Rūpējoties par bērnu
drošību, uz laiku slēgta
VPII ”Pūt vējiņi” filiāles
ēka Kaibalā
3. lpp.

Kultūras namā „Lielvārde”
notika Agra Liepiņa
grāmatas „Mūsu dievi”
atvēršanas svētki
4. lpp.

Agris Pikšens: “Strādāt
par sporta skolotāju
man ir ierakstīts
7. lpp.
zvaigznēs.”

„Lāčplēsis” dejo
Starptautiskajā tautas
deju un mūzikas festivālā
Gruzijas kalnos
10. lpp.
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NOVADA ZIŅAS

Numura komentārs
Ar krāšņi ziedošām asterēm, gladiolām un dālijām
pienākusi šīs vasaras izskaņa. Klāt septembris, sācies
jauns darba cēliens skolās un bērnudārzos. Visās izglītības iestādēs notika Zinību dienai veltīti pasākumi,
kuros piedalījās arī Lielvārdes novada domes vadība,
deputāti un Izglītības nodaļas speciālisti. Lielvārdes
pamatskolā viesojās aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis, vizītes laikā gan uzrunājot skolēnus un aicinot tos pilnveidot
sevi caur jaunsardzes kustību, gan iepazīstoties ar skolu un novadu.
Diemžēl jāatzīst, ka šīs vasaras izskaņa nav bijusi tik priecīga, kā mēs
to vēlētos, jo bērnu drošības apsvērumu dēļ tika slēgta Kaibalas skolas
ēka (sīkāku informāciju lasiet 3. lpp.). Tas bija emocionāli grūts lēmums,
kas prasīja virkni tehnisku un organizatoriski sarežģītu darbību.
Tika pārtraukta iepirkuma procedūra sporta laukuma izbūvei pie E.
Kauliņa vidusskolas. Izstrādātajā projektā bija būtiskas neprecizitātes
un nepilnības, tādēļ tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkuma procedūru un projektu pārstrādāt, lai jau tuvākajā laikā varētu izsludināt
jaunu iepirkumu un pavasarī uzsākt būvdarbus.
Arī Jumpravas pagasta iedzīvotāji šogad nesagaidīs atjaunoto Ceriņu
ielas segumu, jo konkursā uzvarējusī firma nesteidzās uzsākt darbus
noteiktajos termiņos. Tādēļ tika pieņemts lēmums līgumu lauzt un
izsludināt jaunu iepirkumu, lai jau pavasarī varētu uzsākt Ceriņu ielas
rekonstrukcijas darbus (sīkāku informāciju lasiet 3. lpp.). Nesenā pieredze saistībā ar nekvalitatīvu darbu nodošanu ir likusi pievērst pastiprinātu uzmanību projektu īstenošanas kvalitātei, it īpaši projektēšanas
dokumentu izstrādei.
Šobrīd uzsākts aktīvs darbs pie Lielvārdes novada attīstības plānošanas
dokumentu sagatavošanas turpmākajiem septiņiem gadiem, norit
darbs pie investīciju un rīcības plāna aktualizācijas nākamajiem trīs
gadiem, kā arī nākamā gada budžeta plāna izstrādes. Lai maksimāli
tiktu ievērotas visu novadnieku intereses un vēlmes, šajā darbā ir
aicināti iesaistīties visi deputāti, iesniedzot savus priekšlikumus un
kopīgi veicot dokumentu izstrādi.
Plānojot novada attīstību, ir ļoti būtiski apzināties, kādā vidē vēlamies dzīvot, kādu vēlamies redzēt novadu pēc 5, 10 un 20 gadiem. Ir
svarīgi noteikt prioritātes un mērķtiecīgi strādāt, lai piesaistītu novadam gan jaunās ģimenes, gan veidotu novadu atvērtu iedzīvotājiem un interesantu viesiem, gan piesaistītu potenciālos
investorus un veidotu arvien labvēlīgāku vidi
uzņēmējdarbībai.
Svarīgi
Šobrīd turpinās Rembates parka un
atjaunot uzticību Lāčplēša laukuma labiekārtošana,
uzsākot šo projektu otrās kārtas
pašvaldībai, kā
darbus. Tāpat turpinās E. Kauliņa
arī nostiprināt
vidusskolas
sporta
laukuma
projektēšana, kā arī zemes īpašuma
komandas
tiesību sakārtošana, lai varētu uzsākt
darbu visos
sporta laukuma projektēšanu un
līmeņos.
būvniecību pie Lielvārdes pamatskolas. Ir
uzsākta basketbola laukuma rekonstrukcija
Lāčplēša dzīvojamajā masīvā (sīkāku informāciju lasiet 3. lpp.). Rit pēdējie telpu labiekārtošanas darbi, un tiek izstrādāts teritorijas apzaļumošanas projekts ģimeņu un izglītības centrā «Aivas» Lēdmanes pagastā.
Nozīmīga ir projektu “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas
pagasta pārvaldes ēkā” un “Energoefektivitātes paaugstināšana sociālo
dzīvokļu mājā Lēdmanē, Lielvārdes novadā” pieteikumu sagatavošana
Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējuma piesaistīšanai.
Dome jaunajā darba cēlienā turpinās nopietni strādāt pie pašvaldības
darba uzlabošanas un sistēmas sakārtošanas. Darāmā netrūks ne saimnieciskajā, ne izglītības un kultūras, ne citās jomās.
Paldies visiem deputātiem un pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem par
aktīvu darbu domes sēžu laikā un komiteju sēdēs, kā arī par aktīvu darbu
ikdienā, iesniedzot priekšlikumus. Tuvākajā nākotnē ir svarīgi atjaunot
uzticību pašvaldībai, kā arī nostiprināt komandas darbu visos līmeņos.

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Lielvārdes pamatskolu pirmajā
skolas dienā apmeklē aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis
1. septembrī, Zinību
dienā, visās Lielvārdes
novada skolās gaiši
un svinīgi noskanējis
pirmais zvans, aicinot
klasēs skolniekus un
skolotājus.
Īpašs šis rīts bija
Lielvārdes pamatskolā,
kuru pirmajā skolas dienā
apmeklēja un svinīgajā
jaunā mācību gada atklāšanas pasākumā piedalījās aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis. Ar
sirsnīgu uzrunu klātesošos sveica skolas direktors Andis Pētersons.
Skolēnus, vecākus un
pedagogus uzrunāja, sekmes mācībās un izturību vēlēja Lielvārdes
novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.
Savus kolēģus sveica arī
Lielvārdes novada domes Skolēnus uzrunā aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis.
deputāts Edgars Gribusts.
“Mācību gada sākums ikvienam pie mūsu kaimiņiem Lielvārdē. Būt
Lielvārdes pamatskolā kopš
2017. gada aprīļa ir nodibināta skolēnam un bērnu vecākiem ir labiem kaimiņiem, atbalstīt vienam
Jaunsardzes vienība. Vienlaikus jauna darba cēliena sākums un otru un palīdzēt – arī tas ir ļoti būtisLielvārdes pamatskola ir Lielvārdes vienlaikus svētki, jo apgūt zinības, ki, lai mēs visi justos labi,” uzsvēra
militārā lidlauka tuvākais civilais pieredzi un tapt gudrākam ir viens aizsardzības ministrs.
kaimiņš, ar kuru Nacionālo bruņoto no galvenajiem uzdevumiem ikviespēku Gaisa spēkiem izveidojusies na cilvēka dzīvē. Tieši tādēļ 1. sepBeata Kempele,
tembrī esmu izvēlējies viesoties
cieša sadarbība.
pašvaldības izdevumu redaktore

Santa Ločmele,

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja

Skolotājas Aigas Kriņģeles klase Zinību dienā Lielvārdes pamatskolā.		

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Beatas Kempeles foto
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Novada aktualitātes
Tā domā novadnieki

Kāds bija
jūsu
šīsvasaras
jaukākais
piedzīvojums?
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Noteikti Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumi un to maksa
N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Nodarbību ilgums/nedēļā

Mērvienība

Cena,
EUR

PVN
EUR

Cena
ar PVN

1. Profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītībā
1.1.

Profesionālās ievirzes mūzikas un
mākslas izglītība

Saskaņā ar attiecīgo profesionālās ievirzes izglītības
programmu

mēnesī

15.00 0.00

15.00

1.2.

Sagatavošanas klase (mūzika)

1.Individuālā nodarbība 40min/nedēļā
2.Grupas stunda 40min/nedēļā
Grupā 7-10 bērni

mēnesī

17.00 0.00

17.00

1.3.

Sagatavošanas klase (māksla)

40 min/nedēļā

mēnesī

9.00

9.00

0.00

2. Interešu izglītība
2.1. Mazā mūzikas skoliņa (pirmsskolas vecuma bērnu nodarbības grupās)
2.1.1.

Rotaļas un mūzika

60min/1xnedēļā

mēnesī

12.00 0.00

12.00

2.1.2.

Spēlēju dancoju

60min/1xnedēļā

mēnesī

8.00

0.00

8.00

Agnese,
māmiņa
no Lielvārdes

2.1.3.

Nošu spēles

60min/1xnedēļā

mēnesī

8.00

0.00

8.00

2.1.4.

Vokālā studija

30min/2xnedēļā

mēnesī

7.00

0.00

7.00

Kā vienu no skaistākajiem piedzīvojumiem noteikti varu
nosaukt mūsu – visas ģimenes
– ceļojumu pa mūsu valsti. Var
teikt, ka braucienā pabijām teju
visā Latvijā – gan Ventspilī, gan
Liepājā, gan vēl daudzās citās
vietās.

2.2. Individuālās nodarbības
2.2.1.

Instrumentspēle

40min/1x nedēļā

mēnesī

30.00 0.00

30.00

2.2.2.

Solodziedāšana

40min/1x nedēļā

mēnesī

30.00 0.00

30.00

viena nodarbība

5.00

0.00

5.00

0.87

5.00

2.3. Pieaugušo neformālā izglītība mākslā (nodarbības grupās)
2.3.1.

Vizuāli lietišķā māksla

120min/1x nedēļā

3. Telpu noma
3.1.

Kamerzāles noma Jumpravā, Daugavas ielā 6

stunda

4.13

3.2.

Aktu zāles noma Lielvārdē, Dravnieku ielā 8

stunda

12.40 2.60

15.00

Lēmums stājas spēkā 2017. gada 1. septembrī.
Santa,
skolniece
Šogad nav iznācis doties kādos
tālākos ceļojumos vai piedzīvojumos, taču kā ļoti atmiņā
paliekošu piedzīvojumu noteikti varu nosaukt braucienu kopā
ar ģimeni uz Tallinu. Tas sagādāja patiešām ļoti patīkamus
iespaidus.

Lilija,
mājsaimniece
Tāds ļoti jauks un saviļņojošs brīdis bija manas labākās draudzenes apciemojums. Kopā atpūtāmies, izklaidējāmies un vispār
labi pavadījām laiku. Vēl noteikti varu pieminēt krievu šansona
koncertu 28. augustā Dzintaru
koncertzālē Jūrmalā. Tie laikam
ir bijuši tādi divi jaukākie notikumi. Bet žēl, protams, ka vasara jau tik ātri pagājusi.

Dace,
militārpersona
Man vispār šogad vasara sanākusi diezgan raiba un notikumiem bagāta. Laikam varu
nosaukt divus notikumus, kurus
varēs ilgi atcerēties. Pirmais bija
ceļojums uz Gruziju. Jau ļoti sen
gribēju turp aizbraukt. Un saku
no visas sirds – bija tā vērts!
Esmu ļoti apmierināta, būs kādreiz jāaizbrauc vēl. Otrs notikums laikam ir Lielvārdes svētki – tie bija gan ļoti sirsnīgi, gan
jauki. Par to liels prieks.

Palielināta novada pašvaldības
pirmsskolas pedagogu zemākās
mēneša darba algas likme

2017./2018. florbola sezonas 1.
pusei, finansējums izlietojams līdz
2017.gada 30.decembrim.

No 2017.gada 1.septembra
Lielvārdes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības pedagogiem
noteikta zemākā mēneša darba
algas likme 680 EUR.
Lielvārdes novada pašvaldība no
2016.gada 1. septembra nodrošināja pašvaldības pirmsskolas izglītības pedagogiem zemāko mēneša
darba algas likmi 620 EUR. 2017.
gada budžetā tika paredzēti papildu finanšu līdzekļi zemākās mēneša darba algas palielinājumam no
2017. gada 1. septembra.

Tiek veicināta īpašumu pieslēgšana centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem
Lai veicinātu nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajiem
kanalizācijas un ūdensvada tīkliem
un samazinātu vides piesārņojumu, Lielvārdes novada pašvaldības
līdzfinansējums piešķirts ūdensvada izbūvei četros nekustamajos īpašumos Lielvārdē, 500 EUR – īpašumam Paegļu ielā 4, 500 EUR – īpašumam Paegļu ielā 6, līdz 600 EUR
– īpašumam Gunāra Priedes ielā
7, 400 EUR – īpašumam Madaru
ielā 6.

Izbūvēs bruģētu segumu
Dome nolēma piešķirt 4786 EUR
bruģa seguma izbūvei 150 m2 platībā un pieslēgt lietus ūdens notekas pie lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nekustamajā īpašumā Lāčplēša laukumā 4, Lielvārdē.
Finansējums piešķirts saistībā ar
Lielvārdes pilsētas centrā realizēto projektu “Lāčplēša laukuma
un skvēra labiekārtojuma pārbūves
1.kārta”.
Ietvei gar ēkas Skolas ielā 10
priekšpusi blakus atrodas asfaltēts
laukums, kas nav ietverts projektā un ir tehniski sliktā stāvoklī. Ēkas
esošās lietus ūdens notekas nebija
pieslēgtas pie lietus ūdens kanalizācijas sistēmas, kas varētu radīt
jaunā bruģa izskalojumus un ūdens
uzkrāšanos uz jaunās gājēju ietves.
Lai novērstu šos riskus un uzlabotu
Lāčplēša laukuma tehnisko stāvokli
un vizuālo izskatu, asfalta segums
nomainīts pret bruģa segumu un
lietus ūdens notekas tiek pieslēgtas pie lietus ūdens kanalizācijas
sistēmas.
Atbalstu saņems “Sporta klubs
“Lielvārde””
Biedrībai
“Sporta
klubs
“Lielvārde”” piešķirts pašvaldības atbalsts 9000 EUR apmērā

Piedalāmies
projektā
„Pašvaldību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei”
Latvijas Pašvaldību savienības
projekta „Pašvaldību labie darbi
parkos Latvijas simtgadei” ietvaros
Lielvārdes novada pašvaldība piešķīrusi līdzfinansējumu 776,00 EUR
projekta ”Apstādījumu atjaunošana Rembates parkā” īstenošanai
2017. gadā.
Projektā „Pašvaldību labie darbi
parkos Latvijas simtgadei” piedalās
68 Latvijas pašvaldības, kopējais
piešķirtais valsts budžeta finansējums pašvaldībām ir 31 600 EUR.
Projekta ietvaros Rembates
parkā ainaviskās un dendroloģiskās
vides saglabāšanai divu gadu laikā
tiks veidoti: 1) košumkrūmu apstādījumi pie vides objektiem, 2) jauni
kokaugu un soliteraugu stādījumi
parkā, 3) rododendru stādījumi gar
parka dīķi.
Iesniegts pieteikums projektu konkursā „Latvijas vides un
dabas vērtību apzināšana un
izcelšana, godinot Latvijas valsts
pastāvēšanas simtgadi”
Pieņemts lēmums par Lielvārdes
novada pašvaldības konceptuālo

piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas
„Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes
„Latvijas vides un dabas vērtību
apzināšana un izcelšana, godinot
Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” projektu konkursā kā Ogres
novada pašvaldības un Ikšķiles
novada pašvaldības sadarbības
partneriem.
Projekta apstiprināšanas gadījumā tiks nodrošināts Lielvārdes
novada pašvaldības līdzfinansējums 1230,00 EUR apmērā.
Piešķirts finansējums projektam „Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi
Lielvārdes novadā”
Lielvārdes novada pašvaldības
līdzfinansējums piešķirts projekta
„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes
novadā” īstenošanai, līdzfinansējums 2 976 EUR piešķirts projekta vadībai – atlīdzības izmaksai,
bet priekšfinansējums 7 820 EUR
tiek nodrošināts projekta pasākumu īstenošanai 2017. gadā.
Samazinātas telpu nomas
maksas
2017./2018. m.g. Jumpravas
vidusskolā futbola klubam “FK
Ķegums” bērnu un jauniešu futbola
nodarbībām piešķirta telpu nomas
maksas atlaide 90% apmērā no
apstiprinātās telpu nomas maksas.
Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Pūt vējiņi” fiziskas
personas dibinātam bērnu tautas
deju kolektīvam tiek piešķirta telpu
nomas maksas atlaide uz laiku līdz
2018.gada 31.maijam.
Tiks
veikta
ekspluatācijā nenodotās ēkas piebūves
daļas Daugavas ielā 6, Jumpravā
nojaukšana
Ēkas Daugavas ielā 6, Jumpravā
piebūves (nepabeigtās kinozāles)
būvapjoma saglabāšana atzīta par
nelietderīgu.

Administratīvās ēkas Daugavas
ielā 6 energoefektivitātes paaugstināšanas pārbūves ietvaros tiks veikta piebūves demontāža, saglabājot
ēkas daļu – pamatu konstrukcijas.
Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas vidusskolas ēkas fasādes sienas dekoratīvā apmetuma
remontam piešķirti 8 004 EUR.
Lielvārdes novada pašvaldības
vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādei “Pūt vējiņi” avārijas situācijas, proti, lietus ūdeņu ieplūšanas
pa veco siltumtrasi pagraba telpās,
novēršanai piešķirti līdz 1768 EUR.
Apstiprināts Lielvārdes novada
domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas nolikums.
Apstiprināts Lielvārdes novada
domes Sociālo un veselības lietu
komitejas nolikums.
Apstiprināts auto – foto orientēšanās sacensību “Lielvārdes josta”
nolikums.

LIELVĀRDES
NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS
SĒDĒ NR. 18
04.09.2017.
Dome pieņēma lēmumu par vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Pūt vējiņi” Kaibalas skolas ēkas slēgšanu no 2017. gada
4. septembra līdz padziļinātas
tehniskās apsekošanas atzinuma
saņemšanai.
Informāciju sagatavoja
pašvaldības izdevumu redaktore

Beata Kempele
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Rūpējoties par bērnu drošību, uz laiku slēgta
VPII ”Pūt vējiņi” filiāles ēka Kaibalā
Pēdējo dienu aktuālākais notikums Lielvārdes novadā ir pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi”
filiāles “Kaibalas skola” ēkas slēgšana uz padziļinātas tehniskās ekspertīzes veikšanas laiku. Situācija,
kad audzēkņus no šīs filiāles nākas steidzami pārcelt uz citām izglītības iestādēm, radījusi zināmas
neērtības un pārdzīvojumus gan bērniem, gan viņu vecākiem. Ar šādu ārkārtas situāciju mēs novadā
saskaramies pirmo reizi, tādēļ vēlos izskaidrot pieņemtā lēmuma nepieciešamību.
Kaibalas skolas ēkas stāvokli ir novērtējis arī Būvniecības
valsts kontroles birojs (BVKB), kura
lēmumā (28.07.2017.) ir norādīta
nepieciešamība veikt ēkas nesošo konstrukciju tehnisko izpēti līdz
31.03.2018., kā arī citus ēkas stiprību un stabilitāti nodrošinošus pasākumus līdz 31.08.2018. Tomēr, veicot Kaibalas skolas ēkas apsekošanu
pirms jaunā mācību gada sākuma,
un vizuāli apskatot otrā stāva telpas,
kur bija plānots izvietot divas jaunas bērnu grupiņas, tika konstatēta grīdas deformācija. Tāpēc novada
vadība, rūpējoties par bērnudārza
audzēkņu, kolektīva un apmeklētāju
drošību, pieņēma lēmumu ēku slēgt
un nekavējoties uzsākt ēkas padziļināto tehnisko izpēti. Šobrīd ir izsludināts iepirkums ekspertu izvēlei, lai
darbus varētu uzsākt jau septembrī.
Tikai tad, kad būs pieejams padziļinātās tehniskās ekspertīzes atzinums, dome varēs pieņemt lēmumu par tālāko rīcību: vai ēku varēs
turpināt ekspluatēt pēc nelieliem
remontdarbiem, vai ēkai būs nepie-

ciešama kapitālā renovācija, vai arī
būs jāpieņem lēmums par jaunas
ēkas vai piebūves celšanu bērnudārza vajadzībām.
Situāciju saasina apzināti vai
neapzināti izplatīta neprecīza, nepatiesa informācija par Kaibalas skolas
ēkas slēgšanas iemesliem, kas teju
vai ģeometriskā progresijā izplatās starp bērnu vecākiem, izglītības
iestādes darbiniekiem un pārējiem
iedzīvotājiem. Šī nepatiesā informācija diemžēl aizēnojusi patieso
Kaibalas skolas ēkas slēgšanas uz
laiku iemeslu – un tās ir rūpes par
bērnu drošību!
Savā un deputātu vārdā apliecinu,
ka pašvaldība neplāno Kaibalas skolas ēku pārdot un nodot privātā biznesa rokās, tieši pretēji – pašvaldība
dara visu iespējamo, lai saglabātu Kaibalas skolas ēku un novērstu
tehniskās problēmas! Mēs nevaram
pieļaut, ka notiek nelaime, iespējamie riski ir jānovērš savlaicīgi.
Aicinām vecākus un pirmsskolas
izglītības iestādes “Pūt vējiņi” personālu izturēties saprotoši pret neēr-

tībām, ar kurām, iespējams, šobrīd
nākas saskarties.
Esam atvērti dialogam un iedzīvotāju ierosinājumiem, lai kopīgi rastu
tālākos risinājumus. Aicinām bērnu
vecākus, vecāku padomes pārstāvjus un pedagogus neskaidrību un
jautājumu gadījumā vērsties pie VPII
„Pūt vējiņi” vadītājas vai pašvaldībā
pie atbildīgajiem speciālistiem.
Pašvaldības administrācija darīs
visu, lai šo situāciju atrisinātu pēc
iespējas ātrāk.
Hronoloģisks izklāsts par situācijas attīstību un pieņemtā lēmuma
nepieciešamību:
• BVKB aprīlī veica izglītības iestāžu apsekošanu, jūnijā pašvaldība
saņēma Atzinumus par publiskas
ēkas ekspluatācijas pārbaudi (17.05
– E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 16.06. – Lēdmanes pamatskola, 20.06. – Lielvārdes pamatskola,
21.06 – Kaibalas skola);
• izpilddirektore 29.06.2017
sasauca sanāksmi izglītības iestāžu vadītājiem par BVKB atzinumos norādītajiem bojājumiem –

Lēdmanes pagasta ceļu pārbūvei pašvaldība plāno
piesaistīt Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu
Lielvārdes novada pašvaldība septembra sākumā Centrālajā
finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniegusi izvērtēšanai divus
projektu pieteikumus ERAF finansējuma piesaistīšanai pašvaldības
autoceļa „Pamati - Lejasplošas” pārbūvei Lēdmanes pagastā 1,512
km garumā un autoceļa “Tautas nams – Piegāzes” (nosaukums
mainīts no nosaukuma “Tautas nams – komplekss Kļavas” saskaņā ar Lielvārdes novada būvvaldes 2017. gada 21. aprīļa lēmumu)
pārbūvei Lēdmanes pagastā 3,100 m garumā.
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Lielvārdes
novadā, veicot ieguldījumus
komercdarbības attīstībai nepieciešamo ceļu infrastruktūrā.
Projekta apstiprināšanas gadījumā pēc autoceļu pārbūves tiks mainīts grants ceļa segums uz asfalta segumu, nodrošināta virszemes
ūdens aizvadīšana no ceļa klātnes

un sāngrāvjiem, kā arī tiks nodrošināta ceļa pārredzamība.
Šī gada decembra sākumā pašvaldībā gaidīsim CFLA lēmumu par
projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.
Informāciju sagatavoja Attīstības
plānošanas un projektu vadīšanas
nodaļas vadītāja

Airita Brenča

Viens no sagatavotajiem projektu
pieteikumiem.
Airitas Brenčas foto

AICINĀM PIETEIKT
PRETENDENTUS APBALVOJUMIEM
„GODA LIELVĀRDIETIS” UN „ATZINĪBA”
Lielvārdes novadā ir cilvēki, kas izpelnījušies atzinību, veicot nozīmīgus darbus, atbalstot citus un attīstot
dažādas darbības jomas. Lai godinātu šos cilvēkus, iedvesmotu apkārtējos, kā arī pastāstītu par šiem
novadniekiem visiem iedzīvotājiem, jau vairākus gadus Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā notiek pašvaldības apbalvojumu „Goda Lielvārdietis” un „Atzinība” saņēmēju godināšana.
Apbalvojums „Goda Lielvārdietis”
ir Lielvārdes novada pašvaldības
apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Lielvārdes novada
labā – sabiedriskajā, kultūras, izglītības un sporta jomā vai saimnieciskajā darbībā.
Apbalvojumu „Atzinība” piešķir par izciliem sasniegumiem un
ievērojamu ilgtermiņa ieguldījumu novada labā izglītības, kultūras, sporta, tautsaimniecības, veselības aprūpes, sociālajā un tūrisma
jomās, sabiedriskās kārtības nodrošināšanā un citās ar valsts pārvaldi vai sabiedrisko darbību saistītās

jomās, kā arī par ilggadēju, radošu darbu un/vai atzīmējot darba
jubileju.
Pretendentu pieteikšanai paredzēto anketu var saņemt:
• Lielvārdes novada pašvaldībā,
1. stāvā klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A;
• kultūras namā „Lielvārde”,
Parka ielā 3; Lāčplēša bibliotēkā,
Raiņa ielā 50-9;
• Lielvārdes novada Mūzikas un
mākslas skolā, Dravnieku ielā 8;
• Jumpravas pagasta pārvaldē, Jumpravas kultūras namā,
Daugavas ielā 6;

• Lēdmanes pagasta pārvaldē,
Lēdmanes bibliotēkā „Pagastmājā”.
Līdz 2. oktobrim aizpildīta anketa aizlīmētā aploksnē jānogādā kādā no iepriekš minētajām
adresēm, kur atrodas pašvaldības
apbalvojumu un ierosinājumu kastītes. Uz aploksnes jānorāda adresāts – „Apbalvojumu konsultatīvajai
padomei”.
Ar Noteikumiem par Lielvārdes
novada pašvaldības apbalvojumiem
„GODA LIELVĀRDIETIS”, „ATZINĪBA”
un „GADA NOVADNIEKS” var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv.

VPII „Pūt vējiņi” visiem bērniem tiek nodrošināti labi apstākļi un droša vide.
Irēnas Romanovskas foto
to novēršanas plānu, termiņiem,
finansēm;
• BVKB lēmums 28.07.2017
(pašvaldībā saņemts 01.08.2017.).
Pašvaldībā pieņemts lēmums par
iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu eksperta pakalpojuma
padziļinātās tehniskās ekspertīzes
izvēlei;
• 24.08. VPII vadītāja I. Mazitāne
vērsās pašvaldībā ar informāciju par
grīdas stāvokli 2. stāva telpā, kurā
bija plānots atvērt jaunu grupu jau
1. septembrī;
• 25.08 pašvaldības vadība apsekoja Kaibalas skolu un pārliecinājās
par grīdas un griestu defektu;
• 29.08. tika apskatītas telpas
VPII “Pūt vējiņi”;
• 29.08. izsludināts iepirkums
eksperta pakalpojuma padziļinātās
tehniskās ekspertīzes izvēlei;
• 30.08. tika sasaukta speciālistu
darba grupa un pieņemts lēmums:
kamēr nav ekspertu atzinuma par
Kaibalas skolas ēkas telpu konstrukciju stiprību, pārvietot bērnus uz
citām iestādēm – VPII “Pūt vējiņi”,
“Zvaniņš”, Lielvārdes pamatskolu,
kā arī iespēju daļēji atmaksāt aukles
pakalpojumu, ja tāds nepieciešams
(vecākiem jāaizpilda anketa VPII);
• 30.08. domes sēdē deputāti
tika informēti un, izvērtējot situāciju, atbalstīja Kaibalas skolas ēkas
slēgšanu uz padziļinātas tehniskās
ekspertīzes veikšanas laiku (izdots
rīkojums par Kaibalas skolas ēkas
slēgšanu uz padziļinātas tehnis-

kās ekspertīzes veikšanas laiku un
amatpersonām noteikti veicamie
uzdevumi); ievietota informācija
mājas lapā;
• 30.08. vecāku, darbinieku un
novada vadības sapulce Kaibalas
skolā;
• 31.08. VPII “Pūt vējiņi” darbinieku un novada vadības sanāksme,
kurā aicinājām darbiniekus (audzinātājas un auklītes) pārdomāt un
plānot visus nepieciešamos pasākumus un dienas kārtību tā, lai visi
bērni justos komfortabli un mājīgi
jaunajās telpās.
• 31.08. VPII padomes pārstāvju un novada vadības tikšanās un
situācijas skaidrojums;
• 31.08. – 03.09. VPII “Pūt vējiņi” telpu sagatavošana bērnu
uzņemšanai;
• 01.09. pieteikta atkārtota BVKB
pārbaude Kaibalas skolā 6.09. vai
7.09.;
• 04.09. ārkārtas domes sēdē
deputāti pieņēma lēmumu par
Kaibalas skolas ēkas slēgšanu uz
padziļinātas tehniskās ekspertīzes
veikšanas laiku;
• 05.09. pašvaldības un domes
vadības, deputātu un atbildīgo speciālistu tikšanās ar bērnu vecākiem
VPII „Pūt vējiņi” telpās.
Par visām turpmākām darbībām
turpināsim informēt pašvaldības
tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.

Santa Ločmele,

Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja

Uzsākti basketbola laukuma
atjaunošanas darbi Lāčplēša masīvā
7. septembrī ir uzsākta basketbola laukuma atjaunošana Lāčplēša
māju masīvā. Darbi sākti ar veco grozu konstrukciju demontāžu,
pēc tam sekos asfalta seguma atjaunošanas darbi. Tiem sekos
jaunu basketbola grozu konstrukciju uzstādīšana un laukuma vides
labiekārtošana.
Aicinājums autovadītājiem nenovietot automašīnas uz basketbola laukuma, lai asfalta seguma atjaunošanas darbu laikā nerastos sarežģījumi.

Reinis Otisons, Lielvārdes novada sporta darba organizators

Ceriņu ielas pārbūve Jumpravas
pagastā šogad netiks veikta
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pagasta pārvalde informē,
ka plānotā “Ceriņu ielas pārbūve Jumpravas pagastā” šogad netiks
veikta. Pēc Lielvārdes novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma
identifikācijas Nr. LNP 2017/4 rezultātiem, 08.08.2017. tika noslēgts
līgums ar uzņēmumu SIA ”Ribetons ceļi”, bet diemžēl uzņēmējs
neizdarīja visu nepieciešamo, lai laikā izpildītu visus būvdarbu uzsākšanas nosacījumus un laicīgi uzsāktu darbus būvobjektā “Ceriņu
ielas pārbūve Jumpravas pagastā”. Tādēļ tika pieņemts lēmums ar
04.09.2017. pārtraukt līgumu ar SIA ”Ribetons ceļi”.
Nākamajā gadā tiks izsludināts jauns iepirkums un plānotie darbi tiks
veikti sezonas laikā.
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„Mēs godināsim savus senčus,
mēs dzīvosim savā zemē un
dziedāsim mūsu tautasdziesmas.”
9. septembrī kultūras namā „Lielvārde” notika Agra Liepiņa grāmatas „Mūsu dievi” atvēršanas svētki.
Jaunajā grāmatā mākslinieks un teksta autors ir ne tikai koši un dzīvi attēlojis latviešu dievus, bet arī
raksturojis katru no tiem, zīmējis un skaidrojis dievu zīmes un simbolus. Agra Liepiņa zināšanu un neizsīkstošās fantāzijas pieticis arī tam, lai attēlotu dabas dievības un gadskārtu svētkus – gluži kā labi
pazīstamus un tuvus draugus.
Agrim Liepiņam piemīt talants
būt labam un dāsnam namatēvam,
runāt nopietni, bet nekad – garlaicīgi vai pārgudri. Pie tāda namatēva
iedzirkstās arī viesu joki, un visi var
justies vienkārši un labi.
Sirsnīga un aizkustinoša bija Agra
Liepiņa atzīšanās, ka viņa Laima ir
dzīvesbiedre Ināra.
Mākslinieks pateicās par apsveikumiem un dāvanām, bet brīnišķīgāko dāvanu pats bija noorganizējis svētku dalībniekiem. Tas
bija Latvijas Universitātes Fizikas
un matemātikas fakultātes jauktā
kora „Aura” koncerts. Kāda gaiša,
dzirkstoša enerģija! Lieliska, īpaši
grāmatas„Mūsu dievi” atvēršanas
svētkiem veidota programma.
Koncertā asprātīgu dialogu ar
klausītājiem veidoja kora māk
slinieciskais vadītājs Edgars Vītols,
papildinot katru dziesmu ar īpašu
stāstu, bet noslēgumā pārliecinoši nolasīja rindas no Agra Liepiņa
grāmatas:
„Mēs godināsim savus senčus,

redaktore Inga Ābelīte, Lielvārdes
Tautas teātra režisors Kārlis
Lišmanis, Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja Santa Ločmele,
Lielvārdes bibliotēkas vadītāja Rita
Platpīre, Lielvārdes senioru biedrības un senioru teātra pārstāvji,
kolēģi no Lielvārdes A. Pumpura
muzeja un daudzi citi.

Kā tuvi draugi – vienkārši un priecīgi – tika sagaidīti arī visi grāmatas
atvēršanas svētku viesi. Daudzi no
viņiem zināja – šogad Agra Liepiņa
celtajai Uldevena pilij Lielvārdē
paliek 20 gadi. Tādēļ skanēja
dubulti sveicieni un laba vēlējumi.
Starp mākslinieka sveicējiem
bija izdevniecības “Latvijas Mediji”

2017. gada 26. jūlijā

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē
Nr. 13
(protokols Nr. 16, punkts Nr. 22)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 5. maija saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās Lielvārdes novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12 panta pirmās daļas 4.punktu
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu
par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā” šādu grozījumu un papildināt ar 5.1 punktu šādā
redakcijā:
“5.1 Nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē:
N.p.k.

Nodevas objekts

5.11.

Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi

5. .2.

Tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem līdz
15 tilpumprocentiem

1

Nodevas likme, EUR
mēnesī 3 mēnešos
25.00
60.00

6 mēnešos
110.00

gads
210.00

40.00

180.00

330.00

100.00

Domes priekšsēdētāja S. Ločmele

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka izmaiņas attiecībā uz piemērotajām
procedūrām par tirdzniecības nodevu piemērošanu, kā arī paplašina
personu loku, kam jāveic nodevu maksa.

Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka ielu tirdzniecības organizatora nodevas
apmēru par tirdzniecību. Noteikumi ir papildināti ar nodevas likmi par
tirdzniecības vietas izmantošanu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē.

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, jo kopējais
pašvaldības nodevu īpatsvars budžeta ieņēmumos sastāda 0.05%.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā.

Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi atvieglos administratīvās procedūras attiecībā uz
organizētu ielu tirdzniecību.

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas
Domes priekšsēdētāja S. Ločmele

mēs dzīvosim savā zemē un dziedāsim mūsu tautasdziesmas!
Mēs būsim!”

Beata Kempele

Agri Liepiņu sveic bijusī ilggadējā
Andreja Pumpura muzeja direkore
Anastasija Neretniece.
Beatas Kempeles foto

Dāvināsim Latvijas
simtgadei veltījumus
Lielvārdes ielām
Iedvesmojoties no mākslinieces un bērnu grāmatu ilustratores
Gundegas Muzikantes idejas, Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļa aicina rakstīt un ilustrēt savus veltījumus Lielvārdes ielām.
Rīgas ielām veltīta vesela grāmata, kas tapusi māksliniecei
Gundegai Muzikantei sadarbojoties ar rakstnieci un dzejnieci Ievu
Samausku „Pilsēta no A līdz Z”.
Tad kāpēc gan netapt jaukai dāvanai mūsu Latvijai tās simtgadē par
ielām Lielvārdē?
Aicinām lielus un mazus lielvārdiešus, ne tikai bērnus vien, rak
stīt dzejoli, miniatūru, tēlojumu vai
ko citu ielai Lielvārdē un pašiem šo
literāro darbu arī ilustrēt – jebkurā tehnikā.
Tātad – A3 formāta lapa ar apmēram 3 cm atkāpīti no kreisās malas,
uz kuras ir gan teksts, gan ilus-

trācija – gluži kā lapa no grāmatas, jo, apkopojot darbus, plānojam tos iesiet atsevišķos albumos:
klašu kolektīvu, darba kolektīvu,
ģimenes locekļu, individuālo autoru u.tml. albumi.
Un atcerēsimies, ka tā ir dāvana Latvijai. Par dāvanas radīšanu
nav paredzēta ne samaksa, ne balvas. Dāvināšana ir prieks, radīšana
ir prieks. Latvijas dzimšanas dienā
kopīgi priecāsimies par radīto mūsu
kopīgi veidotajā izstādē.
Darbiņus gaidīsim Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļā līdz 2017. gada 1. novembrim.

Vecākiem ar bērniem
jāpārrunā drošības jautājumi
Sākoties jaunajam mācību gadam, aicinām bērnu vecākus ar bērniem vēlreiz pārrunāt ceļu satiksmes noteikumus, atgādināt par
personīgo drošību, atstarotāju lietošanu dienas tumšajā laikā, kā
arī to, kur vērsties pēc palīdzības, ja notikusi kāda nelaime.
Bērniem dodoties uz un no skolas jāatceras, ka ielu drīkst šķērsot
tikai tam paredzētajās vietās uz
gājēju pārejas, kā arī vietās, kur
pāreju regulē luksofors, sagaidot
zaļās gaismas signālu.
Svarīgi atcerēties, ka dzelzceļa tuvumā jābūt uzmanīgiem un
pirms dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas jāpārliecinās, ka tuvumā
nav vilciena. Dzelzceļu aizliegts
šķērsot tam neparedzētās vietās.
Pārvietojoties ar velosipēdu,
jāatceras, ka velosipēdists piedalās ceļu satiksmē un ir dalībnieks,
tāpēc jāpārzina ceļu satiksmes
noteikumi, lai neapdraudētu savu
un apkārtējo dzīvību. Bērniem,
braucot ar velosipēdu, galvā obligāti jābūt ķiverei, kā arī jābūt
atstarojošajai vestei.
Tāpat jāatgādina bērniem par
mājokļa atslēgu ņemšanu līdzi un
pareizu glabāšanu, dodoties uz
skolu. Vecākiem jāsarunā ar bēr-

niem ceļš, pa kuru viņi iet uz skolu
un nāk no tās. Bērniem jāatgādina,
ka nedrīkst atbildēt un sarunāties
ar svešiniekiem, ja tādi uzrunā uz
ielas vai no automašīnām.
Vecākiem bērni jāinformē par
personīgo mantu glabāšanu, nenodošanu trešajām personām, lai
bērnam piederoša lieta vai manta
netiktu nozagta.
Sākoties tumšajam laikam, svarīgi ir atcerēties par atstarotāju lietošanu, lai bērns tumšajā laikā būtu
redzams un pamanāms, pārvietojoties pa gājējiem paredzēto ietvi.
Svarīgi ir pastāstīt bērnam, kur
griezties pēc palīdzības, ja notikusi
kāda nelaime un blakus nav pieaugušo. Bērnam jābūt informētam, ka
nelaimes gadījumā jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu
numuru 112.

Baiba Runča,

Lielvārdes pašvaldības policijas
inspektore
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Skolas šogad gaida
izaicinājumiem bagāts gads
25. un 29. septembrī Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas
un Izglītības nodaļas speciālisti devās apsekot skolas pirms jaunā
mācību gada.
Lēdmanes pamatskolā vēl ritēja virtuves remonta darbi un jauno
iekārtu uzstādīšana. Nu jaunās virtuves iekārtas strādā, ēdamzālē ir
jauni galdi, un paveikts arī nopietnākais darbs – virtuves daļā ir ieklāts
jauns grīdas segums.
Saimniecēm tagad daudz labāki
darba apstākļi, gan bērni, gan pedagogi ir priecīgi par izremontētajām
un dzīvespriecīgās krāsās krāsotajām telpām.
Lēdmanes pamatskolā veikts arī
mūzikas klases remonts un ierīkots
jauns apgaismojums. Bet sporta
zāles grīda pārklāta ar jaunu neslīdošas lakas kārtu.
Ap skolas stadionu apmēram 50
m garumā žogs ir nomainīts pret
izturīgāku.
Skolas direktors Andris Eglītis,
stāstot par skolas plāniem jaunajā
mācību gadā, uzsvēra nepieciešamību arī skolotājiem apgūt jaunas
zināšanas un pilnveidoties. Skolas
bērni pagājušajā mācību gadā veiksmīgi iesaistījās zinātniski pētniecisko darbu jomā. Direktors un skolotāji
atbalstīs bērnu iniciatīvu turpināt šo
darbu, jo ir tik būtiski, ka bērns spēj
uzstāties, izteikt un aizstāvēt savu
viedokli. „Tā katram ir ļoti nozīmīga
pieredze,” uzsvēra Andris Eglītis.
Lēdmanes pamatskolā šogad 11
interešu pulciņi, un no pavasara te
darbojas Jaunsardze.
Izglītības nodaļas vadītāja Inga
Reķe informēja, ka šogad programmas ietvaros tiek nodrošināta Lēdmanes bērnu nokļūšana E.
Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.
Jumpravas speciālajā internātpamatskolā sagaida īpašs jaunums
– multisensorā istaba. Skolotāja
Sandra Roga pastāsta: „Sensorajā
istabā bērniem mazinās psihoemocionālā spriedze, atslābinās muskulatūra, notiek relaksācija. Istaba
paredzēta arī mentālai stimulācijai
– mūsdienīgais aprīkojums (krāsu
disku projektors, audio sistēma)
rosina bērnu uztveri, maņu reakciju
un harmoniju. Istabā atrodas ūdens
gaismas – gaisa burbuļu kolonna,
kas iekrāsojas dažādās krāsās, optiskais LED gaismas šķiedru kūlis un
aizkars, kas mirdz dažādos toņos, un
ir drošs ņemšanai rokās. Šajā telpā
bērni jūtas īpaši. Bērns var izvēlēties, ko labāk darīt – pētīt, taustīt, skatīties, klausīties vai vienkārši
atpūsties.” Arī skolas ārste Sandra
Skudra cer, ka jaunā multisensorā
istaba bērnus iepriecinās, nepieciešamības gadījumā palīdzēs savaldīt
dusmas, izprast savas emocijas un
nomierināties.

Lai izglītojamiem ar kustību traucējumiem nodrošinātu nokļūšanu 2.
stāvā, skolā ir ierīkots jauns pacēlājs.
Nākamais objekts bija Lielvārdes
novada Mūzikas un mākslas sko-

ciju jaunizveidotā grupiņā. Šobrīd
jau zinām par Kaibalas filiāles slēgšanu, ir izdarīts viss iespējamais, lai
visi bērni būtu drošībā un uzturētos
labos apstākļos.
Lielvārdes Mūzikas un mākslas
skola sagaidīja ar gaišos toņos izremontētām 8. un 9. klašu telpām.
Skolai ir veikta ēkas tehniskā apseko-

Lēdmanes pamatskolas sākumskolas klase.

Skolotāja Ilze Cābe priecājas par audzēkņu diplomdarbu – sienas gleznojumu.

Jumpravas internātpamatskolā ir ierīkots pacēlājs, lai atvieglotu
pārvietošanos izglītojamiem ar kustību traucējumiem.

Jumpravas vidusskolā savā klasē Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāju
Diānu Borozkinu, domes prieksšēdētājas vietnieci Vitu Volonti un Izglītības
nodaļas vadītāju Ingu Reķi sagaida sākumskolas skolotāja Eva Ulme.

VPII "Zvaniņš" pagalmā bērni tagad var apgūt ceļu satiksmes noteikumus.
Beatas Kempeles foto

las (LNMMS) Jumpravas filiāle, kas
arī pilnībā bija sagatavota audzēkņu
uzņemšanai. Skolas kamerzālē vasarā tika ieklāts jauns grīdas segums,
bet klašu telpās un gaiteņos iepriecināja audzēkņu veidotie darbi.
Arī Jumpravas vidusskolas plašās
telpas jau bija sapostas jaunajam
mācību gadam. Diāna Borozkina,
Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja, kura pievienojās Jumpravas mācību iestāžu apsekošanā, atzīmēja, ka
šobrīd jumpraviešu skaits pieaug,
daudzi atgriežas. Īpaši ērta dzīvesvieta tā ir jaunajām ģimenēm ar
bērniem – viss ir tuvumā: bērnudārzs, skola, mūzikas un mākslas
skola, Tautas nams.
Par to, cik lielisks un sakārtots
ir Jumpravas bērnudārzs „Zvaniņš”,
pārliecinājāmies jau tā pagalmā –
viss pagalms rūpīgi sakopts un pārvērsts par savu īpašu pilsētiņu ar
ielu nosaukumiem un ceļa zīmēm
– lai mazie bērni jau dārziņā varētu
apgūt ceļu satiksmes noteikumus. Šī
ideja un arī izpildījums ir jumpravieša Andra Grantiņa nopelns.
Arī bērnudārza telpas izsta2017./2018. mācību gadu
roja
mājīgumu, ik uz soļa
Lielvārdes novadā kopumā
bija
redzamas rūpes par
uzsākuši 1633 audzēkņi, no tiem:
mazo audzēkņu ērtībām un
Lielvārdes pamatskolā
302
vajadzībām.
Lēdmanes pamatskolā
143
Bērnudārza „Pūt vējiE.Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 528
ņi”
Kaibalas filiālē personāls
Jumpravas vidusskolā
166
bija izdarījis visu iespējamo,
Jumpravas internātpamatskolā 59
lai bērni šeit justos ērti. Bet
VPII „Zvaniņš”
67
pašvaldības vadība pamanīja
VPII „Pūt vējiņi”
368
acīmredzamu grīdas deformā-

šana, kā arī ierīkots zibensnovedējs
un zemējuma iekārta. Patīkamas
pārmaiņas šogad sagaidīja arī skolas aktu zāli, kurai ir izbūvēta skatuve un sienas rotās dekoratīvie paneļi
ar latvju zīmēm. Sakopta ir arī skolas
teritorija, iestādīts tūju dzīvžogs, ir
plāni līdzās esošo ābeļdārzu izveidot
kā āra koncertu vietu. Skolas audzēkņus šogad sagaidīs arī jauns inventārs: gan šujmašīnas mākslas programmu nodrošinājumam Lielvārdē,
Jumpravā un Lēdmanē, gan 20 jauni
molberti, gan tuba un akordeons.
Darbam lieti noderēs arī jaunais projektors un ekrāns.
Lielvārdes pamatskola sagaida ar
jaunu, glītu žogu un krāšņām puķu
dobēm. Šogad nobruģēti celiņi gar
skolas fasādi apmēram 300m2 platībā. Sagaidot jauno mācību gadu,
daudz paveikts arī skolas telpās:
veikts jumta remonts virs mūzikas
kabineta, izremontēti gaiteņi pirmskolai un sākumskolai, uzstādīti jauni
skapīši košās krāsās. Darbmācības
kabinetā skolas direktors palepojas
ar jauno metālapstrādes virpu, ar
kuras palīdzību jaunieši varēs apgūt
pirmās iemaņas metāla virpošanā,
savukārt vienā no skolas gaiteņiem –
ar savdabīgu „matemātisko dambreti”. Grīdas linoleja segumā iestrādāti
šaha un dambretes lauciņi, bet vēl
papildus lauciņi dod iespēju radoši
apgūt reizrēķinu. Klases jau ir izrotātas ar apsveikumiem jaunajā mācību gadā un gaida mazos skolniekus.
E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

direktors skolas apskati sāk ar priecīgām ziņām: šogad darbu skolā
uzsākuši trīs jauni pedagogi: Lāsma
Medne mācīs skolēniem dabas zinības, Elīza Streile – angļu valodu, bet
Beate Eisāne – latviešu valodu un
literatūru. Ar vienu no viņām – Elīzu
Streili – tālākajās laikraksta lappusēs
varat lasīt plašāku interviju.
Skolas
ēdamzālē
direktors
demonstrē jaunos galdus, kas ir arī
viegli pārvietojami, vairākās klasēs ir
atjaunotas mēbeles, nokrāsotas gaiteņu sienas.
Jaunais mācību gads Lielvārdes
novada sporta centrā sācies bez
ievērojamiem remotdarbiem, tomēr
ir paveikts daudz, lai sporta centrā
būtu droši uzturēties un tiktu ievērotas visas likumdošanā noteiktās
normas.
Tā kā sporta centrā bērni un jaunieši iegūst profesionālās ievirzes izglītību, bet sporta pasākumus apmeklē
ļoti daudzi Lielvārdes novada iedzīvotāji un viesi, jau pavasarī uzsākti
darbi ugunsdzēsības sistēmas sakārtošanai – nomainīta ugunsdzēsības
signalizācijas pults, izvietotas prasībām atbilstošas uzlīmes un norādes, nomainīti un uzstādīti jaunajām
prasībām atbilstoši ugunsdzēšamie
aparāti.
Sporta centra apmeklētāju labsajūtai vestibilā un trenažieru zālē
izveidots mūsdienu prasībām atbilstošs apgaismojums, iegādāti vairāki
jauni trenažieri.
Lielākais paveiktais darbs – sadar-

Sporta centra trenažieru zāle.
Irēnas Romanovskas foto
bībā ar Lielvārdes novada pašvaldību
izveidots multifunkcionālais laukums
pie sporta centra, kas jau iemantojis
lielu popularitāti, visu vasaru un arī
tagad, rudenī, laukums tiek izmantots tenisa spēlei.
VPII „Pūt Vējiņi” mūs sagaida darbīgā gaisotnē, jo atšķirībā no skolas arī vasarā ir gana daudz audzēkņu, kas apmeklē bērnudārzu. Te
nomainīts sporta laukuma klājums,
izremontētas tualetes telpas grupiņā „Ežuki”, iegādātas jaunas rotaļu
konstrukcijas, uzcelta āra rotaļu laukuma nojume „Bitīšu” grupiņai, vairākās grupās pieliktas jaunas žalūzijas, nopirkti jauni drēbju žāvējamie
skapji.
Informāciju sagatavoja
Komunikāciju un tūrisma nodaļa
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Elīza Streile: “Skolotāji mēdz būt dažādi.
Arī “bargā učene” var būt laba skolotāja.”
Viens no iepriekšējiem izglītības ministriem kādā preses
konferencē teica frāzi, kas vēlāk
ieguva teju vai “spārnotā teiciena” nosaukumu: “Jūsu skola
var būt laimīga, ka jums ir kaut
viens jaunais skolotājs...”. Frāze
izsauca pamatīgu viļņošanos
gan pieredzes bagāto skolotāju, gan jauno pedagogu, gan
sabiedrības vidū. Vai tiešām
situācija ir tik drūma? Lai kā tur
arī nebūtu ar valsti kopumā,
Lielvārdē šajā ziņā viss ir kārtībā. Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolā ir vairāki jauni un
perspektīvi skolotāji. Viena no
jaunās paaudzes pedagoģēm
ir angļu valodas skolotāja Elīza
Streile, kura pati savulaik mācījusies tieši šajā skolā.
- Skolotājs esot nevis profesija, bet aicinājums... Tā sakot,
nevis algas, bet misijas vārdā
izvēlas skolotāja profesiju. Tomēr
nav jau noslēpums, ka skolotāja
darbu īstā un reālā skolā nemaz
tik daudz jaunu cilvēku neizvēlas... Jūs un skolotājas darbs:
kāpēc tieši šāda izvēle?
- Ja godīgi, tad par skolotāja profesiju iepriekš nekad tā īsti aizdomājusies nebiju. Iespēja kļūt par
skolotāju nāca brīdī, kad gandrīz
katru dienu biju sev uzdevusi jauniešiem tik tipisko jautājumu: “Ko
man tagad darīt?” Pieņēmu šo izaicinājumu, jo gribēju redzēt, uz ko
tad īsti esmu spējīga. Vai es spēšu
savās zināšanās dalīties ar citiem?
Ne visi piedzimst par skolotājiem,
bet kāpēc gan nepamēģināt par
tādu kļūt?
- Mēdz teikt, ka cilvēki parasti pilnīgi noteikti zina trīs lietas:
kā pareizi ārstēt, kā pareizi mācīt
bērnus un kā pareizi trenēt kādu
sporta komandu. Un par to vienmēr ir viedoklis. Vai jums kā skolotājai savā pirmajā darba mēnesī jau nācies saskarties ar bērnu
vecāku šādu attieksmi?
- Nē, pagaidām vēl man tas gājis
secen.

Elīza, sākot skolotājas darbu, ir pieņēmusi izaicinājumu pašai sev: vai es spēšu? Vai es varēšu?
Vai tikšu ar skolotājas darbu galā?
Raini ikkatram bērnelim”. Kā
jūs oponētu šim priekšstatam?
Un kādam vispār jābūt jaunam,
aktīvam
un
mūsdienīgam
skolotājam?
- Skolotāji mēdz būt dažādi. Arī
“bargā učene” var būt laba skolotāja. Pats galvenais, lai visiem skolotājiem ir vēlme dalīties savās zināšanās ar skolēniem, pašam apgūt
jauno un aktuālo, mācīties lietot
jaunās tehnoloģijas, pasniegt savus
mācību priekšmetus tā, lai skolēni
iegūtās zināšanas vēlāk prastu pielietot dzīvē. Kādam jābūt jaunam,
aktīvam un mūsdienīgam skolotājam? Tādu noteikumu nav. Katram
pašam ir jājūt, kā sadarboties ar
skolēniem un kā viņus motivēt
mācīties. Jābūt arī prasīgam pret
skolēniem.

- Skolotājs, skola un viss ar
skolu saistītais vienmēr ir tas,
kas vislabāk parā- Vai pati esat barga skolotāja
da to, kāda ir dzīve
saviem skolniekiem?
novadā. Ne velti
- Kā skolotājai klases prieksaka, ka skola esot
šā pagājis ļoti īss brīdis,
visas pilsētas un
tātad par to lai spriež
novada spogulis.
Būtu dīvaini,
skolēni.
Kāda jums šķiet
ja kāds nelepotos
Lielvārdes vidusar savu dzimto pusi.
- Bieži saka, ka
skola, ja skatās no
Kā lai to nedara, ja
pašreizējai “datošāda skatu punkta?
ru paaudzei” jau
- Līdz šim par
Lielvārdes novads
no mazām dienām
Lielvārdes vidusskolu
ir tik bagāts.
ir dažnedažādas dzīman ir bijis tikai skolēves problēmas – sākot
na skatījums. Tomēr nešaubos, ka skolēni no ikvienas mūsu ar veselības problēmām, stāju
novada skolas ir spējīgi sevi un un lieko svaru un beidzot ar
novadu parādīt vislabākajā gaismā. nespēju atšķirt tehnoloģiju virtuālo pasauli no reālās dzīves.
- Stereotipiskais priekšstats Vai piekrītat šim apgalvojumam?
(īpaši jau gados vecākiem cil- Un kā mainīt situāciju?
- No tehnoloģiju izmantošanas
vēkiem) par skolotāju ir tāds:
bargā “učene”, kas ar brillītēm mūsdienās ir grūti izvairīties. Tās
uz deguna un krītu rokās stāv ir jāpieņem, rūpīgi izvērtējot, cik
klases priekšā un “piespiež mīlēt daudz pēc katras konkrētās tehno-

loģijas ir nepieciešamība ikdienā.
Nedomāju, ka skola būs tā vieta,
kas, tā teikt, atradinās bērnus no
tehnoloģiju lietošanas, ja tas nenotiks arī pašās ģimenēs. Skolā var
parādīt, kā tehnoloģijas izmantot
savu zināšanu paplašināšanai, bet
ģimenē, ka tās nav vienīgais veids,
kā pavadīt savu brīvo laiku.
- Kādas ir tās galvenās problēmas, ar ko jāsaskaras, darbojoties ar bērniem?
- Pēc pirmajām mācību nedēļām par to vēl ir grūti spriest. Taču
viena no problēmām, ar ko saskāros es pati, ir daudzās “personības”
klasē. Katram bērnam ir savas vēlmes, vajadzības, iespējas un motivācija mācīties. Un šajā ziņā mācību stundas ietvaros diemžēl ir grūti
nodrošināt visiem vienlīdz atbilstošas iespējas.
- Kā jūs raksturotu mazos
lielvārdiešus, ja salīdzinām,
piemēram, ar citu novadu vai pat
valstu bērniem un jauniešiem?
Vai jūsu vadībā gaidāms kāds
jauns diplomāts, izcils tulkotājs
vai, piemēram, tulks Prezidenta
kancelejā?
- Es uzskatu, ka bērnus salīdzināt nevajag. Vienam veicas valodās, kamēr cits ir izcils matemātiķis
u.t.t. Nekad uzreiz nevar pateikt,
kāds talants piemīt katram bērnam. Ļoti iespējams, ka tajās klasēs, kurās šobrīd mācu angļu valodu, tik tiešām atrodas nākamais
diplomāts, tulkotājs vai skolotājs.
- Pati esat lielvārdiete, esat
mācījusies skolā, kurā tagad
mācāt citus Lielvārdes bērnus.

Vai varat uzskatīt sevi par savas
pilsētas un novada patrioti?
- Jā, esmu dzimusi, uzaugusi un
mācījusies Lielvārdē. Šī ir mana
dzimtā vieta, kur ir tik patīkami
atgriezties. Būtu dīvaini, ja kāds
nelepotos ar savu dzimto pusi. Kā
lai to nedara, ja Lielvārdes novads
ir tik bagāts ar savu kultūrvēsturisko mantojumu, ar izciliem dziedātājiem, dejotājiem, sportistiem,
teātra spēlētājiem. Ar novadniekiem, kuri ar saviem darbiem nes
Lielvārdes novada vārdu tālu ārpus
tā robežām.
- Ja, tiekoties ar citu novadu un
pilsētu iedzīvotājiem, jums būtu
jāraksturo savs novads, tad ko
kā sava novada un pilsētas lielākos trumpjus un plusus nosauktu
vispirms?
- Lielvārdes josta, tautas varonis
Lāčplēsis un Daugava. Jostas rakstu
zīmes un Lāčplēša spēks mūs visus
vieno un sargā. Tā ir mūsu kultūra
un vēsture, ar ko mums jālepojas.
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs,
Uldevena pils, baznīcas, AB parks
un daudzas citas apskates vietas
Lielvārdes novadā ir tikpat dažādas
kā jostas rakstu zīmes. Tās tur mūs
kopā. Bet Daugava atgādina, ka
nevajag stāvēt uz vietas. Ir jāiet līdzi
laikam. Tātad – jāmainās pašiem, lai
savu novadu padarītu interesantāku
viesiem un mums pašiem.
- Kādas būtu tās lietas, procesi
vai darbi, kas novadā būtu jāsakārto, jāattīsta un kuriem vairāk
būtu jāpievērš uzmanība?
- Katrs cilvēks novada skaistās un
ne tik skaistās vietas un lietas redz
no savas mājas loga. Manuprāt, vis-

Jaunā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagoģe, angļu valodas
skolotāja Elīza Streile pati ir absolvējusi mūsu pilsētas vidusskolu.
pirms mums pašiem būtu jāsakārto
viss sevī un savā pagalmā. Būtu
jauki, ja, braucot cauri Lielvārdei,
mēs ar lepnumu varētu rādīt sakopto pilsētas centra laukumu, pastaigu taku gar Daugavu, velo celiņu
līdz Kaibalai. Vajag strādāt.
- Jūsu novēlējums novadam un
novadniekiem.
- Arī pelēkā smilgā ir jāpamana
krāsaina rasas lāse. Pilnveidosim
savu novadu kopā!

Intervija
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Agris Pikšens:
“Strādāt par sporta
skolotāju man ir
ierakstīts zvaigznēs.”
“Ja būtu viegli, tad būtu garlaicīgi. Kad vairs nevar, tad tikai sākas. Svarīgi, ka visās dzīves jomās katrā
nākamajā dienā esam labāki, nekā iepriekšējā,” tā par saviem dzīves uzskatiem un pieredzi savulaik
portālam “tuesi.lv” teica Agris Pikšens, bijušais novada sporta darba organizators un veselīga dzīvesveida entuziastu grupas “Visa Veida Kustība” līderis Lielvārdē. Tagad Agris startē jaunā ampluā – viņš
kļuvis par Lielvārdes vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt vējiņi” sporta skolotāju. Jaunā
mācību gada sākumā mazo lielvārdiešu sportotprieka radītājs Agris Pikšens par kārtējo dzīves izaicinājumu – darbu ar bērniem – stāsta “Lielvārdes Novada Ziņām”.
- Vienā no iepriekšējiem
“Lielvārdes
Novada
Ziņu”
numuriem florbola komandas “Lielvārde” kapteinis Artūrs
Skadiņš, saņemot “Gada novadnieka” titulu, uzsvēra, ka ir milzīgs gandarījums, ka florbolisti ir
ievēroti, ka novadnieki komandu novērtējuši. Sports vienmēr
bijis pamanāmākais no “novada
vārda nesējiem” pasaulē. Vai arī
jūs kā sporta entuziasts, organizators un skolotājs esat šī vārda
nesējs?
- Es teiktu tā – ne es kā sporta
notikumu organizētājs vai skolotājs
esmu tas, kas popularizē Lielvārdi,
bet gan tie cilvēki, kas piedalās
manis organizētajos pasākumos un
aktivitātēs. Viņi ir tie, kas nesīs
un jau nes novada vārdu ārpus
Lielvārdes.
- Jūs un sports? Novadnieki
saka, ka pats esat atraktīvs un
ļoti sportisks, kurš gan pats aktīvi sporto, gan prot organizēt
citus. Kādi ir jūsu sporta veidi,
kuri pašam vistuvākie?
- Sportam sekoju līdz jau no
mazotnes, aktīvie iesaistoties dažādos pulciņos un meklējot savu īsto
sporta veidu. Šobrīd vistuvākie
sporta veidi ir basketbols un skriešana, taču ne vienkārša skriešana, bet tāda ar apgrūtinājumiem,
šķēršļiem un slodzes maiņu. Vasarā
pludmales volejbola laukumā būtu
gatavs pavadīt visu dienu, vien
starpbrīžos nopeldoties. Bet vislabāk manu sporta veidu interesi raksturotu vārdi – visa veida kustība.
Darbā ar bērniem un iepriekš arī ar
pieaugušajiem izmantoju metodi,
ko pats saucu par “hav fun” (lai ir

jautri), un ja mācībspēki vai vecāki
ar to būs apmierināti, tad vieglāk
spēšu rast kopīgu valodu un baudīt
kustības prieku ar bērniem.
- Kā vērtējat “sportisko garu”
Lielvārdē un novadā?
- Lielvārdes novadā sportot gribētāju ir vairāk nekā varētu pat
iedomāties. Tiesa gan, to, kuri sporto regulāri, gan ir krietni mazāk.
Lielākais vairums ir novadnieki, kas
ar sportu nodarbojas neregulāri, tā
teikt, no gadījuma uz gadījumu,
bet vēl lielāks skaits ir līdzjutēju
sociālajā un reālajā dzīvē. Cilvēki
grib sportot, bet vienmēr atrodas
daudzi “bet”.
- Kādai vispār būtu jābūt sporta organizācijas un sporta organizatoriskajai sistēmai, lai tā
darbotos? Un vairāk kļūtu regulāro un aktīvo sportistu – to, kas
ietilptu jūsu nosauktajā pirmajā grupā.
- Lai sporta veids, sporta organizācijas un pasākumi pastāvētu
ilgstošā laikā posmā, ir nepieciešama pēctecība un jauniešu aktīva
iesaiste un izglītošana visos sporta veidos un līmeņos. Īpaši tautas
sportam, kur pieejamībai ir jābūt
vislielākajai gan ar āra laukumu
nodrošinājumu, gan ar dažādu tautas sporta pasākumu un nodarbību
organizēšanu.
- Esat izdarījis ļoti interesantu izvēli: pāriet no jauniešu un
pieaugušo sporta dzīves vadīšanas uz darbu ar pašiem mazākajiem. Kāpēc tāda izvēle – strādāt par sporta skolotāju tieši
bērnudārzā?

- Strādāt par sporta skolotāju
man ir ierakstīts zvaigznēs. Jau vairākus gadus vadot nodarbības pieaugušajiem un jauniešiem, domāju, kur ir tā robeža vai laiks, kad cilvēks apzinās, ka vajadzētu nodarboties ar sportu. Un tā laikam būs
personīgā pieredze, jo tieši pedagogi bija tie, kas man lika iemīlēt kustību, sportu, aktīvu dzīvesveidu... Tad nu paskatīsimies, vai
spēšu šo mīlestību nodot tālāk.

- Kā Jūs raksturotu mazos lielvārdiešus, ja salīdzinām, piemēram, ar jau lielākiem novada bērniem un jauniešiem? Vai
jūsu vadībā gaidāms kāds jauns
novada, valsts vai pasaules
čempions?
- Bērnus salīdzināt ar jauniešiem
var līdz brīdim, kad bērniem sāk
parādīties citas intereses. Kamēr
bērns ir t.s. nelielajā režīmā, tikmēr
viņu spēj noturēt sportiskās aktivitātes. Bērnudārzā noteikti var saskatīt talantīgu bērnu, un tad, nododot informāciju vecākiem, tālāk šo
talantu izmantot. Iespējams, tad
bērns tiks novirzīts pareizā virzienā.

- Sporta darba organizators
novadā kļūst par sporta darba
organizatoru mazajiem bērniem. Vai tas ir solis uz priekšu?
Jauns, kā tagad moderni saka,
izaicinājums?
- Es teiktu: jā, kļūšana par bērnu
sporta dzīves organizatoru noteikti
ir solis uz priekšu, jo, pirmkārt, man
tas ir kas jauns, bet, pieņemot jaunas lietas dzīvē, nevis atrodoties
komforta zonā,
mēs pieņemam
arī izaicinājumus.
- Kāds esat kā pedaUn izaicinājumi
gogs, kā audzinātājs
un to pārvarēšasaviem
mazajiem
na mūs dzen uz
Par novada
aizbilstamajiem?
priekšu.
- Nekad neesmu
lielākajiem plusiem
bijis
par bargu un
- Dažādi pētīvarētu nosaukt
nosodošu uzvedījumi liecina, ka
iedzīvotājus. Neviens
bu. Būtībā skoloarvien lielākam
nesēž mierā un
tājam jārada tāds
skaitam bērnu
neklusē, ja kaut
sava veida elka
jau no mazottēls, kuram bērns
nes rodas dažādas
kas nepatīk.
gribētu līdzināties, un
veselības problēmas,
tad ar savstarpēju sapratni
sākot ar stāju un lieko
svaru un beidzot ar dažādām viss būs sasniedzams.
citām, jau nopietnākām kaitēm.
- Mēdz sacīt, ka lielvārdieši par
Vai bērnudārza sporta skolotājs
savējiem īsti sauc tikai tos, kas
te var ko līdzēt?
- Bērnudārza sporta skolotājs šo novadā tiešām nodzīvojuši teju
veselības problēmu, kas atspogu- visu mūžu. Un, protams, lielvārļojas stājā vai liekajā svarā, var dieši vienmēr lepojas ar savu
saskatīt ātrāk un nodot šo infor- patriotismu. Kā ir ar jums?
- Lielvārdē esmu uzaudzis, mācīmāciju vecākiem, jo ne jau viena
sporta stunda nedēļā izmainīs jies un arī strādājis, Lielvārdi noteikbērna dzīvesveidu. Viss ir un paliek ti saucu par savām mājām. Arī es
vecāku ziņā. Vecākiem mājās jāra- esmu pamanījis, ka lielvārdieši vienda vide, kurā bērns varētu justies mēr un visur uzsver: mēs esam no
labi, aktīvi, un dzīvojot īstajā dzīvē, Lielvārdes. Diemžēl pašreiz diezin vai
nevis tajā, kur dators, telefons un es apgalvotu, ka novadnieki vienmēr ceļas un krīt par Lielvārdi. Tā
televizors ir blakus visu laiku.
gan laikam sacīt negribētos. Dažādas
- Mūsu pati jaunākā paaudze negatīvas darbības, kas novada tēlu
prasa nepārtrauktas rūpes un, ir pabojājušas, daudziem ir likušas
jā, arī pieskatīšanu. Kādas grū- nolaist patriotiskās rokas. Bet ir visas
tības ir jums, strādājot ar maza- iespējas tās rokas atkal pacelt augšā,
bet te nu jāiesaistās ikvienam iedzījiem lielvārdiešiem?
- Vislielākā problēma jeb, varē- votājam, nevis jāčīkst par kaut ko un
tu teikt, arī grūtības ir drošība. jāgaida glābējs Lāčplēsis.
Darbojoties ar bērniem gan indivi- Šajā sakarībā ar humoru
duāli, gan grupās, tam ir jāpievērš
mēdz teikt, ka liepājnieki vai
vislielākā uzmanība.

cēsnieki viens otru pat uz ielas
pazīšot jebkurā pasaules vietā. Ja
būtu īsi jāraksturo jūsu iespaids
par novadu, par novada iedzīvotājiem, tad kāds būtu šis raksturojums? Vai lielvārdieši ir kādā
ziņā īpaši, lai tāpat varētu teikt
arī par mūsējiem?
- Lielvārdes novads ir neliels, un
tiešām satikšanās ārpus novada ar
novadniekiem raisa pozitīvu sajūtu,
pat vairāk nekā satiekoties tepat
uz vietas, jo tas dod kopēju interešu sajūtu un nedaudz arī vienotību. To īpašo atpazīšanas zīmi, ka
kāds ir no Lielvārdes, mēs veidojam
paši. Kas vairāk, kas mazāk, bet
Lielvārdē dzīvojošais vienmēr jutīs
sevī šo īpašo sajūtu.
- Ja, tiekoties ar citu novadu un
pilsētu iedzīvotājiem, jums būtu
jāraksturo savs novads, tad ko
kā sava novada un pilsētas lielākos trumpjus un plusus nosauktu
vispirms?
- Par novada lielākajiem plusiem varētu nosaukt iedzīvotājus.
Neviens nesēž mierā un neklusē, ja kaut kas nepatīk. Ir tādi,
kas iet un dara, ir tādi, kas liek
citiem darīt, bet sūnu ciema sajūta nav manāma. Katrs iedzīvotājs
ir pats par sevi, bet tajās īpašajās
reizēs mēs esam vienoti. Kaut vai
florbola spēles fināls Rīgā, novada svētki. Vēl viens liels plus un
trumpis ir ģeogrāfiskais stāvoklis.
Skaista pilsēta, netālu no Rīgas,
blakus Daugava, parki, katrs var
atrast savu miera ostu. Protams,
ir lietas, kas jau iesāktas un būtu
jānoved līdz galam, lai iedzīvotāji
un novada viesi redzētu attīstību.
Novadniekiem vienmēr jāatceras,
ka mēs paši jau esam tie, kas veido
savu vidi apkārt, un ne jau viena
ēka, ko sauc par novada domi.
Pašlaik ir sajūta, ka lēnām ejam
pareizajā virzienā.
- Jūsu novēlējums novadam un
novadniekiem.
- Novēlu Lielvārdes novadam un
iedzīvotājiem būt kopā, iet uz vienu
mērķi un atbalstīt vienam otru.
Novadniekiem atgādinu, ka nav
nekur tik labi, kā mājās.
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Novada aktualitātes

Nr. 9 (484) / ceturtdiena / 2017. gada 14. septembris

Lielvārdes novada pašvaldības domes priekššēdētājai Santai Ločmelei, Lielvārdes novada domes deputātiem, “Lielvārdes Novada Ziņām”.

Problēmas, kas gaida deputātu risinājumu Lielvārdes izglītības iestādēs
Apsveicu jaunā sasaukuma deputātus ar
ievēlēšanu. Par vēlmi strādāt savu vēlētāju
interesēs mēs varējām pārliecināties, lasot
Jūsu priekšvēlēšanu programmas. Tajās
izskanēja nepieciešamība un apņemšanās
risināt daudzas novada iedzīvotājiem svarīgas
un vajadzīgas problēmas. Diemžēl, mēs visi
saprotam, ka budžeta lielums ir ierobežots.
To dalot, ir nepieciešama profesionāla pieeja
un tālredzīga izpratne par galveno prioritāšu
apzināšanu un izvirzīšanu.
Vēlos atgādināt par nepieciešamību
prioritāšu saraksta pirmajās rindās izcelt
izglītību, bērnu veselību un rūpes par jaunajām
ģimenēm, tādējādi veicinot demogrāfiskās
situācijas uzlabošanu mūsu novadā.
Jau daudzus gadus (cik man zināms- no
2008. gada) iedzīvotāji lūdz atrisināt aktuālo
vietu trūkumu Lielvārdes pirmskolas izglītības
iestādē «Pūt vējiņi».
Pēc skolu reorganizācijas 2011. gadā,
kā šķietami labs problēmas risinājums, tika
nolemts slēgtajā Kaibalas skolā ierīkot PII «Pūt
vējiņi» filiāli. Lai saglābtu atbrīvoto ēku, ar
ierobežotiem budžeta līdzekļiem tika veikta
ēkas vienkāršotā atjaunošana, pielāgojot telpas
pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām. Tā
darbojas jau sešus gadus.
Ar filiāli ir ļoti apmierināti tie vecāki, kuriem
ir nenormēts darba laiks, vai darba vieta ir
Lielvārdē, vai kam ir personīgais transports
vai citādi nesagādā problēmas aizvest savus
bērnus turp un atpakaļ uz Kaibalu. Filiālē bērni
jūtas kā mājās, kur vieglāk pārdzīvo nošķirtību
no vecākiem, jo bērnu skaits ir neliels, brīnišķīgs
personāls, laba aprūpe, sava sporta zāle, sava
ēdnīca ar ēdamzāli. Filiāle mazā bērnu skaita
dēļ tik plašā ēkā drīzāk atbilst luksusa klases
privātā bērnudārza kritērijiem.
Nezinu, par laimi vai «nelaimi»,
demogrāfiskā situācija sāk uzlaboties un
trīsgadīgo bērnu grupiņā atkal trūkst vietas,
lai nodrošinātu iespēju ģimenei, kurai tas ir
svarīgi, iekārtot bērnu Lielvārdes pirmskolas
izglītības iestādē. Tā vietā tiek piedāvāta
Kaibalas filiāle, neskatoties uz to, ka dzīvesvieta
atrodas pilsētas attālākajos punktos attiecībā
pret Kaibalu, vai turpat bērnudārzam aiz žoga.
Tas nu būtu deputātiem jāapzinās, ka
lielākajam vecāku vairākumam ir pieņemams
tikai Lielvārdes bērnudārzs un pārcelšana uz
Kaibalas filiāli tiem sagādā milzīgas neērtības
un grūtības, veicot jau tā saspringtās ikdienas
rūpes. Der atcerēties, ka ne visām jaunajām
ģimenēm ir personīgais transports un darba
vietas pārsvarā ir Rīgas virzienā, kur darba
diena sākas un beidzas noteiktā laikā, kas
nesakrīt ar pašvaldības nodrošinātā transporta
kustības grafiku (piemēram, septiņos no rīta
un vakarā).
Lielvārdes bērnudārzs atrodas ģeogrāfiski ļoti
izdevīgā vietā: praktiski vienādā attālumā no
attālākajiem Lāčplēša, Avotu un Lauktehnikas
dzīvojamajiem rajoniem, tuvu autoceļam un
dzelzceļa stacijai. Turpat atrodas kultūras nams,
kurā dziedāšanas un deju nodarbības darba
dienas beigās apmeklē vairums bērnudārza
apmeklētāju.
Neatkārtošos ar izmisušo vecāku emociju
aprakstu, kuru bērniem šogad tiek piedāvāta
pārcelšana («deportācija») uz Kaibalas skolā

izvietoto bērnudārza filiāli pret pašu gribu un
iespējām tur nogādāt bērnu. To ir aprakstījis
kāds bijušās lielvārdietes tētis. (lasīt Lielvārdes
Novada Ziņās 16.06.2017 «Par vietu trūkumu
Lielvārdes pirmskolas izglītības iestādē»).
Neapskaužamā
situācijā ir nokļuvusi
bērnudārza vadība, kurai nav iespējams
nodrošināt visu vecāku vēlmes, tāpēc ir spiesta
rīkoties formāli saskaņā ar Lielvārdes novada
domes saistošajiem noteikumiem. Iedziļinoties
šo noteikumu būtībā, atklājas, cik tie ir
diskriminējoši gada beigās dzimušiem bērniem
attiecībā pret gada sākumā dzimušiem,
vai bērniem, kuru vecāki atgriezušies vai
pārcēlušies uz dzīvi Lielvārdē, pret pilsētā jau
piedzimušiem.
Šobrīd lielā steigā rit remonta darbi, lai līdz
rudenim Kaibalas skolā iekārtotu vēl vienu
grupiņu. Plānots, ka Kaibalas filiāli apmeklēs
jau 80 bērni.
Bērnu un personāla skaits, kas vienlaicīgi
uzturas ēkā, ir pietuvojies kritiskajam skaitlim100 cilvēki. Tas nozīmē, ka ēka atbilstoši
būvniecības procesam pēc savas sarežģītības
tiks klasificēta kā 3. grupas ēka. Šādas ēkas
nonāk būvniecības kontroles biroja uzraudzībā
un katrai būvniecības darbībai ir nepieciešama
projekta risinājumu ekspertīze, tātad,
atbildīgajām instancēm ir jāuzņemas daudz
nopietnāka atbildība par ēkas izmantošanu tik
lielam cilvēku skaitam .
Līdz šim, veicot ēkas pielāgošanu bērnudārza
vajadzībām, ir ignorētas pirmskolas iestādei
noteiktās specifiskās prasības, kas netiek
piemērojamas, ja ēkā atrodas piemēram skola.
Šobrīd ēka tiek ekspluatēta ar nopietniem
ugunsdrošības normatīvu pārkāpumiem:
1) no otrā stāva telpām nav nodrošināta
evakuācijas izeja, jo bērnu pirmsskolas izglītības
iestāžu būvēs nedrīkst būt atklātās kāpnes , bet
ēkā tās ir vienīgās kāpnes no otrā stāva, tāpēc
kāpnes nepieciešams iebūvēt kāpņu telpā (LBN
208-15 «Publiskas būves», punkts 40).
2) attālums no telpas (telpa, kas atrodas
pie sporta zāles) vistālākās vietas pa visīsāko
iespējamo ceļu līdz tuvākajai evakuācijas izejai,
tajā skaitā pa atklātām kāpnēm līdz izejai
tieši uz āru zemes virsmas līmenī pārsniedz
30 metru, tāpēc nepieciešams paredzēt otro
evakuācijas izeju no telpas, piemēram, āra
kāpnes (LBN 208-15, punkts 42).
3) esošais pakāpienu skaits vienā kāpņu
laidā ir 20 pakāpieni, normatīvs nosakanedrīkst būt lielāks par 18, pie nosacījuma, ja
ir nodrošināts cits risinājums. Cita risinājuma
nav, jo ēkā tās ir vienīgās kāpnes (LBN 208-15,
punkts 28).
4) esošās kāpnes ir stāvas, bīstamas
kāpšanai, jo īpaši pirmskolas vecuma bērniem
(arī sešgadīgie bērni pieder pie šīs kategorijas).
Nav ievērots kāpņu projektēšanas nosacījumspakāpiena platuma un divu augstumu summai
jābūt no 60 līdz 63 cm. Esošā summa – 68 cm (
18 cm augstums, 30 cm platums) (LBN 208-15,
punkts 31).
5) gar atklāto kāpņu laida ārmalu nav
norobežojošas konstrukcijas 1,5 m augstumā
(LBN 208-15, punkts 92).
6) bērnu grupas telpas izglītības iestādēs,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu,
izvieto atsevišķos blokos, kurus projektē

Atbilde Valentīnai Bļodonei
Lielvārdes novada deputāti izsaka Jums pateicību un atzinīgi novērtē Jūsu patieso ieinteresētību un sapratni mūsu kopīgo jautājumu
risināšanā, lai uzlabotu dzīves vidi mūsu novadā un pilsētā.
No Jūsu vēstules izriet, cik svarīga
Jums ir mūsu pilsētas un novada
attīstība un nākotne. Un, kā Jūs
pareizi rakstāt, mūsu nākotne
ir jaunās ģimenes ar bērniem,
kas visādā ziņā veicina novada
sociālekonomisko
augšupeju.
Pilsētas un novada infrastruktūras
sakārtošanas un dzīves vides
uzlabošanas jautājumi jārisina
novada deputātiem. Jums ir pilnīga
taisnība, ka liela nozīme jaunu
ģimeņu palikšanai vai ienākšanai
Lielvārdes novadā ir sakārtotai
izglītības sistēmai – gan pirmsskolas,
gan vispārējās pamatskolas un
vidējās izglītības.
Lielvārdes novadā šobrīd darbojas
divas vispārējās pirmsskolas izglītības
iestādes – “Zvaniņš” Jumpravā un
“Pūt vējiņi” Lielvārdē. Abās šajās
pirmsskolas izglītības iestādēs tiek

ieguldīts pašvaldības finansējums
un liels darbs – gan domes, gan
iestāžu darbinieku –, lai bērni tajās
justos labi, aprūpēti un iegūtu
vecumam atbilstošas prasmes un
iemaņas. Savukārt vecākiem jābūt
drošības sajūtai par bērnu aprūpi un
iegūto pirmsskolas izglītību. Abās
šajās iestādēs strādā profesionāli
un pašaizliedzīgi pedagogi un
darbinieki, kuriem patiesi rūp bērni
un bērnu labsajūta. Šo iemeslu dēļ
bērnu skaits, kuri vēlas apmeklēt
pirmsskolas izglītības iestādes, ar
katru gadu pieaug, īpaši to var teikt
par Lielvārdi.
Var Jums piekrist, ka pirmsskolas
izglītības iestādes “Pūt vējiņi” filiālē
Kaibalā ir izvietotas pirmsskolas
bērnu grupiņas pielāgotās telpās,
kas ne vienmēr atbilst ar katru gadu
stingrāko būvnormatīvu prasībām

kā ugunsdroši atdalītas telpas. Tas nozīmē,
ka grupiņas jānorobežo ar ugunsdrošām
būvkonstrukcijām, tai skaitā ieejas durvīm uz
grupiņu telpām jābūt ugunsdrošām EI 30 (LBN
208-15, punkts 94).
Atgādinu, ka normatīvos norādītais nav lai
īpaši ierobežotu rīcības brīvību vai citādi. Mēdz
teikt, ka ugunsdrošības normatīvi tiek rakstīti ar
«asinīm». Par katru noteikumos rakstīto punktu
kāds cilvēks ir samaksājis ar savu dzīvību vai
veselību. Būvprojekta izstrādātājs «zvērestā»
ar parakstu apliecina savu risinājumu
atbilstību normatīviem. Viņš ir atbildīgs par
sekām, ja rodas kāds nelaimes gadījums pie
neprofesionāli izstrādāta būvprojekta.
Mans piedāvātais risinājums esošas
situācijas uzlabošanai.
Šobrīd skaidrs, ka filiāles iekārtošana
ilgtspējīgi nespēj atrisināt samilzušo problēmu
ar vietu trūkumu bērnudārzā, jo filiāles atrašanās
vieta Kaibalā pamatā neapmierina Lielvārdes
iedzīvotāju vajadzības. Pie tam, ja deputāti
lems par nepieciešamību sakārtot filiāles telpas
atbilstoši normatīviem, nepieciešami papildus
līdzekļi (nepieciešams demontēt esošās kāpnes
un to vietā izbūvēt kāpņu telpu ar divu laidu
trepēm, nepieciešamas āra evakuācijas kāpnes
no attālākās telpas 2. stāvā, padarīt drošākas
un atjaunot kāpnes uz ēdamzāli, kā arī izbūvēt
ugunsdrošas durvis uz grupiņu telpām). Mazas
filiāles uzturēšana tik lielā ēkā ar sporta zāli un
ēdnīcu rada zināmas bažas, vai tiek lietderīgi
izmantoti pašvaldības finanšu līdzekļi. Kā mēdz
teikt: «par katru CENU ietaupīta kapeika».
Manuprāt, ar laiku būtu izdevīgāk
skolu pārbūvēt par daudzdzīvokļu namu, jo
arī dzīvokļu problēma mums ir aktuāla. Ar
nelielām izmaksām grupiņu telpas iespējams
pārbūvēt par dzīvokļiem, kur jau ir izbūvētas
attiecīgās komunikācijas vannas istabu un
virtuves iekārtošanai.
Nepieciešamās piebūves celtniecība ir
iespējama jau pie esošās Lielvārdes PII ēkas, jo
teritorija ir pietiekama gan būves izvietošanai,
gan āra rotaļu laukumu iekārtošanai.
Protams, piebūves celtniecība ir iespējama
pie pamatskolas Avotos, arī Lāčplēša teritorijā
dzīvojošie iedzīvotāji varētu vēlēties savu filiāli.
Sarežģītāk būtu atrast pietiekošu finansējumu
jaunbūvei.
Der atcerēties, ka skaistā un plašā Lielvārdes
bērnudārza ēka tapa pateicoties kolhoza
«Lāčplēsis», «Latvijas Lauktehnikas Lielvārdes
filiālei», «PMK20» un citu Lielvārdē esošo
uzņēmumu kopīgajam finansējumam. Tas
būtu tikai apsveicami, ja tradīcijas turpinātos
un līdzfinansējumam atsauktos pilsētā esošie
uzņēmumi, kā arī Lielvārdes lidlauks, kas
patiesībā nes tikai Lielvārdes vārdu un mūsu
budžetam no tā atkrīt tikai neliela daļa.
- Lētāks risinājums- virs esošā bērnudārza
apjoma izbūvēt divslīpju jumtu ar jumta stāvā
iekārtotām grupiņu telpām, kas realizējams
uz esošiem pamatiem un sienām, pie
esošiem komunikāciju stāvvadiem un esošām
evakuācijas kāpnēm. Šādu risinājumu pieļauj
normatīvi – izglītības iestādes, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu, var atrasties
būvēs ne augstāk kā trešajā stāvā U1 un U2
ugunsnoturības pakāpes būvēs (LBN 208-15,
punkts 90).

Savlaicīgi un pārdomāti, plānojot
un organizējot projektēšanu, būvnieku
pretendentu atlasi, būvniecību utt., minēto
būvdarbu veikšanai iespējams celtniecības laiku
ieplānot vasaras trīs mēnešos, kad bērnudārzs
ir atvaļinājumā vai pustukšās grupiņas var
apvienot, lai izbrīvētu attiecīgo ēkas spārnu
nesošo un norobežojošo konstrukciju montāžai.
Tālākos apdares darbus ir pieļaujams veikt virs
telpām, kur atrodas bērni.
-Ja apskata variantu par filiāles celtniecību
citā vietā, ierosinu apsvērt iespēju pārbūvēt
bijušo sadzīves pakalpojumu ēku Ausekļa ielā
7 (nepieciešama vienošanās ar īpašnieku).
Finansiāli tas izmaksātu lētāk un būvdarbi
paveicami ātrāk, nekā celt ēku no jauna tukšā
vietā. Deviņdesmitajos gados ēkai tika uzsākti
pārbūves darbi, kur tika izbūvētas jaunas
kāpnes, demontētas starpsienas, izbūvēts 3.
stāvs un jauns jumts, veikta fasādes apdare.
Diemžēl darbi drīz vien tika pārtraukti, šobrīd
ēka ar katru dienu iegūst arvien nožēlojamāku
izskatu, ar «aktīvo» jauniešu līdzdalību kļūst par
vidi degradējošu objektu.
Būves trīs stāvos iespējams iekārtot telpas
5÷6 grupiņām ar nelielu zāli 3. stāvā. Ēkai
pieguļ liels iekšpagalms, kur iespējams izvietot
rotaļu laukumus.
-Pilnībā nenoslogota ir pilsētas centrā
esošā pasta ēka Ausekļa ielā 16. Iespējams,
pašvaldībai izdevīgāk būtu nevis meklēt ēkai
pircēju, bet to pārbūvēt par bērnudārza filiāli.
Pastam nepieciešamās telpas, varbūt (?),
atrastos pustukšajā bijušās mākslas skolas ēkā
Ausekļa ielā 14.
Jādomā, ka Lielvārdē ir atrodamas vēl
citas brīvas ēkas bez pielietojuma izdevīgāka
risinājuma pieņemšanai.
Ierosmei tie ir tikai daži iespējamie varianti.
Protams, ja deputāti uzskatīs par vajadzīgu
risināt šo jautājumu, ir nepieciešama nopietna
situācijas un finansiālo iespēju analīze, kā arī
speciālistu domu apmaiņa, lai rastu vēlamo,
bet ilgtspējīgo risinājumu Lielvārdes jauno
ģimeņu ar maziem bērniem dzīves līmeņa
uzlabošanai.
Nākamā situācija, kas mani uztrauc, mazās
klasītes un līdz ar to gaisa kvalitāte Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas mācību telpās.
Lielvārdes vidusskola ir vecākā izglītības
iestādes ēka mūsu novadā (atklāta 1964.
gadā). Celta pēc pilsētciematiem domāto
skolu tipveida projekta ar mazām klasītēm,
mazam skolēnu skaitam. Laika gaitā Lielvārde
ir augusi un kļuvusi par pilsētu. Iespēju robežās
mazās klasītes tika pārbūvētas plašākas,
apvienojot vairākas un tās sadalot lielākās.
Tomēr vēl ir palikušas 8 sākotnēji mazās klases
ar normām neatbilstošu kvadratūru, kas ir
jānodrošina vienam bērnam. Katram skolēnam
tā ir noteikta ne mazāka par 2 m2 (LBN 208-15,
punkts 98). Minētās klasītes ir 31 līdz 32 m²
lielas, kur mācās 18 līdz 20 bērni (~1,6 m² uz
katru bērnu). Jo mazāka ir telpa, kurā uzturas
daudz cilvēku, jo straujāk viņiem pietrūkst
skābekļa un palielinās intoksikācijas risks ar
CO2. Lielvārdes vidusskolas bijušie absolventi
noteikti atceras, cik grūti bija koncentrēties
darbam pavasarī un saulainās dienās.
CO2 līmenis telpās atkarīgs no telpu lieluma
un klātesošo cilvēku skaita.

Tāpēc pēc katras mācību stundas tukša telpa
jāvēdina 10 minūtes, kas parasti skolā netiek
pietiekami darīts, jo caurvējš apdraud bērnu
veselību. Lai arī skolā veiktie mērījumi gaisa
kvalitātei apliecina, ka gaiss atbilst normām,
tomēr ienākot klasē no āra, it īpaši ziemā,
aizsitas elpa, gaiss ir sastāvējies – «tik smags,
ka cirvi var pakārt». Visiem zināms par oglekļa
dioksīda (CO2) līmeņa ietekmi uz cilvēka
veselību, bet mūsu bērniem šādās telpās ir
jāpavada ļoti liela dienas daļa.
Mans piedāvātais risinājums esošas
situācijas uzlabošanai.
Nepieciešams paplašināt mazās klasītes
(piemēram, apvienojot trīs, rezultātā izbūvē
divas klases). Skolai savulaik tika izbūvēts stāvs
divslīpju jumts ar domu, ka jumta stāvā varētu
iekārtot iztrūkstošās klases. Veicot nesošajām
jumta konstrukcijām atbilstošu ugunsdrošu
aizsardzību vai apstrādi, šādu risinājumu
pieļauj normatīvi – vispārizglītojošo skolu
mācību telpas drīkst izvietot ne augstāk par
ceturto stāvu (LBN 208-15, punkts 96). Tādējādi
tiktu nodrošināta normatīvos noteiktā platība
vienam bērnam.
2015. gada 21. augustā, stājās spēkā
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 27.
decembra noteikumos Nr.610 “Higiēnas
prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās
vidējās izglītības un profesionālās izglītības
iestādēm”. Kur uzsvērts: «Tuvāko piecu gadu
laikā (līdz 2020. gada 1. septembrim) izglītības
iestāžu administrācijām būs jārod iespēja
nodrošināt katram izglītojamam ne mazāk kā
divi kvadrātmetri mācību telpā, lai ievērotu
higiēnas prasības, nodrošinātu pietiekamu
gaisa cirkulāciju, samazinātu infekciju slimību
izplatību risku un mazinātu traumatisma
iespējas.»
Platības palielināšana ir tikai pirmais solis
ceļā uz higiēnas prasību nodrošināšanu.
LR normatīvi nosaka, ka minimālā gaisa
apmaiņa uz cilvēku ir 15 m3/h. Šāds normatīva
nodrošinājums būtu tas, uz ko vajadzētu
tiekties, ja patiesi rūp mūsu bērnu veselība.
Telpās nepieciešams nodrošināt atbilstošu
gaisa apmaiņu, kas ideālā variantā īstenojama,
ierīkojot ventilāciju ar centralizēto rekuperācijas
(gaisa siltummainis) sistēmu. Siltais gaiss
tiek aizvadīts no telpas un, ejot caur vara
siltummaini, nodod tam savu siltumu. Pretējā
– svaigā gaisa pieplūdes plūsma savāc šo
siltumu, un telpā nonāk daudz siltāks gaiss,
nodrošinot ne tikai svaigu, bet arī komfortablu
un siltu ienākošo gaisu apkures periodā.
Tā kā rekuperācijai siltuma atgūšanas
efektivitāte ir līdz 95%, pasākums vērtējams
kā energoresursus taupošs. Ziemā nav
nepieciešams vērt vaļā logus telpas vēdināšanai,
kur tiek izvadīts uzsildītais telpas gaiss, tādējādi
netiek lietderīgi tērēti energoresursi. Vācijas
pieredze rāda, ka energoresursus taupošos
pasākumus uzsāk nevis ar ēku siltināšanu,
bet tieši ar efektīvas ventilācijas ierīkošanu.
Ēku siltināšana bez ventilācijas tikai pasliktina
gaisa kvalitāti.
Cerams, ka vēl ir iespējams šos energoefekt
ivitātes paaugstināšanas pasākumus veikt, pie
saistot Eiropas līdzfinansējumu.
Lielvārdes iedzīvotāja
arhitekte Valentīna Bļodone

jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu
būvniecībai vai esošo rekonstrukcijai.
Lai pārbaudītu Lielvārdes novada
izglītības iestāžu ēku tehnisko
atbilstību normatīvo dokumentu
prasībām, Būvniecības valsts
kontroles birojs šī gada aprīlī, maijā
un jūnijā veica šo iestāžu vizuālu
tehnisko apsekošanu un izsniedza
Atzinumus
par
iespējamiem
defektiem, nepilnībām vai riskiem
ēku tehniskā stāvoklī un uzdeva
veikt pusgada laikā padziļinātu
tehnisko izpēti ēkām, par kuru
tehnisko drošību pēc vizuālā
apsekojuma varēja rasties šaubas.
Viena no šādām ēkām, par kurām
tika pieņemts lēmums veikt
padziļinātu tehnisko izpēti, bija
Kaibalas skolas ēka. Ar šo lēmumu
netika aizliegta ēkas ekspluatācija
un bērnu atrašanās tajā. Lielvārdes
novada pašvaldība, veicot izglītības
iestāžu apsekošanu pirms jaunā
mācību gada sākuma, Kaibalas skolā
otrā stāva telpās ievēroja grīdas
deformāciju un pieņēma lēmumu
uz padziļinātas tehniskās izpētes

laiku ēku slēgt. Visiem Kaibalas
bērniem tiek piedāvāta iespēja šajā
laikā apmeklēt pirmsskolas izglītības
iestādi “Pūt vējiņi” Lielvārdē vai
“Zvaniņš” Jumpravā. Bērnu un
vecāku ērtībai pašvaldība nodrošina
ar transportu bērnu nogādāšanai
uz bērnu dārzu. Šis, protams, ir
pagaidu risinājums, līdz Kaibalas
ēkas padziļinātas tehniskās izpētes
atzinuma saņemšanai.
Pēc šī dokumenta saņemšanas
varēs spriest, veikt sociālekonomiskos
aprēķinus un pieņemt lēmumus
par tālāko pirmsskolas izglītības
iestāžu attīstību – paplašināšanu
Lielvārdes novadā – Kaibalas skolas
ēkas remontu vai rekonstrukciju,
pirmsskolas izglītības iestādes
piebūves celtniecību pie kādas no
esošajām izglītības iestādēm vai
jaunas ēkas būvniecību. Šobrīd
nekāds lēmums nav pieņemts.
Veicot
izglītības
iestāžu
apsekojumu pirms jaunā mācību
gada sākuma, domes vadība
apmeklēja arī Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolu.

Skolā šogad veikti remontdarbi
piešķirtā finansējuma iespēju
robežās, izvērtējot primāri veicamos
darbus. Lēmumus par skolas telpu
nepieciešamiem remontiem pieņem
skolas direktors un iesniedz savus
priekšlikumus domei, izstrādājot
pašvaldības budžeta projektu. Ar
Jūsu vēstuli un tajā izteiktajiem
ierosinājumiem mēs iepazīstināsim
A.Kruveša kungu un, iespēju robežās,
ņemot vērā nepieciešamākos
darbus, par kuriem aizrādījumus
izteikuši arī Būvniecības valsts
kontroles birojs, Ugunsdzēsības un
glābšanas dienests un citas valsts
kontrolējošās institūcijas, lems par
iespējamo finansējumu, izstrādājot
2018. gada budžeta projektu.
Vēlreiz izsakām Jums pateicību
par patieso ieinteresētību mūsu
kopīgo jautājumu risināšanā, vairāki
Jūsu vēstulē minētie ierosinājumi
tiks ņemti vērā, lemjot par izglītības
iestāžu tālāku attīstību.

Gunta Smalkā,

Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore
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JAUNIEŠU DIENA 2017
26. augustā jau trešo gadu norisinājās Jauniešu diena. Šogad nedaudz neierastā veidā visas dienas aktivitātes norisinājās Rembates parkā, un pašu rītu mēs iesākām ar Rembates parka labiekārtošanas projekta atklāšanu.
Jau no pulksten 12.00 aktīvākie jaunieši bija sastopami parkā
līdzdarbojoties aktivitātes, kuru
skaits bija iespaidīgs. Tika piedāvāta iespēja uzspēlēt badmintonu un
āra boulingu, citi centās atrast līdzsvara izjūtu, dodoties pa slackline
lentu, kā arī veselas 15 komandas
pieteicās komandu piedzīvojumu
spēlei “Apslēptā zelta keda”.
Ikkatram bija iespēja doties uz
hennu apgleznošanas punktu un
iegūt sev tīkamu zīmējumu, vai
izveidot savu sapņu ķērāju. Tomēr
viena no iecienītākajam aktivitātēm bija galda spēļu spēlēšana un
brīnišķīgo laikapstākļu izbaudīšana,
zvilnot košajos guļamtīklos.

Visas dienas garumā bija iespēja iemūžināt skaistos mirkļus pie
foto sienas.
Tomēr svētkos neiztikt bez kūkas,
tās mums bija veselas 6! Šogad
pirmo gadu norisinājās jauno konditoru konkurss “Jaunais kūkotājs”,
kurā piedalījās 5 dalībnieki vecumā
no 9 līdz 13 gadiem. Visas kūkas
bija krāšņas, interesantas un ļoti
gardas, kas padarīja žūrijas darbu
daudz grūtāku, tomēr galveno titulu “Garšām bagātākā kūka” ieguva Renāte un Beatrise Stepiņas ar
kūku “Tā gadās!”, bet titulu “Vizuāli
oriģinālākā kūka” ieguva Kate
Volkova ar kūku “Bonjour Paris”.
Mēs ceram, ka šī kļūs par fantastis-

“Garšām bagātākā kūka” – Renātes
un Beatrises Stepiņu gatavotā kūka
“Tā gadās!”.
Zitas Bērziņas foto
ku tradīciju, kas iedrošinās vēl vairāk jauniešus nebaidīties atklāt un
parādīt savus talantus.
Tomēr gaidītākā bija vakara daļa,
kad uz skatuves kāpa pašmāju dziedātājs Miks Dukurs, kurš sniedza
neaizmirstamu koncertu. Bet ballīte
turpinājās līdz pat pulksten 3.00 rītā
DJ Laura Dundura pavadībā.
Liels paldies visiem mūsu sponsoriem – kafejnīcai “Gamma”,
Lielvārdes novada Valodu cen-

tram, Lielvārdes attīstības fondam,
Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fondam, biedrībai
“Street Warriors”, kā arī sirsnīgs
paldies draudzes “Patiesība un

Gars” jauniešiem. Un visiem pārējiem, kas palīdzēja organizēt šo
dienu! Uz tikšanos nākošgad!

Zita Bērziņa,

jaunatnes lietu speciāliste

Lielvārdes pils
svētki izskanējuši
Krāsaini tērpi, ziedi, dejas, cīņas, mūzika, prieks un lietus. Tā varētu raksturot šīs vasaras svētku pasākumu “Lielvārdes pils aicina”,
kuru Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs organizēja jau trešo reizi.
Neskatoties uz nelabvēlīgajiem
laika apstākļiem, Lielvārdes pils
īpašnieku – baronu Vulfu – dzimtas
saiets tika īstenots, apkārt valdīja
prieks un pat neizskaidrojama kopības sajūta. Ikviens no pasākuma
dalībniekiem ieguldīja milzīgu enerģiju, lai svētki, spītējot lietum, tomēr
šķistu bezgala saulaini.
Paldies par atsaucību visiem
uzņēmīgajiem pils galma tirgotājiem, pavāriem, radošo darbnīcu un izklaižu vadītājiem! Paldies
par skaistajām frizūrām un māk
slinieciskajam foto galma skaistuma salonam (skaistumkopšanas
salonam “Saloniņš”) un fotomāk
sliniecei Anitai Sakai! Liels paldies
par uzticību un draudzību drosmīgajiem bruņiniekiem (biedrībai
“Exercitus Rigensis”)! Milzīga pateicība pašaizliedzīgajiem mākslinieciskajiem kolektīviem par atdevi un klātesošajiem dāvāto pozitīvismu (Daudzevas amatierteātrim,
Lauberes k/n amatierteātrim “Zīles”,
pūtēju orķestrim“Madliena”, deju
grupai “Harmonija”, seno deju grupai “Ballare”)! Jūs bijāt iedvesmojoši
un vienārši – vislabākie!
Īpašs paldies pils dziesminiekiem,
kuri ar savu personību un attieksmi
spēja uzburt emocionālu un pasakainu noskaņu muzikālajā vakara
daļā (mūziķi Ieva Akuratere, Matīss

Akuraters, Leons Sējāns, producente
Zane Auškāpa)!
Paldies svētku finansiālajiem
atbalstītajiem – Lielvārdes novada
pašvaldībai un Lielvārdes novada
Uzņēmēju biedrībai!
Pirmo reizi šo svētku vēsturē
pasākuma ietvaros norisinājās arī
Vides mākslas festivāls – konkurss,
kur savu redzējumu un māksliniecisko skatu uz apkartējo vidi radoši centās izpaust piecas komandas no dažādām Latvijas vietām.
Konkursa iniciatore un organizētāja
– vistalantīgākā galma floriste Indra
Jaundāldere un ziedu salons “Vinda”.
Spītējot lietum un vējam, Lielvārdes
parkā tapa interesanti objekti, kas
skatītājiem lika aizdomāties par dzīves vērtībām un savu attieksmi pret
tām. Bet tuvāko apkārtni izdaiļoja
krāšņi un neparasti ziedu pušķi, kuri
sevišķi iepriecināja Vulfu madāmu
mākslinieciskās dvēseles.
Kā jau katrā konkursā, arī šajā
tika noteikti un apbalvoti uzvarētāji. Liels paldies par patieso ieinteresētību, atsaucību un konkursa
finansiālo atbalstu zīmolam “Zelmas
maiznīca”, SIA “Garšas pietura”, SIA
“Kalniņi AL”, SIA “Lačplēša grauds”,
Lielvārdes Attīstības fondam un
Lielvārdes novada Valodu Centram!
Svētku un prieka sajūtas vispirms
rodas katra sirdī, tās nav nopēr-

Bruņinieku biedrība “Exercitus Rigensis” mācīja rīkoties ar ieročiem, demonstrēja bruņinieku cīņas tērpus un rotas.
Beatas Kempeles foto
kamas kādā veikalā vai iznomājamas. Tām nevar traucēt ne īgns kaimiņs, ne laika apstākļi un pat ne
slapjas kājas. Pierādījums iepriekš
teiktajam esat JŪS, šī gada svētku
apmeklētāji. Paldies par jūsu stoicisko mieru, skaļajiem aplausiem,
platajiem smaidiem, sapratni un
silto sirdi cauri visām bezgalīgajām
lietusgāzēm! Jūs iepriecinājāt un
uzmundrinājāt māksliniekus, kā arī
iedrošinājāt mūs turpināt! Tāpēc – uz
tikšanos pēc gada šajā pašā vietā!

Irēna Arāja,

baronu Vulfu un Andreja
Pumpura Lielvārdes muzeja
kolektīva pārstāve

Novadnieki piedalās Latvijas
tūrisma informācijas tirgū
9. septembrī Pļaviņās norisinājās 4. Latvijas tūrisma informācijas tirgus. Tirgus bija lieliska iespēja
tūrisma informācijas sniedzējiem prezentēt savu aktuālo piedāvājumu, savukārt Latvijas apceļotājiem
šis bija parocīgs un ērts informācijas iegūšanas veids. Lielvārdes novadu pārstāvēja Lielvārdes TIC,
Lielvārdes Uzņēmēju biedrība, „Garšas pietura”, alus darbnīca „Pumpurs”, „Zelmas maiznīca” un
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs.
Tūrisma tirgus apmeklētājiem bija iespēja vizināties ar kuģīti „Vīgante”, tika piedāvātas izklaides
bērniem. Novada iedzīvotājus un viesus laukumā
pie Kultūras centra pasākuma laikā priecēja „Pļaviņu
muzikanti”, kapela „Klintaine”, saksofonists Jānis

Briška un JDK „Daugaviņa”. Bija iespēja vērot un piedalīties aizraujošā Zinātkāres centra ZINOO eksperimentu šovā.
Nākamais Latvijas tūrisma informācijas tirgus notiks
Preiļos.

Jumpravieši pieder
pie īstā sidra komūnas
Jumpravas sidra darītavas "Mr.Plūme"
saimnieki Māris un
Dace Plūmes tikko
atgriezušies no sidru
festivāla “Rigtig
Cider Copenhagen 2017” Dānijā,
Kopenhāgenā.
Festivāls
notiek
augusta izskaņā un
tiek rīkots jau otro
reizi, vienuviet pulcējot
Māris Plūme festivālā “Rigtig Cider
sidra darītājus no visas Copenhagen 2017” Dānijā.
Eiropas:
Zviedrijas,
Dānijas, Polijas, Francijas, Igaunijas, piedāvājuma. Kārtējo reizi pārLielbritānijas, Norvēģijas, Spānijas liecinājāmies, ka mūsu dzērieni
un arī Latvijas. Festivālā publikas pieder pie šī reģiona labākajiem.
ovācijas un pozītīvas atsauksmes Dāņu publika mūs uzņēma lieizpelnījās "Mr.Plūme" darītais dabī- liski. Saprotam, ka piederam pie
gi dzirkstošais ābolu sidrs, kā arī craft sidra (īsta sidra) komūnas.
negāzētais sausais ābolu sidrs, kas Dāņi zina, kas un kur ir Latvija,
ar savu raksturu pārsteidzis festivā- daudzi ir bijuši Rīgā, cerams, ka
kāds, mūsu iedvesmots, ieradīsies
la apmeklētājus.
“Šis bija patiešām īsto sidru arī Lielvārdes novadā,” stāsta sidr
festivāls. Ir redzams, ka veidojas daris Māris Plūme.
Baltijas jūras reģiona sidra stils,
Aleksandrs Čerņavskis,
kas ir atšķirīgs no Vecās Eiropas
tūrisma speciālists
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„Lāčplēsis” dejo Starptautiskajā tautas deju
un mūzikas festivālā Gruzijas kalnos
Līdzīgā vēsture vieno. Bet ģeogrāfiski atšķirīgā valstu atrašanās vieta padara mūs tik dažādus – ziemeļnieciski vēsie latvieši un karstasinīgie gruzīni. Ar ceļa vārdiem: esiet gatavi pieņemt pārsteigumus ik
uz soļa, neuztraucieties par sīkumiem un neesiet pārāk punktuāli, 9.
augusta rītā dodamies ceļā.
Ja, dodoties ceļojumā ar autobusu, tautu tērpam tiek atvēlēta atsevišķa vieta 1. stāvā uz stangas, tad
tagad tas ir jāieloka 158cm un 23kg.
Liekot Lielvārdes goda tērpu koferī, pa īstam tiek atskārsts, cik daudz
sastāvdaļu tam ir!
Cerot ieelpot svaigu gaisu, izkāpjot Tbilisi „Boryspil” lidostā, elpu
aizrauj karsts vējš. Ir nakts un no
svaiguma ne vēsts. Kā visīstākā
tūristu grupa, apkrāvušies ar koferiem, dodamies autobusa virzienā,
kuram mūs jāaizgādā līdz viesnīcai. Latvietim neaptveramā ātrumā
braucam pa lielpilsētas ielām.
Bet ceļš no Tbilisi uz 270 km attālo, kalnos esošo Ambrolauri, kurā
norisināsies starptautiskais deju festivāls, ir mokošs. Izkaltusi stepe un
betona būvējumi.
Ambrolauri sastopam vēl latviešus
– Jaunolaines kultūras nama vidējās
paaudzes deju kopu “Viducis” un
deju ansambli “Pērkons” no Rīgas,
nu gluži kā dziesmu un deju svētkos. Visa iela dun... Cik latviska pilsēta! – neviļus iesaucas kāda dāma
no „Lāčplēša”.
Saprotam, ka aiz ne pārāk glītajām sētām slēpjas normālas mājas.
Sēta apjož ikvienu pagalmu, jo... pa
ielu ikdienišķi pastaigājas govis un
cūkas. Ja nav sētas, pagalmā nekas
neaug – viss garāmejot tiek apēsts.
Nākošajā dienā pēc brokastīm
dodamies iepazīt vietējo vīna ražotni
„Royal Khvanchkara”. Esam Gruzijā.
Mācāmies – kas lemts, tas notiks,
vienalga, stundu vai divas ātrāk vai
vēlāk. Bet kalnos nav jāsteidzas.
Vīns nebeigsies…
Pēc vīna seko mākslas muzeja apmeklējums, kurā ātri rodam
ieskatu modernisma un klasiskajā glezniecībā. Neviļus daži no
„Lāčplēša” telpiskajos mākslas darbos saskata zināmu līdzību ar sevi.
Pēc divu dienu ilgas aklimatizācijas dodamies dejot. Ceļš ved augšup
kalnā. Kā pa kalnu upes gultni braucam augšup kādas 40 min. Asākām
sajūtām priekšā braucošais busiņš
apstājas un sāk ripot atpakaļ... Viss

beidzas labi. No + 40C esam nokļuvuši +18C. Šī vakara koncerts bez
tautu tērpiem ir ieplānots kā ģenerālmēģinājums, lai parādītu tuvējās apkārtnes ļaudīm, cik dažādi
dejo citās valstīs. Šajā ciemā ziemā
dzīvo vien 3 ģimenes, bet šovakar
ir saradušies daudz interesentu zirgos, kājām, džipos. Vakars tiek aizvadīts nopļautā pļavā ar bedrēm un
bedrītēm, latvāņu kātiem un auļojošiem zirgiem fonā. Šajā vakarā tiek
apbalvots zirgu skriešanās sacensību
uzvarētājs.
Dejotprieks kalnos nav mazāks kā
citviet. Pēc bagātīgā koncerta kalnu
pļavā tālākais jau ir pārbaudījums
tam, kā tu spēj pieņemt apstākļus,
kuriem neesi gatavojies. Vai tiešām dzīve sākas uz komforta robežas? Ar balles kurpēm pa bedrainu celiņu tumsā dodamies kopējās
vakariņās. Domājot par akmeņaino
un stāvo atpakaļceļu no kalna gar
aizām, pamanām, ka šoferīši siltumam, bet, varbūt, drosmei ierauj
konjaciņu no tējas glāzēm. Un kā
odziņa uz kūciņas tumsā atskan
automāta šāviņu rinda. Filma? Nē.
Esam Shkmeri – 1800m v.j.l. Otrā
dienā skatoties kartē, grūti saprast –
kā mēs tur nokļuvām. Un vēl grūtāk
– kā mēs nokļuvām atpakaļ?!
Dienā pēc ģenerālmēģinājuma
kalnos, līdz svētku gājienam, kas
paredzēts plkst. 17.00, „Lāčplēsis”
ir apņēmības pilns uzkāpt kalnā.
Saprotam, ka Gruzijā cilvēki ir radinieki. Toma mājas saimnieks ātri
noorganizē savu radinieku vieglo
transportu, lai mēs uz pusdienām
būtu atpakaļ.
Ja latvietis ierastos Gruzijā ar savu
auto, iespējams, viņš nekur tālu
netiktu. Gruzijā braukt ir jāmāk!
Latvietis pirms manevra veikšanas
varētu pieklājīgi rādīt pagriezienu,
kamēr izdeg lampiņa. Te, lai paziņotu citiem satiksmes dalībniekiem
par savu nodomu, tiek signalizēts.
Braukšanas ātrums apdzīvotā vietā
mēdz sasniegt 140 km/h. Latvietim
tādā reizē acu priekšā tiek uzburta
aina ar nejauši izskrējušu bērnu uz

Lielvārdes jostu apjostās meitenes
Gruzijas kalnos.
ielas, sadursmi ar cūku vai govi ...
Bet te nebur un nesapņo. Te brauc.
Un strauji bremzē. Ja vajag, apdzen
pa labo pusi.
Tsesi kalna virsotnē pirms zemestrīces bijusi baznīca. Tagad tās drupas joprojām rotā svētbildes un baznīcas sveču notecējušais vasks, blakus ir uzlikts piemiņas krusts. 50
min +40C karstumā visi kāpj augšup
un lejup. Neviens augšā nepaliek.
Un ir tik lepni par sasniegto!
Svētku dalībnieku gājiens paredzēts plkst 17:00. Nepaiet ne pusotra stunda, un viss sākas. Koncerts
pilsētas Ambrolauri centrālajā laukumā ir bagātīgs. Tā kārtību neizjauc pat lietus mākonis. Lāčplēsim
paveicas. “Es mācēju danci vest” un
“Kad tie zēni prūšos gāja” tiek nodejots jau “pa sauso” bez peļķēm.
Koncerta laikā no skatītāju vidus
uzrodas Laimas Vaikules fans. Viņš
tik ļoti daudz stāsta par mākslinieci un tik ļoti priecājas latviešus šeit
redzēt, ka šķiet, mēs jau visas esam
kā Laimas...
Pēc kopīgajām pēckoncerta vakariņām ballītē tautu draudzība sit
augstu vilni. Ballītes muzikālais izpildījums aprobežojas ar datoru un
youtube, bet – kultūra vieno jebkurā gadījumā. Ne jau formai ir nozī-

Dzejas dienas ir klāt!
Rudens ir atnācis ar pirmo rudens lapu pieskārienu un gadskārtējiem septembra svētkiem – Dzejas
dienām. Dzejas dienas ir viena no latviešu tautas kultūras tradīcijām, kas katru mūsu rudeni padara
īpašu. Tie ir svētki visiem, kas dzeju lasa un mīl. Protams, tie ir arī svētki pašiem dzejniekiem, jo
tieši viņi tiek iecelti notikumu centrā. Un svētki ir arī pašai dzejai, kad tā tiek godināta citu vārda
mākslu vidū.
Lielvārdes pilsētas bibliotēka
Dzejas dienu programmā ir paredzējusi pasākumus gan bērniem,
gan pieaugušajiem. Bērniem
28. septembrī paredzēta tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi.
Savukārt pieaugušajiem, dzejas
dienu pasākumā “Ceļā palaistas
gaišas domas…” 17. septembrī
plkst.14.00 savu dzeju lasīs Maija
Laukmane. Maija Laukmane ir
tautā iemīļota dzejniece un rakstniece, par to liecina ne tikai pla-

šais izdoto grāmatu klāsts, bet arī
dažādi apbalvojumi viņas grāmatām un uzvaras konkursos. Vairākus
gadus M.Laukmane ieguvusi titulu kā lasītākā dzejniece konkursā
“Lielā lasītāju balva”, kur grāmatas
tiek izvirzītas pēc to lasīšanas biežuma bibliotēkās.
Maija Laukmane dzimusi Tukuma
rajona Kandavā. Izglītību ieguvusi Kandavas vidusskolā un Rīgas
Kultūras un izglītības darbinieku
tehnikumā. Strādā Talsu bērnu bib-

liotēkā. Maija Laukmane darbojas arī publicistikā. Viņa ir arī sava
novada folkloras vācēja un sistematizētāja, kurzemniecisko tradīciju pētniece.
Laipni aicināti ieklausīties un
gūt romantiskus mirkļus!
Pasākumu atbalsta Valsts
Kultūrkapitāla fonds, Lielvārdes
novada Kultūras centrs.

Rita Platpīre,

Lielvārdes pilsētas
bibliotēkas vadītāja

„Lāčplēsis” svētku gājienā.
me, bet saturam. „Prāta vētras”
„Lidmašīnas” un „Bermudu divstūra” „Ballējam neguļam” daļai no
Ambrolauri iedzīvotājiem kādu laiku
nebūs vienaldzīgas.
Pirmdien māksliniekiem no uzstāšanās brīva diena. Paredzēts Gelati
klostera un Svaneti alu apmeklējums.
Ar apšaubāmu tehnisko kārtību, pa
ceļam vēl to uzlabojot, divstāvīgais
autobuss mūs aizvizina līdz klosterim, tā apkārtnē ir citādākas mājas kā
Ambrolauri. Šķiet, tās ir greznākas un
to saimnieki turīgāki. Par alām varu
citēt „Lāčplēša” dejotāju: „par manu
naudu aizved uz vietu, kur es netieku iekšā”. Pirmdienās tās ir slēgtas apskatei. Alu vietā tiek iepazīta
Kutaisi pilsēta ar raksturīgo tirgu un
tuvējā pilsētas baznīca kalnā.
Tuvojas ceļojuma beigas. Šodien
viss notiek ne pēc gruzīnu “stieptās” precizitātes, bet pavisam konkrēti un laikā, latvietim saprotami.
No rīta tiekam aizvesti uz tuvējās
upes Rioni krastu, lai ar gumijas
laivu laistos pa to lejā. Katrā laivā ir
zinošs instruktors, kas vieš uzticību
pat tajos, kas ar ūdeni šādās straujās upēs ir “uz jūs”. Apmēram 2
stundas apskatām pilsētu un tās 20
km tuvo apkārtni gar upi no neraksturīga skatu punkta. Skarba vide.
Latvieši nedrīkst vairs teikt, ka viņu
zemē nekas neaug. Lūk, te, tiešām
neaug, jo nav kur. Ir tikai akmeņi un
maza kripatiņa melnzemes... Ja kaut
kam tomēr ir paveicies uzaugt, tad
pastāv 99% varbūtība, ka viņu apēdīs garāmejoša cūka.
Dodoties tērpos uz pilsētas galveno laukumu, lai brauktu uz koncertu pilsētiņā Oni, sāk līt. Oni gan
lietus ir mitējies un varam skais-

ti bez lietussargiem doties svētku
dalībnieku gājienā, kura laikā skatieni aizķeras aiz Kaukāza kalnu sniegotajām galotnēm... Himna “Dievs
svētī, Latviju”, deja “Pie Dieviņa gari
galdi”, gruzīnu trīsbalsīgie dziedājumi tikai Kaukāza tautām raksturīgajā
balss tehnikā, kalnu varenums līdzās
un dzestrais gaiss no tiem rada sajūtu – mirkli apstājies! Tik ļoti gribas
to izbaudīt un uzņemt sevī maģisko enerģiju, ko dod šī vieta un laiks!
Ir pienākusi ceļojuma pēdējā
diena, kad ar visdažādāko personu
iesaistīšanu no organizatoru puses
tiek panākts, ka „Lāčplēsis” nedodas
prom reizē ar visiem no rīta, lai nekvernētu Tbilisi lidostā 17 stundas. Tā
vietā izmantojam vietējo labvēlību
un izdevību iepazīt Dienvidkaukāza
nogāzes vēl tuvāk Krievijas robežai. Apdzīvota vieta Shovi. Augstas,
taisnas egles resniem stumbriem,
dadži un govis ar zvaniņiem kaklā
pļavā, vietējie zirgos un kalnu upe
ar ledusaukstu ūdeni. Skaisti. Skarbi.
Un domas solīti pa solītim no kalna
lejup raiti dodas uz... mājām. Mājās,
kur arī netrūkst viesmīlības, bet tā
nav uzmācīga. Tā ir pietiekama.
Mājās, kur neaug vīnogas un arbūzi, bet aug upenes un dzērvenes.
Mājās, kur braucam pa briesmīgiem
purvos uz kūdras būvētiem ceļiem,
bet kur nav zemestrīču. Mājās, kur
ciena viens otra laiku un saprotas
bez vārdiem. Mājās, kur neskan
šāviņi un cilvēki vakaros dejo un
dzied. Mājās, kuras šodien noteikti
var saukt par Laimīgo zemi.
28. oktobrī kolektīvs aicina uz
deju koncertu Gruzijas noskaņās, kur
piedalīsies deju kolektīvi, kas dejoja
Gruzijā.
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Lēdmanes motosportistu panākumi
13. augustā Stelpes “Pīlādžu” mototrasē notika blakusvāģu motokrosa pasaules čempionāta
10.posms, kurā piedalījās motosportisti no Nīderlandes, Igaunijas, Somijas, Lietuvas un Norvēģijas.
Junioru klasē piedalījās 5 bērnu ekipāžas (t.sk arī no Igaunijas). Blakusvāģu gaisa dzesēšanas klasē
brauca gan pieaugušie, gan juniori, kuru vidū bija arī lēdmanieši – brāļi Emīls un Elmārs Tilaki, kas kārtējo reizi parādīja savu profesionālo sniegumu, izcīnot 1. vietu. Pirmajā braucienā (kopā 2 braucieni)
finišēja pirmie, atstājot aiz sevis 2. vietas ieguvējus pusapļa attālumā.
Arī 2. septembrī Latvijas čempionātā blakusvāģu un kvadraciklu
klasēm 6. posmā Kusas mototrasē
Madonā, brāļi Tilaki ieguva 1.vietu.
Vairāk informācijas par Emīla
un Elmāra braucieniem blakusvā-

ģu pasaules čempionāta 5. posmā
Ķeguma “Zelta Zirgs” mototrasē,
lasiet „Lielvārdes Novada Ziņu” jūlija numurā.
Sestajā, priekšpēdējā, Latvijas
čempionāta posmā blakusvāģu un

kvadarciklu klasēs Madonā, brāļi
Emīls un Elmārs Tilaki izcīna 2017.
gada Latvijas čempionu titulu, ar
79 punktiem pārspējot 2. vietas
ieguvējus.

Inese Nereta

Lielvārdes novada pašvaldības
policijas atgādinājums
2017. gada 26. augustā tika aizvadīts Jauniešu dienas pasākums, kuru laikā Lielvārdes novada
pašvaldības policija konstatēja, ka nepilngadīgās personas atrodas publiskajā pasākumā alkohola
reibuma stāvoklī, ap pulksten 23.00 – pat 13-gadīga persona alkohola reibuma stāvoklī, kura saskaņā
ar likumu šāda laikā bez pilngadīgā klātbūtnes nevar atrasties publiskos pasākumos. Pasākuma laikā
tika aizturētas trīs nepilngadīgās personas alkohola reibuma stāvoklī, bērni tika nodoti vecākiem un
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. Administratīvā lietvedība katram nepilngadīgajam
ilgst apmēram 3 stundas, ja šo lietvedību būtu iespējams ātrāk pabeigt, aizturēto nepilngadīgo skaits
šī pasākumu laikā būtu bijis lielāks.
Lielvārdes novada pašvaldības policija atgādina vecākiem, ka bērns ir 18 gadu vecumu nesasniegusi persona, kā tas
ir noteikts Bērnu tiesību aizsardzības likumā. Savukārt vecāku pienākums ir rūpēties par bērnu, to
paredz Civillikums. Līdz pilngadības
sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Tas nozīmē, ka vecāku pienākums ir nodrošināt bērna aprūpi un
uzraudzību.
Protams, bērniem ir svarīga
socializēšanas ar vienaudžiem.
Tas notiek gan mācību laikā skolā,
gan brīvajā laikā, kopīgi apmeklējot publiskas vietas un pasākumus,
bet bērnu likumiskajiem pārstāvjiem jāatceras, ka bērni no 7 līdz 16
gadu vecumam, tātad skolēni, bez
vecāku vai citu pilngadīgu personu klātbūtnes var uzturēties publiskās vietās no pulksten 6 līdz 22.
Tas nozīmē, ka šajā diennakts laikā
vecāki var ļaut bērniem vieniem
pašiem doties uz mācību iestādēm,
apmeklēt interešu izglītības nodar-

bības, doties ciemos pie draugiem.
Savukārt šajā vecuma grupā esošie bērni nakts laikā, no pulksten
22 līdz 6, bez vecāku vai viņu pilnvarotas personas klātbūtnes atrasties publiskās vietās un pasākumos
nedrīkst. Ja no pulksten 22 līdz 6
bērns atrodas publiskā vietā bez
vecāku vai citu pilngadīgu personu
klātbūtnes, vecākiem vai personai,
kuras uzraudzībā bērns atrodas, var
uzlikt sodu, balstoties uz Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu.
Tādēļ pirms atļaut 16 gadu vecumu nesasniegušam jaunietim
apmeklēt publiskas vietas un pasākumus nakts laikā, piemēram, svinēt klasesbiedra dzimšanas dienu
klubā vai brīvdabas diskotēkā, vecākiem vai personai, kuras aprūpē
bērns atrodas, ir jāpilnvaro pilngadīgs pavadonis. Vecāku pienākums ir pilnvarot tikai tādu personu,
kura varēs pilnvērtīgi veikt uzticētos
pienākumus. Vienošanās ar bērna

pavadoni var būt arī mutiska, rak
stiska pilnvara nav nepieciešama.
Neskatoties uz bērna vecumu,
vecākiem, pirms atļaut bērniem
apmeklēt publiskas vietas bez pieaugušo klātbūtnes, jāpārliecinās
par savas atvases spējām pastāvīgi pieņemt lēmumus un novērtēt riskus (zina, kā šķērsot ielu,
kā rīkoties, ja uzrunā svešinieks,
kur ziņot par nelaimes gadījumiem
utt). Vecākiem jāizvērtē, vai bērna
izvēlētais pasākums atbilst tā interesēm, vai netiks apdraudētas un
aizskartas viņa tiesības, piemēram,
vai netiks apdraudēta bērna drošība un veselība. Nedrīkst aizmirst,
ka nereti bērniem, neesot klāt pieaugušajiem, ir vēlme pamēģināt
aizliegto. Tāpēc jāpārliecinās, ka
bērnam nebūs iespējas lietot alkoholu, tabakas izstrādājumus un
citas apreibinošas vielas.

Ineta Lilinfelde,

Lielvārdes novada pašvaldībsa
policijas priekšniece

LAF gatavojas
2017 /2018. mācību gadam!
Lielvārdes Attīstības fonda valdes vārdā sveicu visus skolēnus un pedagogus jaunajā mācību gadā! Lai
tas visiem būtu veiksmīgs…ja tas ir pats pirmais vai jau 12. pēc kārtas! Lai Jums šajā gadā būtu daudz
jautājumu un tikpat daudz atbilžu…lai būtu daudz radoša darāmā un lai atliktu arī brīdis pasapņot!
Informēju, ka 8. oktobrī paredzēts Mana Sapņu klase 2 projekta noslēguma pasākums. Šogad
pie mums viesosies izrāde bērniem “Kā Lupatiņi draiskojās”
ar Baibu Renerti, mecosoprānu
un Juri Vizbuli, tenoru, galvenās
lomās. Pirms izrādes novada bērniem būs iespēja piedalīties “lupatošanas” procesā un radīt savu
īpašo Lupatiņu. Jaunos Lupatiņus
izstādīsim tā lai visi tos var apskatīt! Bērniem, kas piedalīsies “lupatošanā” būs iespēja izrādi noskatīties bez maksas. Visas klases, kas
īstenoja Mana Sapņu klase 2 projektus tiks suminātas pirms izrādes, kuru tās saņem kā dāvanu par
savu lielo veikumu.

Lupatošanās sākas 10.30 un
izrāde seko 12.00.
Vēl atliek nedaudz laika, bet nav
par agru sākt domāt par Dūraiņu
svētkiem 2017. Aicinu visus adītājus un adītājas arī šogad palīdzēt
mūsu novada bērniem siltām rociņām un kājiņām pavadīt aukstos
ziemas mēnešus. Adījumus pieņemsim no 1. oktobra. Sīkāka informācija sekos.
LAF turpina pieņemt ziedojumus
senioru kora “Kamenes” transporta
atbalstam, lai atvieglotu nokļūšanu
uz mēģinājumiem tiem cilvēkiem,
kam tas ir vajadzīgs. Ziedojumus
ieskaitot LAF kontā, lūdzu norādīt,
ka ziedojuma mērķis ir "Kamenes"
atbalsts. Paldies jau iepriekš par

atsaucību!
LAF turpina sadarboties ar Borisa
un Ināras Teterevu fondu jau iemīļotā akcijā “Dāvanu pakas senioriem
2017/2018”. Ar Lielvārdes novada Jauniešu Domes un Sociāla dienesta palīdzību dāvanu pakas dalīsim divas reizes – Ziemassvētkos
un Lieldienās. Noslēgumā mūsu
novada seniori varēs atkal baudīt Limbažu teātra dāvātu izrādi.
Aicinām pieteikties tiem, kas vēlētos palīdzēt izvadāt jauniešus ar
dāvanu pakām.
Ar laba vēlējumiem jauno mācību gadu iesākot.

Ilze Kreišmane,

LAF valdes priekšsēdētāja

Pirmās vietas ieguvēji brāļi Tilaki Stelpes “Pīlādžu” mototrasē.

APTAUJAS ANKETA
Lielvārdes novada sociālais dienests lūdz atsaukties un izteikt
savu viedokli uzticamiem un atbildīgiem Lielvārdes novada
iedzīvotājiem, kuri vēlētos būt par aprūpētājiem personām
ar funkcionāliem traucējumiem (personām, kurām ir grūtības
sevi aprūpēt) Lielvārdes novadā.
Aptauja ir anonīma, dati tiks apkopoti un izmantoti Lielvārdes
novada sociālā dienesta darbā, lai pilnveidotu un attīstītu
sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās.

Lūdzu atbildes atzīmēt ar “X”.
1. Jūsu dzimums:
sieviete;
vīrietis.
2. Jūsu vecums:
18 – 25 gadi;
26 – 35 gadi;
36 – 65 gadi;
65 un vairāk.
3. Aprūpes pakalpojumu esmu gatavs sniegt Lielvārdes novadā:
Lielvārdē;
Lielvārdes pagasta lauku teritorijā;
Jumpravas pagastā;
Lēdmanes pagastā.
4. Kura līmeņa aprūpi Jūs būtu gatavs sniegt (iespējams atzīmēt
vairākas atbildes; I aprūpes līmenī – aprūpējamā persona ar viegliem funkcionāliem traucējumiem; IV aprūpes līmenī – aprūpējamā
persona ar smagiem funkcionāliem traucējumiem):
I līmeņa aprūpi, t.i., ne vairāk kā 16 stundas mēnesī ar atalgojumu 55,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, kurā iekļauts darba
devēja nodoklis);
II līmeņa aprūpi, t.i., ne vairāk kā 32 stundas mēnesī ar atalgojumu 110,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, kurā iekļauts darba
devēja nodoklis);
III līmeņa aprūpi, t.i., ne vairāk kā 60 stundas mēnesī ar atalgojumu 206,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, kurā iekļauts darba
devēja nodoklis);
IV līmeņa aprūpi 24 stundas diennaktī mēnesī ar atalgojumu
470,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas, kurā iekļauts darba devēja
nodoklis).
5. Jūsu vēlamais atalgojums mēnesī par aprūpes darbu (lūdzu
ierakstiet Jūsu vēlamo atalgojumu par aprūpi katrā aprūpes līmenī):
I aprūpes līmenī ______________ EUR;
II aprūpes līmenī _____________ EUR;
III aprūpes līmenī ____________ EUR;
IV aprūpes līmenī ____________ EUR.
6. Vai Jūs būtu gatavs veltīt savu laiku papildus apmācībām – aprūpētāja darbā:
jā;
nē;
cits

Paldies par veltīto laiku!
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruņiem: 28681334; 65020836
vai 26410906. Aizpildītās aptaujas anketas lūdzam līdz 2017.
gada 31.oktobrim iesniegt Lielvārdes novada sociālajā dienestā –
Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē.

12 Novada aktualitātes
Biļetes cena: 8,00; 10,00; 12,00
eiro

Lielvārdē
Kultūras namā „Lielvārde”
21. oktobrī 20.00
6DIENAS VAKARS kopā ar
dīdžeju un vakara vadītāju
Ieejas maksa: pie galdiņa zālē
12,00 eiro, zāles foajē 10,00 eiro
Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras namā „Lielvārde” no 1. oktobra.
Par uzkodām un dzērieniem jārūpējas pašiem.
No 1. īdz 31. oktobrim
kultūras projektā “Pasākumu
cikls “Arhitektūras mantojums
Lielvārdē” radīto darbu izstāde
Rembates parkā
8. oktobrī 10.00
Rudens gadatirgus
Kultūras namā „Lielvārde”
12.00 Koncerts „Kā Lupatiņi
draiskojās”
Biļetes cena: 3,00 ;5,00 eiro
Kultūras namā „Lielvārde”
15. oktobrī 18.00
Izrāžu apvienības PANNA stand
–up komēdija, vīrišķības tests
divās daļās „Mačo”
Lomās: Ivars Kļavinskis vai Ainārs
Ančevskis, režisors Juris Rijnieks,
autore Aiva Birbele

15. oktobrī 12.00
Studijas “Teātris un Es”
muzikāla izrāde bērniem un
vecākiem „BURUNDUKA TV
ŠOVS”
Biļetes cena: 2,00; 3,00 eiro

Jumpravā
Jumpravas kultūras namā
23. septembrī 16.00
Projekta “Jauna un mūsdienīga
kultūras informācijas uzziņa
– „Digitālās izstādes” “Laimas
mirkļi” atklāšana un meistar
klase fotografēšanā.
Atbalsta Lielvārdes novada
pašvaldība.
Ieeja bez maksas.
23. septembrī 18.00
Dzejas dienu pēcpusdiena ar
Guntaru Raču un draugiem
Uģi Tirzīti (bet bet), Andri
Alviķi (bet bet, Ducele), Katrīnu
Binderi un Elizabeti Krēģeri.
Būs iespēja iegādāties jauno
dzejoļu grāmatu, kā arī saņemt
autora autogrāfu.
Ieeja 2.00 EUR, bērniem līdz
12.g.v. un pensionāriem 1,00 eiro

Jaunais IESVĒTES MĀCĪBU nodarbību cikls
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
iesāksies piektdien, 2017. gada 29. septembrī plkst. 19.00
Uz nodarbībām trešdienu un piektdienu vakaros plkst. 19.00
ir mīļi aicināti visi, kuri vēlas sakārtot savas attiecības ar Dievu,
meklē atbildes uz saviem dzīves jautājumiem, vēlas kristīties,
iesvētīties, kļūt par krustvecākiem vai laulāties vai varbūt vienkārši
šajās vakara nodarbībās padomāt par savu dzīvi.
Nodarbības vadīs Lielvārdes un Ķeguma evaņģēliski luterisko
draudžu mācītājs Ingus Dāboliņš (tālr. 29128534).

Kultūras namā „Lielvārde”
2. novembrī plkst. 19.00

IELŪDZ MAESTRO
RAIMONDS
PAULS
Piedalās:
Maestro Raimonds Pauls,
dziedātāji Kristīne Prauliņa,
Mārtiņš Ruskis,
Dināra Rudāne,
muzikālā grupa
Mārča Auziņa vadībā.
Biļetes cena 25,00
un 20,00 eiro.

Nr. 9 (484) / ceturtdiena / 2017. gada 14. septembris
1. oktobrī 13.00
Starptautiskā Veco ļaužu diena
Pieteikties pie sociālajām
darbiniecēm:
Lielvārdē 65020836, 28681334,
Lēdmanē 65058632,20217629,
Jumpravā 65057414,26332744.
Transports no Lielvārdes 12.00,
Lēdmanes 12.30.
7. oktobrī 18.00
Koncerts, sarunu pēcpusdiena
“Dziesminieka dziesma”
ar režisoru, aktieri un
dziesminieku Vari Vētru.
IEEJA 2.00 eiro, bērniem līdz 12
g.v. un pensionāriem 1.00 eiro.
Jumpravas Sv. Jāņa
ev. lut baznīcā
21. oktobrī 19.00
Garīgās mūzikas svētku
atklāšana
Jauktā kora “Jumprava”
145 gadu jubilejas koncerts
Jumpravas kultūras namā
28. oktobrī 18.00
Pedagoga, mākslinieciskā
vadītāja un koncertmeistara
Raimonda Krieviņa 40 gadu
darba jubilejas concerts.
28. oktobrī 22.00
Jumpravas kultūras namā
Rudens karnevāls
IEEJA 4.00 eiro, karnevāla tērpā
3.00 eiro.

Lēdmanē
Tautas namā
15. septembrī 16.00
Tikšanās ar dzejnieci Gundegu
Salnu literāri muzikālajā
pēcpusdienā „Tikai vienu valsi,
Ruden”, tev lūdzu” sadarbībā
ar bibliotēku.
Pie tirdzniecības centra
17. septembrī 9.00
Rudens gadatirgus
22. septembrī 18.00
Baltu vienības dienas
pasākums. Pie ugunskura
atcerēsimies Baltijas valstu
vēsturiskās epizodes un
sadziedāsim kopā ar Lielvārdes
garnizona ansambli.
Tautas namā
No 7. septembra līdz 28.
oktobrim Jāņa Ziņģīša gleznu
izstāde.
6.oktobrī 18.00 Latviešu filmu
kino vakars.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 12. oktobrī.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 26. septembris.
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4290 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu Beata
Kempele, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

7. oktobrī Tautas nams
organizē braucienu uz Vara
Vētras koncertu Jumpravas
kultūras namā plkst. 18.00.
Maksa par transportu: 2 eiro.
Izbraukšana no pagasta pārvaldes stāvlaukuma plkst. 17.20.
Lūdzam pieteikties braucienam līdz
6.oktobrim Lēdmanes tautas namā
vai bibliotēkā.
Tautas namā
14. oktobrī 15.00
Ķeipenes amatierteātra „Pūce”
izrāde „Spieta laiks” pēc
Vigitas Pumpures lugas.
Ieeja 1,50 eiro.
15. oktobrī Tautas nams
organizē braucienu uz „Pannas
Teātris” piedāvāto jauno
izrādi, stand-up komēdiju
“MAČO” kultūras namā
„Lielvārde” plkst. 18.00.
Maksa par transportu EUR 2,
izbraukšana no pagasta pārvaldes
stāvlaukuma plkst. 17.20. Lūdzam
pieteikties braucienam līdz 6.
oktobrim Lēdmanes tautas namā
vai bibliotēkā.

Līdzjūtības
skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
(H. Skuja)
Izsakām dziļāko līdzjūtību
Mārītei Pauliņai, māmiņu
smiltājā pavadot.

Mīļi sveicam no 2017. gada
augustā Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā
Kristanu Danielu, Oliveru,
Kristapu, Gloriju, Emīlu, Ernestu.
Lielvārdes pagastā
Amandu, Dārtu, Neitanu.
Jumpravas pagastā
Linardu, Madaru.
Lēdmanes pagastā
Robertu!

Sirsnīgi sveicam
augusta jubilārus!
70. dzimšanas dienu nosvinējuši
JUMPRAVĀ
Aina Eglīte
Regīna Aleksandroviča
Raisa Gira
LĒDMANĒ
Jekaterina Irbe
Jānis Putniņš
LIELVĀRDĒ
Lidija Kiseļova
Zinta Berševica
Māra Dzintare
Anna Ciganska
Rasma Limora
75. dzimšanas dienu nosvinējuši
LIELVĀRDĒ
Dzintars Ārgals
Jāzeps Vanags
Regīna Bukeja
Aleksandrs Amoliņš
Jānis Lasis
80. dzimšanas dienu nosvinējuši
LĒDMANĒ
Dzidra Priedīte
LIELVĀRDĒ
Roberts Škapars
Laima Jaundaldere
Sulamite Puķe
Natālija Skubiļina
Līvija Jermanova
85. dzimšanas dienu nosvinējuši
LĒDMANĒ
Aina Rubene
LIELVĀRDĒ
Vilma Lizinska
90. dzimšanas dienu nosvinējusi
JUMPRAVĀ
Ruta Rone
Paldies par jūsu mūža devumu!
Ja nevēlaties, lai informācija par jūsu
dzimšanas dienu tiktu publicēta pašvaldības izdevumā, lūdzu, sazinieties ar pašvaldību: tālr. 26610250
vai e-pasts: lz@lielvarde.lv

Māris&Co kolektīvs

Aicinām piedalīties
auto-foto orientēšanās
sacensībās “Lielvārdes josta”
30. septembrī Lielvārdes novadā norisināsies auto-foto orientēšanās sacensības “Lielvārdes josta”. Komandā var būt
no 3 līdz 5 dalībniekiem, komandas dalības maksa 10 eiro.
Komandām dalībai sacensībās jāreģistrējas līdz 2017. gada
28. septembrim (ieskaitot), sūtot pieteikumu uz e-pastu
turisms@lielvarde.lv.
Pieteikumā jānorāda: komandas kapteiņa vārds, uzvārds,
kontakttālrunis un e-pasts, pārējo komandas dalībnieku vārdi un
uzvārdi, komandas nosaukums,
komandas sacensību auto marka
un valsts numura zīme.
Sacensību nolikums www.

lielvarde.lv sadaļā “Tūrisms”.
Sacensības organizē Lielvārdes
novada pašvaldība.
Informācija: Aleksandrs Čerņav
skis, Lielvārdes novada tūrisma
speciālists, tālr. 25419714,
turisms@lielvarde.lv,
aleksandrs.cernavskis@lielvarde.lv

Bibliotēkas
darba laiks
Pirmdiena 11.00 – 19.30,
otrdiena 10.00 – 18.00,
trešdiena10.00 – 18.00,
ceturtdiena 11.00 – 19.30,
piektdiena 10.00 – 17.00,
sestdiena – slēgts,
svētdiena 10.00 – 14.00.
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena – metodiskā diena, bibliotēka
apmeklētājiem slēgta.

Precizējums
LNZ augusta numurā 3. lpp.
fotogrāfijas "Nodarbības
“Arhitektūras mantojums
Lielvārdē” dalībnieki" autore
ir Sandra Greivule.

Mums katram savi Krusta ceļi,
Mums katram savas Debesis.
(Maija Stepēna)
Iztukšots mūsu bijušās
kolēģes Lidijas Kuzminas
ciešanu kauss.
Skolas salidojumos un arī
ikdienā bieži tika pieminēta
viņas kolorītā personība un
nepārspējamā erudīcija, kas
krievu literatūras stundas
daudzām skolēnu paaudzēm
padarīja interesantas un
neatkārtojamas.
Cieņā – Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas
kolektīvs

2017. gada augustā
no mums šķīrušies
(miršana reģistrēta Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļā):
Lielvārdes pilsētā
Jānis Briška, dzim.1957.g.
Jānis Andersons, dzim.1958.g.
Voldemārs Gržibovskis,
dzim.1944.g.
Jumpravas pagastā
Jānis Brūvers, dzim.1955.g.
Gundars Košeļevs, dzim.1963.g.
Edgars Ozoliņš, dzim.1955.g.
Lielvārdes pagastā
Viktorija Artihoviča, dzim.1931.g.
Mūsu dziļākā
līdzjūtība tuviniekiem.

