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Lielvārdes
NOVADA ZIŅAS

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Lielvārdē uzsākta būvprojekta „Lāčplēša laukuma un
skvēra labiekārtojuma rekonstrukcija” 1. kārtas realizācija
Būvprojekta īstenošanas rezultātā Lielvārdes centrā būs bruģēts
Lāčplēša laukums un divas gājēju ielas: paralēli Lāčplēša ielai no
Skolas ielas līdz Ausekļa ielai un no autobusu pieturas līdz Cīruļu
ielai. Ielu un laukuma bruģa zīmējumā tiks iestrādāti Lielvārdes
jostas raksti. Ielas un laukums iecerēti kā labiekārtoti pilsētvides
elementi ar apgaismojumu un labiekārtotām atpūtas vietām.
Kopējā līguma summa ir 171991,99 eiro, līguma izpildes termiņš –
2017. gada 30. augusts, būvdarbus veic SIA „Asfaltbūve”.

Lielvārdes novada
pašvaldība aicina pieteikt
nominantus apbalvojumam
„GADA NOVADNIEKS 2016”
Aicinām pieteikt novadnieku, kurš ar savu veikumu iepriekšējā gadā veicinājis Lielvārdes novada attīstību, ar savu darbu,
nesavtīgu atbalstu un aktīvu sabiedrisko darbību iedvesmojis
līdzcilvēkus un ir pelnījis visa novada iedzīvotāju ievērību!
Ar apbalvojuma nolikumu var
iepazīties tīmekļa vietnē www.
lielvarde.lv.
Pretendentus lūdzam pieteikt
līdz 1. maijam!
Pretendentus var pieteikt:
1. Pieteikumu aizpildot interne
ta vietnē www.lielvarde.lv.
2. Pieteikuma vēstuli ievie
tojot Lielvārdes novada pašval
dības ierosinājumu kastītēs (uz
kastītes ir Lielvārdes novada
ģerbonis).
Kastīšu atrašanās vietas:
Lielvārdē – Lielvārdes novada
pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11A;
veikalā „Elvi”;

kultūras namā „Lielvārde”,
Parka ielā 3;
Jumpravā – Jumpravas pagas
ta pārvaldē; Jumpravas kultūras
namā, Daugavas ielā 6.
Lēdmanē – Lēdmanes pagas
ta pārvaldē; Lēdmanes bibliotēkā
„Pagastmāja”.
Apbalvojums „GADA NOVAD
NIEKS 2016” tiks pasniegts Lielvār
des novada svētkos 28. jūlijā
pie Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja.
Aicinām ikvienu ar atvērtu sirdi
palūkoties uz saviem līdzcilvē
kiem un pateikt paldies par viņu
veiktajiem labajiem darbiem!

Lielvārdes novada
pašvaldība izsludina
konkursu “Lielvārdes
novada sakoptākā sēta”
Cerot uz lielāku pieteikumu daudzumu šogad, pašvaldība izsludina konkursu “Lielvārdes novada sakoptākā sēta”.
Pieteikumu konkursam par
savu vai citu īpašumu var iesniegt
jebkura fiziska vai juridiska per
sona, t.sk. iedzīvotājs, īpašuma
īpašnieks, apsaimniekotājs vai
pilnvarotā persona līdz 2017.gada
1.jūlijam.
Pirmās vietas ieguvējs katrā no
konkursa grupām saņem apbal
vojumu: pirmā vieta – plāksnīte ar

uzrakstu, atzinības raksts un nau
das summa EUR 300,00 apmērā
pēc nodokļu nomaksas; otrā un
trešā vieta – atzinības raksts par
piedalīšanos.

Airita Brenča,

Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Attīstības
plānošanas un projektu
vadīšanas nodaļas vadītāja
Konkursa nolikums – 3. lpp.

Te, kur šobrīd notiek rakšanas darbi, būs jaunā gājēju iela.

Beatas Kempeles foto

Dāvināsim Latvijas simtgadei
veltījumus Lielvārdes ielām

Lauku iela Lielvārdē. 							

Beatas Kempeles foto

Iedvesmojoties no mākslinieces un bērnu grāmatu ilustratores Gundegas Muzikantes idejas, Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa aicina rakstīt un ilustrēt savus veltījumus Lielvārdes
ielām.
Rīgas ielām veltīta vesela grāma
ta, kas tapusi māksliniecei Gundegai
Muzikantei sadarbojoties ar rakst
nieci un dzejnieci Ievu Samausku
„Pilsēta no A līdz Z”. Tad kāpēc gan
netapt jaukai dāvanai mūsu Latvijai
tās simtgadē par ielām Lielvārdē?
Aicinām lielus un mazus lielvār
diešus, ne tikai bērnus vien, rak
stīt dzejoli, miniatūru, tēlojumu vai
ko citu ielai Lielvārdē un pašiem šo

literāro darbu arī ilustrēt – jebkurā
tehnikā.
Tātad – A3 formāta lapa ar apmē
ram 3 cm atkāpi no kreisās malas,
uz kuras ir gan teksts, gan ilus
trācija – gluži kā lapa no grāma
tas, jo, apkopojot darbus, plānojam
tos iesiet atsevišķos albumos: klašu
kolektīvu, darba kolektīvu, ģimenes
locekļu, individuālo autoru u.tml.
albumi.

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Un atcerēsimies, ka tā ir dāva
na Latvijai. Par dāvanas radīšanu
nav paredzēta ne samaksa, ne bal
vas. Dāvināšana ir prieks, radīšana
ir prieks. Latvijas dzimšanas dienā
kopīgi priecāsimies par radīto mūsu
kopīgi veidotajā izstādē.
Darbus gaidīsim Lielvārdes pil
sētas bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļā līdz 2017. gada 1. novem
brim.
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Novada aktualitātes
Tā domā novadnieki

Ar ko jums
asociējas
pavasara
atnākšana
Jumpravā?
Kristīne
Zelča,
Bāriņtiesas
priekšsē
dētājas viet
niece Jumpravā
Es pati neesmu dzimusi jumpra
viete, tādēļ šajā pavasarī Jumpravā
ļoti gaidu, kad varēšu iziet ekskursijā
pa visu Jumpravu. Gribētos redzēt, cik
zaļa un skaista ir Jumprava pavasarī.
Savukārt pati katru pavasari jūtu lielu
enerģijas pieplūdumu, kas nāk reizē
ar svaigo un pavasarīgo gaisu.

Marina
Ivanova,
sociālā
darbiniece darbam
ar ģimenēm un bērniem
Jumpravā pavasarī visi itin kā sāk
mosties, rosīties laukā, piedalīties
darbos, kārtot apkārtni... Un kur tad
nu bez Jumpravas apzaļumošanas.
Pavasaris jau ir tāds jaunu spēku
pieplūduma un enerģijas laiks.

Diāna
Keiviša,
sociālā
darbiniece
Pavasaris Jumpravā? Man noteikti
tas saistās ar to, ka aizvien vairāk cil
vēki iznāk no mājām un parādās uz
ielām. Tāda sajūta, ka cilvēki paliek
aizvien saulaināki, un uzreiz rodas
tāds svaigs un patīkams noskaņo
jums. Galu galā, kas tad rakstu
ro nelielu pagastu? Cilvēki un viņu
sejās esošais smaids. Man pašai
pavasaris sākas 8. martā ar ziediem
un vīriešu uzmanību.

Evita
Galvanovska,
māmiņa no Jumpravas
Pavasaris man vispirms saistās ar
siltāku saulīti un ziediem. Un to, ka
pie mums uz ielām ir arvien vairāk
cilvēku!

Eduards
Sažins,
projektu
vadītājs
no Jumpravas
Pavasaris? Kaut kā vienmēr tieši
pavasarī ir jaunas idejas, jauni darbi
un jaunas iespējas. Un, pats par sevi
saprotams, uz ielām sievietes un
meitenes ar īsiem brunčiem...
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Šovasar pie Sporta
centra atklās
multifunkcionālu
laukumu
Lielvārdes novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta
apstiprinājumu un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu multifunkcionāla laukuma izveidei pie Lielvārdes
novada Sporta centra.
Sporta centra teritorijā ir asfaltēts,
iežogots laukums, ko ziemā izmanto
kā slidotavu, savukārt vasaras sezo
nā laukumu pilnvērtīgi neizmanto,
jo uz asfalta ir liels risks gūt dažā
das traumas, tādēļ sporta aktivitā
tēm, īpaši sporta spēlēm, tas nav
piemērots. Šovasar notiks asfaltētā
laukuma pārbūve un akrila segu
ma ieklāšana. Jaunajam segumam
būs amortizācijas kārta, neslīdošs
pārklājums, kas mazinās sportistu
traumatisma risku spēles laikā, dos
iespēju nodarboties ar sportu arī

mitrā laikā un pagarinās sportoša
nas sezonu svaigā gaisā.
Sporta laukumu iedzīvotāji varēs
izmantot dažādām aktivitātēm –
tenisam, futbolam, basketbolam,
stafetēm u.c.
Laukuma seguma izbūvi plānots
pabeigt līdz 1.jūlijam.
Seguma ieklāšanas darbi
tiks veikti projekta
„Multifunkcionāla laukuma izvei
de Lielvārdē” (projekta Nr. 16-04AL025-A019.2202-000017)
ietvaros.

Attēlam ir ilustratīva nozīme.

Turpinām pieņemt pieteikumus
pašvaldības četros projektu konkursos
Būsim aktīvi un radoši – rakstīsim projektus un īstenosim idejas!
Gaidām tavu pieteikumu kādā no četriem projektu konkursiem
pašvaldības finansējuma piešķiršanai.
Termiņš projektu iesniegšanai:
2017. gada 30. marts.
Projektu pieteikumu vērtēša
nas kārtība un kritēriji ir noteikti
konkursu noteikumos, kas tāpat

kā projektu pieteikuma veidla
pas un cit saistošie dokumenti
pieejami www.lielvarde.lv, sada
ļā „Pašvaldība” – “Projekti” –
„Projektu konkursi iedzīvotājiem ”.

Vides objekta “Goda krēsls” izveide un uzstādīšana

Avotu ielā izbūvēts
jauns lietusūdens
kanalizācijas
sistēmas
maģistrālais vads

2015. gadā Lielvārdes pilsētā
aizsākās vides objektu “Goda
krēsls” uzstādīšanas projekts,
kura rezultātā Rembates parkā
Lielvārdes novada svētku
ietvaros tika svinīgi atklāts
krēsls virsdiriģentam Paulam
Kveldem.
Vides objektu “Goda krēsls” izvei
de un uzstādīšana ir konceptuāli
pārdomāts un ilgstošs projekts, kas
tiek īstenots regulāri katru gadu.
Projekta mērķis – iegūt laikmetī
gu, arhitektoniski, funkcionāli un
mākslinieciski augstvērtīgu vides
objektu “Goda krēsls”, kas vel
tīts ievērojamām personām, kuru
dzīves un darba devums ir nozī
mīgs Lielvārdes kultūrvēsturiskajā
mantojumā. Vides objekti “Goda
krēsls” tiks iekļauti kultūras tūrisma
maršrutos.
2017. gada 17. janvārī Izglītības,
kultūras, sporta un jaunatnes lietu
komitejā tika izskatīts jautājums
par personu (personu grupu), kurai
2017. gadā izveidot “Goda krēs
lu”. Komiteja vienojās, ka 2017.
gadā “Goda krēsls” jāveido Tautas
daiļamata meistariem Arvedam un
Verai Paeglēm.
Arveds Paegle (2018. gadā – 110.
jubileja) un Vera Paegle (2017. gadā
– 100. jubileja) ir Latvijā pazīstami
Lielvārdes jostu audēji – Tautas daiļ

Šeit, Rembates parkā tiks uzstādīts “Goda krēsls” Arvedam un Verai Paeglēm.
Beatas Kempeles foto
amata meistari. Pateicoties viņiem,
latvju rakstu zīmes un Lielvārdes
josta tika aktualizēta un iegu
va jaunu nozīmi. Arveda un Veras
Paegļu darbs ir veicinājis Lielvārdes
jostas atpazīstamību ne tikai Latvijā,
bet arī aiz tās robežām, rosinā
jis amata meistarus pievērsties
Lielvārdes jostu aušanai un zīmju
izzināšanai, popularizējis Lielvārdes
novada vārdu.
Vides objektu “Goda krēsls”
Arvedam un Verai Paeglēm Lielvārdē
svinīgi atklās Rembates parkā 2017.

gada 29. jūlijā Lielvārdes novada
svētkos.
Vides objekta “Goda krēsls” izvei
di un uzstādīšanu finansē Lielvārdes
novada pašvaldība. Aicinām arī
iedzīvotājus ziedot un atbalstīt šo
projektu ar savu līdzfinansējumu.
Lielvārdes novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000024489
SWEDBANK
Konta nr.
LV12HABA0551029412238
Ar norādi “”Goda krēsls” Arvedam
un Verai Paeglēm”.

Jaunais lietusūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālais
vads izbūvēts būvprojekta
„Lietusūdens kanalizācijas
sistēmas maģistrālā vada
no Lielvārdes pamatskolas
iebraucamā ceļa līdz koplietošanas ūdens notekai Graužupīte” ietvaros.
Līdz šim Avotu masīvā nebija
strādājošas lietus ūdens atvades
sistēmas, tikai sena drenāžas sis
tēma, kas darbojās ļoti vāji.
Realizējot būvprojektu, tiek
veikti šādi darbi:
Lietus
ūdens
novadīša
nas nodrošināšana no izbūvē
to piebraucamo ceļu posma pie
Lielvārdes pamatskolas;
Lietus ūdens novadīšanas nodro
šināšana no īpašumiem Avotu ielā;
Perspektīvo lietus kanalizāci
jas un drenāžas tīklu pieslēgu
mu nodrošināšana no īpašumiem
Avotu ielā.
Darbus veic SIA „Hektors”.
Darbi, ieskaitot teritorijas apzaļu
mošanu, tiks pabeigti līdz 2017.
gada 31. maijam.
Līguma kopējā cena ir
23759,81 eiro.

Jumpravā norisināsies vides dizaina objektu
konkurss ”Lieldienas mūsu pagalmā”
Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Jumpravas pagasta pārvaldi un Jumpravas kultūras namu aicina piedalīties
vides dizaina objektu konkursā ”Lieldienas mūsu pagalmā”. Konkursa mērķis ir rosināt Lielvārdes novada Jumpravas pagasta iedzīvotāju
radošu pašizteikšanos, apliecināt savu individualitāti un ieinteresētību Jumpravas estētiskās vides uzlabošanā, veidojot radošus vides
dizaina objektus.
Par Lieldienām vēsta šādi – šajā
dienā saules lēktā un rietā ēna
iet gandrīz pa vienu līniju, un to
senatnē izmantoja šīs dienas pre
cīzai noteikšanai. Šo dienu dau
dzās zemēs un, domājams, Latvijā
pieņēma par gada sākumu. Dainās
svētku apzīmēšanai lietoti vairāki
jēdzieni – Lielā diena, Liela diena,
Lieldiena, Lieldienas, ar to akcentē
jot faktu, ka ar šo brīdi diena kļūst
“lielāka” par nakti. Šis ir gaismas

kulminācijas sākums.
Aicinām būt radošiem un iesais
tīties vides objektu radīšanā.
Konkursā aicināti piedalīties:
• iestādes un uzņēmumi, kas
atrodas Jumpravas pagasta teritorijā;
• daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji;
• privātmāju īpašnieki;
• Jumpravas pagasta iedzīvotāji.
Vides dizaina objektu ideju iespē
jams izvēlēties autoram, taču ir daži
nosacījumi, kas jāņem vērā:

• uz zemes novietojamo objektu
minimālais augstums 1 metrs;
• iekaramo objektu izmēram un
apjomam nav ierobežojumu;
• viens iesniedzējs drīkst iesniegt
neierobežotu vides dizaina objektu
skaitu.
Vides objektus uzstāda iesnie
dzējs no 2017.gada 1.aprīļa līdz
9.aprīlim Jumpravas centra terito
rijā, pirms uzstādīšanas aicinām
vietu saskaņot ar konkursa rīkotā

ju. Uzstādot vides objektus, darbam
jāpievieno āra apstākļiem piemē
rota plāksnīte, kurā jāuzrāda auto
ra (iestādes, daudzdzīvokļu mājas,
uzņēmuma) nosaukums vai indi
viduālā iesniedzēja vārds, uzvārds,
darba nosaukums.
Konkursa laureātus apbalvo
sim 14. aprīlī ap plkst. 14.00 pie
Jumpravas kultūras nama (Lieldienu
pasākuma ietvaros).

Nr. 3 (478) / piektdiena / 2017. gada 17. marts

Novada aktualitātes

3

Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikums
Apstiprināts Lielvārdes novada domes 2016. gada 31. marta sēdē Nr. 115 (protokols Nr. 7, 10. punkts)
1. Konkursa organizētājs:
1.1. Lielvārdes novada pašvaldība
2. Konkursa mērķis:
2.1. Veicināt iedzīvotāju aktivitāti
un līdzdalību Lielvārdes novada lat
viskās kultūrvides veidošanā, teri
torijas sakopšanā un saglabāšanā,
godināt īpašnieku vai apsaimnie
kotāju ieguldījumu sava īpašuma,
sētas un apkārtnes labiekārtošanā,
kā arī popularizēt Lielvārdes nova
da sakoptākos nekustamos īpašumus
un konkursa uzvarētāju pieredzi un
sasniegumus.
3. Nominācijas:
3.1.Konkursā tiek piešķirtas šādas
nominācijas:
3.1.1.Lielvārdes novada sakoptā
kais uzņēmums;
3.1.2. Lielvārdes novada sakoptākā
dzīvojamā māja;
3.1.3.Lielvārdes novada sakoptākā
lauku sēta;
3.1.4. Lielvārdes novada sakoptākā
daudzdzīvokļu māja;
3.1.5.Lielvārdes novada sakoptā
kā pašvaldības iestāde vai Lielvārdes
novada sakoptākā valsts iestāde.
4. Konkursa dalībnieki:
4.1. Pieteikumu konkursam par
savu vai citu īpašumu var iesniegt
jebkura fiziska vai juridiska perso
na, t.sk. iedzīvotājs, īpašuma īpaš
nieks, apsaimniekotājs vai pilnvaro
tā persona.

5. Konkursa vērtēšanas komisija:
5.1. Konkursa vērtēšanas komi
siju (turpmāk tekstā – Komisija)
izveido 8 (astoņu) locekļu sastāvā:
Lielvārdes novada domes priekšsē
dētāja vietnieks, Attīstības, ekono
mikas un tūrisma jautājumu komite
jas priekšsēdētājs, Lielvārdes novada
pašvaldības izpilddirektors, Attīstības
plānošanas un projektu vadīšanas
nodaļas vadītājs, Pašvaldības īpašu
mu apsaimniekošanas nodaļas vadī
tājs, Lielvārdes novada būvvaldes
teritorijas plānotājs, Jumpravas un
Lēdmanes pagasta pārvalžu vadītāji.
(Ar grozījumiem, kas izdarī
ti ar Lielvārdes novada domes
25.01.2017. lēmumu Nr.7)
5.2. Domes priekšsēdētājs ar rīko
jumu apstiprina Komisiju un norī
ko personu, kas veiks protokolista
pienākumus. Komisija pirmajā sēdē
ievēl Komisijas priekšsēdētāju un
Komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
5.3. Komisija nepieciešamības
gadījumā ir tiesīga pieaicināt neatka
rīgus speciālistus.
6. Konkursa norise:
6.1. Konkursu izsludina līdz 31.mar
tam un nolikumu publicē Lielvārdes
novada pašvaldības tīmekļa viet
nē www.lielvarde.lv, pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Lielvārdes
Novada Ziņas”.
6.3. Pieteikumu var sūtīt uz e-pas
tu dome@lielvarde.lv vai iesniegt

1. pielikums
Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikumam
PIETEIKUMS
Es, ____________________________________________, vēlos pieteikt
(jebkura fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas
nosaukums)
nekustamo īpašumu _______________________________________,
(īpašuma nosaukums)
kas atrodas Lielvārdes novada ________________________________
(īpašuma adrese) __________________________________________,
Kā Pretendentu Lielvārdes novada pašvaldības organizētajam konkursam
„Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nekustamo īpašumu grupā (lūdzam
atzīmēt vienu no tām):
D Uzņēmums
D Individuālā dzīvojamā māja
D Lauku viensēta
D Daudzdzīvokļu māja
D Pašvaldības vai valsts iestāde
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un
izvirzu Pretendentu dalībai konkursā.
___________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)
_______.gada____________________
Īpašnieka vai kontaktpersonas tālrunis:
e-pasts:
Piezīmes: ________________________________________________

2. pielikums
Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikumam
APLIECINĀJUMS
Es, ____________________________________________________,
(fiziskas personas vārds, uzvārds vai juridiskas personas nosaukums)
nekustamā īpašuma ________________________________________,
(īpašuma nosaukums)
kas atrodas Lielvārdes novada _______________________________
(īpašuma adrese)
________________________________________________________,
(īpašnieks vai pilnvarotā persona)
piekrītu piedalīties Lielvārdes novada pašvaldības organizētajam konkur
sam „Lielvārdes novada sakoptākā sēta”.
Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un
piekrītu dalībai konkursā. Piekrītu, ka konkursa ietvaros iegūtās fotogrāfijas
un video materiālus pašvaldība var izmantot prezentācijas materiālu saga
tavošanai un publicēšanai.
_________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Valsts un pašvaldību vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Lielvārdē, Raiņa
ielā 11A, līdz katra gada 1.jūlijam.
7. Konkursa vērtēšana:
7.1. Konkursa vērtēšana katru
gadu notiek laika posmā no 31.marta
līdz 30.septembrim.
7.2. Lielvārdes novada sakoptā
ko nekustamo īpašumu vērtēšana
notiek 5 (piecās) grupās:
7.2.1. Uzņēmumi (SIA, AS, ZS u.c.);
7.2.2. Individuālās dzīvoja
mās mājas (Lielvārdes pilsētā un
Jumpravas, Lēdmanes, Kaibalas,
Dzelmes ciemā);
7.2.3. Lauku viensētas (ar vienu
vai vairākām dzīvojamām mājām
Lielvārdes novada pagastu teritorijā);
7.2.4. Daudzdzīvokļu mājas (dzī
vojamā māja, kurā saskaņā ar mājas
inventarizācijas plānu ir vairāk nekā
viens dzīvoklis, mākslinieka darbnīca
vai neapdzīvojamā telpa, un mājai
funkcionāli piederīgās palīgēkas un
būves);
7.2.5. Pašvaldības un valsts
iestādes.
7.3.Konkursa vērtēšana tiek orga
nizēta, Komisijai apmeklējot izvirzītos
pretendentus un izvērtējot fotogrāfi
jas, faktus, skices, sarunas ar īpašnie
kiem u.c.
7.4. Pretendents pirms dalības
konkursā paraksta apliecinājumu
(2.pielikums).
7.5.Komisija īpašumu vērtē tikai ar
īpašnieka, valdītāja vai citas pilnvaro

Ar grozījumiem: Lielvārdes novada domes 2017. gada 25. janvāra sēdē Nr. 1
tas personas atļauju un viņa klātbūtnē.
7.6. Komisijai ir tiesības fotogra
fēt vai filmēt vērtējamo īpašumu un
iegūtos materiālus izmantot noslēgu
ma pasākumā vai ar pašvaldību sais
tītos reklāmas nolūkos.
7.7. Pretendentu vērtējums notiek
punktu sistēmā, pamatojoties uz
nolikuma 3.,4.,5.pielikumu.
7.8. Katrs komisijas loceklis novēr
tē objektu un vērtējumu apliecina ar
parakstu.
7.9.Par konkursa uzvarētāju tiek
atzīts tas Pretendents, kurš attiecīga
jā grupā saņēmis visvairāk punktus.
Maksimāli iegūstamais punktu skaits
ir 70 punkti.
7.10.Ja konkursā ir iesniegti mazāk
par pieciem Pretendentiem kādā
no Nolikuma 1.punktā minētajām
Lielvārdes novada sakoptāko īpašu
mu grupām, grupa netiek vērtēta.
7.11.Konkursā netiek vērtēts
iepriekšējo 3 (trīs) gadu uzvarētājs.
7.12.Konkursa rezultāti tiek pub
licēti Lielvārdes novada pašvaldī
bas tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv,
informatīvajā izdevumā “Lielvārdes
Novada Ziņas”.
8. Konkursa finansēšana:
8.1.Konkursa balvu fonds tiek vei
dots no Lielvārdes novada pašvaldī
bas līdzekļiem.
7.2.
Finansējums konkursa
organizēšanas izdevumu segšanai
tiek paredzēts pašvaldības kārtējā
gada budžetā.

9. Apbalvošana:
9.1. Uzvarētāji katrā no Konkursa
grupām (saskaņā ar 7.2.punktu)
saņem šādu apbalvojumu:
9.1.1. pirmā vieta – plāksnīte ar
uzrakstu, atzinības raksts un dāvanu
karti 300 EUR vērtībā;
(Ar grozījumiem, kas izdarī
ti ar Lielvārdes novada domes
25.01.2017. lēmumu Nr.7)
9.1.2. otrā un trešā vieta – pateicī
bas raksts par piedalīšanos;
9.1.3. Plāksnītes uzraksti ir šādi:
uzņēmumu grupā – „Lielvārdes nova
da sakoptākais uzņēmums ____.
gadā”, individuālo dzīvojamo māju
grupā – „Lielvārdes novada sakop
tākā dzīvojamā māja ____ .gadā”,
lauku viensētu grupā – „Lielvārdes
novada sakoptākā lauku sēta ____.
gadā”, daudzdzīvokļu māju grupā
– „Lielvārdes novada sakoptākā
daudzdzīvokļu māja ____. gadā”,
pašvaldības un valsts iestāžu grupā
– „Lielvārdes novada sakoptākā paš
valdības iestāde ____. gadā” vai
„Lielvārdes novada sakoptākā valsts
iestāde ____. gadā”.
9.2. Konkursa uzvarētāji tiek
pasludināti un apbalvoti Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadie
nas svētku pasākuma laikā.
10. Pārejas noteikumi:
10.1. Konkursu 2016.gadā izsludi
na līdz 2016. gada 29.aprīlim.
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

3. pielikums Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikumam
Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” vērtēšanas kritēriji uzņēmumiem, pašvaldības un valsts iestādēm
N.p.k. Vērtēšanas kritēriji
1.
Teritorijas kopskats, vizuālā informācija par īpašumu (norādes, īpašuma nosaukuma noformējums,
pasta kastīte, nožogojums u.c.)
2.
Teritorijas funkcionālais plānojums (saimniecības zona, atpūtas vieta, bērnu rotaļu laukums,
dzīvojamā zona, atkritumu savākšanas organizēšana, parādes ieeja, pievedceļš nekustamajam
īpašumam u.c.), sakoptība
3.
Koku, krūmu, dekoratīvo stādījumu, zāliena koncepcija un kvalitāte/ kompozīcija
4.
Arhitektūras mazās formas, elementu izvietojums, kompozīcija, risinājums (apgaismošanas
ķermeņi, ziedu kompozīcijas, strūklakas, kamīni u.c.)
5.
Latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu saglabāšana, valsts karoga vieta
6.
Ēkas sakoptība (fasāde, publiski pieejamā teritorija)
7.
Īpaši vides dizaina/teritorijas labiekārtojuma risinājumi, uzņēmuma īpašais akcents, atpazīstamība,
identitātes elementi
Kopā:

Punktu skaits
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 70

4. pielikums Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikumam
Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” vērtēšanas kritēriji lauku viensētām un individuālām dzīvojamām mājām
N.p.k. Vērtēšanas kritēriji

Punktu skaits

1.

Teritorijas kopskats, vizuālā informācija par īpašumu (norādes, īpašuma nosaukuma noformējums,
pasta kastīte, nožogojums u.c.)

0 – 10

2.

Teritorijas funkcionālais plānojums (saimniecības zona, atpūtas vieta, bērnu rotaļu laukums,
dzīvojamā zona, atkritumu savākšanas organizēšana, parādes ieeja, pievedceļš nekustamajam
īpašumam u.c.), sakoptība

0 – 10

3.

Koku, krūmu, dekoratīvo stādījumu, zāliena koncepcija un kvalitāte/ kompozīcija

0 – 10

4.

Dārza arhitektūras mazās formas, ūdens un citu elementu izvietojums, kompozīcija, risinājums
(apgaismošanas ķermeņi, ziedu kompozīcijas, strūklakas, kamīni u.c.)

0 – 10

5.

Latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu saglabāšana, valsts karoga vieta

0 – 10

6.

Ēku fasāžu sakoptība

0 – 10

7.

Īpaši vides dizaina/teritorijas labiekārtojuma risinājumi, sētas īpašais akcents, “odziņa”

0 – 10

Kopā:

0 – 70

5. pielikums Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikumam
Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” vērtēšanas kritēriji daudzdzīvokļu mājām
N.p.k. Vērtēšanas kritēriji
1.
Teritorijas kopskats, vizuālā informācija par īpašumu (norādes, īpašuma nosaukuma noformējums,
nožogojums u.c.)
2.
Koku, krūmu, dekoratīvo stādījumu, zāliena koncepcija un kvalitāte/ kompozīcija
3.
Arhitektūras mazās formas, t.sk. apgaismošanas ķermeņi, ziedu kompozīcijas u.c.
4.
Latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu saglabāšana, valsts karoga masts vai karoga
turētājs
5.
Ēku sakoptība (fasāde, kāpņu telpa, kāpnes, pasta kastītes, vējtvera un durvju vizuālais
noformējums, logi, pagrabtelpas, balkoni, lodžijas, vienots vizuālais risinājums u.c.)
6.
nkcionālais plānojums (saimniecības zona, atpūtas vieta, bērnu rotaļu laukums, atkritumu
savākšanas organizēšana, parādes ieeja, auto stāvlaukums, u.c.), sakoptība
7.
Īpaši vides dizaina/teritorijas labiekārtojuma risinājumu, kas ēkai piešķir individuālu raksturu un
atpazīstamību
Kopā:

Punktu skaits
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 10
0 – 70
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Pašvaldība aicina skolēnus pietiekties darbam vasarā
Arī šovasar Lielvārdes novadā ar
pašvaldības finansiālu atbalstu
algotu darbu divas nedēļas
varēs strādāt 80 skolēni vecumā
no 13 līdz 14 gadiem.
2017.gada pašvaldībā plānota 80
skolēnu nodarbināšana – Lielvārdē
50 skolēni, Lēdmanē 15 skolēni un
Jumpravā 15 skolēni.
Lielvārdes novada pašvaldības
Izglītības nodaļa izsludina pieteik
šanos skolēnu nodarbinātības pasā
kumiem 2017.gada vasaras brīvlai
kā no 2017.gada 3.aprīļa līdz 2017.
gada 28.aprīlim.
Atlases kritēriji:
• mācās vispārējās izglītības
iestādē;
• dzīvesvieta
deklarēta

Lielvārdes novada administratīvajā
teritorijā;
• iesniegumi tiek izskatīti
iesniegšanas secībā;
Mērķis – iegūt darba pieredzi,
apgūt nepieciešamās darba pamat
prasmes un iemaņas, lietderīgi
pavadīt vasaras brīvlaiku.
Darbavietas:
pašvaldības iestāde –skola,
muzejs, bibliotēka u.c.
Darba laika ilgums:
• 4 stundas dienā, 20 stundas
nedēļā (10 dienas) laikā no šī gada
12. jūnija līdz 5. augustam.
Darba samaksa:
• atlīdzība par faktiski nostrādā
to laiku, rēķinot no valstī noteiktās
minimālās darba algas.

LIELVĀRDES NOVADA
PAŠVALDĪBA izsludina
pretendentu pieteikšanos
uz izpilddirektora amatu
Prasības:
-	 Augstākā izglītība kādā no jomām, kas tieši saistītas ar izpilddirek
tora pienākumu izpildi (ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs,
būvniecībā)
-	 Vismaz 3 gadu pieredze iestādes vai uzņēmumu vadībā ne mazāk
kā 2 gadi pēdējo 5 gadu periodā
-	 Pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana
-	 Prasme analizēt iestādes darbību, identificēt problēmas un izstrādāt
risinājumus
-	 Labas saskarsmes spējas, prasme vadīt komandas darbu, deleģēt
un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus
-	 Labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta
-	 Prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku
-	 ,,B” kategorijas autovadītāja apliecība
-	 Valsts valodas zināšanas, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas
Galvenie amata pienākumi:
-	 Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu
izpildi
-	 Dot rīkojumus pašvaldības iestāžu vadītājiem
-	 Sagatavot priekšlikumus domei par attiecīgās pašvaldības iestāžu
nelikumīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu
-	 Pārraudzīt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, tai skaitā savas
kompetences ietvaros nodrošināt to darbības nepārtrauktību, lietderību,
tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principam,
-	 Pārraudzīt pašvaldības kapitālsabiedrībai nodoto pašvaldības auto
nomo funkciju izpildi un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti
-	 Organizēt gada publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un
iesniegt tos apstiprināšanai domei
-	 Domes noteiktajā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu
un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskām un
fiziskajām personām
-	 Kontrolēt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu
-	 Saskaņā ar saistošiem noteikumiem par budžetu un pašvaldības
nolikumu, pārstāvēt pašvaldību kā pasūtītāju, organizējot iepirkumu pro
cedūras pašvaldības vajadzībām un veicot projektēšanas un būvniecības
darbus
-	 Piedalīties iepirkumu komisiju darbā
-	 Organizēt dažādu investīciju projektu izstrādi
-	 Sniegt atzinumu domei par aģentūras darbības stratēģiju, kārtējā
gada darba plānu, darbību un finanšu izlietojumu, gada pārskatu, gada
budžeta projektu
Amata atbildība:
-	 Atbildēt par atbildībā nodotās mantas apsaimniekošanu, lietderīgu
izmantošanu un saglabāšanu
-	 Atbildēt par pašvaldības pasūtījumu tehniskās izpildes kvalitātes
nodrošināšanu
Iesniedzamie dokumenti:
-	 motivēta pieteikuma vēstule
-	 dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm
Piedāvājam:
-	 atalgojumu – 1847 euro (pirms nodokļu nomaksas)
-	 pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku
-	 darba vietu Lielvārdē
Dokumentus līdz 2017. gada 24. marta plkst. 15.00 lūdzam iesniegt
personīgi Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Valsts un paš
valdību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu dome@
lielvarde.lv, vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai, Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot ,,Pieteikums
Izpilddirektora amatam”. Uzziņas var saņemt pa tālruni 26464828
(domes priekšsēdētājs Imants Balodis)

Dokumentu iesniegšanas vieta:
• Lielvārdes novada pašvaldī
bas vienotajā klientu apkalpoša
nas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā;
• Lēdmanes pagasta pār
valdē, pie sekretāres 2.stāvā,
“Pagastmājā”, Lēdmanes pagastā;
• Jumpravas pagasta pārvalde,
pie sekretāres 3.stāvā, Daugavas
ielā 6, Jumpravas pagastā.
Iesniedzamie dokumenti:
• skolēna pieteikuma anke
ta; pieteikuma anketa pieejama
Lielvārdes novada tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv sadaļā Izglītība
- Par skolēnu nodarbinātību
– dokumenti;
• ārsta izziņa (forma 027/U),

kurā norādīts, ka skolēna veselī
bas stāvoklis ir atbilstošs algota
darba veikšanai (jāiesniedz kopā ar
pieteikumu).
Lēmumu par 13 -14 gadus veca
skolēna iesaistīšanu darba attiecī
bās pieņems pašvaldības izveido
ta komisija periodā no 2017.gada
2.maija līdz 15.maijam.
Komisija izsniedz norīkojumu
skolēniem nodarbinātības pasā
kumu veikšanai vasaras brīvlaikā
10 darba dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
Informāciju par jauniešu (15-20
gadi) nodarbinātību 2017. gada
vasarā meklējiet Nodarbinātības
valsts aģentūras mājas lapā http://
www.nva.gov.lv/.

Cienījamie Lielvārdes novada
pašvaldības iestāžu vadītāji!
Aicinām jūs no 2017.gada 3.aprī
ļa līdz 28.aprīlim pieteikt darbavietas
pašvaldības iestādē (13-14 g. veciem
skolēniem), iesniedzot pieteikumu
Lielvārdes novada pašvaldības vie
notajā klientu apkalpošanas centrā
1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.
Veidlapa „Pieteikums pašvaldī
bas iestādei” pieejama Lielvārdes
novada tīmekļa vietnē www.liel
varde.lv sadaļā Izglītība.
Vecāki un skolēni sīkāku infor
māciju var saņemt Lielvārdes nova
da pašvaldības Izglītības noda
ļā. Kontaktpersona: Inga Reķe,
t.:65020828; 26334028, e-pasts
inga.reke@lielvarde.lv

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA izsludina
pretendentu pieteikšanos uz Lielvārdes novada
Kultūras centra direktora amatu
Prasības:
-	 Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinātnēs vai augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs
-	 Vismaz 2 gadu pieredze vadošā amatā kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai
mākslinieciskā darbā
-	 Pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana
-	 Iestādes vadītāja darbības un kultūras jomu reglamentējošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu
pārzināšana
-	 Izpratne par pašvaldības darba organizāciju un finanšu plānošanu
-	 Zināšanas par kultūras darbu un tā attīstības procesiem
-	 Prasme analizēt iestādes darbību, identificēt problēmas un izstrādāt risinājumus
-	 Labas saskarsmes spējas, prasme vadīt komandas darbu, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt
darbiniekus
-	 Izpratne par kultūras mantojumu un tradīcijām
-	 Pieredze darbā ar projektiem
-	 Labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta
-	 ,,B” kategorijas autovadītāja apliecība
-	 Valsts valodas zināšanas, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas
Galvenie amata pienākumi:
-	 Nodrošināt novada kultūras attīstības programmas projekta sagatavošanu
-	 Nodrošināt kultūras attīstības programmas ieviešanu un kontrolēt kultūras attīstības programmas finansēju
ma sasaisti ar pašvaldības budžetu
-	 Sagatavot domes lēmumprojektus kultūras jomā
-	 Izvērtēt fizisku un juridisku personu finansējuma pieprasījumus kultūras jomā un sagatavot atzinumu
iesniegšanai domē
-	 Sniegt priekšlikumus kultūras finansējuma sadales kritērijiem un principiem, kā arī kultūras budžeta ieņē
mumu daļas palielināšanai
-	 Nodrošināt Dziesmu un deju svētku likuma izpildi
-	 Sagatavot pašvaldības gada pārskatu kultūras jomā
-	 Plānot, vadīt un koordinēt kultūras centra darbu, noteikt stratēģiskos attīstības virzienus un darbības priori
tātes, kontrolēt kultūras centram noteikto uzdevumu izpildi
-	 Dibināt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar kultūras centra struktūrvienību vadītājiem, noteikt viņu kom
petences, pienākumus un tiesības
-	 Veikt novada dažādu kultūras norišu plānošanu, organizēšanu un administrēšanu
-	 Iniciēt un nodrošināt vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa kultūras projektu sagatavošanu
-	 Organizēt kultūras centra budžeta sagatavošanu, kontrolēt budžeta līdzekļu sadali un izlietošanu iestādes
darbības jomās
-	 Sagatavot rīkojumus, līgumus un citus dokumentus, kas saistīti ar kultūras pasākumu organizēšanu un citiem
kultūras centra kompetencē esošajiem jautājumiem
-	 Vadīt kultūras centra finanšu un saimniecisko darbību, veikt finanšu plānošanu un piesaisti
-	 Nodrošināt finanšu resursu racionālu un tiesisku izmantošanu
-	 Nodrošināt kultūras centra lietvedību un personāla vadības procesus
-	 Nodrošināt kultūras centra struktūrvienību akreditāciju
-	 Nodrošināt novada amatiermākslas kolektīvu izveidošanu, reorganizēšanu vai likvidāciju, koordinēt amatier
mākslas kolektīvu darbību
-	 Nodrošināt kultūras centra darbinieku profesionālo pilnveidi un tālākizglītību
-	 Nodrošināt kultūras centra lietojumā nodoto pašvaldības nekustamo īpašumu lietderīgu apsaimniekošanu un
saglabāšanu
Amata atbildība:
-	 Atbildēt par kultūras centram piešķirto budžeta līdzekļu racionālu un tiesisku izlietošanu
-	 Atbildēt par atbildībā nodotās mantas apsaimniekošanu, lietderīgu izmantošanu un saglabāšanu
Iesniedzamie dokumenti:
-	 motivēta pieteikuma vēstule
-	 dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm
Piedāvājam:
-	 atalgojumu – 1338 euro (pirms nodokļu nomaksas)
-	 pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku
-	 darba vietu Lielvārdē
Dokumentus līdz 2017. gada 24. marta plkst. 15.00 lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldī
bas administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu dome@lielvarde.lv, vai pa pastu Lielvārdes novada pašvaldībai,
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot ,,Pieteikums Lielvārdes novada kul
tūras centra direktora amatam”.
Uzziņas var saņemt pa tālruni 26455877 (Līga Zariņa)
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(prot.Nr. 1, 2. punkts)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par kārtību, kādā Lielvārdes
novada pašvaldība sedz pirmskolas izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības iestādei”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 9 un izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
1. pielikums Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmskolas izglītības prog
rammas apguvei privātā izglītības iestādē” Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi 2016. gadā uz vienu audzēkni
kods

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Pašvaldības finansējums

Pirmsskolas
iestādes kopā (EUR)
1 142 430,01

1000

Atlīdzība

789 697,68

1100

Atalgojums

621 912,91

1200

167 784,77

2000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

47,69

2200

Pakalpojumi

105 476,73

2210

pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

1 424,77

2220

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

48 180,57

2230
2240

iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 6 871,56
izdevumi
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
48 203,69

2250

informāciju tehnoloģiju pakalpojumi

213,66

2260

īres un nomas maksa

582,48

2300

186 113,08

2310

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
biroja preces un inventārs

2320

kurināmais un enerģētiskie materiāli

37 729,75

2340

zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti

800,95

2350

kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

15 047,36

2360

valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi

117 269,28

2370

mācību līdzekļi un materiāli

4 231,39

2400

Izdevumi periodikas iegādei

0,00

Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums

61 094,83

291 637,50

11 034,35

Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam

141056

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 01.09.2016

248

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 01.09.2016

177

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumā mēnesī

251,66

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā mēnesī

185,25

kods

Pašvaldības finansējums

Pirmsskolas
iestādes kopā (EUR)
1 142 430,01

1000

Atlīdzība

789 697,68

1100

Atalgojums

621 912,91

1200

167 784,77

2000

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura
pabalsti un kompensācijas
Preces un pakalpojumi

2100

Komandējumi un dienesta braucieni

47,69

2200

Pakalpojumi

105 476,73

2210

pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

1 424,77

2220

izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

48 180,57

2230
2240

iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie 6 871,56
izdevumi
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
48 203,69

2250

informāciju tehnoloģiju pakalpojumi

213,66

2260

īres un nomas maksa

582,48

2300

186 113,08

2310

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000
biroja preces un inventārs

2320

kurināmais un enerģētiskie materiāli

37 729,75

2340

zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti

800,95

2350

kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

15 047,36

2360

valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi

117 269,28

2370

mācību līdzekļi un materiāli

4 231,39

2400

Izdevumi periodikas iegādei

0,00

Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums

61 094,83

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

291 637,50

11 034,35

Valsts mērķdotācija pedagogu atalgojumam

141056

Izglītojamo skaits no pusotra līdz četru gadu vecumam 01.09.2016

248

Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 01.09.2016

177

Izmaksas vienam izglītojamam no pusotra līdz četru gadu vecumā mēnesī

251,66

Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā mēnesī

185,25

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Paskaidrojuma raksts

Lielvārdes novada domes 2017.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos notei
kumos Nr.9 “Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz pirmsko
las izglītības programmas izmaksas privātai pirmskolas izglītības iestādei”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija

2016.gada 13.decembrī ir izdarīti grozījumi Ministru kabineta
2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 “Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība
atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirms
skolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības
iestādei”, kas nosaka kārtību un metodiku pašvaldības
atbalsta apmēra aprēķināšanai. Grozījumi nosaka aprēķinā
iekļaut atsevišķu aprēķinu par bērniem no pusotra gada līdz
četru gadu vecumam un par bērniem, kam tiek īstenota
obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
2. Īss projekta
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Lielvārdes novada
satura izklāsts
pašvaldībā tiek pieprasīti un piešķirti finanšu līdzekļi par
pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumi
em no pašvaldības budžeta par vienu bērnu no pusotra gada
vecuma, kas apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes,
kuras realizē licencētas vispārējās vai speciālās pirmsskolas
izglītības programmas. Pašvaldības atbalsta apmērs vienam
bērnam mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumi
em vienam bērnam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai attiecīgajā
budžeta gadā. Kārtību un metodiku pašvaldības atbalstam
nosaka Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu
Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei” 6.un 7.punkts
3. Informācija
Lēmumam ir ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības
par plānoto
budžetā ir paredzēti līdzekļi, lai Pašvaldība atbilstoši Izglītības
projekta ietekmi likuma 17.pantam segtu pirmsskolas izglītības programmas
uz pašvaldības
nepieciešamas izmaksas bērna izglītošanai licencētā privātā
budžetu
pirmsskolas izglītības iestādē.
4. Informācija
Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā uzņēmējdarbības
par plānoto pro vidi neietekmē.
jekta ietekmi uz Netiešā veidā tas atstāj pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības
uzņēmējdarbības vidi, jo tas dod iespēju bērnu vecākiem ātrāk atgriezties
vidi pašvaldības darba tirgū.
teritorijā
5. Informācija
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Lielvārdes novada
par admin
pašvaldības administrācija, kura slēdz līgumus ar privātām
istratīvajām
pirmsskolas izglītības iestādēm, veic finanšu pārskaitījumus
procedūrām
un kontroli. Saistošie noteikumi tiks publicēti Lielvārdes
novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Nova
da Ziņas”, kā arī Lielvārdes novada domes tīmekļa vietnē
www.lielvarde.lv
6. Informācija par Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Atgādinājums par prasībām ēku numurzīmju
noformējumam un izvietošanai Lielvārdes
novadā
Lielvārdes novada pašvaldība
atgādina par prasībām, kādas
jāievēro, izvietojot ēku numurzīmes, ielu un laukumu norādes
un virzienu norādes Lielvārdes novadā. Šīs prasības ir noteiktas
Lielvārdes novada domes 30.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.17
”Ēku numurzīmju, ielu, laukumu nosaukumu un virziena norāžu
izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi), kuru aktuālā versija ir publicēta Lielvārdes novada
pašvaldības mājas lapā http://www.lielvarde.lv.
Saistošajos noteikumos ir noteiktas prasības gan ēku numurzīmju vizuā
lajam izskatam, gan to izvietojumam uz ēku fasādēm un/vai žoga. Tāpat
ir noteikts, ka par ēku numurzīmju uzstādīšanu un uzturēšanu kārtībā ir
atbildīgi ēku īpašnieki, valdītāji vai to pilnvarotas personas, kas var būt arī
apsaimniekotājs. Par ielu norāžu zīmju uzstādīšanu un uzturēšanu kārtībā
uz privātīpašumā esošām ielām ir atbildīgi šo zemju īpašnieki. Savukārt
par norāžu zīmju uz atsevišķiem objektiem (lauku viensētām, publiskām,
administratīvām vai ražošanas ēkām) izvietošanu un uzturēšanu kārtībā ir
atbildīgi šo objektu īpašnieki. Saskaņā ar saistošajos noteikumos noteikto,
ēku numurzīmēm, ielu nosaukumiem, ielu norādēm un virziena norādēm
uz lauku sētām jābūt noformētām ar baltiem burtiem un cipariem (fonts
BeltHelveticaBold) uz tumši sarkana (RAL Ruby Red 3003) fona.
Atbilstoši saistošo noteikumu prasībām, ēku numurzīmes un norādes,
kas neatbilst šo noteikumu prasībām, ir jānomaina uz noteikumu prasībām
atbilstošām numura zīmēm līdz 2017.gada 1.maijam. Prasībām atbilstošas
ēku numurzīmes iespējams pasūtīt Lielvārdes novada pašvaldībā. Par sais
tošo noteikumu prasībām neatbilstošu ēku numurzīmju izvietojumu pare
dzēta administratīvā atbildība – brīdinājums vai naudas sods.
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Man rūp Jumprava
Šī gada 2. janvārī darbu Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājas amatā sāka Diāna Borozkina, kas šajā
Lielvārdes novada pagastā nav ienācēja no malas, bet gan dzimusi un augusi Jumpravā. Kā smaidot
saka pati pārvaldes vadītāja, tad spēku darbā viņai dod tieši Jumpravas saknes. Intervijā “Lielvārdes
Novada Ziņām” Diāna Borozkina stāsta par sevi, darbu pagasta pārvaldē un Jumpravas pagasta attīstības plāniem.
- Cilvēkiem ir ļoti svarīgi, ka viņu
pagasta vadītājs pazīst šejieniešus
un katru pagasta stūrīti. Tā ir liela
priekšrocība. Šeit ir mana ģimene,
draugi un paziņas, tāpēc varu
droši teikt, ka pazīstu Jumpravas
pagastu, zinu cilvēku vajadzības.
Tā ir arī liela atbildība – panākt,
lai pagasts attīstās, lai mēs būtu
lepni par Jumpravu. Un, galvenais,
lai cilvēki no pagasta nebrauk
tu prom.
- Kā jūs vērtētu situāciju
pagastā, ja salīdzinām ar visu
Lielvārdes novadu vai blakus
novadiem?
- Domāju, ka būtiskas atšķirības
nav. Jau teicu, ka viena no galvena
jām problēmām ir cilvēku aizbrauk
šana. Tā jau mēdz teikt – tur, kur
mūsu nav, ir labāk. Cilvēki meklē
iespējas citur – ārzemēs, kas vilina
ar labāku atalgojumu, vai galvas
pilsētā, kurp pārsvarā dodas jauni
cilvēki, jo tur ir darbs. Tomēr paši
savu pagastu mēs varēsim „pacelt”
tikai tad, ja dzīvosim šeit, darīsim
savu darbu un meklēsim attīstī
bas iespējas. Mana ģimene nolē
ma palikt Jumpravā. Un tagad man
ir iespēja savu pieredzi un prasmi
likt lietā pagasta pārvaldes vadī
tājas amatā. Izlēmu pieņemt šo
darbu divu iemeslu dēļ: man rūp
Jumprava, un esmu pārliecināta,
ka man ir nepieciešamā pieredze,
lai veidotu Jumpravu par plauksto
šu pagastu.
- Darbs pagasta pārvaldē vislielākajā mērā saistīts ar komunikāciju ar pagasta iedzīvotājiem. Jo pagasta pārvalde ir
pirmā un galvenā iestāde, pie
kuras vēršas, ja ir problēma. Var
apgalvot, ka pagasta pārvalde
personificē visu valsts varu vietējā līmenī. Kādām, jūsuprāt, jābūt
tām personiskajām īpašībām,
kas ļauj veikt šo pienākumu –
vadīt pagasta pārvaldi?
- Ļoti svarīga ir spēja diplomā
tiski risināt jautājumus, sarunāties
un atrast kompromisu. Diemžēl,
lai kā arī pašai gribētos, bet nav
iespējas atrisināt visas iedzīvotāju
problēmas, panākt, lai tiktu izpil
dītas visas viņu vēlmes un prasī
bas. Tāpēc ir jāspēj izskaidrot cilvē
kiem, kāpēc un kā var kaut ko izda
rīt, un kāpēc kaut ko izdarīt nevar.
Ja šīs spējas ir, būs arī sapratne ar
iedzīvotājiem.
- Raksturojiet, lūdzu, Jumpravu
un jumpraviešus!
- Jumpravā pašlaik dzīvo mazliet
mazāk nekā divi tūkstoši iedzīvotā
ju. Būtiski, ka mūsu iedzīvotāju lie
lākā daļa ir jauni cilvēki – vecumā
no 25 līdz 29 gadiem. Tas ir pozitīvi.
Man ir prieks, ka jauni un aktīvi cil
vēki sevi sauc par jumpraviešiem.
Mana apņemšanās šajā amatā ir
radīt pagastā tādus apstākļus, lai
mūsu iedzīvotāju skaits jau pārska
tāmā nākotnē pieaugtu un būtu
virs diviem tūkstošiem.

- Kā to panākt?
- Sadarbībā ar jau esošajiem vie
tējiem uzņēmējiem, kā arī radot
apstākļus, kuros uzņēmējiem būtu
vēlme un izdevīgums veidot jaunus
uzņēmumus šeit, Jumpravā. Tās ir
gan jaunas darbavietas jumpravie
šiem, gan perspektīvā – arī jaunas
ģimenes. Protams, es nevaru solīt,
ka jau rīt uz brokastlaiku būs viss
gatavs, taču man ir redzējums, kā
piesaistīt cilvēkus pagastam. Viena
no priekšrocībām jaunu ģime
ņu piesaistīšanai ir izcila pirms
skolas izglītības iestāde „Zvaniņš”,
kur vietas pietiks visiem mazajiem
jumpraviešiem. Radīt labus apstāk
ļus bērniem – tas ir pirmais solis,
lai ģimenes gribētu šeit dzīvot.
Pati esmu mamma, abi mani bērni
ir gājuši šajā bērnudārzā un pēc
tam Jumpravas skolā. Mums ir ļoti
labas izglītības iestādes. Jumpravas
vidusskolā piedāvājam iegūt auto
vadītāja apliecību, nav jābrauc ne
uz Ogri, ne Rīgu vai Aizkraukli.
- Daudzkārt medijos lasām,
ka cilvēki negrib dzīvot lauku
pagastos tādēļ, ka „tur nav, ko
darīt”. Nenoliedzami, kultūras,
sporta, atpūtas iespējas ir liela
priekšrocība pagastam. Kā ir
Jumpravā?
- Mums ir aktīva kultūras dzīve.
Pateicoties mūsu kultūras nama
vadītājai Dacei Nikolaisonei, pasā
kumi notiek katru nedēļu. Kultūras
namā pulciņos un pašdarbības
kolektīvos iesaistījušies gan bērni,
gan pieaugušie. Cilvēkiem, kuri grib
darboties, Jumpravā jāgarlaikojas
nebūs.

- Vairāk nekā divi mēneši jaunajā amatā noteikti jau devuši pirmos secinājumus gan par
darbu, gan par pagasta pārvaldi.
Kāds ir jūsu kolektīvs?
- Kopā pagasta pārvaldē esam
deviņi darbinieki. Mūsu pārrau
dzībā ir arī pašvaldības dienesti,
izglītības iestādes, speciālisti, kuri
strādā pagastā. Esam atjaunojuši
kādreizējo tradīciju, ka reizi mēnesī
kopā sanāk visi pagasta iestāžu un
dienestu vadītāji. Pārrunājam aktu
alitātes, plānojam darbu, palīdzam
viens otram. Galvenais, ka katrs
labi pārzinām savu jomu.
- Vai varat nosaukt kādu konkrētu cilvēku, par kuru jums, kā
vadītājai, liels prieks?
- Mums ir brīnišķīgi cilvēki. Lieliski
izglītības iestāžu vadītāji – bēr
nudārza, vidusskolas, Mūzikas un
mākslas skolas, Jumpravas speciā
lās internātpamatskolas. Atzinības
vārdi pienākas internātpamat
skolas, kurā mācās bērni ir īpa
šām vajadzībām, direktorei Benitai
Lisovskai. Direktore daudz darījusi,
lai skola attīstītos un bērni tajā jus
tos labi. Labi strādā Jumpravas paš
valdības aģentūra un tās vadītājs
Jānis Šimanovskis – viņa pārziņā ir
pagasta ceļu tīrīšana, siltumapgā
de, citi līdzīgi darbi, kas saistīti ar
pagasta iedzīvotāju ērtībām. Tāpat
neaizstājama ir bāriņtiesas locekle
Kristīne Zelča un arī sociālā dienes
ta komanda – Diāna Keiviša, Marina
Ivanova un Rasma Muzika.
- Vai esat stingra vadītāja?
- Reizēm jau tas arī ir vajadzīgs.

Vidus ielā ierīkots moderns LED apgaismojums, kas ir pirmais solis
Jumpravas apgaismojuma tīkla renovācijā.

Savu pagastu
mēs varēsim
„pacelt” tikai
tad, ja dzīvosim
šeit, darīsim savu
darbu un meklēsim
attīstības
iespējas.

Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja Diāna Borozkina ir apņēmības pilna
panākt, lai pagasts kļūtu par jaunu uzņēmēju un jaunu ģimeņu dzīvesvietu.
- Parasti iedzīvotāji vēršas pēc
palīdzības savā tuvākajā pašvaldībā, pat nenodalot tos pienākumus vai funkcijas, kuras veic
viena vai otra iestāde. Kas ir tas,
kas tieši ietilpst pagasta pārvaldes pienākumos, un kādus jautājumus palīdzat iedzīvotājiem
risināt? Kādus darbus pagastā
veic pagasta pārvalde?
- Pirmkārt, mēs atbildam par
iedzīvotāju ērtībām un labklājī
bu, piemēram, ceļu tīrīšanu. 2016.
gadā tika realizēts liels projekts –
Jumpravas kapu kapličas būvniecī
ba. Līdz šim mūsu kapliča bija ļoti
bēdīgā stāvoklī. Iepriekšējā pagas
ta pārvaldes vadītāja Līga Zariņa šo
projektu godam ir realizējusi. Viņas
vadībā sperts vēl viens liels solis –
kapu digitalizācija, Lielvārdes nova
dā mēs esam pirmie, kas pie tā
ķērušies. Katra kapavieta tiek foto
grafēta un iezīmēta kapu plānā,
tādējādi katrs var ātri uzzināt, kur
dus viņu tuvinieki, kāds ir kapu
plāns. Otra nozīmīga joma – infra
struktūras attīstība. Esam ierīkojuši
modernu LED apgaismojumu Vidus
ielā, kas ir pirmais solis apgaismo
juma tīkla renovācijā Jumpravā. Visi
iedzīvotāji noteikti ir pamanījuši arī
renovēto gājēju celiņu pie adminis
trācijas ēkas. Tie ir darbu piemēri,
kas ir pagasta pārvaldes pārziņā.
- Kādi lieli projekti un, varētu
pat teikt, izaicinājumi ir gaidāmi šogad, kad pagasta pārvalde
nodota jūsu rokās?
- Lielākie darbi – Jumpravas Ceriņu
ielas projektēšana un rekonstrukci
ja, kā arī grantētā autoceļa Nr.5
„Jumpravas stacija – Dzelzceļa māja
62.km” remonts.
Ar lepnumu turpinām iepriek
šējās pārvaldes vadītājas iesāk
to – ielu apgaismojuma renovā
cijas darbus Vidus un Bezdelīgu
ielās. Atjaunosim apgaismojumu
arī Dzelzceļa un Graudu ielu pos
mos. Drīzumā tiks veikta arī lie
tus ūdens kanalizācijas sistēmas
bojāto posmu inventarizācija un
atjaunošana.

- Kādi citi pasākumi un aktivitātes plānotas Jumpravā šogad?
- Mūzikas un mākslas skola ir
izstrādājusi nolikumu vides dizai
na konkursam Jumpravā: dalībnieki
veidos vides dizaina objektus, kas
saistīti ar Lieldienām. Tie tiks izvie
toti Jumpravas centrā, bet iedzī
votāji ar sociālā tīkla „Facebook”
starpniecību varēs balsot par labā
ko. Es uzskatu, ka šādas rado
šas aktivitātes dažādo mūsu dzī
ves vidi un ienes Jumpravā svētku
noskaņu. To varam radīt tikai paši.
Piekrītu latviešu sakāmvārdam
„Katrs pats savas laimes kalējs”.
To varam attiecināt arī uz mūsu
dzīves vides uzlabošanu. Priecājos
par jauniešu aktivitātēm: kopš šī
gada mums ir sava pārstāvniecība
Lielvārdes novada Jauniešu domē.
Rūpīgi sekoju viņu radošajai dar
bībai un iedvesmojošajām idejām.
Piemēram, nupat, 4. martā jaunieši
īstenoja labdarības akciju – apcie
moja un veda dāvaniņas vientu
ļajiem sirmgalvjiem. Nesen jaunie
ši uz kaķu patversmi aizveda sazie
dotas segas un barību. Esmu lepna
par šiem jauniešiem, kas visu dara
ar tik lielu iedvesmu un degsmi.
- Mēdz teikt, ka līdz ar Sieviešu
dienu 8. martā sākas īstais pavasaris. Ar ko jums asociējas pavasara atnākšana? Un pavasara
atnākšana tieši Jumpravā?
- Man pavasaris Jumpravā vis
pirms asociējas ar darbiem, kas
sāksies līdz ar sniega nokušanu –
uzreiz ķersimies pie pagasta labie
kārtošanas. Ļoti gaidu pavasarī
notiekošo Jumpravas „Zvaigznītes”
konkursu – šajā muzikālajā konkur
sā bērnudārzā savulaik piedalījās
arī mana meita. Mazie talanti mūs
iepriecina katru pavasari.
- Kāds būtu jūsu novēlējums
sava pagasta iedzīvotājiem?
- Lai mums ir gudrība, iespējas
un darbaprieks veidot Jumpravu par
plaukstošu pagastu!

Dārta Lapa,

„Lielvārdes Novada Ziņas”
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“Ēnu diena” – iespēja
iepazīt profesiju

Beatas Kempeles foto
Karjeras izglītības akcijā “Ēnu diena” 15. februārī iesaistījās arī
Lielvārdes novada iestādes un uzņēmumi, nodrošinot iespēju vairāk nekā 20 jauniešiem tuvāk iepazīt kādu profesiju.
Lielvārdes novada pašvaldībā vie
sojās ēnas arī no Ikšķiles, Madlienas
un Pļaviņām, tika ēnots domes
priekšsēdētājs, jaunatnes lietu spe
ciālists, sporta darba organizators,
savukārt Lielvārdes novada Sociālajā
dienas centrā tika ēnota sociālā dar
biniece. Tikmēr Jumpravas kultū
ras namā tika iepazīta pasākuma
organizatora un kultūras nama vadī
tāja profesija, bet kultūras namā
“Lielvārde” – pasākumu organizatora
profesija, Lielvārdes bibliotēkā – bib
liotēkas vadītājas ikdiena. Vairākas

ēnas iepazina arī PII “Pūt vējiņi!”
audzinātāja un logopēda profesiju.
Iespēja iepazīt profesijas bija arī
novada uzņēmumā SIA “Māris&Co”.
Liels paldies visiem profesionāļiem
un uzņēmumiem, kuri atsaucās
“Ēnu dienas” akcijai! Paldies par
dalību “Ēnu dienā” skolēniem!
Šogad ļoti daudzi Lielvārdes
novada jaunieši ēnot profesijas
izvēlējās ārpus Lielvārdes novada,
kas liecina par jauniešu vēlmi šajā
dienā tiešām iepazīt kaut ko jaunu
un neredzētu.

1. martā Jumpravas Jauniešu
Dome devās labdarības akcijā
par godu Vispasaules kaķu
dienai uz patversmi “Ulubele”,
kur apciemoja kaķus un iepriecināja ar ziedojumiem: segām,
lāpstiņām, smiltīm un rotaļlietām mājokļa iekārtošanai, kā
arī sarūpēja svētkos garšīgus
barības krājumus cienastam.
Liels
paldies
cilvēkiem,
kas ziedoja un bija atsaucī
gi. Paldies Jumpravas Mūzikas un
mākslas skolai, veikalam “Spicīte”,
z/s “Kumelītes”, veikalam “Elvi”
Jumpravā, Jumpravas pagasta bib
liotēkai, kā arī atsaucīgajiem skolē
niem – Kristiānam, Amandai, Ingai,
Stefanam, Annijai, Laurai, Raivitai
un Artai. Ļoti priecājamies, ka arī
Jumpravā ir tik atsaucīgi uzņēmē
ji. Ceram, ka ziedotāju pulciņš ar
katru reizi palielināsies.
Paldies par sadarbību!

Arta Jurgensone,

Jumpravas Jauniešu domes
vadītāja

novadā organizēja Lielvārdes
Attīstības fonds sadarbībā ar
Lielvārdes novada Jauniešu domi un
Lielvārdes novada Sociālo dienestu.
Liels paldies jauniešiem un
šoferīšiem!
Jauniešiem šī bija vēl viena jauka
un pieredzes bagāta brīvprātīgā
darba diena. Jaunieši šajā akci
jā iesaistās atkārtoti un noteikti
iesaistīsies vēl. Arī tu vari pievie
noties!

Lāsma Ločmele,

Lielvārdes novada Jauniešu
domes sabiedrisko attiecību
koordinatore

LIELVĀRDES NOVADA DOMĒ

Domes sēdē Nr. 4 2017. gada 22. februārī.
Pirms termiņa, no 2017. gada 22. februāra,
Ielas/
Posma
izbeigtas Lielvārdes novada domes deputāta Māra
Autoceļa
garums
nosaukums (km)
Mālmeistera deputāta pilnvaras. Deputāta pilnvaras
izbeigtas uz personiska rakstveida iesnieguma pama
Ceriņu iela,
0,164
ta. Tā kā Māris Mālmeisters bija ievēlēts no partijas
Jumprava
„Reģionu alianse”, Lielvārdes novada vēlēšanu komi
Autoceļš Nr.11 0,385
sija nozīmēs nākamo deputātu no partijas „Reģionu
“Jaunfermas
alianse” saraksta.
- Jaunpūces”
Tiks uzsākta Lielvārdes novada Attīstības program
mas 2018.–2024. gadam (turpmāk – Attīstības prog
ramma) izstrāde, apstiprināts Attīstības programmas
izstrādes darba uzdevums.
Apstiprināts nolikums „Koku novērtēšanas komisi
jas nolikums”.
Apstiprināti:
Lielvārdes novada domes noteikumi Nr.2 „Lielvārdes
novada pašvaldības Iekšējie datu aizsardzības
noteikumi”;
Lielvārdes novada domes noteikumi Nr.3 „Lielvārdes
novada pašvaldības informācijas sistēmu izmantoša
nas noteikumi”.
Veikti grozījumiem Lielvārdes novada domes 2017.
gada 25. janvāra lēmumā Nr. 62 „Par finansējuma ielu
un autoceļu atjaunošanai/remontam izlietojumu”.
Lēmuma 1. punkts tiek izteikts šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt 2017. gada budžeta finansējuma
ielu un autoceļu atjaunošanai/remontam sadalījumu
šādām ielām/ autoceļiem:
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Jumpravas
Jaunieši palīdz
dzīvnieku
patversmei
„Ulubele”

Arī tu vari pievienoties labdarības akcijai!
Šī gada februārī Lielvārdes novada Jauniešu dome iesaistījās jau tradicionālajā labdarības akcijā un iepriecināja mūsu novada seniorus.
Jauniešu domes jaunieši vei Ketnerei, Laurai Ivanovai, Amandai
doja labdarības paciņas, kad tās Ļeonovičai, Raivitai Ulmei, Lāsmai
bija gatavas, paši jaunieši ar smai Ločemelei.
Paldies šoferīšiem – Santai
du sejā nogādāja tās senioriem.
Jāpiebilst, ka paciņu nogādāšanā Ločmelei, Armandam Troskam,
Edgaram Studenam.
palīdzēja brīvprātīgie šoferīši.
Daži seniori cienāja jauniešus
Paldies jauniešiem – Diānai
Burakai, Mārtiņam Peltmanim, ar našķiem. Jaunieši ne vienam
Sabīnei Grāvītei, Robertai Zelčai, vien senioram kļuva arī par saru
Elizabetei
Jonikānei,
Anetei nu biedru. Seniori bija ļoti priecīgi
Vismanei, Madarai Murānei, Renātei un pateicīgi.
Labdarības akcija tika īsteno
Burakai, Raivo Kukam, Jogitai
Baltmanei, Agrim Grīnbergam, ta sadarbībā ar Borisa un Ināras
Artai Jurgensonei, Ingai Elvīrai Teterevu fondu, akciju Lielvārdes

Novada aktualitātes

(posms)
Autoceļš Nr.5
1,04
-Jumpravas
stacija-Dzelzceļa
māja 62.km
Līču ielas
0,055
posms,
Lielvārde
Ceriņu iela,
0,232
Lielvārde

Segums Seguma Piešķirtā fikvalitāte nansējuma
apmērs,
EUR
Asfalts
Slikts
50 000,00
Bez
Neiz
seguma būvēts
posms

10 000,00

Grants
Ļoti slikts 20 000,00
/ bez
seguma
Bez
Neiz
10 000,00
seguma būvēts
posms
Frēzētais Ļoti slikts 70 000,00
asfalts

2. punkts tiek svītrots.
Deputāti apstiprināja vides objekta “Goda krēsls”
izveidi un uzstādīšanu 2017. gadā Rembates parkā,
Lielvārdē Arvedam un Verai Paeglēm. Lielvārdes nova
da dome 2017. gada 25. janvārī apstiprināja saisto
šos noteikumus Nr. 2 “Lielvārdes novada pašvaldības
2017. gada budžets”, kur 4000 EUR ir apstiprināti vides
objekta “Goda krēsls” izveidei un uzstādīšanai.
Par Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora
pienākumu izpildītāju uz laiku no 2017. gada 1. marta
līdz brīdim, kad Lielvārdes novada domes iecelts paš
valdības izpilddirektors uzsāks darba pienākumu izpil
di, iecelta izpilddirektora vietniece Līga Zariņa.

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina
jauniešu biznesa ideju konkursu
Jau trešo gadu Lielvārdes novada pašvaldība izsludina jauniešu
biznesa ideju konkursu, kura mērķis ir veicināt jaunu komersantu
veidošanos visā novadā, motivējot novada jauniešus iesaistīties
sava biznesa veidošanā.
Lielvārdes novada jaunieši
vecumā no 18 līdz 25 gadiem,
kuri apņemas uzsākt komerc
darbību Lielvārdes novadā, var
iesniegt biznesa idejas pieteiku
mu no 1. marta līdz 31. mar
tam Lielvārdes novada pašvaldī
bā, aizpildot konkursa pieteikuma
veidlapas. Ar domes priekšsēdē
tāja rīkojumu apstiprināta komi
sija piecu cilvēku sastāvā izvēr
tēs iesniegtos pieteikumus mēne

ša laikā pēc biznesa ideju konkur
sa iesniegšanas termiņa beigām.
Kopējais finansējuma fonds ir 3000
EUR.
Jautājumu vai neskaidrību gadī
jumā kontaktēties ar Jaunatnes
lietu speciālisti Zitu Bērziņu, zita.
berzina@lielvarde.lv, 27633024.
Konkursa nolikums un papildus
informācija Lielvārdes
novada mājaslapā
www.lielvarde.lv/jauniesi

Publisko un privāto partnerattiecību
biedrība “Zied zeme” izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanas 4. kārtu
no 2017. gada 3. aprīļa līdz 3. maijam
“Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020” ceturtajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta
apmērs EUR 299211.78.
Projektu iesniegumi tiks pie
ņemti sekojošās rīcībās:
• Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās
teritorijas, ieskaitot dabas un kul
tūras objektu, sakārtošanai pakal
pojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai.
Projektiem jāveicina radošas,
kvalitatīvas un drošas dzīves vides
attīstību, publisko pakalpojumu un
sabiedrisko aktivitāšu dažādoša
nu VRG teritorijā (piem., sakārto
ta publiskā infrastruktūra, atjauno
ti dabas un kultūras objekti, uzla
boti publiskie pakalpojumi un to
pieejamība u.c.). Atbalstāmi TIKAI
sabiedriskā labuma projekti, kas
nozīmē, ka plānotajam projekta
mērķim nav komerciāla rakstu
ra. Projekti īstenojami Baldones,
Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes nova
dos, Ogres novadā (izņemot Ogres
pilsētu). Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam projektam
ir 50 000 EUR un atbalsta intensitā
te ir 70 % no projekta attiecināmo
izmaksu summas.
• Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai vietējiem
iedzīvotājiem.
Rīcības ietvaros paredzēts veici
nāt sabiedrisko aktivitāšu (ieskai
tot apmācību un interešu klubus,
sociālās aprūpes vietas, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un citas
brīvā laika pavadīšanas aktivitātes)
dažādošanu iedzīvotāju radošai un
profesionālai pilnveidei. Atbalstāmi

TIKAI sabiedriskā labuma projekti,
kas nozīmē, ka plānotajam projek
ta mērķim nav komerciāla rakstu
ra. Projekti īstenojami Baldones,
Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes nova
dos, Ogres novadā (izņemot Ogres
pilsētu). Maksimālā attiecināmo
izmaksu summa vienam projektam
ir 10 000 EUR un atbalsta intensitā
te ir 90 % no projekta attiecināmo
izmaksu summas.
Projektu
iesniegumus
var
iesniegt līdz 2017. gada 3.mai
jam elektroniski, izmantojot Lauku
atbalsta dienesta Elektroniskās pie
teikšanās sistēmu vai saskaņā ar
Elektronisko dokumentu likumu
sūtot elektroniski parakstītu doku
mentu uz Lauku atbalsta dienes
ta elektroniskā pasta adresi: lad@
lad.gov.lv. Projektu iesniegumus
papīra dokumenta formā iesniedz
PPP biedrība “Zied zeme”, Raiņa
ielā 11a, Lielvārdē līdz 2017. gada
3.maijam plkst 17:00. Papildus
informācija Lauku atbalsta dienesta
tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.
Ar vietējās attīstības stratēģiju
varat iepazīties un saņemt bezmak
sas konsultācijas PPP biedrībā “Zied
zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē,
PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļ
vietnē www.ziedzeme.lv vai sazi
noties ar administratīvo vadītāju
Lindu Cīruli, tālruņa nr. 25623775,
e-pasts: linda@ziedzeme.lv.
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VIEDOKLIS

Iedzīvotāju vēstule
SIA „Lielvārdes
Remte”
Tuvojoties 2016. gada nogalei,
Spīdolas ielas 8 mājas Lielvārdē
iedzīvotāji no SIA „Lielvārdes
Remte” saņēma dzīvojamās
mājas uzturēšanas un apsaim
niekošanas tāmi plānotiem ieņē
mumiem un izdevumiem 2017.
gadam, kas ir jāapstiprina dzī
vokļu īpašnieku kopsapulcei.
Pirms kopsapulces sasaukšanas
iepazināmies ar 2016. gada 9
mēnešu izdevumiem, kuri pār
sniedza plānotos. Piemēram,
ūdensvada un kanalizācijas, sil
tumapgādes, elektroapgādes, arī
tehniskā apkope un remonti 9
mēnešos pret plānotajiem ir vai
rāk nekā 300%. Tas pats sakāms
par mājas konstruktīvo elementu
tehnisko apkopi. Savukārt izsau
kumi uz remontiem ir samazi
nājušies divkārt, salīdzinot 2016.
gada 9 mēnešus ar 2015. gadu.
Jautājot, kā šie izdevumi radu
šies, tiek sniegta atbilde, ka ir
izstrādāta metodika izdevumu
sadalei, neņemot vērā faktis
kos izdevumus, bet šo izdevu
mu sīkāks atšifrējums ir biznesa
noslēpums. Faktiskie izdevumi uz
māju netiek uzskaitīti.
Pamatojoties uz SIA „Lielvārdes
Remte” 9 mēnešu izdevumiem
2016. gadā, aprēķinājām gaidā
mos 2016. gada 12 mēnešus un
salīdzinājām ar 2017. gada tāmē
piedāvātajiem plānotajiem izde

vumiem, kur dzīvojamās mājas
koplietošanas telpu kopšana pie
aug no 1246,56 eiro 2016. gadā
uz 2981,42 eiro 2017. gadā, vai
par 239,17%, kā arī teritorijas
kopšanas no 1721,40 eiro 2016.
gadā uz 3561,82 eiro vai par
206.91%.
Dzīvojamās mājas Spīdolas
ielā 8, Lielvārdē, 2016. gada
24. novembrī dzīvokļu īpašnieku
kopsapulcē tika veiktas izmai
ņas plānotā ieņēmumu un izde
vumu tāmē 2017. gadam par
dzīvojamās mājas telpu kopša
nu, atstājot to 2016. gada gai
dāmā līmenī, kā arī ventilāci
jas lūku apsekošanu un tīrīšanu
atstājot postenī “mājas konstruk
tīvo elementu tehniskā apkope”,
kā paredzēts MK 2008. gada 9.
decembra Nr.1014 noteikumos,
pielikumā Nr.3, un šie izdevumi
nav jāņem atsevišķi no uzkrāju
ma neparedzētiem izdevumiem
ārkārtas gadījumos, kā to tāmē
paredz SIA „Lielvārdes Remte”.
Saņemot no SIA „Lielvārdes
Remte” atbildi, ka 2017. gada
viņu sastādītā tāme paliks
nemainīga, vērsāmies pie SIA
„Lielvārdes Remte” pārstāv
jiem, lai uzzinātu par palielinā
tajiem izdevumiem, bet atbildi
nesaņēmām. Domājam, ka šeit
būtu darbs Lielvārdes novada
auditoram.

ATBILDE

Par dzīvojamās mājas
Spīdolas ielā 8, Lielvārdē
pausto viedokli
SIA “Lielvārdes Remte” (turp
māk – SIA) informē, ka pārvaldī
šanas maksa 2017. gadam aprē
ķināta saskaņā ar 2008.gada
9. decembra Ministru kabineta
noteikumiem Nr.1014 “Kārtība,
kādā aprēķināma maksa par
dzīvojamās mājas pārvaldīša
nu un apsaimniekošanu” un SIA
2016. gada 29. aprīlī apstipri
nāto kārtību “SIA “Lielvārdes
Remte” dzīvojamo māju pārval
dīšanas un apsaimniekošanas
maksas aprēķina kārtība”, kas
stājās spēkā 2016. gada 1. sep
tembrī un kura ir saskaņota ar
Valsts kontroli.
Aprēķinot pārvaldīšanas maksu
2017. gadam, SIA peļņa nav
paredzēta, taču SIA tiek nodro
šināta ekonomiskā un finansiā
lā dzīvotspēja un attīstība. Par
pamatu pārvaldīšanas maksas
aprēķinam tiek izmantoti pārska
ta gada astoņu mēnešu faktis
kie izdevumi konkrētajai dzīvoja
majai mājai, kā arī papildus tiek
izvērtēts darbu izpildes periodis
kums, apstiprinātās darbu kalku
lācijas un izmaksu ekonomiskie
aprēķini. Visi SIA ieņēmumi un
izdevumi tiek vērtēti un sadalīti

atbilstoši saimnieciskās darbības
veidiem un finanšu grāmatvedī
bas uzskaitē grāmatoti atbilstoši
grāmatvedības uzskaites nozaru
sadalījumam.
SIA dzīvojamo māju lietas kārto
atbilstoši 2010.gada 28. septem
bra Ministru kabineta noteiku
miem Nr. 908 “Mājas lietas veša
nas un aktualizēšanas noteiku
mi”. Cita starpā māju lietās pie
ejami dzīvojamās mājas faktisko
ieņēmumu un izdevumu pārska
ti par katru iepriekšējo ceturk
sni, kas ir operatīva rakstura
informācija.
Minētajā situācijā dzīvoja
mās mājas faktisko ieņēmumu
un izdevumu pārskats par 2016.
gada deviņu mēnešu periodu
parāda, ka izdevumi pārsniedz
ieņēmumus. Tātad, dzīvojamajai
mājai aprēķinātā (plānotā) pār
valdīšanas maksa 2016. gadam
nenosedz dzīvojamās mājas fak
tiskos izdevumus, kā rezultātā ir
palielinājusies aprēķinātā (plāno
tā) pārvaldīšanas maksa 2017.
gadam.

Andis Siliņš,

SIA „Lielvārdes Remte“
valdes loceklis
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Latvijas kultūras kanona konkursa
„Kultūras kanona vērtības
Latvijas simtgadei” finālā –
Lielvārdes skolnieces
Piektdien, 24. februārī, Latvijas
Nacionālās bibliotēkas 11. stāva
telpās, t.s. jumta korē, norisinājās Latvijas kultūras kanona
konkurss vidusskolēniem „Kultūras kanona vērtības Latvijas
simtgadei”. Konkursa finālā
piedalījās divpadsmit labākās
komandas no Latvijas, arī Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
komanda – Keita Rožāne (12.
klase), Annija Bule (12. klase)
un Liene Začeste (10.a klase).
Katras komandas konkursa
uzdevums bija radīt interesantu
galda spēli, kuras centrālais
fokuss – Latvijas kultūras kanona
vērtības. Bija jārada ne tikai
interesanta, bet arī mehāniski
un ekonomiski veiksmīga spēle
potenciālai ražošanai un pārdošanai. Komandu izveidotos spēļu
prototipus un to prezentācijas
vērtēja plaša un kompetenta
žūrijas komisija, kuras sastāvā
bija LR Kultūras ministrijas un
Saeimas, VISC, Latvijas Kultūras
akadēmijas, Latvijas Nacionālā
kultūras centra, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Valsts
simtgades jauniešu rīcības komitejas un galda spēļu uzņēmuma
„Brain Games” pārstāvji.
Lai nokļūtu līdz konkursa finālam,
katrai komandai bija veicami vairā
ki uzdevumi.
2016. gada 7. novembrī Cēsīs
(Vidzemes reģiona atlase) jāizpē
ta un jāprezentē trīs Latvijas kul
tūras kanonā iekļautās un trīs
pašu piedāvātās kultūras vērtības,
kuras raksturīgas mūsu Lielvārdes
novadam. Keitas, Annijas un Ievas
Sintijas Mālnieces (12. klases skol
niece, pārstāvēja Lielvārdes vidus
skolu konkursa 1. un 2. kārtā) uzstā
šanās tika augstu novērtēta – žūrijas
komisija tās novērtēja ar augstāko
punktu skaitu un deva iespēju pie
dalīties finālā, meitenes ieguva arī
skatītāju simpātiju titulu.
Konkursa 2. kārtā 2017. gada
20. janvāri mūsu komanda kopā

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda – Annija Bule (12. klase),
Keita Rožāne (12. klase) un Liene Začeste (10.a klase). Māra Rožāna foto
ar citām finālā izvirzītajām koman
dām aizvadīja radošajā nometnē
Rīgā LKA teātra mājā „Zirgu pasts”
– sadarbībā ar uzņēmuma „Brain
Game” darbiniekiem mācījās, kāda
ir veiksmīgas spēles mehānika,
kādai jābūt komerciāli izdevīgai
galda spēlei u.t.t. Tika dots laiks arī
„Brain Games” populārāko galda
spēļu izspēlēšanai.
Konkursa finālam Keita, Annija un
Liene gatavojās ļoti atbildīgi – garā
pārdomu un eksperimentu gaitā
tika radīts spēles „Rallalā” proto
tips. Spēles pamatā ir improvizāci
ja par Lielvārdes jostas zīmēm un
citām Latvijas kultūras kanona vēr
tībām – Raimonda Paula daiļradi,
rudzu maizi, latviešu tautas tērpu,
Dziesmu un deju svētkiem, kinofil
mu „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” u.c.
Spēle ir daudzpusīga un interesanta
– tā iekļauj sevī erudīcijas, stratēģijas
un veiklības uzdevumus. Keita, Liene
un Annija izveidoja arī pārdomātu un
atraktīvu spēles prezentāciju ar tau
tas dziesmu dziedāšanu, sakāmvār
diem un speciāli šim pasākumam
domātiem tērpiem un rotām.
Lai arī konkursa finālā tā galve
nie vērtētāji „Brain Games” pār
stāvji priekšroku deva Cēsu Valsts
ģimnāzijas, NVM Rīgas Doma kora
skolas un Ogres Valsts ģimnāzi

jas komandu izveidotajām spē
lēm, mūsu meitenes tika pamanī
tas un novērtētas. Konkursa finā
lā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidus
skolas komanda ieguva 1. pakāpes
diplomu nominācijā „Kvalitatīvākais
spēles prototips”, saņēma „Brain
Games” speciālo balvu par atraktī
vāko un pārliecinošāko spēles pre
zentāciju, kā arī tika apbalvota ar
Latvijas Nacionālās bibliotēkas spe
ciālo balvu par komandas kopējo
veikumu. Tomēr komandas dalīb
niecēm ir ieguvumi, kurus nevar
novērtēt materiāli – paplašinā
tas zināšanas par Latvijas kultūras
kanona un Lielvārdes novada kultū
ras vērtībām, tika attīstīta spēja dar
boties komandā, ir gandarījums par
labi paveiktu darbu.
Keitas, Annijas un Lienes vārdā
izsaku pateicību meiteņu skolas
biedriem, skolotājiem, direkto
ram Aigaram Kruvesim, Andreja
Pumpura muzeja darbiniecēm
Anitai Streilei un Irēnai Arājai, mūsu
novadniekiem Ivetai Gržibovskai,
Edgaram Tomsonam un citiem liel
vārdiešiem par padomiem un palī
dzību galda spēles un tās prezentā
cijas tapšanā!

Projekta nedēļas laikā veicām ļoti
svarīgu uzdevumu – vācām makula
tūru. Paldies par katru atnesto kilo
gramu! Malači 3.a klase ar savākto
tonnu un 3.b, kura bija savākusi vai
rāk kā 100 kg.
Paldies ikvienam dalībniekam,
palīgam, atbalstītājam par šo bagā
to, interesantām idejām un rosināju
miem bagāto nedēļu.

Radoša darbošanās – top apsveikuma
kartiņa.

Velta Gobiņa,

Svarīgs katrs kilograms.
Marutas Ruskules foto

Sarmīte Lazdiņa,

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidussko
las kulturoloģijas skolotāja

Tīrai
Latvijai!
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenā tēma projektu
nedēļā bija „Papīrs”. Nedēļas
laikā veikto vērtēja žūrija.
Prieks par bērnu veiktajiem
darbiem! Jaunāko klašu skolēni
pārsvarā no jau izmantotā
papīra veidoja jaunus papīra
izstrādājumus. Gan klasēs,
gan pilsētas bērnu bibliotēkā
viņi mērcēja, mīcīja, žāvēja
un veidoja skaistus darbus ar
vēstījumu „Tīrai Latvijai! ”. Vidējais posms nopietni pievērsās
mākslinieciskām nodarbēm – kā
var praktiski pielietot papīru
atkārtoti. Tika veidoti dekori,
apsveikuma kartiņas. Skolēnu
gatavotās daudzveidīgās spēles
vajadzēja pārbaudīt arī praktiski! Labākie darbi tiek gatavoti
sūtīšanai uz konkursu.

vides pulciņa vadītāja

Novada aktualitātes
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Meteņdienas prieka vitamīns Ceļojums grāmatu
ilustrāciju pasaulē

Cik interesanti!

		

U. Muzikanta foto

Laikā, kad saulītes stari vēl nespēj sildīt īsti pavasarīgi, Lielvārdes novada bērnu bibliotēkas darbinieces čaklos “Bērnu žūrijas”
grāmatu lasītājus bija aicinājušas uz tikšanos ar bērnu grāmatu
ilustratori Gundegu Muzikanti. Pasākumā mākslinieces bagātīgajā
ceļojumā grāmatu ilustrāciju pasaulē devās gan Lielvārdes pamatskolas, gan E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas sākumskolas skolēni.

Rotaļu vada Metenis un Pelīte.
Meteņdienu bērnudārzā „Zvaniņš” svinējām ceturtdien, 22.februārī. Visu nedēļu grupiņās ar bērniem
pārrunājām Meteņdienas ticējumus, tradīcijas, mācījāmies lielīties, minēt mīklas, gatavojāmies sporta
izpriecām sniegā. Taču ceturtdien mūs pārsteidza atkusnis, slapjdraņķis un ūdens peļķes, tādēļ, lai
izbaudītu patiesi sportiskas izpriecas, pārvērtām bērnudārza garo gaiteni, aktu zāli un sporta zāli par
sporta laukumiem.
Bērnus pārsteidza izteiksmīga
Pelīte (mūzikas skolotāja Laura) un
ļoti bēdīgs Metenis (sporta skolo
tāja Taiga), kuras ar savu aizrautī
go stāstījumu pārliecināja bērnus
doties aizraujošā piedzīvojumā –
palīdzēt atgūt Meteņa pazaudētās
Zelta Laimes pogas. Visi kopā – lie
lie un mazie bērnudārznieki – izrībi
nāja zemi un modināja Zemes māti,
un skandēja kurmju dzīšanas vārdus,
pamodināja Ūdens māti ar rotaļu
„Strautiņš”, kurā viens aiz otra cauri
vārtiem steidzās ikviens zālē klāt
esošais. Mūzika, kustības un vēlme
piedalīties sagādāja lielu prieku gan
bērniem, gan lielajiem.
Un tad bērnudārza garais gaitenis
pārvērtās par sporta laukumu, visi
sastājās garā rindā, lielie un mazie
juku jukām, viens otram padevām
daudz krāsainu bumbiņu, bet uzma
nīgi, tā, lai nenokristu zemē.
Sporta zālē bērni tika aicinā

ti ienākt četrrāpus kā lāči, tālāk
sekoja sportisku vingrinājumu virk
ne, kurus vadīja Metenis un Pelīte.
Bērni ar lielu prieku un sajūsmu visi
kopā sacentās veiklībā un izturībā.
Pēc tam, dziedot jautru dziesmu ar
kustībām, visi atgriezās aktu zālē,
kur Metenis aicināja bērnus lielīties:
kuram garākā bize, kuram veiklā
kās rokas un kājas utt. Tad Metenis
dalīja dāvanas. Pirmie neatlaidīgā
kie dāvanu gribētāji saņēma kriet
nu ūdens pilīšu lietu, par ko visiem
bija liels prieks un telpu pāršal
ca spiedzienu un smieklu vētra.
Tad Metenis meta Zelta Laimes
pogas – kurš tādu noķers, tas stai
gās laimīgs visu mūžu. Visbeidzot
Metenis un Pelīte izdalīja visiem
Meteņdienas pīrāgus un aicināja uz
jautru deju.
Kā zināms, smiekli organismā
vairo C vitamīnu, un pavasarī tas
visiem nepieciešams. Sportiskās

izpriecas sniedza milzumdaudz pozi
tīvo emociju ikvienam. Visi dalībnieki
bija priecīgi un laimīgi, smaidīja gan
lielie, gan mazie. Svētki izdevās!
Bet vislielākais prieks mums ir par
to, ka šajos svētkos priecīgi pieda
lījās visi bērni, pat tie, kuri ikdienā
ir klusi, sasaistīti, kautrīgi vai pilnīgi
pretēji – skaļi un nemierīgi. Šoreiz
actiņas mirdzēja pilnīgi visiem un
katrs aizgāja uz savu grupiņu laimīgs
un apmierināts.
Liels paldies par brīnišķīgo pasā
kumu sporta skolotājai Taigai un
mūzikas skolotājai Laurai.
Man ir prieks un lepnums par šo
kolēģu radošumu un profesionali
tāti, kā arī gandarījums par mūsu
draudzīgā kolektīva visu darbinieku
atsaucību, vēlēšanos un spēju prie
cāties kopā ar bērniem.
Lai mums izdodas arī turpmāk!

Anita Stepiņa,
skolotāja

Atskats uz EKO ziemas forumu 2017
No 24. līdz 26. februārim Rīgā, Rīnūžu vidusskolā notika EKO skolu ziemas forums. Tā kā šis bija jubilejas gads, uz to pulcējās vairāk nekā 300 dalībnieku no visas Latvijas. Mūsu skolu pārstāvēja Laura
Lazdiņa no 10.b klases un Dāvids Novikovs no 7.b klases, un arī raksta autore, skolotāja Velta Gobiņa.
Pasākums bija pārdomāts no sākuma līdz pat brīdim, kad aizbrauca pēdējā grupa.
Emocionālu pārdzīvojumu deva
valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
apsveikums: ,,EKO skola ir nākotnes
skolas modelis! Videi draudzīga izvē
le visās vietās un lietās! Nākotnes
saimniekošanas modelis!’’
Darbs tika plānots atsevišķi jau
niešiem un pedagogiem. Tas bija
ieskats gan EKO skolu pieredzē,
gan lekciju un praktisko nodarbī
bu apmeklēšanā. Īpašu popularitāti
ieguva lekcijas „Palmu eļļas drau
di mūsu pasaulei” (lektors Jānis
Brizga), „Izmestās pārtikas dārgā
cena” (Vides izglītības fonds).

Aktuāla tēma daudzās skolās, tai
skaitā arī mūsu! Vai ir iespējams
mazatkritumu dzīvesveids? Ar pado
miem un pieredzi dalījās žurnāliste
Anitra Tooma. Praktiskajās darbnīcās
gatavojām veselīgus našķus, zobu
pastas, apgleznojām krekliņus. Mūsu
diena beidzās ap pusnakti, jo vaja
dzēja piedalīties gan olimpiskajās
spēlēs, gan nakts trasītēs un arī bal
lītē, kurā koncertēja grupa “Carnival
Youth”, kino vakaros. Visiem noteikti
paliks atmiņā pēdējās dienas pārgā
jiens pa Mangaļsalu līdz jūrai. Priežu
meži, baltais sniegs! Neizpalika

sniega kaujas un sniegavīru parāde,
stundas aizritēja nemanot. Bija vērts
apmeklēt šādu pasākumu!
Katrai skolai tiek dota iespē
ja darboties šajā jomā, popularizēt
zaļo dzīvesveidu, pašiem zaļi dzī
vot. Pašreiz valstī ir 200 EKO skolas,
mēs, Lielvārdes vidusskola, esam
tikai ceļā, lai pievienotos šai kustībai.
Paldies pašvaldībai un skolai par
atbalstu šī pasākuma apmeklēša
nā!

Velta Gobiņa,

EKO skolas projekta vadītāja
Lielvārdes vidusskolā

Klausoties G. Muzikantes intere
santajā stāstījumā, bērni uzzināja, kā
top ilustrācijas bērnu grāmatām, kā
idejas tēliem, kā arī par tehnikām,
kādās strādā šī māksliniece. Kopīgi
noskatījāmies G.Muzikantes veidoto
multfilmu “Dzeguze un viņas 12 vīri
ņi”. Līdz šim skolēniem animācijas
žanrs bija ne tik izprotams, tādēļ šajā
reizē varējām rast ieskatu tajā, kā
top multiplikācijas filma, kāda ir fil
mas tapšanas secība. Patīkami vērot
mākslinieces sadarbību ar skolēniem
pasākuma noslēgumā, kad tika vei
dota ideja kādas pilsētas ielai, parā
dīts skolēniem veids, kā rast priekš

statu par dažādu objektu atrašanos
uz ielas. Šī informatīvā un sirsnīgā
tikšanās reize ar silto mākslinieces
smaidu un jauko attieksmi pret jau
najiem grāmatu lasītājiem skolē
niem piedāvāja iepazīt arī šādu pro
fesiju, nodarbošanos, kas bagātina
gan rakstnieka stāstījumu, gan mūsu
iztēli. Tagad skolēniem ir skaidrs, ka
mākslinieks grāmatas tapšanā ir tik
pat nozīmīgs kā grāmatas autors.
Mēs esam par vienu brīnišķīgu
piedzīvojumu tuvāk pavasarim!

Aiga Kriņģele,

Lielvārdes pamatskolas 2.b klases
skolotāja

Projektu nedēļa „Mēs –
Lielvārdei” VPII “Pūt vējiņi”
No 27. februāra līdz 3. martam Lielvārdes VPII „Pūt vējiņi” notika metodiķes Sandras izlolotā projektu nedēļa „ Mēs – Lielvārdei”. Katrai dienai bija savs raksturs, sava tēma un aktivitātes.
1. diena – izzinošā diena
„Lielvārde fotogrāfijās”. Bija ļoti
interesanti redzēt bildēs, kā ir mai
nījusies Lielvārde, kāda izskatījās
dzelzceļa stacija, centrs, kā tika
būvēts mūsu bērnudārzs. Katra
fotogrāfija pastāstīja mums kādu
stāstu!
2. diena – kulinārijas diena
„Mazie Lielvārdes pavāri”. Visās
grupiņās notika aktīva rosība – tika
gatavotas sviestmaizes, rasols,
picas, augļu salāti, cepumi ar ābolu
biezeni, cepumu kūka ar biezpienu
un marmelādi! Ļoti garšīga diena!
3. diena – bērnu un vecā
ku radošo darbu izstāde „Dāvana
Lielvārdei”. Šeit bija, ko redzēt!
Vecāku radošums un fantāzijas
lidojums ir vienreizējs! Darbi vei
doti no dažādiem materiāliem
– papīra, plastilīna, koka, akme
ņiem, stikla burkām un daudz kā
cita! Laiks, ko jūs pavadāt kopā ar
bērniem, lai radītu kaut ko skais
tu, vienreizēju, ir nenovērtējams!
Paldies par to!
4. diena – „Ikdiena mūsu bēr
nudārzā”. Šis nu bija viens varen
jautrs un pozitīvs muzikāls pasā

kums, kurā tika izdziedāta un
izdejota dienas gaita bērnudārzā!
Vislielākais paldies par šo jautrī
bu jāsaka muzikālajai skolotājai
Sanitai un sporta skolotājai Ingai!
5. diena – kamēr mazie bērni
bērnudārzā līmēja, zīmēja, veido
ja vai aplicēja Lielvārdes skaistā
kās vietas, lielākie bērni gāja eks
kursijās! Šajā dienā Lielvārdē un
Kaibalā šoferīši brauca uzmanīgi
un cilvēki smaidīja, jo bija redza
ma liela rosība: no bērnudārza
bija izgājušas astoņas grupiņas ar
audzinātājām un auklītēm! Gāja uz
Kultūras namu, bibliotēku, Dienas
centru, poliklīniku, pastu, frizētavu
Elvī , aptieku un picēriju. Kaibalā
apmeklēja uzņēmumu “Lielvārdes
Grauds”. Paldies visiem, kuri ar
prieku uzņēma mazos ciemiņus!
Projektu nedēļa nu ir aizvadīta,
iegūtas pozitīvas emocijas, jaunas
idejas radošajiem darbiem. Liels
paldies „Pūt vējiņi” kolēģītēm par
ieguldīto darbu. Lai šī labi padarī
ta darba sajūta jūs nepamet līdz
mācību gada beigām!

Inese Glīzdeniece,
pirmsskolas skolotāja

Latvijas simtgades gaidās VPII “Pūt vējiņi” bērni, darbinieki un vecā
ki projekta nedēļā apliecinājām – mēs mīlam savas mājas, mēs mīlam
Lielvārdi! Paldies vecākiem par interesantajām idejām, gatavojot ar bēr
niem dāvanu Lielvārdei, paldies darbiniekiem, kuri organizēja svētkus bēr
niem, vecākiem, sev un, protams, Lielvārdei. Paldies visām iestādēm par
viesmīlību un interesanto stāstījumu bērniem. Ir liels prieks un lepnums
par labi padarītu darbu!
Ilze Mazitāne, VPII “Pūt vējiņi” vadītāja

10 Novada aktualitātes
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Circenis Frīdis mūs
iepriecinās arī maijā
18. un 19. februārī Lielvārdes kultūras nama bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Pūpolītis” aicināja uz muzikāli horeogrāfisko deju uzvedumu “Circenis Frīdis un viņa
piedzīvojumi” – horeogrāfes, teksta un scenārija autores Ilutas Mistres un komponista Modra Krūmiņa burvīgās pasakas atdzimšanu.
Pasakaino, krāšņo un skanīgo izrādi Lielvārdes kultūras namā baudīja vairāk nekā tūkstotis
visu paaudžu skatītāju, aiznesot mājās pasakas radīto prieku un vēlmi to skatīties vēl un vēl.
Iluta stāsta, ka pasakas varoņi ir kukaiņi, taču stāsts ir par cilvēkiem mums līdzās. “Circenis
Frīdis un viņa piedzīvojumi” ir stāsts par ģimeni, kurā ir ne tikai mīlestība un draudzība, bet arī
ikdienas rūpes un raizes. Stāsts ir par sajūtām, kas pārņem, ļaujot bērnam aiziet savā dzīvē –
plašajā iespēju un briesmu pilnajā pasaulē.
Izrādes veidotāji un dejotāji ļoti cer, ka šī pasaka lika mums kļūt redzīgākiem, iejūtīgākiem
un brīvākiem savās domās un darbos.
Liels paldies par lielo darbu un izturību horeogrāfei Ilutai Mistrei, komponistam Modrim
Krūmiņam, tērpu modistei Violai Ermanovskai, asistentei Lindai Zelmenei, koncertmeista
rēm Inesei Martinovai, Žanetei Vilkājai un Vitai Ervaldei, bērnu un jauniešu deju kolektīvam

“Circenis Frīdis un viņa piedzīvojumi” – košo mārīšu deja.

„Pūpolītis”, dejotāju vecākiem, visiem atbalstītājiem.
Varam priecāties – brīnumaino uzvedumu būs iespēja skatīt kultūras namā „Lielvārde” arī
maijā. Sekojiet reklāmai!

Sastādītāja Ieva Struka, prasmī
gi izmantojot Rakstniecības muze
ja materiālus – Gunāra Priedes
dienasgrāmatas, korespondences,
arhīva materiālus, kā arī sazinoties
ar tuviniekiem ir parādījusi drama
turgu mums tuvu, patiesu un inte
resantu visām paaudzēm. Sāc lasīt
un nevar atrauties, sevišķi no die
nasgrāmatas. Gunārs pats ir iztei
cies, ka regulārie pieraksti dienas
grāmatā viņam ir palīdzējuši sajust
būtisko un izkopt koncentrētāku
valodas stilu. Domāju, ka arī šodien
viņa pieraksti dienasgrāmatā ir labs
paraugs skolu jaunatnei.
Esmu atnākusi Upes ielā pie
Dzidras Bļodones, kura ir zinošā
kā Gunāra darbu klusā vērtētāja.
Tieši viņas domas arī autoram bija
svarīgas. Dzidra ir Lielvārdes lat
viešu valodas un literatūras skolo
tāja, profesionāla režisore, muzej
niece, kura daudzus gadus strā
dāja Andreja Pumpura muzejā.
Apbalvota ar Triju Zvaigžņu orde
ni, ir Teicamniece izglītības darbā
un Goda Lielvārdiete.
Dzidra
Lielvārdes Tautas teātrī un Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolā ir vei
dojusi ap 20 Gunāra Priedes lugu
iestudējumu. Tieši ar „Centrifūgas”
izrādi Dzidras vadībā 1985.gadā
Lielvārdei tika izcīnīts Tautas teātra
nosaukums.
Dzidra stāsta, ka Gunāram pati
ka vērot notikumus, tos saglabāt
savā brīnišķīgajā atmiņā un vēlāk,
varbūt arī tūlīt klusībā veidot jau
nas lugas sižetu. „Kad mēs, māj
nieki, redzējām Gunāru ilgi sēžam
pārdomās uz soliņa pie rozēm ar
skatu uz Daugavu, zinājām, ka top
jauna luga. Drīz mājā arī sāka ska
nēt rakstāmmašīna.” Dažreiz rakst

Iveta Some, kultūras nama „Lielvārde” pasākumu organizatore

Paula Kveldes 90 gadu
jubilejas koncerts

Tas ir
notikums
Lielvārdieši jau kopš pagājušā
gadsimta 60. gadiem lepojas ar
savu izcilo dramaturgu Gunāru
Priedi (1928-2000), kurš šeit
dzīvoja, sarakstīja daudz lugu,
atspoguļoja tajās mūsu sadzīves
notikumus, laikmetu un cilvēkus. Latvijas bibliotēku plauktos
jau ir sagūlušas četras biezas
(ap 1000 lappusēm katra) Kopoto rakstu grāmatas „Gunāra
Priedes dzīve un darbi”, ko
sastādījusi teātra zinātniece
Ieva Struka. Nu jau apgāds „Jumava” ir izlaidis arī beidzamo 5.
sējumu, kura atvēršanas svētki
notiks 18. martā kultūras namā
„Lielvārde”.

Renāra Deguna foto

nieks, domās iegrimis, devās garā
kās pastaigās pa tagadējo Gunāra
Priedes ielu uz Andreja Pumpura
muzeju, pilsdrupām vai Lāčplēša
kapsētu. Tā klusībā viņš izauklēja,
piemēram, lugu „Vējlukturis aba
žūrā”, kurai ierosmi deva Mārtiņa
studiju biedru ciemošanās Upes
ielā un gatavošanās karnevālam
uz Spīdalas saliņas. Impulsu lugai
„Ugunskurs lejā pie stacijas” arī
viņš saņēma Lielvārdē no Dzidras
tēva stāstītā par čigāniem, kas
apmetušies Lielvārdē pie stacijas
un ar savu uzvedību satraukuši
vietējos.
Klusībā izauklēto lugu Gunārs
parasti uzrakstīja ātri, nedēļas vai
pat dažu dienu laikā, kā tas bija ar
lugu „Zilā”. Sižetam ierosmi deva
Mazirbē redzētā Latvijā izzūdošā
suga zilā govs. Daudz kas Latvijā
izzūd... Gunārs šo lugu sāka rakstīt
vecgada vakarā un 1972. gada 2.
janvārī pabeidza. Profesors Gunārs
Bībers šo lugu dēvē par laimes
lējumu Jaungada naktī: “Izkausēto
alvu ūdenī jālej ātri... Lugā darbī
ba notiek divās dimensijās vien
laicīgi – pirms un pēc avārijas, kad
laiks apstādināts. Tajā ir liela domu
bagātība paaudžu un ģimenes
attiecību risinājumā.” Dzidra uzska
ta, ka „Zilā” ir viena no Gunāra
mākslas virsotnēm.
Gunārs Priede iecerēto un iesāk
to darbu nekad negribēja pārtraukt,
tāpēc dažas lugas viņš rakstīja
atvaļinājumā, „paslēpies” no tāl
ruņa zvaniem, piemēram, Striķu
ciema „Gobās”, Daugaviešu ciema
„Avotiņos” vai Saldū. Dzidra atce
ras, ka vienreiz rakstāmmašīnai
nolūzis burts, bet doma autoram
turpinājās, tāpēc rakstījis ar roku.
Reizēm Dzidra saņēma izlasīšanai
pilnīgi „siltu” lugu ar piebildi: „21.
un 22. lappusē dialogs vēl nav
ierakstīts.” Tik precīzi bija noteikts
dialoga garums.
Padomju laikā nevienu darbu
nedrīkstēja izlaist uz skatuves bez
vērtēšanas komisijas atļaujas (cen
zūras). Komisiju sēdēs novērotais
Gunāru Priedi rosināja uzrakstīt 13.

lugu, kurai autors deva nosauku
mu „Trīspadsmitā” (1965.g.). Lugā
atspoguļoto patiesību Rīgas teāt
ri neiedrošinājās rādīt. Tad autors
paaicināja pēc viņa domām pie
mērotākos no darba brīvākos aktie
rus, uzņēmās režisora pienākumus
un lugu iestudēja pats ar savu
Teātrīti. Pirmizrāde notika 1966.g.
10.augustā Madlienā, tad Ērgļos,
Pļaviņās, Madonā un citur. Pēc šīs
lugas Gunārs Priede radīja scenāriju
filmai „Četri balti krekli”. Arī tā pēc
uzņemšanas ilgi tika „graizīta”, jo
esot kaitīga jaunatnei. Nosaukums
šai filmai dots „Elpojiet dziļi”.
Visskumjākais stāsts ir par lugu
„Smaržo sēnes...” (1968.). Šo lugu
vtspār aizliedza jebkur rādīt un
lasīt. Autoru atbrīvoja no darba
Kinomatogrāfijas savienībā. Četrus
gadus viņa lugas nepublicēja un
neiestudēja. No iespējamās izsū
tīšanas viņu paglāba formulējums
„radoša neveiksme”, nevis „pret
valstiska”. Šī ir vienīgā padomju
laika luga Latvijā, kura piedzīvoja
tādas represijas. Lugas pirmizrāde
tomēr notika pēc 20 gadiem 1988.
gada 16. martā Andreja Pumpura
Lielvārdes muzejā, režisore Dzidra
Bļodone. Jāpiebilst, ka Pumpura
muzejā tika parādīti vēl sešu citu
Gunāra lugu iestudējumi.
5. sējumā lasīsim Gunāra
Priedes redzējumu Atmodas laikā.
Dienasgrāmatā lasīsim, kā vieni ar
satrauktu sirdi gaida brīvu Latviju,
citi griež kažokus uz otru pusi. Tajā
būs minēti arī lielvādiešu, ogrēnie
šu un rīdzinieku vārdi. Pieminētās
personības visos sējumos tiek sauk
tas īstajos vārdos. Būs interesanti.
Atvēršanas svētki notiks 18.
martā. Pulksten 11.00 piemiņas
brīdis Lāčplēša kapos, 12.00 atce
re un izstādes apskate A. Pumpura
Lielvārdes muzejā un 13.00 kul
tūras namā ”Lielvārde” grāmatas
atvēršana – tikšanās ar sastādītāju
Ievu Struku, izdevuma atbalstītā
jiem, režisoriem un aktieriem. Ieeja
brīva. Mīļi aicināti visi interesenti!

Anastasija Neretniece

Pauli Kveldi jubilejā sumina kori „Absolventi”, „Silcvicola” un Lielvārdes
senioru koris „Kamene”.
4. martā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ar krāšņu
un emocionālu koncertu tika nosvinēta kordiriģenta, Dziesmu
svētku virsdiriģenta Paula Kveldes 90 gadu jubileja.
Jubilejas koncertā piedalījās vīru
kori „Absolventi” un „Silvicola”,
senioru koris „Kamene”, viesi
no Igaunijas – Tartu vīru koris
„Gaudeamus”, kā arī dziedošā
Vītolu ģimene.
Kocerta programmu un scenā
riju veidoja pats jubilārs. Koru
izpildījumā skanēja Paula Kveldes
iecienītākās oriģināldziesmas, kā
arī paša diriģenta veidotās lat
viešu tautasdziesmu apdares.
Kā īpašs pārsteigums bija Paula
Kveldes skaņdarba
„Latgales
pavasara balsis” pirmatskaņo
jums, kurš tapa par godu tieši šim
pasākumam.
Svētku reizē ar fotomirkļu
starpniecību atskatījāmies pagāt
nē un kavējāmies atmiņās par
diriģenta aktīvajām gaitām gan
skatuves spozmē, gan brīnišķīgā
koru sadzīvē.
Stāvēt plecu pie pleca un dzie
dāt – tā ir vienreizēja iespēja pie
dzīvot piederību dzimtajai vie
tai un savai tautai, tāpēc patiesi
saviļņojoša bija koncerta noslēgu
mā koru kopkora izpildītā „Tēvu
zeme”(Gunārs Freidenfelds, Ārija
Elksne).
Diemžēl dzīve ieviesa izmai
ņas koncerta norisē un pats jubi
lārs pasākumā piedalīties neva
rēja, tomēr, viņaprāt, šis koncerts
ir vislielākā un visemocionālākā
dāvana, kādu šādā svētku reizē
iespējams saņemt.
Dziesmai piemīt īpaša spēja
nokļūt līdz cilvēku sirdīm un
prātiem, tā šķir ceļus ar impul

siem un būvē tiltus no atbal
sīm, tā radot iespēju sajust un
saņemt dvēselisku gaišumu arī
klāt neesot. Ļaujoties brīnišķīgu
un skanīgu dziesmu plūdumam
un patiesam satikšanās priekam,
balsis skanēja patiešām vareni,
gan katram atsevišķi, gan visiem
kopā. Skanēja un atbalsojās.
Esmu
pateicīga
Paulam
Kveldem, visiem šī koncer
ta dalībniekiem un veidotā
jiem, īpaši diriģentam Edgaram
Vītolam, Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas vadībai un
Rīgas Kultūras un atpūtas cen
tram „Imanta” par iespēju būt
klāt un būt kopā ar jubilāra talan
ta cienītājiem, domubiedriem,
draugiem un viņa mīļajiem.
Vislielākais paldies lielvārdie
šiem – ikvienam kora „Kamene”
dziedātājam, mākslinieciskajam
vadītājam Antonijam Kleperim,
diriģentam Gunāram Jākobsonam
un koncetmeistaram Modrim
Krūmiņam. Vienmēr esmu apbrī
nojusi šo cienījamā vecuma dzie
dātāju atbildības sajūtu un apņē
mības spēku izdarīt vislabāk. Šis
pasākums bija arī apliecinājums
tām dzīves vērtībām, uz kurām
vēl turamies.
Lai visiem Jums tuvojošais
pavasaris atnes dzīvesprieku un
dziesma turpina stiprināt! Gaiši un
sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā,
Jubilār!

Iveta Bule,

kultūras nama „Lielvārde”
mākslinieciskā vadītāja
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Jumpravas kultūras namam atzīmēta 105 gadu jubileja
18. februārī Jumpravas kultūras namā notika krāšņas Jumpravas
kultūras nama 105 gadu jubilejas svinības.
1912. gada 8. un 9. decem
brī divu dienu svinībās tika atklāts
Jumpravas Labdarības biedrības
nams. Diemžēl jaunā nama mūžs
bija īss, jo 1917. gadā Pirmā pasau
les kara laikā līdz ar citām ēkām
tas tiek nopostīts. Bet, pateicoties
iedzīvotāju atbalstam un Jumpravas
Labdarības biedrības sparam, jau
1924. gada jūlijā tiek uzsākti darbi
nama atjaunošanai. Diemžēl bied
rības nams atkal tika nopostīts Otrā
pasaules kara laikā. Pēc Otrā pasau
les kara, kad tika uzcelts Jumpravas
ciems, sabiedriskā dzīve norisinā
jās ciema Padomes mājā, kur bija
pielāgotas telpas mēģinājumiem
un pasākumiem. Aktīva kultūras
dzīve norisinājās arī Dzelmēs kol
hozu „Kaija” un „Mičurins” laikā.
Sabiedriskā dzīve norisinājās
„Bangu” mājās pie Daugavas, bet
1964. gadā tika uzcelta jauna ēka,
kurā bija telpa ar skatuvi mēģināju
miem un pasākumiem. Šī ēka cieta
ugunsgrēkā un vairs netika atjau
nota, šobrīd šajā vietā ir dzīvoja

mās mājas.
1969. gads ir nozīmīgs gads
Jumpravas kultūras dzīvē – vietā,
kur atradās Labdarības biedrības
nams, tika uzcelts jaunais kultūras
nams. Iestāde darbojās padomju
saimniecības “Ogre” paspārnē un
kultūras dzīve Jumpravā uzņem jau
nus apgriezienus.
Kultūras namā ir darbojušies dau
dzi amatiermākslas kolektīvi, pie
mēram, grupa “Jumprava”, vokālā
grupa “Anima Solla”. Kolektīvus ir
vadījuši un vada Latvijā zināmas
un pat leģendāras personas. Šobrīd
kultūras namā darbojas devi
ņi amatiermākslas kolektīvi – četri
deju kolektīvi, jauktais koris, pūtēju
orķestris, senās mūzikas ansamblis,
amatierteātris un folkloras kopa.
Svētku pasākuma svinīgajā daļā
teicām lielu paldies visiem kultūras
dzīves veidotājiem – kultūras dzī
ves vadītājiem, amatierkolektīvu
vadītājiem, ilggadējiem pašdarb
niekiem un kultūras dzīves atbal
stītājiem, kas gadu no gada sniedz

Jumpravas kultūras nama jubilejas svinībās. 						
nesavtīgu atbalstu. Pēc svinīgās
daļas, kā dāvana ikvienam kultūras
dzīves veidotājam, tika sniegts sir
snīgs koncerts, kurā uzstājās Goran
Gora (Jānis Holšteins-Upmalis)
un sitamo instrumentu virtuozs
Mārtiņš Miļevskis. Pēc koncerta bija
iespēja cienāties ar svētku kūku un
izdejoties nakts ballē.
Esam ļoti pateicīgi un priecīgi par
to, ka Jumpravas kultūras dzīve jau

Volejbolā uzvar lielvārdieši

E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
komanda: Paula Rāmute, Undīne
Undenkova, Samanta Vorza, Laura
Ose, Magdalēna Štakmane un Sanija
Daļecka. Sporta skolotājs Zintis
Bergmanis.
Puišu turnīrā piedalījās piecu skolu
izlases, kas tikās katra ar katru. Cīņas
bija ļoti sīvas, par to liecina kaut vai
tas, ka neviena komanda neizvairī
jās no zaudējuma rūgtuma. 1. vietu
ar 10 punktiem ieguva Lielvārdes
pamatskolas volejbolisti, 2. vietā
Lielvārdes vidusskola (7), 3. vietā
Ogres Valsts ģimnāzija (7), 4. vietā
Madlienas vidusskola (5), 5. vietā
Ogres 1. vidusskola (1).
Lielvārdes pamatskolas komanda:
Oskars Tūtāns, Emīls Veļiks, Ingars

Sproģei, ziedu salonam “Vinda”,
paldies sveicējiem par laba vēlē
jumiem un brīvprātīgajiem, kuri
līdzdarbojas kultūras nama pasāku
mos. Sirsnīgs paldies visiem kultū
ras nama darbiniekiem un visiem,
kas kaut brīdi ir bijuši daļa no kul
tūras nama dzīves visu 105 gadu
garumā!

Dace Nikolaisone,

Jumpravas kultūras nama vadītāja

ELVI uzvar regulārajā
čempionātā

1. martā Ogres 1. vidusskolas sporta hallē norisinājās Skolēnu
sporta spēļu sacensības volejbolā C vecuma grupas bērniem jeb
6. un 7.klases audzēkņiem. Meiteņu turnīrā zelta medaļas izcīnīja
mājinieces – Ogres 1.vidusskolas volejbolistes, bet starp puišiem
meistarīgākie spēlētāji izrādījās Lielvārdes pamatskolā.
Par uzvaru meiteņu turnīrā cīnījās
sešu skolu izlases, kas bija sadalī
tas divās apakšgrupās. A apakšgru
pā uzvarēja Ogres 1.vidusskola, aiz
sevis atstājot Ogres Valsts ģimnā
ziju un Madlienas vidusskolu, bet
B grupā – Ķeguma vidusskola, kas
bija pārāka gan par Lielvārdes, gan
Jumpravas vidusskolu. Visas spē
les par vietām noslēdzās neizšķirti
(1:1), tikai pēc mazajiem punktiem
tika noteikts, ka 5.vietā ierindo
jās Madlienas vidusskola, kas pār
spēja jumpravietes, 3.vietu izcīnīja
Lielvārdes vidusskola, kas pārspēja
Ogres Valsts ģimnāziju, bet par čem
pionēm kļuva Ogres 1.vidusskolas
meitenes, kas izrādījās pārākas par
ķegumietēm.

105 gadus veiksmīgi noris ne tikai
pateicoties aktīviem kultūras dar
biniekiem, pagasta pārvaldes un
Lielvārdes novada domes atbal
stam, bet arī ar jumpravas paš
darbnieku atbalstu, kas ik vakarus
pulcējas Jumpravas kultūras nama
telpās, lai kopīgi radītu daudz skais
tus un emocionālus priekšnesumus.
Paldies Lielvārdes novada pašval
dībai par atbalstu, keramiķei Maldai

Autores foto

4. martā Jumpravas vidusskolā norisinājās pēdējais regulārā
čempionāta posms Lielvārdes novada 4. atklātajā basketbola
čempionātā. Šajā posmā noskaidrojās, kura komanda iekļūs
izslēgšanas spēlēs un kurai čempionāts būs beidzis ar iegūtu
5.vietu čempionāta kopvērtējumā.

Puišu komandu konkurencē kausu
par pirmo vietu izcīnīja Lielvārdes
pamatskolas jaunie volejbolisti.
Autora foto
Pinka, Oskars Lapiņš, Artis Babris un
Armands Skulte. Sporta skolotājs –
Pēteris Imšs.
E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
koamnda: Edvards Agriņš, Gustavs
Ražinskis, Dāvis Eglītis, Ronalds
Šilovs, Raivis Vinogradovs un
Helmuts Poikāns. Sporta skolotājs –
Zintis Bergmanis.

Ritvars Raits

Regulārajā čempionātā uzvarē
ja komanda ELVI, 2. vieta – Avotu
Reprezent, 3. vieta – Visa Veida
Kustība (VVK), 4. vieta – GS AB, 5.
vieta – LNSKAF.
Par iekļūšanu izslēgšanas spē
lēs komandām LNSKAF un GS
AB bija nepieciešama tikai uzva
ra savstarpēja spēlē. Spēle ritēja
raiti, GS AB punktu pa punktam
iekrāja pārsvaru un guva uzva
ru šajā svarīgajā spēlē ar rezul
tātu 90:60 (16:16; 19:25; 15:23;
16:26).
Dienas otrajā spēlē tikās ELVI
un VVK, lai ELVI nodrošinātu sev

pirmo vietu, komandai bija nepie
ciešama tikai uzvara, bet, lai VVK
nodrošinātu otro vietu grupā,
nāktos uzvarēt ar + 23 punktiem.
Spēlē līdz pat trešajai ceturtda
ļai veiksmīgāki bija VVK, bet tieši
ceturtajā ceturtdaļā ELVI komanda
pierādīja, ka ir pirmās vietas cie
nīgi un uzvarēja ar rezultātu 70:62
(12:25; 15:8; 20:24; 23:5).
Komandai LNSKAF čempionāts
ir beidzies ar iegūtu 5. vietu.
Pusfinālos tiksies ELVI ar GS AB un
Avotu Reprezent ar VVK. Pusfinālu
norises datumi un laiki tiks noteik
ti tuvākajā laikā.

Lielvārdes bokseri Olainē
Lielvārdes boksa komanda tika uzaicināta uz Atklātā ringa sacensībām, kuras tika veltītas Olaines
pilsētas 50. dzimšanas dienai. Šoreiz komandā bija 3 dalībnieki – Markuss Ļaļko (līdz 29 kg) un Rafaels
Dambis (līdz 40 kg) no Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, kā arī Roberts Brūvelis (līdz 75 kg) no
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas.
Komandas kvantitāti, pirmkārt,
ietekmējis gripas laiks. Sacensībās
nedrīkst piedalīties tie, kas ilgā
ku laiku nav trenējušies, kā arī tie,
kas vēl nav atlabuši pēc slimības.
Tas nav riču-račs, kur var atļauties
riskēt – kas būs, tas būs. Lai pasar
gātu galvu, ir jādomā ar GALVU.
Visiem. Otrkārt, talantīgi bokseri
no 9. un 12. klases (brāļi Zarāni,
Mālmeisters, Liepiņš) iesoļojuši tajā
taisnē, kurai finišā ir izlaiduma eksā
menu kārtošana.
Bet tagad par kvalitāti. Visi trīs
bokseri mājās atgriezās ar meda
ļām, kaut pretinieki bija ļoti spēcīgi.
Ar lielāku pieredzi, kuru var gūt tikai
sacensībās. Savas ugunskristības ar
pieredzējušo pretinieku no Jelgavas
godam izturēja Roberts Brūvelis,

kurš pēc cīņas teica, ka šajās 7 ringā
pavadītajās minūtēs piedzīvojis vai
rāk, kā visā savā līdzšinējā dzīvē.
3. cīņa bija Rafaelam Dambim, bet
savu 4. cīņu ringā aizvadīja Markuss
Ļaļko. Visi puiši demonstrēja skatītā
jiem savu vīrišķību un treniņos iegū
tās prasmes. Sirsnīgs paldies jauno
bokseru vecākiem par atbalstu, jo
īpaši Markusa un Roberta tēvam par
nesavtīgumu – pildot ne tikai līdz
jutēja, bet arī šofera pienākumus.
Paldies sacensību organizatoram,
vecākajam trenerim Konstantīnam
Versockim par ieguldīto darbu.
Savu pieredzi treniņos krāj arī
Niklāvs Lipskis, Māris Kalvāns, Marks
Volohs, Māris Štelmahers, Antons
Vaivods, Raimonds Zamaļijevs,
Helmuts un Rinalds Poikāni no

Lielvārdes, Artūrs Boks no Jumpravas.
Iespējams, ka arī viņi kādreiz pieda
līsies sacensībās.
Nobeigumā par to, kāpēc vis
pār cilvēki nodarbojas ar boksu?
Iespējami vairāki iemesli. Pirmais
iemesls varētu būt fiziskas slo
dzes nepieciešamība. Otrais – sas
niegt kaut ko vairāk par vienkār
šu patrenēšanos. Skaidrs, ka to var
panākt pamazām, pareizi organizē
jot nodarbību, pareizi izpildot vin
grinājumus. Boksa nodarbībās attīs
ta drosmi, aukstasinību, apķērību,
izturību. Neatņemams boksa cīņas
elements ir ātrums, kas nepiecie
šams gan uzbrūkot, gan aizsargājo
ties, jo visa darbība notiek ļoti strau
ji. Pakāpeniski palielinot slodzi, tiek
attīstīta sirds muskulatūra.

Lielvārdes bokseru komanda pēc sacensībām Olainē.
Katram 5. Latvijas skolēnam ir
mugurkaula defekti. Pusaudzis kopš
bērnības pieradis sēdēt, tāpēc lie
lai daļai jauniešu ir nepareiza stāja.
Nodarbošanās ar boksu uzlabo gan
koordināciju, gan stāju. Attīsta loģis
ko domāšanu un prātu, māca zibe
nīgi pieņemt lēmumus.
Daudziem ir liekā svara problē
mas. Tādiem cilvēkiem bokss ir glā
biņš. Bokss attīsta arī garīgi. Svarīga ir
prasme atslābināties. Dažkārt bokss
palīdz vairāk nekā fizioterapija.

Bieži tiek uzdots jautājums, cik
ilgi var nodarboties ar boksu? Tik
ilgi, kamēr ir interese un varēšana.
Tāpēc piedāvāju fiziskās attīstības
treniņus ar boksa elementiem iesā
cējiem (arī jaunietēm un sievietēm).
Speciālā sagatavošana jauniešiem
un pieaugušajiem ar priekšzināša
nām (boksa tehnika, taktika, nokau
tējošais sitiens).

Vasilijs Šeļepjonoks,
boksa treneris
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parkā Pūpolsvētdienas gada
- las Jumpravas mākslas klašu
tirgus.
audzēkņu darbu izstāde.

Lielvārde
18.03. plkst. 13.00 kultūras namā „Lielvārde” Gunāra
Priedes Kopoto rakstu 5. sējuma
atvēršanas svētki.
18.03. plkst.17.00 kultūras
namā „Lielvārde” Liepājas Goda
teātra izrāde „Bļitka”.
Lomās: Egons Dombrovskis un
Kaspars Gods, režisors Dž. Dž.
Džilindžers.
Biļetes cena: 5 un 7 eiro.
19.03. plkst. 13.00 kultūras
namā „Lielvārde” cirka izrāde
“Ciemos pie klauna”.
Biļešu cena: 10, 8, 6 un 5 eiro.
No 20.03 līdz 1.05. kultūras
nama „Lielvārde” foajē Solveigas
Kļaviņas gleznu izstāde.
25.03. plkst. 18.00 kultūras
namā „Lielvārde” Jauniešu teātra studijas „Degsme” pirmizrāde
Ineses Tālmanes lugai „Palikt cilvēkam”, režisore Aija Krompāne.
Biļetes cena: 2 eiro.
2.04. plkst. 14.00 kultūras
namā „Lielvārde” senioru teātra „Paši” pirmizrāde Mārtiņa
Zīverta lugai „Zelta zeme”, reži
sore Skaidrīte Tilaka. Piedalās kul
tūras nama “Lielvārde” folkloras
kopa “JOSTA”.
Biļetes cena: 2 eiro.
9.04. plkst. 10.00 Rembates

9.04. plkst. 17.00 kultūras namā „Lielvārde” Pūpol
svētdienas koncerts.
Piedalās:
sieviešu
vokā
lais ansamblis „Pusnakts stun
dā”, vidējās paaudzes deju kolek
tīvs „Lāčplēsis”, Lielvārdes novada
Mūzikas un mākslas skolas koklētā
ju ansamblis, bērnu vokālās studi
jas „Mikauši” vecākās grupas.
Ieejas maksa: 2 eiro.
16.04. plkst. 12.00 Rembates
parkā
Jautrās
Lieldienas
Lielvārdē.
Radošās darbošanās lieliem un
maziem.
16.04. plkst. 16.00 kultūras
namā „Lielvārde” bērnu vokālās
studijas „Mikauši” koncerts.

Jumprava
18.martā
plkst.
14.00
Jumpravas kultūras namā bērnu
deju kolektīvu sadancis – koncerts „Nāc ar mani palēkā!”.
Koncertā kopā ar Jumpravas
bērnu deju kolektīviem piedalīsies
bērnu deju kolektīvs „Bitīte” no
Lauberes, pirmskolas bērnu deju
kolektīvi no Lēdmanes, „Sprīdītis”
no Skrīveriem un „Pūt vējiņi” no
Lielvārdes. Ieeja brīva.
No 20. marta Jumpravas kultūras namā Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas sko-

Finansiāls pabalsts personām
ar 1. un 2. invaliditātes grupu
un personām līdz 18 gadu
vecumam ar invaliditāti
Lielvārdes novada sociālais dienests aicina saņemt pabalstu
personas ar 1. un 2. grupu un bērnu ar invaliditāti vecākus, kuri
šogad vēl nav saņēmuši pabalstu invaliditātes seku mazināšanai.
60 EUR pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā, neizvērtējot klienta
ienākumus.
Lai saņemtu pabalstu, perso
nām Sociālajā dienestā jāuzraksta
iesniegums. Jāuzrāda Valsts darba
ārstu ekspertīzes komisijas slē
dziens vai invaliditātes apliecība,
kuru sociālie darbinieki nokopēs.
Personas, kurām ir bankas konts,
tiek aicinātas paņemt līdzi bankas
konta numuru.
Pabalstu izmaksā pašvaldī
bas kasēs Lielvārdē, Jumpravā un
Lēdmanē vai ieskaita klienta norā
dītajā kontā bankā. Klientiem, kuri
veselības stāvokļa dēļ nevar paši
ierasties Sociālajā dienestā, sociālais

darbinieks to izmaksā dzīvesvietā.
Saņemot pabalstu, klients uzrāda
personu apliecinošu dokumentu.
Apmeklētāju pieņemšanas die
nas Sociālajā dienestā:
pirmdienas 8.00–12.00
un
13.00–18.00,
ceturtdienas 8.00-12.00
un
12.45–17.00.
Neskaidrību gadījumā var zvanīt
sociālajiem darbiniekiem. Tālruņa
numuri:
Lielvārdē – 65020836, 65020837;
Jumpravā – 65057414; Lēdmanē
– 65058632.

PATEICĪBAS

Esmu ļoti pateicīga par svētku paciņu sirmgalvjiem, kuras
organizē Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbībā ar Lielvārdes
attīstības fondu mūsu novadā. Žēl, ka nesadzirdēju telefona
zvanu, ne arī klauvējienus pie durvīm, lai satiktos. (Gadi dara
savu!) Ļoti to pārdzīvoju. Esmu mājās viena un vēl vairāk par
materiālu velti mūs – seniorus – iepriecina katra tikšanās ar labiem
cilvēkiem, smaids, labs vārds, katra palīdzība. Nāciet ciemos!
Paldies visiem tiem cilvēkiem, kas ziedo savu laiku un darbu mums,
sirmajiem. Šoreiz dubultprieks, jo bez svētkiem man arī vārda diena.
Paldies! Paldies labiem kaimiņiem, trušu fermas „Rezidence” un
bērnudārza „Zvaniņš” kolektīvam, kurā neaizmirst bijušos darbiniekus.
Lai visiem veselība, labs noskaņojums un darbi veicas!
Austra Cingele Jumpravas „Randēnos”
Sirsnīgs paldies visām jaukajām meitenēm „A aptiekā”,
„Skaistumkopšanas saloniņā” un „Veina Plus” picērijā!
11. grupas „Skudriņas“

1. aprīlī plkst. 16.00 Jumpravas
kultūras namā Jumpravas amatierteātra pirmizrāde „Īstā
Jumprava”.
Režisors – Jānis Kronis. Biļetes
cena: 2 eiro. Pensionāriem, bēr
niem līdz 16.g.v. – 1 eiro.
14. aprīlī plkst. 14.00 pie Jump
ra
vas kultūras nama Lieldienu
gaviles Lielajā Piektdienā!
Vides objektu konkursa „Liel
dienas manā pagalmā” apbalvoša
na. Lieldienu Lielās spēles kopā ar
„Brīnumu kalējiem”. Aicinām ņemt
līdzi krāsotās Lieldienu olas!
22. aprīlī Jumpravas Estrādes
parkā Lielā Talka.

Lēdmane
18.03. plkst. 18.00 Lēdmanes
pamatskolas
sporta
hallē
Lēdmanes amatierkolektīvu koncerts „Ak, pavasar, ak, pavasar!”
2 daļās.
25.03. plkst. 10.00 pie
Komunistiskā genocīda piemiņas
upuru piemiņas akmens atceres
brīdis, ziedu nolikšana.
25.03. plkst. 10.15. bibliotēkas datorzālē dokumentāla filma
„Kur palika Tēvi?”
31.03. plkst. 17.00 Lēdmanes
tautas namā mazo dziedātāju
koncerts – konkurss „Lēdmanes
Cālis 2017”. Ieeja: dažas konfektes.
Līdz 28. aprīlim Lēdmanes
tautas namā skatāma Sandija
Greiškāna zīmējumu izstāde.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 12. aprīlī.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš - 31. marts.
Par faktu precizitāti atbild
raksta autors vai
informācijas iesniedzējs!
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4290 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu
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®”.

16.04. plkst. 11.00 laukumā
pie tirdzniecības centra “Jautrā
zaķa Bannija krāsainākās Liel
dienu olas meklējumi”.
27.04. plkst. 18.30 Lēdmanes
tautas namā bibliotēku nedēļas ietvaros tikšanās ar aktrisi
un astroloģi Akvelīnu Līvmani,
grāmatas „Atvērto siržu sarunas.
Mīl, nemīl…” autori.
Ieeja 2 eiro, pensionāriem, skolē
niem – 1 eiro.

Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
KLUSAJĀ NEDĒĻĀ
no 10.-13.aprīlim notiks vakara dievkalpojumi –
pirmdien, otrdien, trešdien, kā arī Zaļajā ceturtdienā
pulksten 19.00.

Līdzjūtības
Mīlestība –
Tā lai dzīvo vēl pēc manis.
Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja
speciālistei Ingūnai Strazdiņai, māmiņu smiltājā pavadot.
Lielvārdes novada kultūras centra kolēģi

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama:
Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.
Skumju atvadu brīdī esam kopā ar
Gunāru Dārgo un bērniem māti un vecmammu
mūžības ceļā pavadot.
Daugavas ielas mājas Nr. 17 iedzīvotāji Jumpravā

Mēs klusi paliekam šai krastā.
Vēji šalkos un mierinās mūs.
Bet tava vieta, kas bija šai dzīve,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
Skumju brīdī esam kopā ar Jāzepa Mežala tuviniekiem.
Mednieku klubs „Silavas mednieki”
Paldies Pārslai Reihlerei, kafejnīcas „Gamma” kolektīvam,
īpaši Agitai un Ārijai, kā arī visiem, kas pavadīja mūsu mīļo
Vilni Tipaini pēdējā gaitā un atbalstīja mūs lielajās bēdās.
Māte, māsa, sieva

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Mīļi sveicam 2017. gada
februārī Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā
Samantu, Megiju,
Kristeru, Esteri.
Lielvārdes pagastā
Oliveru.

Sirsnīgi sveicam
februāra jubilārus!
70. jubileju nosvinējuši
Lielvārdē
Juris Kaspars
Lūcija Zviedre
Jānis Saveiko
Dzintra Vucāne
Natālija Protasova
Davids Gibsons
Tālivaldis Ozols
Leonards Jonāns
Lēdmanē
Antons Melnis
Konstantīns Ivanovs
Vadims Jeršovs
75. jubileju nosvinējuši
Lielvārdē
Monika Lukša
Velta Ūdre
Leonīda Sprudzāne
Agafija Zariņa
Regīna Kaupuža
Januārija Samule
Ausma Kalnozola
Maruta Sarma
Lēdmanē
Mirdza Krasovska
80. jubileju nosvinējuši
Lielvārdē
Ausma Dātava
Biruta Taube
Guntis Šteinbergs
Edgars Nulle
Janīna Dūda
Savva Baranovs
Lēdmanē
Aleksandris Rudzītis
Jumpravā
Jevgeņijs Ivanovs
85. jubileju nosvinējuši
Lielvārdē
Dzintars Lāzers
Ārija Cipruse
90. jubileju nosvinējis
Lielvārdē
Pauls Kvelde
Paldies par Jūsu
mūža devumu!
Ja nevēlaties, lai informācija
par jūsu dzimšanas dienu
tiktu publicēta pašvaldības
izdevumā, lūdzu, sazinieties
ar pašvaldību: tālr. 26610250
vai e-pasts: lz@lielvarde.lv
2017. gada februārī no mums
šķīrušies (miršana reģistrēta
Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļā):
Lielvārdes pilsētā
Elvīra Liģere, dzim.1922.g.
Imants Freibergs, dzim.1955.g.
Jāzeps Mežals, dzim.1925.g.
Andrejs Ruhmans 1921.g.
Lēdmanes pagastā
Rūta Jēkabsone, dzim.1927.g.

Mūsu līdzjūtība tuviniekiem.

