dienas novada domē, nodrošināt transportu starp pagastiem, izveidot jaunatnes
politikas stratēģiju.
Savukārt jauniešu nodarbinātības veicināšanai tika minēti šādi ierosinājumi –
pašvaldības atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, brīvprātīgā darba popularizēšana
un vasaras nodarbinātības programmas turpināšana no 12 gadu vecuma.
Pasākuma dalībnieki vienprātīgi atzina, ka šādas neformālas diskusijas noteikti
jārīko regulāri, lai veicinātu jauniešu un pašvaldības sadarbību.
Diskusija notika projekta “Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdes novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai “Jaunieti – tev ir ko teikt!””
ietvaros, kas tiek īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.

Lielvārdes novada jauniešu domes
pārstāvji mācās un dalās pieredzē
Sintija Olehno
25. un 26. oktobrī Lielvārdes novada Jauniešu domes 7 pārstāvji piedalījās divu
dienu apmācībās „Visapkārt zeme zied”, kuru rīkoja biedrība “Projektu darbnīca
kopienām” projekta “TUESILV” ietvaros.
Apmācībās tikās, un kopā gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas smēlās
Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Madlienas un Ikšķiles jaunieši. Jaunieši dalījās savā
pieredzē, mācījās par līdzdalību, komunikāciju, sadarbību, sociālo tīklu iespējām un
draudiem un citām daudzām noderīgām lietām.
Jauniešu domes vadītāja Vita Skrīvele atzīst: „Visinteresantākā man šķita darba sesija par gudru sociālo tīklu izmantošanu. Tas man lika pārdomāt, kādu informāciju mēs
publicējam internetā, un ko citi var darīt ar šo informāciju.”
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GAIDOT SVĒTKUS

Godāsim Latvijas karogu
Anastasija Neretniece
Mēs priecājamies par norvēģu, poļu skolēniem
sportistiem un tūristiem, kuriem pie mugursomām
piestiprināts savas valsts karodziņš, ar kuru tie lepojas.
Kaut mums tā izdotos!
Prātā nāk 1988. gads, kad folkloras festivāla „Baltika” laikā virs Svētā gara torņa uz brīdi parādās
sarkanbaltsarkanais karogs un tūkstoši dalībnieku
Daugavmalā gavilē ar asarām acīs, baidīdamies, kas
tagad notiks. Pēc tam 1988.g. 24. jūnijā mēs, Lielvārdes
muzejnieki, un daudzi citi no visas Latvijas braucam uz
Burtniekiem, kur pa dienu paredzēti novada dziesmu
svētki, bet vakarā Zigmāra Liepiņa un Māras Zālītes
rokopera „Lāčplēsis”. Igauņu viesi Burtniekos ieradušies
ar savu nacionālo karogu un trīs vīri to sargā pie
estrādes labajā pusē. Pienāk miliči, stumj prom, runājas,
pārbauda papīrus un aiziet, vīri ar karogu stāv visu dienu. Virs estrādes parādās arī sarkanbaltsarkanais, tauta aplaudē, kori dzied. Tad mūsu karogu liek novākt.
Skumji - bet igauņi stāv. Pēc pārtraukuma sākas rokopera „Lāčplēsis”, vēl bez izrādes tērpiem, bet mūzika
un izpildījums ir kā aicinājums, kas liek apzināties sevī
spēku. Vecie apjukuši raud, jaunie dzīvo līdzi mūzikai,
cilvēku simti gaida, kas būs. „Lāčplēsis” spēcīgi modina.
Jūtama ilgi gaidītā pamošanās.
1988. gada 23.jūlijā Lielvārdē tādā pašā noskaņā pie
muzeja un pilsdrupās Pumpura eposa pārstāstījums
Lielvārdes un Jelgavas aktieru izpildījumā ar triju koru
Beata Kempele

Jānis Lūsis
Pirms gada biju
komandējumā uz
kādu
preses
pasākumu
Amsterdamā, Nīderlandē. Preses konferences, izstādes,
intervijas - izvērtās gara diena, pēc kuras ar kaimiņvalstu
kolēģiem žurnālistiem vēlā vakarā nolēmām viesnīcas
bārā iemalkot pa kādam dzērienam.
Kad bārmenim pasniedzu eiro banknoti, lai norēķinātos,
viņš reizē ar dzērienu glāzēm pastumj atpakaļ arī
naudaszīmi, sakot: “Tas par karodziņu.” Domādams, ka
no garās darba dienas man jau brīnumi sadzirdās, vēlreiz
pastumju uz letes banknoti bārmenim. Viņš uz mani cieši
paskatās un saka: “Tas Tev par karodziņu! Uz bāra rēķina,”
ar pirkstu rādīdams karodziņa virzienā, kas man no Valsts
svētkiem palicis, piestiprināts pie jakas. Tā, lūk, izrādās puisis atbraucis draudzenei līdzi uz Amsterdamu, un, kamēr
viņa studē, strādā par bārmeni. Pielieciet arī jūs pie drēbēm
karodziņu un sastapsiet latviešus pasaules malu malās!

Lielvārdes novada uzņēmēju tikšanās

30. oktobrī notika Lielvārdes novada pašvaldības
organizēta novada uzņēmēju tikšanās. Tā ietvēra pieredzes apmaiņas vizītes pie novada uzņēmējiem – SIA „LENNEWARD rabbitry” un SIA “Lāčplēša grauds”, kā arī diskusiju par uzņēmēju un skolu sadarbību jauniešu izglītošanas
un nodarbināšanas jomā. Tikšanās notika ar Attīstības
un ekonomikas jautājumu komitejas atbalstu pēc pašu
uzņēmēju ierosinājuma. Tajā piedalījās arī Lielvārdes novada jauniešu domes pārstāvji.
Pirmajā apskates objektā uzņēmējus un pašvaldības
pārstāvjus sagaidīja SIA „LENNEWARD rabbitry” valdes
locekle Ieva Igaune. Uzņēmums nodarbojas ar trušu gaļas
un biohumusa mēslojuma ražošanu. Jaunā uzņēmēja
pastāstīja, ka pārstāv ģimenes uzņēmumu, kurā brālis
Jānis ir tehniskais direktors, bet mamma Valentīna zootehniķe.
Audzētava ir unikāla, jo nekur citur Latvijā truši netiek audzēti ārā apstākļos. Pirmās trušu mājas iepirktas
Krievijā, pēc tam to konstrukcija pilnveidota, un tagad
trušu mītnes pēc uzņēmuma pasūtījuma ražo Rīgā. Tajās
trušu mātēm un trusēniem ir siltā grīda, trušu mammām

nav jātērē enerģija trusēnu sasildīšanai, un vairāk spēka
paliek barošanai. Aukstums trušiem nedraud, un ziemā tie
jūtoties daudz labāk un ir veselīgāki nekā vasarā.
Uzņēmumā tiek izmantota īpaša datorprogramma
trušu audzēšanai, kurā ievadīti dati par visiem dzīvniekiem
un visa darbam nepieciešamā informācija, ik dienu tajā
tiek ievadītas aktuālās ziņas, un no rīta programma sniedz
jau sagatavotus darba uzdevumus.
Uzņēmuma vēriens, darba organizācija, īpašnieku
uzņēmība, zināšanas un enerģija tiešām pārsteidz. Uz
katru ciemiņu uzdoto jautājumu tiek saņemta izsmeļoša
atbilde.
Uzzinām, ka šeit tiek audzētas 12 trušu šķirnes, un notiek arī nopietns selekcijas darbs.
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un „Skandinieku” piedalīšanos. Plīvo daudz sarkanbaltsarkano karogu un noslēgumā vareni atskan „Dievs,
svētī Latviju.” Tauta raud no prieka un jautā, kas tagad
notiks. Nekas. 29. septembrī tiek publicēts Augstākās
padomes dekrēts par nacionālo simboliku.
Decembrī dodamies uz Maskavu svinēt eposa
„Lāčplēsis” simtgadi Lielajā Kolonu zālē. Šo notikumu
ir sarūpējusi mūsu Rakstnieku savienība. Milzīgās
skatuves centrā no augšas līdz lejai mūsu Sarkanbatsarkanais. Labajā pusē Valsts koris, kreisajā Latvijas
simfoniskais orķestris, pa vidu aktieri. Pilna zāle – divas
dienas. Gan konference, gan koncerts notiek pasakainā
atmosfērā. Foajē telpā ir izstāde par K. Zāli, Lāčplēsi un
Lielvārdes jostu.
Re, kā var - nodomāju, vajag tikai gribēt.
Vai tagad gribam godāt savas Valsts karogu?
Atcerēsimies izkārt karogu svētkos pie savām mājām
un godpilni pret to izturēties. Kā arī – droši piespraust
pie apģērba sarkanbaltsarkanās lentītes, parādot visiem – mums ir svētki.
Latvijā šobrīd aktīvi darbojas biedrība “Latvijas
karogs”, kura aicina novados godināt Valsts karogu,
novietojot to centrālajās vietās, lai pie tā varētu arī
pulcēties un nolikt ziedus. Lai, sagaidot Latvijas valsts
simtgadi, plīvotu daudz vairāk mūsu valsts karogu.
Biedrības pārstāvji bija uz tikšanos arī Lielvārdē. Sarunās
radās doma, ka liela izmēra karogam goda vieta varētu
būt arī Lielvārdē, par to domāsim.

Sastapsiet latviešus
pasaules malu malās

Uzņēmumā pašreiz ir nodarbināti 16 darbinieki no
Lielvārdes un Jumpravas. Šogad SIA „LENNEWARD rabbitry” uzbūvēta un sākusi strādāt arī moderna kautuve.
Šis uzņēmumam ir otrais darbības gads, pagājušā
gada oktobrī uzņēmums iegādājās 260 trušus, šobrīd to
ir jau 6 tūkstoši. Ieva Igaune neslēpj, ka vēlas uzņēmumu
vēl paplašināt, arī jaunās kautuves jauda to atļauj. Tāpat
tiek meklēti jauni produkcijas realizācijas tirgi gan trušu
produkcijai, gan biohumusa mēslojumam.
Nākamais objekts uzņēmēju dienas programmā ir SIA
“Lāčplēša grauds”. Par tā darbību pastāsta uzņēmuma
vadītājs Ilgonis Rags. Šis gads lauksaimniekiem nav bijis
viegls, kailsala dēļ bija jāpārsēj visi ziemāji – gan kvieši,
gan rapsis. Toties bijusi laba vasaras kviešu raža.
Uzņēmums nodarbojas ar kviešu un rapša audzēšanu,
kviešu sēklu materiāla ražošanu. Kviešu sēklas pārsvarā
tiek realizētas vietējā tirgū, bet rapsis, no kura tiek
gatavota pārtikā izmantojamā eļļa – arī ārzemēs.
Kopumā uzņēmums apsaimnieko apmēram 850 ha
lauksaimniecības zemes, lielāko daļu nomājot no
īpašniekiem. Plašajā SIA “Lāčplēša grauds” kaltē savus
izaudzētos graudus glabā arī citi lauksaimnieki.
Ilgonis Rags atzīst – augkopībā rezultāts 50% ir atkarīgs
no ieguldītā darba un 50% - no laika apstākļiem, uzņēmējs
cer, ka šī ziema ziemājiem būs saudzīgāka.
Ilgonis Rags ir arī viesmīlīgs namatēvs, un uzņēmēju
un pašvaldības pārstāvju saruna turpinās SIA “Lāčplēša
grauds” biroja telpās.
Diskusiju par skolēnu nodarbinātības un izglītošanas
iespējām Lielvārdes novada uzņēmumos uzsāka
Lielvārdes pamatskolas direktors Andis Pētersons. Direktors uzsvēra mācību ekskursiju labo pieredzi, kad
skolēni, apmeklējot vietējos uzņēmumus, var uzzināt par
profesijām un darbu, kuru ikdienā neredz – piemēram,
lauksaimniecības nozarē.
Uzņēmēji solīja domāt par šādu iespēju nodrošināšanu
skolēniem. Tika aktualizēts arī jautājums par skolēnu

nodarbinātību vasarā. Par gūto pieredzi skolēnu
nodarbinātības pasākumos 2014. gadā un iecerēm 2015.
gadā Lielvārdes novada pašvaldībā stāstīja izglītības
nodaļas vadītāja Inga Reķe. Abas puses – pašvaldība un
uzņēmēji, kuri var piedāvāti skolēniem darbavietas savos uzņēmumos, apmainījās viedokļiem, kuri noteikti
tiks ņemti vērā, pilnveidojot skolēnu nodarbinātības
pasākumus novadā. Diskusija raisījās ļoti pozitīvā
gaisotnē, jo visiem sanākušajiem bija viens mērķis –
izglītota, darbīga un strādāt motivēta jaunā paaudze.
Savā pieredzē labprāt dalījās arī Ogres Uzņēmēju
biedrības pārstāvji, biedrības valdes priekšsēdētājs Māris
Kapusts stāstīja par karjeras nedēļu, kas tiek organizēta
Ogres novadā. Tās laikā gan uzņēmēji iet uz skolām
un stāsta par savu pieredzi, gan arī skolēni apmeklē
uzņēmumus. Tas dod skolēniem iespēju gūt informāciju,
kas varētu palīdzēt izšķirties par savu nākotnes profesiju.
Tāpat Ogres Uzņēmēju kluba pārstāvji rosināja
Lielvārdes novada uzņēmējus apvienoties biedrībā, vai
arī – pievienoties Ogres Uzņēmēju biedrībai. Iniciatīvu
runāt ar uzņēmējiem par šādām iespējām uzņēmās Māris

Mālmeisters.
Savukārt Lielvārdes novada pašvaldības projektu vadītāja Egija Sniedzīte informēja uzņēmējus par
iespējām jaunajā ES fondu periodā: pašvaldība sadarbībā
ar komersantiem varēs realizēt kopīgus projektus, lai
veicinātu jaunu darbavietu radīšanu novadā un privāto
investīciju piesaisti. Gatavojoties šim projektu konkursam, uzņēmēji tiek aicināti pieteikt biznesa idejas, kuru
realizācijai nepieciešama pašvaldības infrastruktūras –
ceļu, inženierkomunikāciju – sakārtošana.
Tikšanās noslēgumā Māris Cīrulis aicināja klātesošos
atsaukties aicinājumam izveidot krājaizdevu sabiedrību
Autores foto
„Zied Zeme”.
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LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA

Lāčplēsī veiksmīgi realizēti
iekšpagalmu
labiekārtošanas projekti
Māris Margevičs, Edgara Kauliņa alejas 19 mājas vecākais
Lāčplēša iedzīvotāju vārdā gribētu pastāstīt, kā mēs kopīgiem spēkiem ar šīs
mājas dzīvokļu īpašniekiem un iedzīvotājiem esam realizējuši Lielvārdes novada
pašvaldības izsludināto projektu konkursā par „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalma
labiekārtošanas darbiem”. Mani kā mājas vecāko, par iespēju piedalīties šajā projektā
pastāstīja Rolands Elksnītis, kurš dzīvo Lāčplēsī. Ar šādu ierosinājumu viņš bija vērsies
arī pie citu māju vecākajiem, kuras atrodas Lāčplēša masīvā.
Uzzinot par iespējām piesaistīt pašvaldības finansējumu papildus mājas
uzkrājumam, varējām nomainīt gājēju celiņa segumu pie mājas. Iedzīvotāji ar saviem
spēkiem veica vecā gājēja celiņa seguma demontāžu, lai samazinātu izmaksas. Projekta ātrāku realizēšanu nedaudz aizkavēja siltumtrases izbūves darbi, taču, neskatoties uz to, tas tika realizēts noteiktajā termiņā.
Tagad, apmeklējot Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju vai dodoties pastaigā pa
Lielvārdes parku droši vien esat jau ievērojuši skaisto bērnu laukumiņu Lāčplēša
masīvā, kas pievilina bērnus kā magnēts. Šis bērnu laukumiņš ir uzlabots, pateicoties Rolanda Elksnīša aktīvai darbībai, iesniedzot un realizējot projektu “Lāčplēša
masīva bērnu rotaļu laukuma uzlabošana un pilnveidošana” ELFLA pasākuma “Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” aktivitātē.
Šobrīd priecājamies par paveikto un domājam par jaunām iecerēm nākamā gada
projektu konkursam. Kopīgiem spēkiem un aktīvi līdzdarbojoties šādu projektu
realizācijā, mēs varam uzlabot savas pilsētas un novada tēlu.
Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistījās un paldies Liel-vārdes novada pašvaldībai par
doto iespēju.

Aicinām sekot
mūsu karavīru
labajam piemēram
Gaisa spēku aviācijas bāzes Pretgaisa aizsardzības diviziona darbinieki, tuvojoties
valsts svētkiem, apņēmušies sakopt karavīru piemiņas vietas.
7. novembrī diviziona darbinieki devās sakopt Piektā gada pieminekļa apkārtni
Lielvārdē – novākt vecās lapas, izzāģēt liekos krūmājus un savākt atkritumus.
Gaisa spēku aviācijas bāzes Pretgaisa aizsardzības diviziona darbinieki pieminekļa
apkārtni kopj jau ceturto gadu.
Lielvārdes novada pašvaldība aicina arī Lielvārdes iedzīvotājus sekot mūsu armijas
labajam piemēram un sakopt savu māju un iestāžu apkārtni pirms mūsu valsts svētkiem.

Jaunais gājēju celiņa segums. Rolanda Elksnīša foto.

Soli tuvāk baseina izbūvei
Lielvārdes novadā
Gundega Puče
28. oktobrī Lielvārdes novada pašvaldība izsludināja iepirkumu „Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas aktu zāles un peldbaseina piebūves būvprojekta izstrāde un
autoruzraudzība”. Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 10. novembris.
Lielvārdes novada pašvaldība jau ilgi meklēja iespējas, lai varētu veikt baseina
izbūvi Lielvārdes novadā. Izpētes laikā tika apzināta vides un finanšu situācija,
izvērtētas esošās un jaunas topošā baseina atrašanās vietas. Notika nopietnas diskusijas gan ar speciālistiem, gan iestāžu vadītājiem un iedzīvotājiem. Rezultātā eksperti nonāca pie slēdziena, ka vispiemērotākais risinājums būs baseina izbūve Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas baseina piebūves ēkas vietā, apvienojot to vienā būvē
ar vidusskolai nepieciešamo aktu zāli.
Baseina piebūves ēka būvēta 1964. gadā, tā nav renovēta un pašlaik netiek
ekspluatēta neapmierinošā tehniskā stāvokļa dēļ.
Projekta izstrādes nosacījumos jaunā piebūve ir saistīta ar skolas ēku, to nodrošinās
pārejas no aktu zāles telpām uz skolas 2. stāvu, un no baseina telpām uz 1. stāvu.
Būvprojekta izstrāde ilgst aptuveni gadu, projekta īstenošanas izmaksas varētu tikt
skatītas, sastādot 2016. gada budžetu. Finansējums būvprojekta īstenošanai plānots
gan no pašvaldības budžeta, gan piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus.
Būvprojekta izstrāde notiks divos posmos. Pirmajā posmā projektētājs izstrādās
skiču projektu, kas tālāk tiks nodots sabiedrībai publiskajai apspriešanai. Ņemot vērā
apspriedē iegūtos ieteikumus, tālāk tiks veidots būvprojekts.
Veicot baseina būvprojekta izstrādi, pašvaldība īsteno likumā “Par pašvaldībām” 15.
panta 4., 5. un 6. punktā noteiktās funkcijas: veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu; rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, gādāt
par iedzīvotāju izglītību.

Beatas Kempeles foto.

Uz laiku
pārtraukta meliorācijas
projekta īstenošana
Gundega Puče
Lielvārdes novada pašvaldība augustā uzsāka projekta „Meliorācijas sistēmu
rekonstrukcija Lielvārdes novadā” īstenošanu un noslēdza līgumu ar iepirkuma
procedūras uzvarētāju - būvuzņēmēju SIA “FEAS” par divu nekustamo īpašumu
meliorācijas sistēmu rekonstrukciju Lielvārdes novadā - “Atpūtas” Lielvārdes
pagastā un „Viļņi 1” Jumpravas pagastā.
Septembrī, veicot objektu apsekošanu, atklājās, ka darbi uzņēmēja noslodzes dēļ netiek veikti vispār vai tiek veikti nepilnīgi. Pašvaldība lēma par noslēgtā
līguma laušanu un iesniedza pieteikumu Lauku atbalsta dienestā par projekta
termiņa pagarināšanu.
Pašvaldības izpilddirektors Gvido Vītoliņš skaidro, ka līguma laušana šajā brīdī
bija labākā izvēle. Meliorācijas darbus ziemas periodā veikt nevar. Laužot līgumu
tagad, pašvaldība iegūst laiku jauna iepirkuma izsludināšanai un dokumentācijas
sakārtošanai, lai darbus pabeigtu nākamā gada vasarā. Līguma laušanas procesā
pašvaldība nav cietusi nekādus materiālus zaudējumus.
Īstenojot šo projektu, pašvaldība pilda Meliorācijas likumā noteiktās prasības par
pašvaldības īpašumā esošo meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu.
Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) konkursa
„Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam” pasākuma „Infrastruktūra,
kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” ietvaros.
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INFORMĒ SIA “LIELVĀRDES REMTE”
Veiksmīgi realizēti siltumtrašu rekonstrukcijas projekti Lielvārdē un Lēdmanē
Projekti„Pārvades un sadales sistēmas
rekonstrukcija Lēdmanes ciemā” un
„Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lielvārdes pilsētas Edgara
Kauliņa alejā” realizēti, piesaistot finansējumu no Eiropas
Savienības fondiem, daļu no izmaksām sedza Lielvārdes
novada pašvaldība un SIA „Lielvārdes Remte”.
Lēdmanē siltumtrašu rekonstrukcijas projekts bija
nepieciešams, jo siltumapgādes sistēma bija novecojusi, siltuma zudumu daudzums apmēram bija 40%
no katlu mājas padotā siltuma daudzuma, līdz ar to arī
siltumenerģijas tarifa cena ļoti augsta.
Projekta ietvaros vecās siltumapgādes caurules tika
nomainītas pret jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm,
līdz ar to tagad samazināsies siltuma zudumi trasēs.

Arī Edgara Kauliņa alejā Lielvārdē siltumtrašu rekonstrukcija bija nepieciešama, jo siltumapgādes
tīklu ekspluatācijas laiks jau pārsniedza 20 gadus, šie
tīkli bija korozijas bojāti, jo siltumtrasēm ~ 95% no
izolācijas nepildīja savu funkciju, radot lielus siltuma
zudumus, nogādājot siltumenerģiju līdz patērētājiem.
Projekta ietvaros vecās siltumapgādes caurules tika
nomainītas pret jaunām, modernām caurulēm, līdz
ar to tagad samazināsies siltuma zudumi un avāriju
daudzums trasēs, arī siltumapgādes tarifam būtu
jāsamazinās.
Edgara Kauliņa alejā ēkās uzstādītie siltummezgli
uzsildīs ūdeni katrā ēkā atsevišķi, nevis kā iepriekš,
kad visu siltumapgādei nepieciešamo ūdeni uzsildīja
katlu māja, un par kuru pārvadi, tātad arī siltuma
zudumiem karstā ūdens nodrošināšanai maksāja

karstā ūdens lietotāji. Jaunie siltummezgli ir aprīkoti
ar automātiku, kuri pēc ārējās gaisa temperatūras
regulē savu darbību.
Uz iepriekšējo siltuma zudumu daudzumu, kurš bija
ievērojami liels, SIA „Lielvārdes Remte” iesniegs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai aktualizētu
siltumenerģijas tarifa projektu, lai samazinātu
siltumenerģijas tarifu, balstoties uz siltuma zudumu
un ekspluatācijas izmaksu samazinājumu.
Provizoriskos siltuma zudumu ietaupījumus gan
Lielvārdē, gan Lēdmanē varēs noteikt pēc pirmajiem trīs apkures sezonas mēnešiem. Par tiem SIA
„Lielvārdes Remte” informēs iedzīvotājus.
Pateicamies iedzīvotājiem par pacietību un
sapratni projekta būvniecības laikā.

SABIEDRISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Biedrība “Lielnovads” gatava darbam, un aicina iesaistīties ikvienu lielvārdieti!
2014. gada 4. septembrī
tika nodibināta biedrība „Lielnovads”. Biedrības dibinātāji
un biedri ir aktīvi lielvārdieši, dažādu profesiju pārstāvji,
kuri savu pieredzi un zināšanas vēlas ieguldīt sava –
Lielvārdes – novada attīstībā. „Lielnovada” biedriem gluži
tāpat kā jebkuram, kurš sevi apzinās kā lielvārdieti, nav
vienaldzīgs mūsu novadā notiekošais. Biedrības mērķis
ir veicināt Lielvārdes novada iedzīvotāju aktivitāti un
atbildīgu līdzdalību sava novada nākotnes veidošanā, kā
arī veicināt godīgas politikas pastāvēšanu.
Biedrības “Lielnovads” pamatvērtības ir demokrātija,
patriotisms, godīgums, atbildība, novada interešu
aizstāvība, kā arī novada līdzsvarota un ilgtspējīga
attīstība. Mēs vēlamies veicināt ekonomisko, sociālo

un kultūras attīstību Lielvārdes novadā, šajā procesā
iesaistot pēc iespējas vairāk aktīvus un atbildīgus
lielvārdiešus. Lai to varētu īstenot, svarīgi ir sekmēt
saprātīgu un tālredzīgu Lielvārdes novada dabas,
cilvēku un finanšu resursu izmantošanu.
Mēs apņemamies informēt sabiedrību par situāciju
Lielvārdes novadā, aktīvi diskutēt un piedalīties
sabiedriski nozīmīgu procesu apspriešanā, aizstāvot
Lielvārdes novada iedzīvotāju intereses, veikt aptaujas
iedzīvotāju vidū, organizēt sapulces, lai apspriestu
aktuālos jautājumus novadā, kā arī iespēju robežās
sekmēt novada iedzīvotāju līdzdalību novadam
svarīgu lēmumu pieņemšanā, lai veicinātu lielvārdiešu
piederības izjūtu savam novadam.
Lai kopīgi veicinātu novada izaugsmi, „Lielnovads”

aicina iedzīvotājus būt aktīviem gan izsakot savu
viedokli, gan rīkojoties. Ja vēlies mums ko pavēstīt, Tev
ir idejas, ierosinājumi, atsauksmes, konstruktīva kritika,
raksti mums uz e-pasta adresi lielnovads@gmail.com,
ziņojuma veidā, apmeklējot mājaslapu www.lielnovads.lv
vai uz sekojošu adresi – Dravnieku iela 2, Lielvārde,
Lielvārdes novads, Latvija, LV-5070.
Mēs aicinām iestāties biedrībā ikvienu, kuram rūp
novadā notiekošais! Gaidīsim! Lai mums kopā izdodas!
Ar cieņu
Biedrības valde: Dace Rasa, Uldis Skudra, Māris
Opincāns, Jānis Lūsis, Jānis Āboliņš.
Biedrības dibinātāji: Māris Ločmelis, Vēsma Zlidne,
Rolands Elksnītis, Ēriks Murāns, Ļevs Grasmanis, Artūrs
Pokšāns, Guntars Jonāns.

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
Finansiāls pabalsts personām ar 1. un
Sakopsim apkārtni pirms mūsu
2. invaliditātes grupu un personām
valsts dzimšanas dienas!
līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti
Inese Gelte, Lielvārdes novada sociālā dienesta vadītāja
Jau oktobra nogalē Lielvārdes Sociālā dienesta darbinieki brīvprātīgi devās sakopt
daļu no Rembates parka, grābjot kritušās lapas.
Aicinām arī citus mūsu novada iestāžu darbiniekus sekot mūsu piemēram. Arī pārējie novada iedzīvotāji un īpaši jaunieši
to varētu darīt brīvprātīgi. Kad rudens
kritušās lapas būs
jau pieplakušas zemei, tās savākt būs
jau daudz smagāk.
Sakopsim savu apkārtni pirms mūsu
valsts dzimšanas
dienas!

Lielvārdes novada sociālais dienests aicina saņemt pabalstu personas ar 1. un 2.
invaliditātes grupu un bērnu ar invaliditāti vecākus, kuri šogad vēl nav saņēmuši
pabalstu invaliditātes seku mazināšanai. 60 EUR pabalsts tiek piešķirts vienu reizi
gadā, neizvērtējot klienta ienākumus.
Lai saņemtu pabalstu, personām sociālajā dienestā jāuzraksta iesniegums.
Jāuzrāda Valsts darba ārstu ekspertīzes komisijas slēdziens vai invaliditātes apliecība,
kuru sociālie darbinieki nokopēs. Personas, kurām ir bankas konts, tiek aicinātas
paņemt līdzi bankas konta numuru.
Pabalstu izmaksā pašvaldības kasēs Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē vai ieskaita
klienta norādītajā kontā bankā. Klientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar paši
ierasties sociālajā dienestā, sociālais darbinieks to izmaksā dzīvesvietā.
Saņemot pabalstu, klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
Apmeklētāju pieņemšanas dienas sociālajā dienestā ir:
Pirmdienas 8.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00
Ceturtdienas 8.00-12.00 un 12.45 – 17.00
Neskaidrību gadījumā var zvanīt sociālajiem darbiniekiem. Tālruņa numuri:
Lielvārdē – 65020836, 65020837; Jumpravā – 65057414; Lēdmanē – 65058632.

IEDZĪVOTĀJU VĒSTULES
Mēģināsim uzlabot darba kultūru
Jums raksta Lāčplēša dzīvojamā masīva iedzīvotājs.
Varbūt nobildēt siltumtrases būvnieku sabojāto un
nesakārtoto infrastruktūru: salauzīto ceļa segumu pie
muzeja, starp dzīvojamām mājām un uz katlumāju?
Mēs arī vēlamies dzīvot sakārtotā vidē, kur vēja
laikā neput nenovāktās smiltis ceļmalās un kājas
neklūp nesalabotajās bedrēs, kuras izdangājusi smagā
būvtehnika. Apnicis klausīties solījumos. Vairākus
gadus pēc ūdensvada izbūves solīja, ka ielas un
trotuārus sakārtos pēc siltumtrases izbūves. Izskatās,
ka vairāk par solījumiem nekas nav mainījies. Solīts
makā nekrīt. Drīz būs ziema un sniegs visu paslēps.
Mēģināsim uzlabot darba kultūru, atbildību un
kvalitāti!
Andris
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Labdien!
Atbildot uz vēstuli, informējam, ka 05.11.2014. kārtējo
reizi informējām SIA “Wesseman” darbu vadītājus
un būvuzraugu par nenovērstajiem defektiem,
nesavāktajām smiltīm un sabojāto asfalta segumu.
Darbu veicēji solīja šogad novākt saslaucītās smiltis
un nākamā gada pavasarī veikt atlikušos sakārtošanas
darbus.
SIA „Lielvārdes Remte”

Labdien, „Lielvārdes Novada Ziņas”!
Gribu dalīties ar jums savās pārdomās un pieredzē.
Domāju, vai ir vērts iet uz pašvaldību vēlēšanām, ja
viens cilvēks mūsu balsis mīda kājām? Bija sestdiena,
8. oktobris. Izejot no veikala Maxima, redzu – stāv

viens vīrietis un vāc parakstus. Prasu – kas tie par
parakstiem? Vienā lapā jāparakstās par kādu novadu,
to es nesapratu, otrā - lai no amata noņemtu domes
priekšsēdētāju Aivaru Trosku. Jautāju, un kas jūs esat,
atbild – deputāts Jānis Āboliņš.
Sanāk tā – mūsu deputāts uzvedas kā puišelis – sak,
man kaut kas nepatīk, nu es tev parādīšu, pierunāšu
visus, lai ar tevi nedraudzējas.
Teikšu tik vienu – pie Aivara Troskas kā pie cilvēka
var griezties, paskaidros un izpalīdzēs. Viņš kā
priekšsēdētājs ir daudz izdarījis. Novēlu Troskas
kungam veselību, izturību un Dieviņa svētību, bet
deputātam Āboliņam – būt īstam deputātam un
nerīkoties kā puišelim.
Ģertrūde Ivanova Lielvārdē
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SPORTA ZIŅAS

Lielvārdiete Klipa starp
labākajiem Eiropas jaunajiem
autosportistiem
Ritvars Raits
Latvijas Automobiļu federācija (LAF) bija izvirzījusi lielvārdieti Beati Klipu
dalībai Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) jauno braucēju atlases
konkursā Young Driver Excellence Academy. Pagājušajā nedēļā Klipa piedalījās
šajā konkursā, kas norisinājās Nīderlandē, turklāt ļoti sekmīgi – būdama
vienīgā daiļā dzimuma pārstāve 17 autosportistu konkurencē, lievārdiete
iekļuva labāko pieciniekā.
FIA Akadēmija ir paredzēta sportistiem vecumā līdz 23 gadiem, kuri atrodas savas
autosportista karjeras sākuma punktā un kurus attiecīgā nacionālā sporta federācija
atzinusi par perspektīviem. Lai arī galvenā vadlīnija Akadēmijas darbā ir sportista
sasniegumi un fiziskā sagatavotība, FIA Institūts, kas pārrauga šo Akadēmiju, vēlas
veidot jaunos autosportistus arī kā drošas braukšanas vēstnešus sabiedrībā.
Beate Klipa, kura autosportā debitēja 2012.gadā folkreisā un Latvijas autokrosa
čempionātā, šogad izcīnīja Latvijas un Baltijas autokrosa čempiones titulus B600
bagiju klasē. Šī ir pirmā reize Latvijas autokrosa vēsturē, kad sieviešu kārtas
pārstāve izcīnījusi nacionālā čempiona titulu. Šogad lielvārdiete izmēģinājusi arī
braukšanu ar kartingu un citus motoru sporta veidus. Klipa arī aktīvi piedalījusies
dažādās ārpussacensību aktivitātēs – pretendējusi uz iekļūšanu OKartes Autosporta
Akadēmijas labāko pulkā, cīnījusies par LMT Autosporta Akadēmijas balvu, bet šogad
azartiski darbojas LAF Junioru Akadēmijā.
Nīderlandē četras dienas 17 valstu daudzsološākie autosportisti aizvadīja
braukšanas, fiziskās sagatavotības un mediju testus, noskaidrojot Eiropas gada
daudzsološāko jauno sportistu. Latvijas pārstāve Beate Klipa kvalificējās šī konkursa
finālam, kļūstot par vienu no pieciem finālistiem.
Pēc konkursa Beate Klipa atklāja: “Esmu ļoti gandarīta par paveikto, jo biju vienīgā
meitene starp Eiropas autosporta daudzsološākajiem puišiem, kuriem visiem ir
iespēja izveidot spožu karjeru autosportā. Patīkami, ka daudzus puišus esmu atstājusi
aiz sevis. Šīs bija ļoti smagas dienas, kuras sākās agri no rīta un noslēdzās ar spēku
izsīkumu vakaros. Taču mani nepārsteidza veicamie uzdevumi, jo līdzīgu programmu
šovasar veicām LAF Junioru Akadēmijā, kas mani labi sagatavojusi FIA Akadēmijas
konkursam. Nīderlandē viss bija vēl padziļinātāk un nopietnāk, taču tiku galā. Bija
daudz braukšanas trasē, gan uz laiku, gan uz meistarību. Taču bija arī nopietnas
fiziskās sagatavotības
pārbaudes,
tāpat
bija
jādemonstrē
prasmes attiecībās ar
mediju
pārstāvjiem.
Esmu ļoti priecīga
par šo pieredzi, par
daudzajiem jaunajiem
draugiem un paziņām,
kurus šajās dienās
esmu iepazinusi. Tas
man ir svarīgi manas
karjeras attīstībai.”
Ogres Vēstis Visiem
Latvijas perspektīvā autobraucēja FIA Akadēmijas rīkotā konkursa laikā.
Foto no Beates Klipas albuma.

Lielvārdieši Latvijas izlases
sastāvā izcīna Četru nāciju kausu
Ritvars Raits
No 31. oktobra līdz 1. novembrim Vidzemes olimpiskajā centrā Valmierā notika
Četru nāciju kausa izcīņas turnīrs florbolā. Kausu izcīnīja Latvijas vīriešu izlase,
kuras sastāvā spēlēja pieci lielvārdieši – Artis Savins, Sandris Virsnītis, Juris
Gribusts, Normunds Krūmiņš un Mihails Kostusevs.
Turnīrs, kurā kopā ar Latvijas valstsvienību piedalījās arī Vācijas, Igaunijas un
Dānijas izlases, visām četrām komandām bija pēdējā spēku pārbaude pirms pasaules
čempionāta, kas jau pēc mēneša notiks Zviedrijas pilsētā Gēteborgā. Latvijas florbolisti
turnīra pirmajā spēlē tikās ar dāņiem, kurus sīvā cīņā uzvarēja ar 5:3. No mūsējiem
laukumā devās Virsnītis, Gribusts un Savins, bet ar rezultativitātes punktiem neviens
neizcēlās. 1. novembrī latvieši krustoja nūjas ar vāciešiem, kuriem dramatiski zaudēja
iepriekšējā pasaules čempionātā. Šoreiz mūsu florbolistiem izdevās revanšēties – 6:4.
Latvijas izlases vārtus sargāja Normunds Krūmiņš, kurš atvairīja 18 pretinieku metienus,
vienus vārtus guva Juris Gribusts, bet Savins un Kostusevs ar rezultativitāti neizcēlās.
Turnīra pēdējā spēlē, kurā izšķīrās pirmās vietas liktenis, Latvijas valstsvienība ar 8:4
pieveica igauņus. No lielvārdiešiem pa vieniem vārtiem guva Gribusts un Savins, bet
Krūmiņš, Virsnītis un Kostusevs nespēlēja.
Pasaules čempionātā, kas no 5. līdz 14.decembrim notiks florbola dzimtenē Zviedrijā,
Latvijas izlase spēlēs vienā apakšgrupā ar zviedriem, somiem un vāciešiem.
Ogres Vēstis Visiem

Ogres novada basketbola
čempionātā piedalās Lielvārdes
novada komandas
Agris Pikšens, komandas Lielvārde/Bacca spēlētājs
18. oktobrī sācies Ogres novada basketbola čempionāts, kurā jau daudzus gadus tiek
pārstāvēts Lielvārdes novads. Šogad turnīrā piedalās trīs Lielvārdes novada komandas.
Spēles notiek gan Ogres basketbola skolā, gan Ogres 1.vidusskolas zālē, kurā noticis
Eiropas čempionāts U16 basketbolā ar mūsu Latvijas izlases piedalīšanos.
Pirmā pārstāvēt novada krāsas devās komanda Lielvārde/Bacaa, kas pērn, izcīnot
pirmo vietu otrajā līgā, izcīnīja tiesības startēt augstākajā līga, kur šogad ir ļoti
augsts līmenis. Lielvārde/Bacca basketbolisti cīnījās pret pagājušā gada pirmās līgas
čempioniem Monta. Spraigā spēlē esot vadībā te vienai, te otrai komandai, veiksme
un precīzs metiens 6.6 sekundes pirms pamatlaika beigām nodrošināja novadniekiem
uzvaru ar +1 (77:76). Rezultatīvākais spēlētājs Lielvārde/Bacca rindās bija Lauris Krūmiņš
(26 punkti).
Dienu vēlāk laukumā devās komanda SK Lielvārde, kurai šis ir debijas turnīrs. Diemžēl
lieliskais sākuma izrāviens drīz vien pārauga pretinieku uzbrukumos un SK Lielvārde
grozs spītīgi neņēma bumbu pretīm. Komanda piekāpās pretiniekiem OP3 ar rezultātu
42:80. Rezultatīvākais spēlētājs Artūrs Pokšāns (19 punkti).
Tās pašas dienas otrajā pusē arī trešā Lielvārdes novada komanda – BK Jumprava
devās laukumā spēlē pret Bekens/Tīnūži un piedzīvoja zaudējumu maz rezultatīvā spēlē
ar rezultātu 37:58. Rezultatīvākais BK Jumprava rindās bija Mārtiņš Lasis (9 punkti).
Ogres čempionāts ir vienīgais basketbola novada turnīrs Latvijā, kuram tiešraidē var
sekot līdzi spēles rezultātiem mājas lapā www.basket.lv. Novēlam sekmīgu sezonas
turpinājumu mūsu novada sportistiem!

‘’Lielisko balvu 2014’’ izcīna Lielvārdes pamatskola
Ritvars Raits
22. oktobrī Lielvārdes novada sporta centrā jau astoto reizi norisinājās tradicionālās
sacensības starp četru novadu skolu komandām “Lieliskā balva”. 1.vietu ieguva
Lielvārdes pamatskola, abus pārējos kausu atstājot Tīnūžu pamatskolai un Ogres
1.vidusskolai.
Šogad pirmo reizi par “Lielisko balvu” vairs nesacentās vidusskolēni, bet 2.-9.
klašu audzēkņu starpā sacīkstes bija ne mazāk interesantas. Katra skola tika
pārstāvēta ar vienu komandu, kurā bija iekļauti ne tikai dažādu vecumu bērni,
bet arī pedagogi un bērnu vecāki. Kopumā 11 dažādās jautrās stafetēs, atjautības
uzdevumos un veiklības spēlēs piedalījās 16 komandas. Lai sasniegtu pēc iespējas
labākus rezultātus, dalībniekiem vajadzēja nodemonstrēt ne vien spēku un
ātrumu, bet arī atjautību un veiklību, bet galvenais – lielisku komandas sadarbību.
Pārliecinošu pirmo vietu izcīnīja iepriekšējo sacensību vicečempione –
Lielvārdes pamatskolas komanda ar sporta skolotāju Pēteri Imšu priekšgalā.
Godpilnajā 2.vietā Tīnūžu pamatskola, bet 3.vietā – Ogres 1.vidusskola.
Lai arī kausi bija tikai trīs, bez balvām nepalika neviena komanda – katrai tika pa
gardam kliņģerim un diplomam par piedalīšanos. Pasākuma beigās bija arī balvu
izloze – vairāku skolu komandas savā īpašumā ieguva gan bumbas, gan frisbija
šķīvīšus. Īpašs priekš par Jumpravas speciālo internāta pamatskolu, kura vienmēr
piedalās “Lieliskā balvas” izcīņā. Šoreiz jumpraviešiem paveicās loterijā, jo viņi
ieguva pašu vērtīgāko balvu – futbola bumbu.

Draudzīgā Lielvārdes pamatskolas komanda. Autora foto
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Mīļi sveicam oktobrī
Lielvārdes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos
jaundzimušos
Raineru LIELVĀRDĒ un
Beati Lēdmanē!

Lai saulaina dzīves taciņa
mazajiem novadniekiem!

Sirsnīgi sveicam
OKTOBRA jubilārus!
70. dzimšanas dienā
Aleksandru Veinbergu
JUMPRAVĀ
Viju Sausverdi
Ilzi Zommeri
LĒDMANĒ
Aivaru Balodi
Helēnu Kantiķi
Albīni Kuģenieci
Juri Andri Māliņu
Edgaru Muižzemnieku
Veru Zuti
LIELVĀRDĒ

75. dzimšanas dienā
Silviju Stari
JUMPRAVĀ
Juri Druziku
LIELVĀRDĒ

85. dzimšanas dienā
Ēriku Dubrovsku
Ainu Anitu Kalniņu
Valentīnu Kalniņu
Afanasiju Volkovu
LIELVĀRDĒ

90. dzimšanas dienā
Elzu Zvagūzi
LIELVĀRDĒ

80. dzimšanas dienā
Ernu Remesi
JUMPRAVĀ
Ilgu Sprogu
LĒDMANĒ

Paldies par jūsu mūža devumu!
Vēlam stipru veselību un vēl ilgus,
saulainus dzīves gadus!
Lielvārdes novada pašvaldības vārdā –
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs
Aivars Troska

LIELVĀRDĒ

JUMPRAVĀ

ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJĀ

JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMĀ

14. novembrī 10.00
Lāčplēša dienas svinības sadarbībā ar vispārizglītojošo
skolu 9. klašu audzēkņiem, Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku Gaisa spēkiem un
Zemessardzes 54. IT bataljonu.

15. novembrī 16.00
Siguldas tautas teātra izrāde - dzejas teātris
“Mantojums. Arī tā.”

22. novembrī 13.00
Tikšanās ar rakstnieku un publicistu Jāni Ūdri, kurš
kopā ar Lāčplēša kori piedalījās braucienā uz Sibīriju
1989. gadā un dokumentēja šo notikumu. Gaidām
bijušos un tagadējos koru dalībniekus un citus
interesentus. Varēs iegādāties arī kādu
Jāņa Ūdra grāmatu.
28. novembrī 13.00
Dzejoļu konkursa „Krustceles” noslēguma pasākums
LIELVĀRDES GRĀMATNĪCĀ
15. novembrī 14.00
Ceturtās grāmatas „Latvijas leģendas” atvēršanas svētki
Piedalīsies karikatūrists, rakstnieks un senās
Latvijas vēstures pētnieks Agris Liepiņs un bijusī
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja vadītāja
Anastasija Neretniece.
KULTŪRAS NAMĀ „LIELVĀRDE”
22. novembrī 12.00
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem
Rio Rio
Biļetes cena 2 EUR.
22. novembrī 18.00
Dziedātaja Laura Valtera koncerts
„Dzīves krāsā”
kultūras namā mazajā zālē
Biļetes cena 3 EUR.
28. novembrī 17.00 - 21.00
SMOG! Dūmu burbuļu pasākums skolēniem – bez
vecuma ierobežojuma!
Ieejas maksa ar flaijeri 3 EUR, bez - 4 EUR.
22.00 - 3.30
SMOG! Specefektu šovs – no 16 gadu vecuma!
Ieejas maksa ar flaijeri 4 EUR, bez - 5 EUR
3. decembrī 14.00
Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums
Nopietni - pa jokam?
Līdzi jāņem mazs “groziņš”.
Kursēs novada pašvaldības autobuss:
Lēdmane 12:00, Annas - 12:15, Jumprava 12:40,
Dzelmes 13:00, Ķedeles 13:05, Jaundruvas 13:10
Kaibalas a/p 13:20, Lāčplēša kantoris 13:30,
Tirgus laukums – 13:40.
Specializēto transportu lūgums pieteikt pa
tālruni 22336343, tālrunis informācijai 65053895.

3. decembrī sveicam visus
Lielvārdes novada cilvēkus,
kuriem noteikta invaliditāte,
Starptautiskajā
Invalīdu dienā!
Napoleonam bija bail no baltas krāsas
un no zirgiem, bet, neraugoties uz to,
viņš ir gleznots baltā zirgā.
Absolūti visi cilvēki no kaut kā baidās.
Novēlam Jums nebaiļoties par savu veselību!
Visskaistākās lietas notiek pašas par sevi!
Lai Jūs vienmēr būtu zirgā!

29. novembrī 15.00
Jauniešu forums „Izzini! Attīsti! Iesaisties!”
Pieteikties kultūras namā vai
inga.gasparovica@gmail.com.
29. novembrī 19.00
Mākslas filma „Modris”
Biļetes cena 1 EUR
LĒDMANES TAUTAS NAMS
Rīko braucienu uz Ulda Marhilēviča autorkoncertu
„Tava sirds ir Tavas Mājas” Ogres kultūras centrā
21. novembrī plkst. 19.00. Izbraukšana no Lēdmanes
pagasta pārvaldes plkst. 18.00.
Biļešu cenas 10; 12; 15; 18 EUR.
Ceturtdien, 13. novembrī
Lielvārdes pilsētas bibliotēka slēgta
sakarā ar semināru Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.
Pagarināts Sporta centra
brīvā laika apmeklējums
29. oktobra Domes sēdē deputāti lēma par
Lielvārdes novada Sporta centra brīvā laika
apmeklējuma pagarināšanu
no divām stundām uz trim.
Līdz šim iedzīvotāji varēja svētdienās divas stundas
izmantot Lielvārdes novada Sporta centra sporta
zāli un trenažieru zāli bez maksas. Tagad šis laiks
pagarināts un ikviens sportot gribētājs būs gaidīts
svētdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 (izņemot
gadījumus, kad notiek plānotie pasākumi).
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja krājumos
starp daudzajām fotogrāfijām ir tādas,
kuru autors ir G. Zemītīs.
Dažām fotogrāfijām otrā pusē ir zīmogs G.Zemītis
Lielvārdes Averkas, citām - G.Zemītis Lielvārdes
Kalnciemos. Varbūt kāds lielvārdietis atceras šo
fotogrāfu vai arī zina par viņu kaut ko vairāk
un varētu muzejam sniegt šīs ziņas.
Muzeja tālrunis: 65053759,
e-pasts: zane.nemme@inbox.lv
Lielvārdē atvērtais Spīdolas optikas salons savu
darbību uzsācis sirsnīgi. Pateicos Dzintaram par īpašu
attieksmi – brilles saņēmu ļoti ātri un man tās pat
atveda uz mājām. Ceru, ka jums labi veiksies,
lai Dievs jūs svētī un lai pašķir jūsu roku darbu.
Ausma Bružāne

OKTOBRĪ
NO MUMS ŠĶĪRUŠIES
(miršana reģistrēta Lielvārdes novada
Dzimtsarakstu nodaļā)
LIELVĀRDĒ
Elga Voločāne
(dzim.1941.g.)
Mihails Gerasimovs
(dzim.1936.g.)
Marija Kuheļska
(dzim.1922.g.)
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