Par iepriekš noteiktās
invaliditātes termiņa
pagarināšanu

Pašvaldība aicina izvirzīt
pretendentus uzņēmēju
gada balvas nominācijām
3. lpp.

Nr. 1 (476)
2017. gada 13. janvāris
Nākamais numurs iznāks
2017. gada 17. februārī

Jumpravas kultūras
nams atzīmēs
105 gadu jubileju

4. lpp.

10. lpp.

Lielvārdes florbolisti
izcīna 3.vietu “Helsinki
Floorball Cup 2017”
10. lpp.

Lielvārdes
NOVADA ZIŅAS

Upes ielā Lielvārdē ierīkota
vienvirziena kustība

Ņemot vērā Upes ielas iedzīvotāju vairākkārtēju lūgumu,
Lielvārdes novada pašvaldība, saņemot nepieciešamos
saskaņojumus no VAS “Latvijas
valsts ceļi”, ir ierīkojusi vienvirziena satiksmi un dzīvojamās zonas ierobežojumus Upes
ielas posmā no Upes ielas 5
līdz krustojumam ar Slimnīcas
ielu. Šāds lēmums pieņemts,
ņemot vērā satiksmes plūsmas intensitātes un Upes ielas
brauktuves platuma nesamērīgumu.

Atgādinām par uzstādīto ceļa
zīmju noteiktajiem būtiskākajiem
ierobežojumiem atbilstoši Ceļu
satiksmes noteikumiem un aicinām tos ievērot:
1) transporta kustība Upes ielas
posmā no Upes ielas 5 līdz krustojumam ar Slimnīcas ielu atļauta
tikai vienā virzienā – virzienā no
Dārza ielas uz Slimnīcas ielu;
2) dzīvojamā zonā aizliegts stāvēt ar iedarbinātu motoru ilgāk par
5 minūtēm;
3) dzīvojamā zonā transportlīdzekļu braukšanas ātrums nedrīkst

Posmā no Upes ielas 5 līdz krustojumam ar Slimnīcas ielu ir ierīkota
vienvirziena satiksme un dzīvojamās zonas ierobežojums.
Foto: Zane Aperāne
pārsniegt 20 km/h;
4) dzīvojamā zonā aizliegts iebraukt
kravas automobiļiem, kuru pilna masa
pārsniedz 5 tonnas, izņemot, ja tas
nepieciešams kravas iekraušanai,
izkraušanai vai darbu veikšanai šajā
zonā, kā arī autobusiem, kuru garums
pārsniedz 6 metrus, izņemot, ja tas
nepieciešams pasažieru iekāpšanai vai

izkāpšanai no tā;
5) dzīvojamā zonā gājējiem un
velosipēdu vadītājiem ir priekšroka,
taču viņiem aizliegts nepamatoti
traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu.

Sandra Kurpniece,

pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas
vadītājas vietniece

Rembates parka labiekārtošanas
būvdarbiem tehnoloģiskais
pārtraukums
Šobrīd Rembates parka pastaigu celiņu atjaunošanas darbiem
ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, tādēļ būvfirma SIA
„MI-2” darbu turpinās pavasarī,
kad gājēju celiņu segumu atjaunošanas darbiem būs atbilstoši
laika apstākļi.
Ņemot vērā, ka pastaigu celiņu izbūve nav pilnībā pabeigta,
ziemas sezonā tie būs norobežoti,
netiks attīrīti no sniega un gājēju
kustība pa tiem nav atļauta.
Aicinām iedzīvotājus ar izpratni
izturēties pret šādiem ierobežojumiem un nepārvietoties pa vizuāli šķietami pabeigtiem pastaigu
celiņiem.
Projektu „Rembates parka labiekārtošana Lielvārdē” (projekta Nr.
16-04-AL02-A019.2201-000006) Pastaigu celiņu atjaunošanas darbus Rembates parkā turpinās pavasarī.
līdzfinansē Eiropas Lauksaim Iedzīvotāji tiek aicināti ar izpratni izturēties pret ierobežojumiem un pa
niecības fonds lauku attīstībai, nepabeigtajiem celiņiem nepārvietoties.
Foto: Zane Aperāne
atbalsta Zemkopības ministrija,
Lauku atbalsta dienests un Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme”.

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Izveidoti Lielvārdes novada
lielformāta tūrisma stendi
Gatavojoties nākamajai tūrisma sezonai,
Lielvārdes novada
tūrisma informācijas
centrs, sadarbojoties
ar Karšu izdevniecību
“Jāņa sēta/ Jana seta
Map Publishers”, ir
izveidojis Lielvārdes
novada lielformāta
tūrisma stendus: viens
no tiem tiks novietots
pie Lielvārdes dzelzceļa stacijas, otrs pie Andreja Pumpura muzeja (demontējot
veco) un trešais pie A6 šosejas.
Stendi kalpos kā informatīvs materiāls ikvienam novada viesim
un iedzīvotājam. Tajos pieejama vispārīga informācija par novadu
un informācija par Lielvārdes novada tūrisma objektiem un uzņēmumiem latviešu, angļu un krievu valodās. Objektu apraksti papildināti ar fotogrāfijām, kā arī norādītas GPS koordinātes.

Solvita Šmite,

tūrisma speciāliste

Lielvārdes un Jumpravas
kultūras namā iegādāts
jauns skatuves aprīkojums
Pavasarī Lielvārdes un Jumpravas kultūras nams sadarbībā
ar Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības plānošanas un
projektu vadīšanas nodaļas projektu vadītāju Egiju Sniedzīti
PPP biedrības „Zied zeme” izsludinātajā konkursā iesniedza
projektu „Aprīkojuma uzlabošana Lielvārdes novada kultūras
iestādēs”. Saņemot Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu
un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, rudenī abās kultūras iestādēs iegādāts jauns skatuves
aprīkojums.
2016.gada nogalē Jumpravas kultūras nams iegādājās jaunu
digitālo skaņu pulti, bezvadu mikrofonu uztvērēju un raidītāju, četrus radio mikrofonus, vienu galvas mikrofonu. Savukārt Lielvārdes
kultūras namā uzstādīta jauna skatuves podestūra un 6 gaismas
prožektori.
Lielvārdes novada Kultūras centra direktors Intars Gegusts:
„Iespēja īstenot šo projektu ir nozīmīgs atbalsts abu kultūras namu
materiāli tehniskajam nodrošinājumam, kas lielā mērā uzlabos
organizēto kultūras pasākumu kvalitāti un samazinās pasākumu
izmaksas. Iegādātie skatuves podesti ikdienā tiek izmantoti kā kora
podestūra kultūras namā „Lielvārde”, bet tos var transformēt kā
nelielu skatuves grīdu ārpus telpām. Tas pats arī attiecas uz skaņas
un gaismas aparatūru, kura veiksmīgi papildinās mākslinieciski kvalitatīvu pasākumu norisi.”
Kopumā tehniskā aprīkojuma uzlabošanai abos kultūras namos
ieguldīti 24 435,30 EUR.
Ikviens interesants ir aicināts jau 2017.gada 28.janvārī pl. 19:00
apmeklēt Jumpravas kultūras nama amatierkolektīvu gada koncertu
„Rakstā dziedu, rakstā deju...”, kura apskaņošanai izmantos jauno
skaņu aparatūru.
Paldies Egijai Sniedzītei, PPP biedrībai „Zied zeme”, SIA „AJV
grupa” Jurim Vīksnam, SIA „Diogens audio” Indulim Punculam
un SIA „BANG!” par atbalstu jaunas aparatūras un aprīkojuma
iegādē!

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Dace Nikolaisone,

Jumpravas kultūras nama vadītāja
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Novada aktualitātes
Tā domā novadnieki

Kādas
ir jūsu
Jaungada
apņemšanās?
Jēkabs,
seniors
- Manā vecumā jau vairs
nekādas
jaunas apņemšanās
nemaz nevajag. Pietiks jau ar to, ka
šajā gadā viss noritēs ne sliktāk kā
pērn. Katrā ziņā man viss ir labi, jo
cik tad nu pensionāram arī vajag. Lai
veselība turas, lai bērniem un mazbērniem visa kā pietiek. To tad arī
novēlu sev un savējiem.
Dārta,
strādā apkalpojošajā sfērā
Protams,
katrs jau Jaun
gada naktī kaut ko
jaunu apņemas. Kaut gan, runājot
ar humoru, parasti tās lielās apņemšanās vienmēr kaut kā ātri pāriet.
Pagājušajā gadā apņēmos darīt vairākas jaunas lietas, bet nekas nesanāca. Tāpēc šogad sākšu ar mazumiņu – apņēmos neļauties kārdinājumam un nepirkt visādas būtībā
nevajadzīgas lietas. Jo kaut kā ļoti
man patīk tas „šopings”.
Sofija,
pensionēta skolotāja
- Manu šī
gada lielāko ap
ņemšanos man
ieteica mani desmitgadīgie mazbērni – meitas dvīņi. Pie
eglītes gluži vai korī noskandēja:
omīt, tev vajag daudz vairāk domāt
par sevi. Kā saka, šādos gadījumos
ar bērna muti patiesība runājot. Arī
meita piekrita, ka varbūt šogad vajagot sevi palutināt. Pirmais solis jau
ir – znots un meita Ziemassvētkos
uzdāvināja braucienu uz Horvātiju.
Man un draudzenei. Bet dēls vēl pielika klāt abonementu uz SPA procedūrām. Tas ir ļoti skaisti.
Sabīne,
rīdziniece ar
radiem Lielvārdē
- Mēs Jaun
gada naktī ar
draugiem rakstījām savas apņemšanās uz lapiņām un salikām burkā.
Ja kāds nebūs izpildījis to, ko uzrakstīja, tad nākamajā gadā Vecgada
vakarā nāksies šķirties no 100 eiro.
Es jau gan tagad domāju, ka būšu
apņēmusies par daudz. Bet vismaz
ir iemesls censties. Neatklāšu visu,
bet vienu apņemšanos pateikšu –
vismaz reizi divās nedēļās šogad
apciemot savu omīti. Viņa savos 85
gados man ir ļoti šerpa, bet vienmēr
mazbērnus gaida ciemos.
Justs,
sportists
- Mana šīgada apņemšanās ir beidzot
nolikt autovadītāja tiesības. Citādi
jau divus gadus ap tām tiesībām
„ņemos”. Tad pašam slinkums
uznāk, tad negribas iespringt, tad
laika pietrūkst, bet beigu beigās vēl
nekādi nesanāk noteikumus nolikt.
Vispār – tas ir jāizdara, jo bez tiesībām šodien nav iespējams dzīvot.

Nr. 1 (476) / piektdiena / 2017. gada 13. janvāris

Par Jumpravas pagasta pārvaldes
vadītāju ieceļ Diānu Borozkinu
29. decembrī, pēdējās 2016. gada domes sēdes
laikā deputāti amatā apstiprināja Jumpravas
pagasta pārvaldes vadītāju Diānu Borozkinu, kura darbu sāka 2017. gada 2. janvārī. Uz
vakanto amatu tika saņemti 15 pieteikumi.
Izskatot iesniegtos dokumentus un pretendentu atbilstību, D. Borozkina tika izvirzīta kā
atbilstošākā kandidāte.
Kā domes sēdes laikā norādīja jaunā Jumpravas
pagasta pārvaldes vadītāja, visu mūžu bijusi
Jumpravas iedzīvotāja. D. Borozkina ir mācījusies Diāna Borozkina.
Jumpravas vidusskolā un Rīgas Stradiņa universitātē,
kā arī guvusi pieredzi, darbojoties uzņēmējdarbības jomā, kur tika izvirzīti
un pildīti uzņēmuma attīstības mērķi. Kā vienu no Jumpravas pagasta pārvaldes darbības mērķiem D. Borozkina uzskata nepieciešamību saglabāt
un ilgtermiņā palielināt Jumpravas iedzīvotāju skaitu.

No 5. janvāra pašvaldības policijas
priekšnieka pienākumu izpildītājas
amatā Ineta Lilinfelde
Ineta Lilinfelde augstāko izglītību ieguvusi Latvijas Policijas akadēmijā un Latvijas Universitātē jurisprudences jomā, kā arī guvusi vairāk
nekā 10 gadu pieredzi darbā policijā dažādos
amatos.
Līdzšinējais Lielvārdes pašvaldības policijas
priekšnieks Rihards Bērzkalns pēc paša vēlēšanās
ar 2017. gada 2. janvāri darba attiecības ir pārtraucis. Lielvārdes novada dome lēma, ka konkursu uz
šo amatu nerīkos, bet gan amatu piedāvās iepriekš
rīkotā konkursa uz policijas priekšnieka amatu otraIneta Lilinfelde.
jai labākajai kandidātei.

Palielinās E-veselības
sistēmas lietotāju skaits
Palielinās ārstniecības iestāžu un aptieku
skaits, kas ir noslēgušas līgumu ar valsti par
e-veselības sistēmas lietošanu. Kopumā līdz
2017. gada sākumam ir noslēgti vairāk nekā
900 līgumu, tajā skaitā nepilni 200 līgumi ar
aptiekām un aptieku tīkliem.
Lai informētu iedzīvotājus par e-veselības pakalpojumu izmantošanas iespējām, ārstniecības iestādēs un aptiekās, kas ir
uzsākušas e-veselības lietošanu, tiek izvietotas apaļas atpazīšanas uzlīmes
ar uzrakstu “Šeit lieto E-veselību”. Ārstniecības iestādēs izvietotā uzlīme
informē, ka iedzīvotāji konkrētajā iestādē var saņemt e-receptes un atvērt,
pagarināt vai noslēgt e-darbnespējas lapu, savukārt aptiekā izvietotā uzlīme apliecina, ka tajā var iegādāties e-recepšu zāles.
Līdz šim e-veselības sistēmā izrakstītas vairāk nekā 1900 e-receptes
un 1300 e-darbnespējas lapas. Līdz ar e-darbnespējas lapas izmantošanas uzsākšanu ir pilnībā elektronizēts slimības un maternitātes pabalsta
saņemšanas process. Ja e-veselības sistēmā izrakstīta un noslēgta darbnespējas lapa B, iesniegumu par slimības vai maternitātes pabalsta saņemšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iedzīvotājs var iesniegt,
izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu.
Kopumā e-veselības lietotāji – gan ārsti un farmaceiti, gan pacienti –
autorizējušies sistēmā vairāk nekā 60 000 reižu, izmantojot portāla piedāvātos drošas piekļuves līdzekļus (internetbankas piekļuves datus, e-parakstu un personas apliecību).
Papildus tiek turpināta e-veselības sistēmas pilnveidošana, ņemot vērā
lietotāju atsauksmes, kā arī tiek veikta sistēmas pakāpeniska papildināšana ar jauniem pakalpojumiem – nosūtījumu pie ārsta-speciālista, ārsta slēdzienu, vakcinācijas pierakstiem u.c.
No 2017. gada 1. septembra obligāta e-recepšu izrakstīšana attieksies
uz valsts kompensējamiem medikamentiem, savukārt darbnespējas lapas
tiks izrakstītas, pagarinātas un noslēgtas tikai elektroniski.
Informāciju sagatavojis Nacionālais veselības dienests

Par mums un mūsu bērniem un iekļaujošo izglītību
Mēs ļoti mīlam savus bērnus. Visi.
Sirdī mūsu mīlestība ir bez nosacījumiem, taču to paužam katrs citādi –
kā nu esam audzināti, iemācījušies,
izlasījuši, sapratuši.
Laiks no piedzimšanas līdz brīdim, kad bērns sāk iet pirmajā
klasē, ir vissvarīgākais cilvēka personības veidošanās posms – tad
tiek ielikti katra cilvēka personības,
viņa rakstura un būtības pamati. Pēc itāļu zinātnieces, ārstes
un pedagoģes Marijas Montesori
ieskata, šajā posmā bērns ir kā sūklis, kas sevī uzsūc visu sev apkārt
un noglabā to savas apziņas krātuvēs. Tur glabāto “materiālu” tālākajā dzīvē viņš liks lietā, neapzināti

vai apzināti analizējot un vērtējot
pasauli pēc mērauklām, ko ģimene, skola un sabiedrība būs viņam
sagādājusi.
Šī atziņa attiecas uz visiem bērniem – gan tiem, kas dzimuši veseli
un standartiem atbilstoši, gan tiem,
kam viss nav tik perfekti un kam
jātiek galā ar veselības un attīstības
traucējumiem jau no dzimšanas vai
pēc kāda negadījuma un slimības.
Šādus bērnus parasti apzīmē ar terminu “bērni ar speciālām/īpašām

29. decembrī notika pēdējā domes
sēde 2016. gadā. Šajā 30. domes
sēdē pieņēma vairākus lēmumus.
Apstiprināja:
• saistošos noteikumus nr.33
“Grozījumi Lielvārdes novada domes
2015.gada 26.augusta saistošajos
noteikumos Nr.12 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā””;
• saistošos noteikumus Nr.34
“Par Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas
uzturēšanas un lietošanas kārtību”;
• saistošos noteikumus Nr.35
„Grozījumi Lielvārdes novada domes
2016.gada 27.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Lielvārdes novada
pašvaldības 2016.gada budžets”;
• saistošos noteikumus nr.36
„Par Lielvārdes novada domes 2009.
gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.1 „Zemesgabala Lāčplēša
ielā 52, Lielvārdē, detālplānojums”
atcelšanu”;
• noteikumus Nr.15 “Kārtība,
kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkur-

sam “Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana”;
• noteikumus Nr.16 „Par kārtību,
kādā pieprasa un izlieto Lielvārdes
novada pašvaldības budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem” līdzekļus”;
• grozījumus Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas
nolikumā;
• pašvaldības
piedalīšanos
Latvijas pašvaldību apvienības
„Sabiedrība ar dvēseli - Latvija”
organizētā projektu konkursā;
• grozījumus 2013. gada 28.
augusta Lielvārdes novada domes
sēdes Nr. 14 lēmumā Nr. 31 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības dalību nacionālajā veselīgo pašvaldību
tīklā”.
Domes sēdē apstiprināja prioritātes pašvaldības konkursiem
2017. gadā:
• prioritātes Lielvārdes novada
pašvaldības nevalstisko organizāciju
projektu konkursam, kā arī dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekār-

vajadzībām” vai “bērni ar invaliditāti”, vai “bērni ar funkcionāliem
traucējumiem” – viņiem ir fiziski
traucējumi, dzirdes vai redzes traucējumi, garīgās attīstības traucējumi, Dauna sindroms, autisms vai
citas problēmas.
Mācīties (no bērnudārza līdz pat
augstskolai) ir vienādas tiesības
visiem bērniem. Tas ir paredzēts
gan ANO konvencijā par bērnu tiesībām, gan Latvijas Republikas tiesību aktos (piemēram, Izglītības
likuma 3. pantā ir formulētas visu
bērnu tiesības iegūt “izglītību neatkarīgi no [..] veselības stāvokļa,
nodarbošanās un dzīvesvietas”).
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija uzsver, ka: “Tieši tāda ir iekļau-

jošās izglītības būtība – nodrošināt
šo tiesību ievērošanu”. Iekļaujošās
izglītības pamats nozīmē, ka tiek
augstu vērtēts katrs skolēns, katrs
bērns, lai cik smagas pakāpes problēmas viņam būtu. Tās pieņem un
ar tām strādā. Šis priekšstats sakņojas pārliecībā, ka ikvienam bērnam
ir tiesības piederēt pie tās pašas
sabiedrības, kur visiem pārējiem.
Jo agrāk sāk mērķtiecīgi strādāt, lai
novērstu bērna problēmas, jo lielāka ir iespēja, ka turpmākajos gados
traucējumu izpausmes mazināsies
un bērns izaugs par patstāvīgu cilvēku un pilnvērtīgu sabiedrības
locekli, kas nevis būs spiests pārtikt
Turpinājums 5.

lpp.

2016. gada decembra sēžu apskats
tošanas projektu konkursam 2017.
gadā būs:
1) apzaļumošana (jaunu apstādījumu izveide saskaņā ar esošajiem
stādījumiem) atbilstoši “Lielvārdes
pilsētas apstādījumu koncepcijai”;
2) vides labiekārtošana (gājēju,
piebraucamo ceļu un laukumu segumu atjaunošana atbilstoši vides kontekstam un ievērojot vides pieejamības principus; arhitektūras mazās
formas, ja tās funkcionāli nepieciešamas teritorijas sakārtošanai);
• prioritātes Lielvārdes novada
pašvaldības kultūras projektu konkursam 2017.gadā būs:
1) kultūrvēsturiski vērtīgu darbu
mūsdienīgs skatījums mākslas nozarē (arhitektūra, tēlniecība, kaligrāfija, foto, kino, teātris), tai skaitā
jaunu Lielvārdes novada suvenīru
radīšana;
2) jauni un inovatīvi kultūras
pasākumi Lielvārdes novada latviskās kultūrvides kontekstā (kultūras vērtību apzināšana, izpēte,
dokumentēšana (t.sk. pētnieciskie

darbi), popularizēšana).
• Precizēja Lielvārdes novada domes 2016. gada 28. septembra saistošos noteikumus Nr.21 “Par
Lielvārdes novada simboliku”.
• Ievēlēja Lielvārdes novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieci
Ingrīdu Baikovu.
• Piešķīra finansējumu projekta
“Lielvārdes pilsētas centra laukuma
pārbūve” 1. kārtas realizācijai.
• Piešķīra finansiālu atbalstu
sporta pasākumiem 2017. gada
budžeta ietvaros trases sagatavošanai skijoringa sacensībām.
Domes sēžu lēmumi un sēžu
audioieraksti ir publicēti pašvaldības
mājaslapā www.lielvarde.lv sadaļā
„Pašvaldība” – „Normatīvie akti” –
„Domes sēžu lēmumi”. Tie pieejami arī Lielvārdes novada Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Raiņa ielā
11A, 1. stāvā Lielvārdē un pagastu
pārvaldēs.
Apkopojusi Zane Aperāne,
informācijas līdzekļu redaktore
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DZĪB „Ozols” projekts „Dzīvosim
skaisti” – veļas žāvētavas izveide
2016. gada pavasarī mūsu mājas iedzīvotāji izteica vēlmi piedalīties projektu konkursā par labiekārtotu vidi. Tā kā mūsu māja jau ir realizējusi vairākus apkārtējās
vides labiekārtošanas projektus, tad nolēmām šos darbus turpināt.
Ne visai estētiski izskatījās mūsu mājas apkārtne tajā brīdī, kad pagalmā žāvējām izmazgāto veļu, ko izvietojām uz veļas auklām, nostieptām starp koku zariem. Tāpēc nolēmām izveidot veļas žāvētavu teritorijā starp E. Kauliņa alejas 11. un 13. māju.
Tā tapa pateicoties pašvaldības finansiāli atbalstītajam projektam 1688 eiro apmērā, SIA
„JARZ” sagādātajiem materiāliem un iepriekš minēto māju iedzīvotāju ieguldītajam darbam.
Projekts īstenots pašvaldības organizētā konkursa “Dzīvojamo māju publisko teritoriju
labiekārtošanas projektu konkurss 2016” ietvaros.
Ilgonis Streilis, DZĪB „Ozols”valdes priekšsēdētājs

Projekta ietvaros izveidotā veļas žāvētava starp E. Kauliņa alejas 11. un 13. māju.

Lielvārdes novada uzņēmēju gada balvas PRETENDENTU APTAUJA
Lielvārdes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, juridiskās personas un viesus līdz 2017. gada 1. martam izvirzīt pretendentus
nominācijām. Balsot iespējams par vienu vai vairāku nomināciju pretendentiem*.

„GADA RAŽOTĀJS” – 2016. gadā kādā no ražošanas nozarēm sasniedzis labus rezultātus, ir pilnveidojis esošo produktu vai attīstījis jaunu produktu:
Uzņēmums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pamatojums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„GADA TIRGOTĀJS” – 2016. gadā ir sniedzis kvalitatīvus pakalpojumus un sasniedzis vislabākos rezultātus tirdzniecības nozarē, guvis pozitīvas klientu atsauksmes:
Uzņēmums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pamatojums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„GADA PAKALPOJUMS” – 2016. gadā ir sniedzis vienu vai vairākus kvalitatīvus pakalpojumus (sadzīves, tūrisma, veselības, skaistumkopšanas, sporta, atpūtas, medicīnas, lauksaimniecības, transporta, servisa pakalpojumi u.c.), kur sasniedzis labu rezultātus un guvis pozitīvas klientu atsauksmes:
Uzņēmums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pamatojums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„GADA DEBIJA” – uzsācis darbību 2016. gadā un piedāvā kvalitatīvu, interesantu produktu vai pakalpojumu jebkurā nozarē (ražošana, tirdzniecība, pakalpojumi u.c.), sasniedzis
labus rezultātus starp jaunajiem komersantiem:
Uzņēmums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pamatojums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„GADA AMATNIEKS” – darbojas Lielvārdes novada teritorijā vai amatnieka izstrādājumos tiek lietota ar Lielvārdes novadu saistīta tematika, un iepriekšējā gadā ir sasniedzis labus
rezultātus sortimenta daudzveidībā un izaugsmē:
Uzņēmums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pamatojums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„GADA SOCIĀLAIS PARTNERIS” – ir atsaucīgs, draudzīgs, atvērts jaunām idejām, akcijām, kampaņām, sadarbojas un atbalsta citas organizācijas, iesaistīts sociālās partnerības darbā:
Uzņēmums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pamatojums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„GADA ĒDINĀTĀJS” – nodrošina garšīgu, kvalitatīvu, veselīgu, vizuāli interesantu ēdienkarti un rūpējas par klientu labsajūtu:
Uzņēmums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pamatojums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„LIELVĀRDES NOVADA TĒLA POPULARIZĒTĀJS” – veicina novada tēla atpazīstamību un popularitāti ārpus novada teritorijas:
Uzņēmums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pamatojums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CITS NOMINĀCIJAS NOSAUKUMS (piemēram, GADA EKSPORTĒTĀJS, GADA PĀRSTEIGUMS, GADA LAUKU CERĪBA, GADA LABDARIS, GADA INOVĀCIJA, DRAUDZĪGS JAUNIETIM un tamlīdzīgi) – simpātisks 2016. gada uzņēmums, kas ir pārsteidzis, motivējis, saviļņojis vai citādi pozitīvi pievērsis sev uzmanību:
Uzņēmums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pamatojums:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vērtēšanas komisijai ir tiesības mainīt nomināciju nosaukumus vai piešķirt jaunas nominācijas.
Aptaujā iespējams piedalīties, aizpildot anketas veidlapu elektroniski pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai rakstiski, iesniedzot:
• Lielvārdes novada pašvaldības ēkā, Valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā, Raiņa iela 11A, LV- 5070;
• Lielvārdes novada pašvaldības ierosinājumu kastītēs Jumpravas kultūras namā, Lēdmanes bibliotēkā, Lāčplēša bibliotēkā, kultūras namā „Lielvārde”, Lielvārdes novada sporta centrā,
Sociālajā dienas aprūpes centrā, Lielvārdes mūzikas un mākslas skolā, Lielvārdē pašvaldības administratīvajā ēkā un pagasta pārvaldēs Lēdmanē un Jumpravā.
Dati par aptaujas dalībnieku:
Vecums:
līdz 25 gadiem		
Dzīvesvieta:
Lielvārdes pilsēta

26 – 49 gadi		
Lielvārdes pagasts

virs 50 gadiem
Lēdmanes pagasts

Jumpravas pagasts

ārpus Lielvārdes novada

Reģistrētie aptaujas dalībnieki piedalīsies loterijā, kurā tiks izlozētas vietējo uzņēmēju sagādātas balviņas. Lūdzam norādīt Jūsu informāciju saziņai:
Juridiskās personas nosaukums: _________________________________________________________, telefona Nr. __________________________
Fiziskās personas vārds, uzvārds: _____________________________________________________, telefona Nr. __________________________
*Lielvārdes novada pašvaldības konkursa “Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikums (apstiprināts ar Lielvārdes novada domes 29.01.2014. sēdes Nr.2 lēmumu Nr.45).
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Par iepriekš noteiktās invaliditātes termiņa pagarināšanu
Latvijas Republikas Saeima 2016. gada 13.oktobrī pieņēma grozījumu Invaliditātes likumā, kas stājās
spēkā 2016. gada 28.oktobrī, papildinot to ar Pārejas noteikumu 5.punktu: “līdz 2018.gada 31.decembrim Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai (VDEĀVK) ir tiesības pagarināt šā
likuma 8.panta otrās daļas kārtībā iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņu uz laiku līdz
sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jauna administratīva akta izdošanai konkrētās personas lietā”.
Līdz ar to VDEĀVK var pieņemt
pagaidu lēmumu, ar kuru pagarina iepriekš noteikto invaliditātes
grupu līdz brīdim, kamēr tiek pieņemts jaunais lēmums.
Kas personai ir jādara, lai
saņemtu pagaidu lēmumu?
Ja persona ir iesniegusi dokumentus atkārtotai invaliditātes
ekspertīzei un gaida lēmuma pieņemšanu, nekādas papildus darbības tai nav jāveic. Gadījumā,
ja objektīvu iemeslu dēļ VDEĀVK
mēneša laikā nevar izskatīt personas iesniegtos dokumentus atkārotai invaliditātes ekspertīzei, VDEĀVK
pieņems pagaidu lēmumu par jau
esošās invaliditātes pagarināšanu
uz pusgadu.
Par pagaidu lēmuma pieņemšanu iedzīvotāji vispirms tiek informēti telefoniski vai elektroniski,
norādot, ka lēmums ir pieņemts
un to var apskatīt vietnē www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu
“Mani dati VDEĀVK”. VDEĀVK darbinieki telefoniski aicina jauno invaliditātes apliecību un dokumentus
saņemt klātienē vai vienojas, ka tie
tiek nosūtīti pa pastu.
Vai pagaidu lēmums personai dod tiesības uz sociālajiem
pabalstiem, pakalpojumiem un
pensiju?
Pagaidu
lēmums
pagarina iepriekš noteikto invaliditātes
grupu, kā arī iepriekš izsniegtos
atzinumus par medicīniskajām indikācijām – īpašas kopšanas pabalsta,
transporta pabalsta vai asistenta
pakalpojuma saņemšanai pašvaldībā. Līdz ar to šis pagaidu lēmums

saglabā personai tiesības uz
iepriekš piešķirtajiem pabalstiem,
pensijām un atvieglojumiem.
Kā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), pašvaldības u.c. iestādes uzzinās par
invaliditātes pagarināšanu?
Iestādes, kas personām ar invaliditāti nodrošina pakalpojumus vai
pabalstus, informāciju par pagaidu lēmumu saņems tiešsaistē no
Invaliditātes informatīvās sistēmas,
kurā VDEĀVK ievada informāciju
par personai noteikto invaliditātes grupu un termiņiem. Līdz ar to,
iestādes elektroniski varēs pārliecināties, vai personai ir spēkā esošs
invaliditātes statuss.
Lai no VSAA saņemtu invaliditātes
pensiju un pabalstus, pagaidu lēmuma gadījumā personai nav jāvēršas ar jaunu iesniegumu. VSAA pati
saņems tiešsaistē ziņas par pagaidu
lēmumu un automātiski pagarinās
pensiju un pabalstu izmaksu.
Lai pēc pagaidu lēmuma pieņemšanas persona saņemtu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, personai gan ir jāvēršas savas dzīvesvietas pašvaldības sociālajā
dienestā. Tas tādēļ, ka iepriekšējais līgums par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu beidzas līdz
ar iepriekš noteiktās invaliditātes
beigu termiņu.
Sociālais dienests, vērtējot personas tiesības atkārtoti saņemt
asistenta pakalpojumu pašvaldībā,
elektroniski pārliecināsies, vai personai ir spēkā esošs invaliditātes
statuss, izvērtēs personas situāciju
un lems par asistenta pakalpojuma

LIELVĀRDES NOVADA KULTŪRAS CENTRS
Struktūrvienība Kultūras nams „LIELVĀRDE”
izsludina vakanci uz KULTŪRAS PASĀKUMU
ORGANIZATORA amatu
Prasības:
• augstākā vai speciālā profesionālā
izglītība kultūrā;
• vismaz 3 gadu pieredze kultūras
jomā;
• labas komunikācijas un publiskās
uzstāšanās prasmes;
• spēja pieņemt patstāvīgi lēmumus, pārliecināt, argumentēt un
rakstiski formulēt viedokli;
• pieredze sadarbības veidošanā ar
plašsaziņas līdzekļiem, publikāciju
un preses relīžu gatavošanā;
• valsts valodas pārzināšana un vismaz vienas svešvalodas pārzināšana
saziņas līmenī;
• labas datorprasmes un biroja tehnikas lietošanas prasmes, interneta
resursu izmantošanas prasmes;
• profesionālā pieredze – pasākumu
organizēšanā un vadīšanā, scenārija
un vizuālā noformējuma veidošanā.
Galvenie amata pienākumi:
• plānot, organizēt, veidot un vadīt
valsts, tradicionālos svētkus un
pasākumus, izglītojošus un atpūtas
pasākumus, izstādes un kino seansus kultūras namā;
• izstrādāt ar kultūras jomu saistītus
radošos projektus;
• rūpēties par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti;
• veidot un uzturēt attiecības ar plaš-

saziņas līdzekļiem;
• nodrošināt publicitāti organizētiem pasākumiem;
• gatavot publikācijas;
• piedalīties valsts un starptautiska
mēroga kultūras pasākumu īstenošanā, vadīt citus radošos un tehniskos darbiniekus.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• dzīvesgājuma apraksts (CV) ar
norādi uz atsauksmēm.
Piedāvājam:
• atalgojumu – 622EUR (pirms
nodokļu nomaksas);
• pilnas slodzes darbu;
• darba vietu Lielvārdes novada
Kultūras centra struktūrvienībā kultūras nams „Lielvārde”.
Dokumentus līdz 2017. gada 16.
janvāra plkst.15.00 lūdzam iesniegt
personīgi Lielvārdes novada Kultūras
centra struktūrvienībā kultūras nams
„Lielvārde” vadītājai , Parka ielā
3, Lielvārdē, vai nosūtīt uz e-pastu maija.jaudzeme@lielvarde.lv, vai
pa pastu kultūras nams „Lielvārde”,
Parka ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, LV – 5070, uz aploksnes
norādot “Pieteikums Pasākuma
organizatora amatam”.
Tālrunis uzziņām: 29216548 (Maija
Jaudzeme)

pašvaldībā piešķiršanu vai atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu.
Informējam, ka Invaliditātes informatīvās sistēmas dati līdzšinējā kārtībā ir pieejami arī institūcijām, kuru
kompetencē ir sniegt pakalpojumus un atvieglojumus personām
ar invaliditāti, t.sk., Rīgas satiksmei,
Valsts ieņēmumu dienestam, AS
Latvenergo, Ceļu satiksmes drošības direkcijai, Nodarbinātības valsts
aģentūrai, Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centram u.c. institūcijām.
Institūcijas pirms pakalpojuma piešķiršanas līdzšinējā kārtībā var pārliecināties par personai spēkā esošu
invaliditātes statusu.
Vai pagaidu regulējuma laikā
varēs saņemt invaliditātes
apliecību?
Ja persona izteiks vēlēšanos, tad
personai tiks izdota invaliditātes
apliecība pagaidu lēmuma darbības
laikā, tas ir uz 6 mēnešiem. Tomēr
ņemot vērā, ka iestādes, kas nodrošina pabalstus un pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti, informāciju
par personas aktuālo invaliditātes
statusu iegūst pašas no Invaliditātes

informatīvās sistēmas, tad invaliditātes apliecība jāuzrāda reti. Izņēmums
ir sabiedriskais transports. VDEĀVK
darbinieki sazināsies ar iedzīvotājiem telefoniski un noskaidros, vai
persona pagaidu lēmuma darbības
laikā vēlas apliecību saņemt.
Ja persona nebūs saņēmusi invaliditātes apliecību reizē ar pagaidu
lēmumu, invaliditātes apliecību var
saņemt jebkurā brīdī, kad persona
izteiks šādu vēlēšanos. Ierodoties
klātienē, invaliditātes apliecību var
saņemt tai pašā dienā.
Kā varēs uzzināt, ka pagaidu
lēmuma darbība ir beigusies un
pieņemts jauns lēmums?
Invaliditātes likumā noteikts, ka
iepriekšējais lēmums var tikt pagarināts uz laiku līdz sešiem mēne-

šiem. Līdz ar to dokumentus, kuri
bija iesniegti atkārtotai invaliditātes ekspertīzei, VDEĀVK izvērtēs un
jaunu lēmumu pieņems ne vēlāk
kā 6 mēnešus pēc pagaidu lēmuma
pieņemšanas.
Par jaunā lēmuma pieņemšanu iedzīvotāji vispirms tiks informēti telefoniski vai elektroniski,
norādot, ka lēmums ir pieņemts
un to var apskatīt vietnē www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu
“Mani dati VDEĀVK”. VDEĀVK darbinieki telefoniski aicinās jauno invaliditātes apliecību un dokumentus
saņemt klātienē vai vienosies, ka
tie tiks nosūtīti pa pastu.
Lielvārdes novada
sociālais dienests

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA izsludina pretendentu
pieteikšanos uz FINANŠU UN EKONOMIKAS NODAĻAS VADĪTĀJAGALVENĀ EKONOMISTA amata vakanci
Prasības:
• augstākā izglītība finanšu vadībā,
ekonomikā vai vadības zinātnēs;
• vismaz 3 gadu pieredze finanšu, ekonomikas vai grāmatvedības
jomā pašvaldības darbā vai valsts
sektorā;
• Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu pārzināšana amata
kompetences ietvaros;
• zināšanas finanšu plānošanā,
uzskaites organizēšanā un analīzē,
atskaišu sagatavošanā;
• prasme analizēt situāciju, pilnveidot darbību perspektīvā skatījumā, vērtēt faktus, analizēt un kontrolēt datus, paredzēt un novērtēt riskus, piedāvājot pasākumus to
novēršanai;
• pieredze darbā ar dažādām
finanšu plānošanai un uzraudzībai
paredzētām datu bāzēm (ZZ dats
“BUDZIS”, “GVEDIS”, MS Office standarta programmām);
• prasme strādāt patstāvīgi, vadīt,
kontrolēt un nodrošināt efektīvu finanšu un ekonomikas nodaļas darbu;

• organizētība, precizitāte, analītiska domāšana, spēja risināt nestandarta situācijas, pieredze darbinieku
vadīšanā un spēja strādāt komandā;
• teicamas valsts valodas zināšanas.
Galvenie amata pienākumi:
• organizēt finanšu plānošanas
darbu Lielvārdes novada pašvaldībā
atbilstoši spēkā esošai likumdošanai;
• organizēt finanšu un ekonomikas
nodaļas darbu;
• izstrādāt pašvaldības kārtējā gada
pamatbudžetu un speciālo budžetu,
analizēt to izpildes gaitu, apkopot
grozījumus;
• apstiprinātā budžeta ietvaros kontrolēt līdzekļu mērķtiecīgu
izlietojumu;
• veikt pašvaldības aizņēmumu
uzskaiti, analīzi, sagatavot dokumentāciju aizņēmumu saņemšanai;
• veikt pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu tarifikācijas finanšu
saskaņošanu;
• gatavot finanšu atskaites par
saņemtajiem finansējumiem;
• koordinēt pašvaldības investīciju
projektu finansiālo daļu.

Iesniedzamie dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• dzīvesgājuma apraksts (CV) ar
norādi uz atsauksmēm.
Piedāvājam:
• atalgojumu – 1309 EUR (pirms
nodokļu nomaksas);
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• darba vietu Lielvārdē.
Dokumentus līdz 2017.gada 20.janvāra plkst.15:00 lūdzam iesniegt
personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā
11A, Lielvārdē, administrācijas
darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu dome@lielvarde.lv, vai pa pastu
Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa
ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot
“Pieteikums Finanšu un ekonomikas
nodaļas vadītāja-galvenā ekonomista amatam”.
Uzziņas var saņemt pa tālruni
26455877 (Līga Zariņa).

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA izsludina pretendentu pieteikšanos uz KOMUNIKĀCIJAS UN TŪRISMA VADĪTĀJA
amatu uz noteiktu laiku
Pieteikšanās termiņš šim amatam
pagarināts līdz 20. janvārim.
Galvenie pienākumi:
• vadīt komunikācijas un tūrisma
jomu pašvaldībā;
• uzraudzīt, koordinēt un nodrošināt
pašvaldības sabiedrisko attiecību
stratēģijas un komunikācijas plāna
īstenošanu;
• veidot un uzturēt attiecības ar
plašsaziņas līdzekļiem;
• publiski paust pašvaldības oficiālo
viedokli;

• vadīt sabiedrisko attiecību projektus, tai skaitā sabiedrības informēšanas kampaņas;
• plānot un organizēt pašvaldības
reprezentācijas pasākumus;
• plānot un organizēt pašvaldības
vadības piedalīšanos citos reprezentatīvos pasākumos u.c.
Plašāka informācija pašvaldības
tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
Dokumentus līdz 2017. gada 20. janvārim plkst.15.00 lūdzam iesniegt
personīgi Lielvārdes novada paš-

valdības administrācijas Valsts un
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā
11A, Lielvārdē, administrācijas
darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu dome@lielvarde.lv, vai pa pastu
Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa
ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Pieteikums Komunikācijas
un tūrisma nodaļas vadītāja amatam”. Uzziņas var saņemt pa tālruni
26455877 (Līga Zariņa).
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LM izsludina konkursu „Labākais
sociālais darbinieks Latvijā - 2016”
Labklājības ministrija (LM) no 30. decembra līdz 5. februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2016.”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies
sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē,
sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.
Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti
šādās nominācijās:
• Labākais iedzīvotāju izvirzītais
sociālā dienesta sociālais darbinieks
Latvijā 2016;
• Labākais iedzīvotāju izvirzītais
nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2016;
• Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs
Latvijā 2016;
• Labākais darba devēja izvirzītais
sociālais darbinieks Latvijā 2016.
Kandidāts ar vislielāko punktu
skaitu neatkarīgi no nominācijas tiek
nosaukts par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2016. gadā.
Katrai nominācijai ir sava elektroniski aizpildāmā anketa, ar mērķi
visiem iesniedzējiem piedāvāt vienādas iespējas un prasības anketu
aizpildīšanā, par katru pretendentu
sniedzot informāciju pēc vienādiem
kritērijiem.
Lai pretendētu uz titulu „Labākais
sociālais darbinieks Latvijā – 2016”
jābūt Latvijā strādājošam sociālajam darbiniekam, kuram ir atbilsto-

ša izglītība un vismaz 3 gadu pieredze sociālā darba jomā.
Konkursā vērtēs pretendenta
ieguldījumu sociālā darba prakses
attīstībā, starpprofesionālo un starp
institucionālo sadarbību, sociālā
darba praksē pielietotās inovatīvās
sociālā darba metodes un ieguldījumu sociālā darba profesijas attīstībā.
Konkursu LM īsteno sadarbībā ar
Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas
Pašvaldību savienību, Latvijas
Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienību un Latvijas Profesionālo
sociālā darba speciālistu asociāciju,
kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas
izskatīs un lēmumu pieņems līdz
2017. gada 13. martam.
Pieteikumu aizpildīšana notiek
elektroniski vietnē:
• www.visidati.lv/aptauja/12382
87875/ - aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās apvienības;
• w w w. v i s i d a t i . l v / a p t a u ja/1238306777/ - aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas (saites pieeja-

mas LM mājaslapā).
Anketas ir sastādītas elektroniski, paredzot, ka katram pieteicējam
par pretendentu jāsniedz atbildes uz
visiem anketas jautājumiem, tādējādi izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un subjektīvas
atbildes, kā arī nodrošinot līdzvērtīgas prasības un iespējas pret visiem
pretendentiem.
Kandidāts, kura praksi un zināšanas anketas aizpildītājs novērtējis,
piešķirot katrā anketas jautājumā un
anketas summā maksimālo punktu
skaitu, netiks vērtēts, sakarā ar to,
ka, iespējams, novērtējot ar maksimālo punktu skaitu visās jautājumu
kategorijās, anketas iesniedzējs nav
bijis objektīvs, neskatoties uz pieņēmumu, ka katrs pieteikuma iesniedzējs ir labticīgs tās aizpildīšanā.
Konkursa nolikums ir pieejams LM
interneta vietnē www.lm.gov.lv
Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciālists

Kustamās mantas pārdošana par brīvu cenu
Lielvārdes novada pašvaldība par brīvu cenu 7600,00 EUR (septiņi tūkstoši seši simti euro un nulle
nulle centi), tai skaitā, dīzeļdegviela 600,00 EUR vērtībā, pārdod kustamo mantu – lietotu autobusu MAN, modelis FRH 422, tips – autobuss pasažieru, valsts numurs FP7873, pirmās reģistrācijas
datums 18.04.1997., odometra rādījums 820682 km, TA termiņš - 21.10.2016., degviela – dīzeļdegviela, dzinēja jauda – 294 kW.
Pieteikumu reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) līdz 2017.gada 17.janvārim pulksten 15.00.
Pārdodamo mantu var apskatīt, sazinoties pa tālruni 29338112.
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Lāčplēša laukums
Lielvārdē šogad
iegūs jaunas aprises
Jau ilgāku laiku vairums pilsētas iedzīvotāju gaida, kad Lielvārdes
pilsētā tiks pārbūvēts Lāčplēša laukums, saukts arī par Centra laukumu. 2017. gadā tiks īstenota laukuma pārbūves 1. kārta.
Lai laukuma pārbūvi varētu
īstenot, tika izstrādāts Lāčplēša
laukuma labiekārtojuma pārbūves projekts, ko, ņemot vērā
Lielvārdes novada budžeta iespējas, sadalīja divās kārtās. Pirmajā
kārtā paredzēts realizēt nepieciešamo komunikāciju, t.sk. elektrības pieslēguma izbūvi, izveidot bruģētu gājēju ielu no Skolas
ielas līdz Ausekļa ielai un no
Lāčplēša ielas līdz Cīruļu ielai, kas
krustojoties veido bruģētu kvadrātveida laukumu 1225 m2 platībā. Paredzēts izbūvēt arī ielu
apgaismojumu gar gājēju ielām
un kvadrātveida laukumu.

Šobrīd ir noslēdzies Lāčplēša laukuma pārbūves 1. kārtas būvdarbu
iepirkums, un Lielvārdes novada
dome ir piešķīrusi 1. kārtas realizācijai nepieciešamo finansējumu, kā
arī ir noslēgts līgums par pārbūves
darbu veikšanu. Intensīvi būvdarbi
sāksies tad, kad būs tam piemēroti
laika apstākļi – visticamāk, pēc 31.
marta. Lāčplēša laukuma pārbūves
1. kārtas pabeigšana un nodošana ekspluatācijā paredzēta līdz 31.
augustam.

Sandra Kurpniece,

pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas
vadītājas vietniece

Dots devējam atmaksājas!
Jau vairāk nekā 10 gadus Jumpravas sociālie darbinieki, sadarbojoties ar pagasta uzņēmējiem, apciemo savus vientuļos pensijas
vecuma ļaudis. Šogad iepriecinājām 25 jumpraviešus, kuri pateicas
par gardajām dāvanām.
SIA „GM Helicopter”, Dzelmēs;
SIA „Rožlejas 44”, Dzelmēs;
SIA „Baltijas delikateses” (veikalam „Elvi” Jumpravā);
SIA „Māris un Co”, (veikalam
„Lats” Jumpravā);
Māras aptiekai, Jumpravā;
z/s „Kumelītes” (Pētera Vilcāna
ģimenei Jumpravā);
z/s „Lizetiņas” (Lubginu ģimenei Jumpravā);
Degvielas uzpildes stacijai
„Virši-A”, Dzelmēs (par saldu-

miem dzelminiekiem).
Pateicamies
arī
Māra
Skudras ģimenei un sidrdarim
Mārim Plūmem par atbalstu
Ziemassvētku pasākumā pensijas vecuma ļaudīm. Lai labvēļiem
izdodas viss šajā gadā iecerētais!
Cerot uz atsaucību arī nākamajos
Ziemassvētkos, sociālās
darbinieces Jumpravā:

Diāna Keiviša,
Marina Ivanova un
Rasma Muzika

Par mums un mūsu bērniem un iekļaujošo izglītību
Turpinājums no 2.

lpp.

no valsts pabalstiem, bet gan pats
varēs strādāt un maksāt nodokļus.
Un ieguvēja būs visa sabiedrība.
Bet iekļaut mūsu sabiedrībai
vēl jāmācās. Joprojām nesam sevī
padomju laika mantojumu, kad
daudz ko izlikās neredzam, tai skaitā invalīdus un citas “neglītas” lietas
un jautājumus. Tas attiecas arī uz
bērniem ar speciālām vajadzībām.
Laiku pa laikam dzirdam stāstus par to, ka pirmsskolas iestādē
bērns ar speciālām vajadzībām tiek
izstumts no veselo bērnu grupas
pēc grupas bērnu vecāku iniciatīvas
un aktīvas darbības. Tas šķiet neticami mūsdienās, tomēr tā notiek.
Turklāt tas nav viens gadījums vai
pārpratums.
Tādās situācijās jāaizdomājas par
to, kas notiek ar šo citādo bērnu
vidē, kur tiek kultivētas bailes no
viņa? Un kas notiek ar standarta
bērnu, kurā tiek kultivētas bailes
no citādā? Tas noteikti nav tas, ko
vecāki vēlētu savam bērnam, lai
viņš izaugtu par krietnu, līdzcietīgu cilvēku ar pašcieņu, kas droši
īsteno savus sapņus. Tad jādomā –
vai šie vecāki baidās, ka viņu skaistais, pareizi (jājautā – pēc kādiem
standartiem?) veidotais, gudrais
un apķērīgais bērns apstāsies savā
veiksmīgajā attīstībā, vienā telpā
uzturoties ar ne tik pareizi veidotu, ne tik gudru, attīstībā traucē-

tu, varbūt lēnīgu vai pārāk impulsīvu bērnu?
Ja būtu iespēja, gribētos nomierināt šos satrauktos tētus un mammas, jo patiesībā vide, kurā ir arī
nestandarta bērni, citiem bērniem
dod lielisku iespēju veidoties par
labu cilvēku, kurš pieņem un saprot
vājāko, kurš prot palīdzēt, ja nepieciešams, kurš ne tikai labi redz
ar acīm un dzird ar ausīm, bet arī
sajūt ar sirdi. Bērni, kas savā pulkā
ir pieņēmuši bērnu, kam ir mazliet atšķirīgs skatījums uz pasauli,
kas izturas savādāk un ne vienmēr
spēj komunicēt, izmantojot valodu
atbilstoši savam fiziskajam vecumam, iemācās veidot draudzīgas
attiecības un toleranci pret dažādo. Iesaistoties kopīgās rotaļās un
spēlēs, viņi iemācās palīdzēt tam,
kam tas ir nepieciešams, un veido
dažādus komunikācijas modeļus,
lai saviem vienaudžiem sniegtu
atbalstu. Viņi arī mācās pacietību,
iecietību, pieņemšanu un draudzību. Bērnos jau no mazotnes izveidojas cieņa pret visiem cilvēkiem,
un viņiem, sastopot cilvēkus ar
dažādību, nenāks ne prātā brīnīties
vai baidīties, jo viņiem jau būs pieredze saskarsmē ar atšķirīgo un būs
izveidojusies pārliecība, ka jebkurš
cilvēks ir mūsu sabiedrības daļa un
ir pelnījis cieņu.
Protams, ieguvēji ir arī bērni ar
traucējumiem – viņi kļūst atvērtāki apkārtējai sabiedrībai, iemā-

cās draudzēties ar visiem bērniem,
attīsta savas sociālās prasmes,
veiksmīgāk iemācās komunicēt un
arī kontrolēt savu uzvedību kolektīvā. Sadarbojoties ar vienaudžiem
ikdienā, viņi apgūst dažādus izturēšanās modeļus, kas palīdz turpmāk
iekļauties sabiedrībā. Šiem bērniem veidojas pozitīvāks pašvērtējums, ja viņi sajūt draudzīgu attieksmi no pedagoga un vienaudžiem.
Ieguvēji ir arī vecāki, jo bērniem
ir iespēja mājās pārrunāt situācijas, kas bijušas kolektīvā, vecāki
var skaidrot, ka mēs katrs esam
dažādi, katrs unikāls savā dažādībā. Arī vecāki kopā ar bērniem
iemācās toleranci pret cilvēkiem,
kas ir mūsu sabiedrībā. Savukārt
tie vecāki, kuru bērniem ir mācīšanās vai attīstības traucējumi, nejūtas atstumti un līdz ar to spēj labāk
iekļauties ne tikai sabiedrības norisēs, bet arī darba tirgū.
Mēs kā mammas, kas audzina gan
veselus bērnus, gan jau padsmitniekus ar speciālām vajadzībām, no
savas un citu līdzīgu ģimeņu pieredzes varam teikt, ka bērni ar speciālajām vajadzībām uzsūc apkārtējo
attieksmi un no tās mācās. Jo vairāk
pozitīva un draudzīga atbalsta bērns
saņem, jo viņš pats aug pozitīvāks
un draudzīgāks. Protams, arī negatīva pieredze ir pamācoša, bet tā
nedrīkst būt dominējošā.
Nenoliedzami, pedagoga lomu
sekmīgā iekļaušanā nevar novērtēt

par zemu. Jebkurā mācību iestādē
veselīgas attieksmes un vides veidošanā galvenā loma ir pedagogiem un vadībai. Viņi ir tie, kas iestādē īsteno, demonstrē un aizsargā
iekļaušanas principus, panākot, ka
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek dota iespēja atbilstoši savām spējām pilnvērtīgi iekļauties mācību vidē, apgūt mācības
un būt iekļautiem pirmsskolas vai
skolas kolektīvā. Īpaši, ja mācību iestādē tiek īstenotas speciālās
izglītības programmas un par tām
saņemts likumā noteiktais finansējums, iestādē ir jābūt darbam
nepieciešamajiem resursiem, sagatavotai videi, bet pedagogiem ir
jābūt gataviem profesionāli strādāt
ar šādiem bērniem. Skolai jāpalīdz bērnam atklāt to, ko viņš var
izdarīt, nevis jāsoda par to, ko viņš
nevar, – šis princips attiecināms pilnīgi uz visiem bērniem.
No pedagoga viedokļa tā ir radoša vide, kur saskarsmē ar dažādiem
bērniem pastāv lieliski priekšnosacījumi veidot savas pedagoģiskās
kompetences, izmantojot dažādas
metodes darbā ar bērniem, kam
nav vienāds prasmju un zināšanu
līmenis. Efektīvs iekļaujošās izglītības modelis ir tad, kad izglītības
iestādē tiek radīti optimāli apstākļi
bērniem, kam ir speciālas vajadzības, un vienlaikus arī pastāv vide,
kurā katram bērnam, arī tiem, kam
medicīniski nav attīstības traucēju-

mu, ir iespēja augt atbilstoši savām
iespējām.
Pazīstam daudzus pedagogus,
kam tas izdodas un kuru sirdsgudrā un profesionālā (pat neesot speciālajam pedagogam) attieksme
pret visiem saviem audzēkņiem ir
radījusi patiesi iekļaujošu kolektīvu. Tāpēc ir žēl dzirdēt par gadījumiem, kad pedagogs nekādi neveicina bērna iekļaušanu vai pat pretdarbojas tai.
Ja bērni iziet šādu savstarpējās iecietības, sapratnes un cieņas
skolu, iegūst visa sabiedrība. Mums
ir jādomā par nākotni – pirmsskolas bērni pēc dažiem gadiem būs
pamatskolēni, tad vidusskolēni, varbūt studenti un pēc tam sabiedrības
locekļi, kuri būs ne tikai mūsu kaimiņi, kolēģi, priekšnieki, padotie,
bet, iespējams, arī amatpersonas,
kuras lems par mums visiem un valstij būtiskām lietām, tostarp izglītību
un citiem jautājumiem. Kādus mēs
viņus būsim izaudzinājuši? Turklāt
jāatceras, ka ar katru gadu dažādu
nelabvēlīgu ekoloģisku, sociālu un
citu apstākļu ietekmē dzimst arvien
vairāk bērnu ar dažādām veselības
problēmām. Šādas ilgtermiņa vīzijas definēšanai būtiski ir atcerēties
Raiņa rakstīto: “Laba sirds ir visa
sākums; laba sirds ir visa beigums;
vairāk cilvēks nespēj sasniegt.”

Elita Kalniņa, Aiga Kriņģele,
biedrība “Vecāki kopā”
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Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu no 2017. gada 24. janvāra līdz 24. februārim
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 trešajā projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā piešķirtais atbalsta apmērs 450 135 Euro, tajā skaitā 1. mērķim “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai
un vietējās ekonomikas stiprināšana” - 450 135,00 Euro.
RĪCĪBAS PLĀNS
Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:
Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Atbalsta apmērs (publiskais
finansējums): 133 990,32 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā,
Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā,
Lielvārdes novadā, Ogres novadā
(izņemot Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 50 000 EUR;
- 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta
attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo
izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību
un jauninājumu ieviešanu, tādējādi
sekmējot nodarbinātību VRG darbības teritorijā. Projektu var īstenot
arī kopprojektā ar citiem atbalsta
saņēmējiem.

Atbalsta apmērs (publiskais
finansējums): 192 781,41 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā,
Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā,
Lielvārdes novadā, Ogres novadā
(izņemot Ogres pilsētu).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 50 000 EUR;
- 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta
attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo
izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību
lauksaimniecības produktiem, sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības
produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai.
Gala produkts izmantojams pārtikā.
Projektu var īstenot arī kopprojektā
ar citiem atbalsta saņēmējiem.

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai
skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai
tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā
tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu
īstenošana.
Atbalsta apmērs (publiskais

Meliorācijas sistēmas
pārbūves darbi
Lielvārdes pagastā
turpināsies pavasarī
Pagājušā gada sākumā informējām, ka Lielvārdes novada pašvaldība saņēmusi atbalstu projekta “Pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēmas pārbūve lauksaimniecības zemē Lielvārdes
pagastā” (turpmāk – Projekts) īstenošanai.
Projekta ietvaros tiks iztīrīta
ūdensnoteka apmēram trīs kilometru garā posmā, noņemts apaugums, atjaunotas divas caurtekas
un drenu iztekas, kā arī izbūvēts
sedimentācijas baseins koplietošanas ūdensnotekas lejas daļā, lai
novērstu uzduļķojuma un sanesumu ieplūšanu valsts nozīmes
ūdensnotekā Rumbiņā. Atjaunojot
caurtekas, tiks novērsts izskalošanās radīts ceļa pamatnes sabrukums posmā zem pašvaldības autoceļa „Upmaļi – Rantes - Rēdnieki”.
Projekta īstenošana nodrošinās arī
lauksaimniecības zemes kvalitātes
uzlabošanos.
Pagājušā gada rudenī tika izsludināta atkārtota iepirkuma procedūra būvniecības darbiem, kā arī
cenu aptauja būvuzraudzībai, bet
decembrī tika turpināti būvniecības

darbi. Izpildītāji:
- būvdarbu veicējs SIA “VALKAS
MELIORĀCIJA”, būvdarbu vadītājs
Jānis Biezais (sert. nr. 4-01615),
tālrunis 26 556 346;
- autoruzraugs Aivars Sniedze
(sert. nr. 45-251), tālrunis 29 140
854;
- būvuzraudzība – IK Pēteris
Guslens (sert. nr. 45-74), tālrunis
29 430 318.
Projekta īstenošanai Lauku atbalsta dienests piešķīris pagarinājumu
līdz 2017. gada 3.decembrim.

Atbalsta Zemkopības ministrija
un Lauku atbalsta dienests.

Airita Brenča,

Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Attīstības
plānošanas un projektu vadīšanas
nodaļas vadītāja

finansējums): 74 093,55 Euro.
Projekti īstenojami VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā –
Baldones novadā, Ikšķiles novadā,
Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā (tajā skaitā Ogres
pilsētā, ja atbalsta pretendents ir
lauksaimniecības produktu ražotājs,
lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un
šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības teritorijā).
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 20 000 EUR;
- 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta
attiecināmo izmaksu summas.
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo
izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt tradicionālu un
netradicionālu vietējās produkcijas
realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali,
mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju saimniecības, kurās
notiek lauksaimniecības produktu
pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša
institūcija, kas veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas
vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu un tirdzniecību
ārpus LV. Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā,
ja atbalsta pretendents ir lauksaim-

niecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs
vai lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības
grupas darbības teritorijā. Projektu
var īstenot arī kopprojektā ar citiem
atbalsta saņēmējiem.
Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku
kompetenču un produktivitātes
celšanai.
Atbalsta apmērs (publiskais
finansējums): 49 269,72 Euro.
Projekti
īstenojami
visā
Latvijas teritorijā.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 20 000 EUR;
Atbalsta intensitāte:
- 70 % no projekta attiecināmo
izmaksu summas.
Rīcības apraksts:
Paredzēts veicināt esošo un jaunu
darbinieku zināšanu, prasmju un
iemaņu paaugstināšanos, sekmējot
produktivitāti un uzņēmējdarbības
attīstību. Atbalsta darbinieku mācības, kurām ir Izglītības kvalitātes
valsts dienestā licencēta vai akreditēta izglītības programma, kurās
tiek izsniegts sertifikāts par mācību
sekmīgu pabeigšanu, kā arī transportlīdzekļu vadītāja apmācības, ja
tiek iegūtas atbilstošās kategorijas
transportlīdzekļu vadītāja tiesības.
Darba devējs vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc projekta īstenošanas turpināt vismaz
18 mēnešu (par darbiniekiem tiek
maksātas valsts sociālās apdrošinā-

šanas obligātās iemaksas).
PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:
- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem - 1 gads
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
PROJEKTU IESNIEGUMU
IESNIEGŠANA
Projektu iesniegumus var iesniegt
elektroniski, izmantojot Lauku
atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā ar
Elektronisko dokumentu likumu
sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta
elektroniskā pasta adresi: lad@lad.
gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP
biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā
11a, Lielvārdē. Papildus informācija
Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
PAPILDINFORMĀCIJA
UN KONSULTĀCIJAS
Ar vietējās attīstības stratēģiju
varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied
zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē,
PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju
Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775,
e-pasts: linda@ziedzeme.lv.

Aicinājums skolēniem piedalīties
unikālā aktieru atlases akcijā filmai
“Dvēseļu putenis”
Aktieru atlases aģentūra sadarbībā ar filmas “Dvēseļu putenis” veidotājiem aicina vidusskolas audzēkņus piedalīties unikālā visas Latvijas aktieru atlases akcijā, ar kuras palīdzību vēlas atrast galveno
varoni filmai “Dvēseļu putenis” Artūru Vanagu, kā arī vairākus citus filmas personāžus, gan puišus,
gan meitenes.
Šī akcija ir lieliska iespēja saliedēt klases kolektīvu, apspriest
Aleksandra Grīna romānu “Dvēseļu
putenis”, izpētīt savas dzimtas vēsturi Pirmā pasaules kara laikā un
lietderīgi izmantot modernās tehnoloģijas. Aktieru atlases 1.kārtas
uzdevumi ir vienkārši, tos skolēniem ir iespējams veikt patstāvīgi, bet ideālā gadījumā kāda aizrautīga klases biedra vai skolotāja
vadībā. Piesakoties pašam un pie-

sakot savus klases biedrus, jau tiek
saņemta iespēja piedalīties filmas
masu skatos.
Filmas “Dvēseļu putenis” uzņemšanu plānots uzsākt 2017.gada
maijā.
Pirmās kastinga dienas jau norisinājās 2016. gada nogalē Rīgā,
bet līdz 2017. gada 10. februārim
vēl ikkatram ir iespēja pieteikties
aktieru atlases 1. kārtai.
Vairāk informācijas var iegūt,

rakstot uz e-pastu info@castingbridge.lv ar norādi: “Kastings filmai
“Dvēseļu putenis””, un saņemsiet
norādījumus, kā rīkoties.
Nebaidieties, nekautrējieties un
piesakieties līdz 2017. gada 10.
februārim!

Gunita Groša,

aktieru atlases režisore
aktieru atlases aģentūrā
CASTING BRIDGE

Ēnu diena norisināsies 15. februārī
Ikgadējā karjeras izglītības akcija “Ēnu diena 2017” šogad notiks
15. februārī, un to jau gadskārtēji Latvijā organizē biznesa izglītības biedrība “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”. Akcija Latvijā tiek organizēta kopš 2001. gada un Lielvārdes novadā tā
notiks ceturto gadu.
Ēnu diena ir pasaulē populāra
karjeras izglītības akcija, kuras laikā
1.-12. klašu skolēni apmeklē kādu
darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas
pārstāvja darba ikdienu. Karjeras
izglītības akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju
un nozaru prasībām, lai palīdzētu

jauniešiem izvēlēties profesiju un
atbilstoši sagatavotos darba tirgum
nākotnē.
Mājaslapā www.enudiena.lv no
22. janvāra skolēniem būs iespēja
pieteikties sev interesējošām profesijām gan Lielvārdes novadā, gan
ārpus tā. Savukārt Lielvārdes novada ēnu devēji (jebkurš uzņēmuma

darbinieks, kurš ir piekritis ēnošanai) savas vakances var reģistrēt līdz 16. janvārim, sazinoties ar
Lielvārdes novada jaunatnes lietu
speciālisti Zitu Bērziņu.
E-pasts: zita.berzina@lielvarde.lv,
tālr. 27633024.

Novada aktualitātes
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2016.gada 28.septembrī

Nr.21

(protokols Nr.24, punkts Nr.1)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

29.09.2016. saistošie noteikumi Nr.21 „Par Lielvārdes novada simboliku”, precizēti ar
Lielvārdes novada domes 29.12.2016. sēdes lēmumu Nr.682 (prot.Nr.30, punkts Nr.5)

Par Lielvārdes novada simboliku

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta trešo daļu
I Vispārīgi jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā lietojama un saskaņojama Lielvārdes novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldības) simbolika
– ģerboņi un logotips (turpmāk –
Simbolika), kā arī nosaka kārtību,
kādā notiek Simbolikas lietošanas
kontrole un nosaka atbildību par
Simbolikas lietošanas noteikumu
pārkāpšanu.
2. Pašvaldības
Simbolika
ir Lielvārdes novada ģerbonis, Lielvārdes pilsētas ģerbonis, Jumpravas pagasta ģerbonis,
Lēdmanes pagasta ģerbonis (turpmāk – Ģerboņi) un Lielvārdes novada logotips un sauklis.
3. Lēmumu par Simbolikas lietošanas atļaujas piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt lietošanas atļauju pieņem Pašvaldības Simbolikas
komisija (turpmāk – Simbolikas
komisija).
4. Par
Lielvārdes
novada
Simbolikas izmantošanu nodeva
nav jāmaksā.
II Lielvārdes novada pašvaldības
simbolika
5. Lielvārdes novada ģerboņa
apraksts – sudraba laukā sarkans
krusta krusts, sarkanā vairoga galvā
sudraba zobens; sarkana šaurapmale (1.pielikums);
6. Lielvārdes pilsētas ģerboņa
apraksts – sudraba laukā sarkans
krusta krusts, sarkanā vairoga galvā
sudraba zobens (2.pielikums);
7. Jumpravas pagasta ģerboņa
apraksts – zilā laukā zelta baznīca;
abpus baznīcai 6 pāļu veidā pa 3 liktas tādas pašas lapas (3.pielikums);
8. Lēdmanes pagasta ģerboņa
apraksts –dalīts pēdā ar viļņu griezumu: zaļš ar zeltu. Augšējā laukā
zelta dzirnakmens (4.pielikums).
9. Lielvārdes novada logotips
un sauklis (turpmāk – Logotips)
– Logotipā attēlots Māras krusts
jeb krustu krusts, kas redzams arī
novada ģerbonī. Krusta centrā ir
trīs vienāda izmēra Dieva zīmes.
Tie ir pagastu simboli, kas atveidoti pagastu ģerboņiem atbilstošos
krāsu toņos. Novada nosaukuma
uzrakstu veido no Lielvārdes jostas elementiem šifrētā burtu grafikā Lielvārdes tautastērpa krāsās.
Savukārt novada sauklis „Spēks viedumā” atveidots Andreja Pumpura
rokrakstā. (5.pielikums).
9.1.
Grafiskā zīme tūrisma
jomā – novada nosaukuma uzrakstu
veido no Lielvārdes jostas elementiem šifrētā burtu grafikā sarkanā
krāsā, saskaņā ar Lielvārdes novada stila grāmatā noteikto sarkanās
krāsas kodu (Pantone 187 C, CMYK:
0, 100, 80, 20, RGB: 175,26,49).
Uzrakstu vizuāli papildina trīs krāsu
Lielvārdes novada teritoriālie dalījumi un vienota tūrisma pakalpojumu sniegšanas vieta Lielvārdes
novada tūrisma informācijas centrā.
Papildus izmantots tūrisma informācijas starptautiski atpazīstamais
simbols “i” (6.pielikums);
9.2.
Grafiskā zīme izglītības
jomā – novada nosaukuma uzraks-

tu veido no Lielvārdes jostas elementiem šifrētā burtu grafikā sarkanā krāsā, saskaņā ar Lielvārdes
novada stila grāmatā noteikto sarkanās krāsas kodu (Pantone 187
C, CMYK: 0, 100, 80, 20, RGB:
175,26,49). Uzrakstu vizuāli papildina atvērtas grāmatas simbols
daudzpakāpju attīstībā – pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas, kā
arī profesionālās ievirzes un interešu izglītībā (7.pielikums);
9.3.
Grafiskā zīme sporta jomā
– novada nosaukuma uzrakstu veido
no Lielvārdes jostas elementiem šifrētā burtu grafikā sarkanā krāsā,
saskaņā ar Lielvārdes novada stila
grāmatā noteikto sarkanās krāsas
kodu (Pantone 187 C, CMYK: 0, 100,
80, 20, RGB: 175,26,49).Uzrakstu
vizuāli papildina stilizēta cilvēka
figūra kustībā - sporta un veselīga dzīvesveida simbols. To savukārt
papildina trīs simboli novada pagastu krāsās (8.pielikums);
9.4.
Grafiskā zīme „Radīts
Lielvārdes novadā”– zīmes pamatā
ir galvenais Logotips, kur iekļauts
Māras krusts jeb krustu krusts.
Krusta centrā ir arī trīs vienāda
izmēra Dieva zīmes. Tie ir pagastu simboli, kas atveidoti pagastu
ģerboņiem atbilstošos krāsu toņos.
Novada nosaukuma uzrakstu veido
no Lielvārdes jostas elementiem
šifrētā burtu grafikā. sarkanā krāsā,
saskaņā ar Lielvārdes novada stila
grāmatā noteikto sarkanās krāsas
kodu (Pantone 187 C, CMYK: 0, 100,
80, 20, RGB: 175,26,49). Elementus
papildina ar vārdu „Radīts”, kas
apliecina piederību Lielvārdes
novadam (9.pielikums);
9.5.
Grafiskā zīme Lielvārdes
novada Kultūras centram –
Lielvārdes novada Kultūras centra nosaukuma uzrakstu veido no
Lielvārdes jostas elementiem šifrētā burtu grafikā. sarkanā krāsā,
saskaņā ar Lielvārdes novada stila
grāmatā noteikto sarkanās krāsas kodu (Pantone 187 C, CMYK:
0, 100, 80, 20, RGB: 175,26,49).
Uzrakstu vizuāli papildina dreļļa
raksta fragments, ko ikdienā un
svētkos izmanto kultūras jomā. Tā
pamatā ir astoņi elementi – astoņas
Lielvārdes novada Kultūras centra
struktūrvienības (četras Lielvārdē
un Lielvārdes pagastā sarkanā
krāsā, divas Jumpravas pagastā zilā
krāsā un divas Lēdmanes pagastā
zaļā krāsā) (10.pielikums);
9.6.
Grafiskā zīme Andreja
Pumpura Lielvārdes muzejam –
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja nosaukuma uzrakstu veido no
Lielvārdes jostas elementiem šifrētā burtu grafikā. sarkanā krāsā,
saskaņā ar Lielvārdes novada stila
grāmatā noteikto sarkanās krāsas
kodu (Pantone 187 C, CMYK: 0, 100,
80, 20, RGB: 175,26,49). To vizuāli papildina divu galveno Andreja
Pumpura eposa “Lāčplēsis” tēlu –
Lāčplēša un Laimdotas – grafisks
atveidojums (11.pielikums).
III Pašvaldības Simbolikas
lietošana
10.
Ģerboņa lietošana:

10.1. Ģerboni bez saskaņošanas ar Simbolikas komisiju ir tiesīgi
lietot:
10.1.1. Pašvaldības
dome,
Pašvaldības izveidotās iestādes
un institūcijas, Pašvaldības kapitālsabiedrība un aģentūra, kā arī
Pašvaldības amatpersonas, pildot
amata pienākumus;
10.1.2. Enciklopēdijās un mācību
līdzekļos, kā arī citos zinātniska un
uzziņu rakstura izdevumos;
10.1.3. Gadījumos, ja Pašvaldība
ir oficiālais pasākuma/projekta
atbalstītājs. Ģerboņa attēlošanas
veidu un atrašanās vietu nosaka ar
pašvaldību noslēgtā līgumā;
10.2. Ģerboņus 10.1.1. punktā
minētajos gadījumos attēlo uz veidlapām rekvizītu zonā, zīmogos, uz
Pašvaldības darbinieku un domes
deputātu vizītkartēm, pie iestāžu ēkām, kā arī dienesta telpās,
Pašvaldības izdevumā „Lielvārdes
Novada Ziņas”, uz Pašvaldībai piederošajiem transportlīdzekļiem,
Pašvaldības apbalvojumiem, reklāmās par Pašvaldības organizētajiem
pasākumiem un citos Pašvaldības
reprezentācijas materiālos.
10.3. Ģerboni bez saskaņošanas ar Simbolikas komisiju var lietot arī fiziskas personas personīgām vajadzībām un fiziskas un juridiskas personas, veidojot aktuālo
notikumu apskatu, izņemot, ja:
10.3.1. Ģerboņu lietošana maldina par lietotāja juridisko statusu;
10.3.2. Lietojot Ģerboņus, tiem
netiek garantēta pienācīga cieņa;
10.3.3. Ģerboņi tiek lietoti
komerciālos nolūkos vai nekomerciālos nolūkos produkcijas izgatavošanai un/vai izplatīšanai.
10.4. Ģerboni
aizliegts
izmantot:
10.4.1. reklamējot alkoholiskus
dzērienus, tabakas produktus un
citas apreibinošas vielas, azartspēles, ar erotiku un/vai pornogrāfiju
saistītos pasākumos un izdevumos;
10.4.2. uz izstrādājumiem un/vai
pasākumos, kas saistīti ar vardarbību, nacionālā, rasu naida vai nesaticības veicināšanu un var radīt
negatīvu Lielvārdes novada tēlu;
10.5. Lietojot Ģerboni, tam
precīzi jāatbilst apstiprinātajam
Ģerboņa etalonparaugam.
10.6. Citos 10. punktā neminētos gadījumos Ģerboņu lietošana
jāsaskaņo ar Simbolikas komisiju.
11.
Logotipa lietošana:
11.1. Logotips ir Pašvaldības
īpašums, ko lieto, lai veicinātu
Lielvārdes novada atpazīstamību
Latvijā un ārpus tās.
11.2. Logotipu bez saskaņojuma ar Simbolikas komisiju var lietot, ja:
11.2.1. Logotips tiek izmantots
nekomerciālām vajadzībām;
11.2.2. Pašvaldība ir oficiālais
pasākuma/projekta atbalstītājs.
Logotipa attēlošanas veidu, atrašanās vietu nosaka ar pašvaldību
noslēgtā līgumā;
11.2.3. Logotipam tiek garantēta
cieņa.
11.3. Logotipa izmantošana
jāsaskaņo ar Simbolikas komisiju, ja:

11.3.1. Logotips tiek izmantots
komerciālām vajadzībām;
11.3.2. Logotips tiek izvietots uz
celtnēm vai konstrukcijām.
11.4. Logotipu var attēlot uz
vizītkartēm, pašvaldības izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas”, uz dažādiem reprezentācijas materiāliem,
reklamējot dažādus Lielvārdes
novadā organizētus pasākumus, preces vai pakalpojumus un
citos gadījumos, ievērojot šajos
Noteikumos noteiktās prasības.
11.5. Logotipu
aizliegts
izmantot:
11.5.1. reklamējot alkoholiskus
dzērienus, tabakas produktus un
citas apreibinošas vielas, azartspēles, ar erotiku un/vai pornogrāfiju saistītos pasākumos un izdevumos, kā arī uz izstrādājumiem un/
vai pasākumos, kas saistīti ar vardarbību, nacionālā, rasu naida vai
nesaticības veicināšanu un var radīt
negatīvu Lielvārdes novada tēlu;
11.5.2. ja tam netiek garantēta cieņa vai tas var radīt negatīvu
Lielvārdes novada tēlu;
11.6. Lietojot Logotipu, tam
precīzi jāatbilst apstiprinātajam
Logotipa etalonparaugam.
IV Atļaujas izsniegšana
un anulēšana
12.
Lai saņemtu Simbolikas
komisijas atļauju (turpmāk –
Atļauja), juridiskai vai fiziskai personai jāiesniedz iesniegums (12.
pielikums) Simbolikas komisijai.
13.
Pēc iesnieguma saņemšanas, Simbolikas komisija 1
(viena) mēneša laikā lemj par :
13.1. Atļaujas
piešķiršanu
izmantot Simboliku (13.pielikums);
13.2. Atteikumu izsniegt atļauju Simbolikas lietošanai.
14.
Atļauju izvietot Simboliku
uz pārtikas izstrādājumu iepakojumiem izsniedz, ja persona un tās
piedāvātais ražojums atbilst visām
kritērijos noteiktajām prasībām
(14. pielikums).
15.
Atļauju izvietot Simboliku
uz celtnēm vai konstrukcijām
Simbolikas komisija izsniedz, ja
persona un tās piedāvātais objekts
atbilst visām kritērijos noteiktajām
prasībām (15.pielikums).
16. Atļauju izvietot Simboliku uz
citiem materiāliem, precēm, ko paredzēts izgatavot, izplatīt vai prezentēt komerciālos nolūkos, Simbolikas
komisija sniedz, ja prece vai materiāls atbilst visām kritērijos noteiktajām prasībām (16. pielikums).
17.
Atļauju izvietot Ģerboni
uz materiāliem, precēm, Simbolikas
komisija izsniedz, ja prece vai materiāls atbilst visām kritērijos noteiktajām prasībām (17. pielikums).
18.
Atļauja tiek izsniegta uz 2
(diviem) gadiem.
19.
Atļauja apliecina personas tiesības lietot Simboliku Atļaujā
noteiktajam mērķim, noteiktajā
laika periodā.
20.
Simbolikas komisija ir tiesīga anulēt piešķirto atļauju, ja
20.1. tās saņēmējs Simboliku
izmanto atļaujā nenoteiktajiem
mērķim;

20.2. tās saņēmējs nenodrošina cieņu Simbolikai.
V. Simbolikas lietošanas atļaujas
saņemšana
21.
Atļaujas
saņemšanai
fiziskām un juridiskām personām
Simbolikas komisijai jāiesniedz:
21.3. iesniegums,
norādot
izmantošanas mērķi un aprakstu;
21.4. izstrādājuma skices vai
etalona paraugs;
21.5. ziņas par plānotajiem
ražošanas apjomiem;
21.6. citi dokumenti, ja nepieciešams (saskaņā ar iesnieguma
veidlapu)
21.7. iesniegums ar pielikumiem jāievieto aploksnē, uz kā
jānorāda adresāts – „Simbolikas
komisijai” – un tā jānogādā (jāiesniedz, jānosūta) Pašvaldības un
valsts vienotajā Klientu apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā).
22.
Simbolikas komisija neizsniedz Atļauju ja:
22.1. Iesniegumā
par
Simbolikas izmantošanu Simbolikas
izmantošanas mērķis vai veids
neatbilst Noteikumiem;
22.2. Iesniegumā
par
Simbolikas izmantošanu ir norādītas nepatiesas ziņas par iesnieguma autoru;
22.3. Persona pēdējā gada
laikā sodīta par Simbolikas lietošanu bez Atļaujas un/vai necienīgām darbībām pret publiski lietotu
Simboliku.
23.
Atļaujai vai tās kopijai
jāatrodas preces realizēšanas vietā,
ja Simboliku izmanto komerciāliem
nolūkiem.
24.
Simbolikas
komisijas
lēmumu par Atļaujas izsniegšanu
vai atteikumu to izsniegt persona var apstrīdēt Lielvārdes novada
domes priekšsēdētājam.
25.
Lielvārdes
novada
domes priekšsēdētāja lēmumu
par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
VI. Atbildība un kontrole
26.
Administratīvo pārkāpumu protokolu par noteikumos
minētajiem pārkāpumiem ir tiesīgi sastādīt Pašvaldības izpilddirektors un Pašvaldības policijas
amatpersonas.
27.
Pēc 27.punktā minēto
institūciju amatpersonu pieprasījuma ražotājam vai tirgotājam jāuzrāda Atļauja un ražojamā vai pārdodamā produkcija.
28.
Par šo Noteikumu pārkāpumiem administratīvo pārkāpumu
lietas izskata Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā noteiktajā
kārtībā.
VII. Noslēguma jautājumi
29.
Fiziska persona, bez
Pašvaldības atļaujas, ir tiesīga
Simboliku lietot līdz 2017. gada
30.jūnijam. Pēc šajā punktā noteiktā termiņa fiziskas personas ir
Turpinājums 8.

lpp.
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Turpinājums no 7.

lpp.

tiesīgas izmantot Simboliku saskaņā ar Noteikumu prasībām, nepieciešamības gadījumā saņemot
Simbolikas komisijas atļauju.
30.
Juridiska persona, bez
Pašvaldības atļaujas, ir tiesīga
Simboliku lietot 2 (divus) mēnešus pēc šo Noteikumu spēkā stāšanās. Pēc šajā punktā noteiktā
termiņa juridiskas personas ir tiesīgas izmantot Simboliku saskaņā ar Noteikumu prasībām, nepieciešamības gadījumā saņemot
Simbolikas komisijas atļauju.
Domes priekšsēdētājs I.Balodis
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5.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada
simboliku”

Lielvārdes novada
logotips un sauklis
latviešu un
angļu valodā

1.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada
simboliku”

11.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

9.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

Grafiskā zīme
„Radīts Lielvārdes
novadā”

Lielvārdes novada
ģerbonis

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

2.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada
simboliku”

Grafiskā zīme
tūrisma jomā

Lielvārdes pilsētas
ģerbonis

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

3.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada
simboliku”

Jumpravas pagasta
ģerbonis

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

7.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

Grafiskā zīme
izglītības jomā
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

4.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada
simboliku”

Lēdmanes pagasta
ģerbonis

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Grafiskā zīme
Lielvārdes novada
Kultūras centram

Grafiskā zīme
A. Pumpura
Lielvārdes muzejam

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

6.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

10.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

12.pielikums
Lielvārdes novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

Iesnieguma paraugs Simbolikas komisijai
LIELVĀRDES NOVADA DOME
PVN reģ.Nr.90000024489,Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070, tel.65053370,
fax.65053775, e-pasts dome@lielvarde.lv
Lielvārdē
IESNIEGUMS LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS SIMBOLIKAS KOMSIJAI
__________________________________________________________________________
/ personas nosaukums / personas vārds, uzvārds/
__________________________________________________________________________
/reģistrācijas numurs / personas kods/
__________________________________________________________________________
/juridiskā adrese, telefona nr. / dzīvesvietas adrese, telefona nr./
__________________________________________________________________________
/ paraksttiesīgās / pilnvarotās personas vārds, uzvārds, telefona nr./
1. Izmantojamā simbolika (lūdzam atzīmēt atbilstošo):
Ģerbonis
Grafiskā zīme „Radīts Lielvārdes novadā”
Cits (kāds?) ______________________________
2. Izstrādājuma nosaukums, uz kā paredzēts lietot simboliku:
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________Vai izstrādājumu paredzēts
izplatīt komerciālos nolūkos?
Jā 		
Nē
3. Kur un kā tiks realizēts izstrādājums?
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Pielikumā:
· izstrādājuma skices vai etalona paraugs
· ziņas par plānotajiem ražošanas apjomiem
Simbolikas izvietošanai uz celtnēm, konstrukcijām papildu iepriekš minētajam pielikumā jāpievieno:
· Objekta īpašnieka rakstisks apliecinājums, ka ir atļauts uz objekta izvietot simboliku
· Objekta īpašnieka rakstisks apliecinājums, ka objekta lietošana, uzturēšanās pie tā vai tā iekšpusē ir droša
un nerada apdraudējumus
___.___._____			 _______________
/______________________
/
dd. mm. gggg					
paraksts
vārds, uzvārds
Iesniegums ar pielikumiem jāievieto aploksnē, uz kā jānorāda adresāts – „Simbolikas komisijai” – un
tā jānogādā Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (Raiņa ielā 11A, Lielvārdē).
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

13.pielikums
Lielvārdes novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

8.pielikums
Lielvārdes novada domes
28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

Grafiskā zīme
sporta jomā

Simbolikas lietošanas atļaujas paraugs
LIELVĀRDES NOVADA DOME
Lielvārdes novada Simbolikas komisija
PVN reģ.Nr.90000024489,Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070, tel.65053370, fax.65053775,
e-pasts dome@lielvarde.lv
Lielvārdē
ATĻAUJA
Lielvārdes novada simbolikas lietošanai
Atļaujas saņēmējs ___________________________________________________________

Novada aktualitātes
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__________________________________________________________________________
Izmantojamā simbolika__________________________________
Izstrādājuma apraksts____________________
Atļauja derīga līdz____________________________________________________________
Piezīmes_____________________________
Pielikumā: Izstrādājuma dizaina skice.
___.___._____ ___________________________
/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
dd. mm. gggg		
Komisijas priekšsēdētāja paraksts

17.pielikums
Lielvārdes novada domes 28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

/
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

14.pielikums
Lielvārdes novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

Kritēriji Simbolikas izvietošanai
uz pārtikas precēm
Atzīme
par atbilstību

Persona ir reģistrēta Pārtikas un veterinārā dienesta publiski pieejamajā datubāzē
Prece un tās vizuālais noformējums atbilst citām Noteikumos minētajām prasībām.
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

15.pielikums
Lielvārdes novada domes 28.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

Kritēriji Simbolikas izvietošanai
uz konstrukcijām, celtnēm
Kritērijs

Kritēriji Simbolikas izvietošanai
uz citām komerciālos nolūkos
izmantojamām precēm vai materiāliem
Kritērijs

vārds, uzvārds

Kritērijs

9

Atzīme
par atbilstību

Objekta īpašnieks ir rakstiski apliecinājis, ka atļauj uz objekta izvietot Simboliku
Objekta lietošana, uzturēšanās pie tā vai tā iekšpusē ir droša un nerada apdraudējumus, ko
rakstiski apliecinājis objekta īpašnieks
Objekts ir estētisks un Simbolikas izvietošana uz tā ir tehniski un vizuāli piemērota
Objekts un tā vizuālais noformējums atbilst citām Noteikumos minētajām prasībām.
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Atzīme
par atbilstību

Simboliku paredzēts lietot veidā, kas atbilst Simbolikas
aprakstiem un Noteikumos izvietotajiem pielikumiem
Izgatavojamais izstrādājums ir kvalitatīvs un piemērots
Simbolikas izvietošanai, kā arī neradīs negatīvu tēlu
par Lielvārdes novadu
Izstrādājums un tā vizuālais noformējums atbilst citām
Noteikumos minētajām prasībām
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

17.pielikums
Lielvārdes novada domes 28.09.2016. saistošajiem
noteikumiem Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”

Kritēriji Ģerboņu izvietošanai uz
jebkāda veida precēm vai materiāliem
Kritērijs

Atzīme
par atbilstību

Preces vai materiāla skices un/vai etalonu paraugi
atbilst Ģerboņu heraldiskajiem aprakstiem
Izgatavojamais izstrādājums ir kvalitatīvs un piemērots
Simbolikas izvietošanai, kā arī neradīs negatīvu tēlu par
Lielvārdes novadu
Ģerbonis netiek atveidots, reklamējot alkoholiskus
dzērienus, tabakas produktus un citas apreibinošas
vielas, azartspēles, ar erotiku un/vai pornogrāfiju
saistītos pasākumos un izdevumos, kā arī produktos
un/vai pasākumos, kas saistīti ar vardarbību, nacionālā,
rasu naida vai nesaticības veicināšanu
Izstrādājums un tā vizuālais noformējums atbilst citām
Noteikumos minētajām prasībām
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Lielvārdes novada domes 2016. gada 28. septembra saistošo noteikumu
Nr. 21 “Par Lielvārdes novada simboliku”

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
7.punktu un 43.panta trešo daļu
1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi veicināt vienotu pieeju Lielvārdes
novada simbolikas izmantošanā.
2.1. Saistošie noteikumi nosaka, ka pašvaldības simbolika ir Lielvārdes novada
ģerbonis, Lielvārdes pilsētas ģerbonis, Jumpravas pagasta ģerbonis, Lēdmanes
pagasta ģerbonis un Lielvārdes novada logotips un sauklis.

2.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā lietojama un saskaņojama
Lielvārdes novada pašvaldības simbolika – ģerboņi un logotips. Tāpat tie nosaka
kārtību, kādā notiek simbolikas lietošanas kontrole un nosaka atbildību par
simbolikas lietošanas noteikumu pārkāpšanu.
3. Informācija par plānoto
Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu būs minimāla – iespējams
projekta ietekmi uz
būs nepieciešams veikt atlīdzību ar Saistošajiem noteikumiem izveidotajai
pašvaldības budžetu
Simbolikas komisijai (ja komisijas pienākumi neietilps pašvaldības darbinieku
amata pienākumos).
4. Informācija par plānoto
Saistošie noteikumi pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
saistošo noteikumu ietekmi teritorijā – būs iespēja izmantot logo un tā grafiskās zīmes uz Lielvārdes novadā
uz uzņēmējdarbības vidi
radītiem izstrādājumiem.
pašvaldības teritorijā

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Pašvaldības policijas amatpersonas ir tiesīgas izteikt mutisku brīdinājumu
vai sastādīt protokolu par nesaskaņotu simbolikas izmantošanu.
5.2. Par šo Noteikumu pārkāpumiem administratīvo pārkāpumu lietas izskata
Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā noteiktajā kārtībā un lēmumus
pieņem Pašvaldības Administratīvā komisija.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

5.3. Pašvaldība izveidos Simbolikas komisiju, kas lems jautājumus par
pašvaldības simbolikas lietošanas atļaujas piešķiršanu vai atteiks piešķirt
lietošanas atļauju.
Saistošo noteikumu projekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā
publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv
Domes priekšsēdētājs Imants Balodis

2017. gada putns – dzeltenā cielava
Par 2017. gada putnu izvēlēta dzeltenā cielava Motacilla flava –
tā ziņo Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB).
Dzeltenā cielava ir mitru zālāju putns, un tā populācija pēdējo
gadu laikā ir ievērojami samazinājusies. Lauksaimniecības zemju
pamešanas rezultātā mitros zālājus apdraud aizaugšana vai tie
pārvēršas aramzemēs. Intensīva
lauksaimniecība ir viens no draudiem dzeltenajai cielavai arī citās
Eiropas valstīs. Eiropas Putnu
uzskaišu padomes dati liecina
par sugas populācijas lejupslīdi
arī Eiropā kopumā, taču šis skaita kritums nav bijis tik dramatisks kā Latvijā. Kopš 1995. gada
Latvijā dzeltenās cielavas populācija samazinājusies par 95%!
LOB aicina iedzīvotājus par
dzelteno cielavu ziņot portālā

dabasdati.lv, lai apzinātu atlikušās
šīs sugas atradnes, un mērījumus
varētu iekļaut otrajā Eiropas ligzdojošo putnu atlantā. Tāpat Gada
putna akcijas ietvaros norisināsies
zīmējumu un foto konkursi. To
nolikumi tiks publicēti LOB interneta vietnē www.lob.lv līdz februāra beigām.
Latvijā sastopamas ir četras
cielavu sugas – baltā cielava
(Latvijas nacionālais putns), dzeltenā cielava (2017. gada putns),
kā arī citroncielava (ligzdo pļavās) un pelēkā cielava (Latvijā
reta ligzdotāja pie straujām upītēm).

Zane Aperāne,

informācijas līdzekļu redaktore

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests aicina iedzīvotājus
nesatraukties par gulbjiem
VUGD ziņo, ka janvārī vairākkārt ir saņēmis satrauktus iedzīvotāju zvanus par to, ka šajā aukstajā laikā ledū ir iesaluši gulbji.
Visos šajos gadījumos ugunsdzēsēji glābēji devās palīgā gulbjiem, bet, ar glābšanas dēli nokļūstot līdz viņiem, atklājies, ka
putni nav iesaluši ledū un tie bez problēmām pacēlās spārnos un
aizlidoja projām.
VUGD ir sazinājies ar Latvijas
Dabas muzeja ornitologu, lai
noskaidrotu, cik liela ir varbūtība, ka gulbji ziemas laikā varētu
iesalt ledū. Ornitologs atzina, ka
viņam nav zināms neviens gadījums, kad gulbis patiešām būtu
iesalis ledū. Ir pieļaujams, ka zināmos apstākļos gulbis patiešām

varētu iesalt, bet tad putnam ir
jābūt kaut kādām problēmām,
piemēram, traumām, vai arī putns
jau ir nomiris. Katrā ziņā gadījumi,
kad putns iesalst ledū un joprojām
ir dzīvs, pat, ja teorētiski ir iespējami, ir ārkārtīgi reti.

Zane Aperāne,

informācijas līdzekļu redaktore
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Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā
Labklājības ministrija informē par vairākām būtiskām izmaiņām,
kas stājas spēkā 2017. gadā.
No 2017. gada 1. janvāra:
• Minimālā mēneša darba alga
normāla darba laika ietvaros ir 380
eiro.
• 2017. gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī saskaņā ar
nolikumu „Par izdienas pensijām”
piešķirtās izdienas pensijas), kuras
piešķirtas vai pārrēķinātas 2011.
gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas
sāka saņemt ekonomiskās krīzes
laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara.
Pārskatīto pensijas apmēru noteiks
no 2017. gada 1. janvāra un par
periodu no 1. janvāra to izmaksās
līdz 2017. gada jūnijam.
• Slimības pabalstu izmaksās
cilvēkiem, kuriem darba nespēja
iestājusies nodarbinātības periodā. Pēc darba attiecību pārtraukšanas cilvēkiem ir tiesības iegūt
bezdarbnieka statusu, reģistrējoties
Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā
arī saņemt bezdarbnieka pabalstu.
•
Pagarinās
bezdarbnieka
pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas
periodu – sociālās apdrošināšanas
iemaksām bezdarba gadījumam
būs jābūt veiktām ne mazāk kā 12
mēnešus pēdējo 16 mēnešu perio-

dā (šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu
periodā) pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Personai, kura
bezdarbnieka statusu būs ieguvusi līdz 2017. gada 31. martam,
tiesības uz bezdarbnieka pabalstu
noteiks saskaņā ar līdzšinējo tiesisko regulējumu, kas ir spēkā līdz šī
gada beigām. Tādējādi šiem cilvēkiem, lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, būs jābūt veikušiem
sociālās iemaksas vismaz 9 mēnešus 12 mēnešu periodā.
• Tiesības uz vecāku pabalstu būs
arī tad, ja darba tiesiskās attiecības
ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi,
bet beigušās šā atvaļinājuma laikā.
• Ģimenes valsts pabalsts par
ceturto un nākamajiem bērniem
būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas
informācijas sistēmās, paredzēts
pārejas periods. Proti, VSAA no
2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un starpību
izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 1. maijam.
• Valsts sociālos pabalstus (ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā nodro-

šinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12
mēnešu) laikā no tiesību rašanās
dienas.
• Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vecāku pabalsta
saņēmējiem un bērna kopšanas pabalsta saņēmējiem pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai
pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai tiks veiktas no 171 eiro
(šobrīd no 142,29 eiro). Savukārt
bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā
par personu turpmāk veiks sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas arī invaliditātes apdrošināšanai (šobrīd invaliditātes apdrošināšanas stāžā šo laiku neieskaita),
un šīs iemaksas veiks no 171 EUR
(šobrīd – no 71,14 eiro).
• Valsts sociālā nodrošinājuma
pabalstu (šobrīd – 64,03 eiro, personai ar invaliditāti kopš bērnības
– 106,72 eiro) piešķirs personai,
kurai nav tiesību uz valsts pensiju, nav nodarbināta un ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai
nepieciešamo vecumu (iepriekš –
pabalstu piešķīra, ja persona bija
par 5 gadiem pārsniegusi vecuma
pensijas piešķiršanai nepieciešamo
vecumu).
• Vienam no adoptētājiem, kurš
adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz trim
gadiem, piešķirto 10 kalendāra
dienu atvaļinājumu apmaksās 80%
apmērā no vidējās apdrošināšanas

iemaksu algas un par šo laiku tiks
veiktas iemaksas sociālajai apdrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
• Vecāku pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks
veiktas sociālās apdrošināšanas
iemaksas pensiju apdrošināšanai,
apdrošināšanai pret bezdarbu un
invaliditātes apdrošināšanai no 171
eiro (līdz šim no 142,29 eiro).
• Pilnveidoti nosacījumi vecāku
pabalsta piešķiršanai – no 2017.
gada 1.janvāra tiesības uz vecāku
pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās
šā atvaļinājuma laikā (līdz šim,
pretendējot uz vecāku pabalstu,
svarīgs nosacījums bija atrašanās
darba tiesiskajās attiecībās uz vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi).
• Pabalsts aizbildnim par bērna
uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam būs 95 eiro, par bērna uzturēšanu no septiņiem līdz 18 gadiem
– 114 eiro (līdz šim 45,53 eiro).
VSAA no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz 2017. gada 1. jūlijam (pārejas periods nepieciešams
izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).
• Atlīdzība par adoptējamā bērna
aprūpes nodrošināšanu būs 171
eiro (līdz šim 49,80 eiro) Turklāt tiks
veiktas arī sociālās apdrošināšanas

iemaksas par periodu, kurā bērns
atrodas adoptētāja aprūpē. VSAA
no 2017. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību
izmaksās līdz 2017. gada 1. aprīlim (pārejas periods nepieciešams
izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).
No 2017. gada 1. aprīļa:
• Palielinās valsts atbalstu
apgādnieku zaudējušiem bērniem
– apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos apmērus. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma
sasniegšanai minimālais apmērs
būs 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro), bet
pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 eiro.
VSAA pārskatīs pabalsta apmēru,
un par periodu no 1.aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017.gada 30.septembrī (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).
No 2017. gada 1. oktobra:
• Pensiju indeksācijā piemēros 50% (iepriekšējo 25% vietā)
no apdrošināšanas iemaksu algas
reālā pieauguma procentiem.
Informāciju sagatavojis

Egils Zariņš,

Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko
attiecību speciālists, tālr.
64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Lielvārdes florbolisti izcīna 3. vietu Helsinki Floorball Cup 2017
Trenera Iļjas Nazarova trenētie sportisti 6.-8. janvārī piedalījās starptautiskajā turnīrā Helsinki Floorball Cup 2017. Jaunajiem sportistiem tika dota iespēja ne tikai pierādīt
savu sportisko prasmi, bet arī psiholoģisko sagatavotību, patstāvību, atbildību. Piedzīvoti daudzi pārdzīvojumiem bagāti mirkļi gan par uzvarām, gan par neparedzētām situācijām, piemēram, trauksmes signālu un ārkārtas evakuāciju no pazemes sporta zāles, kura atrodas apmēram 15 m zem zemes. Ar prieku un pozitīvu skaudību apskatījām
visas 3 sporta halles, kurās notika turnīrs, jo par tāda lieluma hallēm, kurās atrodas pat 10 florbola laukumi, skrejceļš un citi laukumi aktivitātēm, jebkura Latvijas pilsēta
varētu tikai sapņot! Apmeklējām Somijas virslīgas florbola spēli, kurā varēja vērot augsta līmeņa sportistu profesionālo spēli.
Kopumā
aizvadīts
veiksmīgs turnīrs. Vecuma grupā
(2002.-2004.g.dzimušie), kurā startēja arī lielvārdieši, elites divīzijā bija
16 komandas. Grupu spēlēs gūtas
visas 3 uzvaras: pret Kirkkonummi
Rangers sininen rezultāts 8:1; Korska
Haukat 12:2; Merikoski SBT Apassit
03 East 4:3. Izslēgšanas spēlē gūta
uzvara pār somu komandu Loiske

Thunder ar rezultātu 5:2. Pusfinālā
tikāmies ar Tikkurilan Tiikerit Edustus
P03 komandu. Bija manāms stress,
pašu pieļautās kļūdas, nogurums,
kas lika piekāpties ar rezultātu 3:5.
Iniciatīva spēlē par 3.vietu gan bija
mūsu rokās un somu komanda FBT
Karhut 03 White uzvarēta ar rezultātu 4:1! Komandā spēlēja: Kārlis
Jansons, Anrijs Pavlovs, Edmunds

Skulte, Armands Skulte, Raivis
Maisiulis, Toms Emīls Jēkabsons,
Gustavs Rolands Ražinskis, Kārlis
Rudzītis, Oskars Tutāns, Ingars Pinka,
Lauris Kārkliņš, Armands Savins,
Niks Nazarovs.
Pagājušajā
gadā
Helsinki
Floorball Cup 2016 komanda izcīnīja 1.vietu. Esam gandarīti, ka spējam kvalitatīvi startēt un pierādīt

Jumpravas kultūras nams atzīmēs
105 gadu jubileju
Jumpravas kultūras nams 2017. gada 18. februārī plkst. 19.00 atzīmēs Jumpravas kultūras nama 105 gadu jubileju!
Aktīva kultūras dzīve Jumpravā
aizsākās 1912.gadā, laikā, kad tika
uzcelts Labdarības biedrības nams
par tautas saziedotiem līdzekļiem.
Labdarības Biedrības nams tika
uzcelts vietā, kur šobrīd atrodas
Jumpravas kultūras nams. Kultūras
nams atjaunots trīs reizes – pēc I
Pasaules kara 1924.gadā, tad 1969.
gadā, pēdējoreiz 1989.gadā. Tomēr
kultūras dzīves veidotāji jau rosījās
no 1872.gada, kad tika izveidota
Labdarības biedrība, kas aktīvi rūpējās par kultūras dzīves stiprināšanu
un veidošanu!
Kultūras dzīve Jumpravā vienmēr un visos laikos ir bijusi aktīva, kurā jau no senatnes izveidojās rosīga sabiedriskā dzīve, par

to vēlamies teikt lielu paldies kultūras dzīves uzturētājiem un veidotājiem, kas neatlaidīgi rūpējušies par amatierkolektīvu labsajūtu, iedzīvotāju vēlmi apmeklēt
pasākumus. No 1900.gada līdz laikam pēc II Pasaules kara nebija
algotu kultūras darbinieku, kultūras dzīvi pagastā veidoja entuziasma pilni iedzīvotāji. Sirsnīgs paldies visiem kultūras dzīves veidotājiem Jānim Lapiņam, Leokādijai
Muciņai, Modrim Purenim, Katrīnai
Ludboržai, Birutai Rečai, I.Zvaigznei,
Genovefai Porietei, Veltai Zariņai,
Gustavam Krūmiņam, Aldai Vēverei,
Ritai Kiršholcei, Guntim Gailītim,
Agrim Jansonam, Līgai Ludboržai,
Diānai Keivišai, Anitai Stepiņai,

Rudītei Onckulei, Ritai Ašmanei,
Sandrai Kaktiņai, Alīsei Vorobejai,
Lienei
Purvinskai,
Visvaldim
Briedim, Sandrai Karulei, Agrim
Pikšenam, Laurai Sīlei-Paičai, Sintijai
Jurgelānei! Sirsnīgs paldies pašdarbniekiem, kā arī visiem aktīvajiem
novadniekiem, kas visos laikos
atbalstījuši kultūras dzīvi Jumpravā!
Aicinām bijušos kultūras darbiniekus, pašdarbniekus un visus,
kam tuva Jumpravas kultūras
dzīve, pieteikties svētku pasākumam Jumpravas kultūras namā
līdz 15.februārim vai pa tālruni
25450061; e-pastu: knjumprava@
lielvarde.lv.
Uz tikšanos Jumpravas kultūras
namā!

Dace Nikolaisone,

LdNKC Jumpravas kultūras
nama vadītāja

florbola lielvalsts Somijas spēlētājiem, ka arī Latvijā aug spēcīgi florbolisti, kuri cīnās par medaļām!
Izsakām lielu pateicību trenerim Iļjam Nazarovam, sportistu vecākiem, Lielvārdes novada
sporta centra direktoram Ainaram
Puķītim, Lielvārdes novada pašvaldībai, SIA „Roters”, SIA „Arboeks”,
SIA „Gaļas nams – Ādaži” par atbal-

stu, finansiālu un cita veida materiālu palīdzību!
P.S. Sportistiem ir nepieciešami
jauni iesildīšanās tērpi, tāpēc būsim
pateicīgi katram atbalstītājam par
jebkādu materiālu palīdzību!

Oksana
Grimaļuka-Nazarova,

LNSC direktora vietniece
mācību darbā
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“Ogre Juniors” U11
komanda uzvar
turnīru Slovākijā
No 27. decembra līdz 29. decembrim Slovākijas pilsētā Trebišovā
norisinājās trešais pēc kārtas MULTI SPORT CHRISTMAS CUP 2016
turnīrs 2006-2007. gadā dzimušajiem zēniem. Turnīrā piedalījās 5
komandas, 2 no Slovākijas – mājiniece ‘’MŠKM TREBIŠOV’’ un ‘’HK
Mládež Michalovce’’, Ungāru komanda ‘’DVTK Jegesmedvék Miškolc’’, Ukrainas ‘’HC Kryžynka Kyjev’’ un trenera Edgara Adamoviča
vadītā komanda ‘’Ogres Juniors’’ no Latvijas.
“Ogre Juniors” klubu pārstāv ne
tikai ogrēnieši, bet arī bērni no
Lielvārdes. Turnīrā piedalījās lielvārdieši: uzbrucēji – Linards Ločmelis,
Rolands Rāmutis, Dāvis Pāvulāns
un aizsargs- Kevins Lukša.
Turnīrs iesākās ar uzvaru pār
Ukrainas komandu ar rezultātu 5:3,
dienas otrajā spēlē tika pieveikta komanda no Ungārijas ar rezultātu 6:0, nākamajā dienā “Ogres
Juniors” komanda tikās ar mājinieci, kura turnīrā ieguva 2. vietu, tā
tika pieveikta ar graujošu uzvaru
11:1, turnīru “Ogre” noslēdza ar
pēdējās vietas ieguvēju ‘’HK Mládež
Michalovce’’ ar rezultātu 16:0 un
ieguva pirmo vietu sacensībās.
‘’Ogre Juniors’’ turnīra sastāvs:
Treneris – Edgars Adamovičs,

vārtsargi – Roberts Kravalis un
Krists Rotkājs, aizsargi – Niks
Ivaškko,
Ričards
Pētersons,
Oskars Nils Briedis, Edvards Rauls
Laganovskis, Jānis Placēns, Rauls
Ladusāns, Kevins Lukša, uzbrucēji – Bruno Osmanis, Linards Hugo
Zemnickis, Dāvis Pāvulāns, Daniels
Dzedulis, Haralds Matskins, Dāvids
Kononovičs, Aleksandrs Raskins,
Valdemārs Pitkēvičs, Linards
Ločmelis, Rolands Rāmutis.

Edgars Adamovičs,

‘’Ogre Juniors’’ treneris

Lielvārdieši, kas spēlē „Ogres Juniors” U11 sastāvā: Dāvis Pāvulāns,
Kevins Lukša, Linards Ločmelis un
Rolands Rāmutis.
Foto no personiskā arhīva

Bokss Lielvārdē

Paldies par treniņu, noskan balsis, un tu paliec zālē viens, lai pārģērbtos, kaut ko piekārtotu, savāktu
steigā aizmirstās audzēkņu mantas un, visu to darot, pārdomātu – kā tas ir, ja tu esi treneris un
atbildīgs par tiem, kuri izvēlējušies tevi un tavu sporta veidu.
No septembra Lielvārdes sporta
centrā atkal darbojas boksa sekcija,
kuru apmeklē dalībnieki vecumā no
7-50 gadiem (tātad gan skolēni, gan
pieaugušie), un katrs trenējas savu
spēku amplitūdā.
Mīts, ka bokss ir ļoti bīstams
sporta veids, laikam ir un paliks
tikai mīts. Izdevīgs arī tiem, kuri
gribētu ar boksu nodarboties, bet
baidās. Iepriekšējos rakstos esmu
stāstījis par to, kuri sporta veidi
traumatisma ziņā ir bīstamākie.
Amatieru bokss pieticīgi ierindojas
šī topa pirmā desmita beigu daļā.
Fakts, ka neveiksmīga trieciena

gadījumā asiņo deguns, atbilst
patiesībai, bet asinis tek arī iesnu
un deguna urbināšanas laikā,
īpaši tiem, kam vāji asinsvadi.
Pieredzējis sportists pretinieku
savam degunam klāt nelaidīs.
Turklāt boksa nodarbībās tiek darīts
viss, lai izvairītos no traumām,
tāpēc vispirms tiek domāts par
audzēkņu fizisko attīstību, tiek
veikti neskaitāmi vingrinājumi, jo
no tiem būs atkarīga boksera stāja,
izpildītie sitieni, aizsargreakcija.
Pirmie 2-3 treniņu mēneši garantē
traumu minimumu nākotnē.
Un kur nu vēl mīts, ka visiem

Lielvārdes novada basketbola
čempionāta 3. posms notiks
Lielvārdes pamatskolā
21. janvārī Lielvārdes pamatskolas sporta zālē Avotu ielā 2 notiks
Lielvārdes novada 4. atklāta basketbola čempionāta 3. posms.
Pirmajā spēlē par savu pirmo uzvaru spēkosies Visa Veida Kustība un
LNSKAF. Abas komandas līdz šim nav spējušas gūt uzvaras, pēc šīs spēles viena no tām dosies mājās ar pirmo uzvaru. Spēles sākums 12.00.
Otrajā spēlē čempionāta tabulas līderi Avotu Reprezent centīsies
pārspēt Nacionālo Bruņoto spēku Gaisa spēku komandu GS AB. Spēles
sākums 13.30.
Rezultātu tabula:
V

Komanda

U-Z

+/-

%

1.

Avotu Reprezent

2-0

102

100

2.

ELVI

2-0

57

100

3.

Visa Veida Kustība 0-1

-15

0

4.

GS AB

0-1

-20

0

5.

LNSKAF

0-2

-124

0

4. posms notiks 11. februārī Lielvārdes pamatskolā: plkst. 12.00 Visa
Veida Kustība pret GS AB, plkst. 13.30 ELVI pret Avotu Reprezent.

Reinis Otisons,

sporta darba organizators

bokseriem ir lauzts deguns? Lauzts
deguns visbiežāk ir nevis boksera,
bet lecīga nemākuļa vizītkarte.
Bokss Latvijā ir 97 gadus vecs!
Latvijā 20. gadsimta divdesmitajos
gados boksu popularizēja angļu
jūrnieki un toreizējais angļu
vicekonsuls Latvijā H. T. Holls.
Visiem par lielu pārsteigumu
1923. gada pavasarī Vingrošanas
biedrības pārpildītajā zālē Rīgā
uzvarēja 3 mūsu bokseri: A. Grasis,
K. Tomsons un Ž. Dzenis (starp citu,
mans treneris). Pārējie 5 zaudēja.
Sacensības ar angļu jūrniekiem
bija nozīmīgs notikums visas valsts
boksa dzīvē. Pakāpeniski ieguvuši
pieredzi, latvieši sāka jūrniekus
uzvarēt. Drīz vien par boksu sāka
interesēties pat tie, kas iepriekš
pret to izturējās noraidoši. Pirmās
starptautiskās sacensības, kurās
piedalījās Latvijas bokseri, notika
1923. gadā Helsinkos. Daži latviešu
sportisti savu laimi profesionālajā
ringā izmēģināja ārzemēs.
Par pašiem boksa pirmsākumiem
tiek uzskatīti zīmējumi uz sienām
Senajā Grieķijā pirms mūsu ēras.
Dūru cīņas Krievijā ir datētas ar
990. gadu.
Pirmie noteikumi izstrādāti 1682.
gadā Anglijā, taču bokss mūsdienu
izpratnē tur radās tikai 18. gadsimta
pirmajā pusē.
Bet kādi ir Lielvārdes bokseru
panākumi? Tie audzēkņi, kuri treniņus
apmeklēja regulāri, piedalījās
sparinga cīņās un sacensībās, par
kurām gribu pastāstīt.
3. decembrī Lielvārdes bokseri
devās uz Majoriem Jūrmalā. Atklātais
rings – tas ir pasākums tiem, kuru
sacensību pieredze pagaidām ir
neliela. Lai izvairītos no traumām,
svarīga ir ne tikai audzēkņu fiziskā

Markuss Ļaļko (pirmais no kreisās) ar saņemto balvu par labāko boksa
tehniku. 				
Foto no personiskā arhīva
attīstība, sitienu sēriju apguve,
aizsardzības paņēmieni, bet arī
pieredze.
To guva Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas skolēni Māris Kalvāns 2.c,
Markuss Ļaļko 3.b un Rafaels Dambis
3.b, Kalvis Liepiņš 9.a, Ķeguma
komercskolas audzēkņi Roberts
Brūvelis 7.b, Rinalds Dargevičus 7.a
un Jumpravas vidusskolas skolēns
Artūrs Boks no 9. klases. Sacensības
notika sestdienā, kad tik patīkami
palikt siltā gultā, jo nav nekur
jāsteidzas, bet minētie skolēni un 3
viņu vecāki, kas labprātīgi pieteicās
vedējos, krāja zināšanas un pieredzi
ekskluzīvajā sporta veidā.
17. decembrī Rīgā, klubā
„Pigmahia” notika starptautiskas
boksa sacensības, kurās piedalījās
arī Lielvārdes sportisti.
Lielisku sniegumu parādīja Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 3.b
klases skolnieks Markuss Ļaļko,
kurš vienas dienas laikā aizvadīja
2 cīņas. Pirmā cīņa bija ļoti sīva,
pretinieks bija 2 gadus vecāks
un vairāk pieredzējis, tāpēc arī
uzvarēja. Otrā bija cīņa ar līdzvērtīgu
pretinieku – skolas biedru Māri

Kalvānu, un tajā pēc ilgas tiesnešu
apspriešanās tika pieņemts lēmums
„neizšķirts”, bet abiem bokseriem
tika piešķirtas medaļas. Medaļu
par izrādīto vīrišķību un cīņas sparu
ieguva Jumpravas vidusskolas 9.
klases skolēns Artūrs Boks.
Balva par labāko boksa tehniku
tika piešķirta Markusam Ļaļko. Labi,
ka Lielvārdes dome sportistus bija
nodrošinājusi ar autobusu, jo balvā
bija boksa maiss!
Viens no „Nākotnes” kausiem
piešķirts Lietuvas bokseriem.
Ar personīgo „Nākotnes” kausu
par labāk sagatavoto boksa komandu
apbalvots Lielvārdes komandas
treneris Vasilijs Šeļepjonoks.
Paldies šoferim Vilnim, audzēkņu
vecākiem un līdzjutējiem.
Boksa popularitāte Latvijā
dažādos periodos bijusi mainīga,
nākamie popularitātes „uzplūdi”
gaidāmi pēc 3 gadiem, kad
svinēsim Latvijas boksa simtgadi,
bet mēs šeit, Lielvārdē, tai palēnām
gatavojamies.

Vasilijs Šeļepjonoks,

bijušais smagsvars, boksa treneris

12 Novada notikumi
Lielvārde
No 09.01.
Kultūras nama „Lielvārde”
foajē Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde „Latvijas
kultūras kanons portālā „Zudusī
Latvija””.
Ieeja bez maksas.
14.01. plkst. 18.00
Kultūras nama „Lielvārde”
Lielajā zālē Jauniešu deju kolektīvu Ziemas sadancis.
Biļetes cena: 2,00 eiro.
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17.01. plkst. 19.00
Kultūras nama „Lielvārde”
Lielajā zālē Valmieras Drāmas
teātra izrāde „Debesis ir mums”.
Lomās: Māra Mennika, Mārtiņš
Upenieks, Aigars Vilims un Ingus
Kniploks. Režisors: Jānis Znotiņš.
Biļetes cena: 6,00; 8,00 un 10,00
eiro.
11.02. plkst. 19.00
Kultūras nama „Lielvārde”
Lielajā zāle Vidējās paaudzes deju
kolektīvu sadancis „Ar mīlestības
pinekļiem”.
Biļetes cena: 2,00 eiro.

Dzintru Klētnieci pieminot
Ziemassvētku gaidīšanas laikā teātra mīlētāji
un spēlētāji atvadījās
no Dzintras Klētnieces,
Valmieras, Liepājas,
Daugavpils teātru aktrises.

Jumpravā
14.01. plkst. 16.00
Jumpravas kultūras namā dokumentālā filma „Tēvu barikādes”.
1991.gadā janvārī 50 000 Latvijas
iedzīvotāju devās uz barikādēm, lai
nevardarbīgi pretotos iespējamai
PSRS agresijai. Filmā iekļautie septiņi stāsti atskatās uz barikāžu laiku,
un caur tiem autors cenšas saprast,
kāpēc šis notikums ir viens no svarīgākajiem pavērsieniem atjaunotās Latvijas vēsturē. Kas notika šajā
laikā? Kas izmainīja barikāžu dalībniekus? Vai šis laiks ir aizmirstībā, vai
tomēr joprojām atbalsojas tagadnē?
Režisors – Zigurds Vidiņš.
Ieeja bez maksas.
No 14.01. Jumpravas kultūras
namā izstāde „Baltā pasaka”.
Ikšķiles mākslas studijas audzēkņu
darbu izstāde.

Bet viņas saknes un,
iespējams, sirds vispirms
piederēja Jumpravai. Tur
sākās Dzintras teātra mīlēšana,
vērojot savu vecāku darbošanos
pašdarbības kolektīvos, apmeklējot kopā ar viņiem profesionālo
teātru izrādes, mēģinot jau bērnībā iestudēt Raiņa lugu „Zelta
zirgs”. Dzintras Klētnieces mājas
Jumpravā vienmēr bija aktieru,
režisoru, mūziķu pulcēšanās vieta,
arī starta vieta un pieturvieta viņas
izlolotajam koncertam „Ābols no
ābeles”, kas daudzu gadu garumā
Jumpravas estrādē pulcēja skatītāju simtus.
Kad meita Kristīne, turpinot
vecāku un vecvecāku ceļu, kļuva
par aktrisi un vēlāk režisori arī
Jumpravas amatierteātrī, Dzintra
bija pirmā un stingrākā kritiķe
katrā pirmizrādē. Arī padomdevēja,

uzmundrinātāja un iedrošinātāja.
Viņas vēdekļi, krelles, somiņas un
cepures no Klētnieku mājām ceļoja uz kultūras namu, lai papildinātu
izrāžu rekvizītu klāstu.
Kad Dzintra Klētniece ar savu
enerģiju, degsmi un radošo dzirksti,
vulkānisko temperamentu aizsāk
monoizrāžu festivālu Latvijā, jumpraviešiem ir gods būt par pirmajiem vērtētājiem.
Dzintras Klētnieces kā aktrises un
pasākumu iedvesmotājas, spēcīgas
un spilgtas personības pēdas ir dziļi
iemītas un mūžīgas Jumpravas kultūras vēsturē, jumpraviešu sirdīs.
Lai gaišas zvaigznes viņas
debesīs!
Sagatavojusi

Benita Jaunzeme

Līdzjūtības
Manas dienas –
Ieaugušas rudzu ziedos.
Saulē sasprēgājušas,
Mērcējušas lietu.
Vai tad viegli
Manas dienas zibējušas?
Bet...
Labiem cilvēkiem tās labu gribējušas.
				
(M. Bārbele)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Gintai Jablonskai,
dēlu mūžībā pavadot.
Jumpravas kultūras nama kolektīvs

Paliks tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi tu iet.
				
(M. Bendrupe)
Jumpravas kultūras darbinieki izsaka visdziļāko līdzjūtību
Kristīnei Klētniecei – Sikai ar ģimeni,
māmiņu zemes klēpī guldot.
Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīvē izjustā,
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.
/V.Kokle-Līviņa/

28.01. plkst. 19.00
Jumpravas kultūras namā
LdNKC Jumpravas kultūras nama
amatiermākslas kolektīvu atskaites koncerts „Rakstā dziedu, rakstā deju...”
Kolektīvi aicina uz gada atskaites koncertu, kurā gan smelsies
spēku dziesmā un dejā, gan dāvās
to apmeklētājiem.
Rakstos dalīsies bērnu deju kolektīvs “Zvaniņš”, bērnu deju kolektīvs “Rītupīte”, jauniešu deju kolektīvs “Jumpraviņa”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Saime”, jauktais koris “Jumprava”, senās mūzikas
vokālais ansamblis “Modus Vivendi”,
Jumpravas amatierteātris, folkloras
kopa “Liepu laipa”, Jumpravas pūtēju orķestris, mūsdienu deju studija
“JUMP” un līnijdeju kolektīvs „Orions”.
Ieeja: 1,00 eiro, pensionāriem un
bērniem līdz 12.g.v. 0,70 EUR.
4.02. plkst. 18.00
Jumpravas kultūras namā
Jauniešu deju kolektīvu sadancis
– koncerts „Spēks un daile”.
Ielūdz jauniešu deju kolektīvs
„Jumpraviņa” Ieeja – 1.00 eiro.
Pensionāriem un bērniem līdz
12.g.v. – 0,70 eiro.
10.02. plkst. 19.00
Jumpravas kultūras namā foto
izstādes „Agris Priedītis, Latvija
2016 Nameja gredzenā” atklāšana. Agris Priedītis ir viens no biedrības „Atceries Latviju” aktīvākajiem jaunbiedriem. Izstādē apskatāms ekskluzīvs foto materiāls no
filmas „Nameja gredzens” uzņemšanas laukuma 2016.gadā, kas ir
nozīmīgs pienesums ne tikai biedrības, bet arī Valsts kino-foto doku-

Materiālu iesūtīšanas
termiņš - 3. februāris.
Par faktu precizitāti atbild
raksta autors vai
informācijas iesniedzējs!
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4290 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu Zane
Aperāne, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

mentu arhīvam. Šī izstāde būs ne
tikai biedrības rīcībā esošo Latvijas
vizuālajai vēsturei nozīmīgu materiālu prezentācija, bet arī autora
Agra Priedīša pirmā personālizstāde.
Ieeja bez maksas.
18.02. plkst. 19.00
Jumpravas kultūras namā
Jumpravas kultūras nama 105
gadu jubilejas svinības.
Ieeja ar ielūgumiem.
25. februāris plkst. 18.00
Jumpravas kultūras namā
Latvijas Radiokora dziedātāju –
diriģentu koru kopkoncerts.
Ieskandinot
jauktā
kora
„Jumprava” 145 gadu jubilejas
gadu, Jumpravas kultūras namā viesosies koris jauktais koris „Anima”
no Saulkrastiem, sieviešu koris
„Lēdmane”, jauktais koris „Dīvaja”
no Skrīveriem un kamerkoris
„Muklājs” no Rīgas.
Ieeja – 1.00 eiro.
Pensionāriem un bērniem līdz
12.g.v. – 0,70 eiro.

Lēdmanē
15.01. plkst. 15.00 Lēdmanes
tautas namā Suntažu amatierteātra „Sauja” izrāde A.Upīts
„Dzimumdienas rītā”. Ieeja 1 eiro.
Režisors Didzis Cauka
28.01. plkst. 17.00 Lēdmanes
pamatskolas sporta hallē koru
koncerts „Ziemas spēles 5”.
05.02. plkst. 15.00 Lēdmanes
tautas namā Ērika Loka koncerts
“Iedomu durvis”. Ieeja: 2,50 eiro;
pensionāriem, skolēniem 1,50 eiro.
11.02. plkst. 16.00 Lēdmanes
tautas namā vokālo ansambļu
koncerts „Ciemos nāc!”.

PATEICĪBA

Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi Gintu Jablonsku,
atvadoties no dēla Ivara.
Darba kolēģi Jumpravā

21.01. plkst. 16.00
Jumpravas kultūras namā
Ikšķiles novada jauniešu teātra
studijas „Āķis” viesizrāde „Persijs
Dievišķīgais”. Izrāde ir par mīlestību - saprastu un pārprastu, pieņemtu un atraidītu, par dzīvi un
sapņiem. Var gan pasmieties, gan
paraudāt. Galvenais, ka visi paliek
dzīvi. Ieeja – 0,70 eiro.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 17. februārī.

Sirsnīgs paldies Ceriņu ielas 2 Jumpravā, mājas iedzīvotājiem un īpaši Jānim Lasim, Aivaram Lasim un Ingai Lapenai par
dāvātu skaistu Ziemassvētku egli Jumpravas kultūras namam,
kas priecēja Jumpravas iedzīvotājus visu svētku laiku!
Jumpravas kultūras nama kolektīvs

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Mīļi sveicam 2016. gada
decembrī Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā Arvilu,
Esteri, Melāniju.
Jumpravas pagastā Hārdiju

Sirsnīgi sveicam
decembra jubilārus
70. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Vilis Circins
Imants Vīcups
Jānis Roze
Jumpravas pagastā
Vija Leikuma
Vladimirs Robinzons
			
75. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Astrīda Pavlova
Rūdolfs Cipruss
Zinaida Saka
Vaclavs Ruževičs
Pēteris Vanags
Jumpravas pagastā
Andris Ūdris
Gunārs Purgailis
Lēdmanes pagastā
Eleonora Daubare
			
80. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Kārlis Kamšs
85. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Jāzeps Tjarve
Ārija Laukmane
Lielvārdes pagastā
Viktorija Artihoviča
Jumpravas pagastā
Gunārs Jansons
Uldis Celmiņš
Lēdmanes pagastā
Regīna Eihentāle
			
95. dzimšanas dienā
Lēdmanes pagastā
Lulija France
Ja nevēlaties, lai informācija
par jūsu dzimšanas dienu
tiktu publicēta pašvaldības
izdevumā, lūdzu, sazinieties
ar pašvaldību: tālr. 26610250
vai e-pasts: lz@lielvarde.lv

2016. gada decembrī no
mums šķīrušies (miršana
reģistrēta Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā):
Lielvārdes pilsētā
Kārlis Urpens, dzim.1923.g.;
Osvalds Kipkis, dzim.1931.g.;
Minna Ilga Klābere,
dzim.1928.g.
Jumpravas pagastā
Marfa Lablaika, dzim.1926.g.;
Ivars Jablonskis, dzim.1987.g.
Lēdmanes pagastā
Zenta Levica, dzim.1939.g.;
Andrus Bernots, dzim.1970.g.
Lielvārdes pagastā
Velta Zaķe, dzim.1946.g.

