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Lielvārdes
NOVADA ZIŅAS

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Lielvārdes novadā godina izcilniekus
Numura komentārs

Jau tradicionāli Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumos Lielvārdes novada pašvaldība apbalvo mūsu novadniekus, kuri izpelnījušies novada iedzīvotāju atzinību – apbalvojumu „Goda Lielvārdietis” un Atzinības šogad saņems seši
Lielvārdes novada iedzīvotāji. Trīs no viņiem – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas

skolotāja Velta Gobiņa, Lēdmanes pagasta bāriņtiesas vadītāja Inese Zaporožeca un
Jumpravas ģimenes ārsta palīdze Alīna Ancāne – saņems apbalvojumu “Goda Lielvārdietis”. „Lielvārdes Novada Ziņas” piedāvā intervijas ar goda titulu ieguvušajām
novadniecēm.

Goda lielvārdiete Velta Gobiņa:
„Ap mani vienmēr bijuši gaiši cilvēki!”
Apbalvojums „Goda Lielvārdietis” šogad piešķirts Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotājai ar
50 gadu darba stāžu skolā – Veltai Gobiņai, par kuru ieteikuma vēstulē apbalvojuma saņemšanai teikts:
„Viss viņas sirdsdarbs saistīts ar Lielvārdi. Skolotāja ziedojusi lielvārdiešu jaunajai paaudzei sevi visu – ne
tikai mācību stundas skolā, bet arī daudz, daudz brīvā laika. Palīdzot skolēniem, ir negulētas daudzas
nakts stundas, bet skolēni droši var teikt: varam būt pateicīgi par doto pamatu dzīvei un nākotnes profesijai.” „Lielvārdes Novada Ziņās” Velta Gobiņa dalās iespaidos par sevi, savu darbu un Lielvārdes novadu.
- Mana Lielvārde! Esmu saaugusi ar Lielvārdi. Te man viss ir tuvs
un pazīstams. Tā ir īpaša vieta, to
cenšos arī kopā ar saviem skolēniem parādīt citiem, tuvu un tālu
aiz Lielvārdes robežas. Ar Lielvārdi
esmu kopā jau no pamatskolas pirmajām klasītēm līdz pat šai dienai. Interesantie vidusskolas gadi,
kad joņojām pāri ceļam starpbrīžos no vienas ēkas uz otru. Doma
par studēšanu Daugavpils skolotāju institūtā bija jau sen. Jau mazai
patika mācīt lelles! Kādu brīdi bija
doma par medicīnu, bez tās arī
neiztiku institūtā, jo obligāti vajadzēja apgūt medmāsas arodu. Līdz
ar to varu špricēt, likt „bankas’’,
pārsiet – darīt visu, kas vajadzīgs.
Kad devos studēt, manas skolotājas Dzidra Bļodone un Anastasija
Neretniece teica: „Meitiņ! Nav
ko pa pasauli skraidīt. Te ir tavas
mājas!’’ Tā arī notika. Neesmu mainījusi savu skolu ne uz brīdi. Bija
darba piedāvājumi Rīgā, bet mani
tie neuzrunāja.
Visaugstāk savos skolēnos vērtēju
to, ka varu uz viņiem paļauties!
Bērns ir jāuztver kā sev līdzīgs,
nav jau svarīgs viņa vecums. Katrs
grib, lai viņu uzklausa. Ir jāļauj viņam
saprast, ka atbildība un uzticēšanās
ir pamats, uz kura veidosies mūsu
sadarbība. Un tā jau tas notiek kopš
1976.gada! Esmu vienmēr lepojusies ar savējiem. Kā viņi prot mobilizēties! Tādās reizēs es viņiem saku:
„Es jums piedodu vecos grēkus un
vēl mēnesi uz priekšu.’’
Īpašu teicienu , kurus bieži lieto-

tu, man nav. Vienīgi varbūt biežāk interesantu notikumu ir tik daudz!
nācies teikt: „Mieru! Tikai mieru! Šajā vasarā, kad vieni bija „salidojuši’’ pie manis, sākām atcerēties.
Tiksim galā! Būs labi!’’
Atkal un atkal atmiņā atsaucas Man bija jāsaka tā, kā teica Laila
mūsu skolēnu pētījums! Viens no ar Dacīti: „Šķiet, ka nemaz neesam
trakākajiem darbiem – atvedām no mācījušās šajā klasē!’’ Kas tik netika
spirta rūpnīcas zāģu skaidas, kurās celts gaismā. Mīļi, sirsnīgi un bezbija spirts. Šajā substraktā audzējām gala jautri!
Uz jautājumu par „zudušo’’ –
tomātus. Jāsaka, ka tie auga lieliski!
datoru un telefonu – paaudzi nebūs
Tagadējam biznesa
viena atbilde. Ja skatām attēla
cilvēkam Andrim
vienu pusi, tad jā. Par daudz tie
tas likās par maz,
jauniešu deguni ir mobilajā televiņš
pamanījās
fonā. Reizēm starpbrīžos
dažos stādos šprišķiet, ka tieši tā norit
cēt šņabi! Tagad
viņu sarunas: blakus
teiktu – kaut kas
Skola ir mans
sēžot un sarunājotraks! Ar šo izlaiduaicinājums un
ties caur telefonu.
mu nāk prātā intesirdsdarbs, un
Žēl, ka bērniem
resants gadījums.
nevienu brīdi
ir mazas iespējas
Vēstures
eksāvasarās
strādāt.
mena diena. Dēls
neesmu nožēlojusi
Laimīgi tie, kuri var
uzposts agri dodas
savu izvēli.
pa vasaru palīdzēt
uz skolu. Es – stunvecāku vai vecvecāku
du vēlāk. Ejot uz eksāsaimniecībās. Daudz kas ir
mena vietu (2.stāva latviešu valodas kabinets), pretī nāk mainījies uz slikto. Galvenais, ka
dēls vismaz pāris izmēru lielākā nav darba tikuma, trūkst motivācižaketē. Esmu sašutusi! Dēls mieri- jas kaut ko darīt. Tomēr ja skatām
na, ka viss kārtībā. Nodomāju, ka attēla otru pusi – bērni ir kļuvuši
kaut kas noticis ar žaketi. Kāds nai- daudz gudrāki, IT materiālus prot
vums!. Izrādās, ka viena gudrinieka izmantot pat tāds sīcis, kuram līdz
(Māra) virsvadībā no ķīmijas kabi- skolai jāgaida vēl krietns laiks. Viņš
neta (1.stāvā zem latviešu valodas jau prot spiest uz datora pogām,
kabineta) tika vilkti vadi uz otro lai tiktu pie savas programmas.
stāvu , pie pirmā galda, ar visiem Ātri visu apgūst. Nekādā gadījumā
raidītājiem un uztvērējiem! Tāpēc nenodarbošos ar morāles lasīšaarī visiem eksāmenā vajadzēja iet nu. Ir tāds laikmets, tikai pašiem ir
ar vienu žaketi un noteikti sēdēt pir- jābūt gudriem, lai „nešautu pār strīmajā solā. Diemžēl, kaut kas neno- pu’’! Jaunieši ir nesagatavoti dzīvei?
strādāja, kā nākas. Tieši tāpat kā Slikti skan šie vārdi. Tomēr ne bez
filmā par Šuriku. Piedzīvojumu un pamata. Nav tā praktiskā pamata.

Goda lielvārdiete Inese Zaporožeca:
„Bāriņtiesas darbs – tā ir misija!”
Apbalvojums „Goda Lielvārdietis” šogad piešķirts lēdmanietei, pagasta bāriņtiesas vadītājai Inesei
Zaporožecai, kurai šis nozīmīgais goda nosaukums dots „par ilggadēju, profesionālu un nesavtīgu
ieguldījumu Lēdmanes pagasta bāriņtiesas darbā un Lielvārdes novada vārda popularizēšanu”. Aiz šī
visnotaļ oficiālā formulējuma slēpjas īsts sirdscilvēks – ne velti ieteikuma vēstulē teikts: Lēdmanes iedzīvotāji zina, ka brīdī, kad nepieciešams padoms, finansiāls atbalsts, palīdzība problēmu risināšanā,
var vienmēr vērsties pie Ineses, viņa palīdzēs jebkurā nedēļas dienā, jebkurā diennakts laikā. Intervijā „Lielvārdes Novada Ziņām” Inese Zaporožeca stāsta par sevi, savu darbu un Lielvārdes novadu.
Šķiet, nav tāda lēdmanieša,
kurš nezinātu jūs – kā cilvēku, kā
bāriņtiesas vadītāju, kā personī-

bu. Taču kā jūs pati vērtējat sevi?
Kā cilvēku un profesionāli.
Man ir ļoti neierasti vērtēt sevi

kā cilvēku un protams labāk, ja šis
vērtējums nāk no citiem. Uzskatu,
ka esmu pavisam vienkāršs cil-

Velta Gobiņa.
Foto no personiskā arhīva
Ko jaunietis prot pēc augstskolas
vai tehnikuma? Tikai teoriju. Varbūt
iziet kādu praktiskā darba ciklu pie
profesionāļa īstā darba vietā?
Man ir veicies tādā ziņā, ka vienmēr ap mani ir bijuši „gaiši’’ cilvēki, no kuriem daudz ko esmu
mācījusies un mācos vēl tagad!
Tās ir divas mīļas, bijušās kolēģes.
Dzidra Bļodone – latviešu valodas
skolotāja, sirdsgudrs cilvēks, režisore manās skatuves gaitās. Lieliska,
vienreizēja! Anastasija Neretniece
(Asja) – mana krustmāte, palīgs
un atbalsts visās lietās. It īpaši, ja
jāveido kāds projekts par Lielvārdi.
Miers, sapratne, prasme visā iedziļināties, izejas rašana pat bezcerīgās situācijās. Par divām manām
autoritātēm jau diemžēl jāsaka –
„bija”. Viens no tiem bija Gunārs
Priede – labs draugs mums, lielvārdiešiem. Īpaši teātra draugiem!
Viņa izcilā takta izjūta. Ja aktieris
interpretējis pa savam kādu viņa
lomu, tad viņš vienmēr teica: „Nu,
tā jau arī varētu būt...” Nesen mūžībā aizgājusī mūsu skolotāja Regīna
Gribuste. Viņa vienmēr par visu bija
lietas kursā. Mācēja pateikt labus
vārdus vienmēr un visiem. Tāds
pretstats tam, ko tagad tik bieži

redzam. Tikko internetā ir kāda
laba ziņa par cilvēku vai notikumu,
uz vienu labu atsauksmi pretī būs
vismaz 5 negatīvas. Kur rodas tāda
žults? Tas man nav pieņemams.
Ja par tagadējām autoritātēm, tad
simpātisks ar savu darba stilu ir
mūsu prezidents Raimonds Vējonis
ar savu mieru un nosvērtību. Lai
viņam izdodas!
Uz jautājumu – kāpēc tieši skola?
– varu atbildēt, ka tas bija aicinājums, sirdsdarbs. Neesmu nevienu brīdi to nožēlojusi. Izlaisti dzīvē
bērni no deviņiem izlaidumiem.
Gandrīz katru zinu, priecājos par
viņu veiksmēm. Protams, ir problēmas maniem „skolas bērniem”. Tad
meklējam risinājumu kopā ar klasesbiedriem. Cik jauki skan, ja bērniņš nāk pretī un saka: „Jūs mācījāt manu mammu vai tēti!’’. Skola
ir vieta, kura paņem tevi visu. Līdz
ko esi klases, bērnu priekšā, viss
jāatstāj ārpusē. Mums ir brīnišķīgs
kolektīvs, gatavs palīdzēt, uzmundrināt, pārvarēt grūtības. To es īpaši
izjutu tajos smagajos gados, kad
dēls Edmunds pret savu gribu bija
aizsūtīts karā uz Afganistānu. Ne
tikai skolā, bet arī Lielvārdē uz
ielas, mani satiekot, bieži cilvēki
nāca klāt un teica: „Ticiet, Jūsu dēls
pārnāks dzīvs un vesels!’’ Un kā lai
nemīlu savu Lielvārdi? Mans novēlējums mūsējiem, lielvārdiešiem,
svētkus sagaidot: mums ir tikai vienas mājas. Ikviena spēkos ir tās
padarīt gaišākas, tīrākas. Neliesim
netīros ūdeņus ne savā, ne kaimiņa dārzā. Paldies par palīdzību un
atbalstu vecākiem, maniem kolēģiem, ikvienam sponsoram. Gaišus
svētkus katrā ģimenē, mieru un
saticību darbā!

Ainars Vladimirovs,

„Lielvārdes Novada Ziņas“

vēks blakus saviem līdzcilvēkiem.
Latviešiem ir tāds sakāmvārds:
nedari otram to, ko nevēlies, lai dara
tev. Manuprāt, būtu jābūt otrādi:
attiecībās ar cilvēkiem jāiet ar aktīvu rīcību, nevis noliedzošu apgalvojumu – dari otram to, ko tu gribi,
lai dara tev. Es eju pie cilvēkiem ar
pozitīvu rīcību un arī sagaidu pozitīvu rīcību. Es uzsmaidu cilvēkiem un
vēlos, lai arī man uzsmaida. Es laipni runāju un vēlos, lai ar mani laipni
runā. Man ļoti nepatīk strīdi, asumi,
Turpinājums 4.

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

lpp.

Foto no personiskā arhīva
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Valsts svētkos pašvaldība pasniegs
pašvaldības apbalvojumu „Atzinība”
Apbalvojumu „Atzinība”
saņems:
• Lielvārdes novada mūzikas
un mākslas skolas direktores vietniece Ilze Cābe par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un
izglītības jomās, vides sakārtošanā
Jumpravas pagastā, un Lielvārdes
novada vārda popularizēšanu.
Ilze Cābe apbalvojumu saņems
Jumpravā 18. novembrī pulksten 18.00 Latvijas Republikas 98.
proklamēšanas gadadienai veltītā
pasākumā.
Iedzīvotāji, rakstot pieteikumu par Ilzi Cābi, raksturojuši viņu
šādiem vārdiem: „Ilze ir kā ideju
ģenerators, kas ne tikai domā, bet
arī dara, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Jumpravā. Kopīgi ar Inesi Medni
viņas audzina bērnos rūpes par kultūru, kārtību un veselību.”
• Lielvārdes novada mūzikas un
mākslas skolas direktores vietnie-

ce Inese Medne par profesionālu, radošu ieguldījumu kultūras un
izglītības jomās, vides sakārtošanā
Jumpravas pagastā, un Lielvārdes
novada vārda popularizēšanu.
Iedzīvotāji Inesi Medni raksturojuši tā: „Inese Medne un Ilze Cābe
ir kā cimds ar roku – abas realizē
idejas kopā un viena otru atbalsta.
Abas kopā realizē dažādus projektus, kas saistīti ar jauniešu dzīves
uzlabošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Vasarā abas rīko
nometnes bērniem. Iesaistot jauniešus, uzstādītas līdztekas (ielu
vingrošanas atribūts) Jumpravā.
Abas ir iesaistījušas jauniešus
Lielās Talkas kustībā, un jau šobrīd
var redzēt rezultātus – jaunieši
ir sākuši šķirot atkritumus, ziņo
par nelegāli ierīkotām izgāztuvēm.
Visos projektos tika iesaistīti arī
paši jaunieši, un viņi ir sapratuši
– lai kaut ko izdarītu, ir jādara arī
pašam.”

Inese Medne apbalvojumu
saņems Jumpravā, 18. novembrī,
pulksten 18.00 Latvijas Republikas
98. proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā.
• PII „Pūt Vējiņi” audzinātājas palīdze Ināra Strēle par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu Lielvārdes novada pirmsskolas
vecuma bērnu audzināšanā.
Ināru Strēli apbalvojumam pieteikusi mazmeita: „Mūsu vecmamma bērnudārzā “iestājās” kopā ar
mani, tikai es kā mazais ķipars
1.grupiņā, bet viņa – kā 1.grupiņas
auklīte. Kopš tā brīža ir pagājis 21
gads, un vecmammas sniegums
uzskatāmi redzams katrā otrajā
Lielvārdes bērnudārzniekā, skolniekā un studentā, jo tieši viņa ar savu
neizsmeļamo enerģiju un mīlestību pret saviem ķipariem iedrošina viņus spert pirmos soļus dzīvē.
Vecmamma šo gadu laikā ir izlolojusi jau vairāk nekā 500 maz-

bērniņus, jo katru viņa apčubina
ar tādu pašu mīlestību kā mūs. Un
kas paliekošāks mūsu novadam var
būt, ja ne gudri un laimīgi iedzīvotāji, kuriem ir skaistas bērnības
atmiņas?”
Ināra Strēle apbalvojumu saņems

Lielvārdē 17. novembrī pulksten
19.00 Latvijas Republikas 98. proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā.
Apkopojusi

Zane Aperāne,

informācijas līdzekļu redaktore

Godināti labākie Lielvārdes novada skolotāji
14. oktobrī kultūras nama “Lielvārde” telpās aizvadīts Skolotāju
dienas pasākums, kura laikā godināti novada labākie skolotāji.
Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstu saņēma skolotāja Aina Lukašuna. Viņa ir Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā,
vēstures, politikas un tiesību skolotāja, Lielvārdes un Ķeguma novadu vēstures, politikas, sociālo zinību un kulturoloģijas metodiskās
apvienības vadītāja. Kopš Latvijas
Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas 1980.
gadā skolotājas vienīgā darbavieta
ir Lielvārdes vidusskola.
Sveikta arī Jumpravas vidusskolas skolotāja Ilze Ambote, kas šajā
skolā nostrādājusi tikai vienu gadu,
bet jau šajā īsajā laikā sevi ir apliecinājusi kā profesionāli. Skolotājas
prasme sadarboties, meklējot
arvien jaunas iespējas, ir liels ieguvums gan Jumpravas vidusskolai,
gan Lielvārdes novada izglītības
nozares attīstībai. Ilze ar lielu entuziasmu koordinē Jumpravas vidusskolas skolēnu pašpārvaldi, lieliskā
sadarbībā palīdz jauniešiem plānot,
organizēt un izvērtēt paveikto.
Evija Kozlovska, vispārējās pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņš”
pirmsskolas izglītības skolotāja, kā
,,Ežuku” mamma un viena no saimniecēm, rūpējas par to, lai grupa,
grupas rotaļu laukums un arī iestādē būtu vizuāli pievilcīgi un interesanti. Klusi un nemanāmi Evija
realizē savas idejas, kuras priecē
bērnus, viņu vecākus un kolēģus.
Daudziem Evijas vārds uzreiz saistās ar ikgadējo jauno talantu konkursu ,,Jumpravas Zvaigznīte”, kura
organizēšanā un vadīšanā Evija
iegulda milzīgu darbu un izdomu.
Lielvārdes novada mūzikas
un mākslas skolas kokles spēles
un interešu izglītības skolotājai
Agnesei Puriņai iepriekšējais mācību gads ir bijis dažādu profesionālo
izaicinājumu un panākumu piepildīts – kokles klases audzēkņi ir kļu-

vuši par uzvarētājiem Valsts konkursā kokles spēlē Vidzemes reģionā. Skolas koklētāju ansamblis skolotājas Agnese Puriņas vadībā izcīnījis tiesības piedalīties XI Latvijas
Skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētku Kokļu mūzikas koncertā
“Mana skārienjūtīgā kokle”. Kokļu
kvartets, kurā muzicē skolas absolventes, Dziesmu svētku skatē saņēmis augsto I pakāpes novērtējumu.
Lielvārdes pamatskolas latviešu
valodas skolotājas Ivetas Bites īpašais devums ir tautas kultūras mantojuma un tradīciju tālāknodošana
saviem skolēniem folkloras pulciņā
“Avotiņš”. Neizsīkstošs ir skolotājas entuziasms ik gadu mācīt bērniem raitas valodas prasmes, iemācīt droši uzstāties un ar savu stāstījumu aizraut klausītājus. Skolotājas
ieguldītais darbs katru gadu arī
redzams skolēnu rezultātos dažādos interešu izglītības konkursos
valstī.
Pamatizglītības skolotāja Lūcija
Ozoliņa pēdējos 22 gadus nostrādājusi Jumpravas internātpamatskolā. Domājot par izglītojošas vides
izveidi, skolotāja ir meklējusi un
atradusi veiksmīgus risinājumus
mācību telpas iekārtošanā. Mācību
telpa skolēniem ļauj veikt pētnieciskos darbus, strādāt grupās un
mācīties individuāli. Sava vieta
mācību kabinetā atvēlēta ģeogrāfijas, dabaszinību, krievu valodas un
sociālo zinību mācību materiāliem,
kurus skolotāja ir izveidojusi. Lūcija
ir izveidojusi arī interaktīvus mācību materiālus vēsturē, ģeogrāfijā
un dabaszinībās, padarot šos mācību priekšmetus vieglāk apgūstamus un aizraujošākus.
Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes ”Pūt vējiņi” skolotāja Jolanta Kirsanova ir profesionāla
savā darbā un radoši realizē savas
idejas. Darbojoties ar bērniem,
Jolanta prot saskatīt katrā bērnā

Foto: Inga Škapare
viņa īpašās spējas un tās veiksmīgi
pilnveido. Neskatoties uz Jolantas
šķietami trauslo tēlu, viņa slēpj
sevī pārsteidzošu spēku un mērķtiecību. Jolanta ir talantīga daudzās
jomās – gadu no gada iepriecina ar
interesantām, krāšņām bērnu teātra izrādēm. Bērniem veido izpratni
par latviešu tautas dejām, mācot
apgūt raitu dejas soli. Savas idejas
viņa realizē arī veidojot apkārtējo
vidi skaistu un sakārtotu par prieku

bērniem un viņu vecākiem.
Lēdmanes pamatskolas skolotāja Līga Laganovska 2015./ 2016.
mācību gadā audzināja 4. klasi. Šā
gada laikā skolotāja mērķtiecīgi un
neatlaidīgi ar dažādām metodēm
un darba paņēmieniem ir centusies saliedēt savu klases kolektīvu, iesaistot savas klases skolēnus dažādos projektos, konkursos un olimpiādēs. Tāpat skolotāja
gatavoja divus skolēnus Lielvārdes,

Ķeguma un Piedaugavas stāstnieku konkursam „Teci, teci, valodiņa
2015”. Trīs skolotājas audzināmie,
viņas mudināti un atbalstīti, piedalījās arī Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja organizētajā dzejas konkursā „Kas nezin pagātnes, nezin
nākotnes”, kur visi trīs ieguva godalgotas vietas.
Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Izglītības nodaļa
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LIELVĀRDES NOVADA DOME

Lielvārdē

2016. gada 31.augustā		

Nr.20

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

(protokols Nr.22, punkts Nr.1)

Precizēti ar Lielvārdes novada domes 2016.gada 26.oktobra lēmumu Nr.547

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APRĒĶINU
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Izdoti saskaņā likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 91punktu, 2.panta 8.1 daļu; 3.panta 1, 1.4 un 1.6 daļu un 9.panta otro daļu
1. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2
un kas netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot
garāžas)..
2. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka dzīvību apdraudošu
būvi aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no
būves vai būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības, kura ir lielāka.
3. Nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3% no kadastrālās vērtības
noteikt īpašumiem vai to daļai, kas
netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

4. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums, ar nākamo mēnesi pēc
būvniecības termiņa izbeigšanās
līdz mēnesim, kad parakstīts akts
par būves pieņemšanu ekspluatācijā, aplikt ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības:
2) būves kadastrālās vērtības.
4.1. Nodokļa likme tiek piemērota ar nākamo mēnesi pēc administratīvā akta spēkā stāšanās (pārsū-

dzības termiņa beigām). Lēmums
par būves kvalificēšanu attiecīgajā kategorijā nosakāms pamatojoties uz 2013.gada 24.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.9 „Par kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Lielvārdes
novadā”.
4.2. Nodokļa pārrēķinu par īpašumu likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā
veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc
lēmuma par zemes vienības statusa atcelšanu spēkā stāšanos.
5. Nekustamā īpašuma nodokli

par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
maksā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi
slēgti ar pašvaldību, vai personas,
kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz
dzīvojamās mājas privatizācijai, vai
dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma 2.panta septītajā daļā noteiktie
nodokļu maksātāji.

6. Noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojuma piespiedu izpildes termiņu – 7 (septiņi) gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
7. Pašvaldībai piederošos īpašumus ar zemes lietošanas mērķi no
lietošanas mērķu klases „Apbūves
zeme”, nododot pagaidu nomā ar
zemes izmantošanas mērķi zaļās
zonas uzturēšanai, noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 0,2 procenti no kadastrālās vērtības.
8. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2017.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Lielvārdes novada domes 2016. gada 31.augusta saistošo noteikumu Nr.20
„Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu Lielvārdes novada pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojumu
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Informācija
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var izdot
saistošos noteikumus.
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības ar nodokli neaplikt dzīvojamo ēku palīgēkas,
kuru platība pārsniedz 25m2 (likuma 1.panta otrās daļas 9.1punkts).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības ar nekustamā nodokļa likti 3 procenti apliek vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošībai apdraudošu būvi (likuma 3.panta 1.4daļa).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības ar nekustamā nodokļa likti 3 procenti aplikt
īpašumus, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai (likuma 3.panta 1.daļa).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības ar nekustamā nodokļa likti 3 procenti aplikt
būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (likuma 3.panta 1.6daļa).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu),
kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokli aprēķināt
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrniekiem un nomniekiem, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personām, kuras īpašuma tiesības
uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskiem valdītājiem (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai
zemesgrāmatā), vai likuma 2.panta septītajā daļā noteiktiem nodokļu maksātājiem (likuma 2.panta 8.1 daļa).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka noteiktā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai kavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai.
Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumu, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā
stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi (likuma 9.panta otrā daļa).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi no
0,2 līdz 3 procentiem.
Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka:
– Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2;
–Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli 3 procentu apmērā tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves. Nodoklis tiks rēķināts no būves vai tai piekritīgās zemes vērtības,( kura būs lielāka).
- Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.
– Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli 3 procentu apmērā tiks aplikti īpašumi, kas netiks uzturēti atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
- Lielvārdes pilsētas teritorijā pašvaldībai piederošos īpašumus ar zemes lietošanas mērķi no lietošanas mērķu klases „Apbūves zeme”, nododot pagaidu nomā ar
zemes izmantošanas mērķi zaļās zonas uzturēšanai un lauksaimnieciskai izmantošanai t.sk. mazdārziņiem, tiks apliktas ar nodokļa likmi 0,2 procenti no kadastrālās
vērtības.
- Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi un ēkām) aprēķinu pašvaldība veiks šādos gadījumos:
1)
ja personas īrētais dzīvoklis vai nomātās telpas ir pašvaldības īpašums vai tiesiskais valdījums un īres vai nomas līgums ir noslēgts ar pašvaldību;
2)
ja personas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ir ieguvusi līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:
3)
ja persona ir dzīvokļa īpašuma tiesiskais valdītājs (persona ir nopirkusi dzīvokli no pašvaldības, bet nav vēl īpašumu reģistrējusi zemesgrāmatā);
4)
likuma 2.panta septītajā daļā noteiktiem nodokļu maksātājiem.
– saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri
-Lai arī saistošie noteikumi paredz dzīvojamo ēku palīgēku, kuru platība ir lielāka par 25m2 neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, saistošo noteikumu
īstenošana nesamazinās pašvaldības budžeta ieņēmumus.
-Par ieņēmumiem no normatīvos aktos paredzētās kārtības neievērošanas ietekme uz pašvaldības budžetu nav paredzama.
-Saistošie noteikumi samazinās pašvaldības administratīvās izmaksas, jo dažkārt trīs gadu termiņā uzkrātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa ir maza.
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

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

Domes priekšsēdētājs I. Balodis
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Goda lielvārdiete Inese Zaporožeca: „Bāriņtiesas darbs – tā ir misija!”
Turpinājums no 1.

lpp.

cenšos būt lojāla gan pret kolēģiem,
gan saviem apmeklētājiem. Ja es
kaut ko apsolu, tad arī noteikti to
izdarīšu, ja būs nepieciešams, veltīšu tam savas brīvdienas. Jā, esmu
cilvēks, kurš ne vienmēr spēj pateikt
„nē”. Arī darbā ir situācijas, kad normatīvie akti man nenosaka rīkoties
vai iesaistīties, bet es tomēr uzņemos risināt šo situāciju, un, ja esmu
uzņēmusies to darīt, tad arī izdaru
līdz galam.
Darbs bāriņtiesā nav viegls.
Bāriņtiesa ir vieta, kur nenāk
tāpat vien, bet gan ar savu sāpi.
Tātad darbs parasti ir ar cilvēkiem, kam ir problēma. Jums šajā
darbā ir 20 gadu pieredze. Kā jūs
raksturotu darbu bāriņtiesā?
20 darba gadi bāriņtiesas priekšsēdētājas amatā dod man iespēju saskatīt un sajust, kā vērsties pie
cilvēka un kādā veidā gūt pozitīvus
rezultātus. Šeit visu laiku jāaug un
jāpilnveidojas, jo galu galā – katra
situācija, ar ko saskaros, ir tik ļoti
atšķirīga un dažāda. Man pašai ir
sajūta, ka visus šos 20 gadus esmu
kā mācekle: visu laiku mācos un
apgūstu ko jaunu. Bāriņtiesā ir svarīgi ne tikai zināt normatīvos aktus un
kustināt savu prātu, lai rastu likumīgo
un pareizo risinājumu situācijās, kas
skar bērnu, bet vēl svarīgāk ir kustināt savu sirds dimensiju, lai intuitīvi justu vislabāko risinājumu bērna
vislabākajās interesēs. Šis darbs ir
darāms ne tikai vadoties no likuma

burta, bet vadoties arī pēc Dieva
dotas dzirksteles dvēselē – mīlestības
un līdzjūtības. Bāriņtiesas darbā ar
„sesto prātu” ir jājūt, kā iepilināt cerību problēmu nomākto cilvēku sirdīs
un iedzīvināt gaismas staru viņu dvēselēs. Esmu pilnīgi pārliecināta, ka
bāriņtiesas darbs – tā ir misija!

pats. Svarīgi, lai veidotos sadarbība
nevis atbrīvošanās no atbildības vai
problēmas uzkraušana institūcijai –
jūs risiniet manu problēmu, bet es
pavērošu, kā tas jums izdosies.

Ja jums būtu jānosauc trīs savas
autoritātes no pašreiz valstī esošiem cilvēkiem (vienalga, kādā
arī sfērā viņi nedarbotos), tad
Ņemot vērā jūsu
kuri būtu šie cilvēki un kāpēc?
darba specifiku, ir
Mana autoritāte ir māksskaidrs, ka bieži
liniece
Džemma
jāsastopas ar probSkulme. Es apbrīnoju
lēmām un cilvēVisu, kas cilvēkā
Džemmas Skulmes
kiem, kam ir probspējas,
lēmas. Ja būtu īsi krājas – aizvainojums, prāta
gaumi, inteliģenjāraksturo – kādu
nesapratne,
jūs gribētu redzēt
neiecietība, dusmas, ci un dzīves gudrību arī viņas ciesavu „ideālo kliennaids, īgnums –,
nījamos
gados. Es
tu”, cilvēku, kurš ir
ir jāspēj pārveidot
gribētu novecot tik
jūsu rūpju lokā, bet
mīlestībā.
skaisti, kā tas izdotomēr ar sapratni iztudas māksliniecei. Viņa
ras pret jūsu darbu?
ir mans paraugs! Aktieris Uldis
Manuprāt, dzīve vispār nav ideāla un droši vien nav ideālu cilvēku, Dumpis – ar savu ģimeni kā vērtību,
bet noteikti uz to vajag tiekties. ar savu vienkāršību un meistarību
Cilvēciskais faktors ir vislielākā vēr- darbā. Viņš ir mans mīļākais aktietība un jebkurš vēlas saņemt pretī ris. Skumji, ka par savu autoritāti
cilvēcisku attieksmi. Neviens jau nevaru nosaukt nevienu no šobrīd
negrib redzēt čīkstētājus un vaima- aktīvajiem politiķiem. Mūsu valstī,
nātājus. Mans viedoklis par „ideālo šķiet, pašreiz nav īstu valsts vīru –
klientu”: apmeklētājs, kurš nenāk šī vārda cienīgu godavīru. Latvijā
ar pretenzijām, ka viņam ir tikai tie- tādi ir bijuši, bet diezin vai no šī
sības, bet man ir tikai pienākumi. brīža politiķiem varēs veidot vēstuŠis „ideālais klients” nāk uz saru- res aprakstus. Vismaz cilvēciski un
nu, un šādā veidā kopīgi meklē- dvēseliski to neizjūtu.
jam risinājumu konkrētai situācijai
„Goda Lielvārdieša” tituls ir ļoti
vai problēmai. Kopīgi izrunājam, ko
konkrētā situācijas es varu viņam nozīmīgs apbalvojums. Kāda ir
palīdzēt un ko var izdarīt cilvēks jūsu saistība ar Lielvārdes novadu

un Lēdmani, vai sevi identificējat
kā lēdmanieti?
Mana saistība ar Lielvārdi ir
ļoti, ļoti personiska, ar skaistākajiem mirkļiem cilvēka dzīvē – ar
manu jaunību. Jau pēc Latvijas Valsts
Fiziskās kultūras institūta beigšanas
mans topošais vīrs, ar kuru bijām
kursa biedri, sāka strādāt kolhozā „Lāčpēsis” par sporta metodiķi, tieši Lielvārdē nodibinājām savu
ģimeni – sākot ar laulības reģistrāciju Lielvārdes kultūras namā un
kāzu valsi kolhoza „Lāčplēsis” klubā.
Lielvārdē piedzima arī mūsu pirmais dēls Inesis. Šis Lielvārdē pavadītais laiks manā sirdī joprojām ir
ļoti gaišs! 1981.gadā ieradāmies
Lēdmanē, un abi ar vīru sākām strādāt Lēdmanes skolā par skolotājiem
un, kā jau jaunajiem speciālistiem
un lauku skolas skolotājiem, mums
piešķīra skaistu, plašu dzīvokli jaunuzceltajā skolotāju mājā. Šeit piedzima mūsu otrais dēls Toms. Mūsu
ģimenei Lēdmane iepatikās, tāpēc
uzcēlām tieši šeit savu ģimenes
māju „Inešus” uzkalniņā pie līkumainās Lobes upes, kur pāri upei
redzams viss Lēdmanes pagasta
centrs. Piecpadsmit gadus nostrādāju Lēdmanes skolā par sākumskolas skolotāju, bet kad izveidoja
Latvijā bāriņtiesas, pieņēmu jaunu
izaicinājumu, piedalījos konkursā,
tiku ievēlēta par Lēdmanes bāriņtiesas priekšsēdētāju, un vēl joprojām esmu šajā amatā, līdz ar to sevi
uzskatu par īstu lēdmanieti, kura
pazīst ikvienu Lēdmanes ģimeni.

Vai varat noraksturot „Savu
Lielvārdes novadu” – ne to, ko
redz iebraucēji, ne to, ko var izlasīt grāmatās par novadu, bet tieši
„Savs Lielvārdes novads”...
Novada vērtība noteikti nav
vieta kartē vai tās nosaukums.
Vērtība ir novada cilvēki un viņu
sirds saturs. Sastopami ir dažādi
cilvēki – ar labiem nodomiem un
ne tik labiem. Bet svarīgi, lai cilvēki spētu atgriezties pie sava pirmsākuma – sirds un sirdsapziņas!
Visu, kas cilvēkā krājas – aizvainojums, nesapratne, neiecietība,
dusmas, naids, īgnums –, ir jāspēj
pārveidot mīlestībā. Ar daudziem
sava novada cilvēkiem es lepojos
un man ir prieks, ka esam novadnieki. Man gribētos, lai „mans
Lielvārdes novads” būtu lielāks
un cēlāks par ikdienas kašķiem
un nenozīmīgiem sīkumiem, lai
mēs visi kopā un ikviens atsevišķi
spētu stāvēt tiem pāri un uzturēt
sevī Lielvārdes jostā ieausto spēku.
„Savu Lielvārdes novadu” es redzu
stipru kā Lāčplēsis un cienījamu
kā Kauliņtēvs. Lielvārde, Lāčplēsis,
Kauliņtēvs – tā manā prātā ir nedalāma trīsvienība. Saviem novadniekiem es gribu novēlēt: esiet
drosmīgi, ja gribat kaut ko mainīt!
Esiet pacietīgi, ja ko mainīt nav
iespējams! Un gudri – lai zinātu,
kad nepieciešama drosme, un kad
– pacietība.
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Goda lielvārdiete Alīna Ancāne:
„Nevaru iedomāties sevi citur, kā vien Jumpravā!”
Apbalvojums „Goda Lielvārdietis” šogad piešķirts jumpravietei,
ģimenes ārsta palīdzei Alīnai Ancānei, kurai darbs Jumpravā, palīdzot jumpraviešiem atgūt veselību, ir vienīgais viņas darba mūžā
– šeit nostrādāti 47 gadi. „Domāju, ka mans darba mūžs 47 gadu
garumā noteikti ir iemesls, lai es sevi uzskatītu par īstu jumpravieti,” saka novada goda nosaukuma ieguvēja, ārsta palīdze Guntas
Tīcmanes ģimenes ārstes praksē. Savukārt intervijā „Lielvārdes
Novada Ziņām” Alīna Ancāne stāsta par sevi, savu darbu un Lielvārdes novadu.
Nereti mēdz teikt, ka mēs
„Tādi cilvēki kā Alīna ar savu
katrs pats sev esam vislabākais attieksmi pret darbu un cilvēārsts. Bet mediķiem šajā ziņā ir kiem dara mūsu novada dzīvi
cits viedoklis – pašārstēšanās un skaistāku.” Tā teikts ieteikupašrocīgi noteiktas diagnozes ne ma vēstulē apbalvojuma „Goda
vienmēr ir precīzas. Kādi ir jūsu Lielvārdietis” iegūšanai. Bet kā
pacienti?
jūs pati raksturotu sevi – kas ir
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gāka un palīdzēt, cik ir manos spētos raksturotu kā
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atvērtus, komunilaukos jau jāprot visi darbi.
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tikai vakar. Jauni izgudrojumi un
tehnoloģijas var mainīt visu pieeju medicīnai. Vai un kā šī mainīgā un tehnoloģiskā vide nonāk
Jumpravas doktorātā, kā papildināt savas zināšanas? Kā jūs vispār raksturotu darbu doktorātā?
Medicīna man patikusi jau kopš
bērnības, es nemaz nevaru sev
iedomāties citu profesiju. Kaut gan
noteikti es vēl varētu būt arī veterinārārsts, jo ļoti mīlu dzīvniekus.
Guntas Tīcmanes ģimenes ārsta
praksē mēs strādājam komandā,
un mums visām ir liela darba pieredze. Taču tas, protams, nenozīmē, ka nesekojam visam jaunajam
mūsu profesijā. Mūsu ārsta praksē
viss ir datorizēts – izziņas, receptes, taloni utt. Ar roku praktiski
neko vairs nerakstām. Ik pēc pieciem gadiem kārtojam sertifikātu,
apmeklējot kursus, kur arī apgūstam visu jauno.
Katram
labam
mediķim
noteikti ir arī kāds jautrs stāsts
vai atgadījums, tā teikt, „iz dzīves”... Pastāstiet kādu tādu
gadījumu.
Starp kolēģiem smejamies, ka
varētu no šādiem gadījumiem
uzrakstīt grāmatu. Viens no gadījumiem bija, kad strādāju kopā ar
dakteri Jumiķi. Viņš pēc pieņemšanas palūdza aizkavēties, jo uz 15
minūtēm aiziešot pusdienās.
Atnākot atpakaļ, viņš man jautā:
„Kas tev klēpī?”
Es saku: „Bērns!”
Viņš prasa: „No kurienes?”
Es atbildu: „No turienes!”

“Goda Lielvārdieša” piespraude, ko pašvaldība pasniedz katram
šī apbalvojuma saņēmējam.
Kamēr viņš bija pusdienās, pēc
algas uz kantori atbrauca kāda sieviete stāvoklī, un viņai pēkšņi sākās
dzemdības. Tā nu viņa steidzās uz
ambulanci, es pat nepaspēju sagatavoties, kad viņa jau gulēja uz
kušetes un dzemdēja. Kopumā šajā
ģimenē es esmu pieņēmusi piecas
dzemdības, turklāt viena meita pat
nosaukta manā vārdā. Tagad jau
šie bērni ir lieli un viņiem pašiem
ir bērni.
Ja jums būtu jānosauc trīs
savas autoritātes no pašreiz valstī esošiem cilvēkiem (vienalga, kādā arī sfērā viņi nedarbotos), tad kuri būtu šie cilvēki un
kāpēc?
Manas autoritātes ir mediķi, kas
strādā kardioķirurģijā, mikroķirurģijā un onkoloģijā, jo, vērtējot pēc
savas pieredzes, viņi visi veic ļoti
atbildīgu un kvalitatīvu darbu.
Vai varat noraksturot „Savu

Lielvārdes novadu” – ne to, ko
redz iebraucēji, ne to, ko var
izlasīt grāmatās par novadu, bet
tieši „Savs Lielvārdes novads”...
Vai var kā citādāk nosaukt pagastu un novadu vai izrādīt savu piederību šai vietai, ja Jumpravā dzīvoju jau kopš bērnības, ir nodibināta ģimene, izaudzināti divi
bērni un seši mazbērni. Man ļoti
patīk mana Jumprava, tikpat kā
visu mūžu te esmu dzīvojusi, nevaru nemaz iedomāties sev citu dzīvesvietu. Novads ir ļoti skaists un
sakopts. Domāju, ka tas ir pietiekams iemesls, lai varētu teikt:
„Mana Jumprava”.
Ko jūs gribētu novēlēt novadniekiem un novadam?
Novadam vēlu nepārtrauktu
izaugsmi un attīstību, bet tā iedzīvotājiem veselību, iecietību, labestību un saticību ģimenē.
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