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NOVADA ZIŅAS

Tuvi un tāli ciemiņi
11. novembra svētkos Lielvārdē
11. novembra vakarā pulcējāmies Lielvārdē, Lēdmanē un
Jumpravā, lai iedegtu lāpas un
sveces, pieminot Latvijas brīvības cīnītājus.
Lielvārdē Lāčplēša laukumā
mums piebiedrojās arī ASV karavīri
no Lielvārdes aviācijas bāzes.
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele aicināja
pieminēt kritušos brīvības cīnītājus
un izteica cerību, ka mums nekad
nevajadzēs sastapties ar kara sūrumu un postu.
Lielvārdes puišus, kuri bija operatīvi palīdzējuši savam draugam,
kas cietis nelaimes gadījumā, sveica ASV armijas kapteinis Džons
Logans. Īpašo piemiņas monētu
saņēma Rolands Rāmutis, Jānis
Plots un Dāvis Vecziediņš. Puišus

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Tu jau gadsimtiem ilgi mūsu priežu augumus balsti,
Nu jau gadsimtiem ilgi tu mūs ar dziļumu avotiem dzirdi,
Un, kamēr mēs savus tīrumus sēsim, tu būsi tik maza,
tu būsi tik liela,
Cik lielu mēs tevi ar savām rokām, cik lielu mēs ar savām
domām un sirdi pasaulē izaudzēsim!
(Lija Brīdaka)

Sveicam novadniekus Latvijas
valsts 99. dzimšanas dienā!
Lai savā valstī jūtamies mīlēti,
vajadzīgi un gandarīti!
Lāpu gājiens Lielvārdē.
sveica arī Lielvārdes domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.
Sirsnīgi skanēja Lielvārdes garnizona ansambļa dziedātās un tik labi
katram zināmās un tuvās dziesmas.
Neskatoties uz lietu, kas spītīgi dzēsa nestās lāpas un sveces,

ASV armijas kapteinis Džons Logans īpašo piemiņas monētu pasniedza
Jānim Plotam, Rolandam Rāmutim un Dāvim Vecziediņam.

mūsu kopīgais gājiens virzījās uz
Rembates parku, kur Spīdalas saliņā visus gaidīja tēja un ugunskurs.
Patīkamu pārsteigumu pie kultūras nama „Lielvārde” bija sagādājuši Birzgales un Ķeguma jaunieši,
kas aizrautīgi dziedāja paši un aicināja visus dziedāt līdzi.
11. novembra svētki turpinājās koncertā „Ar liesmiņu sirdī”,
kurā ar lielisku programmu uzstājās vidējās paaudzes deju kolektīvi
no Līvāniem, Carnikavas, Ķeguma,
Rīgas un Inčukalna, kā arī Lielvārdes
garnizona ansamblis.
Paši esam pieraduši gan pie
mūsu 11. novembra, gan deju un
dziesmu tradīcijām, tādēļ jo patīkamāk bija dzirdēt viesu – amerikāņu
karavīru – sajūsmas pilnās atsauksmes par šo koncertu.

Beata Kempele,

pašvaldības izdevumu redaktore

Lai mūsu zināšanas, darbi, mīlestība
un ticība stiprina mūsu Latviju!
Lielvārdes novada pašvaldības vārdā –
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele

Koncertā „Ar liesmiņu sirdī”.			

Anitas Sakas foto

Lāčplēša spēka mantinieki
10. novembrī Lāčplēša dienas svinību ietvaros Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā sadarbībā ar NBS
Gaisa spēku karavīriem un Zemessardzes 54. IT bataljona zemessargiem jau septiņpadsmito reizi savu
erudīciju, komandas garu un patriotismu pierādīja novada vispārizglītojošo skolu 9. klašu audzēkņi,
sacenšoties par ceļojošo kausu “Lāčplēša spēka mantinieki”.
Skolēni, pateicoties atvaļinātā pulkveža Ulda Filipsona, štāba

virsseržanta Agra Bigastāna un
kapteiņa Aleksandra Cviguna stās-

Lielvārdes pamatskolas 9. klases komanda "Avoti".

tījumiem, ieguva un padziļināja
zināšanas par mūsu valsts brīvības cīņām, NBS Gaisa spēkiem un
Zemessardzei uzticētajiem pienākumiem. Savukārt paši demonstrēja savas prasmes un varēšanu
Lāčplēša ordeņa skices prezentācijā, erudīcijas konkursā, komandu soļošanā ar dziesmu, šaušanas
mākā un sacensībās “Vīru spēles”.
Spraigās dienas izskaņā uzslavas bija pelnījis ikviens, taču šoreiz
piecu komandu konkurencē uzvarētāja titulu un galveno balvu
savā īpašumā ieguva E. Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas 9. b klases
komanda “Lielvārdes sargi”.

Lielvārdes vidusskolas 9.a klases komanda "Latvijas dzintars".
Māra Medeņa foto
Kā apliecinājums lepnumam
par sevi, savu tautu, saviem varoņiem, savu Latviju un pateicība
tiem drosmīgajiem, pašaizliedzīgajiem Latvijas armijas karavīriem,
kuri neminstinoties atdeva dzīvības
par savu valsti, muzeja pagalmā
tika izveidots Gaismas ceļš.
Muzeja kolektīvs pateicas ikvie-

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

nam pasākuma dalībniekam par
atsaucību, sadarbību un nesavtīgo
palīdzību!
Kamēr vien mūsos mājos
Lāčplēša gars un spēks, varēsim
brīvi dzīvot savā zemē!

Irēna Arāja,

A. Pumpura Lielvārdes muzeja
galvenā speciāliste
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Lielvārdes novada domē

Domes sēde Nr. 22 2017. gada 25. oktobrī
Lielvārdes novada Kultūras centra direktora amatā iecelta
Iveta Bule.
Izdoti saistošie noteikumi Nr.15 „Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Apstiprināts pašvaldības informatīvā izdevuma „Lielvārdes
Novada Ziņas” nolikums.
Slēgts sadarbības līgums ar biedrību „Lielvārdes Attīstības
Fonds” un Lielvārdes novada uzņēmēju biedrību par
“Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļas 2018” organizēšanu.
Nodrošināts priekšfinansējums 1000 EUR apmērā projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām
ar invaliditāti un bērniem” darbības īstenošanai 2017. gadā.
Maksas pakalpojumi
Veikti grozījumi Lielvārdes novada domes 2017. gada 29.
marta lēmumā Nr. 141 “Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”, lēmuma 1. punkts izteikts
šādā redakcijā:
“1.1 Noteikt šādus Lielvārdes pamatskolas sniegtos maksas
pakalpojumus un maksu par tiem:
Nr. Pakalpojums
p.k.
1. Aktu zāles noma
2. Sporta zāles noma
3. Klases telpas 42 m2 platībā noma
Citām Lielvārdes pamatskolas telpām

Mērvienība
stunda
stunda
stunda
noteikta

Cena, EUR
(bez PVN)
16.53
13,53
1.86
maksa par

viena kvadrātmetra telpu nomu uz vienu stundu 0,0443 EUR.”
Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. novembri.
Apstiprināti vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes
„Zvaniņš” maksas pakalpojumi un to cena:
Nr. Pakalpojums
p.k.
1. Telpas 14.2 m2 platībā noma
2. Sporta zāles 60 m2 platībā noma

Mērvienība
stunda
stunda
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Cena, EUR
(bez PVN)
0,95
4,02

1. Apstiprināta vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes
„Zvaniņš” viena kvadrātmetra telpu nomas maksa 0,067 EUR
par vienu stundu.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2017. gada 1. novembri.
Piešķirts pašvaldības līdzfinansējums
Nekustamā īpašuma Gaismas ielā 4, Lielvārdē, īpašniecei
piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējums 200
EUR ūdensvada izbūvei no centralizētā ūdensvada pieslēguma vietas līdz ūdensvada pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā.
Nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 28, Lielvārdē, īpašniecei
piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējums 1000
EUR kanalizācijas sistēmas izbūvei no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas
pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā.
Nekustamā īpašuma Mēness ielā 10, Lielvārdē, īpašniecei
piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējumu 500
EUR ūdensvada izbūvei no centralizētā ūdensvada pieslēguma vietas līdz ūdensvada pieslēguma vietai nekustamajā
īpašumā.

1.2. cirtes veids – kailcirte,
1.3. mežaudzes krāja – 627,90 m3.
2. cirsma Nr. 2.:
2.1. atrodas zemes gabala 1. kvartāla 17., 22. nogabalā,
platība – 4,92 hektāri,
2.2. cirtes veids – kailcirte,
2.3. mežaudzes kopējā krāja – 1067,89 m3.
3. cirsma Nr. 3.:
3.1. atrodas zemes gabala 1. kvartāla 9. nogabalā, platība – 0,62 ha,
3.2. cirtes veids – kailcirte,
3.3. mežaudzes krāja – 135,98 m3.
2. Apstiprināt atklātās mutiskās izsoles sākumcenu (mantas nosacītā cena) zemes gabala 1. kvartāla cirsmai Nr. 1.,
cirsmai Nr. 2., cirsmai Nr. 3. (pieci nogabali) – 41500,00 EUR
(četrdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi).
3. Noteikt izsoles soli – 500,00 EUR (pieci simti eiro un 00
centi).
4. Noteikt izsoles laiku – 2018. gada 10. janvārī pulksten
10.00.
5. Apstiprināti kustamās mantas – cirsmu izsoles noteikumi.
Ar tiem var iepazīties pašvaldības vietnē lielvarde.lv
Domes sēde Nr. 23 (ārkārtas) 2017. gada 3. novembrī

Nekustamā īpašuma Upes iela 7, Lielvārdē, tiesiskajai valdītājai piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējums 200 EUR ūdensvada izbūvei no centralizētā ūdensvada
pieslēguma vietas līdz ūdensvada pieslēguma vietai nekustamajā īpašumā.
Cirsmu izsole
Pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Lielvārdes
novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu (koksni) – nekustamā īpašuma „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 003 011,
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7464 003 0111,
meža zemes 1. kvartālā izvietoto triju cirsmu piecos nogabalos ar kopējo platību 8,2 ha:
1. cirsma Nr. 1.:
1.1. atrodas zemes gabala 1. kvartāla 18., 19. nogabalā,
platība – 2,69 hektāri,

Izdoti saistošie noteikumi Nr.16 ”Grozījumi Lielvārdes novada domes 2017. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada budžets”.
Ar noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnē lielvarde.lv
Akceptēti SIA “Lielvārdes Remte” Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai sagatavotajā
projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē
III. kārta” ietvertie darbi un finansējuma apjoms atbilstoši
projektā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
Projekta realizācijai tiks nodrošināts Lielvārdes novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums 1 904 383,65 EUR.
Lielvārdes novada pašvaldība līdzfinansējumu nodrošinās,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.

Darbs komitejās
Tautsaimniecības komiteja

Tautsaimniecības komitejā oktobrī apspriedām saistošo noteikumu
„Par Lielvārdes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projektu. Jaunie saistošie
noteikumi ir papildināti ar divām
nodaļām: ar VI. nodaļu „Kārtība,
kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo
telpu kvalificētam speciālistam” un
VII. nodaļu „Kārtība, kādā pašvaldība
sniedz sociālo palīdzību, izīrējot sociālo dzīvokli”. Apstiprinājām noteikumu projektu un virzījām izskatīšanai Finanšu komitejā. Novada
Domes sēdē 25. oktobrī noteikumi
tika apstiprināti.
Skatījām arī Tautsaimniecības
komitejas kompentencē esošus
jautājumus par dzīvokļu nomas un
zemes nomas līgumiem, kā arī pašvaldības kustamās mantas – lietotas
automašīnas „Hyundai H1” atsavināšanu izsolē.
Informāciju par video novērošanas sistēmu Lielvārdes novada teritorijā nolēmām pārcelt uz novembra sēdi. Informācijas sagatavošanai
nepieciešams vairāk laika, jo papildus tehniskajiem un finanšu aspek-

Izglītības, kultūras
un sporta komiteja

Komitejas darbība aptver dažādas jomas – izglītību, sportu un
jaunatnes lietas, kultūrpolitikas un
kultūrvides jautājumus. Tā kā komitejas kompetencēm ir jābūt vispusīgām, tās sastāvā ir ievēlēti 7 deputāti: Edgars Gribusts, Dace Kļava,
Aija Mazitāne, Ainars Puķītis, Anita
Streile, Daiga Brante – priekšsēdētāja un Jānis Lūsis – priekšsēdētājas vietnieks. Pašreizējais komitejas

tiem ir nopietni jāvērtē personas
datu aizsardzības prasības. Papildu
nopietnību tam visam piešķir ES
Vispārīgā datu aizsardzības regula
(GDPR), kas stājas spēkā ar 2018.
gada 25. maiju.
Ar pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas daļas speciālistiem turpinājām apspriest satiksmes drošības aspektus novadā, tai skaitā
jautājumu par krūmiem un dzīvžogiem, kas traucē satiksmes drošībai.
Novembra sēdē plānota nodaļas
vadītājas informācija par veiktajiem
darbiem un plānotajām aktivitātēm.
Pilnībā visus darba kārtības jautājumus var izlasīt pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā Lielvārdes novada
Dome/sēžu grafiks.
Tautsaimiecības komitejas uzdevumā pašvaldības darbinieki bija
sagatavojuši informāciju par pašvaldības īpašumā un valdījumā esošajiem dzīvokļiem Lielvārdes novadā,
kā arī par pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošo zemi. Šī informācija
tiks ņemta vērā, lemjot par ar īpašumiem saistītiem jautājumiem.
Papildus darbam Tautsaimniecības
komitejā es, kā Lielvārdes nova-

da pašvaldības deputāts, piedalījos URBACT konferencē (Urbact City
Festival), kas notika no 2017. gada
3. oktobra līdz 5. oktobrim Tallinā,
Igaunijā.
URBACT palīdz pilsētām veidot
pragmatiskus risinājumus, kas ir
jauni un ilgspējīgi un kas integrē
urbānās vides (pilsētvides) ekonomiskos, sociālos un apkārtējās vides
aspektus.
Mans mērķis bija gūt pēc iespējas vairāk informācijas par pilsētvides attīstības projektiem un pieredzi. Komandējuma laikā piedalījos
aktivitātēs saskaņā ar organizētāju izstrādāto plānu. Iepazināmies
ar Tallinas Tehniskās universitātes Biznesa un inovāciju centru
MEKTORY, kur mums bija iespēja iepazīt MEKTORY telpas, darbību, dažādus “knifus” sevis popularizēšanai un uzņēmēju un politiķu
piesaistei. Tur mums pētnieks no
Spānijas, kurš uz laiku savus pētījumus veic Igaunijā, izstāstīja par savu
pētījumu par Igaunijas e-pārvaldi
(e-governance).
4. oktobrī visas dienas garumā
iepazinos ar Eiropas valstu pilsē-

tu prezentētajiem pieredzes stāstiem par to, kā viņi risina pilsētvides, sociālos un ekonomiskos jautājumus, un kas var būt noderīgi
Lielvārdes novada attīstības plānošanā un veidošanā.
5. oktobrī klausījos diskusiju
“paneļos” detalizētākas sarunas par
pilsētu pieredzi.
Daži no pieredzes stāstiem, kas
īpaši palika prātā.
1. Poznaņa (Polija) – Dzīvokļi
augstskolu absolventiem.
Projekta mērķis ir piesaistīt jaunus
speciālistus, nodrošinot tiem labas
kvalitātes dzīvokļus par pieejamu
nomas maksu uz konkrētu laiku.
2. Turīna (Itālija) – „Ikviens pašvaldībā ir inovators”.
Konkurss visiem Turīnas pašvaldību darbiniekiem, izņemot direktorus,
kas iedvesmots no “lean” organizācijas principiem. Tā mērķis ir stimulēt
un attīstīt novatoriskus projektus, lai
uzlabotu administrācijas veiktspēju,
samazinātu atkritumus un / vai samazinātu vērtīgu resursu izmantošanu.
3. Albajulija (Rumānija) – Pilsētas
zīmola veidošana: padarīt neredzamo redzamu.

Ar savu aktīvu stratēģisko pozicionēšanu un vērtības palielināšanu, un vietējās identitātes stiprināšanu pilsēta spēja pozicionēt sevi
kā ievērojami interesantu investoriem, tūristiem un iedzīvotājiem.
Tādējādi tai izdevās piesaistīt nozīmīgu finansējumu pilsētas atjaunošanai, piecu gadu laikā palielinot iedzīvotāju skaitu uz iedzīvotāju
darba iespēju un tūristu skaita palielinājuma rēķina..
Viena no gūtajām atziņām ir tāda,
ka ne visu var izdarīt mazā pilsētā,
taču ar izdomu un konsultējoties ar
citām Latvijas un ES pilsētu pašvaldībām, var paveikt lielas lietas.
Plašāka informācija par URBACT
internetā: http://urbact.eu/ un
http://urbact.eu/urbact-latvija
Par URBACT konferencē redzēto
25. oktobrī Domē atskaitījos un sniedzu informāciju interesentiem no
pašvaldības un deputātiem.
Konferences laikā gūtā informācija un kontakti var būt noderīgi, plānojot Lielvārdes novada attīstību.

darbs raksturojams kā konstruktīvs
un vienots.
Izglītības politikas mērķis novadā
ir nodrošināt konkurētspējīgas izglītības iestādes. Komitejas priekšsēdētāja D. Brante kopā ar pašvaldības vadību augusta beigās apsekoja visas novada izglītības iestādes, lai iepazītos ar skolu tehnisko
stāvokli, uzklausītu darbinieku viedokļus. Savukārt visi novada izglītības iestāžu vadītāji augusta komitejas sēdē deputātiem prezentēja

skolas darbības pašvērtējumu un
nākotnes redzējumu. Ir izveidojies
priekšstats par katras skolas atšķirīgajām vajadzībām, lai nodrošinātu izglītības kvalitāti, labiekārtotu un drošu vidi. Viena no kopējām problēmām – skolēnu tran
sports. Novadā nepieciešami papildus reisi, lai nodrošinātu skolēnu
autobusa satiksmi starp skolām.
Priecājos, ka ir atrasts finansējums
un oktobrī sāk kursēt jauns autobusa maršruts.

Pašreizējā Izglītības un zinātnes
ministrijas agresīvā politika liek pārdomāt un izvērtēt arī mūsu novada
skolu tīklu. Reorganizācija plānota Jumpravas vidusskolā, tā nākošajā gadā pārtaps par Jumpravas
pamatskolu, jo rit pēdējais mācību gads, kad vēl 12. klasē mācās
skolēni. Lai optimizētu administratīvo un metodisko darbu, plānots apvienot Jumpravas pamatskolu un VPII “Zvaniņš”, izveidojot
vienu izglītības iestādi ar pirmssko-

las un pamatskolas izglītības programmām, kurā mācītos apmēram
240 bērni.
Likumprojekta
„Grozījumi
Vispārējās izglītības likumā” vēl
nav apstiprināti, taču liek saprast,
ka vidusskolu tīkla sakārtošana valstī un skolēnu minimālā
skaita noteikšana var apdraudēt arī nākotnē vienīgās novada vidusskolas pastāvēšanu.
Pastāvēs tās skolas, kurās ir gan
kvalitatīvs mācību process, gan

Aivars Peisenieks,

Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētājs
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pozitīva izaugsmes dinamika – pieaug skolēnu skaits, pašvaldība regulāri iegulda līdzekļus infrastruktūras attīstībā. Pēc
deputātu ierosinājuma, E. Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas direktoram
A. Kruvesim tika uzdots sagatavot
un prezentēt skolas rīcības programmu, ar kuras realizāciju tiktu

paaugstināta skolas konkurētspēja ar citu novadu vidusskolām.
Septembra komitejas sēdē deputāti uzklausīja A. Kruveša ziņojumu
un ieteica veikt papildinājumus.
Septembra komitejas sēdē
Lielvārdes novada Kultūras centra direktora p.i. I. Bule deputātus
iepazīstināja ar Lielvārdes novada

Kultūras centra pašreizējo struktūru un iecerētajām izmaiņām.
Plānots samazināt struktūrvienību skaitu un noteikt, ka Kultūras
nams “Lielvārde” un kultūras centra
administrācija saplūst vienā struktūrvienībā, reorganizēt amatu vietas. Deputāti konceptuāli atbalstīja
plānotās izmaiņas.

I. Bule prezentācijā iepazīstināja arī ar aktivitāšu plānu “Latvijas
valsts simtgades Lielvārdes novada programma 2017.- 2021.
gadam”, kura apjoms un satura
daudzveidība ir plaša, paredzēta dažādām vecuma un interešu
grupām. Ja esi novada un Latvijas
patriots, atliek vien atrast īsto un

tajā iesaistīties vai atbalstīt kā
skatītājam! Par pasākumu publicitāti un informācijas pieejamību atbildīgs ir Lielvārdes Kultūras
centrs un tā pakļautībā esošās
struktūrvienības.

Attīstības komiteja

gad uzsāktu tās īstenošanu.
Ļoti daudz laika veltījām jautājumiem, kas saistīti ar vērienīga Eiropas Savienības līdzfinansētā
projekta "Ūdenssaimniecības attīstības III kārta" īstenošanu. Sākotnēji
SIA “Lielvārdes Remte” vadība vairākkārtēji nebija iesniegusi deputātiem pilnvērtīgu informāciju par to,
kā projekts tiek plānots, kādi ir termiņi, plānotās izmaksas un nepieciešamais finansējums, tas radīja
pamatotas bažas par šī projekta
mērķiem un spēju to profesionāli ieviest. Ūdenssaimniecības attīstības projekts ir vērienīgākais, kas
pašvaldībā būtu jāīsteno nākamo
2 gadu laikā, jo tā kopējās izmaksas sasniedz 6 miljonus EUR, no
kuriem 3 miljoni EUR ir piesaistīts
ES līdzfinansējums, bet 3 miljoni EUR jānodrošina kā līdzfinansējums no pašvaldības budžeta un SIA
“Lielvārdes Remte”.
SIA “Lielvārdes Remte” griezās
pašvaldībā ar lūgumu līdzfinansēt
projektu 1,9 miljoni EUR apmērā.
Lai iepazītos detalizēti ar izstrādāto
projektu un lemtu par līdzfinansējuma nodrošināšanu, tika sasauk-

ta pat deputātu kopsēde un ārkārtas domes sēde. Projekts paredz
izbūvēt kanalizācijas tīklu sistēmu
Lielvārdes pilsētas labajā pusē –
teritorijā aiz dzelzceļa 20 km garumā, kur kanalizācijas tīklu sistēma būtu pievadīta 475 mājsaimniecībām. Izbūve plānota Andreja
Pumpura, Akmeņu, Atpūtas,
Draudzības, Egļu, Jaunās Stacijas,
Kastaņu, Ķiršu, Lakstīgalu, Lauku,
Liepu, Mazzariņu, Mednieku, Meža,
Miera, Nākotnes, Ozolu, Pļavu,
Priežu, Puškina, Putnu, Rembates,
Smilšu, Stacijas, Uzvaras, Vidus,
Vīksnu, Zaķu, Zaļās, Zariņu, Ziedu,
Zvaigžņu ielā. Projekts neparedz
ne centralizētu dzeramā ūdens sistēmas izveidi, ne kompleksu ielu
atjaunošanu.
Es, kā attīstības komitejas priekšsēdētāja un arī kā Lielvārdes novada iedzīvotāja, uzskatu un vēršu
arī pārējo deputātu uzmanību, ka
cena, kāda ir maksājama par viena
centralizētas kanalizācijas sistēmas pieslēguma izveidi uz vienu
mājsaimniecību – 12 000 EUR, ir
pārāk liela, bet Eiropas Savienības
atbalsts par mazu, lai to mēs varē-

tu atļauties. Pašvaldībai ņemot
naudu no saviem resursiem vai
ņemot kredītu 1,9 milj. EUR apmērā, Lielvārdes novada iedzīvotājiem
liegsim attīstīt novadu un risināt
daudz sāpīgākas infrastruktūras
problēmas, kuras prasa steidzamu
risinājumu. Turklāt, ja visas mājsaimniecības nepieslēgsies kanalizācijas tīklam, tad var draudēt
arī Eiropas Savienības finansējuma
atmaksa 3 miljonu EUR apmērā.
Kāda maksa par centralizēto notekūdeņu savākšanu un novadīšanu
būtu maksājama iedzīvotājiem, no
SIA “Lielvārdes Remte” puses vēl
nav sarēķināta un darīta zināma.
Deputātu kopsēdē tika lemts
šo jautājumu atlikt, lai tiktos ar
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
vadību un panāktu labvēlīgākus
nosacījumus šī projekta realizācijai. Savukārt Domes ārkārtas sēdē
3. novembrī deputātu vairākums
tomēr lēma par labu atbalstam un
pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai 1,9 miljoni EUR apmērā.
VARAM atbildīgās amatpersonas
arī atzīst, ka, jau plānojot projektu

un pieņemot pirmo domes lēmumu par projekta realizāciju 2015.
gadā, Lielvārdes novada vadībai bija
jāiesaistās un jālūdz lielāks ES līdzfinansējuma atbalsts, lai mazāk būtu
jāiegulda pašvaldības līdzekļi. Tāpat
neizpratni rada fakts, ka projekts
neparedz nodrošināt novada iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni
un tajā nav iekļautas pie Daugavas
esošās teritorijas, no kurām neattīrīti
notekūdeņi nonāk Daugavā.
Taču tagad, kad ES finansējums
ir apstiprināts 3 miljonu EUR apmērā, varam vien tikai, aizņemoties
Valsts Kasē kredītlīdzekļus, šo projektu turpināt realizēt tādu, kāds
tas ir, vai tomēr mēģināt būtiski samazināt projekta apjomus un
samazināt pašvaldības līdzfinansējumu vai arī pārskatīt pieņemto
lēmumu un lemt par atteikšanos
no projekta realizācijas vispār. Par
šī projekta attīstības gaitu aicināsim
Projekta realizētāju SIA “Lielvārdes
Remte” pārstāvjus regulāri ziņot
Attīstības komitejas deputātiem,
informēsim par to arī iedzīvotājus.

tāti un bērniem”. Projekts paredz
palielināt kvalitatīvu alternatīvu
sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.
Viena no projekta aktivitātēm ir
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, īslaicīgās aprūpes jeb «atelpas brīža» pakalpojumu un sociālās
aprūpes pakalpojumu īstenošana
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT). Projekta vadītāja I.Leja
informēja par projekta virzību un
to, ka sadarbības līgums starp Rīgas
plānošanas reģionu un Lielvārdes
novada pašvaldību paredz, ka pašvaldība nodrošina priekšfinansējumu projekta darbību īstenoša-

nai. Kompensāciju par ieguldītajiem līdzekļiem var pieprasīt katru
mēnesi. Deputāti atbalstīja lēmumprojektu par priekšfinansējumu
1000 EUR apmērā projekta darbību
īstenošanai 2017. gadā.
Deputāti izskatīja arī saistošo
noteikumu projektu „Par Lielvārdes
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
Saistošie noteikumi paredz kārtību,
kā tiek sniegta palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā Lielvārdes
novada administratīvajā teritorijā
deklarētiem iedzīvotājiem, tai skaitā kārtība, kā pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību, sniedz palīdzību
pirmkārt, izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam, sniedz soci-

ālo palīdzību, izīrējot sociālo dzīvokli.
Komitejas sēdē deputāti iepazinās ar Sociālā dienesta budžeta
izpildi 2017. gada deviņos mēnešos.
Šajā komitejas sēdē deputāti turpināja diskusiju par sociālo pakalpojumu – aprūpe mājās, par kvalificētu speciālistu nepieciešamību un pakalpojuma nodrošinājumu lielākam iedzīvotāju skaitam.
Pakalpojuma mērķis ir palīdzēt
saglabāt vai atjaunot cilvēka dzīves kvalitāti, uzlabojot dzīves apstākļus klienta mājās. Šie pakalpojumi var būt nepieciešami ikvienam
no mums dažādās dzīves situācijās
– gan cilvēkiem, kuriem nav tuvinieku vai arī viņi ir aizņemti darbā,
gan arī tiem, kuri īslaicīgi nespēj

sevi aprūpēt fizisku ierobežojumu
dēļ. Tāpēc uz sarunu tika uzaicināts
biedrības “Latvijas samariešu apvienība” dienesta “Samariešu atbalsts
mājās” vadītājs Viesturs Kleinbergs.
Deputāti uzklausīja samariešu pieredzi, iepazinās ar pakalpojuma iespējamām izmaksām. V. Kleinbergs
demonstrēja, kā darbojas “trauksmes poga”, rādīja videomateriālu par specializētā transporta un
speciālistu iespējām cilvēku aprūpē
mājās. Domājot par nākamā gada
budžetu, deputātiem būs jālemj
par pakalpojuma tālāko attīstību un
nepieciešamajām izmaksām.

Oktobra mēnesī Lielvārdes novada domes Attīstības komiteja izskatīja vairākus būtiskus ar novada attīstību saistītus jautājumus.
Deputāti joprojām diskutēja par
labāko variantu Lielvārdes pilsētas
centra bērnu rotaļu laukuma jeb
bērnu pilsētiņas atrašanās vietai.
Tā rezultātā tika pieņemts lēmums
iesaistīt iedzīvotājus un noskaidrot iedzīvotāju viedokli, vai veidot jaunu rotaļu laukumu Mēness/
Skolas ielā pie Lielvārdes domes
ēkas vai jaunajā Lāčplēša laukumā,
vai arī papildināt esošos rotaļu laukumus ar jauniem elementiem pie
Sporta centra, pie daudzdzīvokļu
mājām un cituviet pilsētā. Lūgums
iedzīvotājiem izteikt savu viedokli.
Kopā ar pašvaldības speciālistiem
iepazināmies ar izstrādāto novada ielu atjaunošanas plānu, taču
nodevām to pārstrādāt, jo plānā
nebija iekļautas visas novada ielas
un nebija veikts profesionāls izvērtējums. Tika noteikti arī kritēriji, lai
varētu veikt ceļu un ielu prioritarizāciju un izveidot ielu un ceļu atjaunošanas programmu, lai jau nākoš-

Sociālo un veselības
lietu komiteja

Sociālo un veselības lietu komitejas 18. oktobra sēdē deputāti tikās ar ugunsgrēkā cietušās
daudzdzīvokļu mājas Laimdotas
ielā 4, Lielvārdē, iedzīvotājiem.
Izpilddirektora vietniece L.Zariņa un
Sociālā dienesta vadītāja I.Gelte
informēja par veiktajām darbībām,
lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem
krīzes situācijā. Deputāti atbalstīja
sociālā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu visām ģimenēm un pagaidu mājokļa ierādīšanu.
Lielvārdes novada pašvaldība
īsteno ES struktūrfondu projektu
„Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invalidi-

Daiga Brante,

Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāja

Egija Širova,

Attīstības komitejas priekšsēdētāja

Vita Volonte,

Sociālo un veselības lietu
komitejas priekšsēdētāja

Pierīgas uzņēmēju biedrību labās prakses
piemēri sadarbībā ar pašvaldībām
27. oktobrī Lielvārdes novada pašvaldībā tikās uzņēmēju biedrības no dažādām pašvaldībām un
dalījās pieredzē par savu līdzšinējo sadarbību ar pašvaldību vadību, par veiksmīgiem sadarbības projektiem un investīciju piesaisti, kā arī jautājumiem, kas uztrauc gan uzņēmējus, gan novadu administrācijas. Pasākumā tika pārstāvēta Lielvārdes novada uzņēmēju biedrība, kā arī Ādažu, Vecumnieku,
Mārupes, Salaspils un Ogres uzņēmēju biedrības.
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele pasākumu
atklājot, norādīja, cik veiksmīgai
novada attīstībai būtiska ir sadarbība ar uzņēmējiem un izteica cerību, ka šādas tikšanās kļūs par tradīciju. Māris Mālmeisters, Lielvārdes
novada uzņēmēju biedrības priekšsēdētājs, uzsvēra, ka svarīgi veidot arī savstarpēju sadarbību starp
biedrības biedriem, tādēļ tiek rīkotas izbraukuma sēdes gan Lēdmanē,
gan Jumpravā, kā arī reizi gadā,
sadarbībā ar pašvaldību, biedrība
iesaistās Uzņēmēju nedēļas plānošanā un organizēšanā. Patentu
valdē ir reģistrēta arī preču zīme
„Radīts Lielvārdes novadā”, lai popularizētu vietējo produkciju. Abpusēji

vērtīgs ir izvērties darbs pie skolēnu nodarbinātības vasaras brīvlaikā: Nodarbinātības valsts aģentūra uzņēmējam sniedz atbalstu 50%
apmērā un pašvaldība sedz atlikušās
izmaksas, līdz ar to darba devējam
atliek vien nomaksāt par jaunieti
sociālo nodokli. Nu jau uz piedāvātajām darbavietām ir sīva konkurence,
ar katru gadu to skolēnu skaits, kas
vēlētos vasarā strādāt, palielinās.
Miks Balodis no Salaspils uzņēmēju biedrības kā pozitīvu piemēru
sadarbībā minēja to, ka uzņēmēju
samaksātais nekustamā īpašuma
nodoklis tiek izmantots tieši uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā. Savukārt Uldis
Štēbelis no Ādažu uzņēmēju bied-

rības norādīja, ka veiksmīgai pašvaldības un uzņēmēju sadarbībai
ļoti būtiski ir divi faktori: uzņēmēju
pārstāvība novada domē kā deputātiem un pašvaldības Attīstības
nodaļas kapacitāte un kompetence,
piesaistot maksimālu skaitu projektu un veidojot tos kvalitatīvus
satura ziņā. Ādažu novads ir veiksmīgs piemērs gan skaidri definētam uzņēmējdarbības zonējumam,
gan atlaižu sistēmai gadījumā, ja
uzņēmējs iegulda līdzekļus publiskās infrastruktūras izveidē.
Viesi no Vecumnieku novada
pastāstīja, ka viņu uzdevums ir arī
veidot novada piederības izjūtu, jo
Vecumnieku novads izveidots no
pagastiem, kas agrāk piederējuši

Daloties pieredzē. 					
dažādiem rajoniem. Tāpat novadam būtiska rūpe ir daudzie grants
ceļi un to uzturēšana. Pašvaldība
uzņēmējus atbalsta un, ja nepieciešams doties pieredzes apmaiņā
vai uzņemt viesus Vecumniekos,
nodrošina gan transportu, gan telpas un aprīkojumu.
Kārlis Bodnieks no biedrības
„Mārupes uzņēmēji” pārstāvēja Mārupes novadu, kas ir viens
no pozitīvākajiem piemēriem darbavietu skaita ziņā attiecībā pret

Autores foto

novada iedzīvotāju skaitu. Viņš
vērsa pašvaldību uzmanību, ka
nepietiek ar to vien, ka pašvaldība ir iecienīta kā „guļamrajons”,
ir jādomā par kompleksu novada
attīstību visās jomās.
Tikšanās noslēgumā dalībnieki
vienojās, ka nepieciešamas arī tālākas tikšanās, kopēja sadarbība un
pozitīvās pieredzes apmaiņa.

Irēna Romanovska,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja
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Tā domā novadnieki

Vai svinēsiet
Lāčplēša dienu
un Latvijas
dzimšanas
dienu?
Juris,

uzņēmējs
Protams. Kā gan citādi – Lielvārdē
svētku pasākums notiks 17.
novembrī. Lāčplēša dienā piedalīšos svecīšu nolikšanā, bet 18.
novembrī skatīšos svētku parādi
un uguņošanu Rīgā. Arī nākamajā gadā paredzēto Latvijas simtgades pasākumu organizēšanā
cenšos piedalīties, tā kā – viss
notiek! Mans novēlējums svētkos lielvārdiešiem: būsim stipri un, galvenais, nebūsim kūtri!

Edgars,

strādā
Lielvārdē

Par Latvijas simtgadi, protams, esmu dzirdējis un noteikti nākamgad piedalīšos šajos
pasākumos. Arī šogad būšu klāt
svētku pasākumos – kādus nu
novadā organizētāji būs sarūpējuši. Svētkos novadniekiem
novēlu izaugsmi. Un lai piepildās novadnieku vēlmes!

Modrīte,
strādā
Lielvārdē

Tā kā strādāju atkritumu šķirošanas jomā, tad manā darbā jau
svētku tikpat kā nav, tāpēc īpaši
svētkus nesvinēšu, jo man būs
jāstrādā. Varbūt mājās svētku
sajūtu mēģināšu radīt. Bet priecīgus svētkus novēlu visiem –
gan tiem, kam brīvdienas, gan
tiem, kam brīvdienu nav.

Ingrīda,

pensionāre
Noteikti svinēšu. Kā gan citādāk.
Šogad braukšu uz galvaspilsētu,
izbaudīt “Staro Rīga” pasākumu.
To cenšamies apmeklēt ja ne
katru gadu, tad katru otro noteikti. Došos arī uz svētku pasākumu Lielvārdes pilsētā. Domājusi
esmu arī par nākamā gada
Latvijas simtgadi – regulāri klausos Latvijas Radio 2 pārraides, arī
pa televīzijas kanāliem stāsta par
nākamā gada lielo Latvijas jubileju: tas tiešām, šķiet, būs gadsimta pasākums. Latvijas svētkos
mūsējiem novēlu, lai Latvija būtu
skaista un sakopta. Un, pats galvenais, lai mūsu Latvijā visiem
dzīvot būtu patīkami.
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„Tavas saknes
Tavā zemē”
10. novembrī Jumpravas kultūras namā notika valsts svētku koncerts „Tavas saknes Tavā zemē”.
Tajā tika sveikta Goda Lielvārdiete
Guna Jansone, jumpravieši – konkursa “Lielvārdes novada sakoptākā sēta” uzvarētāji: Jumpravas
pagasta māju “Duķi” saimnieki, māju “Dzimtenes” saimnieki,
māju Vidus ielā 11 saimnieki, māju
“Vizbulītes” saimnieki, daudzdzīvokļu mājas “Zvaigznītes” iedzī-

votāji, daudzdzīvokļu mājas Ozolu
ielas 1 iedzīvotāji, daudzdzīvokļu
mājas Ozolu ielas 3 iedzīvotāji, kā
arī fotokonkursa „Valsts karogs Tavā
fotoobjektīvā” uzvarētāji Agnese
Apsīte, Evija un Tomass Kozlovski,
Diāna Grāviņa. Konkursa simpātiju balvu ieguva Jumpravas bērnudārza „Zvaniņš” „Ežuku” grupiņa.

Goda Lielvārdieti Gunu Jansoni sveic Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja
Santa Ločmele.				
Anitas Sakas foto

Lielvārdes novada domes priekš
sēdētājas vietniece Vita Volonte pa
sniedz plāksni ar uzrakstu "Lielvārdes
novada sakoptākā daudzdzīvokļu
māja 2017" daudzdzīvokļu mājas
“Zvaigznītes” iedzīvotāju pārstāvei
Guntai Skraučai.

Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja
Diāna Borozkina sveic daudzdzīvokļu
mājas Ozolu ielā 1 iedzīvotāju
pārstāvi Inesi Medni.

Māju “Dzimtenes” saimnieki Andrejs
un Biruta Kalniņi saņem domes
priekšsēdētājas Santas Ločmeles
apsveikumu.

Lielvārdē notiek Daugavas
krasta stiprināšana

Fotokonkursa „Valsts karogs Tavā
fotoobjektīvā” uzvarētājas Agnese
Apsīte, Jumpravas pārvaldes vadītā
ja Diāna Borozkina, Evija Kozlovska,
Diāna Grāviņa.

Lielvārdes Romas katoļu baznīcā
apturēti būvdarbi un aizliegta
baznīcas ēkas ekspluatācija
Ar Lielvārdes novada būvvaldes būvinspektora rīkojumu Lielvārdes Romas katoļu baznīcā ir apturēti būvdarbi un aizliegta baznīcas
ēkas ekspluatācija.

Būvobjekta „Ķeguma HES ūdenskrātuves krasta nostiprināšana
Laimdotas ielas 26 apkaimē”, Lielvārdē pasūtītājs ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Būvdarbus veic SIA „Ostas celtnieks”.
Projekts paredz, ka tiks nostiprināts Daugavas krasts 410 metru
garumā.
Būves paredzētais kalpošanas

ilgums un noturība pret izskalojumiem – 50 gadi. Krasta stiprināšanas darbus plānots pabeigt līdz
gada beigām.

2017. gada 10. novembrī
Lielvārdes novada būvvaldes būvinspektors Vilnis Švagris apsekoja
būvobjektu Lielvārdes Romas katoļu
baznīcas ēku Meža ielā 18, Lielvārdē.
Ēkas īpašnieks – Lielvārdes Romas
katoļu draudze – realizē baznīcas
ēkas pārbūves projektu (pamatu konstrukcijas pastiprināšanu).
Būvdarbu veikšanas laikā ir konsta-

tēta pamatu deformācija un jaunas
plaisas ēkas nesošajās sienās.
Būvobjektu apsekoja un ar situāciju iepazinās Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa
Ločmele un domes priekšsēdētāja
vietniece Vita Volonte.

Ilze Staļģe,

Būvvaldes vadītāja

Darīts viss iespējamais, lai PII “Pūt vējiņi”
Kaibalas filiālē bērni būtu drošībā
Lielvārdes novada dome ir saņēmusi VPII “Pūt vējiņi” 16. grupas
bērnu vecāku pārstāvju iesniegumu ar lūgumu informēt VPII
“Pūt vējiņi” vecākus par Kaibalas skolas ēkas tehniskā stāvokļa
pārbaudes gaitu.
Vecāki jau iepriekš tika informēti,
ka 2017. gada 5. aprīlī Būvniecības
valsts kontroles biroja būvinspektors veica skolas ēkas “Kaibalas
skola” ekspluatācijas pārbaudi un
sagatavoja atzinumu, kurā bija aizrādījumi par pārbaudē konstatēto
iespējamo neatbilstību ēkas ekspluatācijas drošībai, bet kurā netika
izdarīta atzīme par “ēkas ekspluatācijas aizliegumu līdz bīstamības
novēršanai” vai atzīme par “ēkas
vai atsevišķu telpu ekspluatācijas
aizliegumu …”.
Augusta sākumā Lielvārdes novada pašvaldība saņēma 2017. gada
28. jūlija Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu Nr.4-2.5-17/371
par nepieciešamību veikt Kaibalas
skolas ēkas papildus tehnisko izpēti, nosakot tehniskās izpētes veikšanas termiņu līdz 2018. gada 31.
martam, Lielvārdes novada pašvaldība nekavējoties izsludināja iepir-

kumu eksperta izvēlei, lai veiktu
padziļinātu tehnisko izpēti.
Tomēr, veicot izglītības iestāžu apsekošanu pirms jaunā
mācību gada sākuma 25. un 29.
augustā, apskatot otrā stāva telpas Kaibalas skolas ēkā, kur bija
plānots izvietot VPII “Pūt vējiņi”
bērnu grupiņas, tika konstatēta
grīdas deformācija.
Lai pasargātu Kaibalas pirmsskolas izglītības iestādes bērnus no iespējamā apdraudējuma, Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektore 2017. gada
30. augustā izdeva rīkojumu Nr.
LNO/1.2-1/17/117 “Par Kaibalas
skolas ēkas slēgšanu”. Par situāciju Kaibalas skolas ēkā 30. augusta
domes sēdē tika informēti domes
deputāti, bet septembra sākumā
arī VPII “Pūt vējiņi” bērnu vecāki
gan Kaibalā, gan Lielvārdē.
Apzinoties situācijas nopietnību,

2017. gada 1. septembrī Lielvārdes
novada pašvaldība nosūtīja vēstuli
Būvniecības valsts kontroles birojam ar lūgumu atkārtoti apsekot
Kaibalas skolas ēku. Ēkas atkārtota
apsekošana tika veikta 6. septembrī. Lielvārdes novada pašvaldība
26. septembrī saņēma Būvniecības
valsts kontroles biroja (BVKB)
Atzinumu Nr.4-2.1-2017-208-4405
par publiskas ēkas ekspluatācijas
pārbaudi, kurā tika izdarīts ieraksts
“Nekavējoties jāaizliedz ēkas kabinetu (telpas Nr.13 un Nr.37 pēc
Lietas) ekspluatācija līdz bīstamības
novēršanai”
2017. gada 28. septembrī iepirkuma procedūras rezultātā tika
noslēgts līgums ar SIA “Livland
Group” par ēkas padziļinātas tehniskās izpētes veikšanu divu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas –
tātad šis slēdziens, kurā tiks norādīti nepieciešamie pasākumi un
risinājumi ēkas turpmākas drošas
ekspluatācijas nodrošināšanai, pašvaldībai jāsaņem līdz 2017. gada
28. novembrim. Lai kontrolētu līguma izpildes termiņu un nosacīju-

mu ievērošanu, 4. oktobrī pašvaldībā notika tikšanās ar SIA “Livland
Group” pārstāvjiem, kurā eksperti iepazīstināja ar līguma izpildes
starpziņojumu – ēkas “Kaibalas
skola” padziļinātas tehniskās izpētes Atzinuma projektu.
Atzinuma projektā eksperti ir
ieteikuši virkni darbu, kuri būtu
jāveic būves īpašniekam, kā arī
ieteikumu “līdz pārbūves darbu
pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā aizliegt 2. stāva telpu
ekspluatāciju”.
Pēc ekspertīzes gala slēdziena saņemšanas Dome lems par
pašvaldības tālāko rīcību un informēs VPII “Pūt vējiņi” vecākus un
darbiniekus par risinājumiem un
termiņiem.
Lielvārdes novada dome ir darījusi visu iespējamo, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības iestādes
“Pūt vējiņi” Kaibalas filiāles bērnu
drošību un izvairītos no iespējamā
apdraudējuma bērnu veselībai.

Gunta Smalkā,

Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore

Novada aktualitātes
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SIA “Lielvārdes Remte” informācija par dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm 2018. gadam
SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) informē, ka tās pārvaldīšanā esošajās dzīvojamajās mājās
Lielvārdes pilsētā 2018. gadā sagaidāms pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) maksas samazinājums.
Neraugoties uz ārējiem fak- sas samazinājums ir rezultāts tam košanas darbu tāmēs (turpmāk –
toriem, kā piemēram minimā- SIA darbam, kas pakāpeniski un tāme), vēršoties SIA pie namu pārlās algas pieaugumu 2018. gadā, mērķtiecīgi veikts kopš 2015.gada. valdnieka. Tāpat pie namu pārvaldVSAOI darba devēja likmes pieau- Šajā laikā tika ieviestas normatī- nieka Jums ir iespēja iepazīties ar
gumu par 0,5%, īpašu uzņēmu- vajiem aktiem atbilstošas SIA dar- plānotajiem remontdarbiem jūsu
ma ienākuma nodokļa maksāša- bības metodikas, veikta izdevumu mājā 2018.gadā. Remontdarbu plānas režīmu, izmaiņām tautsaim- optimizēšana un sistemātisks darbs nošanu SIA veic atbilstoši katras
niecībā un tendenci pieaugt virk- ar parādniekiem, veikti ieguldīju- konkrētās mājas tehniskajam stānei izmaksu, SIA ir rasta iespēja mi datorprogrammu uzlabošanā voklim un dzīvokļu īpašnieku veiksamazināt maksu par pārvaldīša- un citas darbības, lai nodrošinā- to uzkrājumu apmēram. Zināšanai,
nas pakalpojumu. Lielvārdes pil- tu klientiem pieejamāku pakalpo- SIA atgādina, ka 2017.gadā veiktie,
sētā, salīdzinājumā ar 2017. gadā jumu. Par katras konkrētas mājas bet neizlietotie dzīvokļu īpašnieku
noteikto, maksājumi par dzīvojamo pārvaldīšanas maksu, t.i. piedāvā- uzkrājumi, tiek pārcelti uz 2018.
māju pārvaldīšanu 2018. gadam jumu 2018.gadam, katrs dzīvokļu gadu. Ar katras dzīvojamās mājas
samazināsies vidēji par 22 %. Šāds īpašnieks var iepazīties dzīvojamās uzkrājumu apmēru, dzīvokļu īpašpārvaldīšanas pakalpojuma mak- mājas uzturēšanas un apsaimnie- nieki var arī iepazīties pie namu
Nr.p.k. Pakalpojums
1.1.1. Dzīvojamās mājas koplietošanas telpu
kopšana
1.1.2. Teritorijas kopšana
1.1.3.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Citi teritorijas uzturēšanas un koplietošanas
telpu uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojumi
Dzīvojamās mājas lietas vešana
Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība
Līgumu slēgšana par siltumenerģijas, arī
dabasgāzes piegādi, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves
atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala lietošanu
Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību
institūcijām
Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un
komunikāciju vizuālā pārbaude
Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un
komunikāciju tehniskā apsekošana

1.8.

Dzīvojamās mājas iekārtu inženierkomunikāciju un sistēmu tehniskā apkope

1.9.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un
inženierkomunikāciju uzturēšanas darbi
Apdrošināšana

2

Pārvaldnieks aicina ikvienu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku
savlaicīgi iepazīties ar tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu
plānu. Dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmums par pārvaldnieka sagatavoto dzīvojamās mājas uzturēšanas
darbu plānu un aprēķinātā maksājuma par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu apstiprināšanu vai noraidīšanu pārvaldniekam iesniedzams
līdz š. g. 28. novembrim. SIA aicina

pārvaldnieka.
Ņemot vērā normatīvo aktu
izmaiņas, SIA informē, ka dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2018.
gadam sagatavotas un maksājumi
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu aprēķināti atbilstoši 2017.gada
11.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.408 “Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” noteiktajam. Tādējādi ir mainījusies minēto tāmju forma un
saturs.
Tāmēs plānoto izdevumu daļā
sagrupētas visas “Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likuma” 6.panta

2.daļā noteiktās obligātās pārvaldīšanas darbības:
1. uzturēt (fiziski saglabāt) dzīvojamo māju;
2. plānot, organizēt un pārraudzīt pārvaldīšanas darbu;
3. vest dzīvojamās mājas lietu;
4. slēgt līgumu par piesaistītā
zemesgabala lietošanu (ja zeme
kopā ar dzīvojamo māju neveido
vienotu nekustamo īpašumu);
5. sniegt informāciju valsts un
pašvaldību institūcijām.
Atbilstoši tāmes pozīcijām,
SIA sniedz skaidrojumu par katras obligātās pārvaldīšanas darbības ietvaros nodrošinātajiem
pakalpojumiem.

Pakalpojuma īss apraksts
Dzīvojamās mājas koplietošanas telpu kopšana, kāpņu telpu logu mazgāšana.
Dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala (ietves, pagalma, iekškvartālu ceļu, zaļās zonas) kopšana.
Atkritumu konteineru laukumu uzkopšana.
Rēķinu, brīdinājumu un citu paziņojumu piegāde dzīvokļu īpašniekiem, karoga novietošana pie ēkas.
Citi teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbi: sūnu likvidēšana, krūmu kopšana, smilšu nomaiņa sētnieku smilšu kastēs ietvju kaisišanai, lapu, zaru un
lielgabarīta atkritumu izvešana).
Dzīvojamās mājas dokumentācijas vešana un saglabāšana papīra un/vai elektroniskā formātā
Maksājumu aprēķini, dzīvokļu īpašnieku norēķinu uzskaite, dzīvokļu īpašnieku informēšana par izmaiņām pakalpojumu tarifos, norēķini ar pakalpojumu
sniedzējiem, nodokļu pārskatu sagatavošana, dzīvojamo māju pārvaldīšanas, uzturēšanas plānoto un faktisko izdevumu pārskatu sagatavošana, finanšu un
grāmatvedības dokumentu sagatavošana un saglabāšana papīra un/vai elektroniskā formātā, u.c. izdevumi. Izziņu sagatavošana un izsniegšana, iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana, lietvedības dokumentu saglabāšana papīra un/vai elektroniskā formātā.
Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, pārstāvība darījumu attiecībās
(konsultācijas par darījumu līgumu nosacījumiem, līgumu izpildes kontrole un citi), iepirkumu
organizēšana, juridisko dokumentu saglabāšana, citi pakalpojumi, kuri saistīti ar līgumu slēgšanu.
Informācijas sagatavošana un sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.
Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli nosaka vizuālajā pārbaudē. Attiecīgās jomas atbildīgais darbinieks veic
dzīvojamo māju apsekošanu, foto-fiksāciju un apsekošanas aktu sagatavošanu un aktualizāciju, pievienojot objekta foto vizualizāciju.
Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas regulāra apsekošana (skaitītāji, ventiļi, filtri,
sūkņi, izolācija), atsevišķajos īpašumos esošo kopējo komunikāciju apsekošana.
Elektroapgādes sistēmas regulāra apsekošana, elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude.
Koplietošanas telpu logu, durvju, ventilācijas lūku mājas apmaļu, mājas inženiertīklu aku apsekošana, lietus ūdens notekcauruļu apsekošana, jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu) apsekošana, fasādes, balkonu un nojumju apsekošana.
* Ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu tehniskā apkope nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana, atsevišķu bojāto posmu
un noslēgventiļu nomaiņa, sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām un citi darbi pārvaldnieka spēkiem.
* Elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope (Elektrosadales skapju tīrīšana, elektrosadales sistēmas testēšana, koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana, koplietošanas telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. apsekošana un nepieciešamības gadījumā nomaiņa).
* Konstruktīvo elementu tehniskā apkope (Koplietošanas telpu logu, durvju, ventilācijas lūku, lietus ūdens notekcauruļu tīrīšana, jumta, pamatu, kāpņu telpu
un konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu) apkope.
* Siltumapgādes sistēmas uzturēšana (Apkures un karstā ūdens sistēmas nepārtrauktas darbības nodrošināšana, sistēmas ieregulēšana uzsākot apkures
sezonu, hidrauliskā pārbaude, siltummezglu sagatavošana apkures sezonai, siltummezglu iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude, apkures sistēmas
atgaisošana, siltummaiņa tīrīšana un skalošana, noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana, sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un
regulēšana, tiešās darbības regulatora pārbaude un ieregulēšana, elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais remonts, kontrolmēraparatūras darbības
uzraudzība, siltumskaitītāja darbības uzraudzība, sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām, bojāto noslēgventiļu nomaiņa un citi uzturēšanas darbi).
* Ventilācijas šahtu, dūmvadu pārbaude un tīrīšana saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
Dzīvojamajai mājai nepieciešamais uzkrājums nākamo periodu uzturēšanas darbiem saskaņā ar MK noteikumu Nr. 408 pielikumu Nr.2.
Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, izmaksas tiks iekļautas katrai dzīvojamajai mājai individuāli, ja pakalpojums tiks izvēlēts kopsapulcē

būt aktīviem un piedalieties savas
mājas uzturēšanā.
Papildus informējam, ka sākot
ar 2017.gada novembra mēnesi,
SIA pārvaldīšanā esošajām mājām
Edgara Kauliņa alejā 8, 10, 15,
17 un 19, kā arī Raiņa ielā 50,
tiek mainītas atkritumu savākšanas
konteineru vietas. Lūdzam dzīvokļu īpašniekus sadzīves atkritumus
izmest konkrētām mājām paredzētajos atkritumu laukumos.

IZMAIŅAS ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANAS TARIFĀ
SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka 2017. gada 31. oktobrī
saņemts SIA “Ķilupe” paziņojums
par atkritumu apsaimniekošanas
tarifa izmaiņām no 2018. gada 1.
janvāra.
Atbilstoši SIA “Ķilupe” paziņojumam, no 2018.gada 1.janvāra
noteikta šāda maksa par atkritumu
apsaimniekošanu:

1. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs: 8.80 EUR/m3 (bez
PVN);
2.
Lielgabarīta
atkritumu
apsaimniekošana:
2.1. 8m3 konteiners – EUR 86.78
(bez PVN);
2.2. 10m3 konteiners – EUR 95.04
(bez PVN);
2.3. 15m3 konteiners – EUR
132.23 (bez PVN);
2.4. 22m3 konteiners – EUR

Sīpolpuķu stādījumi Latvijas simtgadei
Dārznieki, puķkopji un ainavu arhitekti visā valstī jau gatavojas Latvijas simtgadei. Rīgā pie Brīvības pieminekļa
tapusi puķu dobe “Ziedošais Simtgades pavasaris” projekta “Ziedošais Latvijas simtgades pavasaris pie Brīvības
pieminekļa un Latvijas novados” ietvaros.
Lielvārdes pašvaldības pārstāvji 2016.gada novembrī piedalījās sīpolpuķu seminārā Bulduru dārzkopības vidusskolā, kurā
SIA “Onava” pārstāvji un Latvijas ainavu arhitektūras biedrības
pārstāve Anita Neilande mudināja jubilejas gadā dobes veidot
arī Latvijas novados un pagastos.
Atsaucoties uz šo aicinājumu, šā gada oktobra mēneša beigās ainavu arhitekte Dace Skrūzmane kopā ar dārznieci Inetu
Kalniņu uzsāka un pabeidza sīpolpuķu stādījumu ierīkošanu,
iestādot 5 tūkstošus tulpju sīpolus par godu Latvijas simtgadei.
Jaunie stādījumi tapa jau mums visiem zināmajā “Lielvārdes jostas” dobē Rembates parkā, Lielvārdē. Uz sarkanas krāsas tulpju

‘Red Princess’ fona atspoguļosies baltas krāsas tulpju ‘Mondial’
raksti – LV 100, Lielvārdes logo un Latvijas karogs. Stādījumi ir kā
dāvinājums un pateicība Latvijai no mums visiem lielvārdiešiem.
Sīpolpuķu sagādi nodrošināja SIA “Ķikši” un sīpolpuķu iegādi
finansiāli atbalstīja Lielvārdes novada pašvaldība.
Sekojot šā gada paraugam, arī nākamgad pēc tulpju noziedēšanas tiks stādītas ledenītes, kas arī veidos šos pašus raktus
par godu Latvijas simtgadei. Gribu aicināt visus iedzīvotājus
saudzēt jaunos stādījumus, lai pavasarī tie krāšņi uzziedētu!

Dace Skrūzmane,
ainavu arhitekte

181.82 (bez PVN).
Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifā ir veiktas saistībā
ar dabas resursu nodokļa likmes
paaugstināšanu pamatojoties uz
“Dabas resursu nodokļa likuma”
normām un nav saistītas ar SIA
“Ķilupe” vai SIA “Lielvārdes Remte”
iniciatīvu.

Imants Circins,

SIA “Lielvārdes Remte” jurists
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Godina cilvēkus ar bagātu mūžu
un nozīmīgu devumu Lielvārdei
Lielvārdē par tradīciju kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumu laikā apbalvot mūsu novadniekus, kuri izpelnījušies novada iedzīvotāju atzinību. Lielvārdes novada pašvaldība
apbalvojumu „Goda Lielvārdietis” piešķir par sevišķiem nopelniem Lielvārdes novada labā – sabiedriskajā, kultūras, izglītības un sporta jomā vai saimnieciskajā darbībā.
2017. gadā
Lielvārdes
novada
pašvaldības
apbalvojumu
„GODA
LIELVĀRDIETIS” saņem:
ilggadēja Jumpravas vidusskolas
mācību pārzine un skolotāja Guna
Jansone;
bijušais Lēdmanes pamatskolas
direktors, dzejnieks, komponists
Romualds Zarembo;
Lēdmanes bibliotēkas vadītāja, novada vēstures apkopotāja
Veneranda Trumekalne;

bijusī skolotāja, ilggadīga kolhoza
"Lāčplēsis" kultūras dzīves vadītāja
Elizabete Ozoliņa;
Uldevena pils saimnieks, A.
Pumpura “Lāčplēsis” jaunā izdevuma ilustrāciju autors Agris Liepiņš;
Lielvārdes pensionāru biedrības
vadītāja Nora Ivanova.
Lielvārdes novada pašvaldības
apbalvojumu „ATZINĪBA” saņem:
Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Laganovskis;

Lielvārdes novada izglītības nodaļas
vadītāja Inga Reķe.
Lielvārdes novada pašvaldības
apbalvojumu „PATEICĪBA” saņem:
ilggadēja darbiniece Lēdmanes
pagasta pārvaldē Ņina Moskaļenko;
ilggadēja A. Pumpura Lielvārdes
muzeja
darbiniece
Maija
Vinogradova.
Sirsnīgi sveicam visus pašvaldības
apbalvojumu saņēmējus!

Jūtos piederīga cilvēkiem, kas vienmēr
strādājuši sava pagasta labajam vārdam
Skolotāja Guna Jansone vairāk kā 20 gadus ir mācību pārzine Jumpravas vidusskolā, viņas audzēkņi ar labiem panākumiem startējuši starpnovadu un valsts
olimpiādēs. Viņa vada latviešu valodas skolotāju metodisko komisiju novadā,
rūpējas par skolotāju regulāru tālākizglītību, organizē pieredzes apmaiņas seminārus, kas vienmēr ir augsti novērtēti. Ar ilgajos gados uzkrāto pieredzi un izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem skolotāja labprāt dalās ar jaunajiem kolēģiem.
Gunas Jansones devums ir izpelnījies sabiedrības ievērību iepriekšējos gados, saņemot apbalvojumu
„Atzinība” 2012. gadā un apbalvojumu „Pateicība” 2014.gadā.
Vēstulē, kurā tikāt izvirzīta
novada apbalvojumam, minētas daudzas jūsu labās īpašības.
Taču: kā Jūs pati vērtējat sevi kā
cilvēku, kā Lielvārdes novada
iedzīvotāju – respektīvi, ja Jums
pašai būtu jānosauc tās īpašības
un iemesli, kas būtu par iemeslu
titula iegūšanai, tad kāds būtu
Jūsu pašraksturojums?
Visupirms – izvirzīšana novada apbalvojumam man ir patiess
pārsteigums. Esmu audzināta
tā, ka nav svarīgi ne tituli, ne
apbalvojumi, bet darbs, kas
nes augļus un padarīts godam.
Nedomāju, ka esmu paveikusi vairāk nekā mani kolēģi, jo ik dienas
esmu kopā ar cilvēkiem, kuru rūpe
ir mūsu garīgās debesis. Domāju,
ka man piemīt pienākuma apziņa, ko esmu mantojusi no saviem
vecākiem. Darbs jāpadara līdz
galam un tā, lai par to nav jākaunas. Ceru, ka protu uzklausīt cilvēkus un saprasties ar viņiem. Manā
darbā tas vienmēr bijis svarīgi.
Bet skolotājas darbā g a l v e n a i s
ir gandarījums par
jauniešiem,
kas
atrod savu vietu
dzīvē un rada savu
pasauli.

Jumpravas skolā, esmu cieši saistīta
ar Jumpravu, kas šodien ir daļa no
Lielvārdes novada. Jūtos šai vietai
piederīga. Te, Jumpravā, ir mana
ģimene, te izauguši bērni, te jūtos
piederīga cilvēkiem, kas vienmēr
strādājuši sava pagasta labajam
vārdam. Te aug mūsu neatkarības ozoli, kurus stādījusi arī mūsu
ģimene, kas ir mans stiprais plecs
un atbalsts. Te ik pavasari uzzied
ievas, cilvēki kopj savas sētas,
stāda puķes, sēj tīrumus. Te spēlē
teātri, dzied korī, dejo. Te dzimst un
izaug uzņēmējs, dzejnieks, dārznieks un domātājs. Izaug cilvēks,
kam rūp māte, tēvs un mājas, jo te
ir viņu sākums.
Ja būtu īsi jāraksturo Jūsu
iespaids par novada iedzīvotājiem, vai varat teikt, ka viņi
ir lokālpatrioti? Vai piekrītat
apgalvojumam: lielvārdieši stāv
un krīt par savu Lielvārdi?
Domāju, ka tādu vietu un cilvēku, kas ir sava novada patrioti,
Latvijā ir daudz. Plašā pasaule cilvēkam ir par lielu. Mums vajadzīga
katram sava mazā, kurā realizējas
vēlme pēc kaut kā noturīga, stabila, stiprinoša. Šo pasauli Lielvārdes
novadā veido mūsu ģimenes un
dzimtas, mūsu mājas, mūsu ikdienas darbi un svētku prieks. Īpaša ir
vieta, ko radām un veidojam paši.

Ja Jums būtu jāraksturo
savs novads svešinie„Mazo pasauli”
kam, tad kādus sava
Lielvārdes novadā
novada un pilsētas
Novada apbalvoveido mūsu ģimenes
lielākos trumpjus
jums un šis tituls
un dzimtas, mūsu
un plusus nosaukir ļoti nozīmīgs
mājas, mūsu
tu vispirms?
apbalvojums. Kāda
ikdienas darbi un
Pirmkārt, tie ir cilir Jūsu saistība ar
vēki, kas dzīvo un
svētku prieks.
Lielvārdes novadu,
strādā novadā. Daugava,
vai sevi identificējat
meži, Lielvārdes josta, A.
kā lielvārdieti? Vai varat
noraksturot „Savu Lielvārdes Pumpura muzejs un tā cilvēki,
Gaiļu dabas takas, garīgās mūzikas
novadu”?
Manas saknes ir Latgalē. Bet koncerti Jumpravas baznīcā, cilvēka
kopš 1981. gada, kad sāku strādāt roku sakopta vide.

VIZĪTKARTE:

Guna Jansone

VECUMS: 63 gadi.
ĢIMENES STĀVOKLIS: ar vīru
Agri esam izaudzinājuši meitu
Lāsmu un dēlu Mārtiņu.
PROFESIJA, AMATS: latviešu
valodas un literatūras skolotāja
Jumpravas vidusskolā.
HOBIJI, AIZRAUŠANĀS: grāmatu
lasīšana, ceļošana, labprāt
konservēju to, kas izaudzēts
dārzā, patīk cept kūkas.
JUMPRAVIETE kopš 1981. gada.

Kādas būtu tās lietas, procesi
vai darbi, kas novadā būtu jāsakārto, jāattīsta un kuriem vairāk
būtu jāpievērš uzmanība?
Mūsu novads apvieno trīs pagastus: Lielvārdi, Lēdmani, Jumpravu.
Manuprāt, novada attīstībai jābūt
tādai, lai ikviens cilvēks šeit justos uzklausīts, piederīgs, savējais.
Lai ikviena vieta būtu centrs, nevis
nomale. Mūs taču vieno Daugava,
un cilvēks lemj, kā dzīvot, ko
darīt.
Jūsu novēlējums Latvijai un
lielvārdiešiem, sagaidot Latvijas
neatkarības svētkus un Patriotu
nedēļu.
Šodien mums ir sava valsts, un
to veidojam mēs paši. Dzīvojam
pretrunu pilnā laikā, kad reizumis nav spēka vai gribas ieraudzīt
debesu stūrīti. Bet mums apkārt
ir daudz cilvēku, kas rada pasauli sev un citiem, kopj tīrumus,
būvē mājas, audzina bērnus. Mans
vēlējums lai ir izteikts ar Jēkaba
Janševska romāna „Mežvidus
ļaudis” varones Irbes vārdiem:
„Nemeklējiet dzīvē vieglumu un
sargiet arī savus pēcnācējus, lai
tie neizlaižas laiskumā, neizpeikst
vieglumā un neierod gļēvumā. Tad
Mežvidus ļaužu cilts pastāvēs un
augs augumā.”

Lielvārdi atšķirīgu padara
senču zīmes
Agris Liepiņš uzcēlis un uztur Uldevena senlatviešu koka pili, uzņemot tajā viesus no
Latvijas un ārvalstīm; ilgus gadus popularizē
Lielvārdes novadu Latvijā; viņa dalība kā
māksliniekam A. Pumpura eposa „Lāčplēsis” jaunizdevumā ir paliekoša vērtība
nākamajām paaudzēm.
Agra Liepiņa devums jau
novērtēts ar apbalvojumu „Gada
Lielvārdietis” 2010. gadā, nominācijā „Sabiedriski aktīva personība”.
Agris Liepiņš uzskata, ka viņa
izvirzīšana apbalvošanai ir pārsteigums, viņš saka: „Neatrodu sevī tik
daudz labu īpašību, lai tiktu godināts”. Lielvārdē māksliniekam ir
māja un tūrisma objekts – senlatviešu koka pils. Laureāts atzīst, ka
viņš vēl aizvien mēģina pierast pie
Lielvārdes un par lielvārdieti sevi tā
pa īstam nemaz neskaita, jo viņa
„sirds palikusi Rīgā”.
Lielvārdes novads Agrim saistās
ar dabu – miglas vālos ieskautajiem
Daugavas krastiem agrās rīta stundās. Tā kā mākslinieks neesot īpaši
sabiedrisks, viņš norāda, ka daudz
cilvēku Lielvārdē nemaz nepazīstot, bet komentējot apgalvojumu,
ka lielvārdieši stāv un krīt par savu
Lielvārdi, pajoko: tāpēc arī „kritušos neesmu manījis”. Bet savā ziņā
piekrīt, ka lielvārdieši ir īpaši un tie-

VIZĪTKARTE:

Agris Liepiņš

VECUMS: 58 gadi
ĢIMENES STĀVOKLIS: precējies
PROFESIJA, AMATS: karikatūrists
HOBIJI, AIZRAUŠANĀS: vēsture

šām viens otru atpazītu, satiekoties
svešā malā.
Mākslinieks domā, ka novadu
visspilgtāk raksturo „nedaudz nostalģiskais stāsts par Lāčplēša zemi”
un priecājas, ka Lielvārdes pilsētas
noformējumā, ielu, laukumu un
afišu stabu dizainā tiek izmantotas mūsu senču zīmes. Viņš norāda, ka tas ir interesants akcents,
kas padara pilsētu savdabīgu un
atšķirīgu.
Jautāts par novēlējumu lielvārdiešiem, sagaidot Latvijas neatkarības svētkus un Patriotu nedēļu, Agris Liepiņš ir lakonisks: „Būt
latviešiem!”

Lielvārdieši ir rosīgi
visās dzīves jomās
Romualds Zarembo kā bijušais Lēdmanes
pamatskolas direktors un pedagogs ilgus
mūža gadus ar labām sekmēm ir izglītojis
pagasta bērnus un jauniešus, ir ļoti aktīvi
piedalījies novada kultūras dzīves bagātināšanā,
gan vadot skolotāju vokālo ansambli, gan pūšamo instrumentu ansambli, 1973. gadā dibinājis jaukto kori un sagatavojis to
Dziesmu svētkiem, kā dzejnieks un komponists pazīstams ārpus
novada robežām, šobrīd strādā pie latgaļu valodas pareizrakstības
un izrunas pētīšanas.
Romualds
Zarembo
dzīvo
Lēdmanes pagastā kopš 1952. gada
un kā savas labās īpašības min
labestību pret cilvēkiem, sabiedriskumu, darba mīlestību un garīgumu.
Viņš kā vēstures skolotājs zina
Lēdmanes pagasta saistību ar
Lielvārdes vēsturi un Lāčplēša simboliku. Zarembo uzskata, ka Lielvārdes
novads ir darbīgs, aug un attīstās.
Raksturojot „Savu Lielvārdes novadu”, Zarembo uzskata, ka ļoti izjūtams E. Kauliņa darba stila mantojums un turpinājums. Rit ļoti daudzpusīgs un aktīvs kultūras darbs.
Jautāts par lokālpatriotismu,
Romualda kungs atzīst, ka šādu
vietu Latvijā ir daudz vairāk nekā
tikai Liepāja, Cēsis un Lielvārde.
Viņš min Aglonu, Burtniekus,
Alsungu, Tērveti u.c. Sirmais kungs
uzskata, ka lielvārdiešu pašapziņa, iekļaujot novadā Jumpravu un
Lēdmani, aug un nostiprinās, tā ir
noturīga un pašlepna, kas neprasās
pēc demonstrējuma.
Zarembo kungs, ja nāktos palie-

VIZĪTKARTE:

Romualds Zarembo

VECUMS – 92 gadi
ĢIMENES STĀVOKLIS: atraitnis
PROFESIJA, AMATS:
pensionēts pedagogs
HOBIJI: literatūra, dārzkopība
līt savu novadu, pirmkārt, izceltu
vispusīgu aktivitāti, rosīgumu visās
dzīves jomās, tad lielvārdiešu cieņu
pret kultūras mantojumu, latviskās dzīvesziņas audzināšanu skolās,
pulciņos, kursos, biedrībās, novada
svētkos.
Kas būtu novadā jāuzlabo?
Romualds Zarembo uzskata, ka
jāsakārto un jāsakopj Daugavas
piekraste, centra vizuālais noformējums, jāveic satiksmes uzlabojumi un jāaktivizē uzņēmējdarbība.
Latvijai
un
novadniekiem
Zarembo novēl: novērst sīkpartejiskās domstarpības, būt vienotā pozīcijā, lemt kolektīvi, cik var plašāk
informēt sabiedrību.
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Piederu saviem senioriem
un Lielvārdei

Lielvārdes novads
ir izteikti latvisks
Veneranda Trumekalne ir izcila bibliotekāre, kas pētījusi un apkopojusi novadpētniecības materiālus par Lēdmanes pagasta ievērojamām vietām, objektiem,
notikumiem un novadniekiem. Bibliotekārajā darbā Trumekalnes kundze ir
nostrādājusi 45 gadus, papildus tam ir arī aktīva kultūras dzīves veicinātāja
pagastā, organizē ekskursijas, piedalās Lēdmanes amatierteātra uzvedumos,
dzied sieviešu korī „Lēdmane”.
Venerandas Trumekalnes nesavtīgā un enerģiskā darbība ir sabiedrībā ievērota un novērtēta, saņemot apbalvojumu „Atzinība” 2011.
gadā.

ko var izlasīt grāmatās?
Lielvārdes novads, manuprāt, ir
izteikti latvisks – visur latviskās
rakstu zīmes un tas mūs atšķir no
pārējiem novadiem Latvijā.

Vai piekrītat apgalvojumam:
Vēstulē, kurā tikāt izvirzīta
novada apbalvojumam, minē- lielvārdieši stāv un krīt par savu
tas daudzas jūsu labās īpašī- Lielvārdi? Kā tas izpaužas?
Piekrītu, ka lielvārdieši stāv un
bas. Taču, kā Jūs pati vērtējat
krīt par savu Lielvārdi. Būtu labi, ja
sevi kā cilvēku, kā
arī Lēdmane un Jumprava tajā vaiLielvārdes novada
rāk iekļautos. Reizēm šķiet, ka mēs
iedzīvotāju?
esam tādā pabērna lomā.
Ir ļoti grūti sevi
raksturot, taču galAr humoru mēdz
venā īpašība, manuMani raksturo
teikt, ka liepājnieprāt, ir darba mīlestība,
precizitāte,
darba mīlestība ki viens otru pat
uz ielas pazīšot
godprātīgi un no
un no sirds
jebkurā
pasausirds padarīts darbs.
les vietā. Kā Jūs īsi
Darbošanās sabiedrīpadarīts
raksturotu novada
bas labā savā brīvadarbs.
iedzīvotājus?
jā laikā.
Lielākā daļa ir pašlepni,
Novada apbalvojums un šis pašapzinīgi, laipni.
tituls ir ļoti nozīmīgs apbalvoJa, tiekoties ar citu novajums. Kāda ir Jūsu saistība ar
Lielvārdes novadu, vai sevi iden- du iedzīvotājiem, Jums būtu
jāraksturo savs novads, kādus
tificējat kā lielvārdieti?
Dzīvoju Lēdmanes pagastā kopš lielākos trumpjus nosauktu
1973. gada. Esmu sava pagasta un vispirms?
Lielvārdes lielākie plusi ir: pirmarī Lielvārdes novada patriote.
kārt, Andrejs Pumpurs, eposs
Vai varat noraksturot „Savu „Lāčplēsis” un viss, kas ar to saisLielvārdes novadu” – ne to, par tīts – Daugavas krasts, Lāčplēša

VIZĪTKARTE:

Veneranda Trumekalne

VECUMS: 66 gadi
PROFESIJA, AMATS:
bibliotēkas vadītāja
HOBIJI: ceļošana, sēņošana,
makšķerēšana

muzejs, otrkārt, Lielvārdes josta,
treškārt, Lielvārdes kultūras mantojums un cilvēki.
Arī Lēdmane var lepoties ar
radošiem cilvēkiem: komponistiem, māksliniekiem, dzejniekiem
u.c. Arī ar Eduarda Rozenštrauha
dziesmu „Vecās likteņdzirnas”, kas
tapusi 1956. gada 1. janvārī Lobes
dzirnavās.
Kas novadā būtu jāsakārto,
jāattīsta?
Satiksme ar novada centru un
ceļi.
Jūsu novēlējums Latvijai un
lielvārdiešiem, sagaidot Latvijas
neatkarības svētkus…
Lai Latvijai vairāk gudru, godīgu
un laimīgu cilvēku!
Saklausīsim viens otru, kopsim mūsu zemi, dziedāsim savas
dziesmas.

Lai Mātei Latvijai mēs esam godīgi,
uzticīgi, strādīgi un mīloši bērni!
Elizabete Ozoliņa darba mūžu veltījusi novada kultūras un izglītības veicināšanai,
15 darba gadus veltījot kolhoza „Lāčplēsis” kultūras dzīves vadīšanai, bet tad
– 17 gadus strādājot par latviešu valodas un literatūras skolotāju E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. Ilgus gadus bijusi arī Miķelsona grāmatu klēts darbiniece.
Tieši no kolhoza „Lāčplēsis” kuri cauri gadu desmitiem ar cieņu
nākušie kolektīvi: TDA „Lāčplēsis”, kopj Lielvārdes kultūras tradīcijas,
jauktais koris „Lāčplēsis”, teātra un atklāj: „Pašlaik katrs otrais vai
trupa ir bijusi par pamatu šodie- trešais mūsu novadnieks vecumā
nas pašdarbības kultūras augsta- no diviem līdz 82 gadiem dzied
koros, dejo deju kolektīvos, spēlē
jam līmenim un
teātri, muzicē, lasa grāmatas un
saistās ar Elizabetes
spoži pārstāv savu novadu sportā”.
Ozoliņas vārdu.
Jautāta, kas novadā būtu
Elizabete Ozoliņa
jāsakārto un kam vairāk
lielvārdiete ir jau
būtu jāpievērš uzma54 gadus un norāEs priecājos par
da: „Ar pilnām tieLielvārdes cilvēkiem, nība, Ozoliņa atzīst:
„Diemžēl,
pēdēsībām varu teikt –
kuri cauri gadu
jos gados vietām
mana sirds un visa
desmitiem ar cieņu
redzam, ka iestājies
apzinīgā dzīve piekopj Lielvārdes
pagurums: pavirši
der Lielvārdei!” Te
kultūras
uzturētas ielas, nesaElizabetes kundze ir
tradīcijas.
kopts Lāčplēša parks,
dzīvojusi, darbojusies,
piedrazoti pagalmi un jauniepazinusi cilvēkus pēc
sastrādātajām rokām, darbā salī- būvju apkārtne, kaut gan uzraukušajām mugurām un nosirmoju- gošo iestāžu darbinieku netrūkst”,
šām galvām. Viņa ir bijusi kopā ar tāpēc viņa ļoti vēlētos, lai novada
cilvēkiem, kuriem rūp katrs novada valdība parūpētos par to, ka īstenie
stūrītis – apkoptas mājas, appļautas Lielvārdes novada saimnieki būtu
dabas un pieminekļu vietas, skaisti paši novadnieki. Cilvēki, kuri redz ar
sirdi un dara ar tīrām rokām, nevis
tīrumi un pļavas.
Ozoliņa lepojas: „Kopā dibinājām „caurkrituši zemas reputācijas sisTautas fronti, dziedājām, muzicē- tēmas produkti”. Elizabetes kundze
jām un stāvējām barikādēs”. Viņa ar kaunu un skumjām domā, ka
priecājas par Lielvārdes cilvēkiem, tieši tādu ierēdņu dēļ no Lielvārdes
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VIZĪTKARTE:

Elizabete Ozoliņa

VECUMS: 77 gadi.
ĢIMENES STĀVOKLIS:
vecmāmiņa.
PROFESIJA, AMATS: skolotāja,
kultūras darbiniece, pensionāre.
HOBIJS: lasīšana.
LIELVĀRDIETE kopš 1963. gada.
tika padzīta trimdas literatūras
Grāmatu klēts, kas varēja būt skaista Lielvārdes rota Latvijas simtgades
svētkos.
Ozoliņa priecājas par jaunatni,
kura rosās un daudz strādā lielvārdiešu šodienas un rītdienas labā
un novēl: „Neapsīkt un droši ņemt
grožus rokās izglītotajiem, kulturālajiem un godīgajiem mūsu pašu
Lielvārdē izaugušajiem jaunajiem
cilvēkiem!” Viņiem ir jāuzņemas
atbildība ne vien par Lielvārdes
novadu, bet par visu mūsu ar tik
lielām pūlēm ceļamo Latviju!

Nora Ivanova ļoti aktīvi rūpējas par novada
senioriem un to dzīves līmeņa uzlabošanu,
reizi mēnesī organizē izglītojošas tematiskas sanāksmes, veicina veselīgu dzīvesveidu, dala pārtikas pakas maznodrošinātajiem, nodarbojas ar amatiermākslu un sniedz
labdarības koncertus, pati raksta un realizē dažādus projektus
sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu, ELFLA, a/s „Latvijas
Valsts meži” u.c.
Noras Ivanovas veikums iepriekš
jau ir izpelnījies sabiedrības ievērību un ticis novērtēts ar apbalvojumu „Gada Lielvārdietis” 2011.
gadā nominācijā „Sabiedriski aktīva personība” un ar apbalvojumu
„Atzinība” 2015. gadā.
Novada apbalvojums un šis
tituls ir ļoti nozīmīgs apbalvojums. Kāda ir Jūsu saistība ar
Lielvārdes novadu, vai sevi identificējat kā lielvārdieti?
Tas sākās sen. 1976. gadā kļuvu
atbildīga par kultūras darbu Andreja
Pumpura dzimtenē Daugavas kreisajā krastā. Aizrāvos ar novadpētniecību, gadu gaitā guvu lielu
atbalstu no A. Pumpura muzeja
vadītājas Anastasijas Neretnieces,
kuru uzskatu par pienākumu un cilvēcīgo attiecību īstenās sirds inteliģences paraugu savā dzīvē. Viņas
vadībā veidojās sadarbība ar leģendāriem Lielvārdes cilvēkiem.
Attiecības ar lielvārdiešiem atveda pie kolhoza „Lāčplēsis” un Imanta
Ziedoņa vadītā Kultūras fonda atbalsta A. Pumpura piemiņas vietu
iemūžināšanai Birzgalē ar pieminekļiem. Kad deviņdesmitajos gados
izveidoju nelielu novadpētniecības
muzeju, atvēru mapes arī izcilajiem
lielvārdiešiem, kuri daudz ko paveikuši Birzgalē. Aizejot pensijā un pārceļoties uz Lielvārdi, es neatnācu
svešā vietā. Mani šeit uzrunāja daudzi lielvārdieši, es izjutu viņu labvēlību. Saprātīgi vadīt pensionāru biedrību un dzīvot starp lielvārdiešiem
man iemācīja Rūta un Romualds
Koluži un Maija Uzulniece. Piederu
saviem senioriem un Lielvārdei.
Mēdz teikt, ka Latvijā ir trīs
pozitīvā nozīmē izteikti lokālpatriotiskas vietas – Liepāja, Cēsis
un, protams, Lielvārde. Vai piekrītat šim apgalvojumam: lielvārdieši stāv un krīt par savu
Lielvārdi? Kā tas izpaužas?
Viņi nekrīt, bet spītīgi paliek stāvus, darot, kā paši atzīst par labu
esam. Esmu dzimusi un izaugusi
Liepājā, tagad zinu, ka gan liepājnieku, gan lielvārdiešu lokālpatriotismu līdz dvēselei var saprast tikai
savējie.
Šajā sakarībā ar humoru mēdz
teikt, ka liepājnieki viens otru
pat uz ielas pazīšot jebkurā
pasaules vietā. Ja būtu īsi jāraksturo Jūsu iespaids par novadu,
par novada iedzīvotājiem, tad
kāds būtu šis raksturojums? Vai
lielvārdieši ir kādā ziņā īpaši,
lai tāpat varētu teikt arī par
mūsējiem?
Jā. Tik mazā pilsētiņā tik daudz
inteliģences! Šajā ziņā, strādājot Daugavas otrā krastā, vienmēr
apskaudu to inteliģences spēku,
ar ko izceļas Lielvārde. Tagad, kad
jau deviņus gadus vadu Lielvārdes
Pensionāru biedrību, draugi man

VIZĪTKARTE:

Nora Ivanova

VECUMS: 74 gadi
ĢIMENES STĀVOKLIS: dēls un
meita ar ģimenēm, 3 mazbērni
PROFESIJA, AMATS:
pensionējusies kultūras
darbiniece
HOBIJI, AIZRAUŠANĀS:
Lielvārdes senioru biedrības
dzīves organizēšana, lasīšana
LIELVĀRDIETE KOPŠ: 2005. gada
saka, – nu jā, tev jau labi, tev tur
ir liels inteliģences pamats, ar ko
sadarboties.
Ja, tiekoties ar citu novadu
un pilsētu iedzīvotājiem, Jums
būtu jāraksturo savs novads, tad
ko nosauktu kā sava novada un
pilsētas lielākos trumpjus un
plusus?
Lielceļš, dzelzceļš, Daugava. Ar to
lielvārdieši ir brīvļaudis savās izvēlēs, – kur mācīties, strādāt, atpūsties. Taču mana sirds saka, ka pāri
visam Lielvārdē valda pievilcīga
kultūras dzīve ar iespējām visām
paaudzēm.
Kādas būtu tās lietas, procesi
vai darbi, kas novadā būtu jāsakārto, jāattīsta un kuriem vairāk
būtu jāpievērš uzmanība?
Pilsētas galvenā iela, kas ir arī
Rīgas – Daugavpils šoseja, pa kuru
diendienā brauc cauri milzums
ļaužu, gūstot iespaidu par mums.
Tā obligāti būtu uzpošama kā
Lielvārdes vizītkarte no viena gala
līdz otram, radot caurbraucējiem
vēlēšanos izkāpt, pastaigāt, iepazīt. Mums pašiem arī labi noderētu. Gribētos kārtīgu tirgu ar novada
zemnieku u.c. ražotāju labiekārtotiem paviljoniem, izmantojamiem
arī ziemā. Lai diendienā lielvārdieši varētu iegādāties sava novada
ražotāju pārtikas produkciju.
Ļoti noderētu vēl vairākas ģimenes ārstu prakses, lai esošajās
ārsti nebūtu tik pārslogoti, bet
varētu veltīt vairāk laika saviem
pacientiem.
Domāju, ka Lielvārdes seniori varētu dzīvot ar vieglāku sirdi,
ja zinātu, ka tepat Lielvārdē, tuvu
savām ģimenēm, draugiem, ārstiem
ir patvērums un aprūpe nevarības
skartajiem. Varbūt domei derētu
pacīnīties par pašvaldības iegādātā
nama Lāčplēsī vai kāda cita nama
izveidošanu par novada veco ļaužu
mītni? Lai vecos nav jāved prom „ar
ragaviņām uz mežu”.
Neesmu kompetenta spriest,
taču šķiet, ka kaut kas jādara vispārējās izglītības jomā. Tikai kultūras
nami, mūzikas un mākslas skola,
tradicionālās kristīgās draudzes un
pat ģimenes vien bez skolu atbalsta neizaudzinās kristīgu un inteliģentu nākamo Lielvārdes spēku.
Šāda apziņa jākopj visiem kopā.
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Noskūpstīt Lielvārdi un Latviju!
Bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā,
Svētajā Garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā; ar taisnības ieročiem pa labi un kreisi, ar godu un negodu, ar slavu un neslavu; kā viltnieki un tomēr patiesīgi; kā nepazīstami un tomēr
pazīstami; kā mirēji, un redzi, mēs dzīvojam; kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti; kā noskumuši, bet
vienmēr priecīgi; kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus; kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir
visas lietas. 2.Kor. 6. 4-10
2017. gadā visa Eiropa un arī
pasaule svin Reformācijas 500.
gadadienu, kopš mūsu ticības
tēvs Mārtiņš Luters Vācijas pilsētā Vitenbergā 1517.gada 31.oktobrī publiskoja 95 tēzes, aicinādams
savu Romas katoļu baznīcu uz diskusiju. Viņš aicināja tās garīdzniekus garīgi sakārtoties, atjaunoties
uz Svēto Rakstu pamata, lai centrā
kā būtiskākais ir ticība Dievam un
Jēzum Kristum.
Tieši šogad Lielvārdei ir skaista
privilēģija svinēt arī Lielvārdes luterāņu draudzes un baznīcas nozīmīgas jubilejas. Tā ir 560. gadadiena (1457.g.) kopš rakstos (Latviešu
Konversācijas vārdnīca, 12. sējums)
minēta patstāvīga draudze Lielvārdē.
Uz rietumiem no pils atradusies baznīca, pie kuras bijusi arī kapsēta.
270. gadadiena (1747.g.) kopš
Baznīcas uzcelšanas pašreizējā
vietā.
85. gadadiena (1932.g.) kopš
Baznīca tika atjaunota pēc pirmā
Pasaules
kara
postījumiem.
Ministru prezidents Kārlis Ulmanis
dāvināja Baznīcas solus un piešķīra
līdzekļus altāra un kanceles izbūvei.
Mūsu Lielvārdes luterāņu draudze var priecāties! Jubileja vienmēr ir iespēja apstāties, paskatīties atpakaļ, saredzēt ko vairāk,
apjaust un izvērtēt noieto ceļu,
pateikties un izprast uzdevumus
nākamajam posmam.
Ļoti pateicamies tiem, kas cēluši un uzturējuši draudzi un baznīcu
aizvadītajos gadsimtos, kas kalpojuši darbos un lūgšanās, ziedojuši,
sargājuši un ticībā pastāvējuši grūtos laikos!
Man vienmēr ir bijusi divaina
sajūta, kad kādi cilvēki ir mēģinājuši nošķirt jēdzienus “latvietis” un
“ticīgs cilvēks”. Tā ir tāda vardarbīga šķelšana. Vai mēs domājam, ka
tad Latvijai būs Dieva svētība, kad
latvieši būs bez ticības, nomākti un
bezcerīgi? Tādi, kas neredz debesis, aizņemti ar ikdienas rūpēm un
raizēm, ka nav laika pacelt acis un

sirdi lūgšanā uz Dievu? Arī senākos
laikos zemnieks bez Dieva svētības nevarēja dzīt vagu, bija svarīgi
– kā veiksies sēja, vai ģimenei un
saimei būs maize, vai Dievs darbu
svētīs. Arī iedomāties, ka varēšu
pastāvēt tikai ticībā – bez valodas
un tautības, bez Tēvzemes – būtu
maldīšanās, tad es esmu kā cilvēks
bez saknēm un mājām, arī tad man
nav nākotnes.
Nāk prātā mūsu tautas dzejnieks
Andrejs Eglītis, kurš savā dzīvē un
dzejā ir pilnā mērā apliecinājis, kā
tas ir – būt latvietim, kurš no sirds
mīl savu zemi, tautu, un vienlaicīgi
ir ticīgs cilvēks, kas ar sirdi un garu
atsaucas Dievam. Ir liela sirds vēlēšanās to no Andreja Eglīša mācīties.
Piemēram – noliekties un
noskūpstīt Latviju. To nevar lepnībā vai augstprātībā, to nevar ļaunumā, to nevar vienaldzībā... to var
vienīgi mīlestībā. Jā! Kā ir ar mani?
Vai vēlos noskūpstīt Latviju? Līdzīgi
kā tēvs savu mazo dēliņu saudzīgi
noskūpsta, paņēmis rokās; kā māte
pirms gulētiešanas savai mīļajai
meitiņai dzied šūpuļdziesmu un
to samīļo; kā vīrs un sieva Dieva
savienoti viens otram ir vairāk nekā
vīrietis un sieviete līdzās, bet viena
miesa. Un kā ir ar mani un manu
tautu? Asinīm slacīto zemi, tik
grūti izcīnīto Latvijas brīvību. Viena
miesa ar manu tautu. Viena miesa
ar manu tēvzemi. Ko nozīmē “viena
miesa”? Tās nav tikai partnerattiecības vai darba devēja un ņēmēja
attiecības. Viena miesa nenozīmē
arī prāta derību, vienošanos, kas
balstīta uz kādu izdevīgumu. Viena
miesa drīzāk ir sirds derība – vienošanās mīlestībā pastāvēt, neatkarīgi ne no kā – no tā, vai manai tautai ir labi vai grūti laiki. Neatkarīgi
no tā, vai man šobrīd ir brīvs laiks,
vai man tas ir ērti vai izdevīgi. Es un
mana tauta, es un mana Tēvzeme
– mēs esam mīlestībā savienoti, lai
būtu kopā; savienoti, lai celtu viens
otru, lai būtu par svētību. Tā tas ir
laulībā un tā tas, manuprāt, ir arī

Pirmklasnieki
mācās saudzēt dabu

Mācītājs Pāvils Peļēvins, arhibīskaps Jānis Vanags, mācītājs Ingus Dāboliņš
svētku dievkalpojumā 29. oktobrī Lielvārdes luterāņu baznīcā.
uzdevumam, kādam mērķim? Vai
esmu saņēmis no Dieva atbildi? Vai
to, ko Viņš man ir atklājis – vai to
piepildu? Vai varbūt vienīgi laiku
tērēju, kaut kā eksistēju?
Nē! Dievs ir devis dzīves laiku ne
tikai mūsu senčiem un tiem, kas ir
svētīgi, ne tikai Andrejam Eglītim,
bet arī man un katram no mums.
Kāda ir mana atbilde Dievam? Vai
kaut ko esmu sapratis? Vai esmu
mācījies no Andreja Eglīša, sirdsapziņas dzejnieka? Vai arī man ir
svarīgi, līdzīgi kā viņam, lai Latvijas
himnu dzirdētu arī aiz loga? Vai
savā ikdienā sirdī un lūgšanās nesu
Dieva dotos dārgumus – ģimeni,
tautu, zemi, ticību, brīvību, mīlestību? Tur tālumā izkaisītiem vai šeit,
Latvijā, izkaisītiem vairs nav viens
sirds ritms. Ja ritms kļuvis cits – tad
citas intereses, tad es vairs nevaru
piepildīt to, ko izdara cilvēks, kurš
mīl. Tad man vairs nav motivācijas
kalpot Latvijai. Tad kalpot Latvijai
vairs nav gods, bet negods un
negodā es nevaru celt un svētīt...
Tad manī skan jautājums – kas man
par to būs? Bet kā tad ir laulībā? Vai
arī tur viss, ko daru, ir ar kādu aprēķinu? Jāvāra ēdiens, istaba jāmazgā... Vai saku – kas man par to būs?
Ja tā, tad tā vairs nav laulība, tā
vairs nav ģimene, bet uzņēmums
ar plānotu bilanci, ar aprēķinātiem
ieguvumiem.
Mums bieži visapkārt skan vārdi
– augsti un zemi, bet to var just, vai

tie ir tikai vārdi, vai arī tur ir sirds
un līdz ar to arī sirds piepildījums.
Domāsim – no kurienes nāk vārdi?
Ir vārdi, kuri nāk no cilvēka paša, ir
vārdi, kurus cilvēka mutē un sirdī
ieliek Dievs un ir vārdi, kurus ar
cilvēka muti runā tumsības spēki.
Vārdi ir ļoti iedarbīgi. Lai gan ar vārdiem nevar māju un arī valsti uzbūvēt, tomēr, kā dzejniece Anda Līce
ir sacījusi, arī bez ideāliem to uzcelt
nevar. Bet ar sirdi, ticībā ar Dievu
kopā var izdarīt pat to, kas, liekas,
nemūžam nav izdarāms. Andrejs
Eglītis ir bijis cilvēks, kas tic Dievam,
un viņā bija mīlestība uz mūsu
mīļo zemi un tautu. Viņš uzrunā un
iedvesmo. Ja arī mēs tā dzīvotu, tā
ticētu un mīlētu, tad arī valsts varētu pastāvēt. Tad grūtos brīžos tu
nevis mūc, bet atdod sevi, un tu to
dari arī tad, ja citi tā nedara, ja citi
bēg... Tas nozīmē – pastāvēt līdz
galam..! Ar Dievu kopā mums izdosies! Cauri laikiem Dievs mūs jau ir
tik ļoti sargājis. Dieva mīlestība ir
mums katram sajūtama, to nevar
pierādīt, bet, ja sirds nav nocietināta, to var sajust. Ar Dievu kopā
katrs var dzīvot un nest mūsu tautai, mūsu zemei labus augļus.
Es gribu elpot kopā ar savu tautu,
mīlēt, celt un svētīt. To var ticībā un
mīlestībā. Āmen! 			

Ingus Dāboliņš,

Lielvārdes un Ķeguma evaņģēliski
luterisko draudžu mācītājs

Mākslas detektīvi Lielvārdē

16. oktobra rītā Lielvārdes pilsētas bibliotēkas lasītavu pildīja
bērnu čalas – E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas prāvais pirmklasnieku pulks pirmo reizi apmeklēja bibliotēku, lai tiktos ar mūsu
rakstnieci Māru Jakubovsku. Pavisam nesen iznākusi viņas jaunā
un krāšņi ilustrētā pasaka Meža detektīvs, kurā rakstniece bērniem
saprotamā veidā runā par ļoti aktuālu tēmu – atkritumu izgāšanu
nepiemērotās vietās. Kopā ar audzinātājām bērni jau bija izlasījuši,
kādas likstas piemeklē dzīvniekus, augus un kukainīšus mežā, kad
tur kāds izgāzis savus sadzīves atkritumus.
Rakstniece
bija
paņēmusi sev līdzi bērniem labi pazīstamus atkritumus un stāstīja, cik ilgs
laiks nepieciešams, lai katrs no
šiem atkritumiem dabā sadalītos.
Atceroties grāmatiņas varoņu likstas, bērni tika mudināti rūpēties
par to, lai atkritumi nonāktu īstajos konteineros un tiktu pārstrādāti jaunās un noderīgās lietās, nevis
mētātos uz ielas, pļavā vai mežā.
Paldies Mārai Jakubovskai par

latvietim, kurš mīl savu tēvzemi.
Tas nav uz laiku. Tas nav uz kādu
izdevīgu brīdi. Tas ir – būt kopā priekos un bēdās, vienmēr.
Domājot par mūsu tautas
nākotni – cik tas mums, latviešiem, būtu labi – bez aizvainojumiem, bez rūgtuma, bez savtīguma, mīlestībā sadoties rokās, ne
vairs Baltijas ceļā – to nevar atkārtot, bet vēl vairāk – sadoties vienā
sirds ritmā. Cilvēkiem, kas kopā
guļ, miegā pat elpošanas ritms
saskaņojas – tā ir elpošana vienā
ritmā. Mums kā tautai ir jāsajūt vienam otra sirdspukstu ritms, elpas,
domas ritms. Grūtos brīžos, tādos
kā tagad, kad balansējam uz izmiršanas robežas, nevaram kļūt sīkumaini, aizspriedumaini, ļaunatminīgi... Gremdēties sliktajā, kas noticis
pagātnē, neko nedod. Tas sliktais,
kas bijis, tev neko nedod, ja neesi
izlobījis mācīšanās graudus un slikto atstājis pagātnē kā pelavas. Jo
spēka mums ir tikai tik, lai paņemtu un nestu sev līdzi no dienas uz
dienu labo un svētīgo, to, kas ceļ,
un nevis gremdē. To, kas noderēs,
nevis kā smagums vilks atpakaļ.
Dievs mūsu tautai ir devis brīvību caur cilvēkiem, kuri vairāk par
visu ticēja brīvībai un mīlestībā bija
gatavi atdot un ziedot savas dzīvības. Tie bija jaunie puiši, kas nolika galvas Brīvības cīņās, cīņās ar
Bermontu vai citās kaujās – vai viņi
negribēja dzīvot? Bet viņu mīlestība
uz Tēvzemi bija stiprāka. Cilvēkam
pašaizliedzīgi upurējoties, notiek
lielākās lietas tautu likteņos. Dievs,
palīdzot izcīnīt uzvaras pār naidniekiem, pār iebrucējiem, pār ļaunumu un egoismu sevī, ir rādījis atbildības un arī Viņa dāvanu cenu. Ja
to ieraugām – esam redzīgi, ja vairs
neieraugām – tad jau arī nelaimes un posta dienas vairs neizmācīs... Man ir atbildība šeit un tagad.
Dievs ir devis unikālu iespēju man
dzīvot šeit un tagad Latvijā. Varu
jautāt Dievam – kādēļ? Kādēļ es
esmu ienācis šajā pasaulē? Kādam

izturību, jo bērnu vēlēšanās runāt
visiem reizē, jautāt, atbildēt un
turklāt vēl kaut ko vienlaicīgi pārspriest ar draugu, bija grūti pārvarama. Māksla klausīties ir ilgi un
pamatīgi apgūstams process.
Paldies skolotājām Zandai Ziņģei
un Jolantai Rogai par atsaucību!

Ilona Misāne,

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vecākā
bibliotekāre

Lielvārdes pilsētas bibliotēkā, īstenojot Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstīto projektu, 12.oktobrī viesojās grāmatu sērijas “Mākslas
detektīvi” autores rakstniece Luīze Pastore un māksliniece Elīna
Brasliņa. Abas ļoti interesantas un atraktīvas jaunas meitenes,
kuru kopdarba rezultāts ir piecas grāmatas, kas aizved lasītāju
pagātnes mākslas pasaulē tepat Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Katra
grāmata ļauj iepazīt citu mākslinieku, kādu viņa gleznu un kopā ar
detektīviem Pogu, Teo un suni Komatu ieskatīties tā laika radošo
personu ikdienā.
Autores ne tikai iepazīstināja ar
sevi un pastāstīja, ar ko nodarbojas, bet bija sagatavojušas mākslinieciskus detektīvuzdevumus. Tos
droši devās atšķetināt E.Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas 4.a klases un
Lielvārdes pamatskolas 3.b klases
skolēni. Izrādījās, ka būt par detektīvu nemaz nav tik viegli, kā licies
lasot grāmatas, bet visai aizraujoši gan. Ikviens dalībnieks saņēma
uzlīmi, bet pirmie detektīvmīklas
atšķetinātāji – Luīzes Pastores grā-

matiņas ar autogrāfu.
Tikšanās laiks aizskrēja nemanot
– bērni saņēma atbildes uz daudzajiem jautājumiem, iepriecināja
autores ar saviem grāmatu ilustrāciju variantiem un kopā pozēja
noslēguma fotogrāfijai.
Paldies mūsu atsaucīgajam
sadarbības partnerim – kultūras
nama “Lielvārde” kolektīvam par
tīrām un siltām telpām, aparatūru,
garderobi un fotografēšanu.
Paldies skolotājām Mairai Dāliņai

un Aigai Kriņģelei un viņu audzēkņiem.

Ilona Misāne,

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vecākā
bibliotekāre
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Lielvārdes Attīstības Fonda ziņas
Ideju konkursa pieteikumu pieņemšana rit pilnā sparā… netradicionālais konkurss “Mana sapņu klase
3” sola būt vēl interesantāks nekā pirmie divi. Ideju vizualizācijas var iesniegt līdz 22. decembrim.
Konkursa nolikums ir pieejams Lielvārdes novada mājas lapā. Aicinām pieteikties visus novada sapņotājus, kas mācās 1. – 4. klasē!
Aicinu visus novada adītājus un
adītājas noadīt arī kādu cimdu vai
zeķu pāri „Dūraiņu Svētku” lielajai lādei. Palīdzēsim nodrošināt visiem mūsu bērniem siltu un
mīlestības pilnu gada auksto laiku.
Adījumus var nodot Kultūras namā
„Lielvārde”, Jumpravas kultūras
namā un Lēdmanes tautas namā
līdz 18. decembrim.
LAF turpina pieņemt palīdzības
ziedojumus Laimdotas 4 uguns-

grēkā cietušajiem. Jūsu ziedojumi palīdzēs remonta darbiem, kas
tiks veikti pavasarī. Ziedojot, lūdzu
norādīt mērķi “Laimdotas 4 ugunsgrēkā cietušajiem”. Rakstiņa beigās
LAF rekvizīti.
Tāpat turpinām pieņemt ziedojumus senioru kora „Kamene” transporta izdevumiem, lai nogādātu
dziedātājus uz mēģinājumiem. Jūsu
ziedojumi palīdzēs tiem dziedātajiem, kam ir grūti pašiem aiziet

uz mēģinājumiem. Ziedojot lūdzu
norādīt mērķi “Kamenes transportam”.

Ilze Kreišmane,

LAF valdes priekšsēdētāja

LAF rekvizīti: Lielvārdes Attīstības
Fonds
Reģ. nr. 40008080019
Adrese: Raiņa iela 11A,
Lielvārde, LV-5070
Banka: Swedbank
Konts:
LV60HABA 05510 3578 1267

Jauniešu domē

“Amats ir pamats!”
2017. gadā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir nodevusi visas tiesības rīkot Karjeras nedēļu
katrai pašvaldībai individuāli pēc saviem ieskatiem. Karjeras nedēļa tradicionāli notiek oktobra otrajā
nedēļā, turpinot šo tradīciju, arī 2017. gadā Karjeras nedēļa Lielvārdes novadā tika organizēta šajā
laikā – no 9. līdz 13. oktobrim. Lielvārdes novada pašvaldība, sadarbībā ar visām Lielvārdes novada
izglītības iestādēm, organizēja “Karjeras nedēļu ar tēmu – “Amats ir pamats!”.
9. oktobrī – Karjeras nedēļas pasākumā 5 izglītības iestādēs viesojās Jaunatnes lietu speciāliste Zita
Bērziņa un pasākuma vadītājas Zane
Zeltiņa un Ieva Razgale.
Zita Bērziņa: “Atklājot Karjeras
nedēļu, jauniešiem likām veikt vairākus uzdevumus. Sadalot skolēnus
grupās, šoreiz tos dēvējot par nelieliem uzņēmumiem, vēlējāmies jauniešiem iemācīt, kā strādāt komandā, izmantot esošos resursus un
sadalīt darbus. Uzdevumi bija dažādi, bet ikviens no tiem jauniešiem
lika saprast, ka karjera attīstās visas
dzīves laikā un ir nepārtraukts process. Komandās parādījās jauniešu

līderu dotības, spēja saprasties, kā
arī argumentēt savu viedokli.”
Visas nedēļas garumā visiem
Lielvārdes novada jauniešiem bija
iespēja piedalīties konkursā ar
nosaukumu “Profesija 2030. gadā”,
kas lika jauniešiem aizdomāties par
profesijām, kuras būs aktuālas nākotnē. Radoša pieeja Jumpravas internātpamatskolas jauniešiem palīdzēja izgudrot arī jaunas profesijas, kā
piemēram, virtuālais skolotājs, pret
novecošanās menedžeris u. c.
Nedēļas garumā izglītības iestādēs karjeras konsultanti rūpējās par
to, lai skolēni iepazīst dažādas profesijas, pie skolēniem viesojās poli-

cijas profesijas pārstāvis, astrologs,
kinologs, jurists, farmaceits un daudzi citi.
12. oktobrī norisinājās Karjeras
nedēļas noslēguma pasākums, kurā
lektore Kristīna Sprūdža pastāstīja
par to kā, nesabojāt karjeru pirms
tā vēl sākusies. Runāja par sociālajiem tīkliem, vizuālo tēlu un pieklājību ikdienā.
Paldies visu Izglītību iestāžu karjeras konsultantiem, kā arī profesiju
pārstāvjiem un skolēnu vecākiem,
kuri atvēlēja laiku, lai jauniešiem
pastāstītu par izglītības iespējām
un praktiskām lietām dažādās profesijās.

Lielvārdē pirmo reizi norisinās jauniešu Rudens balle
27. oktobrī kultūras namā
“Lielvārde” norisinājās Rudens
balle.
Zita Bērziņa: “Šī bija pirmā šāda
balle divu gadu laikā un gribējām
pārliecināties, vai mūsu novadā kas
šāds gūs atsaucību un vai jauniešiem ir nepieciešami šādi pasākumi. Man prieks, ka balle nori-

sinājās bez starpgadījumiem, un
jaunieši bija atbildīgi. Cerams, ka
izdosies iegūt vēl lielāku atsaucību un jau nākamajās reizēs jaunieši būs atvērtāki. Šādi vakari ir lielisks veids kā iepazīt cilvēkus arī no
citām pilsētām un pagastiem”.
Pasākumu kopā apmeklēja 132
apmeklētāji. Lielvārdes novada

Jauniešu dome bija parūpējusies
arī par dažādām aktivitātēm balles
laikā. Vakara gaitā arī izlozēja facebook.lv konkursa uzvarētāju. Tā šoreiz
izrādījās lēdmaniete Jogita Baltmane
ar saviem draugiem Raivo Kuku un
Madaru Meieri. Par muzikālo noformējumu šoreiz rūpējās Lielvārdes
jaunietis Dāniels Mazkalniņš.

Rudens krāsainību dabā ir
nomainījis klusais baltuma
gaidīšanas laiks. Taču Lielvārdes pamatskolā kopš brīvlaika
skolēnus un skolotājus ik dienu
priecē vasarīgs krāšņums. Šo
krāšņumu skolā mums ienesa
māksliniece Elita Patmalniece
ar savu sienas gleznojumu.

9

Pieejams īslaicīgās aprūpes jeb
“Atelpas brīža” pakalpojums
Lielvārdes novada ģimenes, kurās aug bērns
ar funkcionālajiem traucējumiem, ir aicināti
pieteikties īslaicīgās aprūpes jeb “atelpas brīža” pakalpojumam.
Pakalpojums “Atelpas brīdis” ir
domāts bērna līdz 18. g.v. īslaicīgai
aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki
dažādu darba vai privātu iemeslu
dēļ to nevar sniegt paši.
NOSACĪJUMI
pakalpojuma
saņemšanai:
1) Bērnam ir noteikta invaliditāte;
2) VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu
funkcionālu traucējumu dēļ; 3)
Pakalpojumu var saņemt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.
NODERĪGI:
• Pakalpojums pieejams līdz
30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā
vai dalītā laika posmā) ar iespēju
izvēlēties, vai pakalpojumu saņemt
tikai dienas laikā, tikai nakts laikā
(no 20.00 – 8.00) vai visu diennakti.
• Pakalpojums ietver bērna
uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastai-

gas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
• Pakalpojumu pieprasot nav
jāsniedz informācija par iemesliem,
kāpēc tas nepieciešams.
• Pakalpojumu piesaka pašvaldības sociālajā dienestā.
Pakalpojuma saņemšanai pieteikties Sociālajā dienestā. Vairāk
informācijas pie projektu vadītājas Indra Lejas, tālrunis 29356923,
indra.leja@lievarde.lv
Pakalpojuma izmaksas priekšfinansē pašvaldība, kurai pēc tam
izmaksas tiek kompensētas no
Eiropas Sociālā fonda projekta līdzekļiem projekta Nr.9.2.2.1./15/I/002
„Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.
Projekta mērķis ir Rīgas reģionā
palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem.

Bezmaksas seminārs par negatīvā
stresa un izdegšanas profilaksi un
onkoloģisko slimību agrīnu diagnostiku
24. novembrī novada iedzīvotāji ir laipni aicināto apmeklēt semināru darbspējas vecuma iedzīvotājiem par negatīvā stresa un
izdegšanas profilaksi un onkoloģisko slimību agrīnu diagnostiku.
Seminārs notiks Sociālā dienas
aprūpes centra telpās (Ausekļa
ielā 3, Lielvārde). Semināru vadīs
veselības centra VIVENDI speciālisti.
Pasākuma ilgums 1,5 h.
Programmā:
- informācija par stresu kā psihiskās veselības traucējumu riska faktoru;
- informācija par profesionālo izdegšanu, tās problemātiku,
riska faktoriem, pazīmēm, sekām,
ietekmi uz darba procesu un darba
rezultātu kopumā;
- praktiski padomi profesionālās
izdegšanas mazināšanai;

- tests izdegšanas simptomu
atpazīšanai.
- informācija par onkoloģisko
slimību agrīnu diagnostiku vēža
savlaicīgas atklāšanas programmas;
- vēža ārstēšanas metodes un
atbalsta iespējas;
- dzīve pēc onkoloģisko saslimšanu diagnostikas un ārstēšanas
sev vai tuvam cilvēkam. Latvijā pieejamie atbalsta resursi.
Lekcijas
ir
bez
maksas.
Interesentiem lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni 29356923 (Indra Leja)
vai epastu indra.leja@lielvarde.lv

Lekciju cikls garīgas veselības profilaksei
Pirmā lekcija par depresijas profilaksi un psihoemocionālā līdzsvara uzlabošanu notika 7. novembrī.
21. novembrī, plkst. 18. lekcija
par datorspēļu ietekmi uz bērnu
attīstību un uzvedību;
28. novemrbī, plkst. 18. lekcija par mobinga un emocionālās
vardarbības profilaksi bērnu un
jauniešu vidū.
Iepriekš pieteikties pa tālruni
29356923 (Indra Leja) vai epastu
indra.leja@lielvarde.lv
Lekcijas tiek organizētas Eiropas
Sociāla fonda līdzfinansēta projekta „Veselības veicināšanas un

Dzīvojam krāsaini

Tā kā esam aktīvi dalībnieki
dažādos projektos un konkursos
(mēģinām skolēniem sniegt iespēju redzēt plašāk, apzināties katram savas iespējas ne tikai skolas ietvaros), tad ideja par to, ka
skolā vēlētos redzēt sienas gleznojumu, aizsākās jau pagājušā mācību gadā, kad piedalījāmies kompānijas Vivacolor zīmējumu konkursā. Internetbalsojumā piedalījās gan skolēni, gan vecāki un
radinieki, taču tomēr pietrūka
balsu, lai šo projekta balvu varētu saņemt. Pateicoties 3.b klases
skolnieces Karolas Jankovskas iein-

Novada aktualitātes

slimību profilakses pasākumi
Lielvārdes novadā” (projekta nr.
9.2.4.2/16/I/081) ietvaros.
Projekta mērķis: ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem
Lielvārdes novada iedzīvotajiem, jo
īpaši, teritoriālās, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga kompleksus informatīvus un izglītojošus pasākumus
Lielvārdes novadā.

Lielvārdē viesojās Reinis Ošenieks
Top sienas gleznojums Lielvārdes pamatskolā.
teresētajiem vecākiem Kristīnei un
Marekam, skolēni šajā rudenī kopā
ar mākslinieci veidoja sākumskolas gaitenī skaistu, krāsainu sienas
gleznojumu. Tā bija brīnišķīga pieredze, domu apmaiņa, mākslinieka
profesijas iepazīšana, kā arī atbildība un attieksme, veidojot sev patīkamu vidi, kurā pavadām ļoti daudz
laika. Kopīgi darbojās ne tikai 3.b
klases, bet arī 4.b un 9.klases sko-

Patrīcijas Grasmanes foto

lēni. Ļoti ceram, ka šīs krāsas būs
laba garastāvokļa , pozitīvas attieksmes pamatā ikdienas mācību procesā, citu radošo ideju īstenošanai.
Paldies Karolas ģimenei, māksliniecei Elitai, skolas vadībai, visiem
līdzjutējiem, kas palīdzēja īstenot
mūsu krāsainos sapņus!

Aiga Kriņģele,

Lielvārdes pamatskolas 3.b klases
audzinātāja

18. oktobrī Lielvārdes novada Jauniešu dome atsāka jauno “100
grami iedvesmas” vakaru sezonu.
Pie Lielvārdes novada jauniešiem
viesojās Latvijas Televīzijas sporta
žurnālists un “Sporta Studijas” vadītājs Reinis Ošenieks.
Vakars tika pavadīts ar smaidu, prieku, un telpā valdīja jautra
gaisotne.
Jaunieši uzzināja gan par plusiem, gan par mīnusiem sporta

žurnālista profesijā. Reinis pastāstīja, kā nokļuvis tieši tur, kur pašlaik
atrodas. Jaunieši Reini iepazina no
pavisam citas puses.
Paldies Reinim Ošeniekam par
dotajiem padomiem kā ikdienā un
dzīvē izdarīt vairāk!
Paldies visiem dalībniekiem, kas
apmeklēja šo iedvesmas vakaru.

Jauniešu domes informāciju sagatavoja Zita Bērziņa
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Bērnudārzā
“Zvaniņš” noskaidro
ātrāko pupu kūlēju
Ražas svētku ietvaros no 2.-6. oktobrim bērnudārzā “Zvaniņš”
noritēja projekta nedēļa “PUPA”. Projekta ietvaros bērni skatījās
un klausījās teiku “Pupa, salms un ogle” un uzzināja, kāpēc cūku
pupai sānā ir melna strīpa. Uzzināja Latvijas dārzos sastopamos
pupu veidus un nosaukumus – krūmu pupa, kāršu pupa, sojas
pupa, sviesta pupa, cūku pupa, raibā pupa u.c.
Projekta laikā noskaidrojās, ka
vislabāk bērniem garšo sviesta pupiņas. Pupas tika izmantotas integrētās nodarbībās- sportā, matemātikā, valodas attīstīšanā, aplicēšanā, mājturībā. Pēcpusdienās,
brīvajos brīžos, “Ziediņa” grupas
bērni azartiski un aizrautīgi lobīja
raibās kāršu pupas. “Ežuku” grupas bērni uz ugunskura vārīja
pupas lielajā, melnajā katlā, pacietīgi gaidot, kamēr tās kļūs mīkstas, minēja latviešu tautas mīklas.
“Pūcītes” grupas bērni iestudēja
teiku “Pupa, salms un ogle”. Mazie
“Saulespuķēni” cītīgi aplicēja garo
pupu. Darba katrai grupai bija ļoti
daudz. Brīvdienās bija iespēja katram mājās pagatavot radošo darbu,
izmantojot Latvijas dārzos audzētās pupas. Tapa izstāde “PUPA”.
Izstādes atklāšanas dienā noritēja sacensības un katrā grupā tika
noskaidrots “Ātrākais pupu kūlējs”

un “Ātrākā pupu kūlēja”. Rezultāti:
“Saulespuķes” grupas
ātrākie kūlēji
Kārlis Mārcēns un Lizete Zadiņa.
“Ziediņa” grupas ātrākie kūlēji
Daniels Ūbelis un Māra Langrāte.
“Pūcītes” grupas ātrākie kūlēji
Dāvis Dembovskis un Annija
Maksimova.
“Ežuku” grupas ātrākie kūlēji
Patriks Jumucis un Lote Aperāne.

Ernests Kristapurs un Marks
Balodis.
Bērnudārzs “Zvaniņš” vēl katram Lielvārdes novada iedzīvotājam kāpt pa pupas kāpnēm tik augstu, lai ieraudzītu brīnumu!

Evija Kozlovska,

Īpašais apbalvojums –
“Pacietīgākais pupu kūlējs”

bērnudārza “Zvaniņš” vadītājas
vietniece izglītības jomā

Novada bērnudārzos
Esam ļoti priecīgi un vēlamies padalīties ar visiem novada iedzīvotājiem ar jauku ziņu. No 16. oktobra līdz 20. oktobrim labdarības
organizācija Palīdzēsim.lv visā republikā organizēja akciju LABO
DARBU NEDĒĻA. Akcijas mērķis ir sniegt atbalstu līdzcilvēkiem,
dzīvniekiem vai sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā.
Vislielāko pārsteigumu mums –
Jumpravas pagasta pārvaldei sagādāja mūsu vismazākie iedzīvotāji –
VPII ”Zvaniņš” bērnudārza grupiņu
bērni ar savām audzinātājām. Viņi
nāca mums talkā, palīdzot sagrābt
lapas mūsu pagasta centrā. Rudens
laiks, kad krāsojās lapas, ir pats
skaistākais, bet to ir ļoti, ļoti daudz.
Tāpēc vislielākais PALDIES mazajiem darba rūķiem un viņu audzinātājām no mūsu Pārvaldes, kā arī
tiem darbiniekiem, kuri ikdienā pie
mums “cīnās” ar šo bagātīgo lapu
klājienu.
Tas ir labs piemērs visiem citiem

cilvēkiem, organizācijām un iestādēm – paskatāmies apkārt, varbūt
arī kādam vēl tagad vajag palīdzību
ar kādām pavisam elementārām
lietām (sagrābt lapas, atnest pirkumus, sakrāmēt malku u.c.), negaidot īpašu uzaicinājumu, jo tādā
veidā mēs paši sev radam prieku,
ka ir kāds, kas paskatās tālāk ārpus
pienākuma rāmjiem. Tas neprasa
daudz līdzekļu, bet tikai mūsu laiku
un labo vēlmi būt cilvēkam un palīdzēt.

Diāna Borozkina,
Jumpravas pagasta
pārvaldes vadītāja

Kultūra

Ar krāšņu koncertu atzīmēta jauktā kora “Jumprava” 145 gadu
jubileja un atklāti Garīgās mūzikas svētki Lielvārdes novadā
21. oktobrī Jumpravas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā
norisinājās jauktā kora “Jumprava” 145 gadu jubilejas koncerts,
kas atklāja arī Garīgās mūzikas svētkus Lielvārdes novadā. Jauktais koris “Jumprava” mākslinieciskā vadītāja Normunda Ķirša un
diriģenta Austra Kalniņa vadībā koncertam gatavojās vairākus
mēnešus, lai sagādātu sev īstu svētku sajūtu! Programmā organiski savijās latviešu un ārzemju autoru kormūzika – Arvo Perts,
Tālivaldis Ķēniņš, Mārtiņš Brauns, Pēteris Vasks, Jāzeps Vītols, Ēriks
Ešenvalds, Imants Kalniņš un saldajā ēdienā – Henrija Persela oda
“Come, ye sons of art”.
Koris saka sirsnīgu paldies koncerta solistiem – Agatei Burkinai, Alīsei
Vorobejai, Rūdolfam Bērtiņam,
Pēterim Vaickovskim, pavadošajam sastāvam – Pēterim Endzelim,
Renātei Lodziņai, Raimondam
Melderim, Vitālijam Šestakovam,
Lāsmai Melderei, Ilzei Reinei,
Aigaram Reinim, Mārai Botmanei
un Raivo Ozolam.
Vēlam korim vēl tikpat garu un
vēl garāku mūžu, turpinot un bagātinot no paaudzes paaudzē kormū-

zikas un Dziesmu svētku tradīcijas
Latvijā, saglabājot kvalitāti un radot
prieku sevī un citos caur dziesmu!
26. novembrī plkst. 17.00 Jumpravas Sv. Jāņa ev. lut. baznīcā
vokālās grupas “Anima solla”
koncerts (autobuss no Jumpravas
kultūras nama plkst. 16.30)
Lai gaišs un sirds silts rudens!

Zane Skrauča,

Jumpravas kultūras nama
kultūras darba organizatore

Jauktā kora "Jumprava" jubilejas koncertā. 					

Sindijas Ofmanes foto
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Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas,
Par tevi lūpas lūgsnu vārdus liek…
			
(Z. Lazda)

Bokss ir dzīvs!
Šī gada 30. septembra vēlā stundā skatītāji pārpildītajā „Arēnā Rīga” vai kā piekalti TV ekrāniem bija
liecinieki Maira Brieža 23 uzvarai (18 nokauti, neviena zaudējuma) pār kubieti Maiku Peresu.
Nākamajā dienā pacilātībā pēc
šī svarīgā notikuma Rīgā sporta klubā „Beauty Power” notika Atklātais rings boksā, veltīts
Latvijas Nopelniem bagātā trenera Edgara Girgensona simtgadei.
Girgensons, boksa aprindās saukts
par Meistaru, līdz pagājušā gadsimta 60. gadu sākumam strādāja Daugavas sporta klubā un,
būdams īsts Latvijas patriots, vairākkārt vadījis Latvijas boksa izlasi.
Atceros, ka pusaudža gados sparinga cīņās tikos ar viņa audzēkņiem
un Meistars izteica man priekšlikumu pāriet trenēties pie viņa, taču

es, protams, paliku uzticīgs saviem
treneriem Tumiņam, Tretjakam un
Dzenim.
Sacensībām bija pieteikti 4
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēni, taču dažādu neveiksmīgu sakritību rezultātā palikām bez
transporta, un sacensībās piedalījās tikai 4.b klases skolēns Rafaels
Dambis, kurš ieguva 2. vietu. Cīņa
bija līdzīga, bet ringa tiesneši lēma,
ka Rafaela pretinieks ir guvis dažus
punktus vairāk. Žēl par atdoto 1.
vietu, bet gandarījums, ka Rafaela
boksēšanās stilā pārstāvēta boksa
aristokrātu skola, kas vienmēr rada

Politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, Nacionālās atbrīvošanās kustības dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuri 2017.
gadā vēl nav saņēmuši vienreizēju svētku pabalstu, aicinām saņemt
svētku pabalstu novada pašvaldības kasēs – Lielvārdē, Jumpravā un
Lēdmanē.

Vasilijs Šelepjonoks,

Lielvārdes novada sociālā dienesta
Sociālais dienas aprūpes centrs aicina
darbā psihologu uz nenoteiktu laiku

boksa treneris

28. oktobrī Igaunijas pilsētā
Jānedā notika Baltijas motosporta 2017. gada sezonas
noslēguma pasākums blakusvāģu klasēm, kurā notika
sezonas kopvērtējumā labāko
motobraucēju apbalvošanas
ceremonija.
Brāļi Emīls un Elmārs Tilaki
saņēma balvas vairākās nominācijās: 1.vieta MINI MM Sidecar
Kids (Baltijas bērnu b/v klasē),
1.vieta Baltic King Sidecar starp
pieaugušajiem, 4.vieta Sidecars
Kings Baltic Cup (nepiedalījās
visos Baltijas sacensību posmos
Igaunijā) un Pateicība par patīkamu sezonu.

Paldies par labdarību!
Novada sociālā dienesta darbinieces Jumpravas pagastā ik gadu rūpējas, lai pagasta mazaizsargātie
iedzīvotāji tiktu nodrošināti ne tikai ar sociālo palīdzību, bet arī ar devumu no dažādiem labdarības
projektiem. Jebkuram Jumpravas pagasta iedzīvotājam ir iespēja izmantot „Mantu kambari”, kur bez
maksas var izvēlēties sev noderīgus lietotos apģērbus un sadzīves priekšmetus. Dienests sadarbojas
ar I. Kreišmanes vadīto Lielvārdes attīstības fondu un Jauniešu domi, kur jaunieši ik gadu ar jaukām
dāvaniņām iepriecina pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti. Jumpravas pagasta uzņēmēji labprāt atsaucas Ziemassvētku akcijai, lai sagādātu pārsteigumu dāvanas vientuļajiem pensijas
vecuma cilvēkiem.
materiālus mājokļa remontam, kuri
tika nodoti pagasta trūcīgām, aizbildņu, daudzbērnu ģimenēm un
pensijas vecuma trūcīgām personām. Paldies organizācijai un personīgi Leifam Sondell par dāvinājumu.
Kā arī šogad, pateicoties atsaucīgajai Agnesei Emsiņai un Sergejam

Lielvārdes novada sociālais dienests sveic jūs
Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienā!

baudījumu skatoties – sportists
viegli kustas ringā, izdara veiklas
māņu kustības. Raksta sākumā pieminētais izcilais Mairis Briedis ir
citas boksa skolas pārstāvis, viņa
uzdevums – presinga rezultātā
nokautēt savu pretinieku.
Trenējoties boksā, viss notiek
lēnām un pacietīgi, bokss nav
tas sporta veids, kurā var kaut ko
sasteigt vai izdarīt pavirši. Steiga un
paviršība nav iespējamo fizisko un
psiholoģisko traumu vērta.

Lēdmanes motobraucēji pārved
mājās godalgas no Igaunijas

Šajā gadā negaidīti mūs iepriecināja ciemiņi no Zviedrijas organizācijas „Baltic Aid Ass”, kuri jau ilgstoši sadarbojas ar Lēdmanes pašvaldību, sagādājot arī jumpraviešiem mazlietotus un lietotus sadzīves priekšmetus, gultas veļu, higiēnas preces, tehniskos palīglīdzekļus,
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Žiglinskim no Bostonas Apvienotajā
Karalistē, vairākas daudzbērnu trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes
saņēma jaunus apģērbus bērniem.
Paldies labdariem par atsaucību!
Sociālās darbinieces

D. Keiviša un M. Ivanova

Svētku pabalstu saņemot, jāuzrāda personas pase, politiski represētās personas un/vai Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka
apliecības, Nacionālās atbrīvošanās kustības dalībnieka apliecības,
kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku apliecības.

Prasības pretendentam:
• Profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, vēlama klīniskā
psihologa.
• Vēlama profesionālā darba pieredze vismaz 2 gadi.
• Zināšanas un prasmes izmantot un pielietot dažāda veida psiholoģiskās izpētes un konsultēšanas metodes.
• Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes,
strādājot individuāli un komandā.
• Labas datorprasmes.
• Latviešu, krievu valodas zināšanas.
• Atbildības sajūta, patstāvība un ātra reakcija krīzes situācijās.
Piedāvājam:
• Draudzīgu kolektīvu.
• Pilnas slodzes darbu.
• Intensīvu un atbildīgu darbu.
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
• Psihologa darbam piemērotu darba vidi.
• Apmaksātas supervīzijas.
• Psihologa noteiktais atalgojums no 720,00 euro.
Galvenie pienākumi:
• Sniegt klientiem psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā.
• Veikt individuālas psihologa konsultācijas.
• Veikt psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu.
• Izstrādāt psihologa atzinumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Vadīt grupas – atbalsta, izglītojošas, motivējošas u.c.
• Darbs starpprofesionāļu komandā psihosociālā atbalsta sniegšanai.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apstiprinošu dokumentu kopijas sūtīt uz vita.saleniece@lielvarde.lv līdz 2017. gada 15.
decembrim vai iesniegt personīgi, vai sūtīt pa pastu: Lielvārdes
novada sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centrā Ausekļa ielā
3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070. Sazināsimies tikai ar tiem
pretendentiem, kas tiks aicināti uz pārrunām. Papildus informāciju
var saņemt pa tālruni 26479458 (Lielvārdes novada sociālā dienesta
Sociālā dienas aprūpes centra vadītāja).

Precizējums
Al-anon un AA sapulces notiek Lielvārdes novada Sociālajā dienas
aprūpes centrā Ausekļa ielā 3. Al-anon grupiņa trešdienās 18.00 un
AA sapulces ceturdienās 18.30. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām cilvēkiem, kuri ir ceļā uz atveseļošanos.

Zvaigžņu lietus
Cilvēki ir kā zvaigznes. Savu laiku gaiši mirdz un tad nodziest.
Šajā, 2017. gadā, Lielvārdes teātra zvaigznājā apdzisušas vairākas starojošas zvaigznes.
Janvārī atvadas teicām lepnās ziemeļmeitas Justīnes lomas atveidotājai Zentai Reizniece i(1922.- 2017.), vasarā senjoru kolektīva
„Paši” dalībniekam Romualdam Kolužam (1932.- 2017.), oktobrī Staņislavam Orupam (1932.- 2017.), traģisko lomu tēlotājam
Rūdolfam Škarstam (1934.- 2017.) Oktobra beigās atvadījāmies arī no
Lielvārdes teātra drauga, Daugavas fonda prezidenta un Pašvaldību
savienības darbinieka Bruno Otersona (1942.- 2017.) un septembrī
– no emocionāli klasisko varoņlomu izdzīvotājas uz Lielvārdes teātra
skatuves Elzas Vikštremas (1923.06.10.- 2017.02.10)
Par viņu gribu pateikt vairāk. Elza Vikštrema (dz. Krasovska) gandrīz visu savu garo skatuves un darba mūžu ir aizvadījusi Lielvārdē.
Viņa uz skatuves izdzīvoja daudzas sieviešu varoņlomas, kā Aspazijas
Laimu, Rūdolfa Blaumaņa Ilzi, Viļa Lāča Zālīšu Zentu, Andreja Upīša

„Zaļās zemes” Lienu un vēl un vēl... Leģendām apvīti ir vairāki
Lielvārdes teātra iestudējumi, kā Blaumaņa „Ugunī”, kur Kristīnes
lomā Elza Krasovska un Edgars – Pauls Kvelde, režisors Kārlis Ārons.
Par Raiņa „Pūt, vējiņi” Baibu mūsu aktrisei ir dziļi personīgs stāsts,
satiekot nākamo vīru Armīnu Vikštremu Gatiņa lomā. Aizkustinošs
bija Ilonas un Arnes mīlas stāsts H. Vuolijoki „Akmens ligzdā”.
Elziņai bija brīnišķīgas spējas ar gadiem pāriet uz rakstura lomām.
Ir izspēlētas nelaimīgas mīlestības, augsti situētas dāmas, enerģiskas
kalpu sievas un simpātiskas lauku māmuļas. Būdama cienījamā vecumā, Elziņa mūs pārsteidza ar savu lielisko atmiņu. Viņa bieži runāja
dzeju Dienas centra atmiņu pēcpusdienās. Liekas, ka vēl tagd dzirdam, kā viņa pasaka: „Mans zelts ir mana tauta, Mans gods ir viņas
gods”, skandējot Blaumaņa „Tālavas taurētāju”. Tāpat savā siltajā
balsī sirmā aktrise mums vēstīja Poruka „Enģeli”, ko Pestītājs ar dāvanām bija atsūtījis pie cilvēkiem, kuriem, izrādās, vajag tikai mantu,
bet mīlestības pilno sirdi nevienam nevajadzēja.

Dzidra Bļodone

Elza Vikštrema (1923.06.10.- 2017.02.10)
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Lielvārdē
KULTŪRAS NAMĀ „LIELVĀRDE”
26. novembrī plkst. 12.00 cirka
izrāde „Ciemos pie klauna”.
Biļetes cena: 9, 8, 6, eiro.
1. decembrī plkst. 17.00
Lielvārdes Tautas teātra pirmizrāde G. Priedes lugai „Saniknotā
slieka”. Biļetes cena: 2 eiro.
7. decembrī plkst. 18.00
„Valmieras kinostudija” aicina uz muzikālu pasaku „Grinča
Ziemassvētki”. Biļetes cena: 10,
9, 8, 7, eiro.
9. decembrī plkst. 13.00 deju
kolektīva „Pūpolītis” 30 gadu
jubilejas ieskaņas koncerts
„Draugu lokā roku rokā”.
Koncertā piedalās deju kolektīva „Pūpolītis” bērnu un skolēnu
grupas: bērnu deju kolektīvs „Oļi”
(Olaine), bērnu un jauniešu deju
kolektīvs „Vēja zirdziņš” (Jelgava),
ērnu deju kolektīvs „Bitīte”
(Laubere). Biļetes cena: 2 eiro.
16. decembrī plkst. 18.00 deju
kolektīva „Pūpolītis” 30 gadu
Jubilejas koncerts „Teika par...”.
Biļetes cena: 2 eiro.
LIELVĀRDĒ, LĀČPLĒŠA LAUKUMĀ
22. decembrī no plkst. 15.00
līdz 21.00 Ziemassvētki Lielvārdē.
„Labuma un labumu laiks” ar
Dūraiņu svētkiem, Ziemassvētku
tirdziņu un citiem pārsteigumiem.
KULTŪRAS NAMĀ „LIELVĀRDE”
22. decembrī plkst. 19.00
vokālās grupas „FRAMEST”
Ziemassvētku koncerts. Biļetes
cena: 10, 7, eiro.
31. decembrī plkst. 21.00 Jaunā
gada sagaidīšana kopā ar vakara
vadītājiem no improvizācijas teātra. Mūzika un dejas kopā ar grupu
„Radio Orchestra”. Biļetes cena: 20
eiro (pie galdiņiem lielajā zālē), 15
eiro (pie galdiņiem zāles foajē).No
plkst. 22.00 – 01.00 būs pieejama
bērnu aukle. Ieejas maksa bērniem:
10 eiro. Rezervāciju iespējams veikt
pa tālr. 65053684 vai rakstot e-pastu: knlielvarde@lielvarde.lv.

Lēdmanē
16.11. plkst. 18.00 Lēdmanes
Sv. apustuļu Pētera un Pāvila
Romas katoļu baznīcā Valsts

svētkiem veltīts svētbrīdis „Mūsu
zemei, Latvijai” ar sieviešu kora
„Lēdmane” un dāmu vokālā
ansambļa „Stari” piedalīšanos.
Tautas nama „Aivas” iesvētīšana un atklāšana. Normunda Ķieta
koncerts.
23.11. plkst. 18.00 kultūras centrā „Aivas” vakarēšana – praktiskā nodarbība „Ziemassvētkus
gaidot”, sadarbībā ar biedrību
„Novadnieki. Nodarbībā būs iespēja apgūt cimdu un zeķu adīšanu, kā
arī Adventa vainaga un citu dekoru
izgatavošanu. Lūdzam pieteikties līdz
22. novembrim, zvanot 27802681.
24.11. plkst. 18.00 Lēdmanes
kultūras centrā „Aivas” Lielvārdes
novada mūzikas un mākslas skolas pieaugušo neformālās izglītības studijas darbu izstādes atklāšana „Ar Laimiņas gudru ziņu”.
26.11. plkst. 14.00 Lēdmanes
tautas namā „Ziediņi” Ķeipenes
amatierteātra „Pūce” izrāde „Spieta laiks” pēc Vigitas
Pumpures lugas. Ieeja EUR 1,50
Lēdmanes
kultūras
centrā „Aivas” līdz 22. decembrim
Lielvārdes novada mūzikas un
mākslas skolas pieaugušo neformālās izglītības studijas darbu
izstāde „Ar Laimiņas gudru ziņu”.
9.12. plkst. 17.00 Lēdmanes
pamatskolas hallē senioru deju
kolektīvu sadancis „Iededzot sveci
par mīlestību”. Ieeja: EUR 1, pensionāriem, skolēniem ieeja brīva.
17.12. no plkst. 11.00 līdz
15.00 kultūras centrā „Aivas”
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.
17.12. plkst. 15.00 Lēdmanes
Sv. apustuļu Pētera un Pāvila
Romas katoļu baznīcā koncerts
„Ziemassvētku stāsts”. Ieeja: EUR 1,
19.12. plkst. 18.00 Tautas
namā „Ziediņi” Ziemassvētku
pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem „Ziemassvētki nostāstu
ielā”. Ieeja ar ielūgumiem.
20.12. Plkst. 15.00 Tautas
namā „Ziediņi” Pensionāru pēcpusdiena „Ak, eglīte!”. Kopā ar
jums būs Ruta un Inese.
24.12. plkst. 16.00 Lēdmanes Sv.
apustuļu Pētera un Pāvila Romas

KULTŪRAS NAMĀ “LIELVĀRDE”
28. novembrī plkst.16.00

Boņuka koncerts
Ziemassvētku noskaņās
Izpildītājs: grupa “Covers Crew”
(Andrejs Rudzinskis, Oskars Lustiks, Juris Mazurs)
Visiem novada pensionāriem šo koncertu ar Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu dāvina Lielvārdes novada Sociālais
dienests!
Autobuss kursēs: Lēdmanes pagasta pārvalde – plkst.14.45
(tālr.65058632 vai 20217629)
Jumpravas kultūras nams – plkst.15.00 (65057414 vai 26324467).
Aicinām pieteikties līdz 23. novembrim.
No Lielvārdes: “Annas” – plkst.14.25 / “Ķedeles” – plkst.14.30
“Jaundruvas” – plkst.14.40 / Kaibalas skolas autobusa pietura –
plkst.14.50 / Lāčplēša kantoris – plkst.15.00 / Tirgus laukums –
plkst.15.05 / Avotu ielas pieturvieta – plkst.15.15 / Kultūras nams –
plkst.15.25 / Mūzikas skola – plkst.15.35 / Kultūras nams – plkst.15.45
Personām ar kustības traucējumiem iespējams pieteikt specializēto transportu, tālr. 65053895.
AUTOBUSS KURSĒS ARĪ PĒC KONCERTA! IEEJA BEZ MAKSAS!
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katoļu baznīcā Ziemassvētku
dievkalpojums ar sieviešu kora
„Lēdmane” piedalīšanos.
00.01. 2018. plkst. 00.30 centrā pie ūdenstorņa Svētku salūts.

Jumpravā
Jumpravas Sv. Jāņa ev.lut. baznīcā 26. novembrī plkst.17.00
vokālās grupas Anima Solla koncerts. Autobuss no Jumpravas kultūras nama plkst. 16.30
JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMĀ
2. decembrī plkst. 18.00
Andrejdienas sadancis – koncerts
“Dejā viju vainadziņu”. Ielūdz
vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Saime”. Ieeja – 1,00 eur, pensionāriem un bērniem līdz 12 g.v. 0,70 eur.
9. decembrī no plkst. 15.00
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.
Tirgotājus aicinām pieteikties
pa tālruni 25450061 vai e-pastu
knjumprava@lielvarde.lv.
9. decembrī plkst. 18.00 tautas
instrumentu spēles kursu dalībnieku koncerts "Saspēlēsim?".
Ieeja bez maksas.
17. decembrī no plkst 13.00
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.
Tirgotājus aicinām pieteikties
pa tālruni 25450061 vai e-pastu
knjumprava@lielvarde.lv.
17. decembrī plkst. 15.00
Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Piedalās bērnu deju
kolektīvi “Rītupīte”, “Zvaniņš”
un “Pūt, vējiņi”, jauktais koris
"Jumprava". Ieeja bez maksas.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 14. decembrī.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 28. novembris.
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4530 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu Beata
Kempele, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

20. decembrī plkst. 20.00 Ziemas
svētku pasākums senioriem. Ballē
uzstāsies grupas “Lauku muzikanti” mazais sastāvs – Normunds
Ķietis un Inita Āboliņa. Pieteikšanās
Sociālajā dienestā Jumpravā.
26. decembrī plkst. 14.00
Ziemassvētku uzvedums pirmskolas vecuma bērniem –
“Čučumuiža”. Ieeja ar ielūgumiem.
1. janvārī plkst. 00.30 Jaungada
balle ar grupu “Trikmins”. Ieeja
3,00 EUR. Galdiņu rezervācija pa
tālruni 25450061 vai e-pastu
knjumprava@lielvarde.lv.

2017. gada 18. novembrī plkst. 15.00
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks

ekumenisks dievkalpojums,
kuru vadīs Lielvārdes tradicionālo kristīgo konfesiju garīdznieki.
Jūs esat mīļi aicināti šajā svētku dienā patiekties Dievam
par mūsu tēvzemi, tautu un valsti – Dieva dāvanām un svētībām,
un lūgt Dieva vadību turpmākajos darbos un dzīvē!

PATEICĪBAS

Pateicamies Lielvārdes novada pašvaldībai un sociālajam
dienestam par sniegto materiālo un sociālo atbalstu.
Novada politiski represētie
• • •
Pateicos servisam "Mūžība" par akurāto, profesionālo darbu, pārvedot
uz dzimtas kapiem un pavadot pēdējā gaitā mūžībā aizgājušo
79 gadus veco māmiņu, vecmāmiņu, vecvecmāmiņu
un vecvecvecmāmiņu. Paldies!
Meita Maruta Moiseja

Mīļi sveicam 2017. gada
oktobrī Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā
dvīnes Sofiju un Anniju, Jasmīnu,
Elizabeti, Loretu, Kasparu,
Nikolu Esēniju, Normundu,
Ernestu.
Lielvārdes pagastā
Madaru, Brendu, Kati Emīliju.
Lēdmanes pagastā
Adelīnu!

Sirsnīgi sveicam
oktobra jubilārus!
70. dzimšanas dienu
nosvinējuši
LIELVĀRDĒ
Marija Ozoliņa
Valentīna Saturiņa
Staņislava Zīverte
Irisa Nereta
Mārtiņš Kaniņš
Jumpravā
Dzintra Briņece
		
75. dzimšanas dienu
nosvinējušas
LIELVĀRDĒ
Nellija Muceniece
Ārija Štrauha
Margarita Makuža
JUMPRAVĀ
Millija Fedotova
LĒDMANĒ
Taisija Volkova
Velta Vītola
80. dzimšanas dienu
nosvinējis
JUMPRAVĀ
Edvīns Jonāts
85. dzimšanas dienu
nosvinējušas
LIELVĀRDĒ
Lucija Šnepste
Vera Gerasimova
Laima Ziepīte
LĒDMANĒ
Jadviga Dāboliņa
90. dzimšanas dienu
nosvinējis
LIELVĀRDĒ
Zigfrīds Kupcis

Līdzjūtības

Paldies par jūsu mūža devumu!

Brīdi laika man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdenim, akmenim,
Tiem dzīvot saules mūžu.

Ja nevēlaties, lai informācija par jūsu
dzimšanas dienu tiktu publicēta
pašvaldības izdevumā, lūdzu,
sazinieties ar pašvaldību: tālr.
26610250 vai e-pasts: lz@lielvarde.lv

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Marutai Moisejai un
piederīgajiem, māmiņu aizsaulē aizvadot.
Draugi, kaimiņi
dvēsele paceļas vieglumā
ārpus pelēka rāmja
acīs trīsuļo putnu ceļš
sirds ar to sarunājas
(M. Laukmane)
Sāpju brīdī esam kopā ar Amandu Liepiņu
un viņas tuviniekiem, no tēta atvadoties.
Jumpravas vidusskolas 9. klases audzēkņi un audzinātāja

2017. gada oktobrī
no mums šķīrušies
(miršana reģistrēta Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļā):
Lielvārdes pilsētā
Artūrs Skromulis, dzim. 1931.g.;
Tekla Prodniece, dzim. 1930.g.;
Lielvārdes pagastā
Guna Lastmane, dzim. 1932.g.
Mūsu dziļākā
līdzjūtība tuviniekiem.

