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Lielvārdes
NOVADA ZIŅAS

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Pavasarīgi saulainas un ģimeniski siltas Lieldienu brīvdienas!
Lai jaunu domu un darbu piepildīts turpmākais laiks!
Lielvārdes novada pašvaldības vārdā – Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis

Izstrādāts Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas
stadiona būvprojekts
Edgara Kauliņa vidusskolas sporta laukuma projektēšana veikta at
bilstoši darba uzdevumam, lai izsludinātu konkursu par būvniecības
darbiem. Projektēšanas uzdevums ir pilnīga sporta laukuma atjau
nošana ar mērķi izstrādāt sporta laukuma pārbūves būvprojektu.
Būvprojektā iekļauti šādi
uzdevumi:
1. Projektēt lietusūdens atvadi;
2. Projektēt sporta laukuma
pārbūvi ar šādiem galvenajiem
parametriem:
2.1. futbola laukums un skrejceļi (četri celiņi pa perimetru – 250m,
6 celiņi no starta līdz finišam –
120m), aizsargājošs nožogojums
laukuma dienvidu galā aiz futbola
laukuma;
2.2. augstlēkšanas sektori un
lodes grūšanas sektors sporta laukuma galos;
2.3. tāllēkšanas bedre skrejceļa
sestā celiņa galā;

2.4. vieglas konstrukcijas mobilās tribīnes ar sēdvietām, saliekamas un pārvietojamas;
2.5. šķēpa mešanas ieskrējiena josla;
2.6. laukums, kurā izvietojamas
pārvietojamas sezonas tualetes;
2.7.
sporta
laukuma
apgaismojums.
3. Projektēt žogu ap sporta laukuma teritoriju.
Šobrīd notiek projekta saskaņošana. Stadiona būvdarbus plānots
uzsākt vasarā un pabeigt šogad.

Aigars Kruvesis,

Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas direktors

Uzticības krusta ceļš mūža garumā
Rembates parkā iecerēts veidot
goda krēslus izciliem lielvārdie
šiem. Ķēniņu krēslus cilvēkiem,
kuriem piemita karaļu sirdis. Kā
pirmo izveidoja krēslu diri
ģentam Paulam Kveldem, bet
šogad, pilsētas svētkos, tādu
paredzēts uzstādīt varenas liel
vārdiešu dzimtas pārstāvjiem –
Verai un Arvedam Paegļiem.
Rīta agrumā, kad pāri Daugavai
vēl pārsegta miglas sagša un parka
koki, saplūduši ar piena balto apkārtni, lēnām notrauc nakts dzestrumu,
bet varbūt vēlās pievakares stundās,
kad liepas satumst, zaros noklust
vēji un savāds gurdums zāli lejup
māc, šajos krēslos nāks apsēsties
vāji sajūtamas, rēnas gaismas caurstrāvotas būtnes. Kas būs šie tēli,
no kurienes viņi ieradīsies un kāpēc
iedrošināsies sēsties vien karaļiem
paredzētajās vietās? To sievieti, kura
apsēdīsies Veras un Arveda krēslā,
es pazīstu. Daiļā dāma neapkaunos
augsto krēslu, vien pagodinās to, jo
pati nāk no ķēnišķas dzimtas. Miglas
villainē tērptās un saules staru rotās
mirdzošās būtnes vārds ir UZTICĪBA.
Uzticība ar pilnām tiesībām drīkstēs sēdēt Veras un Arveda Paegļu
krēslā, jo viss viņu dzīves ritējums
bija uzticības krusta ceļš mūža garumā. Uzticība dotajam solījumam,
kad pēc vienpadsmit Mordovijas
lēģeros pavadītajiem gadiem čekis-

Goda josta.

Foto no A. Pumpura Lielvārdes muzeja krājumiem

ti pārveda Arvedu mājās uz nestuvēm, nolika istabas vidū un lika
Verai parakstīties, ka vīrs saņemts
dzīvs un vesels. Uzticība savām
mājām, savai dzimtajai Lielvārdei,
kurp jāatgriežas kaut rāpus, kaut
uz nestuvēm. Uzticība savai zemei,
kad pavasarī pēc atgriešanās Arveds
ar paralizētām kājām, uz ceļiem
tupēdams, ar īso sapiera lāpstiņu
raka augsni mājas dārzā. Uzticība
savai valstij, cauri visiem okupācijas gadiem saglabājot Latvijas
brīvvalsts karogu un, Arvedam aizejot, izkarot to pie mājas sienas
viņa izvadīšanas dienā. Pēc piecdesmit okupācijas gadiem, 1989.
gadā pirmais sarkanbaltsarka-

nais karogs Lielvārdē plīvoja tieši
pie Paegļu mājas! Tas pats, kuru
Arveda tēvs Paulis, atgriezies no
klejojumiem Krievijā, divdesmitajā
gadā pirmo reizi uzvilka savas,
toreiz vēl pēckara dzeloņdrātīm
izvagotās, mājas pagalmā. Bet pāri
visam – Arveda bezgalīgā uzticība sarkanbaltajai Lielvārdes jostai
un mūsu senču zīmēm. Lielvārdes
jostu audējs neskaitāmiem pavedieniem ieauda sevi un savu dzimtu
Mātes Latvijas sagšā. Saauda savējos kopā vienā veselumā, ieauda
mūžīgā uzticībā Lielvārdei.

Agris Liepiņš,

grāmatas “Zīmju sargs” autors

Viedzīmju apdrukas darbnīca
1. aprīlī Lielvārdes novada
tūrisma centrā ikviens tika
aicināts uz radošo darbnīcu,
kuras galvenais mērķis bija
iepazīstināt ar projektu “Vied
zīmes” kā Lielvārdes novada
tūrisma aktivitāti un skaidrot
viedzīmes darbības principus.
Šajā darbnīcā, apgūstot auduma
apdruku sietspiedes tehnikā,
apmeklētājiem tika piedāvāta
iespēja uz sava līdzpaņemtā
apģērba uzdrukāt “Viedzīmju”
jostas fragmentu, kurā esošais
QR kods, to noskenējot, ved
uz Lielvārdes novada tīmekļa
vietnes sadaļu, kurā ir plašāka
informācija par “Viedzīmju”
projektu.
Darbnīcu apmeklēja apmēram 40 cilvēku. Aizrautīgi strādā-

Beatas Kempeles foto
ja gan bērni, gan pieaugušie. Tapa
gan unikāli apģērbi ar viedzīmes
apdruku, gan radoši mākslas darbi,

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

izmantojot jauktas tehnikas.

Solvita Šmite,

tūrisma speciāliste
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Līdz 1. maijam gaidām pieteikumus
apbalvojumam “GADA NOVADNIEKS 2016”
Lielvārdes novada pašvaldība aicina pieteikt nominantus
apbalvojumam „GADA NOVADNIEKS 2016”.

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma
“Gada novadnieks” pretendentu vērtēšanas komisijai

Aicinām pieteikt novadnieku,
kurš ar savu veikumu iepriekšējā
gadā veicinājis Lielvārdes novada
attīstību, ar savu darbu, nesavtīgu atbalstu un aktīvu sabiedrisko
darbību iedvesmojis līdzcilvēkus un
ir pelnījis visa novada iedzīvotāju
ievērību!
Pretendentus lūdzam pieteikt
līdz 1. maijam!
Lai pieteiktu pretendentus:
1. Aizpildiet pievienoto pieteikuma anketu vai pieteikuma anketu

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojums
“GADA NOVADNIEKS 2015”
Apbalvojumam iesaku:

(vārds, uzvārds, nodarbošanās)
Pretendenta nopelnu, sasniegumu apraksts:

Šogad Lielās talkas diena ir 22. aprīlis. Talkas koordinatoru sanāk
smes laikā Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš talkas aktivitā
tēs ir piedalījies jau kopš projekta pirmsākumiem, uzsvēra, ka Lielā
talka ir viens no veidiem, kā mainīt cilvēku domāšanu un darbību.

Pieteikuma aizpildīšanas datums
Paldies par atsaucību!

Kustamās mantas –
kurināmās malkas izsole
Lielvārdes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pārdod kustamo mantu – kurināmo malku 86 m3 (dažādu sugu,
malkas garums no viena metra līdz trim metriem, vidēji sausa),
par izsoles nosacīto sākumcenu 1075,00 EUR, tas ir 12,50 EUR par
vienu kubikmetru malkas, mantu sadalot piecās daļās:
malkas 1. daļa - 6 m3 par sākuma cenu 75.00 EUR;
malkas 2. daļa - 21 m3 par sākuma cenu 262.50 EUR;
malkas 3. daļa - 20 m3 par sākuma cenu 250.00 EUR;
malkas 4. daļa - 19 m3 par sākuma cenu 237.50 EUR;
malkas 5. daļa - 20 m3 par sākuma cenu 250.00 EUR.
novada pašvaldības administrācijas Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.
stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē
(KAC) līdz 2017. gada 24. aprīļa
pulksten 15.00.
Izsolāmo mantu var apskatīt,
sazinoties pa tālruni 29338112
(Liene Bērziņa).
Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC) vai pašvaldības tīmekļa vietnē: www.lielvarde.lv, sadaļā
“Izsoles”.

Ģenerālprokuratūra sākusi
kriminālprocesu Lielvārdes
vekseļa lietā
Ģenerālprokuratūra sākusi kriminālprocesu Lielvārdes vekse
ļa lietā, nosūtot to izmeklēšanai Valsts policijas Ekonomisko
noziegumu apkarošanas pārvaldei.
Ģenerālprokuratūras Personu
un valsts tiesību aizsardzības departamentā ticis izskatīts
Lielvārdes novada pašvaldības
iesniegums, kurā lūgts veikt pārbaudi Lielvārdes novada pašvaldības likumīgo tiesību un interešu
pārkāpumu lietā, vēršoties tiesā
ar prasības pieteikumu saistībā ar
bijušā Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja 2015. gada 24.
novembrī parakstīto parādzīmi
par 200 000 000 eiro saistībām.
Iesnieguma
izskatīšanas
rezultātā šā gada 16. martā
Ģenerālprokuratūras Personu un

namā, Daugavas ielā 6,
3) Lēdmanē – Lēdmanes pagasta pārvaldē; Lēdmanes bibliotēkā
„Pagastmāja”.
Apbalvo jums
„GADA
NOVADNIEKS 2016” tiks pasniegts
Lielvārdes novada svētkos 28. jū
lijā pie Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja!
Aicinām ikvienu ar atvērtu sirdi
palūkoties uz saviem līdzcilvēkiem
un pateikt paldies par viņu veiktajiem labajiem darbiem!

Aprīlis – sakopšanas un
Lielās talkas mēnesis

Ieteicēja vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis:

Drošības nauda 10% no mantas
(107,50 EUR) vai mantas daļas nosacītās sākumcenas un izsoles reģistrācijas maksas (5,00 EUR) apmērā iemaksājama Lielvārdes novada pašvaldības norādītajā bankas
kontā: LV19HABA0551026635681,
A/S Swedbank, HABALV22, ar norādi Malkas izsole.
Izsole notiks Lielvārdes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2017.
gada 25. aprīlī pulksten 15.00.
Pieteikumu reģistrācija Lielvārdes

www.lielvarde.lv.
2. Pieteikuma vēstuli ievietojiet
Lielvārdes novada pašvaldības ierosinājumu kastītēs (uz kastītes ir
Lielvārdes novada ģerbonis).
Kastīšu atrašanās vietas:
1) Lielvārdē – Lielvārdes novada
pašvaldības ēkā, Raiņa ielā 11A,
veikalā „Elvi”,
kultūras namā „Lielvārde”, Parka
ielā 3, Tūrisma informācijas centrā,
2) Jumpravā – Jumpravas pagasta pārvaldē, Jumpravas kultūras

valsts tiesību aizsardzības departamenta prokurors Civilprocesa
likuma noteiktajā kārtībā Ogres
rajona tiesai iesniedza prasības
pieteikumu par minētā darījuma
atzīšanu par spēkā neesošu.
2017. gada 17. martā
Ģenerālprokuratūra sākusi kriminālprocesu pēc noziedzīga nodarījuma pazīmēm, kas paredzētas
Krimināllikuma XVIII nodaļā.
Kriminālprocess
nosūtīts
izmeklēšanai Valsts policijas
Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei.

TVNET

“Talka parāda, ka labas lietas
nevar izdarīt uzreiz. Lai mēs tiešām mainītos paši, mainītu savus
paradumus, domāšanu un uzvedību, ir nepieciešams laiks. Talka ir
uzskatāms piemērs tam, ka, pateicoties regulāram darbam, mēs ar
katru gadu kļūstam labāki,” Talkas
mēneša ieskandināšanas laikā sacīja Raimonds Vējonis.
Sanāksmes laikā tika atklāta karte, kurā iespējams pieteikt
vietas, kurās plānots veikt darbus
Lielās talkas dienā. Karte atrodama interneta vietnē http://talkas.
lv/2017/03/22/lielas-talkas-konkurss-latvijai-but-zalai/.
Lielvārdes novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties novada sakopšanas darbos.

Arī šogad talkotājiem būs pieejami darbiem nepieciešamie atkritumu maisi, kurus varēs saņemt pie
darbu koordinatoriem:
- Jumpravas pagasta pārvaldē pie pārvaldes vadītājas Diānas
Borozkinas, tālr. 26162949;
- Lēdmanes pagasta pārvaldē pie pārvaldes vadītāja Dzintara
Laganovska, tālr. 28352769;
- Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes
pagastā pie Administrācijas pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas vadītājas Lienes Bērziņas,
tālr. 29338112.
Vietas, kas gaida sakopšanu
Lielvārdes pilsētā un Lielvārdes
pagastā:
- Daugavas krasta zona (tauvas
josla) – vieglo atkritumu savākšana;

- Lielvārdes parka sakopšana –
lapu grābšana un savākšana lielās
kaudzēs;
- Rembates parka sakopšana –
lapu grābšana un savākšana lielās
kaudzēs;
- pašvaldības autoceļu un ielu
malās – vieglo atkritumu savākšana;
- mazdārziņu nomas vietās – dārziņiem piegulošās teritorijas sakārtošana – vecās zāles
nopļaušana, savākšana, atkritumu
savākšana;
- Dzejas ozolu apkārtnes sakopšana Kaibalā.
Tīrība un kārtība novadā ir mūsu –
pašvaldības, uzņēmēju un novada iedzīvotāju – kopīga atbildība.
Padarīsim novadu tīrāku kopā!

Lielvārdes novadā tiek īstenots
unikāls tūrisma projekts “Viedzīmes”
Viedzīmes ir unikāls mākslas
un tūrisma sintēzes projekts,
kura mērķis ir piedāvāt jaunu,
interaktīvu veidu, kā iepazīt
Lielvārdi, tās vēsturi un nozīmī
gās vietas. Projekta pamatā ir
pētījums par Lielvārdes jostu un
rakstu zīmēm kā informācijas
nesēju. Viedzīmes ir mūsdienī
ga jostas versija, kas ir pielāgo
ta mūsdienu cilvēka informāci
jas iegūšanas paradumiem.
Tradicionālajā Lielvārdes jostā
ieaustais vētījums ir atšifrējams
vien tad, ja ir zināšanas par tās
rakstā iekļauto zīmju simbolisko
nozīmi. Šīs zināšanas tālāk tika
nodotas mutvārdu ceļā, bet mūsdienās par galveno informācijas
iegūšanas avotu ir kļuvis tīmeklis, un piekļūšanu tam nodrošina
dažādas iekārtas. Viedzīmes jostas raksts ir veidots no QR kodiem
(Quick Response code) un no tiem
atvasinātiem elementiem. QR
kodos ieprogrammētajai informācijai ir viegli piekļūt. To var izdarīt ar jebkuru mobilo iekārtu, kam
ir interneta pieslēgums un mobilā
lietotne QR kodu lasīšanai.

Attēlam ir ilustratīvs raksturs.
Viedzīmes vides mākslas objekti būs kā lieli jostas fragmenti,
kas izvietoti vidē. Tie vienlaicīgi
gan papildinās un izdaiļos pilsētvidi, gan funkcionāli kalpos kā tūrisma gids. Nolasot uz vides mākslas
objekta esošo QR kodu, ir iespējams piekļūt atraktīvām ilustrācijām
un stāstiem, un tūrisma informācijai par viedzīmes tuvumā esoša-

jiem apskates objektiem.
Sadarbojoties Lielvārdes novada
pašvaldībai un māksliniecei Diānai
Potapovai, šī gada maija beigās tiks
atklātas pirmās viedzīmes – vides
objekti – Lielvārdes pilsētā, kas ļaus
jaunā un interesantā veidā iepazīt
Lielvārdi.

Solvita Šmite,

tūrisma speciāliste
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Tā domā novadnieki

Ineta Lilinfelde:
savaldīga,
pedantiska,
precīza

Cik droši jūs
jūtaties Lielvārdes
novadā?
Nellija
Muceniece

Lielvārdes novada pašvaldības policija pirms nepilniem trim mēne
šiem ir ieguvusi jaunu vadītāju – policisti ar stāžu, darba pieredzi
un vēlmi visu izdarīt precīzi un akurāti. Ineta Lilinfelde ir tiesību
zinātņu maģistre un pašreiz arī tiesību zinātņu doktorante. Viņai
ir laba izglītība, bet, pats galvenais, pārliecība, ka policista darbs
novadā ir ļoti svarīgs un nozīmīgs.
“Var teikt, ka esmu izaugusi policijā zem galda,” par savu saikni ar
policiju smaidot stāsta Ineta, kuras
vecāki arī bijuši policisti. Kārtības
sargātāju ikdiena viņai ir zināma
jau no mazotnes. Un tieši tāpēc
loģisks šķitis arī solis pašai turpināt dzimtas tradīciju: bakalaura
grāds Policijas akadēmijā, maģistra grāds tiesību zinātnēs Latvijas
Universitātē un, protams, ikdienas
darbs vairākās Latvijas pilsētās: vispirms prakse Jelgavas municipālajā
policijā, tad inspektores pienākumi
Jūrmalā: “Sāku kā praktikante un
ierindas kārtībniece Jelgavā, tad jau
pamazām veidojās policistes karjera: inspektore, vecākā inspektore,
juriste Jūrmalas pašvaldības policijā. Tā ka varu droši teikt, ka pašvaldības policijas specifika man ir labi
zināma,” par sevi stāsta Ineta.

un iedzīvotājiem vajadzētu saprast,
ka policija nav nekāds soda bataljons, kas uzreiz liks sodus ar visu
likuma bardzību. Mums ļoti svarīgs ir prevencijas darbs, darbs pie
kārtības uzturēšanas. Saviem darbiniekiem vienmēr saku: policijas pamatdarbība ir cilvēku drošība,” par savu darba filozofiju stāsta
Ineta Lilinfelde.
Lielvārdi Ineta raksturo kā “miera
oāzi”. Pašvaldības policijā strādā
seši darbinieki, kuru skaitu jau
tuvākajā nākotnē varētu papildināt vēl viens inspektors – viņa
pienākumos būs darbs ar nepilngadīgajiem. Visi seši darbinieki ir
ieguvuši atbilstošas izglītības un ir
sava darba patrioti. “Priekšnieks
bez padotajiem nav nekas,” pajoko
policijas priekšniece, paskaidrojot,
ka darbs policijā noteikti ir komandas darbs, tādēļ priekšniekam
vienmēr jāuzklausa darbinieki, bet
nepieciešamības gadījumā jādod
gan padoms, gan jāsniedz atbalsts.
“Es pēc dabas esmu pedante un
vēlos, lai darbs ir izdarīts precīzi
un akurāti, tādēļ pret darbiniekiem
esmu diezgan prasīga,” par darba
stilu stāsta Ineta Lilinfelde.

Lielvārde kā miera oāze
“Pirms darba Lielvārdē esmu
strādājusi lielajās Latvijas pilsētās:
Jelgavā un Jūrmalā. Droši varu teikt,
ka Lielvārdē iedzīvotāji ir mierīgāki,
laipnāki, drošāki un, jā, arī likumpaklausīgāki. Protams, pārkāpumi ir vienmēr un visur,” uzskata
Lielvārdes pašvaldības policiPolicistiem jābūt
cilvēku pazinējiem
jas priekšniece.
“Mums ir jāspēj atrisināt jebViņa uzsver, ka
kuru konflikta situāciju, jāspēj
tādi, kas neiesavaldīties, uzklausīt un
vēros normapalīdzēt. Galvenais –
tīvo aktu praMums ļoti
policistam ir jābūt
sības, atradīsies pat mazāsvarīgs ir prevencijas tam, kas konkrēto gadījumu
kajā
pagasdarbs, darbs pie
nevis vēl vairāk
tā vai ciemā,
taču svarīgākārtības uzturēšanas. saasina, bet
gan nomierina.
kais ir pārkāpu(Ineta Lilinfelde, Lielvārdes
Tātad – jābūt arī
mu veids, raknovada pašvaldības
zināmām psihosturs un apjoms.
policijas
priekšniece)
loga spējām un
“Lielvārdes novaiemaņām,” saka
dā drošības situācipolicijas priekšniece.
ja kopumā ir stabila,
Savi
vērojumi
Inetai
Lilinfeldei ir arī par policijas “klienPašvaldības policija
tiem”, kurus viņa dala divās kateLielvārdes novadā
gorijās: “Vieni ir tie, kuriem pilnī• kontrolē transportlīdzekļu
gi pietiek ar mutvārdu aizrādījuapstāšanās un stāvēšanas
mu. Un viņi jaunu pārkāpumu vairs
noteikumu ievērošanu;
noteikti neizdarīs. Arī attieksme
• kontrolē Lielvārdes
pret policistu šiem cilvēkiem ir, es
novada domes saistošo
teiktu, cieņpilna. Viņi saprot, ka
noteikumu ievērošanu;
mēs darām savu darbu. Savukārt
• nodrošina sabiedrisko kārtību;
otrie ir tā saucamie ļaunprātīgie
• izskata iedzīvotāju
pārkāpēji, kuri nemainīsies arī pēc
sūdzības, kuras ir pašvaldības
pamatīgu naudas sodu piemērošapolicijas kompetencē;
nas. Citiem vārdiem sakot, viņiem
• sastāda administratīvo
pats pārkāpums ir ierasta lieta, teju
pārkāpumu protokolus;
vai hobijs, viņus nekas neizmai• veic prevencijas darbu u.c.
nīs,” saka Lilinfelde. Un piebilst, ka
divu vienādu situāciju nav nekad,

Ineta Lilinfelde pašvaldības policijas priekšnieces amatā ir trīs mēnešus un
saka, ka Lielvārdes novada drošības situācija ir stabila.
Beatas Kempeles foto
tādēļ policistiem ir labi jāpazīst cilvēki – katra situācija ir savādāka un
jāvērtē citādi.
Nezināšana neatbrīvo
no atbildības
Bieži vien dažādās pašvaldībās
izdotie saistošie noteikumi atšķiras, tāpēc loģisks šķiet jautājums,
vai, piemēram, Lielvārdes viesis var nezināt, kādi noteikumi ir
spēkā mūsu novadā. Te policijas
priekšniecei ir ļoti strikts viedoklis: “Vispirms jāuzsver, ka likumu
normu nezināšana neatbrīvo no
atbildības, jo likums skaidri nosaka: neviens nevar aizbildināties ar
publicēto tiesību aktu vai oficiālo
paziņojumu nezināšanu.” Taču Ineta
vēlreiz uzsver, ka policijas galvenais darbs nav sodīt: “Mēs vienmēr
sākam ar aizrādījumu un tikai tad,
ja no potenciālā pārkāpēja puses
nav nekādas reakcijas, ķeramies pie
sodīšanas.” Savukārt novadniekiem
policijas priekšniece iesaka ielūkoties pašvaldības mājaslapā, kurā
tiek publicēti visi nosacījumi, kā arī
tās darbības (vai bezdarbība), par
kurām var saukt pie administratīvās
atbildības. Informācija tiek publicēta
arī “Lielvārdes Novada Ziņās”.
Bet kā vienkāršajam iedzīvotājam vai tūristam zināt, kad jāvēršas
pie pašvaldības policijas, bet kad
gadījums ir Valsts policijas kompetencē? “Ja palīdzība nepieciešama
uzreiz,” stāsta Ineta Lilinfelde, “tad
iedzīvotājam nav jāzina, kuras policijas kompetencē ir viens vai otrs
jautājums. Ir vienkārši jāzvana uz
operatīvā dienesta tālruņiem (policijas tālrunis 110, kopējais neatliekamās palīdzības tālrunis 112) vai
jebkuru zināmo policijas tālruni.
Tad policijas darbinieki arī sniegs
šo pirmo, tā teikt, neatliekamo
palīdzību un, ja būs nepieciešams,
tad iedzīvotāju nodos atbilstošajai
institūcijai vai sazināsies ar tiem,
kuru kompetencē ir izskatīt konkrēto gadījumu.”
Bieži gan ir gadījumi, kad palīdzība nav neatliekama. Šādos gadījumos, piezvanot, piemēram, pašvaldības policijai, iedzīvotājam izskaidros, kur tālāk jāvēršas. Policijas
priekšniece min arī konkrētu piemēru šādai situācijai: ja iedzīvotājs
nav bijis mājās vairākas dienas,
bet pārbraucot konstatē, ka māja

ir apzagta, tad tas nav operatīvs
gadījums. Šādā gadījumā jāvēršas
Valsts policijā, izsaucot Valsts policijas darbiniekus, kas arī lems jautājumu par kriminālprocesa uzsākšanu. Policijas vadītāja norāda, ka
sadarbība pašvaldības policistiem
ar Valsts policiju ir normāla, “sfēru
sadale” nenotiek, un iedzīvotājiem
nevajag satraukties, ka viņu problēma netiks risināta. “Pašvaldības
policijas kompetence ir administratīvo pārkāpumu lietas, bet Valsts
policijas – administratīvo pārkāpumu lietas un noziedzīgi nodarījumi,” atšķirību skaidro pašvaldības
policijas priekšniece.
Pašvaldības policistu ikdiena
Ineta Lilinfelde, Lielvārdes novada pašvaldības policijas priekšniece, saka, ka ierastākās situācijas,
kad nepieciešama policistu iejaukšanās, ir saistītas ar sadzīviskiem
jautājumiem. “Par galvenajiem
izsaukumu iemesliem jāmin ģimenes vai kaimiņu konflikti, personu
atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, auto novietošanas pārkāpumi, citi sadzīves
konflikti, taču tas nav nekas neparasts – tā ir ikdiena, kurā dzīvojam
mēs visi,” policista ikdienu raksturo Ineta Lilinfelde. Tomēr viņa ir
pārliecināta, ka Lielvārdes novadā
kopumā drošības ziņā lielākoties
viss ir kārtībā, kaut arī karstākais
darba periods ir priekšā: “Es pati vēl
neesmu redzējusi novadu karstākajā, vasaras sezonā, kad Lielvārdi
apmeklē daudz tūristu, kolēģi man
saka, ka darba kļūs vairāk. Bet es
zinu – mēs tiksim ar visu galā.”

Ainars Vladimirovs

Varu droši
teikt, ka nejūtos
apdraudēta. Gan pati varu bez bailēm iziet no mājas vakaros, gan arī
mana ģimene un dēls droši apmeklē Lielvārdes Mākslas skolu, nejūtot nekādu apdraudējumu. Protams,
naktī jau dzīvokļa durvis aizslēdzu –
kā jau visi to mēdz darīt, taču mums
Lielvārdē apkārt sveši cilvēki nevazājas un nevienu neapdraud. Skatos,
pilsētā pa ielām daudz staigā mazi
bērni, māmiņas, un nekas slikts
nenotiek. Katrā ziņā Lielvārdē es jūtos
kā savējā, kur nekas slikts nedraud.

Gaida
Jūtos pat
ļoti, ļoti droši.
Mums policijā ir ļoti labi darbinieki,
vienmēr ir pieklājīgi, atbild uz katru
jautājumu, uz katru telefona zvanu.
Vienmēr ir gatavi uzklausīt. Tā ka
esam ļoti apmierināti. Mēs, pensionāri, varam justies droši, ja ir stingra
aizmugure – laba pašvaldība un laba
policija.

Tālvaldis
Boitmanis
Vienīgais,
kad es redzu policiju, ir tad, ja viņi pabrauc kaut kur
garām. Pa naktīm jau Lielvārdē policija nestrādā. Es dzīvoju upes krastā, un
man tur ložņā visādi zagļi un puišeļi.
Bija izdauzīti logi dārziņos, bet kam
piezvanīt, jau nav. Kam zvanīt, kāds
ir numurs, kā sazvanīt – nav skaidrs.
Bet, protams, ja pats nekur nelien,
tad arī nekādu problēmu nebūs.
Katrā ziņā es ar kriminālām lietām
nenodarbojos, līdz ar to man pašvaldības policija nav vajadzīga.

Brigita
Nekādu
sūdzību man par
mūsu pašvaldības policistiem nav.
Šad un tad redzu, ka kāds kaimiņš
mēdz saukt policistus, taču – lai kāds
arī nebūtu iemesls – policisti brauc,
pārbauda, apskatās, kas noticis.

Pārkāpumu statistika
novadā 2017. gadā
Pašvaldības policijā laika
posmā no šī gada 5. janvāra
līdz šim brīdim ir sastādīti
44 administratīvā pārkāpuma
protokoli, apkalpoti
137 izsaukumi, saņemti
27 iesniegumi. Policija veic
arī prevencijas darbu, kur
pārkāpēji tiek mutiski brīdināti,
to precīzu skaitu nevar norādīt,
jo netiek veikta uzskaite.

Gunita
Es pati dzīvoju “Avotos”, it
kā ārpus Lielvārdes, bet policistus, kas
apseko novadu, redzu bieži. “Avotos”
šad un tad pat vairākas reizes dienā.
Arī Jumpravā, kur strādāju, policisti ir pamanāmi. Tā ka varu teikt –
jūtamies droši. Arī pastaigājoties ar
bērnu, līdz šim nekas nav atgadījies.

Sagatavojusi Dārta Lapa
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Jaunas Lieldienu dekorācijas
Pateicoties piešķirtajam finansējumam novada Lieldienu rotājumiem (3000 eiro), šogad Lielvārdes
pilsēta, kā arī Jumpravas un Lēdmanes pagasts tikuši pie tradicionālajiem svētku dekoriem –Lieldienu
olām. Gan pilsēta, gan abi pagasti ieguvuši savā īpašumā dekoratīvo Lieldienu olu komplektu. Olu
dizaina autore ir Lielvārdes novada pašvaldības ainavu arhitekte.
Tā kā Lielvārdē, Lāčplēša laukumā, notiek būvdarbiem, šogad galvenais pilsētas svētku akcents – olu
kompozīcija – izvietota Rembates
parkā, kur notiks arī daudzi
Lieldienu pasākumi.
Par prieku pašiem mazākajiem

pilsētu apciemojušas arī vairākas jaunas zaķu ģimenītes, kuras
izvietotas pie Lāčplēša, Avotu,
Spīdolas un Raiņa ielas dzīvojamo
masīvu bērnu rotaļu laukumiem,
kā arī Slimnīcas un Lāčplēša ielas
stūrī.

Rūpēsimies par jauno svētku
dekoru drošību! Lai mums visiem
priecīgas un saulstaru pilnas
Lieldienas!

Dace Skrūzmane,
ainavu arhitekte

Lieldienu dekori Rembates parkā Lielvārdē.

Jumpravā uzstādītas
specializētas suņu
ekskrementu savākšanas urnas
Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja Diāna Borozkina informē, ka
šonedēļ Jumpravā tika uzstādītas specializētas suņu ekskrementu
savākšanas urnas. Tās paredzētas, lai suņu saimnieki pastaigu
laikā ar dzīvniekiem varētu savākt savu mīluļu ekskrementus un
tos šajās urnās izmest.
Jumpravā pēc iedzīvotāju ieteikuma ir uzstādītas 2 suņu ekskrementu savākšanas urnas. Tās ir
spilgti dzeltenā krāsā, izvietotas
Skolas un Daugavas ielā.
Visās specializētajās atkritumu
urnās var izmest parastos plastmasas maisiņus, kurus var iegādāties
vietējās tirdzniecības vietās.
Diāna Borozkina ir ļoti priecīga
par pagasta iedzīvotāju iniciatīvu
šajā projektā. Viens no urnu uzstādīšanas iniciatoriem un suņa īpašnieks Jureks Kovaļevskis uzskata:

„Par spīti tam, ka šādas urnas ir
pierasta prakse ārzemēs, Latvijā
cilvēkiem vēl pietrūkst apzinīguma. Bieži vien iedzīvotāji ekskrementus nesavāc vispār. Uzstādot
šīs urnas, aicinām visus suņu īpašniekus atbildīgi izturēties pret
saviem mīluļiem.”
Jumpravas pagasta pārvaldes
vadītāja izsaka cerību, ka urnas tiks
izmantotas atbilstoši to nolūkam
un ka iedzīvotāji izturēsies atbildīgi
gan pret saviem mīluļiem, gan līdzcilvēkiem un apkārtējo vidi.

Lielvārdes novada
pašvaldības darbu plāns
apstādījumu ierīkošanā aprīlī
Pavasaris ir klāt, un Lielvārdes novada pašvaldība steidz saga
tavoties pirmajiem pavasara darbiem Lielvārdes pilsētā. Aprīlī
apstādījumu jomā plānoti šādi darbi:
1. Koku vainagu veidošana:
• Uzvaras ielā 9A - 2 kokiem,
• E. Kauliņa alejā 21-1
ozolam,
• Raiņa ielā, posmā no Raiņa
ielas 20 B līdz Slimnīcas ielai – 8
kokiem,
• Slimnīcas ielā 2 (bērnudārza
stāvlaukumā) – 1 ozolam,
• Gaismas ielā – 17 liepām,
• Rembates ielā, posmā no

Stacijas ielas līdz Uzvaras ielai –
58 kokiem.
2. Jaunu puķu podu iegāde
Lielvārdes pilsētas teritorijai, kuri
tiks izvietoti – pa vienam pie
katra jaunā informācijas stenda,
trīs pie kultūras nama un četri pie
sporta centra.
3. Atraitnīšu stādīšana pilsētas apstādījumu puķu podos un
dobēs.

Lēdmanē arī dinozaurs no jaunā atpūtas un atrakciju parka.
Venerandas Trumekalnes foto

Daces Nikolaisones foto
Jureka Kovaļevska foto

Lentīšu zaķi pie bērnudārza „Zvaniņš” Jumpravā.

Beatas Kempeles foto

Jumpravas pagasta pārvalde mūsu novadā parādījusi lielisku piemēru tam, kā sadarbībā ar iedzīvotājiem tiek risināti
sabiedrībai būtiski jautājumi. Diāna
Borozkina cer, ka Jumpravas labās
prakses piemēru pārņems arī lielvārdieši un lēdmanieši, un labprāt
dalīsies savā pieredzē.

Beata Kempele

Savāciet aiz sava suņa!
Arī Lielvārdes novada pašvaldības policija turpmāk stingrāk sekos
līdzi suņu saimnieku rīcībai, vedot savus mīluļus pastaigās.
Līdz ar pavasara iestāšanos
Lielvārdes novada teritorijā atklājas nepievilcīgs skats, jo visapkārt redzami dzīvnieku izkārnījumi. Neskatoties uz to, ka par suņa
ekskrementu nesavākšanu saim-

niekam draud naudas sods, tikai
retais godprātīgi šos ekskrementus
patiešām savāc.
Ministru kabineta noteikumi
paredz, ka dzīvnieka īpašniekam
vai turētājam ir pienākums apdzī-

votu vietu teritorijā savākt sava
dzīvnieka ekskrementus.
Lielvārdes novada pašvaldības
policija stingrāk kontrolēs, vai suņa
īpašnieki sabiedriskās vietās savāc
sava mīluļa atstātos ekskrementus,
un atgādina – lai mazinātu apkārtējās
vides piesārņošanas risku, dzīvnieka
ekskrementi vienmēr ir jāsavāc!

Ineta Lilinfelde,

Pašvaldības policijas priekšniece

No 11. aprīļa lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem
Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki var
pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksā
jumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.
Pieteikties platību maksājumiem
būs iespējams LAD Elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS) – tieši
tāpat, kā tas tika darīts 2016. gadā.
Tā kā LAD šogad Lielvārdes novadā neorganizē izbraukuma konsultācijas, lai palīdzētu klientiem aizpildīt
pieteikumus elektroniski, par vienoto platību maksājumu iesnieguma aizpildīšanu lūgums vērsties pie
Lauku attīstības konsultanta Aigara
Šmata, tālr. 26358029.
LAD vērš uzmanību, ka, piesa-

koties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir daudzi
būtiski ieguvumi. Viens no tiem –
iespēja saņemt maksājumus ātrāk.
Būtiski, ka EPS kļūdas ir iespējams
novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, tas savukārt ļauj izvairīties
no sankcijām. LAD var pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par kļūdām, un
lauksaimnieks paspēs līdz 25. jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot
par to sankcijas. Šādus labojumus
nebūtu iespējams konstatēt papī-

ra formātā iesniegtajos iesniegumos. Sistēma sniegs brīdinājumus
arī gadījumos, ja klients aizmirsīs
pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt,
kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības. Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var
saņemt konsultācijas jebkurā LAD
klientu apkalpošanas centrā klātienē,
rakstot uz e-pastu: klienti@lad.gov.
lv vai zvanot uz informatīvo tālruni
67095000

Nr. 4 (479) / trešdiena / 2017. gada 12. aprīlis

Novada aktualitātes

5

Turpinās būvprojekts “Lāčplēša laukuma
un skvēra labiekārtojuma pārbūve”
Turpinās būvniecības darbi Lielvārdes pilsētas centrā, kur tiek īstenots projekts “Lāčplēša laukuma un
skvēra labiekārtojuma pārbūve”. Projekts ir sadalīts 2 kārtās. Šogad tiks realizēta projekta 1. kārta,
kas būvprojekta ģenerālplānā ir iezīmēta ar violetas krāsas pārtrauktu līniju. Savukārt 2. kārtas darbi,
kurus paredzēts izbūvēt nākamajā gadā, attēloti ar zilu pārtrauktu līniju. Projekta ietvaros plānots
izbūvēt jaunas gājēju ietves ar bruģa segumu, papildinot tās ar Lielvārdes jostas rakstu zīmēm – arī
pāri laukumam un daļēji uz gājēju celiņiem, izveidojot nelielu Lielvārdes jostas fragmentu. Tāpat tiks
izbūvēti pastaigu celiņi un soliņi, izveidoti apstādījumi un auto stāvlaukums apmeklētājiem.
Pašreiz projekta 1. kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt saimnieciskās kanalizācijas posmu, perspektīvo ūdensvadu šķērsojumu, apvienoto lietus kanalizāciju/drenāžu,

jaunu sakaru kanalizāciju, elektrības pieslēgumu ar lietotāja uzskaites sadali, kā arī izbūvēt laukuma
segumu ar betona apmalēm. Līdz
ar sausāku laikapstākļu iestāšanos

būvniecības darbi centra laukumā
tiks atsākti.

Renārs Trencis,

Pašvaldības īpašumu nodaļas
vadītājas vietnieks

Lielvārdes novada pašvaldība
atsavina nekustamos īpašumus
Īpašums

Adrese

Platība

SākUmcena
(EUR)

Zemes gabals Gaismas iela 2C, 1664 m2
Lielvārde

7700

Zemes gabals Smilgu iela 8B,
Lielvārde

7600

1669 m2

Atliktais maksājums par nekustamajiem īpašumiem veicams līdz divdesmit četriem mēnešiem.

Dalībnieku reģistrācija darbdienās no pulksten 09.00 līdz 12.00 un no pulksten 13.00 līdz
pulksten 15.00 Lielvārdes novada pašvaldībā
(1. stāvs, klientu apkalpošanas centrs), Raiņa
ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 15.
maijam pulksten 15.00.
Uzziņas pa tālr. 65020839, e-pasts: dome@
lielvarde.lv

Veikti konservācijas darbi
Pašvaldības īpašumā Raiņa ielā
7, Lielvārdē, veikti konservāci
jas darbi.
Lēmums veikt šādus darbus pieņemts gan ēkas konservācijas, gan
drošības nodrošināšanas nolūkā.
Pēc būvniecības speciālistu vērtējuma, ēka ir nedroša, un tajā atrasties ir ļoti bīstami.
Veikti šādi līgumā paredzētie
darbi: pirmā un otrā stāva logu
un durvju aiznaglošana ar koka

dēļiem, kā arī metāla žoga izveidošana ap ēku, lai nepiederošas personas ēkā nevarētu iekļūt. Uz žoga
uzstādīta brīdinājuma zīme.
Konservācijas darbus veica
būvfirma SIA „KMT Projekts”.
Līguma izpildes kopējā summa ir
1722,35 EUR.

Uldis Brikmanis,

Pašvaldības īpašumu
apsaimniekošanas nodaļas
saimniecības pārzinis

Lielvārdes novada domes sēdes apskats
Domes sēdē Nr. 5
2017. gada 29. martā
• Dome apstiprināja saistošo
noteikumu ,,Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem” izdošanu, tie nosūtīti apstiprināšanai uz Vides aizsardzības un
reģionālas attīstības ministriju.
• Apstiprināts Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas
kolektīvu vadītāju, speciālistu un
koncertmeistaru darba samaksas
nolikums.
• Apstiprināts fotokonkursa
„Lielvārdes novads caur fotoobjektīvu” nolikums.
• Atbalstīta Lielvārdes novada
pašvaldības iestāšanās biedrībā
,,Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO”.
•
Atbalstīta
piedalīšanās
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
mobilitātes programmā „Valsts
administrācija” un pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšana līdz
4000 eiro, programmas līdzfinansējums ir 6000 eiro.
• Apstiprināta Lielvārdes novada pašvaldības dalība Eiropas
Savienības Sociālā fonda projektos izglītības jomā Darbības pro
grammā „Izaugsme un nodarbinātība” (informācija par programmu
– 8. lpp.).
• Nolemts īstenot Eiropas Sociālā
fonda projektu “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, tā ietvaros no 2017.
gada līdz 31. augustam tiks apgūts
Eiropas Sociālā fonda finansējums
18109,19 eiro.
• Saņemts Valsts kultūrkapitāla fonda Vizuālās mākslas nozares mērķprogrammas “Vizuālās

mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
projekta konkursa finansējums, tā
apjoms – 912 eiro.
• Nolemts atbalstīt starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas
„Award” apmācību nometnes
organizēšanu Lielvārdē. Nometne
no 2017. gada 28. aprīļa līdz 1.
maijam notiks Lielvārdes pamatskolā, tajā piedalīsies 60 jaunieši,
tai skaitā 19 jaunieši no Lielvārdes
novada.
• Piešķirts līdzfinansējums 500
eiro biedrības “Latvijas Sarkanais
Krusts” rīkotajām starpnovadu
“Pirmās palīdzības” sniegšanas
sacensībām. Lielvārdes novadu
sacensībās pārstāvēs 32 skolēni.
• Piešķirts finansējums 900 eiro
projektam ,,Viedzīmes” vides objektu izgatavošanai un uzstādīšanai.
• Saņemts 400 eiro finansējums no Valsts kultūrkapitāla fonda
Literatūras nozares Lielvārdes pilsētas bibliotēkas projekta „Vārda un
vizuālās mākslas meistaru dialogs
ar lasītāju” īstenošanai.
• Piešķirts finansējums 140 eiro
ikgadējā pensionēto izglītības darbinieku pasākuma līdzfinansēšanai
Ogrē 2017. gada 19. maijā.
• Apstiprināti Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumi.
• Piešķirts finansējums 2620
eiro labierīcību telpas Nr.10 Raiņa
ielā 5 (pašvaldības īpašums), pretī
nodibinājuma „Mārīte ABC” telpām
Lielvārdē, remontam.
• Piešķirts finansējums 592,90
eiro Lielvārdes novada Kultūras
centra struktūrvienības „Jumpravas
bibliotēka” jaunu, energoefektīvu
gaismekļu iegādei.
• Apstiprināta valsts budžeta
finansējuma pašvaldībām mācību

līdzekļu un mācību literatūras iegādei – 24 563 eiro sadale novada
izglītības iestādēm.
• Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājam
Imantam
Balodim piešķirts atvaļinājums no
7. līdz 21. aprīlim un no 27. aprīļa līdz 5. maijam. Priekšsēdētāja
atvaļinājuma laikā viņa pienākumus pildīs priekšsēdētāja vietniece
Vita Volonte.
• Apstiprināti nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 25 Spīdolas ielā 4,
Lielvārdē, trešās izsoles rezultāti:

dzīvoklis pārdots par 5200 eiro.
• Apstiprināti nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr. 63 Avotu ielā 9,
Lielvārdē, trešās izsoles rezultāti:
dzīvoklis pārdots par 4600 eiro.
• Dzīvojamās mājas Raiņa ielā
9 C Lielvārdē pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas tiesības nodotas
Dzīvokļu īpašnieku biedrībai Raiņa
nams 9C”.
• Lielvārdes novada domes
Tautsaimniecības komitejā ievēlēts
deputāts Andris Driksna.

• Publisko un privāto partner
attiecību biedrības „Zied Zeme”
padomē pārstāvēt Lielvārdes pašvaldību deleģēta Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas
nodaļas projektu vadītāja Egija
Sniedzīte.
• Lielvārdes novada pašvaldības
policija tiek pilnvarota veikt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli
īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
• Kopumā domes sēdē izskatīti
52 jautājumi.

Lielvārdes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu
darba laiks vasaras mēnešos
Saskaņā ar Lielvārdes nova
da pašvaldības pirmsskolas
iestāžu vadītāju iesniegumiem
un priekšlikumiem par dar
ba organizēšanu 2017. gada
vasaras mēnešos un finanšu
līdzekļu lietderīgu izmantošanu
Lielvārdes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu
darba laiks vasaras mēnešos
tiks organizēts pēc šāda grafika:
* ja nepieciešama sīkāka informācija par Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības(PII)
iestāžu darba laiku un darba organizāciju vasaras mēnešos, interesēties pie PII iestāžu vadītājiem.

VPII “Pūt vējiņi”
Kaibalas skola, Kaibala Upes iela 3a
01.06.2017.-30.06.2017.

slēgts

apvienotās
grupas

03.07.2017.-31.07.2017.

apvienotās grupas

slēgts

VPII „Zvaniņš”, Jumprava
01.06.2017.-22.06.2017.

apvienotās grupas

26.06.2017.-08.08.2017.

slēgts

09.08.2017.-25.08.2017.

apvienotās grupas

Pirmsskolas grupas Lēdmanes pamatskolā
01.06.2017.-30.06.2017.

apvienotās grupas

03.07.2017.-31.07.2017.

apvienotā grupa

31.07.2017.-31.08.2017.

slēgts

Sakopta Lēdmanes pagasta “Lapegļu” teritorija
1. aprīlī norisinājās Lielvārdes novada jaunietes Jogitas Baltma
nes Erasmus+ “Nāc un runāt sāc” projekta, kura mērķis ir veicināt
jauniešu līdzdalību novada aktivitātēs, ietvaros noorganizētais
pasākums ‘’Talka – aktīvās atpūtas diena“.
Šajā pasākumā jaunieši vienojās
kopīgā darbā. Galvenais uzdevums
bija atbrīvot teritoriju no nolūzušajiem un nevajadzīgajiem kokiem,
izveidot šķēršļu trasi no riepām

u.c. Pēc kārtīga darba svaigā gaisā
jauniešiem bija lieliska izdevība
pavadīt sestdienu “Aktīvās atpūtas
centrā jauniešiem” – spēlēt spēli
“paint ball”, trenēt precizitāti, šau-

jot mērķī, u.c. Pasākumā pulcējās 22 jaunieši. Pasākumu atbalstīja biedrība “Aktīvās atpūtas centrs
jauniešiem”.
Paldies visiem, kas palīdzēja sakopt Lēdmanes pagasta
“Lapegļu” teritoriju.

Zita Bērziņa,

jaunatnes lietu speciāliste
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Dzintars Laganovskis:
“Nekad neesmu bijis baltrocītis,
kas dzīvi un darbu nav redzējis.”
Šī gada sākumā apritējuši jau 15 gadi, kopš Lēdmanes pagasta pašvaldībā strādā Dzintars Laga
novskis, pašreiz – Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs, bet pirms – no 2002. gada līdz 2009. gada
teritoriālajai reformai arī pagasta izpilddirektors. Kā atzīst pats Dzintars: darba būtība nav mainījusies.
Gan izpilddirektora amats pagasta pašvaldībā, gan tagad – pārvaldes vadītāja – amats prasa regulā
ru komunikāciju ar iedzīvotājiem, zināšanas ekonomikā, saimnieciskajos jautājumos, iedziļināšanos
iedzīvotāju problēmās un vajadzībās.
- Būtībā jau pagasta pārvaldes
vadītājs ir tas cilvēks, kuram kopā
ar kolēģiem pārvaldē ir jāzina teju
vai katrs iedzīvotājs, jāpārzina, kas,
kur un kā notiks, tiks būvēts, labots
vai attīstīts pagastā, un, protams,
jābūt visciešākajā kontaktā ar novada vadību un pašvaldības iestādēm:
tikai no paša aktivitātes būs atkarīgs padarītais un pagastam piesaistīto resursu apjoms. Par sevi varu
teikt droši: personīgi zinu vismaz 90
procentus sava pagasta iedzīvotāju, bet mani, visticamāk, pazīst visi
100 procenti, bērnudārza audzēkņus ieskaitot.
- Kāda pirms darba Lēdmanes
pagasta pārvaldē ir bijusi jūsu
saistība ar darbu pašvaldībā, ar
novada vai pagasta vadīšanu?
- Šī gada janvārī apritēja 15 gadu,
kopš strādāju Lēdmanes pagastā –
līdz 2009. gadam par izpilddirektoru, pēc tam par pārvaldes vadītāju.
Nosaukumi atšķiras, bet pamatpienākumi gandrīz tie paši. Man ir augstākā izglītība autoceļu būvniecībā.
Pēc augstskolas beigšanas esmu
strādājis gan kolhozā “Lēdmane”,
gan privātā biznesā. Neviens nevar
pateikt, ka esmu baltrocītits, kurš
darbu un dzīvi nav redzējis.
- Darbs pagasta pārvaldē, salī
dzinot, piemēram, ar pašvaldī
bas darbinieku novada domē,
ir daudz vairāk saistīts ar tiešo
komunikāciju ar iedzīvotājiem.
Kā jūs raksturotu tās personī
gās īpašības, kas nepieciešamas
darbā?
- Par labajām īpašībām lai runā
citi. Vienmēr cenšos saprast, uzklausīt un palīdzēt, taču ātri aizsvilstos
(cenšos laboties!) īpaši, ja oponents
izturas uzbrūkoši. Pēc konflikta vis-

LĒDMANES
PAGASTA PĀRVALDE
Pārvaldes vadītājs:
Dzintars Laganovskis.
Pārvaldē strādā:
7 cilvēki.
Darbinieki:
pārvaldes sekretāre Ritma
Kamendere, šoferis Uldis
Paeglītis, sētniece Ņina
Moskoļenko, labiekārtošanas darbu strādnieks Agris
Leimanis, apkopēja Žanna
Čerņonoka un darbu aizsardzības speciālists Arno Kuks.
Pārvaldē darbojas:
Lielvārdes novada sociālā dienesta speciālisti (Evija Rutmane
un Biruta Andersone), novada
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Inese Zaporožeca, bibliotēka (Veneranda Trumekalne
un Solvita Zeļģe), tautas nama
vadītāja Inese Nereta.

biežāk paspiežam viens otram roku,
un viss ir atkal kārtībā. Viss ir risināms, mierīgi sarunājoties. Tad arī
rezultāts ir labāks.
- Kāda ir jūsu saistība ar
Lielvārdes novadu un Lēdmani?
- Mana dzimtā vieta ir Skrīveri.
Lēdmanē dzīvoju kopš 1988. gada,
kad apprecējos ar savu skolasbiedreni, lēdmanieti. Šeit ir uzauguši abi
mūsu dēli. Tā ka varu droši apgalvot –
esmu kļuvis par īstu Lēdmanes
patriotu.
- Jūs, kā pats teicāt, pazīstat
teju visus pagasta iedzīvotājus,
kādi ir lēdmanieši?
- Man lēdmaniešos patīk tas, ka
viņi ir apdomīgi, neskrien ar galvu
sienā. Pēdējā laikā mums sabiedrībā ir daudz negāciju, ko uzkurina
arī masu saziņas līdzekļi. Bet mūsējie parasti vispirms atnāk parunāties pie manis, nevis uzreiz skrien
uz “Bez tabu”. Varbūt lēdmaniešus
ir grūti uz kaut ko jaunu iekustināt.
Bet kopumā situācija Lēdmanē ir
gluži tāda pati kā citur laukos. Jaunie
arvien vairāk dodas uz pilsētām, laukos paliek vecākā gadagājuma cilvēki. Varbūt būšu skarbs, taču saku, ka
lauki izmirst. Mani ļoti satrauc plānotā izglītības reforma, kas paredz
skolu likvidēšanu. Mums kaimiņos
ir vietas, kur pēc skolu likvidēšanas būtībā ir beidzis pastāvēt arī
pagasts. Jau tagad skolēnus uz skolu
sākam vest pirms pusastoņiem. Kas
būs tad, ja viņi būs jāved vēl tālāk uz
citām skolām? Mūsu skolēnu autobuss dienā nobrauc 100 kilometrus, neskaitot braucienus uz pasākumiem vai olimpiādēm.
- Iedzīvotāju piesaiste nova
dam un pagastam šobrīd ir dau
dzu pašvaldību dienaskārtībā. Kā
šo jautājumu risināt Lēdmanē?
- Kad tika pabeigts autoceļš
Tīnūži–Koknese, ļoti cerējām, ka
Lēdmanē ienāks jaunas ģimenes, jo līdz Rīgai nepilnas stundas
brauciens, ir brīvas vietas apbūvei, skaista daba. Izmaiņas nenotiek tik ātri, kā mēs vēlētos. Tomēr
ir prieks, ka Lēdmane piesaista viesus un tūristus: gan ar savdabīgu
dievnamu, gan „Lobes krogu”, gan
organizācijas „Zilais Krusts” atpūtas parku „Trušu karaliste”. Lielu
pagasta apmeklētāju pieplūdumu
sagaidām, kad būs atvērts jaunais
izklaides un atpūtas parks “Avārijas
brigāde”. Tas liek būt modriem un
rūpēties par pagasta sakopšanu.
- Cik bieži nākas saskarties ar
situācijām, kad iedzīvotāji vai
pagasta viesi mēdz sūdzēties vai,
tieši otrādi, izsaka pateicību par
pārvaldes darbu?
- Cilvēki īpaši pēdējā laikā vairāk
sūdzas par to, kā nav, nevis pasa-

ka paldies par to, kas ir. Daudziem
ļoti gribas pamācīt citus, kas un kā
jādara, pat jomās, kurās pašiem nav
nepieciešamo zināšanu. Par vislielāko atzinību manam un pagasta
darbinieku darbam es uzskatu to, ka
divas reizes esmu bijis ievēlēts par
Lielvārdes novada domes deputātu.
Diemžēl likumdošana ir tāda, ka šos
amatus nevar apvienot.
Un lēdmaniešiem es vairāk varu
palīdzēt tieši pagasta pārvaldes
vadītāja amatā. Arī par pagasta
pārvaldes kolektīvu varu teikt tikai
to labāko. Nesen viena no darbiniecēm izteica domu, ka gadījumā,
ja citur piedāvātu lielāku algu, tad
jaukā kolektīva dēļ būtu ļoti jāpadomā, vai piedāvājumu pieņemt.
- Vai Jūs kā vadītājs esat stingrs
pret saviem padotajiem?
- Laikam vairāk “jā” nekā “nē”. Ir
reizes, kad ļoti pārdzīvoju, ja esmu
stingrāk aizrādījis, bet noteiktai kārtībai ir jābūt. Savas kļūdas cenšos
atzīt un atvainoties. Pārvaldes darbinieki zina manu joku, ja kādu
minūti nokavē: ”Dzimšanas dienā
uzdāvināšu pulksteni.”
- Pagasta pārvalde ir gluži kā
“pirmais priekšpostenis” – vieta,
kur iedzīvotāji palīdzību meklē
vispirms. Un bieži vien pat nešķi
rojot, ka, lūk, par šo atbild paš
valdība, bet par šo – valsts.
- Pēdējā laikā, redzot valsts iestāžu nostāju, tā vien šķiet, ka par

PAGASTA PĀRVALDE
PAMATĀ VEIC
SAIMNIECISKĀS
FUNKCIJAS:

- pašvaldības ceļu uzturēšanu;
- transporta nodrošināšanu skolai
un citām pagastā esošajām
pašvaldības iestādēm;
- teritorijas sakopšanu
un attīstību;
- pašvaldības ēku un zemju
apsaimniekošanu;
- Lēdmanes kapu uzturēšanu;
- kopā ar novada
pašvaldību organizē skolēnu
nodarbinātību vasarā.

PAGASTA PĀRVALDĒ
TIEK PIEŅEMTI:

- iedzīvotāju iesniegumi un
maksājumi pašvaldībai;
- izmaksāti piešķirtie pabalsti;
- notiek sadarbība ar
probācijas dienestu.

NOVADA PAŠVALDĪBA
ORGANIZĒ UN
KOORDINĒ:

- kultūras dzīvi novadā;
- izglītības politiku;
- sociālo darbu;
- pašvaldības policijas darbu;
- veic nepieciešamos iepirkumus.

Dzintars Laganovskis, Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs, ir īsts sava
pagasta patriots. Skrīverietis, kurš ieprecējies Lēdmanē, dzīvo pagastā jau
kopš 1988. gada.
visu atbild pašvaldība. Iedzīvotāji
visbiežāk jauc novada ceļu piederību, nākas gan uzklausīt pārmetumus, gan skaidrot patieso situāciju. Piemēram, autoceļš Lēdmane–
Lielvārde ir valsts uzraudzībā. Tāpat
ir ar skolu reformu – finansējumu
vairs nedos valsts, bet skola galu
galā būs jālikvidē pašvaldībai. Ir
daudz tādu piemēru. Pašvaldība ir
vistuvāk iedzīvotājiem, turklāt darbinieki ir novada iedzīvotāji, tāpēc
arī mums vienmēr tiek pirmā brāzma: gan par Saeimā pieņemtajiem
likumiem, gan par mazajām pensijām, sabiedrisko transportu, zāļu
cenām aptiekā... Es kādreiz iedzīvotājiem pajokoju, ka mans un pagasta pārvaldes nopelns ir gan Trampa
uzvara Amerikā, gan ledus kušana
Antarktīdā.
- Bieži, runājot par pagas
tu pārvaldēm, publiskajā telpā
izskan viedoklis, ka pagastā jau
neko atrisināt nevar. Kā jūs opo
nētu šādam apgalvojumam?
- Absolūti tam nepiekrītu.
Galvenais, cik ļoti vēlies problēmas
risināt un palīdzēt. Reizēm pat tikai
zvans no pagasta pārvaldes vadītāja
kādai iestādei vai ierēdnim pavisam
savādāk pavērš jautājuma risinājumu. Piemēram, man nākas bieži
braukt uz Lielvārdi, tad, protams,
svarīgs ir šī ceļa stāvoklis. Bieži vēršos ar lūgumu pie ceļa uzturētājiem. Parasti attieksme ir atsaucīga
un problēmas tiek atrisinātas. Tāpat
ir arī ar personisko komunikāciju.
Ļoti bieži iedzīvotājiem vajag, lai
kāds viņu uzklausa un parunājas
vai dod padomu, kā rīkoties. Tā kā
mums pagastā praktiski nav sabiedriskā transporta ar novada centru,
tad iedzīvotājiem palīdzu gan kādu
dokumentu līdz domei nogādāt,
gan pa ceļam kādu līdz Lielvārdei
aizvest. Pēdējā laikā, kad par svarīgākiem kļuvuši ir papīri, mēs aizmirstam, ka strādājam iedzīvotājiem un iedzīvotāju labā.
- Kā jūs pavadāt brīvo laiku? Kā
Lēdmanē ar sporta aktivitātēm?
- Nu jau 4 gadus aktīvi nodarbojos ar skriešanu. Sāku pavisam

nejauši. Pirmajā gadā tikai nedaudz
un pa Lēdmani, bet tagad skrienu,
dažreiz nūjoju arī sacensībās.
Vasaras sezonā iznāk ap 30
sacensību gan Latvijā, gan Igaunijā.
Šogad plānota arī Polijas apgūšana. Mums ir tāds neliels interesentu pulciņš, kas kopā dodas arī uz
sacensībām. Mans lielākais veikums
ir pārgājiena Kolka–Dubulti pieveikšana (136 km). Es reizēm pēc darba
pat kādu pagasta ceļu vai objektu
aizskrienu apskatīt.
Man ir liels prieks, ka aktīvi ir
arī iedzīvotāji. Darbdienu vakaros
un brīvdienās uz pagasta ceļiem ir
sastopami nūjotāji, riteņbraucēji un
skrējēji. Lēdmanē ir atjaunots stadions, laba sporta zāle, arī fitnesa
zāle – visas iespējas, lai nodarbotos ar sportu. Pagājušajā gadā uz
sacensībām Priekuļos bijām aizveduši pat 22 iedzīvotāju lielu nūjošanas komandu un ieguvām 1. vietu.
- Pagasta pārvalde ir nozīmīgā
kā iestāde pagastā, arī risināmie
jautājumi ir atbildīgi. Tomēr arī
pārvaldes darbiniekiem noteik
ti ir kādi gadījumi, kas padara
„jautrāku” darbu...
- Nesen mūsu kolēģe devās mācīties uz Zviedriju, un pirms došanās
ceļā viņa mums uzdāvināja pierakstu blociņu. Tajā mēs ierakstām
jocīgākos gadījumus un izteicienus,
kas notiek mūsu darbā. Kad blociņš
būs pilns, mēs izdosim grāmatu.
Patiesībā ikdienas darbā jautrības
maz, arī iedzīvotāji atnes lielākoties
ziņas par likstām un problēmām.
Labi, ka spējam kolektīvā cits citu
uzmundrināt, kad negatīvā sakrājies par daudz. Jau pašā darba gaitu
sākumā kopīgi vienojāmies, ka
sarežģītās situācijās, kad nepieciešama kolēģu palīdzība un atbalsts,
neviens nešķiro darba pienākumus
un neskatās uz darba laiku. Ja ir
nepieciešams, braucu līdzi apsekošanās, ja vajag, pildu arī policista
pienākumus vai visi kopīgi izkraujam mašīnu ar humāno palīdzību.
Vislielākais paldies visiem maniem
kolēģiem par darbu, ko katrs veic
Lēdmanes iedzīvotāju labā.

Ainars Vladimirovs
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“Sabiedrība ar dvēseli Latvija” gada –
noslēguma pasākums Līvānos
18. martā Līvānu novada Kultūras centrā notika pašvaldību ap
vienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) gada noslēguma
pasākums.
Organizācijā, kura ir Latvijas Latvijas pašvaldības. SDL darbojas
Pašvaldību savienības struktūrvie- kā Latvijas Pašvaldību savienības
nība, iesaistījušās pašvaldības, kas struktūrvienība.
Gada noslēguma pasākumā tika
ikgadējā budžeta ietvaros piešķir
līdzekļus biedrību un iedzīvotāju ini- godināti projektu īstenotāji no tām
ciatīvas grupu ieceru īstenošanai. pašvaldībām, kas ir SDL dalībnieki
Iedzīvotāji raksta projektus, komi- un apbalvoti aizvadītā gada veiksija tos izvērtē, un atbalstītie pro- smīgākie projekti. Pasākumā piedajekti saņem pašvaldības līdzfinan- lījās Līvānu novada domes vadība,
sējumu, lai biedrība vai iedzīvotā- LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis,
ju grupa savu ideju varētu īstenot, SDL valdes pārstāvji, kā arī aktīdodot savu ieguldījumu sabiedrībai vie iedzīvotāji no dažādiem Latvijas
un apkārtējai videi. Arī Lielvārdes novadiem – biedrību un iniciatīnovada pašvaldība ir šīs organizā- vas grupu pārstāvji, kopumā vairāk
nekā 150 cilvēku.
cijas biedrs.
Lielvārdes novadu pārstāvē“Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”
iniciatīvu Latvijā ieviesa Nīderlandes ja četras projektu, proti: „Teikas
fonds KNHM, bet pēc fonda aiz- par Lielvārdes Kaču rekonstrukiešanas no Latvijas to turpina cija brīvā dabā”, „Vēstures liecī-

bas par Lēdmanes dievnamu”,
„Iekšpagalma labiekārtošana un
drošības uzlabošana Edgara Kauliņa
alejā 17 Lielvārdē” darba grupas.
Varam priecāties līdz ar lēdmaniešiem – Rīgas reģionā 2. vietu
un 100 eiro naudas balvu ieguva
Lēdmanes Romas katoļu draudze
par projektu „Vēstures liecības par
Lēdmanes dievnamu”.
Projekta mērķis bija radīt videofilmu par Lēdmanes Svēto apustuļu Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcu – unikālu guļbūvi, kas
šobrīd tāda ir vienīgā Latvijā un kur
cilvēki atrod ne tikai garīgu stiprinājumu, bet arī var klausīties daudzveidīgus koncertus. Filmas tapšanā piedalījās būvprojekta īstenotājs
Tālis Sala, ziedojumu vācējas dievnama celtniecībai – draudzes locekles Inese Zaporožeca, Zenta Dreiska

Niko Opdams, Nīderlandes fonda KNHM pārstāvis Latvijā, un Zenta Dreiska,
projekta „Vēstures liecības par Lēdmanes dievnamu” vadītāja.
Jāņa Magdaļenoka foto
un Anna Gaiduka, ticības mācības
skolotāja Anastasija Neretniece,
prāvests Gregors Kibulis, Palmīra
Smalkā, Inese Nereta, Veneranda
Trumekalne. Projekta īstenotāja –
Romas katoļu baznīcas draudzes
priekšsēdētāja, idejas autore Zenta
Dreiska un Didža Puča individu-

ālā uzņēmuma „Dziņa” filmēšanas
komanda.

Beata Kempele,

informācijas līdzekļu redaktore
Rakstā izmantota Līvānu
novada domes Sabiedrisko
attiecību un ārējo sakaru daļas
sniegtā informācija

Rakstniece Nora Ikstena
tiekas ar saviem
lasītājiem Lielvārdē
23. marta pēcpusdienā kultūras namā «Lielvārde» notika pa
sākums, kas tika noorganizēts sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku – lasītāju tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. Nora ir
ikšķiliete, un tieši Ikšķilē, viņas ģimenes mājā, tika uzrakstīta
romāns «Mātes piens».
Interesentu, kuri vēlējās tikties ar
vienu no populārākajām mūsdienu
prozaiķēm, netrūka, tie galvenokārt bija pieaugušie, starp viņiem
daudz pensionāru, kuriem grāmatas
«Mātes piens» temats ir īpaši tuvs.
Mierīgā atmosfērā Ikstena stāstīja
par dažādiem atgadījumiem no dzīves. Norai Lielvārde ir īpaša vieta, jo
te pirms daudziem gadiem strādājusi viņas mamma.
Kā izrādās, rakstniece ir apdāvināta ne tikai ar valodas izjūtu, bet arī
dzimusi «laimes krekliņā». Pavisam
nesen viņa bija Londonā, kur prezentēja savu grāmatu. Nora tieši
tajā brīdī, kad tika izziņota trauksme
par spridzekli, atradās metro stacijā.
Viņa pati saka, ka nekad dzīvē nebija tik ļoti skrējusi kā toreiz, bēgot
projām no dzīvībai bīstamās vietas.
Toreiz šo teroraktu izdevās novērst,
taču neilgi pēc tam tas tomēr tika

realizēts. Nora smaidot saka: «Un
tad man tētis teica, ka nevajag pa
pasauli blandīties.»
Nora Ikstena ir ļoti gaišs cilvēks
ar plašu sirdi. Viņa, ja varētu, visus
uzaicinātu pie sevis ciemos (par
to gan viņas vīrs neesot sajūsmā).
Tomēr rakstniece mēdzot uzaicināt
ciemos pie sevis skolēnus, sarīkojot
pasēdēšanu dārzā.
Ja Nora nebūtu kļuvusi par rakstnieci, viņa noteikti būtu pavāre.
Darbošanās virtuvē ir savā ziņā kā
meditācija un savu domu novirzīšana uz konkrēto procesu. Bet Norai
patīk rakstīt vienatnē, klusumā un
mierā. Viņa saka, ka ar rakstīšanu
ir tāpat kā ar sēņošanu – cilvēks
atrod mežā sēnes tikai tad, kad
viņš domā par sēnēm un koncentrējas uz tām. Ir grūti rakstīt, ja kaut
kas cits novērš domas. No savas
mammas Nora ir iemācījusies, ka

nedrīkst darbu nest uz mājām.
Nora visus klātesošos brīdināja,
ka jābūt uzmanīgam, satiekoties ar
rakstnieku, jo, iespējams, ka autoram iepatiksies kāda tava kustība
vai pateiktais, un viņš to izmantos
savā darbā. Noras daiļradi novērtējuši daudzi rakstnieki, viņu skaitā arī
Imants Ziedonis, ar kuru kopā rakstniecei tapa grāmata «Nenoteikta
bija». Šī grāmata autorei ir ļoti mīļa,
jo uzrakstīt to nebija viegli.
Nora ir atklāta pret saviem lasītājiem, tāpēc viņas darbi ir guvuši
lielu popularitāti. Savu sirds siltumu un cilvēku mīlestību viņa parādīja arī šajā tikšanās reizē – kad
kādai kundzei sāka zvanīt mobilais telefons un viņa apjukumā vai
uztraukumā nespēja to izslēgt,
Nora sievieti nomierināja, teikdama: «Nekas, man arī vienreiz tā
gadījās...»
Kad Nora Ikstena deva saviem
klausītājiem iespēju uzdot viņiem
jautājumus, to vietā rakstniece
saņēma pateicības vārdus, atklātus stāstus un apliecinājumus tam,
ka cilvēkiem viņas grāmatas sižets

Pasākuma dalībnieki ne tikai izmantoja iespēju personīgi aprunāties ar
rakstnieci Noru Ikstenu (no kreisās), bet arī lūdza viņas autogrāfu.
Beatas Kempeles foto
ir saistošs, ka tas aizkustinājis ne
vienu vien lasītāju. Vēl ilgi pēc
oficiālā pasākuma beigām cilvēki
uzkavējās, lai pārmītu pāris vārdu ar

rakstnieci, izstāstītu savu redzējumu
un domas par viņas grāmatas sižetu
un tēliem.

Keita Rožāne

E-prasmju nedēļa Lielvārdes
pilsētas bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā

Krāsaini sagaidām pavasari
Martā Lielvārdes pilsētas bibliotēka lasītājus priecēja ar nelielu,
bet interesantu un ļoti krāsainu Lielvārdes gleznošanas studijas
dalībnieku darbu izstādi “Ardievas ziemai”.
Izstādes darbu autori ir Lielvārdes
pilsētas un novada iedzīvotāji, kas
ikdienā nav saistīti ar mākslu, katram ir sava nodarbošanās, un gleznošana ir vaļasprieks, kas šos cilvēkus pulcina divreiz mēnesī, lai
kopā gleznotu, apspriestu jaunas
radošas idejas, vērtētu cits cita darbus, izteiktu pozitīvus uzmundrinājumus. Viņi nav profesionāli gleznotāji, taču ir spējuši ar savu veikumu
priecēt Lielvārdes ļaudis, kas martā
ar lielu interesi aplūkoja gleznojumus, izteica savus viedokļus, diskutēja ar bibliotēkas darbiniecēm,

dalījās iespaidos par savām emocijām, aplūkojot to vai citu mākslas
darbu. Skatītājiem bija liels pārsteigums, uzzinot, ka dažu darbu
autori ir viņiem pazīstami cilvēki,
taču par viņu aizraušanos nav zinājuši iepriekš. Lielvārdes gleznošanas studijas dalībnieki sava novada iedzīvotājus priecēja jau vasarā
ar izstādi “Krāsu prieks” kultūras
namā. Izstāde “Ardievas ziemai”
apvienoja rudens un ziemas periodā radīto labāko darbu daļu.
Gleznošanas studija Lielvārdē jau
darbojas pusotru gadu, dalībnieku

sastāvs praktiski saglabājies sākotnējais, tādēļ arī pirmā gleznošanas grupa ir kļuvusi ļoti saliedēta.
Februārī pirmdienu vakaros ir uzsākusi savu darbību jauna gleznošanas grupa, kas pašlaik ar dažādu
vingrinājumu palīdzību tikai iepazīst krāsu interesanto pasauli. Ja
kādam ir vēlme piebiedroties, tad
studijas vadītāja A. Kriņģele stāsta, ka jebkurš ir laipni gaidīts pievienoties. Nodarbības ir ne tikai
radoši pavadīts brīvais laiks, bet arī
iespēja iepazīt savā novadā līdzīgi
domājošos.
Nodarbības notiek pirmdienās un
ceturtdienās, pieteikties varat pa
tālruni 29408655.

Aiga Kriņģele

28. marta pēcpusdienā pie mums ciemojās Līna Robežniece
(5. klase). Ar aizrautību apguvām pirmos soļus SCRATCH
programmēšanas valodā. Līna parādīja, kā tiek veidotas dator
spēles. Katrs varēja izmēģināt meitenes programmētās spēles.
Bet 29. un 31. martā varēja
izmēģināt savas iemaņas vienkāršu multfilmiņu radīšanā. Tika zīmēti, līmēti, veidoti dažādi fona attēli
un filmiņu varoņi. Katra tēlu kustība tika nofotografēta un, izmantojot datorprogrammu „Windows
Movie Maker”, izveidota filmiņa ar
visiem titriem un mūziku. Filmiņas

var arī noskatīties: https://youtu.
be/V8v3tZ74HMQ.
Paldies Līnai par ļoti interesanto nodarbību! Kā arī liels paldies
visiem bērniem, kuri vēlējās apgūt
kaut ko jaunu un interesantu!

Dace Vecziediņa,
bibliotekāre
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Lielvārdes novada pašvaldība ir kļuvusi par sadarbības
partneri Eiropas Sociālā fonda projektos izglītībā
Lielvārdes novada pašvaldība ir kļuvusi par sadarbības partneri Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā – ESF) „Darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” finansē
tos projektos izglītībā. 2017. gada sākumā ir noslēgti divi sadarbības līgumi, un pašlaik vēl notiek sagatavošanas darbi diviem projektiem. Laika periodā no 2017. līdz 2024.
gadam atbalstu saņems skolas, kuras iesaistīsies projektos piedāvātajās aktivitātēs, kas orientētas uz vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu, tostarp uz kompetencēm
balstīta vispārējās izglītības mācību satura un metodikas ieviešanu, jauniešu karjeras izglītības atbalstu, skolēnu iekļaujošas izglītības uzlabošanu, kā arī nepieciešamā
atbalsta personāla un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. ESF projektos tiek piedāvāti aktivitāšu veidi, un skolām ir iespēja izvēlēties tos, kas skolēniem visvai
rāk nepieciešami. Pašvaldībā katram projektam tiek veidots aktivitāšu plāns, pēc kura apstiprināšanas tiks saņemts finansējums plānotajiem pasākumiem skolās.
Sīkāk par katru projektu –
Specifiskā atbalsta mērķis (turpmāk – SAM 8.3.1.) “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās
izglītības saturu” pasākums 8.3.1.1.
“Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija”.
Šajā projektā bija ierobežots skolu –
dalībnieku skaits, līdz ar to no
Lielvārdes novada ir izvēlēta tikai
viena skola – Lielvārdes pamatskola. Projekta īstenošanas termiņš
2017.- 2021. gads. Skolā ir izveidota projekta skolotāju un skolas
vadības komanda, kura vispirms
iegūs zināšanas un apgūs metodiku, kas palīdzēs mainīt mācību saturu izglītības programmās atbilstoši kompetenču pieejai. Ko izglītībā
saprot ar jēdzienu „kompetence”?
Piedāvāju Valsts izglītības satura
centra pārstāves Zanes Oliņas skaidrojumu: “Kompetence ir pamatā
cilvēka rīcībai (..) noteiktā jomā,
risinot problēmas mainīgās, reālās

dzīves situācijās. Atšķirībā no prasmes kompetence ir kompleksa – tā
ietver gan zināšanas, gan prasmes,
gan attieksmes. Kompetenci pilnvērtīgi iespējams attīstīt un novērtēt tikai koordinētā rīcībā. Tāpēc
kompetenču pieejā balstīta mācību
satura ieviešanā galvenā uzmanība jāpievērš tieši mācīšanas pie
ejas maiņai.” Veidojot mācību saturu, līdzvērtīga uzmanība tiks pievērsta gan tādām pamatkompetencēm kā – valoda; sociālās un
pilsoniskās; kultūras izpratnes un
mākslas; matemātikas un datorzinātnes; dabaszinātņu un inženierzinātņu; veselības un fiziskās aktivitātes, kā arī tādu caurviju kompetenču attīstībai kā kritiskā domāšana
un problēmu risināšana; jaunrade,
pašiniciatīva un uzņēmējspēja; digitālā un mediju; pašizziņa, pašvadība
un mācīšanās mācīties; sadarbība,
līdzdalība un vērtībizglītība.
Projektā paredzēts saglabāt

Lielvārdes novada Kultūras
centra deju kolektīviem
iepriecinoši rezultāti skatē
2. aprīlī Ogres novada Kultūras centrā norisinājās Ogres apriņķa
deju kolektīvu skate, kurā tika izdejots nākamo Deju svētku
lieluzveduma „Māras zeme” repertuārs.
Skatē piedalījās seši Lielvārdes
novada Kultūras centra deju
kolektīvi, kuri pārliecinoši pierādīja savu dejotprasmi, par ko liecina žūrijas vērtējums – mūsu
kolektīvi katrs savā kvalitātes
grupā saņēma tikai Augstākās
un I pakāpes diplomus:
A grupā – jauniešu deju kolektīvs „Pūpolītis” (vadītāja Iluta
Mistre) ieguva Augstākās pakāpes diplomu (62,2 punkti);
B grupā – jauniešu deju kolektīvam „Jumpraviņa” (vadītāja Aija
Ērgle) iegūts Augstākās pakāpes
diploms(55,7 punkti);
D grupā – vidējās paaudzes
deju kolektīvi: „Vēji” (vadītāja Iluta
Mistre) ieguva Augstākā pakāpes

diplomu (58 punkti), „Lāčplēsis”
(vadītājs Andris Koknevičs) – I pakāpes diplomu (54,3 punkti), „Saime”
(vadītāja Aija Ērgle) ieguva I pakāpes diplomu (52,8 punkti);
F grupā – senioru deju kolektīvam „Lēdmane” (vadītāja Agnese
Lepse) iegūts I pakāpes diploms
(44,2 punkti).
Paldies kolektīvu vadītājiem un
ikvienam dejotājam par lielisko
sniegumu. Jūsu neatlaidība un
ieguldītais darbs sezonas garumā vainagojies ar iepriecinošiem
rezultātiem.

mācību priekšmetu sistēmu skolā,
taču vienlaicīgi nodrošinot skolotāju pārdomātu un regulāru sadarbību mācību satura plānošanā.
Lielvārdes pamatskola aprobēs valstī izstrādātos metodiskos materiālus un diagnostikas metodes, kā
arī rosinās labās prakses piemēru
pārņemšanu citās novada skolās.
Nākamais projekts – (SAM 8.3.5.)
„Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”.
Projekta īstenošanas laiks no 2017.
līdz 2020. gadam. Pašvaldība ir
izstrādājusi jauniešu karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un
organizē tā īstenošanu. Projekta
uzdevums ir uzlabot pieeju karjeras atbalsta jautājumiem skolās un
pašvaldībā un izveidot kompleksu
karjeras konsultantu atbalsta sistēmu. Uzsākot projektu, katrā skolā
ir profesionāli apmācīts skolotājs –
karjeras konsultants, kurš sadarbībā ar klašu audzinātājiem un skolas vadību risinās karjeras jautājumus atbilstoši skolēnu vecumposmam, sākot jau no pirmās klases.
Tas nozīmē, ka liels uzsvars tiks
likts uz bērna interešu attīstību
jau pirmajās klasēs, kas vēlāk var
kļūt par pamatu nākotnes karjeras
izvēlei. Projekta ietvaros skolēniem
būs iespēja apmeklēt uzņēmumus, laboratorijas, dažādas mācību
iestādes, lai noskaidrotu un iepazītu dažādas profesijas un izglītības
iespējas. Projektā tiks apmaksāti
skolēnu ceļa izdevumi ar sabiedris-

ko transportu, ieejas biļetes, lektoru darba apmaksa un pedagoga –
karjeras konsultanta darba alga.
Sagatavošanā ir apjomīgs projekts (SAM 8.3.2.) „Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. Ar šo projektu pašvaldības skolām būs iespēja mainīt darba formas darbā ar talantīgajiem skolēniem, kā arī skolēniem, kam nepieciešama individuāla, specifiska palīdzība un atbalsts,
veikt izmaiņas ārpusstundu darbā,
t.sk. iespēja ieviest jaunas interešu izglītības programmas, īpaši
dabaszinību un tehniskās jaunrades
jomā. Pašlaik skolas veido savu piedāvājumu, aprīļa beigās Lielvārdes
novada domei būs jāapstiprina pašvaldības izstrādātais plāns skolēnu
individuālo kompetenču attīstībai.
Lai iegūtu ESF finansiālu atbalstu,
projektā jāpiedalās vismaz divām
skolām.
Šī gada aprīlī tiks uzsākts projekts
(SAM 8.3.4.) „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus. Šajā projektā atbalsts
ir vērsts uz indivīdu un novirzāms
skolēnam, kurš neattaisnoti kavē
mācības, kuram ir grūtības mācību vielas apguvē un zemas sekmes. Tiks ņemti vērā arī apstākļi,
kas var veicināt mācību pārtraukšanas risku, piemēram, mācību vides
vai izglītības iestādes maiņa, slikts
ģimenes sociāli ekonomiskais stāvoklis, vecāku ilgstoša prombūt-

ne vai bērnu atstāšana novārtā.
Pašvaldība kopā ar skolām izstrādās
preventīvo un intervences pasākumu plānu mācību pārtraukšanas
risku grupu bērniem un jauniešiem, t.sk. izvērtējot formālo un
neformālo mācīšanos kā nozīmīgu
instrumentu pašapziņas un mācību
motivācijas veidošanai. Individuālā
atbalsta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu 5.–12. klašu
skolēni, kā arī profesionālās izglītības un vispārējās izglītības iestāžu,
kas īsteno profesionālās izglītības
programmas, 1.–4. kursa audzēkņi.
Šiem bērniem un jauniešiem būs
pieejamas speciālistu konsultācijas,
mentori, papildu nodarbības, kā arī
materiālais atbalsts izglītības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Projekta laikā tiks pilnveidota
skolas personāla kompetence darbam ar riska jauniešiem, skolas un
vecāku sadarbība.
Preventīvie pasākumi palīdzēs veidot pašvaldībā labvēlīgu
vidi jauniešu iniciatīvām, atbalstot
jauniešu organizācijas un iesaistot tajās mācību pamešanas riskam pakļautos jauniešus. Projektā
paredzēta arī pašvaldības un skolu
sadarbība ar krīzes centriem un
vecāku organizācijām.
Sīkāku informāciju par projektiem to ieviešanas secībā un rezultātiem varēs iegūt Lielvārdes novada mājaslapas vietnē: www.lielvarde.lv, sadaļā Izglītība/projekti.

Inga Reķe,

Izglītības nodaļas vadītāja

100 g iedvesmas Lielvārdē

Iveta Bule,

Lielvārdes novada Kultūras
centra direktora vietniece
kultūras jautājumos

Lielvārdē jau sesto
gadu aizvadīta akcija
“Zemes stunda”
25. martā visā pasaulē no
pulksten 20.30 līdz 21.30 tika
atzīmēta Pasaules Dabas fon
da akcija “Zemes stunda”, ku
ras laikā ikviens cilvēks aici
nāts izslēgt gaismu uz vienu
stundu, lai atbalstītu cīņu pret
klimata pārmaiņām.
Arī Lielvārdes pilsētā vairākās ielās šajā laikā tika izslēgts
apgaismojumus, savukārt pie kultūras nama “Lielvārde” Lielvārdes
novada Jauniešu dome, sadarbojoties ar Lielvārdes novada pašvaldību un jauniešiem no draudzes “Gars un patiesība”, jau
no pulksten 19.00 sāka atzīmēt

Zemes stundu ar orientēšanās
uzdevumiem, kuros bija iekļauta viktorīna par zemes stundu,
atkritumu šķirošana un aktīvas
stafetes.
Visiem kopīgi sagaidot, kad
pulksten 20.30 nodziest gaismas, akcijas dalībnieki pulcējās
pie ugunskura, dziedāja dziesmas, cienājās ar biezputru un
dzēra tēju.
Liels paldies visiem, kuri
atbalstīja “Zemes stundas” akciju!

Zita Bērziņa,

Lielvārdes novada jaunatnes
lietu speciāliste

Zitas Bērziņas foto
10. marta vakarā notika Lielvārdes novada Jauniešu domes organi
zētais stāstu vakars “100 g iedvesmas”, kurā viesojās vieglatlētes –
šķēpmetēja Līna Mūze un tāllēcēja Ineta Radēviča.
Vakara viesi pastāstīja jauniešiem ne tikai par sportu un viņu
sasniegumiem bet arī par dzīvi
un dažādām veiksmes formulām,
kas ļauj dzīvē sasniegt iecerēto.
Jauniešiem bija iespēja apskatīt sportistes Līnas Mūzes iegūtās
medaļas. Abas sportistes aicināja
jauniešus būt aktīviem un iesaistī-

ties, un nekad nepadodies, bet cīnīties par saviem mērķiem un savus
mērķus censties izvirzīt pēc iespējas augstākus.
Lielvārdes novada Jauniešu
domes vadītāja Renāte Buraka
atzīst: “Vakars jauniešus iedvesmoja nepadoties un darīt tās lietas, kas pašam ļoti patīk! Bija

patiess prieks, ka šādas sportistes atrod laiku, lai paviesotos pie mums un pastāstītu par
savu ikdienas dzīvi. Sportistes
bija patiesi dabiskas un jaukas!”
Lielvārdes novada Jauniešu dome
saka paldies visiem, kas atnāca!
Nākamais “100g iedvesmas”
paredzēts 12. maijā.

Zita Bērziņa,

Lielvārdes novada jaunatnes lietu
speciāliste
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Kad sapnis vasaras saulgriežu naktī kļūst par īstenību
Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un peda
gogu dalība projektā „Nordplus Junior” sākās jau pirms divarpus
gadiem. Somijas pilsētas Īsalmi mūzikas skolas direktora Tapani La
kaniemi rosināts, mūsu skolas direktores Mārītes Puriņas un Islan
des galvaspilsētas Reikjavīkas mūzikas skolas Tonstofa Valgerdar
direktores Valgerduras Jonsdotiras atbalstīts, tika uzsākts pirmais
“Nordplus Junior” projekts. Šajā mācību gadā notika otrs projekts.
Abu projektu ietvaros visu trīs skolu audzēkņi un pedagogi divas
reizes viesojās viena otras zemēs, iepazina otras valsts kultūru,
meklējot kopīgo un atšķirīgo.
Kas tad īsti ir “Nordplus”? Tā
ir programma, kurā tiek atbalstīta mūžizglītība Ziemeļu un Baltijas
valstīs. Ik gadu vairāk nekā
10 000 cilvēku piedalās šajā programmā. “Nordplus Junior” savukārt dod iespēju veidot sadarbību
starp skolām, skolēniem un skolotājiem, kā arī dalīties pieredzē,
iegūt jaunas idejas un realizēt tās
savā darbā. Šī programma palīdz
iepazīt dažādu tautu kultūru un dzīvesstilu, tāpat apgūt arī dažādas
svešvalodas.
Pirmajā projektā mēs iepazinām
visu trīs tautu valodu un dziesmas,
galvenokārt tautasdziesmas un
populāras bērnu dziesmas. Otrajā
projektā esam spēruši soli tālāk
un kopīgi radījuši mūziklu „Sapnis
vasaras saulgriežu naktī”, kurā ar
dziesmām, dejām, instrumentālo
tautas mūziku, videoefektiem un
tautastērpiem izdzīvojam vasaras
saulgriežu nakti Somijā, Islandē un
Latvijā.
Radot šo uzvedumu, kuram ir
kopēja sižeta līnija, bet katra valsts
parāda savai tautai raksturīgākās
vasaras saulgriežu tradīcijas, esam
atraduši arī daudz kopīga. Varbūt
tāpēc tik emocionāli skan mūzikla
noslēgumā kopīgi izpildītā Zigmara
Liepiņa dziesma „Kā debesis”, kurā
solo dzied latviešu meitene Annija
un somu puisis Visa, jo virs mums
taču ir vienas debesis!
Aizvadītā gada oktobra nogalē devāmies uz Islandi. Islandes
galvaspilsētā Reikjavīkā uzsākām
kopīgu darbu pie mūzikla ”Sapnis
vasaras saulgriežu naktī”. Tajā tika
iesaistīti 10 somu un 10 latviešu bērni, 8 skolotāji, kā arī daudzi Tonstofa Valgerdar mūzikas

skolas audzēkņi. Latviju projektā
pārstāvēja Toms Antons, Kristaps
Pēteris Ansons, Undīne Bruģe,
Rūta Gicēviča, Patrīcija Lielmane,
Danuta Rašmane, Laura Tabure,
Annija Upeniece, Asnate Vadziša
un Marta Vecziediņa, kā arī skolotājas Baiba Klepere, Evita Konuša un
Inta Saulīte. Projekta koordinatore
direktore Mārīte Puriņa.
Tonstofa Valgerdar
mūzikas
skola ir nozīmīga ar to, ka tā veidota bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Jau vairāk nekā
30 gadu to vada apbrīnojama personība – Valgerdura Jonsdotira jeb
kā mēs viņu saucam – Vala. Viņa
ir cilvēks ar lielu zināšanu bagāžu,
plašu sirdi un neizmērojamu mīlestību pret mūziku un bērniem. Šiem
bērniem mūzikas skola ir kā otrās
mājas. Mūzikas skolā darbojas arī
zvanu ansamblis ar 12 dalībniekiem, kurš aktīvi koncertē un ieraksta albumus.
Pēc piecu dienu intensīva un interesanta darba sekoja pirmā kopīgā uzstāšanās, rādot izveidoto
mūziklu plašākai publikai vienā no
Reikjavīkas baznīcām. Paralēli darbam mēs baudījām arī skaistos un
vienreizīgos Īslandes dabas brīnumus – peldi Zilajā lagūnā, geizerus
un vienu no lielākajiem šīs salas
ūdenskritumiem. Daba šeit ir bezgala skaista un neaprakstāmi gleznaina, bet arī skarba. Laikapstākļi mūs
šoreiz nelutināja, bet bijām tam
gatavi. Apmeklējām arī Reikjavīkas
koncertzāli „Harpa”, kur ļāvāmies
klasiskās mūzikas valdzinājumam,
bet noslēguma vakarā klausījāmies
vienu no slavenākajiem seno instrumentu orķestriem lielākajā Islandes
baznīcā “Hallgrimskirkje”.

Somijā pēc izrādes. 								
Februāra beigās “Islandes grupai”
pievienojās vēl 10 bērni – Madara
Egija Ansone, Jānis Artis Briedis,
Ieva Ceimere, Krista Glīzdeniece,
Kristiana Kalniņa, Rainers Silvestrs
Kārkliņš, Zane Lazdiņa, Sendija
Mihailovska, Unda Preimane, Elise
Spule un Rainers Ralfs Žukovskis,
flautas skolotāja Rūta Ābola un trīs
brīnišķīgas mammas. Mēs devāmies uz Somijas pilsētu Īsalmi.
Īsalmi sagaidīja mūs ar skaistu
un sniegotu ziemu. Baudījām ziemas priekus, un jāteic, ka bija sajūta, ka Īsalmi katra diena ir sporta
diena, jo pilsētu apņem neskaitāmas slēpošanas trases.
No pirmdienas sākās saspringts
darba režīms – mēģinājumi un koncerti. Mēs sniedzām divus pusdienlaika koncertus kultūras centrā,
kur savu instrumenta spēles māku
rādīja Marta, Madara, Toms, Asnate
un Rainers, un to kuplināja kora
klases bērni. Vēl divus koncertus
sniedzām kopā ar Īsalmi mūzikas
skolas audzēkņiem. Un, protams,
gatavojāmies un īstenojām mūsu
mērķi – projekta centrālo notikumu – divus mūzikla “Sapnis vasaras
saulgriežu naktī” uzvedumus. Tie
izdevās lieliski – gan pašu, gan skatītāju gandarījums bija liels.
Mēģinājumu un koncertu starp
laikā paguvām piedalīties izglīto-

jošā nodarbībā par improvizāciju,
apmeklēt burvīgu koncertu baznīcā (ko sniedza mūsu direktores
vadītais labākais Latvijas vokālais
ansamblis “Anima Solla”), izkarsēties somu nacionālajā “melnajā” pirtī un izbaudīt ledainā āliņģa
ūdeni un sniega dušu, kā arī iepazīties ar pilsētu, kultūras centru
un mūzikas skolu. Apmeklējām arī
skaistu un interesantu simfoniskās
mūzikas koncertu Kuopio milzīgajā
akustiskajā zālē.
Bērni savā starpā ļoti sadraudzējās, un to apliecināja asaras daudzu bērnu acīs, šķiroties no saviem
somu draugiem!
Šis brauciens bērniem iemācīja būt patstāvīgiem, iegūt jaunus
iespaidus un pieredzi, kā arī neļauties nogurumam un spēku rast
mūzikā. Brauciena laikā mēs iepazīstinājām skatītājus un klausītājus
ar Latvijas valsts kultūru.
Šis brauciens izdevās lielisks, un
par to jāsaka paldies mūsu direktorei Mārītei Puriņai – par ideju, ierosmi, projekta sagatavošanu un koordinēšanu, Lielvārdes pašvaldībai
par atbalstu, Matīsam Justam par
palīdzību videomateriāla sagatavošanā, skolotājām Baibai Kleperei –
par scenārija izveidi un režiju, Evitai
Konušai – par organizatorisko darbu,
kā arī Rūtai Ābolai un Intai Saulītei

Foto no skolas arhīva

par atbalstu muzikālā priekšnesuma kuplināšanā. Liels paldies rūpīgajām mammām Baibai Lielmanei,
Baibai Eglītei un Gunitai Ceimerei –
par bērnu labsajūtas un mājīguma
sajūtas radīšanu, kā arī lieliskajam
un atsaucīgajam šoferītim Andrim
Gādigam. Vislielākais paldies mūsu
burvīgajiem, jaukajiem un izturīgajiem bērniem!
Vasaras saulgriežos, no 18. līdz
25. jūnijam, “Nordplus Junior” projekta noslēgums norisināsies pie
mums Lielvārdē. Mēs ļoti ceram,
ka Latvijas vasara mūs šogad lutinās un varēsim somu un islandiešu draugiem parādīt visu tās
krāšņumu,
Mīļi aicinām visus lielvārdiešus
atbalstīt mūs ciemiņu uzņemšanā.
Ja vēlaties piedāvāt naktsmājas,
lūgums sazināties ar Mārīti Puriņu,
tālr. 26519988, Lielvārdes mūzikas
un mākslas skolas direktori.
Kopā ar ciemiņiem muzicēsim
22. jūnijā 18.00 Lielvārdes kultūras namā un 23. jūnijā Zāļu tirgū
Lielvārdē. Par pārējām aktivitātēm
ziņosim vēlāk.
Iepazīsim citus un leposimies ar
sevi! Lai mums kopā viss izdodas!

Baiba Klepere,
Evita Konuša
un Rūta Ābola,
LNMMS skolotājas

Zvaniņa amatieru izrāde bērniem
Jumpravas pagasta bērnudārzā “Zvaniņš” jau otro gadu par skaistu tradīciju kļuvusi darbinieku spē
lētā pasaku izrāde bērniem. Atceroties bērnu iemīļoto mākslinieci un rakstnieci Margaritu Stārasti,
centāmies atdzīvināt viņas pasaku varoņus. Šogad izvēlējāmies M. Stārastes “Tince grib mācīties”.
Komponista R. Paula jubilejai par godu mūsu mūzikas skolotāja Laura izrādes muzikālo pavadījumu
veidoja, izmantojot Maestro burvīgos skaņdarbus un melodijas.

Sava pagasta bērnus ar izrādi
vēlējāmies iepriecināt jau februārī,
taču gripa un dažādi vīrusi to aizkavēja. Lai gan maskas un dekorācijas
bija savlaicīgi sagatavotas, tomēr
aktieri slimoja cits pēc cita. Tā pienāca 2. marts – pirmizrādes diena.
No rīta uzzinājām, ka saslimusi
galvenās lomas atveidotāja – lelle
Tince – un arī Jenots. Pāris minūšu
laikā Kurmis pārtapa par lelli Tinci,
bet Lācis par Jenotu, Zirneklis arī
suflēja. Mums bija jāspēlē, jo bērni
gaidīja izrādi.
Gaisā virmoja satraukums un ļoti,
ļoti pozitīva gaisotne – spēlēsim,
mēs to varam, mēs palīdzēsim cits
citam. Nav iespējams aprakstīt, ar
kādu sirsnību un labestību bērnus
centās iepriecināt katrs lomas tēlo-

tājs: medmāsiņa Ruta atveidoja ļoti
nopietnu un svarīgu Zirnekli ar 8
kājām, saimniecības pārzine Aija –
jauku un piemīlīgu Ezīti, saimnieks
Visvaldis – draudīgu Jenotu, apkopēja Anna – zinošu Vāveri, logopēde Vija – gudro Pūci, vadītāja
Dace – meitenīti Daci, skolotājas un
viņu palīdzes spēlēja lelles, taureņus, vistas, gaiļus, pīles, vardes u.c.
dzīvniekus.
Bērni, elpu aizturējuši, skatījās izrādi, vien reizēm kāds klusi
nočukstēja: “Tā ir Alīna, … Aija vai
kāds cits.” Grūti pateikt, kam izrāde sagādāja vairāk prieka – mazajiem skatītājiem ar mirdzošajām
acīm un pārsteigtajām sejām vai
pašiem aktieriem, kuri atkal varēja justies kā bērni un atveidot katrs

savu pasaku tēlu tik labi, cik vien
var. Ļoti laimīga jutās arī pati Tince,
jo tomēr nokļuva skolā, kuru Dace
pati iekārtoja savām lellēm.
Izrādes beigās, skanot bērnu
iecienītajai “Prāta vētras” dziesmai “Alfabēts”, kopā dziedāja gan
aktieri, gan vēl jo skaļāk skatītāji.
Mums izdevās!!!
Paldies Jumpravas kultūras
nama darbiniekiem Dacei, Zanei
un Andulim par atbalstu, dekorācijām un dažādiem atribūtiem.
Gribu pateikt paldies par idejām un
atbalstu režisora palīgiem Evitai –
Miedziņam un Evijai – Teicējai.
Liels paldies mūzikas skolotājai Laurai – Pelītei par brīnišķīgo
iespēju baudīt R. Paula mūziku gan
mēģinājumu, gan izrādes laikā.

Paldies kolēģītei Annai par atsaucību un nesavtīgo palīdzību atribūtu, tērpu un dekorāciju pagatavošanā. Paldies kolēģiem Taigai un
Visvaldim par skatuves iekārtošanu.
Liels paldies visiem dārziņa darbiniekiem par nesavtīgo palīdzību
izrādes tapšanā, paldies, ka uzņēmāties jums uzticētās lomas, paldies, ka atradāt laiku, lai nāktu uz
mēģinājumiem, paldies par bēr-

niem sniegto sirsnību un mīlestību!

Pēc pasakas izrādes. 			

Režisore un arī Tince –

skolotāja Anita

Foto no “Zvaniņa” arhīva
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Ko stāsta
Gunārs
Priede?
Katru gadu teātra draugiem
marts ir Gunāra Priedes mē
nesis. Šogad lielvārdieši un
viesi 18. marta rītā tikās ar
dramaturgu Lāčplēša kapsētā,
pēc tam sarunas un izstāde
Andreja Pumpura Lielvārdes
muzejā. Galvenais notikums –
Gunāra Priedes Kopoto rakstu
5. (noslēdzošā) sējuma at
vēršana Lielvārdes kultūras
namā un TV filmas „Artemīda”
skatīšanās.
Piemiņas brīdi Lāčplēša kapsētā Anastasija Neretniece sāka
ar latviešu tautasdziesmām,
kas sevišķi tuvas bija dramaturgam Gunāram Priedem. Arnis
Neretnieks tās izdziedāja ģitāras
pavadībā. Jānis Ķuzulis pārstāstīja
Alberta Terpilovska veidotā pieminekļa – akmenī iekodētās skatuves – uzstādīšanu. Lielvārdes pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte raksturoja Gunāra
Priedes personības pievilcību un
lugu nozīmīgumu.
Andreja Pumpura Lielvārdes
muzejā Irēna Arāja aicināja ticēt,
ka Gunārs Priede tepat vien ir.
Ar viņas lasītajiem dramaturga
vārdiem varējām paskatīties uz
Lielvārdi un vērot muzeja darbinieku sarūpēto rokrakstu un personisko lietu izstādi.
Lielvārdes Tautas teātra režisors Kārlis Lišmanis iepazīstināja klātesošos ar teātra festivāla
„Pie mums martā” aizsākumiem.
Šis festivāls notiek ik pēc diviem
gadiem ar Gunāra Priedes un citu
latviešu dramaturgu lugu iestudējumiem. 2018. gadā, kad Gunāram
Priedem būtu 90, lielvārdieši izrādīs
lugu „Saniknotā slieka”.

Piemiņas brīdis kapsētā.											
Kultūras namā „Lielvārde” grāmatu galda goda vietā ir Gunāra
Priedes Kopoto rakstu 5. sējums.
Tagad dramaturgam to ir pieci.
Milzu darbu šo apjomīgo piecu
sējumu tapšanā ieguldījusi teātra
zinātniece Ieva Struka. Apkopotas
dramaturga lugas, paša raksti, nozīmīgākie raksti par viņu un ieraksti dienasgrāmatās, kas ir sevišķi
interesanti. Sastādītāja par 5. sējumā lasāmajiem deviņdesmitajiem
gadiem dramaturga dzīvē saka:
„Gunāra Priedes dienasgrāmata ir mākslinieka dienasgrāmata,
kurš ilgāku laiku atradās tuvu varas
gaiteņiem, personiski pazina visas
dziesmotajā revolūcijā iesaistītās
personas, lai kurā „frontes” pusē
tās vēlāk atrastos, un vienlaikus
bija mazliet par vecu un mazliet par
slimu, lai notikumos piedalītos pats

Zenta
Reizniece
(20.01.1922 – 20.03.2017)
Kaibalas skolas direktora vietniece (1960–1980). Lielvārdes iz
pildu komitejas deputāte. A.Pumpura muzeja padomes locekle,
kultūras komitejas locekle, Lielvārdes goda pilsone

Cilvēka mūžs dziesmai līdzīgs liekas.
Te tas ieskanas klusi,
Pieaug spēkā arvien,
Te jau liekas, ka tā ar tālumiem tiekas.
Te tā izskan…
Paliek atmiņas vien.
Skolotāja, ilggadēja Kaibalas pamatskolas direktora vietniece mācību darbā. Daudzi skolotāji no viņas mācījušies pedagoģisko meistarību,
literatūras skolotāji un skolēni nemitīgi smēlušies no viņas pamatīgajām un dziļajām zināšanām.
Zenta Reizniece uz Lielvārdi atnāca 1960.gadā, pašā spēku briedumā, un Lielvārdes pusē laida spēcīgas saknes.
Viņa ir kultūrvides kopēja. Ja A.Pumpura 130. gadu dzimšanas dienā
stādītie dzejas ozoli šalko vēl šodien un ir kļuvuši par Lielvārdes neatņemamu sastāvdaļu, tad tas ir Zentas nopelns. Viņas veidotās dzejas kompozīcijas skanējušas gan skolā, gan saimniecību "Mičurins" un
"Lāčplēsis" sapulcēs. Zenta labprāt spēlēja teātri – iejutās dažādu autoru radītajos stiprās sievietes likteņos. Desmitiem jauno pāru ar viņas
sirds siltumu ievadīti kopējā dzīves ceļā, desmitiem bērnu šūpoti viņu
pirmajos lielajos svētkos, daudz mīļu vārdu sacīts par cilvēkiem, kas
devušies Aizsaules ceļos. Skolotāja katrā dzīves posmā bijusi citādāka,
taču vienmēr tā pati – gatava ziedot sevi citiem.
Mūžs jau nebeidzas, dzīvo viņas paveiktais, mazbērnu un mazmazbērnu sirdīs pukst tāda pati nemierīgā sirds, dzīvo atmiņas. Lai
pār viņas atdusas vietu žūžo mūžības dziesma un lai viņai salda dusa
Dzimtenes kapu kalniņā…

Kopoto rakstu sastādītāja Ieva Struka.

Režisors Mārtiņš Eihe.

un būtu aktīvajiem dalībniekiem
vajadzīgs.”
Gunāra Priedes Kopoto rakstu
sastādītāja sacīja paldies izdevniecībai „Jumava”, dramaturga dzīves
līdzgaitniecei Dzidrai Bļodonei un
visiem, kas balstījuši, komentējuši
faktus un citādi palīdzējuši šī lielā
darba veikšanā.
Literatūrvēsturnieks
Ilgonis
Bērsons novērtēja Ievas Strukas
prasmīgo un neparasto faktu izkārtojumu sējumos. Tie ir labi pārskatāmi, ar interesi lasāmi.
Režisors Mārtiņš Eihe stāstīja par „Udmurtijas vijolītes” režiju un padomju laikā aizliegtās

lugas „Smaržo sēnes” iestudējumu
Valmieras teātrī (2015).
Režisore Lūcija Ņefedova uzsvēra Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
ciešo saikni ar Gunāra Priedes dramaturģiju un izrādes „Artemīda”
tapšanu.
Skatītāji bija sajūsmināti par režiju un aktieru sniegumu televīzijas filmā–izrādē „Artemīda”(1990).
Grāmatas atvēršanas svētku vadītāji Skaidrīte Tilaka un Juris Kaspars
tāpat kā klātesošie bija pārliecināti
– Gunāra Priedes lugu atdzimšanas
laiks ir sācies.

Rūta Koluža

Māra Medeņa foto

Literatūrvēsturnieks Ilgonis Bērsons.

Lūcija Ņefedova.

Drīz būs 26. aprīlis...
Atceramies, kā kādreiz visi lāčplēsieši šo datumu gaidījām ar labi
paveiktu darbu, jo zinājām, ka 26. aprīlī ir Edgara Kauliņa dzimša
nas diena.
Labības audzētāji varēja ziņot,
ka sagatavotajā zemītē ir pabeigta graudaugu sēja, lopkopjiem
savi panākumi, bet bērnudārza bērniņi saplūca pavasara puķītes labajam Kauliņtēvam dzimšanas dienā. Jau 38 gadi apritējuši, kopš Edgars Kauliņš ir mūžībā. Pagājušajā 26. aprīlī, noliekot

ziedus pie Kauliņtēva pieminekļa, mēs, grupiņa pensionāru, nolēmām aicināt visus Edgara Kauliņa
alejas iedzīvotājus katru gadu 26.
aprīlī atnākt uz Lāčplēša kapiem
pulksten 10.00 vai arī jebkurā citā
laikā un nolikt pavasara ziediņu
mūsu izcilākā novadnieka atdusas
vietā. Tad atmiņa kļūtu par tradī-

ciju. Atcerēsimies, ka 2000. gada
„Dienas” aptaujā par izcilākajām
Latvijas 100 personībām 20. gadsimtā Edgars Kauliņš tautas vērtējumā ierindots šo gadsimta personību pulkā. Neaizmirsīsim 26.
aprīli, arī 5. janvāri! Kā domā
Edgara Kauliņa vidusskolas saime?
Gribētos, lai mēs visi šī vārda nesēji turētos kopā. Varbūt kāds var
uzrakstīt projektu novadnieka atdusas vietas sakopšanai?

Anastasija Neretniece
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LIELVĀRDES NOVADA UZŅĒMĒJU NEDĒĻA 2017
Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes novada uzņēmēju biedrību un Lielvārdes Attīstības fondu no 22. līdz 29. aprīlim rīko Lielvārdes
novada uzņēmēju nedēļu, kuras ietvaros notiks interesanti un saistoši pasākumi gan uzņēmējiem, gan novada iedzīvotājiem un viesiem.
22. aprīlī
no plkst. 10.00 līdz 15.00
Rembates parkā pie kultū
ras nama “Lielvārde” Izstāde
– gadatirgus.
Aicināti piedalīties uzņēmēji, mājražotāji, lauksaimnieki un
amatnieki. Pasākuma laikā: radošās
darbnīcas, dažādas tirgus aktivitātes, konkursi, degustācijas un loterija. Lustīgu atmosfēru radīs deju
kolektīvs “Pūpolītis” un folkloras
kopa „Josta”.
Lai pieteiktos gadatirgum,
lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu
– www.lielvarde.lv. Informācija par
gadatirgus norisi: Maija Jaudzeme,
tālr. 29216548.
19.00
kultūras
namā
“Lielvārde”
modes
skate
“Lielvārde Var!”. “Lielvārdes
Attīstības fondam” sadarbojoties ar
novada modes māksliniekiem un
frizieriem, par tradīciju kļuvis pasākums “Lielvārde Var!”. Šogad skates tēma – “Saule”. Informācija: Ilze
Kreišmane, tālr. 29479361.
26. aprīlī
19.00 Lielvārdes novada spor
ta centrā “Sporta vakariņas”
uzņēmējiem un viņu ģimenēm.
Plānotas dažādas sportiskas aktivitātes un sarunas sportiskā gaisotnē.

Reģistrācija “Sporta vakariņām”
līdz 24. aprīlim sūtot e-pastu –
Reinis.Otisons@lielvarde.lv vai zvanot pa tālr. 28398059.
27. aprīlī
no plkst.13.00 līdz 17.00 kultū
ras namā “Lielvārde” Lielvārdes
novada jauniešu un uzņēmēju
forums.
“Nekas nav pabeigts, iekams tas
nav pārdots”. /S. Džobss/
Erasmus + jauniešu un lēmumu
pieņēmēju dialoga politiskās līdzdalības veicināšanai projekta “Nāc
un runāt sāc” noslēguma pasākums. Informācija: Zita Bērziņa,
e-pasts – zita.berzina@lielvarde.lv,
tālr. 27633024.
29. aprīlī
plkst. 19.00 kultūras namā
“Lielvārde” Lielvārdes novada
uzņēmēju Gada balvas pasnieg
šanas ceremonija un svētku
balle.
Par pasākuma gaisotni rūpēsies
atraktīvais aktieris Kristaps Rasims,
mūsu novadnieki – mūziķi Modris
Krūmiņš un Maigonis Makars. Ballē
spēlēs grupa “Ballīšu orķestris”.
Pieteikšanās: www.lielvarde.lv,
līdz 24. aprīlim plkst. 17.00.
Informācija: Airita Brenča, tālr.
28654234.

Šajā gadā uz encefalīta klātbūtni jau
nestas pārbaudīt pirmās piesūkušās ērces
Līdz 27. martam Latvijas Infektoloģijas centrs jau saņēmis pirmās
iedzīvotājiem piesūkušās ērces, lai pārbaudītu, vai tās nav
encefalīta vīrusa pārnēsātājas. Speciālisti atgādina, ka vienīgais
veids, kā sevi pasargāt no ērču encefalīta, ir vakcinācija.
Latvijas Infektoloģijas centrs
pirmo ērci uz pārbaudi saņēmis
jau 18. februārī. Līdz 30. martam
saņemti rezultāti par trim no sešām
atnestajām ērcēm – visi bijuši negatīvi. Pārējās ērces vēl tiek pārbaudītas, taču ir skaidrs, ka tās ir modušās
un palielināsies arī uz Infektoloģijas
centru pārbaudei atnesto parazītu
skaits. Vienīgais drošais veids, kā
sevi pasargāt no ērču pārnēsātā
encefalīta, ir vakcinēšanās.
AS “Veselības centru apvienība” (VCA) dati liecina, ka iedzīvotāji to apzinās un šogad būtiski
vairāk iedzīvotāju nekā pērn jau
vakcinējušies.
VCA neiroloģe Dace Bērziņa, kura
praktizē poliklīnikā “Pļavnieki”,
uzsver, ka pašreiz ir pēdējais laiks,
lai vakcināciju veiktu budžetam
draudzīgi. “Sadalot vakcināciju
pa mēnešiem, atbilstoši kalendāram, sadalās arī izmaksas.
Savukārt laikā, kad ērces būs masveidā modušās, abas vakcinācijas
potes vajadzēs veikt divu nedēļu laikā,” uzsver VCA neiroloģe.
Praksē viņa novērojusi, ka ir salīdzinoši liela iedzīvotāju daļa, kura
neatceras, vai ievērojuši korektu
vakcinācijas kalendāru, neatceras,
kad nepieciešama nākamā pote.
Šādā situācijā labākais risinājums
ir imunitātes līmeņa pārbaude,
ko var veikt Centrālajā laboratorijā. “Imunitātes pārbaudi var veikt
gan tie, kuri ir izslimojuši encefalītu, bet nav droši, vai imunitāte

joprojām saglabājusies, gan arī
tie, kuri īsti neatceras, kad pēdējo
reizi vakcinējušies un kad veicama
nākamā pote. Vienkāršas analīzes
imunitātes līmeni ļauj noteikt,”
skaidro Dace Bērziņa.
Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC) informē, ka šogad
līdz 27. martam fiksēts 1 saslimšanas gadījums ar ērču encefalītu, saslimšana gan notikusi 2016.
gadā. Fiksēti 32 saslimšanas gadījumi ar Laimas slimību, no tiem
šajā gadā – 9 gadījumi. Šajā gadā
fiksēts arī 1 saslimšanas gadījums
ar ērlihiozi, pati saslimšana gan
notikusi 2016. gadā.
SPKC epidemiologi atgādina, ka,
dodoties dabā, apģērbs jāpielāgo tā, lai ērce nevarētu zem tā
pakļūt – bikšu gali jāieliek zeķēs
vai zābakos, aprocēm un apkaklei
jābūt cieši piegulošai, blūze vai
krekls jāieliek biksēs. Ērces visbiežāk pieķeras garāmejošiem cilvēkiem potīšu augstumā, tādēļ, pat
uz īsu brīdi iebrienot zālē, jāno
drošinās, lai ērce nevarētu pakļūt
zem apģērba.
SPKC atgādina, ka valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču
encefalītu šogad notiek 27 Latvijas
novados. Vairāk informācijas par
vakcīnu saņemšanas kārtību un
novadiem, kuros noteikta īpaši
augsta ērču aktivitāte un ar encefalīta vīrusu inficēto ērču īpatsvars,
var iegūt SPKC interneta vietnē:
www.spkc.gov.lv.

Lielvārdes novada komersantu gada balva
Lielvārdes novada pašvaldība katru gadu organizē konkursu „Lielvārdes novada komersantu (uzņē
mēju) gada balva” saskaņā ar Nolikumu* un konkursa uzvarētāji tiek apbalvoti Lielvārdes novada
uzņēmēju apbalvošanas ceremonijā.
Iedzīvotāju šogad izvirzīto pretendentu saraksts uzņēmēju gada balvas nominācijām alfabētiskā secībā ir šāds:
Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma – uzņēmēju gada balvas – pretendentu saraksts Lielvārdes novada uzņēmēju gada balvas nominācijām
Gada ražotājs
2016

“BRUSE”, Rīgas pilsētas A. Lāčgalvja daudznozaru IU; SIA “JRT GRAUDS”, SIA “Jumpravas
sidrs”; ZS “KUMELĪTES”; SIA “LATAGRO TRADE”; SIA “LENNEWARD rabbitry”; SIA SIA “LINU
MĀJA”, ZS “LIZETIŅAS”; SIA “MAGRENS”; SIA “MĀRIS & Co”; ZS “REZGAĻI” Jumpravas pagasts; SIA “Rožlejas 44”; “Preco”, ZS “Siliņi”, SIA “ZIRAFETTE”

Gada tirgotājs
2016

SIA “AGRISEM LATVIJA”; SIA “BALTIJAS DELIKATESES”; SIA BRUSE, Rīgas pilsētas A.Lāčgalvja
daudznozaru IU; Ilze Liepa, SIA “Garšas pietura”; SIA “JRT GRAUDS”; SIA “Jumpravas sidrs”;
ZS “KUMELĪTES”; SIA “MĀRAS APTIEKA”; SIA “MĀRIS & Co”; SIA “Rožlejas 44”; SIA “VEINA
PLUS”; ZS “ZIEMCIEŠI”

Gada pakalpojums 2016

IK “AB Transporta serviss”; SIA “ART Coating”; “BRUSE”, Rīgas pilsētas A.Lāčgalvja
daudznozaru IU; Ginta Ratniece; Gunta Tīcmane; Ilona Lāce; SIA “Jumpravas sidrs”; Lolita
Formaņicka; SIA “MAURIŅI AUTO”; SIA “MĀRAS APTIEKA”; Modris Cābe; SIA “OL santehnika”; Olita Birova; Rolands Kozulis; SIA “VEINA PLUSS”; ZS “Siliņi”

Gada debija
2016

SIA “AGRISEM LATVIJA”; SIA “ART Coating”; SIA “BLANKO”; SIA “BB Burbuļi”; Diāna Močāne,
SIA “Jumpravas sidrs”; SIA “LAT Agro Trade”; SIA “MAURIŅI AUTO”; ZS “Siliņi”; ZS “SMILTĒNI”.

Gada amatnieks
2016

Ansis Skudra; ZS “AIZPORES”; SIA “ART Coating”; SIA “BLANKO”; SIA “Jumpravas sidrs”; Olita
Birova; SIA “MAGRENS”; IK “ROTAVA”; SIA “Rožlejas 44”; ZS “Siliņi”; SIA „VIĀRA”; ZS “ZIEMCIEŠI”

Gada sociālais
partneris 2016

ZS “AIZPORES”; SIA “ART Coating”; “BRUSE”, Rīgas pilsētas A.Lāčgalvja daudznozaru IU;
Diāna Močāne; Ilze Liepa, ZS “Gaiļi”; ZS “GALVIŅAS”; SIA “JUMAVAS GRĀMATNĪCA”; SIA
“Jumpravas sidrs”; Olita Birova, SIA “MĀRIS & Co”

Gada ēdinātājs
2016

“BRUSE”, Rīgas pilsētas A.Lāčgalvja daudznozaru IU; SIA “EAG koks”, SIA “Gamma-Ā”; SIA “Kante
96”; ZS “KUMELĪTES”; ZS “Ozoliņi”; SIA “MĀRIS & Co”; SIA “Zeme zeme”; SIA “VEINA PLUS”

Lielvārdes nova- SIA “Garšas pietura”; SIA “Jumpravas sidrs”; Rolands Kozulis; SIA “LINU MĀJA”; SIA “MĀRAS
da tēla populari APTIEKA”; SIA “MĀRIS & Co”; ZS “Siliņi”; ZS “REZGAĻI” Jumpravas pagasts; SIA “Rožlejas 44”
zētājs 2016
Cits nominācijas
nosaukums 2016
(piem., Gada
lauku cerība)

SIA “ART Coating”; SIA “BALTIJAS DELIKATESES”; BRUSE, Rīgas pilsētas A.Lāčgalvja
daudznozaru IU; ZS “Gaiļi”; Gunta Tīcmane Ilze Liepa, SIA “JRT GRAUDS”; SIA “Jumpravas
sidrs”; ZS “KUMELĪTES”; ZS “LIZETIŅAS”; SIA “Māras aptieka”; SIA “Rožlejas 44”; ZS “Siliņi”;,
SIA “Zeme zeme”; SIA “ZIRAFETTE”

Konkursa vērtēšanas komisijas apstiprinātie rezultāti pēc apbalvošanas ceremonijas tiks publiskoti šī gada maijā
Lielvārdes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” un pašvaldības tīmekļa vietnē:
www.lielvarde.lv
* Konkursa nolikums pieejams www.lielvarde.lv

Piesaki savus Lielvārdes novada sporta laureātus
Izvirzīt pretendentu “Lielvārdes novada Sporta laureātam 2016/2017” no 1.05.2016. līdz 1.05.2017.
aicināts jebkurš Lielvārdes novada iedzīvotājs, aizpildot pieteikuma veidlapu un
līdz 9. maijam nosūtot to uz e-pastu: Reinis.Otisons@lielvarde.lv vai, iesniedzot
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC).
Pieteikumu anketa pieejama
VPVKAC.
Papildu informācija pieejama
Lielvarde.lv/sports mājaslapā, rak
stot uz Reinis.Otisons@lielvarde.lv,

vai zvanot Sporta darba organizatoram Reinim Otisonam 28398059.
Sportistu sumināšana notiks
19. maijā 19.00. kultūras namā
“Lielvārde”.

Aprīlis #EsKustosKoTu mēnesis
Ar kustībām var uzlabot savu pašsajūtu un fizisko sagatavotību. Ak
cijas #EsKustosKoTu mērķis ir likt cilvēkiem aizdomāties par savu ik
dienu un pievērst vairāk uzmanības aktīvam dzīvesveidam. Kustē
ties nozīmē dzīvot – pat nelielas aktivitātes var ļaut sajusties labāk
visu dienu, jo uzmundrina un atbrīvo prātu no negatīvām domām.
Kusties arī Tu un iekustini citus!
Visu mēnesi draugu, paziņu un
citā vidē aicinām dalīties ar savām
aktivitātēm, kas saistītas ar kustību. Bilde, video vai vienkāršs
apraksts var būt tā apliecinājums.
Izaicini draugus, slavenības, uzņēmumus iesaistīties dažādās aktivitātēs un pārliecinies, ka tas dod
prieku! Sociālajos tīklos lieto mirkļ
birku #EsKustosKoTu un piedalies
savas un līdzcilvēku veselības un
dzīvesprieka uzlabošanā.
Lielvārdes novadā aprīlī tiks piedāvātas sportiskas aktivitātes, aicinām sekot tām līdzi gan pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv
sadaļā sports, gan facebook.com/
LielvardeSporto, gan facebook.
com/VisaVeidaKustiba.

Tiek piedāvātas šādas aktivitātes:
Brīvais āra treniņš – Visa Veida
Kustības (VVK) treniņi, kas ir funkcionāli treniņi visam ķermenim
neatkarīgi no fiziskās sagatavotības. Nodarbības sākums 18.00.
Kustības apļi – 20 minūšu skriešana, iešana vai nūjošana, kurā jāveic
pēc iespējas vairāk apļi. Pieejamie
starta laiki 18.00.,18.30.,19.00.
Galda teniss – Galda tenisa
zibensturnīrs.
Futzāls – Zāles futbola zibensturnīrs.
Lēdmanes sporta laukums
20. aprīlis – Brīvais āra treniņš.
Jumpravas sporta laukums
13. aprīlis – Brīvais āra treniņš.
18. aprīlī – Kustības apļi.

Kaibalas skola
11. aprīlī – Kustības apļi.
Lielvārdes novada Sporta centrs
29. aprīlī – Galda teniss un futzāls.
Rembates muižas parks,
Lielvārde
25. aprīlis – Kustības apļi.
Paralēli šiem pasākumiem notiks
arī dažādi slēgtie sporta pasākumi:
Ghetto
fiziskā
kultūra
–
Vidusskolēnu un pamatskolēnu sporta nodarbības ar Ghetto komandu.
Kā arī dažādas sporta sacensības:
Lielvārdes novada 4. atklātais basketbola čempionāts pusfināli un fināli.
Florbola Elvi līgas fināli un
pusfināli.
Florbola 1. līgas fināli.
Startēs Lielvārdes novada 17.
atklātā čempionāta florbolā.
Ogres Zilajos kalnos Stirnu buka
sacensības .

Reinis Otisons,

sporta darba organizators
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Lielvārde
Līdz 30. aprīlim kultūras
namā “Lielvārde” mākslinie
ces Solveigas Kļaviņas gleznu
izstāde.
16.04. plkst. 12.00 Rembates
parkā
Jautrās
Lieldienas
Lielvārdē! Radošās darbošanās lieliem un maziem – olu ripināšana un
kaujas, šūpošanās, rotaļas un spēles. Līdzi ņemiet Lieldienu simbolu –
olu! Ieeja bez maksas.
16.04. plkst. 16.00 kultūras
namā „Lielvārde” bērnu vokālās
studijas „Mikauši” koncerts „Cāļi
iedzied pavasari”.
No 22.04. līdz 29.04. Lielvārdes
novada Uzņēmēju nedēļa.
Informāciju skatīt 11. lpp.
4.05. plkst. 17.00 kultū
ras namā „Lielvārde” Latvijas
Simtgades ieskaņas koncerts
„SARUNAS AR DZIMTENI”. Dita
Krenberga – flauta, Inga Sunepe –
čells, Juris Žvikovs – klavieres.
Programmā: Pauls Dambis,
Maija Einfelde, Tālivaldis Ķēniņš,
Jāzeps Mediņš, Pēteris Plakidis,
Pēteris Vasks, Jāzeps Vītols, Imants
Zemzaris. Ieeja bez maksas.
06.05. plkst. 12.00 un plkst.
16.00 kultūras namā „Lielvārde”
muzikāli horeogrāfiska izrāde
„Circenis Frīdis un viņa piedzī
vojumi”. Piedalās bērnu un jauniešu deju kolektīvs „Pūpolītis”.
Horeogrāfe, teksta un scenārija autore Iluta Mistre, komponists
Modris Krūmiņš. Biļetes cena: 3 un
5 eiro. Biļetes var iegādāties kultūras namā „Lielvārde” un www.
bilesuparadize.lv

Jumprava
14. aprīlī plkst. 14.00
Jumpravas kultūras namā vides
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objektu konkursa „Lieldienas
manā pagalmā” apbalvošana.
Lielās spēles kopā ar „Brīnumu
kalējiem”. Trušu audzēšanas saimniecība „Kalvenes trusis” aicina
apskatīt trušu izstādi, būs iespēja
nofotografēties ar mazajiem pūkaiņiem. Aicinām ņemt līdzi krāsotās
Lieldienu olas!
29. aprīlī plkst. 18.00 Jumpravas
kultūras
namā
Raimonda
Krieviņa 40 gadu darba jubile
jas koncerts. Koncertā piedalīsies
VPDK „Saime”, JDK „Jumpraviņa,
BDK „Rītupīte” un PBDK „Zvaniņš”,
u.c. Ieeja bez maksas.
4. maijā plkst. 12.00 Jumpravas
kultūras nama pagalmā „Baltā
galdauta
svētki”.
Aicinām
Jumpravas iedzīvotājus un viesus
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienas vēlo rītu pavadīt kopā pie viena galda. Muzikāli
latvisko noskaņu radīs elegantās
balss īpašniece Elīna Seile un ģitāras skaņu burvis Rihards Rudovičs,
bet par mielastu gādāsim kopā –
aicinām ņemt līdzi savus pavārmākslas meistardarbus!
No 10. maija Jumpravas kultū
ras nama foajē Lielvārdes nova
da Mūzikas un mākslas sko
las Jumpravas nodaļas mākslas
klašu audzēkņu darbu izstāde.
14. maijā Jumpravas kultū
ras namā Māmiņu dienai vel
tīts pasākums. Plkst. 12.00
Meistarklase ar augu pazinēju
un ēterisko eļļu ražotāju Solvitu
Kūnu. Meistarklases dalībnieku
skaits ierobežots! Lūdzam pieteikties līdz 10.05. pa tālruni 25450061
vai e-pastu: knjumprava@lielvarde.lv.
Plkst. 14.30 koncerts „Es savai
māmiņai”. Piedalās bērnu deju
kolektīvs „Rītupīte” un Lielvārdes
novada Mūzikas un mākslas skolas

Paldies Lielvārdes novada pašvaldībai un SIA “ALEKS
Plus” par kvalitatīvi veikto Kalna ielas remontu.
Lielvārdes pilsētas Kalna ielas iedzīvotāji
Paldies Lielvārdes novada pašvaldības policijas darbiniekiem
Mārtiņam Ratniekam un Gintam par operatīvu palīdzību,
novēršot iebrukuma mēģinājumu privātmājā.
Virsaišu mājas Nr.13 iedzīvotāji

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu
izmeklējumus pie poliklīnikas Raiņa ielā 5
Veselības Centra 4 mobilajā mamogrāfā 2. maijā
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts pa tālruni 67142840 un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot
nosaukšanai personas kodu un tālruņa numuru)

Atkritumu šķirošanas
laukumam mainīts darba laiks

Atkritumu apsaimniekotājs informē, ka no 2017. gada 1. aprīļa ir
mainīts šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu darba laiks:

Atgādinām, ka iedzīvotāji bez
maksas šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā var nodot dažādus iepriekš sašķirotus atkritumus.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 19. maijā.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš - 9. maijs.
Par faktu precizitāti atbild
raksta autors vai
informācijas iesniedzējs!

Lēdmane
16.04. plkst. 11.00 lauku
mā pie tirdzniecības centra.
“Krāsainākās Lieldienu olas
meklējumi”.
21.04. plkst. 18.00 Lēdmanes
tautas namā Bibliotēku nedē
ļas ietvaros „Sarunas ar novad
niekiem”. Tikšanās ar dzejnieci,
grāmatu sastādītāju, izdevniecības
„Domu pērles” projektu vadītāju
Gunitu Sergunti.
27.04. plkst. 18.30 Lēdmanes
tautas namā tikšanās ar aktrisi
un astroloģi Akvelīnu Līvmani,
grāmatas „Atvērto siržu sarunas.
Mīl, nemīl…” autori. Ieeja 2 eiro,
pensionāriem, skolēniem 1 eiro.
28.04. plkst. 16.00 Lēdmanes
tautas namā Leļļu teātra izrāde
“Tims”. Ieeja 1 eiro.
Līdz
28.aprīlim
Sandija
Greiškāna zīmējumu izstāde.
04.05. plkst. 16.00 Lēdmanes
tautas namā „Baltā galdauta svēt
kos” filmas „Sarunas ar novad
niekiem” pirmizrāde. Sarunas ar
dziesmu autori Ilzi Kārkliņu, aktieri
Paulu Butkēviču, simfoniskā orķestra diriģentu Imantu Resni, dziesmu autori Inesi Neretu un dzejnieku
Romualdu Zarembo.
06.05. plkst. 18.00 Lēdmanes

„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4290 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu
Beata Kempele, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

pamatskolas sporta hallē sievie
šu kora „Lēdmane” 15 gadu jubi
lejas koncerts „Un tieši tāpēc”.
14.05. Pie tirdzniecības centra
plkst. 9.00 Pavasara gadatirgus.
Plkst. 10.30 koncerts māmi
ņām „Ar saulainu smaidu”.
15.05. plkst. 10.40 Lēdmanes
pamatskolas sporta hallē
3D filmas: „Koluakahina – bur
vīgais rifs”, „Mūsu nākotne ir
priekšā”. Ieeja: 3,50 eiro.

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI

PATEICĪBAS

LIELVĀRDE, Dravnieku iela 9c
Pm, Sv – brīvs
Ot, Tr – 10.00 līdz 14.00
Cet, Pk – 12.00 līdz 17.00
Se – 10.00 līdz 16.00

Jumpravas nodaļas audzēkņi. Ieeja
bez maksas.
Izstādes
Mazajā izstāžu zālē fotoizstā
de „Agris Priedītis, Latvija 2016
Nameja gredzenā”.
Izstāžu zālē foajē Jumpravas
kultūras nama amatierkolektīvu
fotoizstāde un dalībnieku stāsti
par kolektīviem.
Grupas „Jumprava” izstāžu
stends.

Piemēram, nolietotu elektrotehniku, makulatūru, kartona un papīra iepakojumu, logu un siltumnīcu
stiklu un dažādu krāsu pudeļu stiklu, kā arī PET pudeles, plastmasas
kanniņas, dienasgaismas lampas
un baterijas. Vairāk informācijas pa
tālr.: 65022645, 26140399.
Kopā mēs spēsim sakārtot pilsētu, kurā dzīvojam!

Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Zaļajā ceturtdienā, 13. aprīlī 19.00.
Lielajā piektdienā dievkalpojums ar Kristus ciešanu stāsta lasījumiem piektdien, 14. aprīlī 15.00.
Lieldienu Nakts dievkalpojums sestdien, 15. aprīlī, 23.00.
Kristus Augšāmcelšanās Svētku dievkalpojums svētdien, 16. aprīlī, 11.00.
Otrajās Lieldienās DIEVKALPOJUMS bērniem un ģimenēm 17.aprīlī, 11.00.
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS pansionātā Rembatē 17.aprīlī, 14.00

Lielvārdes Romas katoļu baznīcā

Lielajā ceturtdienā 13. aprīlī 18.00 – Kunga Pēdējo vakariņu sv. Mise
ar kāju mazgāšanas ritu.
Lielajā piektdienā (jāievēro stingrais gavēnis!) 14. aprīlī 13.00 –
Krusta ceļš, 15.00 – Kunga ciešanu dievkalpojums.
Lielajā sestdienā 15.aprīlī 11.00 – Sāpju Mātes stunda.
Kunga Augšāmcelšanās Lieldienu svētdienā 16. aprīlī, pusnaktī
0.00 – Lieldienu Vigīlija svētajā naktī (galvenais Lieldienu dievkalpojums!): uguns, ūdens un Lieldienu maltītes pasvētīšana; Vissvētākā
Sakramenta uzstādīšana un adorācija līdz rītam.
7.00 – Lieldienu Rīta slavas dziesmas (Laudes);
8.00 – Kristus Augšāmcelšanās svētku procesija un Kunga
Augšāmcelšanās svētdienas Dienas mise ar Lieldienu maltītes
pasvētīšanu.
Otrajās Lieldienās 17. aprīlī 12.00 – sv. Mise Jumpravā
17. aprīlī 15.00 – sv. Mise Madlienas pansionātā
Visur tiks pasvētīti Lieldienu ēdieni!

Jumpravas luterāņu baznīcā

Lielās piektdienas dievkalpojums 14. aprīlī 15.00
Lieldienu dievkalpojums 16. aprīlī 16.00

Lēdmanes Pētera un Pāvila katoļu baznīcā

Lielajā sestdienā 15. aprīlī 13.00
Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkos 16. aprīlī 13.00

Lielvārdes Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā
16. aprīlī 12.30 Lieldienu dievkalpojums, kuliču svētīšana

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Mīļi sveicam 2017. gada
martā Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Denu, Paulu, Esteri,
Miķeli Lielvārdē,
Viktoriju Jumpravas pagastā!

Sirsnīgi sveicam
marta jubilārus!
70. jubileju nosvinējuši
Lēdmanē
Laimdota Bērziņa
Jumpravā
Jautrīte Balode
Edgars Justovičs
75. jubileju nosvinējuši
Lielvārdē
Gaida Peka
Ausma Bružāne
Vija Jaunbērziņa
Laimonis Donis
Ārija Ermanovska
Silvija Apine
Lēdmanē
Emerita Lidere
Bernarda Kezika
Jumpravā
Vija Lovniece
Imants Močāns
80. jubileju nosvinējuši
Lielvārdē
Pēteris Uzulnieks
Zaiga Skujiņa
Valija Sičkare
Ģertrūde Šķēle
Ausma Fedotova
Jumpravā
Aija Pečiure
85. jubileju nosvinējuši
Lielvārdē
Laimons Rautenbergs
Jumpravā
Pēteris Akmens
Biruta Rasmane
90. jubileju nosvinējušas
Jumpravā
Ella Ozoliņa
Vija Ūdre
Lēdmanē
Zinaida Suvorova
95. jubileju nosvinējusi
Lielvārdē
Zelma Baumgartene
Paldies par Jūsu
mūža devumu!
Ja nevēlaties, lai informācija
par jūsu dzimšanas dienu
tiktu publicēta pašvaldības
izdevumā, lūdzu, sazinieties
ar pašvaldību: tālr. 26610250
vai e-pasts: lz@lielvarde.lv
2017. gada martā no mums
šķīrušies (miršana reģistrēta
Lielvārdes novada dzimtsa
rakstu nodaļā):
Lielvārdes pilsētā
Maija Strazdiņa, dzim. 1946.g.
Anita Melniece, dzim. 1943.g.
Janīna Bariskeviča,
dzim. 1937.g.
Lilija Pidce, dzim. 1945.g.
Ināra Kaņepe, dzim. 1939.g.
Rūta Dzintra Silanagle,
dzim.1950.g.
Jumpravas pagastā
Vilhelmīne Zālīte, dzim. 1931.g.
Lēdmanes pagastā
Sergejs Volkovs, dzim. 1937.g.

