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is ir laiks, kad visas pašvaldības apstiprina un iesniedz Valsts kasē 2015.
gada konsolidētos finanšu pārskatus. Gada finanšu pārskats ir dokuments,
kurā atspoguļoti pārskata perioda (12
mēnešu) saimnieciskie un finanšu rezultāti, un tajā iekļauj finanšu pārskatus un
vadības ziņojumu. Lielvārdes novada pašvaldība vadības ziņojumā norādīja uz riskiem un apstākļiem, ar
kuriem pašvaldība saskārusies pārskata periodā. Būtiskākais
no tiem – ka bijušais Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs
J.Āboliņš, neievērojot normatīvo aktu noteikumus par pašvaldību aizņēmumu ņemšanu un dokumentu noformēšanu,
2015. gada 24. novembrī, vienpersoniski pieņemot lēmumu
Lielvārdes novada pašvaldības vārdā, parakstīja vekseli par
200 miljoniem EUR, un tādēļ pastāv riski pašvaldības darbības nodrošinājumam vekselī noteiktajā maksāšanas termiņā
– 396. dienā pēc dokumenta parakstīšanas, tas ir, 2016. gada
decembrī un noilguma termiņā, kas ir trīs gadi pēc maksāšanas termiņa.
Domes ārkārtas sēdē 29. aprīlī informēju deputātus, ka
esam saņēmuši zvērinātu revidentu ziņojumu ar pamatojumu atteikt sniegt atzinumu par Lielvārdes novada pašvaldības
konsolidēto 2015. gada finanšu pārskatu. Skatot šo jautājumu,
situāciju raksturoju kā nopietnu. Ieskatam citēju fragmentu no
SIA “Auditorfirma Šķibele un Partneri” revidentu atzinuma:
“Mums nebija iespēju gūt pietiekamu pārliecību par to, vai šī
dokumenta [vekseļa] parakstīšana nākotnē neradīs pašvaldībai iespējamas saistības. Pašvaldības vadība nav veikusi
aplēsi par iespējamo saistību apmēru un izveidojusi uzkrājumu nākotnes maksājumiem.
Vadība radušos situāciju apraksta
ziņojumā.
200 miljonu vadības
Iepriekšējā rindkopā minēlietas seku
tie apstākļi norāda uz būtisapjoms – šobrīd ku nenoteiktību, kas var radīt
nozīmīgas šaubas par pašvalnezināms.
dības spēju turpināt savu darbību, kā rezultātā pašvaldība var
nebūt spējīga nokārtot savas saistības parastās darbības ietvaros. Revīzijas gaitā mēs nevarējām
gūt pilnīgu un ticamu informāciju, kas ļautu ar pietiekamu
pārliecību secināt, vai darbības turpināšanas princips, sagatavojot 2015.gada finanšu pārskatus, ir pamatoti piemērots.
Sadaļā “Pamatojums atteikumam sniegt atzinumu” minēto
jautājumu nozīmīguma dēļ mēs nevarējām iegūt pietiekamus
un atbilstošus revīzijas pierādījumus, kas ļautu mums sniegt
atzinumu par šo konsolidēto finanšu pārskatu. Tādējādi mēs
nesniedzam atzinumu par šo konsolidēto finanšu pārskatu.”
Pašvaldība vadības ziņojumā ir apliecinājusi, ka tās kontos kredītiestādēs Latvijā norādītā naudas summa nav ieskaitīta un ka pašvaldības rīcībā nav informācijas, ka J. Āboliņš
būtu atvēris kādus kontus pašvaldības vārdā kredītiestādēs
ārpus Latvijas un ka šajos kontos minētā naudas summa
būtu ieskaitīta. Pašvaldība ir veikusi visas iespējamās darbības savu interešu aizstāvībai – atbrīvojusi J. Aboliņu no priekšsēdētāja amata, ir iesniegti visi pašvaldības rīcībā esošie
dokumenti ģenerālprokuratūrā, KNAB, Finanšu ministrijā un
VARAM, bet ar to nav bijis pietiekami, lai pārliecinātu revidentus, ka seku šim iespējamajam 200 miljonu darījumam
nebūs. Vēlos vērst iedzīvotāju uzmanību uz to, ka šobrīd nav
zināms, kā šie apstākļi ietekmēs novada attīstību. Skaidrs ir
tas, ka ar šo notikumu Lielvārdes novada pašvaldības reputācija ir pamatīgi cietusi un mēs vairs netiekam uzskatīti par
uzticamiem sadarbības partneriem.

Imants Balodis,

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Lielvārdē atklāj tūrisma
informācijas centru

Tūrisma informācijas centrs Lielvārdē atrodas Lāčplēša ielā 18a.
5. maija pēcpusdienā Lāčplēša ielā
tūristi izvēlējās apskatīt pa ceļam nevis pārliecināta, ka šī TIC izveide ir tikai
18a, Lielvārdē, atklāja Lielvārdes
sākums Lielvārdes novada tūrisma
kā galamērķi.
novada tūrisma informācijas
Esmu pārliecināta, ka nākotnē, nozares attīstībai un pilnveidei!”
centru (TIC).
Lielvārdes novada tūrisma informāsadarbojoties ar novada tūrisma uzņēAtklāšanā svinīgi tika pārgriez- mējiem, pašvaldības iestādēm un vie- cijas centrā ir gaidīts ikviens intereta jaunā Lielvārdes novada tūrisma tējiem iedzīvotājiem, varēsim izvei- sents, kurš vēlas iepazīt mūsu novainformācijas centra atklāšanas lente, dot tūristiem tīkamu galamērķi. Esmu du. Plašā klāstā ir pieejama tūrisma informācija par
un šajā brīdī piedalījās
visu Latviju, kā arī
Lielvārdes novada pašiespējams iegādāvaldības darbinieki, kaities suvenīrus.
miņu novadu tūrisma
Sakot apsveikuspeciālisti, Vidzemes
ma runas, kaimitūrisma asociācijas pārņu novadu tūrisma
stāvji, tūrisma informāspeciālisti novēlēja
cijas centra ēkas īpašdaudz apmeklētāju
nieks, kā arī Lielvārdes
tūrisma informācijas
novada uzņēmēji.
centram un pauda
Klātesošos uzrunāja
prieku par izveidoLielvārdes novada pašto sadarbību jaunu
valdības priekšsēdētājs
tūrisma produktu un
Imants Balodis: „Prieks,
maršrutu radīšanā.
ka beidzot Lielvārdē tiek
Lielvārdes novaatklāts tūrisma inforda tūrisma informāmācijas centrs. Ceļš uz
cijas centrs vasarezultātu nebija visai
ras sezonā (1. maijs
viegls un ātrs, bet mērlīdz 30. septembris)
ķis ir sasniegts. Tūrisma
strādās no otrdienas
informācijas centram
līdz sestdienai 8.00
tika atrasta piemērota
– 17.00, savukārt
vieta autoceļa A6 malā,
ziemas sezonā (1.
un tas lieliski kalpos
oktobris – 30. aprītūristu piesaistei.”
lis) darbadienās no
Lielvārdes
nova8.00 līdz 17.00.
da tūrisma speciāliste
Solvita Šmite: “Ņemot
vērā novada ģeogrāfisko Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis, tūrisma
Solvita Šmite,
atrašanās vietu, līdz šim speciāliste Solvita Šmite un ēkas īpašnieks Juris Visockis atklāj
Lielvārdes novada
novads ir bijusi vieta, ko Lielvārdes TIC.
tūrisma specialiste

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv
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Novada aktualitātes
Tā domā novadnieki

Ar ko jums
asociējas
Lielvārdes
novads?
Antra

Lielvārde
man asociējas ar
latviešu
dziedātāju un vokālo pedagoģi
Olgu Rajecku. Lielvārdes novads
tāpat kā mūziķe ir atvērts, smaidīgs un vienmēr pozitīvs, atvērts
izaicinājumiem un jaunām idejām. Novēlu novadam neapstāties attīstībā un sasniegt jaunas virsotnes, un tāpat kā Olgai
Rajeckai, lai viss izdodas!

Vitālijs

Daudzi
domā, ka
Lielvārdes
n o v a da galvenā vērtība ir
Lielvārdes josta, taču tā nebūt
nav vienīgā. Man novads vienmēr bijis mīļš un aktuāls tieši
ar mūsu jauniešiem, tā taču ir
ne tikai Lielvārdes, bet arī visas
Latvijas vērtība. Mums jādomā vairāk par jauno paaudzi un
viņu sasniegumiem, lai varētu
tos atbalstīt un veicināt, tādā
veidā arī iznesot Lielvārdes vārdu
Latvijā un plašajā pasaulē.

Dita

Pirmais,
kas nāk
prātā, ir
Lielvārdes
Violetais
koris, kurš
tika nodibināts 2008.gadā, bet
2009. gadā TV3 šova „Koru kari”
1. sezonas noslēgumā izcīnīja
otro vietu. Tik ļoti labi atceros
šo gadu un šo pasākumu, jo korī
dziedāja arī mana meita.

Juris

Pirmā
lieta, ar
ko man
asociējas
Lielvārde, ir
florbols. Mūsu
sportisti prot sagādāt ne mazums
emocijas līdzjutējiem, līdz ar to
uzskatu, ka tā ir viena no lielākajām novada vērtībām, sports jau
būtībā saliedē cilvēkus un emocijām jau nav nedz valodas, nedz
tautības, kad jājūt līdzi savējiem,
tad viss pārējais ir mazsvarīgs.
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JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS AKTUALITĀTES MAIJĀ

2015. gada plāns izpildīts
Lielvārdes novada domes sēdē
aprīlī ir apstiprināta Jumpravas
pašvaldības aģentūras 2015.
gada plāna izpilde.
Aģentūra 2015. gadā sniedza
siltumapgādes, ūdensapgādes,
kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas, atkritumu apsaimniekošanas un pārējos pakalpojumus,
kas ietver asenizācijas, transporta un ceļu uzturēšanas pakalpojumus. Kopumā budžeta plāns netika izpildīts, jo siltumapgādes sistēmā ienākumu apjoms samazinājās sakarā ar siltajiem klimatis-

kajiem apstākļiem un pašvaldības
ēku nosiltināšanu, kas ievērojami
ietekmēja siltumenerģijas patēriņu. 2015. gadā tika realizēts ERAF
projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas
pagasta Jumpravas ciemā” par
482 568. 82 EUR, kā rezultātā tika
veikta jauna maģistrālā ūdensvada, jaunu attīrīšanas iekārtu, 2
jaunu ūdens pārsūknēšanas staciju un 2 notekūdeņu spiedvadu
izbūve. Tika renovēts ūdenstornis un nomainīti filtri atdzelžošanas stacijā. Projekta realizācijas

rezultātā ir radusies iespēja nodrošināt Jumpravas pagasta patērētājiem kvalitatīvāku ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas,
savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniegšanu. Jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbības nodrošināšanai nepieciešams
noteikts elektroenerģijas daudzums, kas ievērojami pārsniedz
iepriekšējo. Iedzīvotāju skaita
samazināšanās un precīzas ūdens
uzskaites ieviešanas ( 95% patērētājiem) rezultātā pārdotā ūdens
apjoms samazinājies par 1360 m³,

salīdzinot ar 2014. gadu, bet kanalizācijas apjoms par 1420 m³, kas
radījis zaudējumus.
2015. gadā tika veikta Jumpravas
pašvaldības aģentūras bilancē
esošā transporta optimizācija, kā
rezultātā tika pārdots izsolē traktors T-40 AM. Jumpravas pagasta
Dzelmēs ar Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu ir veikts kanalizācijas sistēmas remonts 216 metru
garumā. Lai uzlabotu asenizācijas
pakalpojumu kvalitāti, tika iegādāta 2015. gada darba plānā paredzētā jauna asenizācijas muca.

Apstiprināta aģentūras darbības stratēģija 2016.-2018. gadam
Lielvārdes novada domes sēdē
martā ir apstiprināta Jumpravas pašvaldības aģentūras darbības stratēģija 2016.-2018. gadam. Aģentūras
mērķis ir īstenot vienotu domes
politiku siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pārvaldīšanā un
apsaimniekošanā Lielvārdes novada
Jumpravas pagasta administratīvajā

teritorijā. Aģentūras stratēģijā teikts,
ka turpmāk tā lielāku uzmanību
pievērsīs iedzīvotāju un pakalpojumu saņēmēju informēšanai, regulāri ievietojot informāciju pašvaldības
izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”
un pašvaldības tīmekļa vietnē www.
lielvarde.lv.
Lai mazinātu siltuma zudumus,

2017. gadā tiek plānots nomainīt ar
šķeldu kurināmo katlu. Katlu mājai
„Lomaņi” plānots mainīt jumta
segumu. 2017. gadā atdzelžošanas stacijā Dzelmes ciemā mainīs
filtrus. Jauns aģentūras pakalpojums būs ielu un ceļu kaisīšana ziemas periodā, līdz šim to veica ārpakalpojuma sniedzēji. Tarifs ir apstip-

rināts, un tas būs 7, 42 EUR/km.
Aģentūras finansējumu veido ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un
Lielvārdes novada pašvaldības deleģēto darbu veikšanas. Turpmāk aģentūra plāno iegūt finansējumu arī
sadarbības projektu rezultātā.
Visu stratēģiju varat izlasīt tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.

Palielināsies tarifi par sadzīves atkritumu izvešanu, ūdeni un kanalizāciju
Sakarā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajām izmaiņām „EKO Getliņi”
(atkritumu poligons) tarifos ar šī
gada 5. maiju, Ogres SIA „Marss”
ir palielinājusi atkritumu izvešanas
tarifus arī Jumpravas pagasta administratīvajā teritorijā, lai spētu segt
visas ar sniegto pakalpojumu saistītās izmaksas. Šobrīd par sadzīves
atkritumu izvešanu jāmaksā 1, 31
EUR/personai, jaunais tarifs būs 1,60
EUR/personai. Šis tarifs ir apstiprināts Lielvārdes novada domes aprī-

ļa sēdē un stāsies spēkā pēc publicēšanas pašvaldības izdevumā
“Lielvārdes Novada Ziņas”.
Lielvārdes novada domes aprīļa
sēdē ir apstiprināti un šobrīd nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai (VARAM)
apstiprināšanai jaunie ūdens un
kanalizācijas tarifi. Notekūdeņu
tarifs palielināsies no šobrīd esošā
0,71 EUR/ m³ uz 0,90 EUR/m³,
bet ūdens tarifs – no 0,68 EUR/
m³ uz 0,75 EUR/m³. Maksa par siltumapgādi šobrīd paliek nemai-

nīga. Jaunie tarifi stāsies spēkā
pēc apstiprinājuma saņemšanas
no VARAM un pēc publicēšanas
pašvaldības izdevumā „Lielvārdes
Novada Ziņas”. Orientējoši jaunie tarifi varētu stāties spēkā šī
gada jūnijā vai jūlijā. Par konkrētu
datumu informēsim atsevišķi. Lai
arī par ūdeni un kanalizāciju būs
jāmaksā vairāk, vēlos vērst iedzīvotāju uzmanību uz to, ka šī projekta rezultātā Jumpravas pagasta iedzīvotājiem tiek nodrošināts
kvalitatīvs ūdensapgādes un kana-

lizācijas novadīšanas, savākšanas
un attīrīšanas pakalpojums, bet
tarifi ir vieni no zemākajiem valstī.
Jumpravas pašvaldības aģentūras
vārdā pateicos iedzīvotājiem par
regulāru pakalpojumu apmaksu un
savlaicīgu skaitītāju rādījumu nodošanu, un aicinu tos iedzīvotājus,
kuri nav norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem, to izdarīt.
Saulainu pavasari vēlot,
Jumpravas pašvaldības
aģentūras direktors

Jānis Šimanovskis

Lielvārdes novada pašvaldība aicina pieteikt nominantus
apbalvojumam „GADA NOVADNIEKS 2015”
Piesakiet novadnieku, kurš ar savu veikumu iepriekšējā gadā veicinājis Lielvārdes novada attīstību, ar savu darbu, nesavtīgu atbalstu
un aktīvu sabiedrisko darbību iedvesmojis un bagātinājis līdzcilvēkus un ir pelnījis visa novada iedzīvotāju ievērību!
Ar apbalvojuma nolikumu var
iepazīties tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
Pretendentus var pieteikt līdz
22. jūnijam.

Kā pieteikt pretendentu?
1. Pieteikumu aizpildot interneta
vietnē www.lielvarde.lv.
2. Pieteikuma vēstuli ievietojot Lielvārdes novada pašvaldības

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 pagasta
pārvaldē, Jumpravas kultūras namā
Daugavas ielā 6;

Lēdmanē: Lēdmanes pagasta pārvaldē, Lēdmanes bibliotēkā
„Pagastmājā”.
Apbalvojumu „GADA NOVAD
NIEKS 2015” pasniegsim Lielvārdes
novada svētkos 30. jūlijā!
Lai top iedvesma
sasniegumiem!

jauniem

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma “Gada novadnieks” pretendentu vērtēšanas komisijai

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojums
„GADA NOVADNIEKS 2015”
Apbalvojumam iesaku: .................................................................................................................................................................................................................
(vārds, uzvārds, nodarbošanās)
Pretendenta nopelnu, sasniegumu apraksts

Andris

Pirmais,
ar ko asociējas
Lielvārde,
ir mūzika,
Lielvārde ir
skaļš novads, mums ir gan skaisti
pasākumi, gan arī spēcīgi mūziķi, ik katra lieta, kas Lielvārdē ir
īpaša, nav svarīgi, vai tas ir veikala īpašnieks vai pensionāre,
noskaņa, kas ir Lielvārdē, nav
nekur citur.

Ieteicēja vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis:
___________________________________________________________________________________________________________________.
Pieteikuma aizpildīšanas datums ____________________.
Paldies par atsaucību!
LAI TOP IEDVESMA JAUNIEM SASNIEGUMIEM!
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Novadā pieredzes apmaiņā viesojas delegācija no Somijas
Somiju pārstāvēja pašvaldību darbinieki un mūzikas skolu pedagogi no Īsalmi pilsētas. Šī sadarbība starp pašvaldībām tika organizēta Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas «Valsts
administrācija» ietvaros.
Sadarbību ar Īsalmi pilsētu
pirms pāris gadiem aizsāka vokālā ansambļa „Anima Solla” vadītāja
un Lielvārdes mūzikas skolas direktore Mārīte Puriņa, kad, piedaloties
dažādos Eiropas Savienības finansētos projektos, bija iespējams gan
uzņemt somu ciemiņus pie sevis,
gan arī Lielvārdes mūzikas pedagogiem un audzēkņiem doties pieredzes apmaiņā uz Somiju. M.Puriņa
sacīja, ka līdzšinējās sadarbības lielākais ieguvums esot bijusi iespēja
iegūt mūzikas pedagoģijas pieredzi
Somijā un jo īpaši instrumentu spēlēšanas mācīšanā. Īsalmi mūzikas
pedagogi savukārt esot pārsteigti
par lielvārdiešu koru un kolektīvās
dziedāšanas augsto līmeni.
Bet šogad aprīlī tika sperts pirmais solis Īsalmi un Lielvārdes novada pašvaldības sadraudzības virzienā. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā
Somijas delegācija iepazinās ar pašvaldības darbu, bet abu pašvaldību
darbinieki pārsprieda aktuālus jautājumus attīstības, finanšu plānošanas un īpašumu apsaimniekošanas
jomā. Somi apmeklēja skolas un
pirmsskolas izglītības iestādi, piedalījās atklātajās stundās un iepazina
pedagoga ikdienas darbu Lielvārdes
novadā. Tā kā delegācijā bija arī

mūzikas skolas pedagogi, tad viesi
devās arī uz dažādu kolektīvu mēģinājumiem – apciemoja bērnu kori
„Lielvārde”, bērnu vokālo ansambli
„Mikauši”, sieviešu vokālo ansambli
„Pusnakts stundā”, kā arī apmeklēja
Jumpravas mūzikas un mākslas skolas 20 gadu jubilejas koncertu.
Somu speciālisti bija patīkami pārsteigti par novada skolu,
E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un
Lielvārdes pamatskolas, telpu labo
nodrošinājumu un plašo ēdienkarti
Lielvārdes pamatskolā. Pirmskolas
izglītības iestādē „Pūt, vējiņi!” viesiem bija iespēja apmeklēt vairākas
nodarbības un grupiņas, un lielākais viesu pārsteigums bija par tik
plašām iespējām bērniem apgūt
dažādas prasmes, jo Somijā dārziņš esot tikai bērnu pieskatīšanas
vieta, nevis izglītības iestāde.
Esot sporta centrā, mums un viesiem uzreiz bija skaidrs – florbols ir
tas, kas mūs vieno!
Vienu vizītes dienu somi veltīja,
lai gūtu ieskatu uzņēmējdarbībā
Lielvārdes novadā. Paldies uzņēmējiem, kuri atsaucās aicinājumam
uzņemt viesus pie sevis!
Vizītes noslēgumā Lielvārdes un
Īsalmi pašvaldības vienojās turpināt uzsākto sadarbību, īsteno-

Īsalmi delegācija un pašvaldības pārstāvji viesojas PII „Pūt, vējiņi”.
jot ERASMUS+ un Nordplus projektus, kā piesaistīt Eiropas Savienības
finansējumu pašvaldību sadraudzības aktivitātēm un, iespējams,
nākotnē noslēgt sadarbības līgumu.
Viens no delegācijas pārstāvjiem Terho Savolainens, ekonomikas nodaļas vadītājs Īsalmi pilsētas
pašvaldībā, pēc atgriešanās mājās
dalījās savos iespaidos: „Man šķita,
ka Lielvārdē iedzīvotājiem ļoti rūp
piederība savam novadam: jums ir
savi simboli, modes šovs, vietējie
produkti. Jūs cienāt un rūpējaties
par senču tradīcijām, tās joprojām
ir aktuālas un dzīvas! Somi dažkārt
izvēlas lētāko variantu nevis vietējā uzņēmēja produktu un tādā
veidā pietiekami neatbalsta vietējos ražotājus. Jums ir savs pašvaldības izdevums, un tā ir prakse,

par ko mēs noteikti domāsim arī
Īsalmi.”
Par Ziemeļvalstu un Baltijas
valstu mobilitātes programmu
«Valsts administrācija», kuras
ietvaros notika somu delegācijas
vizīte: programmas mērķi ir veicināt un stiprināt sadarbību un
zināšanu apmaiņu un sadarbības
tīklu veidošanu starp valsts, reģionālām un pašvaldību institūcijām
Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs,
un harmonizēt efektīvās darba
metodes valsts pārvaldes sektorā. Programma paredzēta visos
administratīvajos līmeņos (valsts,
reģionālais, vietējais) un dažādās
nozarēs strādājošajiem no Baltijas
valstīm un Ziemeļvalstīm. Lai pretendētu uz piedalīšanos šajā programmā, pretendentiem bija jāat-

rod un jāuzrunā sadarbības partneri, kurus apmeklēt mobilitātes projektā, un Īsalmi pašvaldība uzrunāja Lielvārdes novada pašvaldību, jo veiksmīga sadarbība jau bija
izveidojusies citos ar Lielvārdes
Mūzikas skolu saistītos projektos.
Sīkāka informācija par programmu
Ziemeļu Ministru padomes biroja
Latvijā mājaslapā www.norden.lv
sadaļā „Mobilitātes programmas”.
Par Īsalmi: pilsēta atrodas 470
km uz ziemeļaustrumiem no
Somijas galvaspilsētas Helsinkiem.
Īsalmi pašvaldības teritorijā dzīvo
22 063 iedzīvotāju (Lielvārdes
novadā 10 997 iedzīvotāji), bet tās
teritorija ir 872 kvadrātkilometri
(Lielvārdes novada teritorija ir 226
kvadrātkilometri). Senākās liecības
par Īsalmi ir no 1627. gada, kad
ap vietējo baznīcu sāka veidoties
ciemats. Tātad šogad Īsalmi svinēs 389 gadu jubileju (Lielvārdei
šogad 815 gadu svinības). Īsalmi
atrodas „Olvi” alus darītava, kas ir
trešā lielākā alus darītava un dzērienu ražotāja Somijā. Īsalmi atrodas arī ražotne „Genelec”, kas ražo
augstas kvalitātes monitorus un
skandas, ko izmanto skaņu studijas visā pasaulē. Īsalmi jau ir viena
sadraudzības pilsēta Baltijas valstīs
– Igaunijas pilsēta Viru.

Zane Aperāne,

Lielvārdes novada pašvaldības
informācijas līdzekļu redaktore

Ieviesti jauni sociālie pabalsti
Lielvārdes novada sociālais dienests dažādām iedzīvotāju mērķgrupām sniedz sociālo palīdzību – sociālos pakalpojumus un sociālos pabalstus. Līdztekus jau esošajiem pabalstiem, klāt nākuši vairāki jauni.
2015. gada 5. decembrī stājās spēkā šādi pabalsti:
1) dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez
vecāku gādības,
2) finansiāls pabalsts aizbildņiem un aizgādnībā esošo personu
aizgādņiem,
3) pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.
1) Dzīvokļa pabalstu bērnam
bārenim un bērnam, kurš palicis
bez vecāku gādības, var saņemt
tie pilngadīgie bāreņi, par kuriem
savulaik lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi kāda no
Lielvārdes novada bāriņtiesām.
Jāatzīmē, ka pabalstu var saņemt
līdz 24 gadu vecumam, ja bārenis
nedzīvo pašvaldības sociālajā dzīvoklī. Lai saņemtu pabalstu, bārenis
nedrīkst saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, ko Lielvārdes novada
sociālais dienests piešķir trūcīgām
un maznodrošinātām personām.
Pabalsta apmēru aprēķina pēc fak-

tiskiem izdevumiem (piemēram,
īres maksa, apkure, elektroenerģija, gāze, atkritumu apsaimniekošana u.c.), taču tie nedrīkst pārsniegt
saistošajos noteikumos minētos
kritērijus, tāpēc precīzu pabalsta
apmēru var uzzināt tikai vēršoties
Lielvārdes novada sociālajā dienestā. Jāpiebilst, ka, lai saņemtu Lielvārdes novada pašvaldības
pabalstu, bārenis var dzīvot jebkurā
citā pašvaldībā Latvijas Republikas
teritorijā, galvenais, lai lēmumu
par ārpusģimenes aprūpes piešķiršanu būtu pieņēmusi kāda no
Lielvārdes novada bāriņtiesām. Lai

saņemtu pabalstu, bārenim jāiesniedz iesniegums Lielvārdes novada sociālajā dienestā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un
jāpievieno dokumentus, kas apliecina īres tiesību pastāvēšanu, kā arī
komunālo maksājumu apliecinošus
dokumentus (rēķini, kvītis, maksājumu uzdevumi u.c.).
2) Finansiāls pabalsts aizbildņiem
un aizgādnībā esošo personu aizgādņiem nav obligāts, un katra pašvaldība var izvēlēties, vai šie pabalsti
ir nepieciešami. Lielvārdes novada
pašvaldības dome ir lēmusi finansiāli atbalstīt tās personas, kuras ar
Lielvārdes novada bāriņtiesu lēmumu ieceltas par aizbildņiem vai aizgādņiem un pilda savus pienākumus
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
• Pabalstu aizbildnim piešķir
aizbildnībā esošo bērnu uzturam
papildus valsts sociālajiem pabalstiem, un tā apmērs ir 50 EUR
mēnesī. Pabalstu var saņemt tie
aizbildņi, kuri ar Lielvārdes nova-

da bāriņtiesu lēmumu iecelti par
aizbildņiem.
• Pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem var saņemt personas, kuras kāda no Lielvārdes novada bāriņtiesām ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai. Pabalsta apmērs tiek
diferencēts atkarībā no tā, vai aizgādnībā esošā persona dzīvo savā
mājvietā vai institūcijā. Ja šī persona
dzīvo savā mājvietā, tad pabalsts ir
30 EUR mēnesī, savukārt ja šī persona uzturas specializētajā sociālās
aprūpes institūcijā vai ārstniecības
iestādē, tad pabalsta apmērs ir tikai
15 EUR mēnesī.
3) Pabalsts
nozīmīgā
dzīves jubilejā. Lai godinātu seniorus, Lielvārdes novada pašvaldības
dome ir nolēmusi atjaunot pirmskrīzes tradīciju – godināt pensijas
vecuma iedzīvotājus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Lielvārdes novada pašvaldībā. Pabalstu pasniedz
sveicamās personas dzīvesvietā

dzimšanas dienā (vai citā dienā
viena mēneša laikā pēc dzimšanas dienas, iepriekš to saskaņojot).
Pabalsta apmērs:
• 85 un 91- 99 gadu dzīves jubilejā -15,00 EUR;
• “apaļās” jubilejās (80, 90) 20,00 EUR;
• 100 gadu un vairāk -150,00
EUR.
Lielvārdes novada Sociālais dienests skaidro, ka Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada budžetā
sociālajiem pabalstiem kopā paredzēti 240 038 euro.
Lielvārdes novada sociālais dienests aicina iedzīvotājus, kuriem
ir tiesības saņemt kādu no šiem
pabalstiem (izņemot pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā), rakstīt iesniegumu pabalsta saņemšanai un
vērsties Raiņa ielā 11a, Lielvārdē,
Daugavas ielā 6, Jumpravā, vai
“Pagastmājā”, Lēdmanē.

Inese Gelte,

sociālā dienesta vadītāja

Lielvārdes novada domes sēdes apskats
2016. gada 27. aprīlī domes sēdē nr. 9:
Apstiprināja:
- Lielvārdes novada sociālā dienesta
darbības stratēģiju 2016.-2018.gadam;
- piešķirtā 2016.gada budžeta finansējuma ielu infrastruktūras atjaunošanai/
remontam sadalījumu pa ielām /ceļiem;
- piešķirtā 2016.gada budžeta finansējuma ielu apgaismojuma infrastruktūras paplašināšanai izmantošanu ;
- Cenrāžus Jumpravas, Lēdmanes un
Lāčplēša bibliotēku un A. Pumpura muzeja
sniegtajiem maksas pakalpojumiem (cenrādis tiks publicēts nākamajā numurā);
- Lielvārdes novada Mūzikas un
mākslas skolas nolikumu;
- Piecu līgumu slēgšanu par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesībām

Ķeguma ūdenstilpnē, t.i., Daugavā.
Nolēma:
- Atļaut SIA „Lielvārdes Remte” ņemt
aizņēmumu projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta”
būvprojekta finansēšanai un projekta „Katlu mājas pārbūve un skursteņa
demontāža “Ārēs”, Lēdmane, Lēdmanes
pagasts, Lielvārdes novads” finansēšanai un sniegt galvojumu SIA „Lielvārdes
Remte” par aizņēmumu, kurš nepieciešams projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3. kārta” būvprojekta finansēšanai un projekta „Katlu
mājas pārbūve un skursteņa demontāža “Ārēs”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts,
Lielvārdes novads” finansēšanai.
- 2016./2017.mācību gadā neatvērt

10.klasi Jumpravas vidusskolā. Iemesls:
2015. gada 13. oktobrī ir izdoti Ministru
kabineta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas
izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā
arī pārcelti uz nākamo klasi”, kas nosaka,
ka pašvaldības dibināta izglītības iestāde,
uzņemot izglītojamos vispārējās vidējās
izglītības programmās gan klātienē, gan
neklātienē (10. - 12.klasēs), nodrošina izglītojamo skaitu, kāds noteikts šo
noteikumu 12.2.3. apakšpunktā “Ādažu,
Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Iecavas,
Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Lielvārdes,
Mārupes, Olaines, Ozolnieku, Salaspils,
Saulkrastu un Stopiņu novada izglītības
iestādē izglītojamo skaits 10. klasē ir ne

mazāks par 18 vai kopējais izglītojamo
skaits 10.–12. klasē ir ne mazāks par 48”.
2016.gada 12. aprīlī Lielvārdes novada
pašvaldība saņēma Jumpravas vidusskolas direktores R.Dišereites iesniegumu,
kurā skolas administrācija, izvērtējot izglītojamo skaita prognozi 2016./2017.m.g.,
informē, ka, atverot 10.klasi, nav iespējams izpildīt Ministru kabineta noteikumos noteiktos kritērijus.
Pieņēma saistošos noteikumus:
- Nr.12 “Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2001.gada 30.marta saistošajos
noteikumos Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi””.
- Nr. 7 “Par pakalpojumu cenas noteikšanu Lielvārdes novada pašvaldības kapi-

tālsabiedrībā - Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Lielvārdes Remte””.
- Nr.8 “Kārtība, kādā tiek piešķirts
pašvaldības līdzfinansējums Eiropas
Savienības un citu fondu līdzfinansētiem
projektiem”.
Saistošie noteikumi nosūtīti uz VARAM
apstiprināšanai un stāsies spēkā pēc to
apstiprināšanas un publicēšanas pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.
2016. gada 29. aprīlī ārkārtas domes
sēdē nr. 10 lēma par diviem jautājumiem. Būtiskākais no tiem: Lielvārdes
novada konsolidētā 2015.gada finanšu
pārskata apstiprināšana.
Zane Aperāne,
Lielvārdes novada pašvaldības
informācijas līdzekļu redaktore
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Pavasara enerģijas mutuļos ir aizvadīta
Lielvārdes novada uzņēmēju nedēļa
Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes
novada uzņēmēju biedrību un
Lielvārdes Attīstības fondu ir
īstenojusi uzņēmēju gaidīto
“Lielvārdes novada uzņēmēju
nedēļu 2016”.
Uzņēmēju nedēļa sākās ar
modes skates “Lielvārde Var!” krāšņo tērpu kolekciju demonstrēšanu.
Tā jebkuram pasākuma apmeklētājam bija iespēja vērot un iepazīt modes tendences, mūsu mākslinieču radītus brīnišķīgus autordarbus un iznesīgo modeļu demon
strējumu, ko ļoti atzinīgi novērtēja
arī ārvalstu viesi – Īsalmi pašvaldības pārstāvji no Somijas. Šogad
piedalījās modes mākslinieki Dace
Šīmane-Kalnozola, Inga Kārkliņa,
Rihards Igans, Viola Ermanovska,
Baiba Bļodone, Inese Delviņa, Elita
Jaudzema, Linda Kurmis, Ilze Stepiņa
un Mārīte Zaļkalniņa. Modeļus skatei gatavoja skaistumkopšanas saloni „Laimdotas skaistuma centrs”
un „Saloniņš”. Kultūras namā bija
skatāma arī Anitas Sakas un Vitas
Ozolas fotoizstāde.
“Sporta vakariņās” uzņēmējiem
un ģimenēm bija iespēja kopīgi pārvarēt dažādus sportiskos izaicinājumus un noslēgumā pašiem pagatavot spēcinošus un gardus veselības kokteiļus, kam sastāvdaļas bija
kombinējamas saskaņā ar personisko izvēli un tābrīža sajūtām.
Lielvārdes novada jauniešu pirmajā forumā “Jauns un uzņēmīgs”
jaunieši diskutēja un iepazinās ar
lietderīgām idejām, ierosinājumiem un iespējām uzņēmējdarbībā
Lielvārdes novadā.
Diskusiju forumā “Vai Tu zini, ko Tu
zini, ko par Tevi zina citi?” piedalījās
Aizkraukles, Ikšķiles, Ogres, Ķekavas,
Lielvārdes, Ropažu un Salaspils
novadu komandas, lai inter
aktīvā
veidā diskutētu par novadu mārketingu un zīmolvedību.
Izstādē – gadatirgū Rembates
parkā apmeklētājiem šogad bija
iespēja novērtēt un iegādāties
Lielvārdes un citu novadu ražotāju
un tirgotāju radītās preces un iepazīt piedāvātos pakalpojumus. Aktīvā
rosība, saulainais laiks, gandarītie
pircēji un laipnie pārdevēji, satiktie
paziņas un draugi, mednieka Kārļa
un divu Saimnieču saviesīgā darbošanās, Sarkangalvītes, Suņa Fuņa,
Lāča Bruno, Zaķa Jēča un Zaķenes
Ances interaktīvās spēles ar bērniem un vecākiem, bingo spēle,
radošo darbnīcu praktiskās idejas un
SIA “Jogitas pasākumi” vadītās dejas
un dziesmas bērniem, Lielvārdes
novada uzņēmēju biedrības gatavotā soļanka sasildīja un radīja pavasara atnākšanas sajūtu.
Dienas vidū noslēdzās gadatirgus apmeklētāju balsojums par trīs
Lielvārdes novada aktīvākajiem tirgotājiem. Gada balvas ceremonijā
diplomu par 1.vietu “Tirgus meistars
2016” saņēma SIA “Garšas Pietura“,
diplomu par 2.vietu “Uzņēmīgākais
Tirgvedis 2016” saņēma SIA “Lūšu
Drava”, bet diplomu par 3.vietu
“Rosīgākais Tirgvedis” saņēma SIA
“MĀRIS & Co”.
Uzņēmēju nedēļas noslēgumā
svinīgajā uzņēmēju godināšanas
pasākumā tika pasniegtas gada

Ilze Kreišmane uzrunā skatītājus uzņēmēju nedēļas atklāšanas pasākumā – modes skatē “Lielvārde Var!”.
balvas šādiem Lielvārdes novada
uzņēmējiem: «Gada pārsteigums
2015»: SIA «SeTwine»; «Gada
pakalpojums 2015»: «Laimdotas
skaistuma centrs»; «Gada laipnākais uzņēmums 2015”: «Saloniņš»,
«Gada labdaris 2015»: SIA «MĀRAS
APTIEKA»; «Gada lauksaimnieks
2015»: SIA «Lāčplēša grauds»;
«Lielvārdes novada tēla popularizētājs 2015»: Liena Muceniece;
«Gada balsojums 2015”: SIA
«VEINA PLUS»; «Gada sociāli atbildīgākais darba devējs 2015»: SIA
«BEAVERSS»; «Lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs
2015»: SIA «Preiss Būve».
Svētku
pasākumā
Latvijas
Tirgotāju asociācija sveica uzvarētājus un laureātus, atgādinot par šī
gada sākumā piešķirtajiem tituliem
«Latvijas labākais tirgotājs» mūsu
sešiem uzņēmējiem: SIA «Kastaņas
AL», SIA «EAG KOKS», SIA «Garšas
Pietura», SIA «ĪVES APTIEKA», SIA
«MĀRIS & Co», SIA «VEINA PLUS».
Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM sumināja un piešķīra
balvu «Stabilākais sadarbības partneris 2015» ZS «LIZETIŅAS».
Valsts ieņēmumu dienests sveica
astoņus Lielvārdes novada nodokļu maksātājus, kuri iekļauti padziļinātās sadarbības programmā: SIA
«Rekonstrukcija un investīcijas», SIA
«Lāčplēša grauds», SIA «Lāčplēša
piens», SIA «VEINA PLUS», SIA
«Preiss Būve», SIA «AGROTEKA», SIA
«Lielvārds», SIA «Lielvārdes Remte».
Lielvārdes novada jauniešu dome
titulu “Draudzīgākais uzņēmums
jauniešiem 2015” piešķīra SIA
«MĀRIS & Co».
Paldies 72 uzņēmējiem
(saraksts pieejams tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv), kuri pieteicās
dalībai izstādē – gadatirgū, paldies
par uzņēmēju gādātajām balvām
un balviņām loterijām un spēlēm,
paldies mūsu sadarbības partneriem un atbalstītājiem – par aizraujošās modes skates “Lielvārde

“Gada pārsteigums 2015” balvas saņēmējs ir SIA «SeTwine».
Var!” organizēšanu: Ilzei Kreišmanei
(«Lielvārdes Attīstības fonds»); par
diskusiju foruma “Vai Tu zini, ko
Tu zini, ko par Tevi zina citi?” profesionālu un kvalitatīvu organizēšanu: Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai un īpaši – Andrim
Gribustam un Aivaram Gribustam
(SIA «Lielvārds»), Santai Ločmelei
(SIA «VEINA PLUS») un Mārim
Mālmeisteram (SIA «MĀRIS &
Co»), Edgaram Pētersonam (rado-

šā aģentūra «Weekend») un Andrai
Feldmanei (Latvijas Pašvaldību
savienība); par izstādes – gadatirgus un vakara ceremonijas sekmīgas norises nodrošināšanu: Andreja
Pumpura Lielvārdes muzeja direktorei Anitai Streilei, biedrībai «Aktīvās
atpūtas centrs jauniešiem», biedrībai «Lielvārdes Amatnieku brālība», brīvprātīgajiem jauniešiem un
īpaši Agritai Mednei, Artai Spricei,
Amandai Ļeonovičai, Diānai Burakai,

Ievai Millerei, Ingai Ketnerei, Kristai
Spricei, Leldei Bluķei, Marikai
Grandānei, Matīsam Gržibovskim,
Sandrai Šalei, Samantai Bražūnei,
Sintijai Olehno un Zanei Lazdiņai;
izziņas un eksperimentu centram «Lielvārdi»; kultūras nama
«Lielvārde»
direktorei
Maijai
Jaudzemai, kā arī Santai Začai – Ūdrei,
Gitai Kārkliņai un Agrim Ancveriņam;
Lielvārdes novada sociālā dienas aprūpes centra vadītājai Vitai
Saleniecei – Šmaukstelei un Ingai
Vairogai; Lielvārdes novada pašvaldības speciālistiem; Lielvārdes novada uzņēmēju biedrībai; Lielvārdes
Tautas teātra režisoram Kārlim
Lišmanim; SIA «Jogitas pasākumi»;
SIA «VEINA PLUS»; SIA «MĀRIS & Co»;
SIA «LENNEWARD Rabbitry»; PPP
biedrībai «Zied zeme».
Lai mums sagādā gandarījumu
uzņēmēju nedēļas pasākumi arī
turpmāk!
“Lielvārdes novada uzņēmēju
nedēļa 2017” notiks 22. – 29.aprīlī.
Uz tikšanos nākamgad!

Airita Brenča,

Attīstības plānošanas un projektu
vadīšanas nodaļas vadītāja

Domes sēdes video tiešraidē pagaidām nerādīs
Saskaņā ar Datu valsts inspekcijas norādījumiem par datu aizsardzības noteikumu ievērošanu,
šobrīd ir pārtrauktas domes sēdes video tiešraides un video ieraksts.
27. aprīlī notika pirmā domes
sēde, kas netika filmēta un rādīta
video tiešraidē. Domes priekšsēdētājs Imants Balodis sēdes laikā
precizēja, ka pieņemtais lēmums
nenodrošināt video ierakstu un tā
tiešraidi nenozīmē, ka šī prakse
nevarētu tikt atjaunota, kad domes
telpās būs iespēja nodrošināt tiešraides atbilstoši Datu valsts inspekcijas un likumdošanas noteiktajiem
ierobežojumiem.
Kopš 27. aprīļa tiek nodrošināts
domes sēžu audioieraksts, kas pēc
sēdes tiek ievietots pašvaldības

mājaslapā.
Citāts no Datu valsts inspekcijas
vēstules:
“Likums “Par pašvaldībām” 37.
panta pirmā daļa nosaka, ka domes
sēdes gaitu protokolē. Domes sēdes
ieraksta audioformātā, kuru ievieto pašvaldības domes mājaslapā
internetā.
Ņemot vērā minēto, DVI norāda,
ka konkrēta pašvaldība ir tiesīga savā
mājaslapā internetā publicēt domes
sēžu audioierakstus nevis safilmētos
videomateriālus, kas nav atbilstoša
FPDAL 7.pantam un 10.panta pirmās

daļas 2.punktam, jo mērķi informēt sabiedrību par domes pieņemtajiem lēmumiem, tās sēdes
kārtību un tajā izskatāmajiem jautājumiem, var sasniegt, pārmērīgi neapstrādājot personas datus
(fiziskās personas attēlu), tas ir
– publicējot likumā “Par pašvaldībām” noteikto domes sēdes audioierakstu savā domes mājaslapā
internetā atbilstoši FPDAL 7.panta
3. punktam.”
Viss vēstules teksts pieejams
pašvaldības mājaslapā www.lielvārde.lv.

Izglītība

Nr. 5 (466) / piektdiena / 2016. gada 13. maijs

Pasākumi un skolēnu sasniegumi
Jumpravas speciālajā internātpamatskolā
Jumpravas speciālā internātpamatskola nodrošina skolēniem speciālo pamatizglītības programmas apguvi. Skolēni skolā tiek uzņemti visa mācību gada laikā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.
Mācību un audzināšanas stundām ir praktiska ievirze, t.i., skolēni apgūst mazāk teorētiskās, bet vairāk
dzīvē nepieciešamās – praktiskās zināšanas.
Paralēli izglītības programmas
mācību priekšmetiem skolēniem ir
arī speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības: logopēdiskās
nodarbības – valodas un runas traucējumu novēršana, ārstnieciskā vingrošana, ritmikas nodarbības.
Beidzot pamatizglītības 9. klasi,
skolēnam ir iespēja turpināt izglītību 10. un 11. klasē (arodklase) un iegūt “Pavāra palīga” vai
„Remontstrādnieka” kvalifikāciju. Arodklases skolēni profesionālo
pamatizglītību apgūst divos gados.
Otrajā apmācības gadā skolēni iziet
praksi kādā no ēdināšanas vai celtniecības iestādēm, lai gūtu priekšstatu par savu nākamo profesiju.
Pēc mācību prakses skolēni kārto
profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņem apliecību par profesionālo pamatizglītību.
Mūsu skolā organizējam daudzus
un dažādus pasākumus. Rudenī tās
ir mācību ekskursijas. Braucām uz
ēdināšanas uzņēmumu „Lido Uztura
skola”, Salaspils botānisko dārzu, 6.
klase bija ekskursijā uz Brīvdabas
muzeju Rīgā, bet arodklases skolēni,
kuri apgūst pavāra palīgu profesiju,
apmeklēja pārtikas izstādi Ķīpsalā
”Riga Food 2015”. Vairākas reizes
esam bijuši izziņas un eksperimentu
centrā „Lielvārdi” uz tematiskajām
mācību nodarbībām.
Katru gadu skolas ansamblis piedalās Integratīvajā mākslas festivālā
“Nāc līdzās!”. Martā notika reģionālais koncerts Jelgavā, pēc kura zēnu
ansamblis tika izvirzīts dziedāt lielkoncertā Rīgas Stradiņa universitātes aulā. Zēnu ansamblis saņēma
daudzas uzslavas un atzinības.
Aprīlī Rīgas 5. internātpamatskolas attīstības centrs rīkoja starptautisko vokālās mūzikas konkursu
“Balsis”. Konkursa dalībnieki bija
pārstāvēti gan no speciālās izglītības iestādēm, gan no vispārizglītojošām izglītības iestādēm, kurās tiek
iekļauti skolēni ar īpašām vajadzībām. Pirmo reizi kā konkursa dalīb-

Jumpravas speciālās internātpamatskolas skolēnu un skolas darbinieku
izveidotā “Sajūtu taka”.
nieki šogad uzstājās mūsu skolas
zēnu ansamblis. Konkursu vērtēja
profesionāla žūrija. Zēnu ansamblis
saņēma atzinību, uzslavas un balvas. Paldies skolotājam Antonijam
Kleperim par skolēnu sagatavošanu
dalībai festivālā!
Maijā ansamblis piedalīsies festivālā „Skan Latvijas dziesma”, kas
notiks Kokneses novada Likteņdārzā.
Arī piedalīšanās sporta pasākumos mūsu skolēniem nav sveša.
Rudenī skolas komanda piedalījās starpnovadu skolu sacensībās
„Lieliskā balva – 2015”.
Lielplatones internātpamatskolā notika rudens krosa sacensības.
Savā vecuma grupā K.Auziņš (6.kl.)
1000m skrējienā ieguva 4. vietu, G.
Stiebriņš (11.kl.) 2000 m -10. vietu,
I.Šmits (6.kl.)1000 m – 10. vietu.
Janvārī Ogres Kultūras centrā notika skolēnu sporta spēles 64 lauciņu
dambretē. 2.vietu izcīnīja 6.kl.skolnieks I. Šmits.
Aprīlī Rīgas sanatorijas internātpamatskolā „Meža skola” notika valsts
speciālo skolu sacensības dambretē. Individuālajā vērtējumā 2.vietu
ieguva J. Servjukovs (11. kl.), 4.
vietu E. Sileniece (7. kl.), K. D.
Kriņģelim tika pasniegta atzinība
par piedalīšanos (8. kl.).
Katru mēnesi skolā notiek mācību priekšmetu pasākumi. Muzikāls
pasākums ar tautasdziesmu dziedāšanu un minēšanu, izteiksmīgās
runas konkurss, ģeogrāfijas pasākums, matemātikas pasākums
sākumskolai, amatnieku dienas.
Amatnieku dienas pasākuma tēma
bija “Našķi”. Mājturības skolotāji
rosināja skolēnus darboties prak-

tiski. Katra klase izgatavoja kūku
paliktnīti, saldumu iepakojumu un
konditorejas izstrādājumu.
Jau par tradīciju kļuvusi visu skolēnu dzimšanas dienu svinēšana.
Dzimšanas dienu pasākumos tiek
aicināts leļļu teātris. Katru gadu jubilārus ar koncertu apsveic Jumpravas
Mūzikas un mākslas skola.
12. maijā skolā būs atvērto dur
vju diena.
Jumpravas speciālā internātpamatskola nodrošina:
speciālās
pamatizglītības
programmas:
· Izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem;
· Izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem;
· Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
· Izglītojamiem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem.
Profesionālās pamatizglītības
programmas:
· „Ēdināšanas pakalpojumi”
(mācību ilgums 2 gadi);
· „Būvdarbi” (mācību ilgums 2
gadi).
Speciālās pirmsskolas izglītības
programmas:
· Izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
· Izglītojamiem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai
vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Sandra Roga,

Jumpravas speciālās
internātpamatskolas direktores
vietniece mācību jomā

Bibliotēku nedēļas atskaņas
Šogad Lielvārdes pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā ikgadējā bibliotēku nedēļa aizritēja ļoti darbīgi un interesanti.
Pirmdien, 18. aprīlī, no rīta bibliotēkā ciemojās PII „Pūt, vējiņi!” divas
grupiņas – „Pipariņi” un „Cīrulīši”.
Bērni iepazinās ar bibliotēkas labo
gariņu – zinātkāro zīmulēnu Sārtuli.
Uzzināja, kā var kļūt par bibliotēkas lasītāju. Vislielākais gandarījums
mums, bibliotekārēm, ir tas, ka pēcpusdienā vairāki bērni jau ieradās
kopā ar māmiņām paņemt tieši ciemošanās reizē iepatikušos grāmatu.
Otrdiena, 19. aprīlis, pagāja
Lielvārdes pamatskolā, kur ar vairākiem klašu kolektīviem runājām par
šī gada jubilāru – bērnu rakstnieku
Juri Zvirgzdiņu. 5. un 6. klašu skolēnus iepazīstinājām ar rakstnieka
interesantākajiem dzīves un daiļrades faktiem, bet pašus likām pie
darba – risināt „Rudītes prāta asināšanas uzdevumus”. Tos bijām piemeklējuši saistītus ar mūsu dzimto valodu. Atpazīt senos vārdus,

risināt šarādes, piemeklēt latvisku
skaidrojumu žargonvārdiem… Gāja
grūti! Kā kļūt gudrākiem? Vairāk
jālasa grāmatas, paplašinot savu
redzesloku.
Jaunākie Lielvārdes pamatskolas
skolēni iepazinās ar Jura Zvirgzdiņa
kolekcijas lācīšiem. Papīra lellītes –
Rakstnieks un viņa draugs Tobiass –
pastāstīja bērniem, kā viņu mājās
ieviesušies pārējie spēļu lāči un kāds
ir to liktenis. Visi lācēni bija apskatāmi papīra lellīšu veidā. Bērniem bija
iespēja izšķirstīt milzum daudz Jura
Zvirgzdiņa grāmatu, ko bijām paņēmušas līdzi. Otrklasnieki tika pie
jaukas rotaļlietas – taumatropa, kurš
nodrošināja lācītim Tobiasam lidojumu ar gaisa baloniņu.
Trešdien, 20. aprīlī, pie mums
viesojās kādreizējā lielvārdiete,
māksliniece un nu jau arī rakstniece
Linda Kukare-Aldersone. Tagad viņa

ar ģimeni dzīvo Rankā un nodarbojas ar lauksaimniecību – kopj
trušu un vistu saimes. Izrādās, kāds
brīdis atliek arī rakstīšanai. Linda
iepazīstināja E.Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas pirmo un ceturto klašu
audzēkņus ar varoņiem no savām
grāmatām „Piedzīvojumi Lielmežā”
un „Lielmeža iemītnieku piedzīvojumi pilsētā”. Līdzi bija ieradušās
arī draudzenītes vāverīte Dženija un
trusenīte Enija, kuras cienīgi pavadīja Eža kungs. Māksliniece, kā jau
allaž pati būdama stiķu un humora pilna, lasīja interesantākos fragmentus no grāmatām, atbildēja uz
āķīgiem jautājumiem, izdomāja, kā
tikšanās laikā izkustēties, lai nebūtu tik ilgi jānosēž mierā, un atmiņai dalīja savas zīmētās apsveikuma kartiņas. Bija iespēja apskatīt grāmatām zīmētās ilustrācijas.
Bērni vēlējās kopā nofotografēties
un saņemt autogrāfus – un laiks
aizskrēja nemanot.
Pieaugušo nodaļas apmeklētā-
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2016. gada 31. martā Lielvārdes novada domes sēdē ir pieņemts
lēmums noteikt šādus Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtos
maksas pakalpojumus un maksu par tiem:
Nr. Pakalpojums
p.k.

No bibliotēkas No klienta
krājuma un datu materiāliem
bāzēm*
Cena, EUR
Cena, PVN, Kopā,
EUR EUR EUR
1. Melnbaltu fotokopijas izgatavošana/printēšana
1 lp:
1.1. A4 formāts viena puse
0.10
0.10 0.02 0.12
1.2. A4 formāts abas puses
0.15
0.15 0.03 0.18
1.3. A3 formāts viena puse
0.20
0.20 0.04 0.24
1.4. A3formāts abas puses
0.30
0.30 0.06 0.36
2. Krāsainu fotokopijas izgatavošana/ printēšana 1 lp
2.1. A4 formāts
0.40
0.40 0.08 0.48
(līdz 25% noklājums)
2.2. A4 formāts (50% noklājums) 0.70
0.70 0.15 0.85
2.3. A4 formāts (75% noklājums) 1.10
1.10 0.23 1.33
2.4. A4 formāts (100%
1.40
1.40 0.29 1.69
noklājums)
2.5. A3 formāts (līdz 25%
0.60
0.60 0.13 0.73
noklājums)
2.6. A3 formāts (50% noklājums) 1.10
1.10 0.23 1.33
2.7. A3 formāts (75% noklājums) 1.60
1.60 0.34 1.94
2.8. A3 formāts
2.10
2.10 0.44 2.54
(100% noklājums)
0.20 0.04 0.24
3. Attēla un teksta skenēšana 0.20
1 vienība:
4. Faksa nosūtīšana
0
0.41 0.09 0.50
5. Starpbibliotēku abonementa Pēc Latvijas
pakalpojums (SBA) (iespied pasta
darbu pasūtīšana no
izcenojuma
citām valsts un pašvaldību atkarībā no
bibliotēkām)
pakas svara
* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta 17.punktu
bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšanas pakalpojumi ar PVN nodokli netiek aplikti.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 1. aprīli.
3. Atcelt 28.12.2013 Lielvārdes novada domes sēdes Nr.22 lēmumu Nr.
13 „Par Lielvārdes pilsētas bibliotēkas sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas darba laiks
no 1. jūnija līdz 31. augustam
PIRMDIENA: 12.00 – 19.00
OTRDIENA: 11.00 – 18.00
TREŠDIENA: 11.00 – 18.00
CETURTDIENA: 11.00 – 18.00
PIEKTDIENA: 10.00 – 17.00

SESTDIENA: SLĒGTS
SVĒTDIENA: SLĒGTS
Katra mēneša pēdējā ceturtdienā apmeklētājiem slēgts (metodiskā diena).

Pateicība Monreālas Latviešu
sabiedriskajam centram un
nodibinājumam „Vītolu fonds”
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 6. b klase izsaka
pateicību Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram
par ekskursijas “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”
finansēšanu.
19. aprīlī skolēni devās uz
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā „Kā dzīvoja senie
ļaudis”. Jaunieši iepazina Latvijas
senvēsturi, kopā ar gidu veidoja laika līniju no priekšmetiem,
kas raksturo akmens, bronzas un

dzelzs laikmetu, kā arī aizpildīja darba lapas. Pēc šīs ekskursijas ikviens iztēlojās, kā dzīvoja
mūsu senči Lielvārdes pilskalnā
– Dievukalnā.

jiem bija iespēja tikties ar geštaltterapeiti, filozofi, grāmatas “No
perfekcionisma uz mīlestību” autori
Elīnu Zelčāni.
«Šī grāmata ir aicinājums mīlēt
nepilnīgo un nebaidīties no kļūdām. Un, protams, tā ir par attiecībām, kurās reizēm mīlam, reizēm
ar mīlestību tikai manipulējam, bet
gandrīz vienmēr gaidām mīlestību
no citiem.»
Ar grāmatas sarakstīšanu Elīna
vēlējusies visiem pateikt, ka jācenšas dzīvot vieglāk un tas jādara
ar lielāku mīlestību pret sevi un

apkārtējiem. Autore sniedza atbildes uz apmeklētāju uzdotajiem
jautājumiem.
Grāmatas autore novēl visiem:
“Mīliet sevi par spīti visām savām
nepilnībām, mīliet, pieņemiet
savas nepilnības un ejiet tālāk.”
Paldies visiem, kuri piedalījās un
kuri mūs atbalstīja!
Uz tikšanos bibliotēkā arī visās
citās gada nedēļās, ne tikai bibliotēku nedēļā vien!

Maira Gribuste,

Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas 6.b klases audzinātāja

Ilona Misāne,

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
vecākā bibliotekāre.
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(protokols Nr.7, punkts Nr.2)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

„Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz izmaksas pirmskolas izglītības programmas
apguvei privātā izglītības iestādē”

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību,
kādā Lielvārdes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) nosaka Pašvaldības atbalsta (turpmāk
– Pašvaldības atbalsts) apmēru un
piešķiršanas kārtību pirmsskolas
izglītības programmas apguvei privātā izglītības iestādē, ja bērna un
vismaz viena vecāka dzīvesvieta ir
deklarēta Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.
2. Pašvaldības atbalstu piešķir
par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanas
brīdim, pamatojoties uz vecāku vai
bērna likumīgā pārstāvja (turpmāk
– bērna pārstāvja) iesniegumu, ja
bērns ir reģistrēts rindā uz vietu
Pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – PII), kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas, un netiek
nodrošināts ar vietu tajā kalendārajā gadā, kad bērnam paliek pusotrs

gads, vai bērna pārstāvis ir attiecies
no vietas Pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādē.
II. Pašvaldības atbalsta apjoma
apmērs un piešķiršanas kārtība
3. Pašvaldības atbalsta apjoma
apmērs par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai attiecīgajā budžeta gadā saskaņā ar
Ministru kabineta noteikumiem
(1.pielikums).
4. Bērna pārstāvis iesniedz
Pašvaldībā pieteikumu Pašvaldības
atbalsta saņemšanai (2.pielikums).
Pieteikumam pievieno līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi par
izglītības pakalpojuma sniegšanu.
5. Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu pieņem Lielvārdes novada domes

priekšsēdētājs viena mēneša laikā
pēc visu dokumentu saņemšanas. Par pieņemto lēmumu informē bērna pārstāvi, privāto izglītības
iestādi, Pašvaldības grāmatvedību.
6. Pēc lēmuma pieņemšanas par
Pašvaldības atbalsta piešķiršanu,
domes priekšsēdētājs noslēdz līgumu ar privāto izglītības iestādi, kura
sniedz izglītības pakalpojumu attiecīgajam bērnam (turpmāk tekstā
- Līgums).
7. Domes priekšsēdētāja pieņemto lēmumu var apstrīdēt domē.
III. Pašvaldības atbalsta izmaksas
kārtība
8. Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Pašvaldībā
rēķinu par iepriekšējo mēnesi
Pašvaldības atbalsta saņemšanai.
Rēķins tiek iesniegts Pašvaldības
Vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīts pa pastu uz Līgumā

norādīto adresi, vai atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko
dokumentu noformēšanu nosūtīts
uz elektroniskā pasta adresi dome@
lielvarde.lv) (3.pielikums).
9. Privātā izglītības iestāde rēķinam pievieno informāciju par dienām, kad bērns bez attaisnojoša
iemesla neapmeklēja privāto izglītības iestādi. Šādos gadījumos izmaksas tiek aprēķinātas proporcionāli
apmeklējuma dienu skaitam.
10. Pašvaldība Līgumā noteiktajā kārtībā veic maksājumu privātās pirmsskolas izglītības iestādes
norādītajā kredītiestādes kontā 10
(desmit) darbdienu laikā pēc rēķina
saņemšanas.
11. Pašvaldība pārtrauc pašvaldības atbalsta izmaksu šādos
gadījumos:
11.1. ja tiek izbeigts līgums starp
privāto izglītības iestādi un bērna
pārstāvi par pirmsskolas izglītības
programmas apguves īstenošanu;

11.2. ja bērna vai bērna pārstāvja
dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
11.3. ja bērns uzsāk pirmsskolas izglītības programmas apguvi
Pašvaldības izglītības iestādē;
11.4. citos gadījumos, kas minēti Līgumā.
12. Ja bērnam, kurš apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi,
tiek piedāvāta vieta Pašvaldības
izglītības iestādē, Pārstāvim ir tiesības attiekties no šī piedāvājuma un
turpināt saņemt Pašvaldības atbalstu, zaudējot Pašvaldības izglītības iestādes pieteikuma uzskaites
kārtas numuru un pārreģistrējoties
reģistra beigās.
IV. Noslēguma jautājums
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas
Pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas”.
Domes priekšsēdētājs I.Balodis

LIELVĀRDES NOVADA DOME

Lielvārdē 2016.gada 24.februārī

Nr.6

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

(protokols Nr.6, punkts Nr.2)
Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29

„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

Izdoti saskaņā ar LR Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.un 23. punktu un 43. panta pirmās
daļas 13. punktu, Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
Izdarīt Lielvārdes novada domes
2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada
pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. aizstāt tiesiskajā pamatojumā
vārdus “Izdoti pamatojoties uz” ar
vārdiem “Izdoti saskaņā ar”;
2. 3.punktā:
1.1.
izteikt 3.3.apakšpunktu šādā
redakcijā:
“3.3.Lielvārdes novada domes
Sociālo un sabiedriskās drošības lietu
komiteja – Sociālā komiteja;”
1.2.
papildināt ar 3.8. un
3.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.8.personu apliecinošs dokuments
– pase vai personas apliecība;
3.9.likumīgais apgādnieks – persona, kurai ar Latvijas Republikas likumu
“Civillikums” uzlikts apgādāšanas pienākums (bērni, pilngadīgi mazbērni,
laulātie).”;
2. izteikt II nodaļas nosaukumu šādā
redakcijā:
“II Gadījumi, kad sociālo pakalpojumu
nepiešķir, pārtrauc sniegt vai samazina.”
3. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
“10.1.Sociālais pakalpojums netiek
piešķirts, ja tiek konstatēts vismaz viens
no šādiem apstākļiem:
10.1.1.klients nav sniedzis visas
nepieciešamās ziņas par sevi vai sniedzis nepatiesas ziņas;
10.1.2. klients neslēdz vienošanos
par līdzdarbību, to neparaksta vai neveic
noteiktos līdzdarbības pienākumus;
10.1.3.klients nav izmantojis iespēju
vai atsakās doties pie ārsta, lai veiktu
medicīnisko izmeklēšanu un ārstēšanu,
vai atteicies iesaistīties sociālās rehabilitācijas pasākumos;
10.1.4.darba spējīga persona atteikusies no nodarbinātību veicinošiem
pasākumiem;
10.1.5.klients nav izmantojis iespējas
gūt no valsts sociālās drošības sistēmas
visus ienākumus, kas viņam pienākas;
10.1.6.klients guvis ienākumus no
nekustāmā īpašuma pārdošanas pēdējo 12 kalendāro mēnešu laikā pirms
iesnieguma iesniegšanas Sociālajā dienestā. Deklarācijā norādāmo vidējo
ienākumu apmēru mēnesī aprēķina,
ņemot vērā periodu no darījuma brīža
līdz iesnieguma iesniegšanai Sociālajā
dienestā, izņemot summu, kas izlietota vienīgās dzīvesvietas nodrošināšanai.
10.2.Sociālo pakalpojums tiek pār-

traukts, ja tiek konstatēts vismaz viens
no šādiem apstākļiem:
10.2.1.klients rakstveidā lūdz izbeigt
sociālā pakalpojuma sniegšanu;
10.2.2.ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas
termiņš;
10.2.3.klientam, kurš iepriekš saņēma sociālo pakalpojumu dzīvesvietā,
tiek nodrošināts sociālais pakalpojums
institūcijā;
10.2.4.ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
10.2.5.ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss;
10.2.6.klients ir atguvis funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas, un sociālais
pakalpojums nav nepieciešams;
10.2.7.sociālais pakalpojums tiek
nodrošināts cita sociālā pakalpojuma
ietvaros;
10.2.8.klients apdraud citu personu
veselību vai dzīvību;
10.2.9.klients ļaunprātīgi pārkāpj vai
nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma
sniegšanu noteiktās saistības;
10.2.10.klients maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības
administratīvo teritoriju;
10.2.11.klients sniedzis nepatiesu vai
nepilnīgu informāciju, kas ietekmē sociālā pakalpojuma saņemšanu;
10.2.12.iestājusies klienta nāve.
10.3.Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu klienta vajadzību izvērtējumu un atzinumu, sociālā pakalpojuma
līmeni var samazināt.”
4. 11.punktā:
4.1. aizstāt 11.4.1.apakšpunktā skaitli
“190,00” ar skaitli “200,00”;
4.2. svītrot 11.6.1.apakšpunktā vārdu
„rakstisku”;
5. 12.punktā:
5.1. aizstāt 12.4.apakšpunktā skaitli
“170,00” ar skaitli “200,00”;
5.2. aizstāt 12.8.apakšpunktā skaitli
“214,00” ar skaitli “250,00”;
5.3. svītrot 12.5.1.apakšpunktā vārdu
„rakstisku”;
5.4. aizstāt 12.12.apakšpunktā
vārdus “redzes un dzirdes invalīdiem”
ar vārdiem “personām ar invaliditāti”;
6. svītrot 13.7.1.apakšpunktā vārdu
„rakstisku”;
7. 13.1punktā:
7.1. aizstāt 13.11.3.apakšpunktā
skaitli “170,00” ar skaitli “200,00”;
7.2. svītrot 13.13.1.apakšpunktā
vārdu „rakstisku”;

8. papildināt ar 13.2punktu šādā
redakcijā:
“13.2 Servisa dzīvokļa pakalpojums.
13.21.Servisa dzīvoklis ir Lielvārdes
novada pašvaldības īpašumā esošais dzīvoklis vai ēkas daļa, kam ar
Domes lēmumu noteikts servisa dzīvokļa statuss. Servisa dzīvoklī tiek nodrošināts sociālā aprūpētāja atbalsts un
uzraudzība.
13.22.Servisa dzīvoklis tiek izīrēts
un ir pielāgots personām ar funkcionālajiem traucējumiem vai personām,
kuras vecuma vai slimības dēļ nespēj
sevi pilnvērtīgi aprūpēt atbilstoši savām
vajadzībām.
13.23.Lai saņemtu servisa dzīvokļa
pakalpojumu, persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz:
13.23.1.iesniegumu, kurā norāda
iemeslu, kādēļ radusies nepieciešamība
saņemt servisa dzīvokļa pakalpojumu;
13.23.2.iztikas līdzekļu deklarāciju;
13.23.3.ģimenes
ārsta
izziņu
par personas veselības stāvokli un
funkcionālo spēju traucējumu smaguma
pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju
neesamību;
13.23.4.citus dokumentus pēc sociālā
darbinieka pieprasījuma, ja tie nepieciešami servisa dzīvokļa pakalpojuma
piešķiršanai.
13.24.Sociālais darbinieks novērtē
klienta vajadzību pēc servisa dzīvokļa
pakalpojuma, servisa dzīvokļa piemērotību klienta vajadzībām (Pielikums Nr.3,
Pielikums Nr.4).
13.25.Sociālais dienests lemj par servisa dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu
Sociālā dienesta sēdē.
13.26.Sociālais dienests pieņem
lēmumu par atteikumu piešķirt servisa
dzīvokļa pakalpojumu, ja:
13.26.1.klients slimo ar tuberkulozi
aktīvā formā, bīstamām infekcijas slimībām, alkoholismu vai ar citu apreibinošu vielu atkarību;
13.26.2.klientam ir nepieciešama
diennakts aprūpe;
13.26.3.klientam ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā);
13.26.4.novērtējot klienta pašaprūpes spējas, tiek konstatēts, ka klients
var nodrošināt pašaprūpi pats saviem
spēkiem, vai, ja ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vai citas personas, ar kurām tai ir kopēji izdevumi par
uzturu un mitekli, var nodrošināt klientam nepieciešamo aprūpi.

13.27.Ja atteikums piešķirt servisa
dzīvokļa pakalpojumu pamatots ar to,
ka nav brīvu servisa dzīvokļu, Sociālais
dienests klientu reģistrē speciāli šim
nolūkam izveidotā reģistrā.
13.28.Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc
Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas
par servisa dzīvokļa pakalpojuma piešķiršanu, Sociālais dienests un dzīvojamās mājas apsaimniekotājs slēdz ar
servisa dzīvokļa īrnieku trīspusēju servisa dzīvokļa īres līgumu.
13.29.Īres līguma sagatavošanu un
noslēgšanu organizē dzīvojamās mājas
apsaimniekotājs. Līgumu slēdz uz laiku,
kas nav ilgāks par vienu gadu.
13.210.Beidzoties termiņam, uz kuru
piešķirts servisa dzīvokļa pakalpojums,
klients var atkārtoti lūgt piešķirt šo
pakalpojumu pēc šo saistošo noteikumu
13.23.apakšpunktā minēto dokumentu
iesniegšanas.
13.211.Servisa dzīvokļa pakalpojuma
saņēmējs maksā atbilstoši noslēgtajam īres līgumam – par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu savākšana) un patērēto
elektroenerģiju pilnā apmērā, proporcionāli pakalpojuma saņēmēju skaitam.
Sociālais dienests var lemt par pilnīgu
vai daļēju atbrīvošanu no minētajiem
maksājumiem, ja personai piešķirts
maznodrošinātas vai trūcīgas personas
statuss.
13.212.Servisa dzīvokļa pakalpojuma
saņēmējam netiek piemērota maksa

par servisa dzīvokļa pielāgošanu katras personas vajadzībām, kā arī sociālās
aprūpes pakalpojumiem.”;
9. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
“14.Klients vai viņa likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, norādot vēlamo sociālā pakalpojuma veidu, pievienojot citus nepieciešamos dokumentus. Mutvārdos izteiktu
iesniegumu, sociālais darbinieks privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā
un izsniedz pēc pieprasījuma tā kopiju
iesniedzējam.”;
10. papildināt 15.punktu aiz vārdiem “klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu” ar vārdiem “,ja tas
iespējams.”;
11. aizstāt 18.punktā vārdus “bankas
kontā” ar vārdiem “kredītiestādes kontā”;
12. izteikt 20.punktu šādā redakcijā:
“20.Sociālā dienesta pieņemto lēmumu sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību, sociālā pakalpojuma pieprasītājs
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Lielvārdes
novada pašvaldības domē. Lielvārdes
novada pašvaldības domes lēmumu par
apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību, sociālā pakalpojuma pieprasītājs Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.”;
13. aizstāt 21.punktā vārdus “Sociālo,
medicīnas un reliģijas jautājumu komiteja” ar vārdiem “Sociālā komiteja”.
Domes priekšsēdētājs Imants Balodis

Par godu Lielvārdes 815. dzimšanas dienai tiek
izsludināts fotokonkurss „Mana Lielvārde”
Iesniegtais foto materiāls kuplinās Lielvārdes vēsturiskās liecības,
bet konkursa noslēgumā Lielvārdes novada svētku norises laikā
taps kopīgi veidota fotoizstāde. Aicinām ikvienu interesentu konkursa ietvaros sagādāt pilsētai dāvanu īpašajā jubilejā.
1. Fotokonkursa rīkotājs: Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, Lielvārdes
novada pašvaldība.
2. Fotokonkursa mērķis: Atlasīt mākslinieciski kvalitatīvas, interesantas
un Lielvārdes būtību raksturojošas fotogrāfijas izstādes „Mana Lielvārde”
veidošanai un Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja krājuma papildināšanai.
3. Dalībnieki: Piedalīties var ikviens foto amatieris vai profesionālis
saskaņā ar šī konkursa noteikumiem.
Fotogrāfijas iesniedzamas līdz 2016. gada 16. jūlijam.
Kontakti: e-pasts: muzejs@lielvarde.lv vai pa tālruni 65053759.
Konkursa nolikumu lasiet tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv

Novada aktualitātes

Nr. 5 (466) / piektdiena / 2016. gada 13. maijs
1. pielikums Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9

„Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz
izmaksas pirmskolas izglītības programmas apguvei
privātā izglītības iestādē”
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām
Nosaukums

EKK
kods

izmaksas
2015.
gadā pēc
izpildes
(euro)

Atalgojums

1100

579535.40

Darba devēja VSAOI

1200

158219.02

Komandējumi un darba braucieni

2100

74.03

Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

2210

1741.38

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem

2220

50127.57

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
izdevumi

2230

7241.39

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)

2240

25838.02

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi

2250

447.60

Īres un nomas maksa

2260

939.42

Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai

2310

7317.63

Kurināmais un enerģētiskie materiāli

2320

42556.76

Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie
instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana

2340

558.12

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli

2350

16711.73

Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi
(izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363))

2360

3199.58

Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu
iegādei)

2370

5957.20

Izdevumi periodikas iegādei

2400

0
57076.78

Kopā izmaksas (gadā)

957541.63

Audzēkņu skaits uz 01.01.2016

430

Viena izglītojamā mēneša vidējās izmaksas Lielvārdes novada pirmskolas
izglītības iestādēs (euro)

185.57

Domes priekšsēdētājs I. Balodis

“Par kārtību, kādā Lielvārdes novada
pašvaldība sedz pirmskolas izglītības
programmas izmaksas privātai
pirmskolas izglītības iestādei”
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes pieprasījums pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai
par laikposmu no 20__.gada ____._________________
līdz 20____.gada ____._________________

Iestādes vadītājs vai pilnvarotā
persona

dienu
skaits, kad
izglītības
iestāde
netika
apmeklēta
bez
attaisnojoša
iemesla

(amats, vārds, uzvārds,
paraksts)

Datums ______________________________
Sagatavotājs

(amats, vārds, uzvārds,
paraksts, tālrunis)
Piezīmes. Dokumenta rekvizītus “datums” un “paraksts” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

“Par kārtību, kādā Lielvārdes novada
pašvaldība sedz izmaksas pirmskolas
izglītības programmas apguvei privātā
izglītības iestādē”
Lielvārdes novada pašvaldībai
Bērna likumīgā pārstāvja vārds, uzvārds _______________________
Personas kods __________________________

Faktiskā adrese _________________________
Tālrunis, e-pasta adrese ___________________________
pieteikums pašvaldības atbalsta piešķiršanai
Lūdzu piešķirt pašvaldības atbalstu privātajai izglītības iestādei
___________________________
(nosaukums)
____________________________________________
(izglītības iestādes adrese)
Pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai manam bērnam
____________________________________________
(bērna vārds, uzvārds, personas kods)
________________________________
(deklarētās dzīves vietas adrese)
Apliecinu, ka bērns izglītības iestādi apmeklē no _____________________
(gads, datums)
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa.
Piekrītu, ka Lielvārdes novada pašvaldība katru mēnesi apstrādā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.
_________.gada ____._____________
___________________________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

Paskaidrojuma raksts
Lielvārdes novada domes 2016. gada 31. marta saistošiem noteikumiem Nr. 9

„Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sedz
izmaksas pirmskolas izglītības programmas apguvei
privātā izglītības iestādē”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Privātās pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs
Bankas rekvizīti:
Banka
Kods
Konts
Nr. Bērns
Maksa, kas Apmeklējums
p. vārds uz- pers- norādīta ar dienu
dienu
k.
vārds onas vecākiem skaits,
skaits, kad
kods noslēgtajā kad
izglītības
līgumā
apmek iestāde
(euro)
lēta
netika
izglītības apmeklēta
iestāde attaisnojo
šu iemeslu
dēļ

2. pielikums Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada 31. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 9

Deklarētās dzīves vietas adrese _____________________

Pamatlīdzekļu nolietojums

3. pielikums Lielvārdes novada pašvaldības 2016. gada
31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 9
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2. Īss projekta satura
izklāsts

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

Norādāmā informācija
Pastāvošais tiesiskais regulējums: Izglītības likuma 17.panta otrā daļa, otrā1, otrā2,
otrā3, otrā4 daļa, Vispārējās izglītības likuma 21.pants un likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 4.punkts, saskaņā ar kuriem pašvaldības autonomā funkcija
ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā pirmsskolas vecuma bērnu no pusotra
gada nodrošināšanu ar vietām mācību iestādēs, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju
pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma. Pašvaldībām,
lai tās nodrošinātu savu funkciju izpildi, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.pantu noteiktos gadījumos jāizdod saistošie
noteikumi. Kārtību un metodiku pašvaldības atbalsta apmēra aprēķināšanai nosaka
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr.709 “Noteikumi par izmaksu
noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldībā tiek
pieprasīti un piešķirti finanšu līdzekļi par pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanas pakalpojumiem 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
izdevumiem vienam bērnam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas
izglītības programmu īstenošanai attiecīgajā budžeta gadā.
Lēmumam ir ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā ir paredzēti
līdzekļi, lai Pašvaldība atbilstoši Izglītības likuma 17.pantam segtu pirmsskolas
izglītības programmas nepieciešamās izmaksas bērna izglītošanai licencētā privātā
pirmsskolas izglītības iestādē.
Saistošo noteikumu projekts tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
Netiešā veidā tas atstāj pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo tas dod
iespēju bērnu vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū, kā arī veicina privāto
pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Lielvārdes novada pašvaldības administrācija,
kura slēdz līgumus ar privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, veic finanšu
norēķinus. Saistošie noteikumi tiks publicēti Lielvārdes novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”, kā arī Lielvārdes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas
Domes priekšsēdētājs I. Balodis
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Lielvārdes Mūzikas skola svin
ceturtdaļgadsimta jubileju
No mazām un caurstaigājamām klasēm Ausekļa ielas 14. namā 1990. gadā līdz Dravnieku ielas 8. nama jau skolai piemērotajām telpām
šobrīd – tāds ir Lielvārdes Mūzikas skolas ceļš 25 gadu garumā. Skola, kas savas pastāvēšanas 25 gados kļuvusi par vienu no
atpazīstamākajiem novada simboliem ne tikai novadnieku, bet visas Latvijas iedzīvotāju vidū. Šogad, savas pastāvēšanas divdesmitpiecgadē,
Lielvārdes Mūzikas skola pāršķir jaunu savas vēstures lappusi, kļūstot par visa novada vērtību – Lielvārdes novada Mūzikas un Mākslas skolu.
„Lielvārdes Novada Ziņas” un visi novada iedzīvotāji vēl skolai ilgu un panākumiem bagātu mūžu!

Lielvārdes Mūzikas skola:
tradīcijas, panākumi un nākotnes ieceres
praksi. Taču līdztekus skola ir izvirzījusi arī jaunus mērķus un uzdevumus – nodrošināt mūzikas izglītības
pieejamību visiem Lielvārdes novada iedzīvotājiem: gan pirmskolas
vecumposmā, gan pieaugušajiem.
Tiek izstrādātas un īstenotas dažāpiedalījies vairākos starptautiskos das interešu izglītības programkonkursos un četrās Pasaules koru mas, tostarp gan valsts apmakolimpiādēs, tāpat mūsējie bijuši sāti pulciņi un grupu nodarbības,
vairākkārtēji Latvijas Skolu jaunat- gan individuālas un grupu nodarbīnes dziesmu svētku “koru karu” bas maksas pakalpojumu veidā. Lai
uzvarētāji. Pateicoties daudzajiem nodrošinātu pedagogu un audzēkZelta diplomiem,
ņu pieredzes apmaiņu, skola aktīkoris
„Lielvārde”
vi iesaistās dažādos starptautisieguvis otru nosaukos projektos – „Nordplus Junior”
kumu – Zelta koris.
sadarbībā ar Islandi un Somiju,
No
1990.-2013.
„Erasmus+” sadarbībā ar
gadam
mūzikas
Franciju un Somiju,
Pateicoties
skola darbojās direkpieredzes apmaiņa
daudzajiem
tora Antonija Klepera
Zelta diplomiem, ar Zviedrijas mūzivadībā. Direktora un
kas skolas pedagokoris „Lielvārde”
pedagogu kolektīgiem u.c. Tiek rīkoieguvis otru
va profesionālisms
ti gan starptautiska,
nosaukumu –
un mīlestība pret
gan nacionāla mēroZelta koris.
audzēkņiem
devuga pedagogu profesioši augstus sasniegunālās pilnveides kursi. Ar
mus konkursos un festivāValsts Kultūrkapitāla fonda un
los Latvijā un ārpus tās robežām. Lielvārdes novada domes atbal2011. gadā XVI Latvijas mūzikas stu tiek īstenoti arī nacionāla un
skolu konkursā pūšaminstrumentu reģionāla mēroga projekti (Etno
spēlē Lielvārdes Mūzikas skola tika diena Lielvārdē, Aspazijai -150,
apbalvota kā labākā mūzikas skola u.c.). Uzsāktas arī jaunas tradīciLatvijā ārpus Rīgas.
jas – Darba svētku koncerti, kuros
Kopš 2013. gada, kad ilggadī- skolas pedagogi ar koncertu sveic
gais direktors Antonijs Kleperis labāko skolas audzēkņu vecākus,
nodeva skolas vadību jaunās rokās, draudzības koncerti, interešu izglīesam turpinājuši aizsāktās tradī- tības audzēkņu koncerti u.c.
cijas, nodrošinot gan profesionāŠis mācību gads ir skolas jubilelās ievirzes audzēkņu kvalitatīvu jas gads – tas tiek svinēts vērienīizaugsmi, gan intensīvu koncert- gi. Jau notikuši 6 dažādi koncerti,

kuros piedalījušies arī profesionāli mūziķi, dodot iespēju topošajiem māksliniekiem uzstāties kopā
ar profesionāļiem. Klavieru nodaļas koncertā “Krāsainie taustiņi”
piedalījās aktrise Ieva Pļavniece,
stīgu instrumentu nodaļas koncertā “Četru stīgu stāsti” – klavierkvartets “Quadra”, pūšaminstrumentu
nodaļas koncertā skanēja dažādas
flautas Anda Klučnieka izpildījumā,
Arvīda Kazlauska saksofons un Aijas
Andrejevas dziedātās dziesmas.
Kora klases koncertā “Pa jokam...
Uzdziedāsim?” tika uzņemti ciemiņi no Rīgas Doma kora skolas –
meiteņu koris “Tiara” Airas Birziņas
vadībā, akordeona klases koncerta
“Jautrās notis” apmeklētājus priecēja koncerta viesis, izcilais akordeonists Kaspars Gulbis, bet kokles
klases koncertā “Koklītes koklēja”
bija iespēja dzirdēt un kopā spēlēt
ar izcilo koklētāju ansambli “Dzītari”
Daces Cerbules vadībā. Koncertu
maratons noslēdzās ar īstu danču
vakaru, kuru vadīja skolotāja Dace
Priedoliņa, bet spēlēja Lielvārdes
Mūzikas skolas tradicionālās mūzikas kapela skolotājas Dārtas Dravas
vadībā, piepalīdzot „Brīvajiem danču
muzikantiem” no Ķeguma.
Lielvārdes Mūzikas skolas 25
gadu jubilejas Noslēguma koncerts notiks 21. maijā plkst.
17.00 kultūras namā “Lielvārde”.
Tajā piedalīsies gan skolas labākie audzēkņi, gan absolventi,
gan pedagogi – esošie un bijušie.
Aicināti visi absolventi, pedagogi,
vecāki, novadnieki un citi intere-

Toms Antons,
Lielvārdes Mūzikas skolas
audzēknis, šobrīd 12 gadus vecs,
jaunietis Mūzikas skolu apmeklē no
6 gadu vecuma

pat vairāk laika nekā tikai mācību
nodarbībās.

25 gados Lielvārdes Mūzikas skola nostaigājusi garu ceļu – šajā
laikā ir tapušas tradīcijas, kuras turam godā vēl arvien, ir bijuši
valsts un arī pasaules mēroga panākumi, skolu absolvējuši daudzi
tagad visā valstī pazīstami cilvēki. Varu droši teikt – mums ir ar ko
lepoties. Ar tradīcijām, panākumiem un, protams, arī nākotnes
iecerēm.
Lielvārdes Mūzikas skola dibināta 1990. gadā. Gadā, kad atjaunota
arī Latvijas Republikas neatkarība.
Var teikt, ka mēs esam vienaudži
atjaunotajai Latvijas valstij. Skolas
vēstures pirmās lappuses rakstītas Ausekļa ielas 14. namā. Mazās
un caurstaigājamās klasēs vienlaicīgi tika spēlētas klavieres un kokles, pūstas flautas un trompetes.
Mazajā kamerzālē dziedāja kori,
bet blakus telpās notika solfedžo
stundas. Jau pēc trīs gadiem skolas kolektīvs pārcēlās uz plašākām
mācību darbam piemērotākām telpām Dravnieku ielā 8, kur skola
atrodas joprojām.
Skanīgajā koncertzālē aizsākās jaunas tradīcijas – decembrī
Adventa svētdienu koncerti, pavasarī visu skolas audzēkņu atklātie koncerti vecākiem un citiem
klausītājiem. Katra mācību gada 1.
septembri ieskandināja gan populāri mūziķi, gan pašmāju talanti.
Skolas audzēkņi un pedagogi aktīvi
iesaistījušies novada un citos muzikālajos pasākumos Latvijā un ārpus
tās robežām. Skolas 343 absolventi ir devuši lielu ieguldījumu
mūzikas skolas un Lielvārdes vārda
popularizēšanā.
Skolas lepnums nemainīgi visus
šos gadus ir koris „Lielvārde”. Koris

FAKTI PAR LIELVĀRDES
MŪZIKAS SKOLU:
• Skola dibināta 1990. gadā.
• Skolu absolvējuši 343 audzēkņi.
• Skolas pirmais direktors
(no 1990. līdz 2013. gadam)
– Antonijs Kleperis.
• Skolas pašreizējā direktore (no
2013. gada) – Mārīte Puriņa.
• Skolas lepnums visus šos
gadus ir koris „Lielvārde”.
• Skolā apgūst
taustiņinstrumentu (klavieres
un akordeons), stīgu
instrumentu (vijole, čells, kokle),
pūšaminstrumentu (flauta,
klarnete, saksofons, trompete,
trombons, tuba) spēli, kā arī
vokālo mūziku (kora klase).
• Skola ir Lielvārdes
novada domes dibināta
profesionālās ievirzes izglītības
iestāde mūzikas izglītības
programmu īstenošanai.
senti. 14. maijā pl.11:00 Lielvārdes
Mūzikas skolā uz pirmo mēģinājumu sanāks kora klases absolventu koris, uz kuru aicināti visi bijušie koru “Lielvārde” un “Sidrabiņš”
dziedātāji. Ar šo skolas 25 gadu
jubilejas koncertu tiks aizvērta
viena lappuse Lielvārdes Mūzikas
skolas vēsturē, lai atvērtu nākamo,
kuru tagad rotās arī jauns nosaukums: Lielvārdes novada Mūzikas
un Mākslas skola.

Mārīte Puriņa,

Lielvārdes Mūzikas skolas
direktore

VIEDOKĻI
Vēsma Graudiņa,
Lielvārdes Mūzikas skolas skolotā
ja, strādā skolā no tās dibināšanas
dienas, kopā skolotājas darba
mūžs stiepjas 42 gadu garumā
- Lielvārdes Mūzikas skolā īstie
ziedu laiki, manuprāt, bija tieši
pirmie pastāvēšanas gadi, protams, arī mani pirmie audzēkņi spilgti iespiedušies atmiņā.
Viņiem pašiem bija liela „vilkme” apgūt visu jauno un mācīties. Tieši šādi bērni jau arī ir vislielākā motivācija pašiem skolotājiem. Pie mums mācījās bērni
ne tikai no Lielvārdes vien, pirmajiem audzēkņiem nebija grūti
uz skolu doties arī, piemēram,
no Rembates. Šobrīd situācija
ir nedaudz citādāka, bērni aiz-

vien mazāk mācās, bet viņu prāts
ir noslogots ar citām nodarbēm.
Kaut arī kopumā bērni kļuvuši
talantīgāki, tomēr ne vienmēr liek
lietā savas spējas pilnībā. Agrāk
mums bija tikai retas zvaigznītes, taču tagad šo mazo zvaigznīšu, kam priekšā varētu būt liela
mūziķa karjera, skaits ir krietni
audzis. Kā skolotāja varu teikt, ka
darbā nekādi neiztikt bez milzīga
entuziasma, kas raksturīgs vairumam mūsu pedagogu, jo skolotājs nav tikai profesija, šis darbs
ir jāmīl, tam jābūt par sava veida
hobiju, pat dzīvesveidu. Lielvārdes
Mūzikas skolas kolektīvu uztveru
kā lielu ģimeni, atrodoties tajā,
rodas sajūta gluži kā lielā radu
pulkā.

- Mums mājās bija vecas klavieres, sāku mājās tās „iemēģināt” un
jutu, ka sanāk. Vēlāk devāmies uz
skolu, un arī tur atzina manas prasmes. Skolā spēlēju klavieres, saksofonu un nodarbojos ar solo dziedāšanu. Salīdzinot ar mazākajām klasēm, tagad ir pieaugusi arī slodze.
Pagājušajā gadā biju Dziesmu svētkos, braucu uz nometnēm un aktīvi
piedalījos dažādos konkursos. Skolā
ir ļoti atsaucīgi, saprotoši un sirsnīgi
skolotāji, kuri vienmēr izpalīdz. Uz
skolu noteikti dodos ar prieku un
man vienmēr gribas skolā pavadīt

Dita Tomsone,
Lielvārdes Mūzikas skolas absolven
te, kordiriģente
- Protams, skola jau nav tikai
mācības vien. Kā jebkurā skolā arī
Mūzikas skolā mums bijuši savi piedzīvojumi un pat „krīzes situācijas”. Prātā palicis kāds visai kuriozs
atgadījums, kas tolaik šķita kā pati
nopietnība. Savulaik skolā klīda baumas par apkārt braukājošu melnu
automašīnu „Volga”, kuras vadītājs
it kā meklējis gaišmatainus bērnus, lai no tiem veidotu plācenīšus.
Labākais šajā „šausmu stāstā” ir tas,
ka šo baumu dēļ bērni saliedējās –

gaišmatainie sāka staigāt kopā ar
tumšmatainajiem, jo viņus taču
„Volgas” vadītājs plācenīšu gatavošanai nemeklēja... Taču ja runājam
nopietni, tad Lielvārdes Mūzikas
skola man saistās tikai ar pašām
labākajām atmiņām. Šeit ir profesionāli skolotāji, iegūtas vērtīgas
muzikālās zināšanas, bet Mūzikas
skolas skolasbiedri bija kolosāli jau tolaik un arī tagad palikuši
labi draugi. Esmu turpinājusi mācības mūzikas jomā, un Lielvārdes
Mūzikas skolā iegūtās zināšanas
ir lieti noderējušas un vienmēr
atzinīgi novērtētas arī no tālāko
pedagogu puses. Milzīgs paldies
Antonijam un Beātei Kleperiem,
manos Mūzikas skolas gados viņi
man bija kā otrie vecāki.

Kultūra
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Bijušais Mūzikas skolas direktors:

„Mums bija sajūta, ka izdosies.”
Antonijs Kleperis Lielvārdes Mūzikas skolu vadījis vairāk nekā 23
gadus. Tieši viņš ir ne tikai skolas pirmais direktors, bet, šķiet,
arī skolas dvēsele – iedibinājis vairumu tradīciju, bijis klāt skolas
dibināšanas brīdī, veidojis skolas audzēkņu un absolventu pirmos
soļus mūzikā un kaldinājis viņu panākumus. Šobrīd pieredzējušais
pedagogs ir bērnu vokālās studijas „Mikauši” koncertmeistars un
senioru kora „Kamene” vadītājs. Starp citu, vokālā studija „Mikauši” šogad atzīmēja 35. gadadienu, līdz ar to apaļa jubileja ir ne tikai Lielvārdes Mūzikas skolai, bet arī Baibas un Antonija vadītajam
bērnu ansamblim. Lielvārdes Mūzikas skolas bijušais direktors par
piedzīvoto darbā Lielvārdes Mūzikas skolā stāsta intervijā „Lielvārdes Novada Ziņām”.
Kāds bija pats sākums certi. Visu jau šeit nemaz neuzskaitīt, taču, domāju, mūsu skolas
Lielvārdes Mūzikas skolai?
Dibinot skolu, mums izdevās audzēkņi var ar pozitīvām emovienuviet Lielvārdē pulcēt labā- cijām atcerēties skolā pavadīto
kos un darbīgākos mūzikas virzie- laiku.
na skolotājus. Tas Lielvārdē bija
Varbūt ir kāds īpašs audzēknis,
kas jauns un nezināms. Būtībā
mēs visu veidojām no pilnīgas kuru noteikti gribētu pieminēt?
Tādu noteikti ir daudz. Un kā
nulles. Taču mums bija sajūta, ka
izdosies. Un, jāsaka, tiešām tā arī pedagogs varu teikt, ka būtībā
jau jebkurš audzēknis ir īpašs. Pat
notika, mēs spējām
tad, ja viņš nekļūst par profesioaudzēkņiem piedānālu mūziķi. Tomēr īpaši gribētu
vāt gan daudzveipieminēt pašlaik Polijā dzīdīgas iespējas, gan
vojošo pianisti Jekaterinu
kvalitatīvu apmāPašam
Sarajevu, trompetiscību.
Lielvārdes
Lielvārdes novadam tus Jāni Sirmo, Valdi
Mūzikas skola pieir spēcīgas saknes
Bizunu, kordiriģendāvāja tolaik uniun jebkura kopta
tes Ilzi Bērziņu, Ditu
kālu iespēju bērvai no jauna
Tarvidu, Sintiju Šmiti,
niem apgūt kokles,
iedibināta tradīcija
kā arī daudzus citus
akordeonu, pūšamo
tās tikai stiprina.
absolventus, kuri turinstrumentu spēli,
pina mācības mūzidibinājām arī kora klasi,
kas vidusskolās un Latvijas
mūsu galvenais uzstādījums bija, lai bērni būtu izglītoti. Mūzikas akadēmijā.
Skolas vēstures lappusēs ierakKas šajos 25 gados skolā
stījām arī tradīcijas, piemēram,
pavasaros bērni saviem vecākiem un novadā mūzikas jomā ir
veltīja īpašu koncertu, tāpat jop- mainījies?
Nenoliedzami, bērni ir kļuvuši
rojām notiek arī Adventes kon-

izvēlīgāki, jo šobrīd ir ļoti daudz
iespēju, piemēram, Lielvārdē
popularitāti iemantojis florbols,
tas tiešām pie mums ir lielā
cieņā. Savulaik šādas izvēles
iespējas nebija, tāpēc, iespējams, Mūzikas skola bija populārāka. Taču šeit ir arī pozitīvā puse
– var droši teikt, ka bērni, kuri
vēlas attīstīt savas profesionālās prasmes un darboties, spēs
atrast sev interesējošu nodarbi.
Iespējas interešu izglītībā ir. Un
tas ir ļoti apsveicami. Ja runājam
tieši par Mūzikas skolu, tad viens
no virzieniem, kurā būtu jāstrādā aktīvāk, ir pūšaminstrumentu
klases attīstība. Šobrīd maz zēnu
izvēlas spēlēt šos instrumentus,
taču būtu ārkārtīgi labi, ja mēs
varētu izveidot pūtēju orķestris
ar metāla pūšaminstrumentiem
– iespējas skolai ir.
Lielvārdes Mūzikas skola
pāršķir jaunu lappusi savā
vēsturē, kļūstot par Lielvārdes
novada Mūzikas un Mākslas
skolu. Kāds būtu jūsu kā ilggadīga skolas direktora novēlējums jaunajai paaudzei?
Turpināt aizsāktās tradīcijas. Pašam Lielvārdes novadam
ir spēcīgas saknes un jebkura kopta vai no jauna iedibināta tradīcija tās tikai stiprina.
Protams, novēlu izprotošus skolotājus un rūpīgus un mērķtiecīgus audzēkņus – izturību, atsaucību un savstarpēju sapratni.

Rolands Ostrovskis,
Lielvārdes Novada Ziņas

Antonijs Kleperis vadījis Lielvārdes Mūzikas skolu 23 gadus – no tās dibinā
šanas līdz pat 2013. gadam, kad skolas direktores pienākumus sāka pildīt
pašreizējā skolas vadītāja Mārīte Puriņa.

Sieviešu koris „Lēdmane” talko Staburagā
Jau astoto gadu Latvijā notiek Lielā Talka. Pasākuma ideja ir brīvprātīga līdzdalība vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu
un labi padarīta darba sajūtu, lai mūsu Latvija 100.dzimšanas
dienā būtu tīra un sakopta.
Ar vīru kori „Staburags” no
Aizkraukles mūs saista dziesmotas
draudzības saites. Staburaga vīri
pirms pāris gadiem viesojās pie
mums, un šogad mēs devāmies
atbildes vizītē pie viņiem.
Kopīgi talkojām Staburaga pagastā Vīgantes muižas parkā. Mājas
„Staburags”, kurās dzīvo rakstniece Māra Svīre, atrodas uz robežas
starp Staburaga un Seces pagastiem. Patiesībā – Seces pagastā,
bet, kā uzsvēra Staburaga pagasta pārvaldes vadītāja Aina Ķīse,
Māra Svīre ir mūsējā. Mēs sakopām
vienu no mūsu Latvijas svētvietām- Daugavas krastu, kur 6 metru
attālumā no krasta un 9 metru dziļumā atrodas 18,5 metrus augstā
kaļķakmens iežu klints Staburags,
kas upes dzelmē tika nogremdēta 1965. gadā pēc Pļaviņu HES
uzcelšanas. Cik daudz mūsu likteņupe Daugava ir piedzīvojusi
pārestības, tas ir prātam netverams! Cik daudz pasakaini skaistu vietu tagad atrodas upes dziļumos! Arī liela daļa Vīgantes parka
teritorijas un 1936.gadā būvētās
Liepavota estrādes (1990.g. uzcel-

ta jauna). 1939. gadā uzstādītā tēlnieces Aleksandras Briedes
skulptūra „Daina” – meitene ar
kokli – tika demontēta, jo tā mirka
ūdenī (1978. gadā tēlniece izgatavoja kopiju, kura uzstādīta parkā).
2001. gadā Vīgantes muižas parkā
Staburaga piemiņai tika atklāts tēlnieces Solveigas Vasiļjevas veidojums “Dieva auss”. Lai izveidotu šo
piemiņas zīmi, no Siguldas atveda 23 tonnas smagu dižakmeni.
Tajā iekala lielu, rupji tēstu konisku iedobi un apbēra ar 500 tonnu
zemes kalnu tā, lai pats dižakmens nebūtu redzams. No izveidotā zemes kalna ārpusē redzams ir
tikai izkaltais caurums. Apkārt piemiņas vietai tiek stādīta ozolu birzs,
veidotas puķu dobes. Šo teritoriju, kas atrodas blakus Māras Svīres
mājai, mēs kopīgi ar “Staburaga”
vīriem sakopām. Kad darbi bija
pabeigti, arī vīru vārītā zupa bija
gatava un, apmetušies rakstnieces
pirts priekšplānā, ar baudu tiesājām gardo virumu. Uz atvadām pēc
rakstnieces lūguma, vareni noskanēja „Mazs bij tēva novadiņis” abu
koru izpildījumā. Tālāk mūsu ceļš

veda uz Staburaga saieta namu,
kur vietējie iedzīvotāji varēja baudīt
mūsu kora izpildījumā gan tautas
dziesmas, gan arī R. Paula dziesmas. Savukārt Staburaga vīru koris
diriģentes Māras Batragas vadībā
izpildīja vairākas dziesmas, kuru

galvenā tēma – medības. Koncerta
noslēgumā – vīru un sievu kopkora
repertuārs. Dziesmas no šīs vasaras
kopkoru salidojuma Cēsīs. Liels paldies Staburaga vīriem par šo brīnišķīgi piepildīto dienu! Braucot mājup
no Staburaga saieta nama, uz

mums noraudzījās un it kā atvadu
sveicienu pamāja Jancis un Mārcis –
Valda grāmatas „Staburaga bērni”
tēli, kas atveidoti koka skulptūrās.

Veneranda Trumekalne
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Veicinās patriotismu
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
un dažādu paaudžu sadarbību piedalās projektā “Skolu kartinga kauss”
Projekta “Vecie un jaunie” mērķis ir veidot un stiprināt jauniešu
piederības sajūtu Latvijas valstij un Lielvārdes novadam, lai vairāk
jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs Lielvārdes
novadā, veidojot Latvijas valsts simtgadei veltītās aktivitātes un
veicinātu dažādu paaudžu sadarbību. Projektu īstenos Lielvārdes
novada Jauniešu dome sadarbībā ar Lielvārdes Pensionāru biedrību.
Projekta tiešā mērķauditorija ir
13 – 25 gadus veci Lielvārdes novadā (Lielvārdē, Lielvārdes pagastā,
Jumpravas un Lēdmanes pagastos)
dzīvojošie jaunieši.
Projekta ietvaros tiks īstenoti šādi pasākumi – sarīkota izstāde no 11.-25. septembrim “Vecie un jaunie”, bet 23.
septembrī notiks diskusija “Kas ar
mums noticis 100 gadu laikā?”.
Izstādē būs redzami dažādi seni
priekšmeti, ko mūsdienās vairs
neizmanto, kā arī tādas lietas, kam
pielietojums nav mainījies daudzu
gadu laikā. Šos dažādos priekšme-

tus projekta laikā būs apkopojuši jaunieši sadarbībā ar Lielvārdes
Pensionāru biedrību. Projekta kopējais finansējums ir 1835,10 EUR,
kuru pašvaldība ir ieguvusi atklātā
projektu konkursā. Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Aicinām visus iedzīvotājus, ja
jums ir saglabājusies kāda senlieta,
sazināties ar Jauniešu domes pārstāvi Sintiju, tālr. 27561830.
jaunatnes lietu speciāliste

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina ar pretendentu atlasi (pirmpirkuma tiesības) nekustamā īpašuma Parka iela 19, Lielvārdē, garāžu
telpas Nr.8,11,12,13,17,19,22,31,36,38,45,56,66,75,76,77,83,92,93,
102,104,107,108,116,119,126.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
lielvarde.lv. Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā
(300.kab.), no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 15.jūnijam plkst.15.00.
Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma E. Kauliņa alejā
Lielvārdē 13-6 izsole
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamo īpašumu:
Platība Sākumcena Solis Drošības Izsole
(EUR)
(EUR) nauda
(EUR)

Dzīvoklis E.Kauliņa 58,4
Nr.16
aleja 13, m2
Lielvārde

8900

100

720

14.06.
2016.
plkst. 14.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kab.), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
darbdienās no plkst.9.00 līdz 15.00, tālr.65020839, e-pasts: dome@lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), no
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016. gada 13. jūnijam plkst.15.00.
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas speciālā internātpamatskola mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu
– Mikroautobusu Ford Transit, valsts reģistr.Nr.FS3049, 1.reģistrācijas
datums 07.01.2004., odometra rādījums 269147 km, TA termiņš ir
13.05.2016., degviela –benzīns, par nosacīto cenu EUR 1535,00 (ar
PVN), ar 10% (EUR 153,50) nodrošinājumu no kustamās mantas nosacītās cenas, reģistrācijas naudu – EUR 5,00, ar izsoles soli – EUR 50,00.
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Lielvārdes novada pašvaldības kontā: reģ.Nr.90000024489, Valsts kase, konta Nr.LV57TREL
9800932741410, kods TRELLV22.
Izsole notiks 2016.gada 19.maijā plkst. 1000 Jumpravas speciālajā internātpamatskolā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā, direktores kabinetā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pēc sludinājuma Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā http://www.lielvarde.lv./
Informācija pa tālruni: 65057568, 29424581, transportlīdzekli var apskatīt sazvanoties pa tālruni 26483788.
Pieteikumus pieņems Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas speciālajā internātpamatskolā, Jumpravas pagastā, Lielvārdes novadā līdz 2016.gada
18.maija plkst.1500. Samaksa izdarāma 7 darba dienu laikā no izsoles dienas.
Lielvārdes novada pašvaldības aģentūra, Jumpravas pašvaldības
aģentūra atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu
Īpašums

Sākumcena Solis Drošības
(EUR)
(EUR) nauda (EUR)

Lietots traktors MTZ-82 1800

Lai to veicinātu, skola 28. aprīlī svinīgā ceremonijā saņēma
“Extreme Kart” sporta kartingu.
Visas sezonas garumā par “LMT
Autosporta Akadēmijas kartingu
kausa” uzvarētāja trofeju cīnīsies
nevis individuāli sportisti, bet tieši
skola. Turklāt vērtēti tiks ne tikai
sportiskie rezultāti, bet arī skolas
komandas attieksme pret saņemto tehniku, kā arī skolas komandas
atpazīstamība un fanu kustība.

Renāte Mencendorfa,

Foto: A.Pikšens

jaunatnes lietu speciāliste

Renāte Mencendorfa,

IZSOLES

Īpašums Adrese

Projekta mērķis ir veicināt un
iedvesmot skolu audzēkņus
motivēti aizpildīt brīvo laiku, izglītot sevi tehniskajā jaunradē,
kā arī pievērsties autosportam.

100

180

Izsole
26.05.2016
plkst.10.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
lielvarde.lv vai Jumpravas pašvaldības aģentūrā (direktora kabinetā),
Daugavas ielā 6, Jumpravā, Lielvārdes novadā, darbdienās no plkst. 9.00 –
15.00, tālr. 65057417 vai 29378161, e-pasts: jpa@lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija Jumpravas pašvaldības aģentūrā (direktora kabinetā), no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 23.maijam plkst.17.00.

Noslēdzies 2016. gada jauniešu biznesa ideju konkurss
2016. gada martā jau otro gadu
norisinājās jauniešu biznesa ideju
konkurss. Jaunieši vecumā no 18-25
gadiem varēja iesniegt savas biznesa idejas pieteikumu, lai gan
interese par konkursu bija no vairākiem pretendentiem, tomēr, noslēdzoties konkursam, tika saņemts

viens pieteikums. Šī gada 18. aprīlī Lielvārdes novada domē konkursa komisija izvērtēja pretendenta
pieteikumu un pieņēma lēmumu
par atbalsta piešķiršanu jumpravietim Raivim Rozentālam, kurš plāno
piedāvāt burbuļfutbola pakalpojumus novada un Latvijas iedzīvotā-

jiem. Raivis konkursā no maksimālajiem 70 punktiem par savu biznesa idejas plānu ieguva 47 punktus,
kas, saskaņā ar konkursa nolikumu,
ir pietiekami, lai saņemtu pieprasīto atbalstu.

Renāte Mencendorfa,
jaunatnes lietu speciāliste

Jaunumi “Māras aptiekā” Lielvārdē
“Māras aptiekā” Lielvārdē, Raiņa ielā 5, no 2016.
gada 16. maija tiek atvērts farmaceitiskās aprūpes
kabinets. Šajā kabinetā aptiekas darba laikā varēs
izmērīt asinsspiedienu, bet otrdienās un piektdienās
no 9.00-12.00 noteikt cukura un holesterīna līmeni

asinīs ar ekspresdiagnostikas metodi. Sīkāka informācija pie aptiekas farmaceitēm vai pa tālruni 65053168,
mob. 26559448.

Lāsma Krūmiņa,
aptiekas vadītāja

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina pretendentu
pieteikšanos uz pašvaldības policijas jaunākā inspektora amatu
Galvenie amata pienākumi:
• piedalīties patrulēšanā kopā ar
inspektoru vai vecāko inspektoru;
• pieņemt no iedzīvotājiem
iesniegumus un paskaidrojumus;
• piedalīties apsekošanās kopā
ar Lielvārdes novada pašvaldības
dienestu darbiniekiem;
• nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības organizētajos
pasākumos;
• uzraudzīt pašvaldības policijas
autotransporta tehnisko stāvokli un
nodrošināt tā tīrību.
Prasības:
• pilngadīgs Latvijas Republikas
pilsonis;

• nav sodīts par tīšu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai
noņemšanas;
• nav notiesāts par tīšu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda;
• nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma
izdarīšanu;
• ir iegūta vismaz vidējā
izglītība;
• „B” kategorijas autovadītāja
apliecība.
Pieteikuma dokumentus (CV,
motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēs-

tuli (-es) pretendenti var iesniegt
līdz 2016. gada 20. maija plkst.
12.00 personīgi pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
1. stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā (administrācijas
darba laikā) vai nosūtīt uz e-pastu
dome.sekretare@lielvarde.lv vai pa
pastu Lielvārdes novada pašvaldībai
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, LV- 5070, uz aploksnes
norādot: “Konkursam uz Lielvārdes
novada pašvaldības policijas jaunākā inspektora amata vietu”.
Papildu informācija pa tālr.
65020832.

Mežos sācies ugunsnedrošais periods
Valsts meža dienests (turpmāk - VMD) ar 2016. gada 2. maiju nosaka
meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā.
Saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 34. punktu, meža ugunsnedrošajā laika posmā aizliegts:
1. Kurināt ugunskurus mežā un
purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos
ārpus šīs vietas;
2. Atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad
uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
3. Nomest mežā, purvos vai uz
tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai
gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un
citus priekšmetus;
4. Veikt mežā un purvos spridzi-

nāšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši
ierīkotas vietas;
5. Medībās un šaušanas nodarbībās
mežā un purvos lietot trasējošas lodes,
deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
6. Braukt ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža
apsaimniekošanai;
7. Ekspluatēt mežā, purvos vai
uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus
ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu

izplūdes sistēmu;
8. Bez saskaņošanas ar VMD mežniecību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt
uguns novērošanas darba veicējus.
Meža ugunsnedrošajā laika
posmā dedzināt ciršanas atlikumus
atļauts tikai ar VMD mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju.
Papildus minētajam, saskaņā
ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.1. pantu meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums
nodrošināt ugunsdrošības prasību
ievērošanu mežā, kā arī pēc VMD
amatpersonu pieprasījuma veikt
meža ugunsgrēka vietas uzraudzību
pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.
Meža degšanas gadījumā, lūdzam
zvanīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112.
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Četrgadīgais lēdmanietis
ātrākais braucienos ar divriteni
24. aprīlī norisinājās
SEB kalnu divriteņu
maratona 15. sezona.
Pirmajā posmā Cēsis Valmiera “Rasēns” bērnu
braucienos piedalījās arī
brāļi Adrians un Gustavs
Volkovi no Lēdmanes.
Sacensības pulcēja vairākus simtus jauno sportistu. Četrgadīgais Adrians
Volkovs izcīnīja uzvaru 2012.
gadā dzimušo un jaunāku
Adrians dzeltenajā līdera kreklā pēc
bērnu grupā, iegūstot dzelsacensībām.
teno līdera kreklu, ar kuru
arī stāsies uz starta līnijas nākama- velokrosos, un viņi ir apņēmības
jā posmā Smiltenē. Gustavs Volkovs pilni arī šogad cīnīties dažādās
piedzīvoja kritienu un zaudēja cerī- sacensībās. Adrians arī pagājušabas uz augstu vietu 2009. gadā dzi- jā sezonā izcīnīja vairākas uzvamušo velobraucēju grupā. Tas gan ras sacensībās Olainē un tepat
Lielvārdē. Arī Gustavs 2015. gada
viņam netraucēja godam finišēt.
Šī jau ir otrā riteņbraukšanas sezonā vairākas reizes kāpis uz
sezona abiem brāļiem, kuri ir pie- goda pjedestāla.
Andrejs Volkovs
dalījušies Ogres, Tomes un Baložu

Svētvakara iezvanīšana
un sestdienu vakaru mūzika
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā vasarā jau trešo gadu katru
sestdienas vakaru plkst. 21.00 notiks „SVĒTVAKARA IEZVANĪŠANA UN
SESTDIENU VAKARU MŪZIKA”.
Koncertu plāns jūnijā:
Sestdiena, 4. jūnijs plkst. 21.00: Jauktais koris „Teika”, jauktais koris
„Ozolzīle”, koris „Atvasara”, diriģente Daiga Galeja.
Sestdiena, 11. jūnijs plkst. 21.00: Sieviešu koris „Līgo”.
Sestdiena, 18. jūnijs plkst. 21.00: Valdis Dvorovs, vokāls, ģitāra.
Sestdiena, 25. jūnijs plkst. 21.00: Madara Bartulāne, saksofons.
Koncerti notiks gan baznīcas dārzā, gan dievnamā. Visi esat mīļi aicināti.

Trīskārtējie Lielvārdes basketbola
čempioni – “ELVI” basketbolisti
16. aprīlī Jumpravas vidusskolas
sporta zālē norisinājās Lielvārdes 3. basketbola čempionāta
fināls, kas notiek, pateicoties
Lielvārdes novada pašvaldības,
Lielvārdes novada sporta un
kultūras attīstības fonda un
basketbola mīļotāju atbalstam.

Vispirms laukumā devās komandas, kuras sacentās par čempionu kausu. “ELVI” komanda ne reizi
nav izjutusi zaudējuma rūgtumu un
negrasījās to izjust arī fināla spēles dienā. “ELVI” komanda, nokomplektējusi labāko pieejamo sastāvu, gaidīja savus pretiniekus – “Visa
Veida Kustība” basketbolistus.
Spēle bija saspringta un temps
ātrs, un jau sākumā “ELVI” basketbolisti ņēma spēles gaitu savās
rokās un noveda to līdz trešajam
čempionu titulam. Spēles rezultāts – 67:48. Punktus fināla spēlē
guva un čempiona kausu virs galvas varēja celt Rolands Mežapuķe
– 19,Edgars Breimanis – 14, Jānis
Jaundālders – 11, Dainis Tūtāns
– 10, Elvijs Ermanovskis – 6, Iļja
Nazarovs – 4, Vladislavs Kozlovskis
– 2. Jānis Badūns – 1, Oskars Tūtāns,
Lauris Krūmiņš.
Komandai “Visa Veida Kustība”
– otrā vieta. Finālā spēlēja un
punktus guva Aigars Delvers – 14,
Edgars Grazde – 10, Jānis Tūtāns – 9,
Kristaps Sijāts – 4, Toms Vaišļa – 4,
Jānis Celherts – 3, Valdis Pikšens –
3, Didzis Mežjānis – 1, Artis Āboliņš,
Māris Polis, Mārtiņš Tīdemanis,

“ELVI” basketbolisti.
Agris Pikšens.
Spēlē par bronzu tikās “LNSKF”
un “BK Jumprava” basketbolisti.
Jumpravas komanda izcīnīja bronzu, uzvarot ar 67:56. Bronzas
komandā spēlēja un punktus guva
Kristaps Rūde – 21, Emīls Josts
– 16,Mārtiņš Jansons – 10,Mārtiņš
Lasis – 8,Rihards Purgailis – 4,Gļebs
Peško – 4, Gatis Strautmanis –
2,Lauris Štekels – 2, Jānis Štekels,
Gunārs Galvanovskis.
“LNSKF” sastāvā spēlēja un
punktus guva Tomass Sparāns –
29, Edgars Sproģis – 9, Juris Arājs
– 9,Jānis Āboliņš- 3, Ivo Krontāls –
3, Renārs Skudra, Aigars Rudzītis,
Juris Paura.
Spēļu starplaikos norisinājās
dažādi konkursi un tika noskai

droti labākie spēlētāji: precīzākais
trīspunktnieku konkursā – Tomass
Sparāns (12 no 15), veiklības stafetes uzvarētājs – Oskars Tūtāns, slam
dunk uzvarētājs – Tomass Sparāns.
Skatītāju konkursa uzvarētājs –
Jānis Mazitāns.
Čempionāta beigās noskaidroti labākie spēlētāji dažādās nominācijās: rezultatīvākais spēlētājs –
Rolands Mežapuķe (142 punkti),
visvairāk realizētie trīspunktnieki –
Emīls Josts (18), precīzākais soda
metienu izpildītājs – Tomass Sparāns
(25/35, 71%), Facebook.com skatītāju balsojuma uzvarētājs –Tomass
Sparāns (517 balsis). Organizatoru
balva – Gļebam Peško.

Agris Pikšens,

novada sporta darba organizators

Apļu skrējienos noskrieti 260 kilometri
Aprīlis Lielvārdes novadā bija kustības mēnesis, un dažādo sportisko pasākumu mērķis bija rosināt iedzīvotājus padomāt par savu
ikdienu, pievērst vairāk uzmanības dažādām fiziskām aktivitātēm.
Kustēties nozīmē dzīvot – pat nelielas aktivitātes var ļaut sajusties
labāk visu dienu, jo atbrīvo arī prātu no dažādām negatīvām domām. Piedalīties kustību mēneša aktivitātēs bija aicināts ikviens
novada iedzīvotājs.

Viens no pasākumiem bija apļu
skrējieni. Dalībnieku izaicinājums
bija 20 minūtēs noskriet pēc iespējas
vairāk stadiona apļu. Skrējieni notika
Lielvārdē, Jumpravā, Lēdmanē, bet
kopumā tika organizēti četri standartposmi un viens īpašais skrējiens,
kurā apļi skaitīti netika. Kopumā
noskrieti 879 apļi, tas ir, 260 kilometri. Dalībniekiem, kuri piedalījās
visos apļu skrējienu posmos, organizatori dāvināja piemiņas kreklus, lai šos aktīvistus varētu atpazīt
skrienam pa Lielvārdes novadu un
Latviju. Paldies visiem dalībniekiem,
kas ieguldīja savus noskrietos apļus
kopējā rezultātā, īpaši paldies: Ingai
Orlovai, Aleksejam Orlovam, Artūram
Pokšānam un Rihardam Ludboržam.
Paldies arī visiem sociālo tīklu lietotājiem, kas kustējās, kustas un kustēsies. #EsKustosKoTu.

Agris Pikšens,

novada sporta darba organizators

Vasarsvētki

Jumpravas
Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskajā baznīcā

Lielvārdes novadā uz Baznīcu nakts pasākumiem aicina
Lēdmanes Sv. apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu
baznīca un Lielvārdes evanģēliski luteriskā baznīca

Pēc dievkalpojuma –
sadraudzība.
Visi mīļi aicināti!
2016. gada
15.maijā plkst.16.00
Tālrunis informācijai:
29158554

12 Novada notikumi
Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2016. gada 17. jūnijā.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 3. jūnijs.
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4290 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu Zane
Aperāne, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz
„Lielvārdes Novada
Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

Lēdmanē
13. maijā plkst. 19.00 		
Lēdmanes dievnamā
Ķeipenes vokālā ansambļa “Mirklis”
Vasarsvētku ieskaņas koncerts “Tev”.
15. maijā plkst. 11.00 		
Lēdmanes tautas namā
“Bērnu rīts. Eksperimenti ar sauso
ledu”.
17. maijā plkst. 18.00		
Lēdmanes tautas namā
Edmunda Glūdiņa foto izstādes
“Saulgriežu laiks” atklāšana un VEF
Kultūras pils vīru vokālā ansambļa
koncerts.
Izstādes
No 16.maija līdz 15.jūnijam
Edmunda Glūdiņa foto izstāde “Četri
gadalaiki”.
No 17.06. – 25.07. Edmunda Glūdiņa
foto izstāde “Saulgriežu laiks”.

Lielvārdē
13. maijā plkst. 14.00 		
Kultūras namā “Lielvārde”
Lielvārdes novada skolu olimpiāžu
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un konkursu uzvarētāju godināšanas pasākums.
21. maijā plkst. 17.00		
Kultūras namā “Lielvārde”
Lielvārdes Mūzikas skolas 25
gadu jubilejas Noslēguma koncerts. Piedalīsies gan skolas labākie audzēkņi, gan absolventi, gan
pedagogi – esošie un bijušie. Ieeja
bez maksas.
21. maijā plkst. 19.00 Andreja
Pumpura Lielvārdes muzejā
Muzeju nakts pasākums “Katrām
durvīm sava atslēdziņa”.
22. maijā plkst. 14.00 		
Rembates parkā Spīdalas saliņā
Deju kolektīva “Pūpolītis” sezonas
noslēguma koncerts “Nu atnāca
vasariņa” (Lietus gadījumā koncerts
notiks Kultūras namā “Lielvārde”).
Ieeja bez maksas.
5. jūnijā
Pie kultūras nama “Lielvārde”
Rembates parka svētki
Rembates parkā plkst.14.00
Tirdziņš.
Atrakcijas bērniem.
Foto orientēšanās „Iepazīsti Remba
tes parku”.
Kultūras namā “Lielvārde”
plkst. 15.00 un plkst. 17.00
Animācijas filma bērniem “Lupatiņi
un draugi” seansi.
Spīdalas saliņā plkst. 22.00
Lielvārdes Tautas teātra izrāde: Inese
Tālmane “Asās mēles”.
Pie kultūras nama “Lielvārde”
plkst. 19.00
Koncerts “Noktirne puķei”.
Piedalās:
Sieviešu
vokālais
ansamblis
„Pusnakts stundā”.
Tomes dāmu vokālais ansamblis
Vokālās studijas “Mikauši” vecāko
grupu ansambļi.
plkst. 20.00
Koncerts - Andris Ērglis ar pavadošo
grupu Jāņa Strazda vadībā. Biļetes
cena uz Andra Ērgļa koncertu 5,00
EUR. Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras namā “Lielvārde” no 9. maija.
Izstādes:
Līdz 15. maijam
Kultūras namā “Lielvārde”
Lielvārdes un Ķeguma novada skolu

vizuālās un lietišķās mākslas skolēnu
darbu izstāde “Pavasara raibumiņi”.
No 16. maija līdz 22. jūlijam
Kultūras namā “Lielvārde”, Kārļa
Freiberga foto izstāde “Gadalaiki”.

Jumpravā
13. maijā plkst. 21.00		
Jumpravas kultūras namā
Pavasara balle ar grupu “Klibs taurenis”. Īsti pavasarīgā svētku noskaņā aicinām Jumpravas iedzīvotājus
izdejoties un baudīt labu mūziku.
Topošajiem absolventiem balle par
brīvu! Ieeja: līdz plkst.22.00 - 2,00
EUR, no plkst.22.00 - 3,00 EUR.
Galdiņu rezervācija pa tālr.
65057616; 25450061, elektroniski: knjumprava@lielvarde.lv vai
Jumpravas kultūras namā.
21. maijā plkst. 19.00		
Jumpravas kultūras namā
Aijas Ērgles 10 darba gadu jubilejas
koncerts “Svinam svētkus!”.
Sanākot kopā jauniešu deju kolektīva „Jumpraviņa” un vidējās paaudzes deju kolektīvam „Saime” esošajiem un bijušajiem dejotājiem,
deju rakstos izdejosim un svinēsim Aijas Ērgles 10 darba gadus
Jumpravas kultūras namā! Koncertā
priecēs Aijas vadītie kolektīvi
“Jumpraviņa” un “Saime”, bet pasākuma neformālajā daļā, pēc koncerta, tiek aicināti esošie un bijušie
dejotāji, sirsnīgai svētku atzīmēšanai. Ieeja bez maksas.
31. maijā plkst. 19.30		
Jumpravas kultūras namā
Nodarbību cikls “Piedzīvo saulgriežus!”. Pirmā nodarbība.
Gatavojoties saulgriežu svinēšanai,
Jumpravas kultūras namā, norisināsies nodarbības, kurās būs iespējams izzināt vasaras saulgriežu tradīcijas, rituālus, zāļu gudrības, izdziedāt līgotnes un sadancot... Folkloras
kopa “Liepu laipa” un vadītāja Vita
Talla dalīsies savās zināšanās un
prasmēs par saulgriežu burvību un
spēku. Aicinām pieteikties nodarbībām rakstot uz e-pastu: knjumprava@lielvarde.lv vai pa tālr.
25450061, 65057616.
Ieeja bez maksas.

4. jūnijā plkst. 16.00		
Jumpravas kultūras namā
Jolantas Kirsanovas diplomdarba koncerts „Maziņš esmu es, ātri
augšu es...”.
Ieeja bez maksas.
4. jūnijā plkst. 22.00
Pie Jumpravas kultūras nama
Brīvdabas kino seanss.
7. jūnijā plkst. 19.30		
Jumpravas kultūras namā
Nodarbību cikls “Piedzīvo saulgriežus!”. Otrā nodarbība.
Aicinām izzināt vasaras saulgriežu
tradīcijas, rituālus, zāļu gudrības,
izdziedāt līgotnes un sadancot kopā
ar folkloras kopu “Liepu laipa” un
vadītāju Vitu Tallu. Aicinām pieteikties nodarbībām rakstot uz e-pastu:
knjumprava@lielvarde.lv vai pa tālr.
25450061, 65057616.
Ieeja bez maksas.
9. jūlijā plkst. 12.00 		
Lielvārdē
Bērnības svētki
Gaviļniekus lūdzam pieteikt kultūras namā „Lielvārde” vai pa tālr.
65053684; 29192564 līdz 21.
jūnijam.
14. jūnijā plkst. 19.30		
Jumpravas kultūras namā
Nodarbību cikls “Piedzīvo saulgriežus!”. Trešā nodarbība.
Aicinām izzināt vasaras saulgriežu
tradīcijas, rituālus, zāļu gudrības,
izdziedāt līgotnes un sadancot kopā
ar folkloras kopu “Liepu laipa” un
vadītāju Vitu Tallu.
Aicinām pieteikties nodarbībām
rakstot uz e-pastu: knjumprava@
lielvarde.lv vai pa tālr. 25450061,
65057616.
Ieeja bez maksas.
23. jūnijs plkst. 19.00		
Jumpravas Estrādes parkā
Tradīciju pasākums “Jāņu dienu
pavadot”.
Izstādes:
Līdz 30. maijam
Santagoras izstāde “Vēsture veidojas šodien”.
Līdz 12.maijam Jumpravas Mūzikas
un Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde.

Muzeju nakts pasākums
„Katrām durvīm sava atslēdziņa”
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs aicina
2016. gada 21. maijā plkst. 19.00 visus uz Muzeju nakts
pasākumu „Katrām durvīm sava atslēdziņa”.
Programmā: smilšu kino, brīvdabas kino, teātra
izrāde, radošās darbnīcas, interaktīva nodarbība
„Klēts stāsti”, izstāde „Gadsimtu durvis”.

Līdzjūtības
Lēni, lēni, klusi, klusi
Nu tu aizej dusēt, māt.
Rīta saule, mīļi vārdi
Nespēj tevi modināt.

Sirsnīgi sveicam
aprīļa
jubilārus!
70. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Anatoliju Cibli
Rudīti Koroļkovu
Albertu Saldavu
Jumpravas pagastā
Vilhelmu Hmeļevski
Pāvelu Lesničenoku
Lēdmanes pagastā
Jāni Dekterovu
Ēriku Stikuti
Juri Lihaču
75. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Vitoldu Aizbaltu
Mariju Dubinsku
Tatjanu Ruževičeni
Vizmu Mišķi
Jumpravas pagastā
Rūtu Spuļģi
80. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Andri Širovu
Olgu Jakovļevu
Jumpravas pagastā
Matronu Pastari
Lēdmanes pagastā
Maiju Berneri
85. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Ojāru Biķi
Ģertrūdi Ivanovu
Artūru Skromuli
Jumpravas pagastā
Dzidru Kaminsku
90. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Viktoru Kohanovu
Jumpravas pagastā
Annu Lagocku
Irēnu Buraku
Mīļi sveicam 2016. gada
aprīlī Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā
Mariannu,
Danielu

Skumju brīdī esam kopā un izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu kolektīva vadītājam Andrim Koknevičam,
no māmiņas atvadoties.

Jumpravas pagastā
Intu

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lāčplēsis”

Lielvārdes pagastā
Dominiku

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas.
Lūcij, esam kopā ar Tevi un Tavu ģimeni,
no vectētiņa atvadoties!

2016. gada aprīlī no mums
šķīrušies (miršana reģistrēta
Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļā):

Lielvārdes pamatskolas 1.b klases skolēni, vecāki,
klases audzinātāja

Lielvārdes pilsētā
Ivars Pabrūklis, dzim. 1945.g.
Pāvels Meļņičuks, dzim. 1938.g.

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

