Sniegsim ģimenisku vidi
bez vecāku gādības
palikušam bērnam!

Valsts svētku pasākums
“Gaismu sauca, gaisma
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„Draugu lokā roku rokā” –
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NOVADA ZIŅAS

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu!
Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks, kad gribas dalīties priekā ar līdzcilvēkiem. Tas ir laiks, kam līdzi nāk mīlestība, labestība, piedošana… Ikviens no mums spēj sagādāt prieka un laimes mirkli otram.
Atcerēsimies to pēc iespējas biežāk, jo, darot priecīgākus citus, arī
paši kļūstam gaišāki.
Šai laikā katram labam, gaišam
vārdam ir īpaša vērtība. Kā
atstarojas gaisma, atstarojas arī
mūsu gaišie vārdi un domas. Ir
ārkārtīgi svarīgi to atcerēties visu
gadu! Būsim cilvēcīgi un iecietīgi,

lai mūsos mājo godaprāts, vēlme
saprasties un palīdzēt!
Ziemassvētki ir īstais laiks, lai
pārdomātu paveikto un pasacītu
paldies ikvienam, kurš mūs atbalstījis, iedvesmojis un palīdzējis,

ikvienam, kurš ar savu darbu vairojis labestību.
Atskatoties uz paveikto, ir gandarījums, ka soli pa solim virzāmies
uz priekšu. Mums katram ir sava
mēraukla, tomēr mērķis visiem ir
vienāds, neatkarīgi no dzīves vietas, sociālā stāvokļa vai tautības –
veidot novadā tīkamāku dzīves
vidi savai šodienai un nākotnei.
Tā sasniegšanā ir iesaistīti visi pašvaldībā strādājošie, kuri ik dienas

domā par to, kas svarīgs novada iedzīvotājiem. Es ticu, ka kopīgiem spēkiem veidojam komandu,
kas spēj efektīvi strādāt un paveikt
mums uzticētos pienākumus.
Pašvaldībai ir jāsniedz iedzīvotājiem kvalitatīvi pakalpojumi. Es
ticu, ka tā būs, bet līdz tam vēl
ir ejams darbiem piepildīts ceļš.
Ticēsim paši sev un cits citam!
Paldies visiem, kuri aktīvi iesaistās, palīdz un atbalsta! Es priecājos,

esmu lepna un pateicos ikkatram,
kurš spēj ap sevi pulcēt citus, spēj
motivēt darboties, spēj iedvesmot
un aizraut.
Lai Ziemassvētku laiks sniedz
mierinājumu un gaišumu ikvienā
novada mājā!

Santa Ločmele,

Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja

Atvērts Lēdmanes Ģimenes un izglītības centrs “Aivas”:
sirdij, dvēselei un lēdmaniešiem
“Viss sākās ar to, ka tagadējas “Aivu” ēkas vietā atradās grausts –
vecā pienotava. Vispirms to vajadzēja nojaukt,” par jaunā Lēdmanes pagasta Ģimenes un izglītības centra “Aivas” tapšanas sākumu
saka centra idejas autors, aktīvs lēdmanietis Tālis Sala. Tieši viņš
bija idejas autors un arī cēlājs Lēdmanes Svēto apustuļu Pētera
un Pāvila katoļu baznīcai – no jauna pirms gandrīz desmit gadiem
tapušajam Dievnamam: “Cilvēkam visa mūža garumā ir nepieciešamas trīs svētnīcas jeb spēka avoti. Dvēselei – Dievnams, prātam – skola un miesai – pirts. Ar Dievnama būvniecību gāja viegli.
Tad nāca kārta otrajai svētnīcai, kuru vienkārši gribējās saukt par
Tautas skolu, bet apstākļu dēļ nācās nosaukt par “Ģimenes un
izglītības centru”,” par jauntapušā Lēdmanes kultūras dzīves centra
“Aivas” sākumu stāsta idejas autors Tālis Sala.
Savukārt Lēdmanes pagasta bibliotēkas vadītāja un vēl 2007. gadā
tapušās biedrības “Novadnieki”

priekšsēde Veneranda Trumekalne,
arī viena no Lēdmanes pagasta
kultūras un saviesīgās dzīves stūr-

Jaunais Lēdmanes Ģimenes un izglītības centrs “Aivas”.

"Aivu" atklāšana – lentu griež Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja
Santa Ločmele, Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Laganovskis
un tautas nama vadītāja Inese Nereta.

akmeņiem, atceras, ka Tālis 2009.
gadā atnācis pie viņas un pagasta Tautas nama vadītājas Ineses
Neretas ar šo “trako ideju”: “Un
mums tā iepatikās, jo arī pašām
jau sen bija ideja celt Tautas namu,
kas Lēdmanē ļoti pietrūka,” stāsta
Veneranda, piebilstot, ka ideja par
Tautas namu Lēdmanes pagastā
ir teju gadsimtu veca – jau 1926.
gadā Lēdmanes tautas nama savienība kā savu galveno uzdevumu
izvirzīja uzcelt Tautas nama ēku.
Dažādu – gan politisku, gan sadzī-

visku iemeslu dēļ vēstures griežos
Tautas nams tā arī palika neuzbūvēts... Tagad – pēc 90 gadiem –
ideja un sapnis par Tautas namu
ir realizējies Ģimenes un izglītības
centra “Aivas” veidolā.
Lai realizētu Tāļa Salas “trako
ideju”, biedrība “Novadnieki” 2009.
un 2010. gadā izstrādāja divus
projektus, kurus iesniedza Eiropas
Savienības ELFLA programmā, kas
ļāva uzsākt darbu pie “Aivu” projekta realizācijas, diemžēl trešais
projekts netika apstiprināts, bet

“Aivas” vēl nebija pabeigtas, tāpēc
turpmākos darbus jau pārņēma
Lielvārdes novada pašvaldība un
Lēdmanes pagasta pārvalde. Tagad
projekta pirmā kārta ir pabeigta un
pieejama lēdmaniešiem. “Būtībā
“Aivas” ir gatava būve,” stāsta
Veneranda Trumekalne, “tā pildīs gan izglītojošās, gan arī tautas nama funkcijas, taču to nevar
nosaukt par pilnīgi gatavu centru.
Turpinājums 7.

lpp.

Motosporta leģenda, lielvārdietis Ivars
Blumfelds saņem Atzinības krustu
Latvijas motosporta slavu kaldinājuši stipri vīri – viņu vidū arī lielvārdietis Ivars Blumfelds. Leģendāra personība ar unikālu pieredzi teju visos motosporta veidos un izcils treneris, pie kura savulaik
motoklubā “Lāčplēsis” trenējušies vairāk nekā 200 Lielvārdes puiši. 18. novembrī Valsts prezidents
Raimonds Vējonis par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā Ivaram Blumfeldam pasniedza
Atzinības krusta IV šķiru un iecēla viņu par ordeņa virsnieku.
Turpinājums 8. lpp.

Ivars Blumfelds no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa saņem Atzinības krustu.

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv
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Novada aktualitātes

Lielvārdes
novada domes
sēdē Nr. 23
29.11.2017.
Izdoti saistošie noteikumi
• Nr.17.“Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2016. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 „Par koku
ciršanu ārpus meža Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā””.
• Nr.18 „Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2011. gada 5. maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā””.
• Nr.19 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 5. maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību
publiskās vietās Lielvārdes novada
teritorijā””.
• Nr.20 “Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 ” Lielvārdes
novada pašvaldības Jumpravas
Pašvaldības Aģentūras maksas
pakalpojumi””.
Noteikumi un paskaidrojuma raksts
pēc to parakstīšanas tiek nosūtīti
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
Noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas”.
Uzsākta Jumpravas vidusskolas
un VPII „Zvaniņš”
reorganizācija, izveidojot
Jumpravas pamatskolu
Lielvārdes novada dome nolēma uzsākt Jumpravas vidusskolas (Ozolu iela 14, Jumprava) un
Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes (VPII) „Zvaniņš” (Skolas iela
4, Jumprava) reorganizāciju, tās
apvienojot, un uz reorganizējamās
Jumpravas vidusskolas bāzes izveidot Lielvārdes novada pašvaldības
pakļautībā esošu izglītības iestādi –
Jumpravas pamatskolu (Ozolu iela
14, Jumprava), saglabājot izglītības
programmu īstenošanu Skolas ielā
4, Jumpravā.
Reorganizācija pabeidzama ne vēlāk
kā 2018. gada 31.jūlijā.
Noteikts, ka Jumpravas pamatskola ir Jumpravas vidusskolas un
Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” tiesību, lietvedības
un arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības programmu, un izglītības programmās
uzņemto izglītojamo pārņēmēja.
Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad
saņemts saskaņojums no Izglītības
un zinātnes ministrijas.
Jumpravas vidusskolas un VPII
„Zvaniņš” reorganizācijas mērķis ir
paaugstināt izglītības kvalitāti, izveidojot mūsdienīgu pamatskolu, kas
piedāvās pirmsskolas un pamatizglītības programmas atbilstoši izglītojamo vajadzībām, nodrošināt atbalsta
personāla un pedagoģiskā personāla pieejamību, integrējot abu izglītības iestāžu labo pieredzi un tradīcijas, racionāli un efektīvi izmantojot
finanšu līdzekļus, materiāltehniskos
un personāla resursus.
2017./2018.m.g. Jumpravas vidusskolā izglītību iegūst 165 izglītojamie, no tiem 6 izglītojamie vidusskolas posmā – 12. klasē. Otro gadu
netiek atvērta 10. klase, jo saskaņā
ar ārējos normatīvajos aktos noteik-

tajām normām vidusskola neizpilda
noteiktās normas par minimālo izglītojamo skaitu.
VPII „Zvaniņš” 2017./2018.m.g.
pirmsskolas izglītību iegūst 67 izglītojamie (VIIS dati 01.09.2017.)
Izveidota bērnu tiesību
aizsardzības komisija
Reorganizēta Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisija, izveidojot Lielvārdes novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisiju. Pieņemts
Lielvārdes novada pašvaldības
Bērnu tiesību aizsardzības komisijas
nolikums. Apstiprināts Lielvārdes
novada pašvaldības bērnu tiesību
aizsardzības komisijas sastāvs.
No amata atbrīvots
Lēdmanes pamatskolas
direktors
Lielvārdes
novada
pašvaldībā ir saņemts Lielvārdes novada
Lēdmanes pamatskolas direktora
Andra Eglīša iesniegums ar lūgumu
atbrīvot viņu no amata no 2018.
gada 1. janvāra. Andris Eglītis no
Lēdmanes pamatskolas direktora
amata tiek atbrīvots 2017. gada 29.
decembrī (pēdējā darba diena).
Apstiprināts Lielvārdes novada
Lēdmanes pamatskolas direktora
amata pretendentu atlases konkursa nolikums.
Energoefektivitātes
paaugstināšana Jumpravas
pagasta pārvaldes ēkā
Dome nolēma piedalīties Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā, iesniedzot projekta “Energoefektivitātes
paaugstināšana Jumpravas pagasta
pārvaldes ēkā” iesniegumu sadarbības iestādei un uzņemoties visas
ar projekta īstenošanu radušās saistības, tai skaitā, nodrošinot projekta
priekšfinansēšanu.
Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu Lielvārdes
novadā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības
izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot energoefektivitātes ieguldījumus Jumpravas pagasta
pārvaldes ēkā.
Projekta īstenošanas rezultātā
Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā
primārās enerģijas patēriņš samazināsies no 188,1 kWh/m2 gadā uz
96,2 kWh/m2 gadā, bet CO2 emisijas samazināsies no 36,2 kgCO2/
m2 gadā uz 17,5 kgCO/m2 gadā.
Projekta ietvaros tiks veikti ēkas siltināšanas būvdarbi – ārsienu siltināšana, bēniņu grīdas papildu siltināšana, jumta siltināšana, pagraba pārseguma un 3. stāva pārkares
siltināšana, cokola siltināšana, logu
un durvju nomaiņa, kā arī regulējamas apkures sistēmas izveidošana,
uzstādot termostatiskos ventiļus uz
radiatoriem. Projekta ietvaros tiks
izbūvēts lifts, lietus ūdens kanalizācijas sistēma, nojaukta ekspluatācijā
nenodotā ēkas daļa, veikts teritorijas
labiekārtojums.
2017. gada 6. oktobrī Lielvārdes
novada pašvaldība, pamatojoties
uz atkārtotas iepirkuma procedūras rezultātiem, noslēdza līgumu ar
SIA “JOE” par būvprojekta izstrādi un
autoruzraudzību “Jumpravas pagas-
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ta pārvaldes ēkas pārbūve Daugavas
ielā 6, Jumpravā”.
Atbilstoši SIA “JOE” izstrādātajam
Būvprojektam, kā arī tam pievienotajām tāmēm, projekta īstenošanas
kopējās izmaksas ir 894 237,45 EUR
(t.sk. pašvaldības finansējums 647
068,69 EUR, ERAF finansējums 236
725,00 EUR un valsts budžeta dotācija 10 443,76 EUR).
Piešķirts pašvaldības
līdzfinansējums
Piešķirt nekustamā īpašuma Upes
iela 11, Lielvārdē, Lielvārdes novadā,
īpašniecei Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 800,00
EUR kanalizācijas sistēmas izbūvei
no centralizētās kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietas līdz kanalizācijas sistēmas pieslēguma vietai
nekustamajā īpašumā.
Atļauts kompensēt
mācību maksu
Lielvārdes novada Mūzikas un
mākslas skolas direktorei atļauts
slēgt līgumu ar pedagogu Justu
Liepiņu par mācību maksas kompensēšanu 30% apmērā, t.i., 168,03
EUR, studijām Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijā Tālākizglītības
nodaļā, iegūstot ģitāras spēles skolotāja tiesības profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu mūzikas
izglītības iestādēs.
Apstiprinātas Ziemassvētku
gadatirgus dalības maksas
Apstiprinātas Lielvārdes novada Kultūras centra organizētā
Ziemassvētku
gadatirgus
“Ziemassvētku labumi Lielvārdē”
dalības maksas:
Tirgus dalībnieks

Maksa
ar PVN
(EUR)/m
Komersanta saimniecis- 1,00
kā darbība tiek veikta
vai biedrība darbojas
Lielvārdes novadā
Lielvārdes novadā
deklarētie iedzīvotāji
Citi komersanti, biedrī- 3,00
bas, fiziskās personas
„Lielvārdes pilsētas Lāčplēša
apkaimes attīstības un
apsaimniekošanas plāns”
Lielvārdes novada dome nolēma izstrādāt tematisko plānojumu
„Lielvārdes pilsētas Lāčplēša apkaimes attīstības un apsaimniekošanas
plāns” un apstiprināt tematiskā plānojuma „Lielvārdes pilsētas Lāčplēša
apkaimes attīstības un apsaimniekošanas plāns” darba uzdevumu.
Lai veiktu dabas resursu izmantošanu, plānveidīgi apsaimniekotu
un attīstītu Lāčplēša apkaimi, t.sk.
Lielvārdes parku, jāveic teritorijas
dendroloģisko, dabas, kultūrvēsturisko, ainavisko u.t.t. vērtību izpēte, jāizstrādā apkaimes attīstības
vīzija, jādod priekšlikumi teritorijas
apsaimniekošanai un attīstībai.
Izstrādājot tematisko plānojumu, tiks
veikta Lāčplēša apkaimes attīstības
un apsaimniekošanas plāna izstrāde,
t.sk. tiks izstrādāts Lielvārdes parka
rekonstrukcijas projekts.
Par Lielvārdes novada
pašvaldības nekustamo
īpašumu – inženierbūvju
un pamatlīdzekļu nodošanu
apsaimniekošanā
SIA “Lielvārdes Remte”
Apsaimniekošanā Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai –
SIA “Lielvārdes Remte” tiek nodoti

šādi Lielvārdes novada pašvaldības
nekustamie īpašumi – inženierbūves
un pamatlīdzekļi:
1.1. Sūkņu māja, Lielvārdes pagasts,
Kaibalas skola;
1.2. Artēziskā aka – dziļurbums
(115m), Lielvārdes pagasts, Kaibalas
skola;
1.3. Žogs ap artēzisko aku Kaibalā
(91m, augstums 1,80m), Lielvārdes
pagasts, Kaibalas skola;
1.4. Centralizētais kanalizācijas tīkls
(468,291m), Lielvārdes pagasts,
Kaibalas skola, NĪ “Pīlādži”;
1.5. Centralizētais ūdensvada tīkls
(351,63m), Lielvārdes pagasts,
Kaibala;
1.6. Kaibalas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma;
1.7. Sūknis CH 12-40, Lielvārdes
pagasts, Kaibalas skola;
1.8. Sūknis CH 12-40, Lielvārdes
pagasts, Kaibalas skola;
Lielvārdes novada pašvaldības
kapitālsabiedrībai SIA “Lielvārdes
Remte” uzsākt pakalpojuma sniegšanu ar 01.02.2018.
Nekustamā īpašuma Meža iela
12C, Lielvārdē, daļas nodošana
bezatlīdzības lietošanā
biedrībai „Izaugsmei
un attīstībai”
1. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai „Izaugsmei un
attīstībai”, bezatlīdzības lietošanā
Lielvārdes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Meža iela
12C, Lielvārdē, zemes gabala daļu –
6,5 ha platībā, noslēdzot zemes bezatlīdzības lietošanas līgumu.
Zemes bezatlīdzības lietošanas termiņš – desmit gadi, bet ne ilgāk,
kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tas ir, no
2017. gada 1. decembra līdz 2027.
gada 30.novembrim (ieskaitot);
Izmantošanas mērķis – zeme publiski pieejama un labiekārtota meža
parka izveidošanai;
Biedrībai tiek piešķirtas tiesības
zemes gabalā veikt publiski pieejamu vides labiekārtojuma elementu
būvniecību.
Biedrība ne retāk kā vienu reizi gadā
sniedz Lielvārdes novada domei
atskaiti par veiktajām darbībām
zemes gabalā.
Lielvārdes novada pašvaldībā 2017.
gada 13. oktobrī saņemts biedrības
„Izaugsmei un attīstībai” iesnie-

gums ar lūgumu iznomāt uz desmit
gadiem ar apbūves tiesībām pašvaldībai piederošo zemes gabalu Meža
ielā 12C, Lielvārdē, lai sakoptu un
labiekārtotu vidi publiskai atpūtai
– mežu attīrītu no zariem, nogāztiem un sausiem kokiem, izveidotu pastaigu takas, uzstādītu atpūtas soliņus un nojumes, bērnu rotaļu laukumu. Lai minēto pasākumus
īstenotu, biedrība piedalīsies projektu konkursā „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras
objektu sakārtošanai pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. Projekta īstenošanas gadījumā no pašvaldības netiks lūgts
līdzfinansējums.
Iznomāti nekustamie īpašumi
SIA “Ali” iznomāt (Ceriņu iela 3,
Jumprava) Lielvārdes novada pašvaldības nekustamos īpašumus:
• Ceriņu iela 3, Jumpravā, SIA
“Ali” īpašumā esošo nedzīvojamo ēku uzturēšanai un darbības
nodrošināšanai;
• “Tirdzniecības centrs”, Jumpravā,
SIA “Ali” īpašumā esošo nedzīvojamo ēku (būvju), darbības
nodrošināšanai.
Zemes nomas līguma darbības termiņš – 2022. gada 31. decembris.
Pagarināti telpu nomas līgumi
• Pagarināt starp Lielvārdes novada pašvaldību un Lauksaimniecības
datu centru, 2014. gada 18. februārī noslēgtā Nedzīvojamo telpu
nomas līguma darbības termiņu
līdz 2020. gada 31. decembrim
(ieskaitot) Lēdmanes pagasta pārvaldes ēkā.
• Pagarināt starp Lielvārdes novada
pašvaldību un Nodrošinājuma valsts
aģentūru, 2015. gada 7. oktobrī
noslēgtā Nedzīvojamo telpu nomas
līguma darbības termiņu līdz 2022.
gada 31. decembrim Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē.
* Apstiprināts nolikums „Pašvaldības
dzīvojamā fonda apsaimniekošanas
komisijas nolikums” un Pašvaldības
dzīvojamā fonda apsaimniekošanas
komisijas sastāvs.
* Izdoti saistošie noteikumi Nr.
”Grozījumi Lielvārdes novada domes
2017. gada 25. janvāra saistošajos
noteikumos Nr.2 „Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada budžets”.

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina
Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību
nomas slēgto izsoli Ķeguma ūdenskrātuvē
Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
Izsoles objekts:
Izsoles objekts ir rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības uz 13
(trīspadsmit) zvejas rīkiem – zivju murdiem ar spārnu atvērumu līdz 30 m.
Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību lietošanas termiņš – līdz
2018. gada 31. decembrim, atbilstoši pretendenta rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iesniegumā norādītajam termiņam.
Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības tiek pārdotas mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli.
Iesniegumu dalībai izsolē iesniegšanas termiņš: 2018. gada 19. janvāris
plkst.15.00. Iesniegumi jāiesniedz Lielvārdes novada pašvaldības klientu
apkalpošanas centrā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē.
Izsoles norises vieta un laiks:*
Lielvārdes novada pašvaldība Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, 2018.gada
29.janvārī, plkst.10.00. Izsoles pretendentu reģistrēšanās notiek no plkst.
9:00 līdz 9:50 Lielvārdes novada pašvaldībā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē
3.stāva zālē pie izsoles komisijas sekretāres.
* Izsole notiks gadījumā, ja pašvaldībā tiks iesniegti vairāk iesniegumu par rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas līguma slēgšanu nekā ir
Lielvārdes novada pašvaldībai noteiktais zvejas nomas tiesību limits.
Par izsoles norisi pretendenti tiks informēti telefoniski.
Ar izsoles noteikumiem varēs iepazīties Lielvārdes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldības ēkā
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē 315. kabinetā sākot ar 2018. gada 3. janvāri.

Novada domē
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
				

Lielvārdē			

2017. gada 29. novembrī			

Nr. 18		

(protokols Nr. 24, punkts Nr. 3)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 5. maija saistošajos noteikumos Nr. 7
“Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12 panta pirmās daļas 4.punktu
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2011.
gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.7
„Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
1. papildināt 11.punktā aiz vārda „pieņem” ar vārdiem „izņemot šo saistošo
noteikumu IV.1nodaļu”;
2. papildināt ar IV.1nodaļu šādā
redakcijā:
IV.1 Ielu tirdzniecība, ielu tirdzniecības
organizēšana publisku pasākumu norises
vietā un laikā
13.1 Ielu tirdzniecība, tai skaitā sabied-

riskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšana, publiska pasākuma norises vietā un
laikā ir pieļaujama, ja to ir saskaņojis publiskā pasākuma organizators un pašvaldība, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
13.2 Publiskā pasākuma organizators iesniedz pašvaldībā iesniegumu,
kurā norāda pasākuma laikā realizējamās preču grupas, sabiedriskās ēdināšanas veidu, ielu tirdzniecības, tai skaitā
sabiedriskās ēdināšanas, vietu ierīkošanai noteiktās prasības konkrētā pasāku-

ma ietvaros.
13.3. Pašvaldība izvērtē pasākuma
organizatora iesniegumu par pasākumu
un tajā organizējamo ielu tirdzniecību, tai
skaitā sabiedrisko ēdināšanu un ir tiesīga:
13.31. neatļaut ielu tirdzniecību, tai
skaitā sabiedrisko ēdināšanu, konkrēta
pasākuma laikā;
13.32. noteikt vai ierobežot pasākuma laikā un vietā realizējamās preču
grupas, tai skaitā alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecību;
13.33. pieprasīt citus dokumentus pēc

situācijas izvērtējuma.
13.4 Ja ir saņemts pozitīvs pašvaldības
lēmums:
13.41. atļauju ielu tirdzniecībai, tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, publisku pasākumu laikā,
izsniedz, ievērojot šo noteikumu IV.nodaļā
noteikto kārtību;
13.42. atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai publisku pasākumu laikā izsniedz,
ievērojot šo noteikumu IV. nodaļā noteikto kārtību.
13.5 Ielu tirdzniecība, tai skaitā sabied-

riskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, pašvaldības rīkotajos publiskajos
pasākumos notiek saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora apstiprinātu nolikumu,
kas tiek publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lielvarde.lv, paredzēto kārtību.
13.6 Ielu tirdzniecības atļaujas pašvaldības vai tās dibinātas iestādes organizēto
pasākumu laikā izsniedz un attiecīgo ielu
tirdzniecības vietu ierāda pasākuma organizētājs (iestādes vadītājs).”
Domes priekšsēdētāja S. Ločmele

Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.novembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.7 “ Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Projekta nepieciešamības pamatojums
Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību, ja ielu tirdzniecība plānota publisko pasākumu laikā.
Saistošie noteikumi nosaka, ka gadījumos, kad publisko pasākumu organizē pašvaldība vai tās dibināta iestāde, tirdzniecības atļauju izsniedz pasākuma organizators. Citos gadījumos tirdzniecības atļauja tiek izsniegta vispārējā kārtībā, tirdzniecības dalībniekiem iesniedzot iesniegumu pašvaldībā,
samaksājot pašvaldības noteikto pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās un saņemot tirdzniecības atļauju.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumi neietekmēs pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķ- Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada administratīvajā teritorijā.
grupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošie noteikumi atvieglos administratīvās procedūras attiecībā uz organizētu ielu tirdzniecību.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē, tie tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv . Pēc sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus,
saistošo noteikumu projekts tiks izskatīts domes sēdē. Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.
Domes priekšsēdētāja S. Ločmele

Lielvārdē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2017. gada 29. novembrī		

Nr. 19		

(protokols Nr. 24., punkts Nr. 4.)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 5. maija saistošajos noteikumos Nr. 8
„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 4. punktu.
Izdarīt Lielvārdes novada domes
2011.gada 5.maija saistošajos noteikumos Nr.8 „Par pašvaldības nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes
novada teritorijā” grozījumu un izteikt
8.1punktu šādā redakcijā:
„8.1 Nodevu par tirdzniecību publiskās vietās nemaksā:
8.11. ja pasākuma, kura laikā tiek
organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir Lielvārdes novada pašvaldība, un
no tirdzniecības dalībniekiem tiek ieka-

sēta maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu;
8.12. personas, kas ar tirdzniecību
nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota stacionāra
vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas
atrodas, kādas personas (izņemot pašvaldību) īpašumā, valdījumā vai lietojumā;
8.13. personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas pie komercobjektiem,

izņemot, ja attiecīgās tirdzniecības vietas ir pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā;
8.14. personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas pašvaldības īpašumā
vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, kurš ir iznomāts;
8.15. par sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma sniegšanu ielu tirdzniecības vietā ar piesaisti pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai.”
Domes priekšsēdētāja S. Ločmele

Lielvārdes novada domes 2017. gada 29. novembra saistošo noteikumu Nr. 19 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.
gada 5. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Lielvārdes novada teritorijā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Projekta nepieciešamības
pamatojums
Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi nosaka izmaiņas attiecībā uz personām, kurām ir iespējas saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos nemaksāt pašvaldības domes noteiktās tirdzniecības nodevas.
Saistošie noteikumi nosaka, ka no nodevas par ielu tirdzniecību maksas personas tiek atbrīvotas šādos gadījumos:
1) ja pasākuma, kura laika tiek organizēta ielu tirdzniecība, organizators ir Lielvārdes novada
pašvaldība un no tirdzniecības dalībniekiem tiek iekasēta maksa par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu;
2) personas, kas ar tirdzniecību nodarbojas speciāli šim nolūkam iekārtotās pastāvīgās
tirdzniecības vietās (veikals, kiosks, kafejnīca, bārs vai cita speciāli tirdzniecībai iekārtota
stacionāra vieta), slēgtās vai atklātās vietās, kas atrodas kādas personas (izņemot pašvaldību)
īpašumā, valdījumā vai lietojumā;
3) personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas pie komercobjektiem, izņemot, ja attiecīgās
tirdzniecības vietas ir pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā;
4) personas, kuras ar ielu tirdzniecību nodarbojas pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošajā nekustamajā īpašumā, kurš ir iznomāts;
5) par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu ielu tirdzniecības vietā ar piesaisti
pastāvīgai pakalpojuma sniegšanas vietai;
6) fiziskās vai juridiskās personas, kuras ir nevalstisko organizāciju vai pašvaldības rīkoto pasākumu atbalstītāji vai sponsori, veicot tirdzniecību atbalstītā vai sponsorētā pasākuma laikā.”
Informācija par plānoto projekta Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs pašvaldības budžetu, jo kopējais pašvaldības
ietekmi uz pašvaldības budžetu nodevu īpatsvars budžeta ieņēmumos sastāda 0.05%.
Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz uzņēmējdarbības
vidi novada administratīvajā teritorijā.
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Informācija par administratīva- Saistošie noteikumi atvieglos administratīvās procedūras attiecībā uz organizētu ielu
jām procedūrām
tirdzniecību.
Informācija par konsultācijām ar Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas
privātpersonām
domes pastāvīgās komitejas sēdē, tie tiks publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.
lielvarde.lv . Pēc sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
izvērtējot lietderības apsvērumus, saistošo noteikumu projekts tiks izskatīts domes sēdē.
Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas”.
Domes priekšsēdētāja S. Ločmele

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA
izsludina konkursu uz vakanto
LĒDMANES PAMATSKOLAS
DIREKTORA AMATU
Prasības pretendentiem:
• augstākā pedagoģiskā izglītība;
• ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā
darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
• valsts valodas prasme augstākajā
līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas
Savienības oficiālās valodas prasme
profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• pieredze darbā ar Eiropas Savienības
un citu finanšu instrumentu projektiem;
• zināšanas vispārējās izglītības iestādes
finansēšanas jautājumos;
• zināšanas izglītības satura un attīstības
jautājumos;
• prasme strādāt ar datorprogrammām
MS Office un izglītības informatizācijas
datu bāzēm;
• labas komunikācijas un sadarbības
prasmes;
• labas analītiskās spējas, precizitāte un
augsta atbildības sajūta;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Priekšroka tiks dota kandidātiem:
• ar darba pieredzi izglītības jomā vai
izglītības vadības darbā pēdējo 3 gadu
laikā.
Galvenie amata pienākumi:
• nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
• nodrošināt iestādes intelektuālo,
finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu
un racionālu izmantošanu;
• nodrošināt iestādes iekšējo kārtību
reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi;
• vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, sagatavot darbinieku amata
aprakstus, noteikt darbinieku darba
samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
• sagatavot iestādes budžetu, slēgt
nepieciešamos saimnieciskos līgumus
apstiprinātā budžeta ietvaros;
• dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrā-

dāt perspektīvās attīstības programmas;
nodrošināt iestādes lietvedību;
• nodrošināt vispārējās izglītības
programmu izstrādi, licencēšanu un
īstenošanu.
Piedāvājam:
• amatalgu 1000 EUR mēnesī (pirms
nodokļu nomaksas)
• pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• normālo darba laiku;
• darba vietu – Lēdmanes pamatskolā,
Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
Iesniedzamie dokumenti:
• pieteikums;
• motivācijas vēstule;
• īss dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu
dokumentu kopijas;
• profesionālās pilnveides apliecinājumu kopijas pēdējo trīs gadu periodā;
• valsts valodas prasmes apliecība (ja
nepieciešams);
• rekomendācijas vai ieteikuma vēstules (vēlamas);
• apliecinājums, ka uz pretendentu
neattiecas Izglītības likumā un Bērnu
tiesību aizsardzības likumā noteiktie
ierobežojumi strādāt par pedagogu.
Konkursa nolikums publicēts Lielvārdes
novada pašvaldības mājas lapā www.
lielvarde.lv.
Dokumentus līdz 2017.gada 29.decembra plkst.12:00 lūdzam iesniegt personīgi Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Valsts un pašvaldību
vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1.stāvā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
administrācijas darba laikā vai nosūtīt
uz e-pastu dome@lielvarde.lv, vai pa
pastu Lielvārdes novada pašvaldībai,
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot
“Konkursam uz Lēdmanes pamatskolas
direktora amatu”.
Uzziņas var saņemt pa tālruni 26334028
(Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe) vai
rakstot e-pastā: inga.reke@lielvarde.lv.
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Darbs komitejās
Tautsaimniecības komitejā
Novembrī Tautsaimniecības komitejas sēde notika divās daļās – 15. un
22. novembrī. Bija daudz apspriežamu jautājumu, un par vairākiem bija
nopietnas diskusijas.
Es kā Tautsaimniecības komitejas vadītājs redzu, ka man ir jāpārdomā komunikācijas un informācijas apmaiņas process ar
Tautsaimniecības komitejas atbildības sfērā strādājošām pašvaldības struktūrvienībām, to vadītājiem
un speciālistiem. Iespējams, ka aicinājums sniegt informāciju komitejā speciālistos rada uztraukumu un
trauksmes sajūtu. Tādēļ meklēšu veidus, kā varam ar speciālistiem struktūrvienībās izveidot produktīvu un
uzticību veidojošu sadarbību.
Regulārie formālie jautājumi un
ierobežotas pieejamības informācija, kā arī informācija, kas ir administrācijas kompetencē, šajā rakstā nav
pieminēta.
Tautsaimniecības
komitejā
apspriedām saistošo noteikumu „Par
koku ciršanu ārpus meža Lielvārdes
novada administratīvajā teritorijā”
grozījumu projektu. Tiks palielināts
koeficients, ko izmanto samaksas
aprēķināšanai par vesela koka ciršanu. Novada domes sēdē 29. novembrī noteikumi tika apstiprināti.
Vēl apspriedām saistošos noteikumus “Lielvārdes novada Jumpravas

pašvaldības aģentūras maksas
pakalpojumi”. Pakalpojumu cenas
bija spēkā bez izmaiņām samērā ilgu laiku, tādēļ vairs neatbilda
pakalpojumu pašizmaksai. Saistībā
ar šīm izmaiņām diskutējām daudz,
pat devām uzdevumu aģentūras
vadībai precizēt aprēķinus un vēlreiz prezentēt izcenojumu projektu Tautsaimniecības komitejas sēdes
otrajā daļā 22. novembrī. Jumpravas
pašvaldības aģentūras maksas
pakalpojumu cenas tika apstiprinātas domes sēdē 29. novembrī.
Apstiprinājām virzīšanai uz domes
sēdi lēmumu par ielu apgaismojuma
remonta darbu veikšanu Lielvārdes
pilsētas Avotu ielā.
Darba kārtībā iekļauto Lielvārdes
novada pašvaldības policijas nolikumu nodevām atpakaļ pārstrādāšanai. Atgriezīsimies pie tā decembra sēdē.
Grozījumi noteikumos “Noteikumi
par Lielvārdes novada pašvaldības dzīvojamā fondā īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu” tika
virzīti apstiprināšanai Finanšu komitejā un domē. Noteikumi ir papildināti ar nodaļu, kurā noteikta kārtība,
kādā tiek apsaimniekota pašvaldības
neizīrētā dzīvojamā telpa.
Lai nodrošinātu 2015. gada 12.
augustā noslēgtā “Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma” izpildi, Lielvārdes novada pašvaldībai

ir nepieciešams nodot Lielvārdes
novada pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Lielvārdes Remte” apsaimniekošanā inženierbūves (centralizētais ūdensvada tīkls, centralizētais kanalizācijas tīkls, Artēziskā
aka-dziļurbums, Kaibalas notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēma) un pamatlīdzekļus (sūkņu
māja, žogs ap artēzisko aku, divi
sūkņi CH 12-40), kas atrodas Kaibalā.
Tautsaimniecības komitejas sēdē
apstiprinājām šo inženierbūvju
nodošanu apsaimniekošanā SIA
“Lielvārdes Remte”, kas pakalpojumus Kaibalā, izmantojot šos inženiertīklus un pamatlīdzekļus, sāks
sniegt 2018. gada 1. februārī.
Darba kārtībā bija iekļauts jautājums par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldības izglītības iestādēm. Komitejā uzklausījām
ekonomista priekšlikumus par ēdināšanas pašizmaksu un izcenojumiem. Prezentētie aprēķini un izcenojumu priekšlikumi nebija pārliecinoši un izskaidroti. Pēc diskusijām uzdevām šo jautājumu pārskatīt, sagatavot vienotā, viegli pārskatāmā un izskaidrojamā formā, un
prezentēt Tautsaimniecības komitejai decembrī.
Vēl viens nopietns un atbildīgu
rīcību prasošs jautājums – pašvaldības īpašumā esošā ēka Raiņa ielā 7.
novembrī Tautsaimniecības komite-

jas sēdē uzklausījām novada izpilddirektores sagatavoto informāciju par
ēkas tehnisko stāvokli un priekšlikumus tālākai rīcībai ar šo īpašumu. Lai
varētu atbildīgi pieņemt lēmumu,
ko konkrēti darīt ar šo ēku, ir jābūt
skaidrībai par tās tehnisko stāvokli.
Nolēmām virzīt uz Finanšu komiteju
priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu ēkas tehniskās ekspertīzes
veikšanai.
Komitejas sēdē apspriedām stāvokli saistībā ar pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādiem. Lielvārdes
novada pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus deleģējuma līguma
ietvaros izīrē un apsaimnieko SIA
“Lielvārdes Remte”. Lai arī pēdējā
laikā “Lielvārdes Remte” ir būtiski
uzlabojusi darbu ar parādniekiem,
tomēr situācija joprojām nav pilnībā apmierinoša. Jāmeklē risinājumi,
lai samazinātu īrnieku kopējo parādu summu.
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa informēja par pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem un tajos veicamajiem darbiem.
Šī informācija nepieciešama turpmāko darbību plānošanai, lemšanai par
šo īpašumu remontiem.
Novada domē un Tautsaimniecības
komitejā ir saņemts E. Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas Eko padomes iesniegums ar lūgumu izveidot gājēju pārejas Gaismas un Raiņa

ielu krustojumā Lielvārdē.
Tautsaimniecības
komitejā apspriedām šo jautājumu. Pašvaldības
izpilddirektore informēja, ka VAS
“Latvijas valsts ceļi” Ogres nodaļai
ir sagatavota un nosūtīta vēstule ar
lūgumu izvērtēt iespēju ierīkot gājēju pārejas skolēnu norādītajās vietās. Līdz ar to par turpmāko rīcību
varēsim lemt pēc atbildes no VAS
“Latvijas valsts ceļi”.
Saskaņā ar Tautsaimniecības
komitejas doto uzdevumu uzklausījām Pašvaldības administrācijas
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas sagatavoto informāciju par ielām, kurās nepieciešams
veikt krūmu un koku apgriešanu,
kuri traucē gan satiksmes drošībai,
gan gājējiem. Darbus plānots veikt
ziemas periodā un nākamajā gadā.
Tiks apzinātas teritorijas, kas pieder
privātpersonām, un šīm privātpersonām tiks lūgts apgriezt apstādījumus gar īpašumu, lai nodrošinātu
satiksmes drošību. Papildus uzdosim pašvaldības policijai ciešāk pievērst uzmanību kārtības un sakoptības uzturēšanai novada teritorijā
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Attīstības komitejā
15. novembrī notika kārtējā
Attīstības komitejas sēde. Deputāti
izskatīja iesniegumu no biedrības „Izaugsmei un attīstībai”, kas
ir sabiedriskā labuma organizācija
un vēlas sakopt un labiekārtot pašvaldībai piederošo zemes gabalu
Meža ielā 12C, Lielvārdē. Tā ir teritorija, kuru pašvaldība ilgstoši nav uzturējusi. Biedrība par saviem līdzekļiem ir iecerējusi šo teritoriju sakopt
– mežu attīrīt no zariem, nogāztiem
un sausiem kokiem, izveidot pastaigu takas, uzstādīt atpūtas soliņus un

nojumes, izveidot bērnu rotaļu laukumu. Novērtējot biedrības iniciatīvu līdzdarboties Lielvārdes teritorijas
labiekārtošanā, deputāti šo iniciatīvu
atbalstīja, un tika pieņemts lēmums
domes sēdē teritoriju Meža ielā 12C,
Lielvārdē, nodot bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem 6,5 ha platībā publiski pieejama un labiekārtota meža
parka izveidošanai. Tā kā biedrības
vadītājs ir jau lielu popularitāti ieguvušā "Avārijas Brigādes" parka īpašnieks un idejas autors, tad ļoti ceram,
ka arī Lielvārdē iegūsim interesantu
apskates un atpūtas objektu.

Rūpēs par mūsu mazākajiem
iedzīvotājiem, lai paplašinātu viņu
atpūtas un brīvā laika pavadīšanas
iespējas Lielvārdes pilsētā, uzklausījām vienu no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā, kas uzstāda dažādus bērnu rotaļu elementus, un tika
lemts par jaunu rotaļu elementu
izvietošanu pie Sporta centra mazāka vecuma bērniem un daudzveidīga rotaļu laukuma izveidi dažāda
vecuma bērniem pie Kultūras centra
2018. gadā.
Deputāti tika iepazīstināti ar
novada ainavu arhitektes Daces

Skrūzmanes paveikto 2017. gadā,
pēc speciālistes ieteikumiem novada apstādījumi ir kļuvuši daudzveidīgāki, svētku noformējums ir kļuvis pamanāmāks un pilnvērtīgāks,
arī Ziemassvētku noformējums ir
ieguvis jaunas nokrāsas un īpaši
izgreznotu Lielvārdes pilsētas centrālo egli.
Tuvojoties Ziemassvētkiem un
gadu mijai, vēlos pateikties deputātiem par konstruktīvām diskusijām
un pieņemtajiem lēmumiem novada attīstības labā, kā arī pašvaldības speciālistiem par sniegtajiem

priekšlikumiem
un profesionālo
vērtējumu, un
visiem iedzīvotājiem, kas līdzdarbojas un seko
līdzi norisēm novadā,
izsaka viedokli, lai mēs visi lepotos
ar novadu, kurā dzīvojam.
Lai visiem veselība un daudz
padarītu darbu novada labā 2018.
gadā!

Aivars Peisenieks,

Tautsaimniecības komitejas
priekšsēdētājs

Egija Širova,

Attīstības komitejas
priekšsēdētāja

Sniegsim ģimenisku vidi bez vecāku gādības palikušam bērnam!
Mums līdzās dzīvo liels skaits bērnu, kuru ģimenes atrodas krīzes situācijā un arvien vairāk pieaug to bērnu
skaits, kuri nespēj vai nevēlas nodrošināt viņu aprūpi. Vairums no šiem bērniem jau no mazotnes ir izjutuši,
kas ir nabadzība, zina, ko nozīmē alkoholisms vai vardarbība. Mēs varam palīdzēt šiem bērniem, dāvājot
mīlestību, rūpes un ģimeni. Viens no veidiem, kā sniegt šiem bērniem atbalstu, ir kļūt par audžuģimeni.
Kas ir audžuģimene?
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz
brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav
iespējams, tiek adoptēts vai viņam
nodibināta aizbildnība.
Lai pretendētu uz audžuģimenes
statusu, jābūt vecumā no 25 līdz 60
gadiem.
Kā kļūt par audžuģimeni?
• Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus
dokumentus, jāiesniedz iesniegumu
noteiktā formā par audžuģimenes
statusa piešķiršanu, kā arī ārsta izziņu
par veselības stāvokli.
• Bāriņtiesa mēneša laikā izskata
dokumentus, izpēta laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
• Bāriņtiesa sniedz atzinumu
par laulāto (personas) piemērotību
audžuģimenes pienākumu veikšanai.

• Audžuģimene bez maksas
noklausās mācību kursu (98 stundas).
• Bāriņtiesa mēneša laikā pēc
mācību kursa beigām veic pārrunas
ar laulātajiem (personu) un pieņem
lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
audžuģimenes statusu.
• Kad piešķirts audžuģimenes
statuss, informācija par audžuģimeni
tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā
un informācija par audžuģimenēm,
kas var uzņemt bērnus (norādot
bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi
tiek publicēta Labklājības ministrijas
mājas lapā.
• Ievietojot bērnu audžuģimenē,
tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.
Audžuģimene saņem (materiālais
un psiholoģiskais atbalsts):
• atlīdzību 113,83 eiro mēnesī
neatkarīgi no audzināšanā nodoto
bērnu skaita;
• pabalstu bērna uzturam (ne

mazāk kā Ministru kabineta noteiktais minimālais uzturlīdzekļu apmērs
bērnam) (Lielvārdes novadā 130,00
eiro mēnesī);
• pabalstu apģērba un mīkstā
inventāra iegādei pašvaldības
noteiktā apmērā (Lielvārdes novadā
70,00 eiro mēnesī). Pabalsta vietā
var izsniegt apģērbu, apavus un citas
bērnam nepieciešamas lietas;
• pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu
risināšanā;
• Labklājības ministrija nodrošina
psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu
audžuģimenēm, kā arī audžuģimeņu
apmācību;
• tāpat audžuģimenei par ģimenē ievietotajiem bērniem ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, kā arī
bērnam piešķiro valsts apgādnieka
zaudējuma pensiju (ja abi vecāki
ir miruši) vai Uzturlīdzekļu garanti-

jas fonda izmaksātos uzturlīdzekļus
bērna uzturam.
No 2018. gada 1. janvāra personas, kuras saņem atlīdzību par
audžuģimenes pienākumu pildīšanu,
tiks sociāli apdrošinātas pensiju, bezdarba un invaliditātes gadījumiem.
Bērnam ļoti svarīga ir drošības sajūta un apziņa, ka viņš uz pasaules
nav pamests viens. Lai arī audžuģimene nav bērna bioloģiskā ģimene,
tomēr tie ir tuvi cilvēki, kas jebkurā
brīdī bērnam dos padomu, aizstāvēs
un palīdzēs grūta situācijā. Lai arī cik
labi sadzīves un emocionālie apstākļi
tiktu nodrošināti no valsts, pašvaldības
un iestāžu darbinieku puses, bērnu
namos mītošie bērni nejūt savu pie-

derību kādam konkrētam sev tuvam
cilvēkam, kas bērna attīstības procesā
ir nozīmīgs nosacījums. Parasti bērni,
kuri nonāk audžuģimenēs, ir cietuši vai
nu emocionāli vai fiziski, tāpēc prasa
daudz uzmanības un rūpes. Tomēr šīs
rūpes atsver apziņa, ka esi devis bērniem mājas un ģimenes sajūtu.
Tāpēc, iespējams, tieši Jūsu ģimeni gaida kāda maza sirds, kurai pietrūkst mīlestības. Ja vēlies uzzināt
vairāk par audžuģimenes statusa
iegūšanu, aicinām sazināties ar savas
dzīvesvietas bāriņtiesu:
Lielvārdes novada Lielvārdes
bāriņtiesa- Raiņa iela 11A, Lielvārde,
Lielvārdes novads, LV-5070, tālr.
65053838.

Cirsmu izsole Lielvārdes novadā
Lielvārdes novada pašvaldība izsludina cirsmu mutisko izsoli ar
augšupejošu soli nekustamajā īpašumā „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā.
Pieteikumu reģistrācija izsolei Lielvārdes novada pašvaldībā līdz 2018.
gada 8. janvāra pulksten 15.00. Izsole notiks pašvaldības sēžu zālē (310.
telpa), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, 2018.gada 10.janvārī plkst.10.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (130.kab.), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē,
darbdienās no plkst.9.00 līdz 15.00, tālr.65053370, e-pasts: dome@lielvarde.lv. Izsolāmās cirsmas var apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālr.28352769.
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5. decembris – policijas darbinieku
profesionālo svētku diena
5. decembrī policijas darbinieki svin savus profesionālos svētkus,
pieminot datumu, kad 1918. gadā tika pieņemts lēmums par Latvijas policijas dibināšanu. Ar 1992. gada 1. septembra grozījumiem
likumā “Par policiju’’ pirmo reizi tiek noteikts, ka policija sastāv no
Valsts policijas un pašvaldības policijas, laika gaitā policijas sastāvs
tiek papildināts ar Drošības policiju un Ostas policiju.
Lielvārdes novada pašvaldības
policija nodrošina sabiedrisko kārtību Lielvārdes novadā no 2006.
gada 18. janvāra kā Lielvārdes
novada pašvaldības nodaļa. Šī
diena tiek uzskatīta par Lielvārdes
novada pašvaldības policijas dibināšanas dienu.
Policijas pirmsākumos darbinieku skaits bija niecīgs – 3 kārtībnieki. Kārtībnieki nodrošināja patruļu novada teritorijā darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.
Sākotnēji policijas darbiniekiem
nebija formas tērpu, nebija operatīvā transportlīdzekļa. Nepastāvēja
likumi, kas reglamentētu pašvaldības policijas darbu. 2006. gadā tika
apstiprināta vēl viena amata vieta.
Laika gaitā Lielvārdes novada
pašvaldības policija tika reorganizēta par iestādi, un līdz 2014. gada
jūnijam policijas darbu nodrošināja četri policijas darbinieki – viens
vecākais inspektors un trīs inspektori, nodrošinot policijas patruļas
novada teritorijā darba dienās no
plkst. 8.00 līdz plkst. 24.00. Policijas
priekšnieka amats līdz 2014. gada
26. martam bija vakants, bet tā
pienākumus izpildītāja vecākais inspektors. 2014. gada 26.
martā dome pieņēma lēmumu par
Lielvārdes novada pašvaldības policijas reorganizāciju, likvidējot iestādi un izveidojot policijas struktūrvienību pašvaldības administrācijā.
Ar 2014. gada 7. aprīli tika likvidēta Lielvārdes novada pašvaldības
policija kā pašvaldības iestāde un
izveidota Lielvārdes novada pašvaldības policija kā Lielvārdes novada
pašvaldības administrācijas nodaļa.

Saistībā ar minēto lēmumu, tika
pieņemts lēmums, ar kuru tika
apstiprināti seši amati Lielvārdes
novada pašvaldības policijā – viens
vecākais inspektors, trīs inspektori un viens jaunākais inspektors, bet likvidēts policijas priekšnieka amats. No 2014. gada 2.
jūnija darbu uzsāka divi jaunākie inspektori, un policijas patrulēšanas laiks palielinājās, ietverot arī brīvdienas un svētku dienas. Visu sešu policijas inspektoru
darbs 2014. gada jūnijā tika organizēts pēc slīdošā grafika principa, kā rezultātā tika ierobežotas
vecākā inspektora iespējas veikt
struktūrvienības vadītāja funkcijas.
Lai nodrošinātu policijas struktūrvienības vadītāja funkciju veikšanu, tika izvērtēta iespēja, sākot ar
jūliju organizēt policijas darbu tā,
lai vecākais inspektors darbu veiktu Administrācijai noteiktajā darba
laikā, nodrošinot policijas vadītāja
funkciju veikšanu, un pārējie pieci
inspektori darbu veiktu pēc slīdošā grafika, nodrošinot policijas
patruļas septiņas dienas nedēļā.
Šāda darba organizācija nozīmētu policijas darbinieku intensīvāku noslogotību kā iepriekš. 2014.
gada 19. jūnijā, pēc policijas darbinieku iebildumu saņemšanas,
tika sasaukta sapulce, kurā piedalījās visi policijas darbinieki, domes
priekšsēdētājs, Sabiedriskās drošības komitejas vadītājs, izpilddirektors un izpilddirektora vietniece. Izvērtējot esošo situāciju un
iespējas, tika secināts, ka kvalitatīva policijas darba nodrošināšanai nepieciešams darbinieks,

Lielvārdes novada pašvaldības policijas kolektīvs.					
kas pastāvīgi veic policijas vadītāja funkcijas, bet tas nav iespējams pie esošajiem 6 inspektoru
resursiem, jo tie nepieciešami, lai
nodrošinātu patrulēšanas režīmu
septiņas dienas nedēļā.
2014. gada 27. jūnijā dome pieņēma lēmumu Nr. 232 izveidot pašvaldības policijas vadītāja amata vietu.
Tagad Lielvārdes novada pašvaldības policiju vada priekšniece, kura organizē struktūrvienības darbu un vada 7 darbinieku
darbu, autoparkā atrodas 1 automašīna un 1 ūdens transports –
laiva. Pašvaldības policija nodrošina
policijas patruļas Lielvārdes nova-

Mums raksta…
6.oktobrī virs Lielvārdes riņķoja aizlidojošo strazdu pulki, iestiprinājās ar pīlādžu ogām, kas šogad bagātīgi greznoja dārzus. Paldies nepateikuši, aizlidoja, bet mums atstāja patīkamu noskaņu, ka varējām piedāvāt ceļamaizi.
“Ogres Vēstis Visiem” (18.08.2017.) lasām, kā Ogrē un kāpēc nozāģēti vairāki koki un citēju: “Jāpiebilst,
ka pašvaldība katru gadu pilsētā atjauno koku stādījumus. Šogad vien iestādītas 30 selekcionētas priedītes visā pilsētā, četri ozoli pie Ogres Valsts ģimnāzijas, deviņas liepas Ogrē, Amatnieku ielā. Šogad vēl
plānots iestādīt 47 pīlādžus Kartonfabrikas rajonā pie peldvietas.”
Savukārt “OVV” (10.10.2017.) rakstīts: “Kopš 2004.gada aprīļa Madlienā zeļ, zaļo, zied un kuplo Latvijas
pagastu vadītāju veiktā misija, vēstījums nākamajām paaudzēm – Latvijas ģeogrāfiskā centra viducī tika
iestādīti 453 ozoliņi (tieši tik daudz mūsu Tēvzemē toreiz bija pagastu).”
Zaļi domājošās lielvārdietes vēlas uzzināt, par cik kokiem bagātāka šogad kļuvusi Lielvārde. Vai kāda
koku stādīšanas (varbūt krūmu) talka pie mums arī notikusi, varbūt vēl gaidāma?
Lielvārdiete
Paldies zaļi domājošajām lielvārdietēm par izrādīto interesi pilsētas
zaļās bagātības attīstībā. Pamatā
pilsēta šogad ir kļuvusi bagātāka ar
dažādu krūmu stādījumiem:
1) Pie Lielvārdes Mūzikas un
mākslas skolas Dravnieku ielā tika
iestādīts tūju dzīvžogs;
2) Pilsētas centrā Ausekļa ielā
posmā no tirgus laukuma līdz
Dienas centram tika iestādīti 270
lapu krūmi – bārbeles, spirejas un
kārkla šķirnes;
3) Latvijas Pašvaldību savienības
Meža dienu projekta “Pašvaldību
labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros Rembates parkā tika

iestādītas 3 vilkābeles un 202 lapu
krūmi (dažādas spireju šķirnes, stefanandras, fotergilas, rozes, hortenzijas un filadelfi – tautā saucamie
jasmīni). Stādījumi izvietojās gar
jaunajiem soliņiem un goda krēslu vietām.
Ja runājam par nākamo, 2018.
gadu, tad pašvaldība neatkarīgi no
tā vai Meža dienu projekts atkal
būs vai nē, turpinās darbus pie
Rembates parka apstādījumu 2.kārtas realizācijas. Šajā kārtā paredzēts parkā uzsākt realizēt ideju
par rododendru dārzu gar dīķi, kā
arī taps krūmu stādījumi pie jaunajām plānotajām soliņu un goda

krēslu vietām un atsevišķas koku
un krūmu grupas parka teritorijā.
Tāpat arī “Zied zeme” projekta
ietvaros pie Mūzikas un mākslas
skolas Dravnieku ielā tiks uzsākti darbi pie Mūzikas un mākslas
dārza izveides, kura ietvaros taps
arī jauni stādījumi gan no krūmiem,
gan kokiem.
Attiecīgi, ja gada laikā tiks realizēts
vēl kāds no nākotnē paredzētiem
labiekārtošanas projektiem, tad arī
pēc nepieciešamības attiecīgajā
vietā tiks veikti arī koku un krūmu
stādījumi.

Dace Skrūzmane,
ainavu arhitekte

da teritorijā 7 dienas nedēļā no
plkst.8.00 līdz plkst.24.00.
Svarīgākais pašvaldības policijas
darbā ir iedzīvotāju uzticība, un es
varu teikt, ka Lielvārdes novada
iedzīvotāji uzticas pašvaldības policijai, jo, salīdzinot ar 2016. gadu, ir
audzis saņemto izsaukumu skaits,
vidēji mēnesī apkalpojam 70 telefoniski saņemtās sūdzības, iedzīvotāji vēršas arī ar rakstveida iesniegumiem pašvaldības policijā un
lūdz atrisināt problēmas.
Tā kā Lielvārdes novadā nav patrulējošo Valsts policijas darbinieku, tad
visbiežāk, ja ir izdarīts likumpārkāpums, Valsts policijas Ogres iecirkņa
dežūrdaļa uz notikuma vietu sūta
pašvaldības policiju, jo galvenais ir
operatīvi reaģēt uz izsaukumu, pārtraukt likumpārkāpumu, kā arī aizturēt iespējamos noziedzīga nodarījuma izdarītājus. Operatīvi reaģējot
uz saņemto informāciju, bieži vien
izdodas novērst likumpārkāpumu.
Policijas darbiniekiem ir jāatrod
veidi, kā tikt galā ar problēmām.
Policistiem jābūt gudriem, zino-

Beatas Kempeles foto

šiem un prasmīgiem, lai novērstu
problēmas un tiktu ar tām galā, jo
katra situācija ir jāizvērtē. Šī gada
laikā ievērojami augusi Lielvārdes
novada pašvaldības policijas darbinieku profesionālā kompetence,
jo tiek sekots līdzi normatīvo aktu
izmaiņām, mācīšanās notiek visu
laiku, regulāri tiek apmeklētas speciālās apmācības.
Šobrīd atrodamies uz jauno normatīvo aktu spēkā stāšanās sliekšņa, jo 2020. gada 1. janvārī ir
paredzēts, ka spēkā stāsies jaunais
Administratīvo pārkāpumu procesa
likums, un līdz ar to policijas darbiniekiem būs jāorientējas neskaitāmos normatīvajos aktos, jo konkrētas nozares ietvertā tiesību norma
atradīsies nozares likumā.
Nobeigumā profesionālajā svētku dienā novēlu mums visiem
izturību, panākumus profesionālajā izaugsmē un gandarījumu par
paveikto, kā arī stipru veselību.

Ineta Lilinfelde,

Lielvārdes novada pašvaldības
policijas priekšniece

10. decembrī stājas spēkā
ziemas sezonas vilcienu
kustības saraksts
Plānojot gan ikdienas gaitas, gan atpūtas braucienus vilcienā, aicinām ņemt vērā, ka no šī gada 10. decembra līdz pat nākamā gada
vasaras sezonai spēkā ir jauns vilcienu kustības saraksts.
Esam ievērojuši, ka pasažieri
labprāt izmanto kabatas formāta
vilcienu kustības sarakstu, tāpēc
arī šajā sezonā to iespējams bez
maksas paņemt biļešu tirdzniecības kasēs lielākajās stacijās visos
maršrutos.
Līdz 2018. gada aprīlim darba
dienās atsevišķu dienvidus reisu
biļetes ir iegādājamas ar 25%
atlaidi. Visas biļetes ir ērti un bez

uzcenojuma nopērkamas arī mūsu
mobilajā lietotnē, kuru bez maksas
var lejupielādēt viedtālrunī ar iOS
un Android operētājsistēmu.
Jaunais saraksts ir apskatāms
www.pv.lv un aplikācijā viedierīcēs.
Visas izmaiņas jau ir ietvertas un
atspoguļotas gan drukātajos, gan
elektroniskajos mūsu vilcienu kustības sarakstos.
AS „Pasažieru vilciens”
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Valsts svētku pasākums
“Gaismu sauca, gaisma ausa”
Kad Latvijas dabā ienāk gada tumšākais mēnesis, prieku un gaismu mūsos vairo kopības sajūta,
kas saistās ar mūsu valsts dzimšanas svētkiem. Akcentējot virzību uz gaismu, 17. novembra vakarā
kultūras namā “Lielvārde” pulcējāmies uz Latvijas Neatkarības proklamēšanas 99. gadadienai veltīto
svinīgo pasākumu “Gaismu sauca, gaisma ausa”.
Katra jauna Latvijas Dzimšanas
diena atnāk ar atziņu, ka gaisma dzimst no domām un darbiem. Domes priekšsēdētāja Santa
Ločmele savā svētku uzrunā aicināja nezaudēt ticību saviem mērķiem
un savai valstij, uzsverot, ka novada spēks mīt mūsu gudrajos, talantīgajos un darbīgajos cilvēkos. Katrs
labais darbs, katra labā doma veido
daļiņu no gaismas, kas ir spēka
avots virzībai tālāk.
Ik gadu valsts svētku pasākuma laikā godinām mūsu cilvēkus
– labo darbu darītājus, kuri dara
vairāk nekā pienākums prasa un ar
savu attieksmi spēj iedvesmot arī
citus līdzdarboties novada veidošanā. Svētku pasākumā tika pasniegti Lielvārdes novada pašvaldības
apbalvojumi “Goda Lielvārdietis”,

“Atzinība”
un
“Pateicība”.
Apbalvojumu “Goda lielvārdietis”
šogad saņēma Romualds Zarembo,
Veneranda Trumekalne, Elizabete
Ozoliņa, Agris Liepiņš un Nora
Ivanova. Apbalvojums “Atzinība”
tika pasniegts Ingai Reķei, bet
apbalvojums “Pateicība” – Maijai
Vinogradovai. Nominācijā Lielvārdes
novada “Sakoptākā lauku viensēta”
tika sveikti 1.vietas ieguvēji – māju
“Auziņas” saimnieki.
Gaišs ir tas brīdis, kad apzināmies, ka mums ir ar ko lepoties,
kad visi kopā dziedam savas valsts
himnu un piederības sajūtu izjūtam daudz spēcīgāk un smalkāk kā
ikdienā. Kā dāvanu svētkos amatiermākslas kolektīvi bija sagatavojuši jaukus, patriotiskus priekšnesumus. Ar skanīgām dziesmām

un spriganiem dejas soļiem piederību valstij, novadam un tradīcijām
mudināja apzināties folkloras kopa
“Josta”, bērnu koris “Lielvārde”,
jauktais koris “Lāčplēsis”, senioru koris “Kamene”, vokālā studija “Mikauši”, sieviešu vokālais
ansamblis “Pusnakts stundā”, jauniešu deju kolektīvs “Pūpolītis”,
vidējās paaudzes deju kolektīvi “Vēji” un “Lāčplēsis”, Lielvārdes
Tautas teātris.
Vēlos pateikties visiem par
kopā būšanu šajos svētkos!
Turpiniet lolot gaišas domas un
ļaujieties gaismas straumes plūdumam līdz Ziemassvētku brīnuma
piedzīvojumam!

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu “Goda Lielvārdietis”
lēdmanietim, dzejniekam un vēsturniekam Romualdam Zarembo pasniedz
domes priekšsēdētāja Santa Ločmele.

Iveta Bule,

Lielvārdes novada
Kultūras centra direktore

Apbalvojumu “Goda Lielvārdietis” saņem Lēdmanes bibliotēkas vadītāja
Veneranda Trumekalne.
Agris Liepiņš saņem apsveikumu par apbalvojumu
“Goda Lielvārdietis”.

Apbalvojuma “Goda Lielvārdietis” saņēmēja Lielvārdes
pensionāru biedrības priekšsēdētāja Nora Ivanova.

Maiju Vinogradovu ar apbalvojuma “Pateicība”
saņemšanu sveic meita Santa Padedze.

Dejo „Pūpolītis”.

Uzstājas vokālās studijas “Mikauši” meitenes.					

Apbalvojumu “Atzinība” domes priekšsēdētāja Santa Ločmele pasniedz
Izglītības nodaļas vadītājai Ingai Reķei.

Anitas Sakas foto

Nominācijā Lielvārdes novada “Sakoptākā lauku viensēta” tika sveikta
1. vietas ieguvēja – māju “Auziņas” saimniece Ligita Lukševica.
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Lēdmanes Ģimenes un izglītības centrs “Aivas”:
sirdij, dvēselei un lēdmaniešiem
Turpinājums no 1.

lpp.

Kā tautas namam “Aivām” būtu
nepieciešams papildinājums –
zāle ar skatuvi, telpas māksliniekiem, telpas dažādam inventāram.
Cerams, ka ar laiku šis turpinājums būs, un tad mēs pa īstam
varēsim teikt, ka 1926. gada lēdmaniešu ideja ir pilnībā realizējusies,” ar optimismu nākotnē raugās Lēdmanes bibliotēkas un biedrības “Novadnieki” vadītāja. Viņai
piekrīt arī Lēdmanes Tautas nama
vadītāja Inese Nereta: “Jā, var
teikt, ka kultūras dzīve Lēdmanē
ir ļoti aktīva, taču saviem kultūras
pasākumiem un amatierkolektīvu
mēģinājumiem visu laiku bijām
spiesti izmantot bērnudārza nelielo zālīti, bet lielākus pasākumus
rīkot skolas sporta zālē, tāpēc senā
ideja par Tautas nama būvi bija ļoti
vajadzīga,” stāsta Inese Nereta.
“Būtu aplam sacīt, ka ar jauno
ēku krasi mainīsies kultūras dzīve,
bet domāju, sajūtas, esot pasākumā šajās telpās, noteikti būs
savādākas. Tam par pamatu ir arī
apkārtne, kas ir harmoniskāka,
romantiskāka, attālināta no ikdienas kņadas. Vīzijā redzu pasākumus, kas notiktu ārā uz piebūvētās terases – amatierteātru izrādes,
festivāli, klasiskās mūzikas koncerti. Bet visu veiksim pakāpeniski. Sākumā iekopsim apkārtni
pēc ainavu arhitektes puķu dobes,
izveidosim estrādes skatītāju zonu,
nobruģēsim mašīnu stāvvietu,
sakopsim iebraucamo ceļu, sakārtosim apgaismojuma daļu. Tiklīdz
tiks noteiktas telpu īres maksas,
iedzīvotāji varēs iznomāt šīs telpas jubileju vai citu svētku svinēšanai, ņemot vērā, ka “Aivās” ir
labiekārtota virtuve. Tas viss – jau

Svētku pasākumā Lēdmanē Lielvārdes pašvaldības apbalvojumu "Atzinība"
saņēma Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Laganovskis.

Tautas nama vadītāja Inese Nereta un "Aivu" idejas autors Tālis Sala
atklāšanas pasākumā.

"Aivu" atklāšanas svētkos mūziķa Normunda Ķieta veltītu dziesmu un pagasta pārvaldes apsveikumu par godprātīgi nostrādātiem 20 darba gadiem
saņēma Biruta Andersone – sociālā darbiniece Lēdmanē.

Svētkos Lielvārdes pašvaldības apbalvojumu "Pateicība" saņēma ilggadēja
Lēdmanes pagasta sētniece Ņina Moskaļenko.
Svētku pasākumu foto – Anita Saka

savu iespēju robežās ir jārada apstākļi saviem bērniem. Ja to pienācīgi neizdara, tad, iespējams, ka
viņi atradīs citu vietu, kur sevi realizēt. Nav svarīgi kur, citā pilsētā
vai citā valstī,” uzsver Tālis, sakot,
ka ar savu entuziasmu var izdarīt
daudz, bet tomēr līdz zināmai robežai: “Lielais paldies jāsaka biedrībai
“Novadnieki”, kur darbojas Inese
Nereta un Veneranda Trumekalne.
Tieši viņas sāka piesaistīt projektu naudu. Šīs ēkas būvniecība nav
sprints, bet gan stafetes skrējiens.
Mēs iesākām, citi turpina, bet vēl
citi pabeigs. Protams, ēkas sienām
ir liela nozīme, bet vēl lielāka nozīme ir radošajam garam, kurš tur
valdīs,” ir pārliecināts Tālis Sala.
“Manuprāt, „Aivas” pašlaik ir
labākais risinājums kultūras dzīves attīstībai Lēdmanē. Zinu, cik
grūti Inesei Neretai bija realizēt
lielākus pasākumus bērnudārza
zālītē, tāpēc tika izmantota arī
skolas sporta halle. Arī turpmāk

tā tiks izmantota, bet jaunajās tel- “Aivu” ienākšana Lēdmanē ar savu
pās var izmantot gan pirmo, gan pozitīvo auru, ar iespējām, ar radootro stāvu, atkarībā kāds pasākums šo garu ir solis uz priekšu,” sarunu
plānots. Šīs telpas ir mājīgākas arī noslēdz Tālis Sala.
Savukārt novadniekus uz radomēģinājumiem. Un vēl – “Aivas”
šu aktivitāti aicina arī Veneranda
kopā ar baznīcu
Trumekalne: “Gada nogalē mēdz
veido saskanīgu
atskatīties uz paveikto un plānot
ēku ansambli,”
darbus nākamajam gadam. Parasti
saka Veneranda
savus lielākos bibliotekāTrumekalne, bet
ros pasākumus esmu
Inese Nereta jau
realizējusi bērnuieskicē pirmos
Šīs ēkas būvniecība
dārza zālītē kopā
ēkas
“apdzīnav sprints, bet gan
ar Inesi. Tagad
votājus”: “Jau
tie
notiks
šobrīd
esam
stafetes skrējiens. Mēs
“Aivās”,
un
uzsākuši izglītoiesākām, citi turpina,
man šķiet, ka
jošas un prakbet vēl citi pabeigs.
pati ēka jau
tiskas nodarbīTālis Sala,
dod tādu pozibas saistībā ar
Ģimenes un izglītības centra
tīvu auru, ko
Ziemassvētkiem
“Aivas” idejas autors
esmu paspējusi
un Jauno gadu. Ar
sajust arī pati. Jo
laiku te varētu darbo“Aivas” ir gaišas, gaisties amatu pulciņi. Deju
mas pielietas. Prieks, ka mūsu
kolektīviem šīs telpas mēģinājumiem ir par šauru, bet pārē- kora mēģinājumi jau notiek jaujie amatieru kolektīvi var uzsākt najās telpās. Piepildījumu, iespēdarboties jaunajās telpās. Arī bla- jams, dod arī baznīcas tuvums.
kus esošās baznīcas draudze varēs Gribētu aicināt lēdmaniešus iesaisizmantot telpas kāda koncerta vie- tīties kultūras aktivitātēs, atbalstīt
skolektīva uzņemšanai vai svētdie- un apmeklēt pasākumus,” novadnas skolai bērniem. Ja lēdmanie- niekus uz aktīvu kultūras dzīvi aiciši arī paši nāks ar jaunām idejām na Veneranda Trumekalne.
un būs gatavi “mesties iekšā” to
realizēšanā, tad viss būs TIP TOP,”
Tālis Sala,
par izdošanos ir pārliecināta Inese
Ģimenes un izglītības centra
Nereta.
“Aivas” idejas autors:
“Lēdmanes ciemats ir salīdzino- Ir Adventes Pārdomu laiks.
ši jauns. Tapis pagājušā gadsimta
Cilvēkam piemīt prāta APZIŅA,
otrajā pusē. Iecerēts kā padomju
bet sirdij – sirds APZIŅA. Prāta
paraugciemats,” saka “Aivu” idejas
APZIŅA “deķīti” velk uz savu jeb
autors Tālis Sala, “Skanētu skaisti,
ego pusi. Turpretī sirds APZIŅA
ja aiz tā neslēptos viensētu iznīuz Dieva jeb kopuma (visuma)
cināšana, darbarīku nacionalizācipusi. Tāpēc visiem novada ļauja un brīvā, radošā gara nosmadīm novēlu Jaunajā gadā iemancēšana. Taču ar brīvības atgūšanu
tot sirds mieru, bet to var panākt
un savas valsts izveidošanu varam
tikai tad, ja klausa sirds APZIŅAI.
mēģināt lietas vērst uz labu. Un

tuvākajā nākotnē,” ar pārliecību
par “Aivu” nākotni saka Lēdmanes
Tautas nama vadītāja.
Ģimenes un izglītības centra
“Aivas” nozīmību pagasta dzīvē
īpaši akcentē Tālis Sala: “Pagastā
ir daudz pašdarbības kolektīvu, un
šaurā bērnudārza zālīte to darbību
nespēj nodrošināt. Turklāt tā ir
nepieciešama paša bērnudārza
vajadzībām. Bet katrai paaudzei

Padomju gados Tautas nams bija izvietots Lubes kroga ēkā.
Attēlā: 1950. gadu Tautas nama ēka Lubes krogā.

Bijušās pienotavas vietā top pirmās jaunā Ģimenes un izglītības centra “Aivas” ēkas konstrukcijas.
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Motosporta leģenda, lielvārdietis Ivars
Blumfelds saņem Atzinības krustu
Turpinājums no 1.

lpp.

“Skudriņas tā skrēja pa kauliem,
kā nebija pat tad, kad kļuvu par
PSRS čempionu. Kamols kaklā ir,”
Atzinības krusta saņemšanas mirkli atceras Ivars Blumfelds. Arī stāstot par augstā valsts apbalvojuma
saņemšanu Ivaram kaklā sakāpj
kamols. Taču tad saruna pievēršas
viņa motosporta gaitām, un Ivars
burtiski pārvēršas. Brīžam skarbs,
runājot par šodienas dzīves realitātēm, brīžam humora un arī sarkasma pilns. Taču viens ir skaidrs –
pārcelšanās uz Lielvārdi 1978. gadā
un darbs kolhozā “Lāčplēsis” viņa
dzīvē bija, kā pats saka, “labā pagrieziena punkts”.

Motoklubs
un sportiskais gars

Ivars ar ģimeni sākumā no Rīgas
pārcēlās uz Ogri, kur viņiem ar
sievu un dēlēnu Ivo piešķīra vienu
istabiņu trīsistabu dzīvoklī. Arī
pirmo motoklubu viņš nodibināja
tieši Ogrē, Rīgas ielā, tajās pašās
telpās, kur vēlāk atradās oficiālais KTM motociklu izplatītājs, bet
tagad ir “Husqvarna” veikals. Tolaik
– 1976. gadā – Ivaram jau bija
Latvijas, Baltijas un PSRS čempiona tituli motošosejā, un viņš sāka
trenera karjeru. “Pie manis sāka
braukt puikas no “Lāčplēša” konsultēties un piečibināt motociklus,
bet “Lāčplēša” vadība uzaicināja
mani uz kolhozu par automehāniķi, lai paralēli trenētu puikas. 1978.
gada pavasarī tieši pirms 1. maija
pārkrāmējos uz Lielvārdi, bet jau
1. maijā nometām visas “šmotkas” un aizbraucām uz “gonku”.

1991. gada sacīkstes Biķernieku sporta kompleksā. Ivars Blumfelds
(no kreisās) un Ivo Blumfelds pirms starta.
Ingas Blumfeldes foto
Tā sākās mans liktenis “Lāčplēsī”,”
viņš atceras.
Par motokluba “Lāčplēsis”
izveidi Ivars Blumfelds jūt pelnītu gandarījumu. Viņa vadītais
motoklubs daudzkārt izcīnījis godalgotas vietas komandu čempionātos kā motošosejā, tā arī skijoringā. Gūtas neskaitāmas uzvaras
republikas sacensībās, vairāk nekā
20 jauno motosportistu izcīnījuši uzvaras dažādās trasēs bijušajā Padomju Savienībā. Godalgotas
vietas viņi guvuši Latvijas un
Baltijas čempionātos arī individuālajā vērtējumā. Izaudzināti
arī divi PSRS čempioni motošosejā – Andris Delviņš un dēls Ivo
Blumfelds. Diemžēl Ivo pēc smagas
traumas profesionālajam sportam
nācās teikt ardievas. Tomēr sportiskais gars Blumfeldu dzimtā ir stip-

rs – Ivara mazdēls ir Latvijas izlases
kandidāts florbolā.

Iespaidīgs balvu birums

Ivara Blumfelda sportisko sasniegumu saraksts ir tiešām iespaidīgs. Kā pats stāsta, sācis ar krosu,
pēc tam motošoseja, tad spīdvejs,
pa vidu braucis “daudzdienas”, bet
skijoringu “vilcis” līdz piecdesmit
gadu vecumam. Leģendārā motosportista oficiālajā biogrāfijā rodamas ziņas, ka ar motosportu viņš
nodarbojies no 1967. līdz 1992.
gadam, ir pieckārtējs Latvijas čempions motošosejā un skijoringā
(1969., 1974., 1976., 1978. un
1983. gadā), motošosejā – trīskārtējs Baltijas čempions (1970.,
1976. un 1978. gadā) un divkārtējs
PSRS čempions (1974. un 1979.
gadā), PSRS sporta meistars moto-

šosejā un LPSR sporta meistars ski- Savukārt viņu pašu no starptautisjoringā. Ivars pats stāsta, ka patie- kā sporta meistara nosaukuma šķīra
sībā diplomu esot daudz vairāk. vien nelaimīga apstākļu sakritība
Piemēram, lielā balva skijoringā un negadījums. Tolaik leģendārais
Čehijā. “Tur paņēmu ar pieredzi. motosportists dažādos gados divas
Ar “Iž” motociklu noliku pie vie- reizes bija ieguvis PSRS čempiotas visus suzuki, hondas un pārē- na titulu motošosejā, taču starpjos,” viņš smejas. Vēl jāmin iekļū- tautiskā sporta meistara nosaukušana pirmajā desmitniekā kopā ar ma iegūšanai Padomju Savienības
Alvi Priedīti pasaules čempionātā čempiona tituls bija jāiegūst divus
superbaiku klasē Zviedrijā 1989. gadus pēc kārtas. Treniņbraucienā
viņš bija uzrādījis labāko rezultāgadā. “Ar koltu, dabūjis pirmo starta vietu, bet
hoza “Lāčplēsis”
dienu pirms sacīkstēm viņa vadīto
p r i e kšs ē d ē t ā automašīnu nepalaida garām satikja un grāmatsmes autobuss… ““Moskvičs”
vedes palīdzību
uz norakstīšanu, es ar
“izsitām” caur
smagu kājas lūzuMaskavu valūViņiem
mu slimnīcā, bet
tu un dabūjām
Latvijā pirmo
Serpuhovā, Maskavas starptautiskais
sporta meistars
superbaiku.
apgabalā, taisīja
gar degunu,”
Braucām 750
motociklus visai krievu stāsta Ivars.
kubikcentimetizlasei, bet mēs savos
Nākamajā
ru klasē, 1000
ziemā skijokubu
tilpums
šķūnīšos
ringā braucis ar
parādījās pēc tam.
“bāzām viņus
skrūvēm kājā – tik
Lai nu kā, bet tikām
maisā”.
vien tās nelaimes, ka
pasaules desmitnieskrūvju galus vajadzējis
kā. Taču 1990. gadā sociālisms beidzās, izbeidzās arī kol- polsterēt ar vati un elastīgajām saitēm, citādi bikses plīsušas kopā.
hozs, un līdz ar to nauda.”
Sarunas noslēgumā taujāju, vai
mūsdienu puikas stipri atšķiras
Īstam sportistam
no tiem, kuri savulaik katru brīvu
šķēršļu nav
Taisnības labad jāsaka, ka mūsu brīdi ķimirējās ap motocikliem, tremotosportistiem naudas vai resur- nējās un brauca sacensībās. Ivars
su trūkums nekad nav bijis šķērslis. Blumfelds atbild, ka atšķirība ir liela.
Mūsējie pašu spēkiem ķīlējuši tādus “Tagad ir cita paaudze, citi telefoni
močus, par kuriem krievu sportisti un citas intereses.” Vēl viņš saka –
brīnījušies vien. “Viņiem Serpuhovā, vajadzētu, lai jaunajai paaudzei ir
Maskavas apgabalā, taisīja moto- vairāk iespēju apmeklēt motosporciklus visai krievu izlasei, bet mēs ta sacensības un pašiem darboties
savos šķūnīšos “bāzām viņus klubos.
Rita Krasta
maisā”,” smejas Ivars Blumfelds.

Zīmes no manas dzimtas
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, jau tradicionāli svinot Andrejdienu un gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, izsludināja dzejoļu
konkursu “Zīmes no manas dzimtas”.
Latvijas valsts simtgade ir vērienīgākais notikums mūsdienu
Latvijas vēsturē. Ikvienam ir iespēja un vienlaikus liela atbildība veidot šodienas Latviju un likt pamatus tās nākotnei.
Bet … Latvija – tie esam mēs!
Latvija – tās ir ģimenes, dzimtas,
kurām mēs piederam. Lai veidotu
nākotni, ir jāapzinās pagātne un
jānovērtē tagadne. Tāpēc konkursa
dalībnieki tika aicināti neaizmirst,
kādus laikus piedzīvojusi mūsu
dzimtene un izdzīvojuši mūsu
senči. Tika mudināti saprast, ka
dzimtene un dzimta, kurā apslēptas katra cilvēka ģimenes saknes, ir
svarīgas lietas, ar kurām jālepojas.
Šogad aicinājumam dižoties
ar savu dzimtu atsaucās 312
konkursa dalībnieki. Dzejoļi tika
iesūtīti no Lielvārdes, Lēdmanes,
Jumpravas, Ķeguma, Birzgales,
Ogres, Jaunogres, Saldus, Druvas
un Rīgas.
Un 30. novembrī dzejoļu
konkursa noslēguma pasākumā
muzejā tika godināti visi dzejoļu

autori un apbalvoti uzvarētāji.
Atzinību par veiksmīgu piedalīšanos dzejoļu konkursā saņēma
Ralfs Indriksons (Ogres sākumskola), Kristiana Kalniņa (E.
Kauliņa Lielvārdes vsk.), Egita
Žukauskaite (E. Kauliņa Lielvārdes
vsk.) un Rainers Vorza (E. Kauliņa
Lielvārdes vsk.).
III vietas ieguvēji – Luīze Alekse
(Ogres sākumskola), Danuta
Rašmane (E. Kauliņa Lielvārdes
vsk.), Vitnija Rožāne (E. Kauliņa
Lielvārdes vsk.) un Simona
Vanaga (Lielvārde).
II vietas ieguvēji – Lote Voldiņa
(Ogres sākumskola), Alise Anna
Zirnīte (E. Kauliņa Lielvārdes vsk.),
Elizabete Dambe (Druvas vsk.) un
Andra Gaigala (Saldus).
I vietas ieguvēji – Daniela
Majore (Ogres sākumskola), Paula
Ludborža (E. Kauliņa Lielvārdes
vsk.), Anete Miķelsone (E.
Kauliņa Lielvārdes vsk.) un Otīlija
Kromane (Ogre).
Papildus žūrijas piešķirtajām
godalgām vēl tika pasniegtas arī

vairākas īpašās balvas tiem autoriem, kuru darbi izcēlās ar ko īpašu
– oriģinālu dzejoļa noformējumu, atšķirīgu skatījumu uz pasauli
sev apkārt, interesantiem izteiksmes līdzekļiem vai dzīvīgu un
interesantu ainu uzburšanu savā
sacerējumā.
Balvas saņēma – Elizabete
Pilmane (Lēdmanes pamatskola),
Paula Lorēna Lablaika (Jumpravas
vsk.), Sabīne Lukša (E. Kauliņa
Lielvārdes vsk.), Daņila Jevreinovs
(E. Kauliņa Lielvārdes vsk.), Dārta
Putāne (Ogres sākumskola), Evija
Luīze Sergejeva (Ogres sākumskola), Arina Zabeļina (Jaunogres
vsk.) un Egons Pičners (Rīga).
Būt radošam ne vienmēr ir viegli
un pašsaprotami. Bieži ir jāiegulda
liels darbs, jālauza galva, meklējot labākās idejas, un "jāpielabina" mūza, lai gala rezultāts būtu
lepošanās vērts. Tāpēc visiem klātesošiem tika sarūpēts vēl kāds
pārsteigums – meistarklase radošās domāšanas atraisīšanā, kuru
vadīja teātra sporta un improvizācijas nodarbību vadītāja Aija
Krompāne.
Paldies visiem čaklajiem dzejniekiem, viņu iedvesmotājiem un

„Pasaulīt, pasaulīt,
Rādi man ceļu!
Gribu es laimi,
Gribu es peļņu. (..)

Pasaulīt, pasaulīt,
Ved mani atpakaļ!
Gribu es to,
Visu, ko mīlu.

Pasaulīt, pasaulīt,
Labāku darbu!
Pasaulīt, pasaulīt,
Labāku algu!

Gribu es tautu,
Gribu es draugus,
Jāņus, Līgas,
Mežus un pļavas.

Vai, kāds es muļķis!
Vai, kur es braucu!
Pliks kā nabags.
Nu kur es traucu?

Gribu es to,
Ko nekur citur nevar –
Lāčplēsi, spēku,
Kultūru, valodu.

Neviena šeit nav.
Vientuļš te stāvu.
I tēvs, i māte,
Pat draugi tālu.

Pasaulīt, pasaulīt,
Nekur es neiešu!
Palikšu te,
Vietā, ko mīlēšu!”
(Rainers Vorza, 10.b klase).

palīgiem! Paldies, ka uzticējāties
mums un ļāvāt iepazīt sevi, savu
ģimeni, savu dzimtu! Paldies arī
visiem atsaucīgajiem pasākuma
atbalstītājiem!
Leposimies visi kopā ar savu

dzimteni, dzimtu, ģimeni un saviem
labi padarītajiem darbiem!

Irēna Arāja,

Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja galvenā speciāliste
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„Draugu lokā roku rokā” – „Pūpolītis”
sāk svinēt savu dzimšanas dienu
9. decembrī kultūras namu „Lielvārde” piepildīja simtu mazu kāju dipoņa, smiekli un rosīga gatavošanās koncertam. Tuvojās deju kolektīva „Pūpolītis” 30 gadu jubilejas ieskaņas koncerts „Draugu lokā
roku rokā”. Krāsainajā koncertā piedalījās „Pūpolītis” un uzaicinātie viesu kolektīvi – „Oļi” no Olaines,
„Vēja zirdziņš” no Jelgavas un „Bitītes” no Lauberes. Dejas koncertā virknējās kā krāsaina josta – draiskas, azartiskas un visas – aizrautīgā dejotpriekā mirdzošas.
Bija interesanti vērot gan
Lielvārdes, gan viesu deju kolektīvus, visi izpelnījās sirsnīgus skatītāju aplausus un līdzdzīvošanu.
Pēc koncerta sākās svētki pašiem
dejotājiem – notika darbošanās
piparkūku un Ziemassvētku rotājumu darbnīcās mazākajiem un jautrā disenītē vecākajiem pūpolēniem.
Uz „Pūpolīša” 30 gadu jubilejas
koncertu „Teika par...” deju koletīvs
aicina 16. decembrī 18.00 kultūras
namā “Lielvārde”.

Beata Kempele

Kolektīva vadītāja Iluta Mistre
pateicas dejotājiem, vecākiem un
viesiem par brīnišķīgo koncertu.
Beatas Kempeles teksts un foto

Dejo ciemiņi – bērnu deju kolektīvs „Oļi” no Olaines.

Latvija – tuvā
un tālā – mana

Mazie „Pūpolīša” dejotāji izpelnījās skaļākos skatītāju aplausus.

1. decembrī Lielvārdes Tautas teātris
skatītāju vērtējumam nodevis Gunāra
Priedes komēdiju “Saniknotā slieka”
Lai arī Gunāra Priedes komēdija “Saniknotā slieka” tapusi tālajā 1983. gadā, darbā tēlotās problēmas
ir aktuālas – nespēja sadzīvot ar citu cilvēku panākumiem, nesaskaņas ģimenē un paštaisnums nav
svešas parādības arī mūsdienās. Stāsta darbība risinās vienā istabā, kur visas mēbeles ir apklātas ar
remonta plēvēm, blakus istabā norit pats remonts un dzīvokļa durvis ir arī zāles durvis, tāpēc aktieri
brīžiem brāžas caur zāles ejām, lai ielaistu ciemiņus. Manuprāt, attapīgā scenogrāfija izrādei piešķir
labu tempu un dzīvīgumu.

Patriotisma mēnesis, kas saistīts ar mūsu valsts dzimšanas
dienu, pirmsskolas izglītības iestādēs aizsākās, zīmējot savu redzējumu par Latviju. Bērnu vēstījumu krāsās saņēmām Lielvārdes un Ķeguma novadu Pirmsskolas un sākumskolas metodiskās
apvienības rīkotajā zīmējumu konkursā “Es dzīvoju Latvijā”.
Kopumā saņēmām vairāk nekā
30 krāšņus, interesantus zīmējumus. Bērni savu Latviju – tuvāku
un tālāku – redz dažādi. Latvija
ir brīnišķīgi dabasskati, Latvijas
simboli, ģimene, dzīvnieki, vecāku darbavietas u.c. interesantas
novērotas ainas. Konkursa darbu
vērtētājus patīkami pārsteidza
sirsnīgais M. Langrātes (4 gadi),
atraktīvais A. Bolozanas (5 gadi)
un patiesi profesionālais, krāsās
pārdomātais M. Brazules (6 gadi)
darbiņš. Priecājamies, ka bērni
savā apkārtnē ne tikai saskata tik
daudz aktuālo un viņiem būtis-

ko lietu, bet spēj savu redzējumu
radoši paust dažādās mākslas tehnikās. Paldies visiem pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņiem un
viņu skolotājām par aktīvo dalību
šajā konkursā!
Mazo mākslinieku zīmējumu
un gleznojumu izstāde priecēs
ikvienu Lielvārdes pilsētas Bērnu
nodaļas apmeklētāju līdz novembra beigām.

Aiga Kriņģele,

Lielvārdes un Ķeguma novadu
Pirmsskolas un sākumskolas
MA vadītāja

Galvenais izrādē ir Sibillas
Švirkstes tēls – šī kundzīte, kurai
nedod mieru citu cilvēku veiksme
un labklājība, enerģiski sūdzas par
visu un visiem. Skaidrīte Tilaka šo
lomu atveido izcili. Viņas stāja,
prasmīgi veidotās grimases un
vizuālais veidols tēlojumu padara
vēl ticamāku. Izrādes tērpu šuvēja Inga Kārkliņa ir spējusi piešķirt atbilstošo ietērpu gan Sibillas
Švirkstes tēlam, gan izcēlusi
Maiguma jeb Zemdimda īpatnējo
dabu. Jānis Mazitāns tēlu atveido
ar naivumu un visu izrādi nospēlē
ar izbrīnu sejā, kas skatītājiem liek
iespurgties smieklos. Dižbraucēja
tēls jau no paša sākuma liek
apšaubīt viņa morālās vērtības.
Ēriks Karpovičs spēlē ar degsmi
un brīžiem ir vēlme redzēt vēl vairāk no viņa atveidotā tēla dzīves.
Kāda ir viņa sieva, mīļākā un pasta
kaste, kurā viņš saņem vēstules no
Silbillas. Muda ir Sibillas Švirkstes
mazmeita. Ģimenes attiecības ir
bijušas sliktas, tāpēc Muda savu
vecmammu nemaz nepazīst, viņa
ir tikai dzirdējusi nostāstus par
to, cik viņa ir briesmīga. Sibillas
un Mudas attiecības, manuprāt, ir
svarīgākais izrādes pavediens, jo
šīs divas, it kā tik atšķirīgās būtnes
izrādes laikā nonāk pie viena seci-

Vita Mazitāne un Skaidrīte Tilaka pirmizrādē.
nājuma – viņas ir daudz līdzīgākas nekā sākumā varētu šķist. Vita
Mazitāne lomā ir iejutusies un uz
skatuves ir ļoti dabiska. Niks Žugs
atveido kaimiņu. Viņa organiskā
darbošanās uz skatuves ir patīkams pārsteigums.
Es gribētu izcelt režisora Kārļa
Lišmaņa izveidotās mizanscēnas,
kurās parādījās komēdijas elementi. Izrāde ilga stundu un četrdesmit minūtes, lai arī luga bija stipri
īsināta, saturiski nekas nepietrū-

Autores foto

ka un nebija sajūtas, ka režisors
“nodarījis pāri” lugas oriģinālam.
Izrādi noteikti ir vērts noskatīties.
Var padomāt, paanalizēt ģimenes modeļus un kārtīgi izsmieties.
Izrāde tapusi ar Lielvārdes novada domes kultūras projekta atbalstu un veltīta dramaturga Gunāra
Priedes 90.dzimšanas dienas atcerei.

Dita Vīksna,

kultūras nama “Lielvārde”
pasākumu organizatore

10 Novadā
Tā domā novadnieki

Kā vērtējat
Lielvārdes
svētku
noformējumu?
Vai paši rotāsiet
arī savu māju?
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Jumpravā izrotāta
svētku egle

Laukuma darba laiks:
Pirmdien – brīvs.
Otrdien, trešdien – 10.00 līdz
14.00.
Ceurtdien, piektdien – 12.00
līdz 17.00.

Jā, šajā tumšajā laikā noteikti ir jāpušķo eglītes un jāpadara laiks gaišāks. Mums pagalmā
ir izdekorēta eglīte, arī mājās to
pušķosim, kad atbrauks bērni
un mazbērni. Lielvārdes svētku noformējumu gan vēl neesmu novērtējusi, bet noteikti to
izdarīšu.

Autores foto
Nemanot pienācis Ziemassvētku laiks, kad gaidām sniegu un
kupenas, aizdedzam pirmās sveces Adventes vainagos, iededzam
gaismiņas mūsu eglēs un sirdīs. Mazliet apstājamies savā gada
skrējienā, izbaudām skaisto un labo, kas noticis šajā gadā ar mums
un citiem.

Lielvārdes svētku egle man ļoti
patīk – tā ir interesanti izrotāta. Un ļoti skaisti izskatās lielās Ziemassvētku bumbas. Paši
brauksim uz mežu pakaļ svētku
eglei. Arī meita Andžela piedalīsies rotāšanā. Un, kā saka meita
– kāršu bumbas.

Esam priecīgi, ka šogad esam
tikuši pie skaistiem dekoriem,
kurus var izbaudīt visi Jumpravas
iedzīvotāji un viesi. Tie izgaismo
mūsu galveno ielu un mūsu pagasta egli, kura tagad ir tikusi pie
skaista svētku tērpa. Gribam izteikt
īpašu pateicību Aivaram Lasim par
palīdzību egles sameklēšanā un SIA

”Latagro Trade” darbiniekiem par
palīdzību dekoru uzstādīšanā.
Novēlām visiem priecīgus
Ziemassvētkus un sirsnīgi nosvinēt
šos svētkus ar savām ģimenēm un
draugiem!

Diāna Borozkina,
Jumpravas pagasta
pārvaldes vadītāja

Ineta Dzalbe
Ļoti priecē tas, ka Lielvārde ar
katru gadu kļūst arvien sakoptāka. Un mūsu novada eglīte
ļoti patīk! Arī bērniņš man saka:
vai cik smuki! Paši rotāsim gan
māju, gan eglīti. Bērni palīdzēs,
gatavos paši savus rotājumus.
Tas jau bērnam ir liels prieks –
redzēt eglītē un mājā tos rotājumus, ko pats izgatavojis.

Diāna, studente
Iepriekšējos gadus man novada
egle ne visai patika, bet šogad
pirmo gadu – patiešām ļoti labi.
Pilsētas noformējums gan ir ļoti,
teiksim tā, lakonisks. Paši svētkus pavadīsim ģimenes lokā.
Jau ir Adventes vainags, ieliksim
logā svecītes, izdaiļosim eglīti.

Sestdien – 10.00 līdz 16.00.
Svētdien – brīvs.
Tāpat šajā laukumā iespējams bez maksas nodot nolietoto sadzīves elektrotehniku, stikla burkas un pudeles, logu stiklu, papīra, kartona iepakojumu,
makulatūru, piena/sulas tetrapakas, PET pudeles, plēves iepakojumu, dienas gaismas spuldzes,
baterijas, akumulatorus un metāla atkritumus utt.
Ogres SIA „Marss”
Tālr. 65022645, 26140399

Par atkritumu apsaimniekošanas
līgumu apmaksu 2018. gadam
Lai ikdienas steigā būtu ērtāk pagarināt atkritumu apsaimniekošanas līgumus, SIA „ĶILUPE” informē, ka Lielvārdes novada
iedzīvotājiem 2018. gada janvārī būs iespēja samaksāt atkritumu apsaimniekošanas rēķinus 2018. gadam klātienē Lielvārdē.
Atkritumu apsaimniekotājs
SIA „ĶILUPE” gaidīs savus klientus Lielvārdē, Ceriņu ielā 3 (SIA
„Lielvārdes Remte” telpās):
2018. gada 15. janvārī no plkst.
14.00 līdz 18.00,
2018. gada 16. janvārī no plkst.
10.00 līdz 12.00.
Esošie klienti varēs iegādāties
atkritumu izvešanai paredzētos

marķētos maisus un, līdzi ņemot
rēķinu, skaidrā naudā apmaksāt
atkritumu izvešanas pakalpojumu bez komisijas maksas. Vairāk
informācija pa tālr. 65071222,
29104053 vai rakstot uz e-pastu:
kilupe@gmail.com.
Veiksmīgu 2018. gadu vēlot,
atkritumu apsaimniekotājs
„Ķilupe”

Lielvārdes novada sociālais dienests
aicina darbā uz noteiktu laiku sociālo
darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem
Lielvārdes novada sociālā dienestā

Līga Apine
Man ļoti patīk Lielvārdes svētku egle. Noteikti ir citādāk nekā
iepriekšējos gadus: viennozīmīgi labāk nekā citkārt. Un to saka
daudzi mani draugi un paziņas.
Egle mums mājās ir katru gadu,
tādēļ tā neizpaliks arī šogad. Kā
parasti, mums ir arī ļoti skaists
Adventes vainags, egļu virtenes un dekorējumi. Bet svētku vakars plānots ģimenes lokā
sveču gaismā.

Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Ogres SIA „Marss“
informē, ka nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas ir iespējams šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Dravnieku ielā
9c, Lielvārdē.
Šķiroto atkritumu pieņemšanas
laukumā vieglo automašīnu riepas
tiek pieņemtas par maksu. Maksa
par vienas riepas pieņemšani ir
1,00 EUR/gab (t.sk. PVN).
Laukums atrodas Dravnieku
ielā 9C, Lielvārdē.

Biruta Lubgāne

Gatis Kipkis

Kur likt nolietotās riepas?

Lielvārdes svētku rota
Šogad Lielvārdes
pilsēta ir tikusi
pie jaunas
svētku rotas.
Pilsētas centrā
pa Lāčplēša ielu
pie apgaismes
stabiem ir uzlikti
12 jauni gaismas
dekori. Arī centra
Ziemassvētku
egle var lepoties
ar jaunu svētku
rotu, tā šogad
izrotāta ar
baltām gaismas
virtenēm un
60 3D gaismas
dekoriem. Līdzās
eglei ābelēs
rotājas LED gaismas “lāstekas”.
Ārpus pilsētas centra ir izrotāti arī
vairāki citi objekti:
1) E. Kauliņa aleja virzienā uz
Lāčplēsi un ikgadējais Ziemassvētku
koks Lāčplēsī;
2) Avotu dzīvojamā masīvā bērzi
pie veikala;
3) Spīdolas daudzdzīvokļu māju
rajonā ikgadējā Ziemassvētku egle;
4) Rembates parka Slimnīcas

Prasības:
• izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība
sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• vēlama pieredze sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem amatā;
• prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
• labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
• labas komunikācijas prasmes;
• spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās savas kompetences ietvaros;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• spēja strādāt stresa apstākļos;
Galvenie amata pienākumi:
• izmantot atbilstošas metodes darbam ar ģimeni, lai identificētu sociālo
problēmu un noteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu;
• analizēt klienta sociālo problēmu un palīdzēt rast problēmu risinājuma
iespējas;
• strādāt ar ģimeni, lai rastu risinājumus savstarpējo attiecību un aprūpes
problēmām;
• palīdzēt klientam attīstīt nepieciešamās prasmes, lai atrisinātu sociālās
un individuālās problēmas.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas;
• dzīvesgājuma apraksts (CV).

ielas koki posmā no Lāčplēša ielas
līdz Parka ielai.
Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties svētku noskaņas
radīšanā pilsētā un novadā, izrotājot savu māju fasādes un pagalmus!
Lai mums visiem priecīgs svētku
gaidīšanas laiks!

Dace Skrūzmane,
ainavu arhitekte

Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu – 767,00 eiro (pirms nodokļu nomaksas);
• draudzīgu kolektīvu;
• iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi;
• darbvietu Lielvārdē
• atbilstošas supervīzijas profesionālās kompetences pilnveidošanai.
Pieteikšanās termiņš: līdz 2018. gada 5. janvārim. Dokumentus lūdzam
iesniegt personīgi Lielvārdes novada sociālajā dienestā 1. stāvā, Raiņa ielā
11A, Lielvārdē, sociālā dienesta darba laikā vai nosūtīt elektroniski inese.
gelte@lielvarde.lv, vai pa pastu, adresējot Lielvārdes novada sociālajam
dienestam, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070.
Detalizētāku informāciju var saņemt pa tālruni 65053558.
Lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies tikai ar nākamajā kārtā izvirzītajiem pretendentiem. Ja pretendents nesaņem atbildi līdz 2017. gada 29.
decembrim, atlases pirmā kārta nav izturēta.
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Gunāru Feldbergu pieminot
5. decembrī mūžības ceļu aizgājis Jumpravas vidusskolas pamatu licējs un skolas direktors
no 1975.-1986. gadam Gunārs
Feldbergs.
Gunāra Feldberga dzīves ceļš
sācies Talsu pusē Valdemārpilī 1935.
gada 10.martā. Pēc Fizkultūras institūta absolvēšanas viņš strādā Aucē
par sporta komitejas priekšsēdētāju. Kad nodibināta ģimene, Gunārs
pārceļas uz Suntažiem, kur abi ar
dzīvesbiedri Ritu strādā par skolotājiem internātskolā. Drīz vien viņam
uztic Rembates skolas vadīšanu, kur
izpaužas Gunāra Feldberga organizatora un būvnieka talants. Par jaunu
izaicinājumu kļūst Jumpravas jaunās
skolas celtniecība. Ritupītes krastos gada laikā top skola ar gaišiem
logiem, plašiem gaiteņiem, parketa
grīdu, skaistām vitrāžām, labiekārtotiem kabinetiem, lielu sporta zāli.

1975. gadā Gunārs Feldbergs kļūst
par Jumpravas astoņgadīgās skolas
direktoru. Viņš ir īstens saimnieks,
nemiera gars, kuru interesē viss jaunais. Jumpravas skola īsteno sešgadīgo apmācību, specializējas volejbolā. Te vienmēr ir daudz ciemiņu,
pedagogu un zinātnieku, lai smeltos
un apkopotu jauno pieredzi pedagoģijā. Viņš kopā ar domubiedriem
stāda kokus, kopj skolas apkārtni.
Īpašs ir stāsts par rozēm. Vairāk nekā
tūkstoti rožu Gunārs ar kolēģiem
iestāda pie skolas, mēģina dabūt
jaunākās šķirnes, iemācās potēt,
rūpējas par katru stādu. Jumpravai
un Jumpravas skolai pieder Gunāra
Feldberga labākie gadi. Viņš pats
kādā intervijā saka: „Mani skola
interesē tikmēr, kamēr tā aug.”
1987. gadā Gunārs Feldbergs kļūst
par Baldones vidusskolas direktoru. Pēc sešiem tur nostrādātiem
gadiem viņš dodas uz dzimto pusi

Ziemassvētku laika
dievkalpojumi
Lēdmanes katoļu baznīcā
17. decembrī plkst. 13.00
Trešās adventes dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 16.00
Ganiņu mise ar kora „Lēdmane” piedalīšanos.
25. decembrī plkst. 13.00
Ziemassvētku dievkalpojums.

Svētku dievkalpojums
Jumpravas luterāņu baznīcā
24. decembrī 15.00
Ziemassvētku dievkalpojums ar kora „Jumprava” piedalīšanos.

un paņem
tēva
zemi
Valdemārpilī.
Ilggadējais
skolu direktors kļūst par
zemnieku. Saimnieko un būvē sava
tēva piemiņai. Un stāda ābeles,
bumbieres, ozolus.
Bet liktenis lemj, ka atkal jāatgriežas Jumpravā. Un mēs redzam
Gunāru pavasarī izzāģējam augļu
koku zarus, rudenī grābjam lapas.
1. septembrī viņš atnāk uz skolu
kopā ar mazdēlu.
2017. gada decembris uz
Jumpravas vidusskolu atnes sēru
vēsti. Noslēdzies aizrautīga un
enerģiska cilvēka mūžs. Mums
paliek viņa veikums un piemiņa.

Jumpravas vidusskola

Apsveikumi
KLUSĀS NAKTS DEBESU
ZILUMĀ, DIEVS,
KLĀJ SUDRABĀ ZVAIGŽŅOTU
SAGŠU PĀR MUMS!
AR DIEVA ZĪMĪTI PIE KAMANIŅU
ILKSS,LIEC TICĒT, BALTIE ZIEMASSVĒTKI
LATVIJĀ VĒL BŪS!
Vēlam visiem Lielvārdes
senioriem ar ģimenēm,
mūsu biedrības draugiem
un labdariem svētīgus
Ziemassvētkus, veselību,
darbīgumu un sirdsmieru
Tā Kunga žēlastības
Latvijas Simtgadē!

Adventa un ziemsvētku
dievkalpojumi un koncerti
Lielvārdes evaņģēliski
luteriskajā draudzē
Adventa 3. svētdienā, 17. decembrī dievkalpojums
notiks plkst. 11.00.
Dievkalpojumā un koncertā pēc dievkalpojuma dziedās k/n „Lielvārde”
jauktais koris „Lāčplēsis”, māksl. vad. Jānis Ungurs un koris ”Cantus
Fortis” (Rīga), māksl. vad. Ivars Cinkuss, ērģeles – Jānis Pelše, programmā- Antonio Vivaldi mesa „Gloria”;
Dievkalpojums Kristus Piedzimšanas svētvakarā notiks svētdien,
24. decembrī plkst. 18.00, muzicēs flautistes Sarmīte Granta
un Diāna Virse;
Dievkalpojums Kristus Piedzimšanas svētkos notiks pirmdien,
25. decembrī plkst. 11.00, muzicēs Madara Bartulāne (saksofons);
Dievkalpojums bērniem un ģimenēm notiks Otrajos Ziemsvētkos – otrdien, 26. decembrī plkst. 11.00, muzicēs Lielvārdes k/n bērnu vokālais
ansamblis ”Mikauši” un sieviešu vokālais ansamblis „Pusnakts stundā”,
vadītāja Baiba Klepere;
Ziemsvētku dievkalpojums pansionātā Rembatē notiks otrdien,
26. decembrī plkst. 14.00;
Vecgada dievkalpojums notiks svētdien, 31. decembrī plkst. 11.00;
Svētdien, 7. janvārī notiks dievkalpojums plkst. 11.00.
Koncertā piedalīsies Siguldas sieviešu koris.

Kristus Dzimšanas svētku
dievkalpojumi Lielvārdes
Romas katoļu draudzē

LIELVĀRDES PENSIONĀRU
BIEDRĪBAS vārdā,
priekšsēdētāja Nora Ivanova.

24. decembrī – Kristus Dzimšanas svētku vigīlija
21.00 – Vigīlijas svētā Mise ar bērnu procesiju uz Betlēmes stallīti.
Dievkalpojums notiks Lielvārdes luterāņu baznīcā!

Ziemassvētkos medus rausi,
Sivēnu ar lielu ausi!
Veselību, laimi, prieku
Un vēl kādu eiro lieku!

25. decembrī – Kristus Dzimšanas svētkos:
0.00 – Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā svētā Mise
draudzes mājas kapelā 2. stāvā Meža ielā 18.
10.00 – Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta slavas dziesmas).
11.00 – Dienas svētā Mise draudzes mājas kapelā Meža ielā18.

Vēlam sirds siltus
Ziemassvētkus un veselīgu,
veiksmēm piepildītu
2018. gadu!
Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja kolektīvs
No Ziemassvētku
zvaigznes gaisma nāk,
No sniega baltuma un
sveču liesmas dzīvās
No mūsu pašu
domām baltajām,
No mūsu mīlestības –
vienkāršās un tīrās.
Lai izdodas šo
gaismu saglabāt
Caur cīruļputeņiem
un vēju brāzmām,
Caur rudens novakariem
tumšajiem
Līdz nākamajam
Ziemassvētku stāstam!
/I.Puidze/
Lai sirdī prieks, miers,
siltums un mīlestība
šajos Ziemassvētkos! Lai
veselība un izturība, ticība
brīnumiem, ģimenē saticība
un cerība Jaunajā gadā!
Lielvārdes Sociālā dienas
aprūpes centra kolektīvs

26. decembrī– Otrajos Kristus Dzimšanas svētkos
13.00 – svētā Mise Madlienas pansionātā
31. decembrī – Svētās Ģimenes svētkos un Vecgada dienā:
11.00 – Lielvārdē Pateicības sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri atjaunos
Laulības solījumus, un Himna „Tevi, Dievs, mēs slavējam” (Te Deum
laudamus).
Pusnaktī (0.00) – Jaunā gada iezvanīšana un Rožukronis.
1. janvārī – Vissvētākās Jaunavas Marijas Dieva Mātes svētkos
11.00 – Lielvārdē Svinīgā sv. Mise.
6. janvārī – Triju Ķēniņu svētkos jeb Zvaigznes dienā
11.00 – sv. Mise.
Tiks pasvētīts krīts, vīraks, ūdens un dārglietas.
7. janvārī – Kristus Kristības svētkos
11.00 – sv. Mise. Noslēdzas Kristus Dzimšanas laiks.

Dievkalpojumi Lielvārdes
Sv. Nikolaja Pareizticīgajā
baznīcā
18. decembrī plkst. 16.30
Akafista lasījums Sv. Nikolajam Brīnumdarītājam.
19. decembrī plkst. 9.30
Altārsvētki Sv. Nikolajam Brīnumdarītājam ar ūdens svētīšanu.
7. janvārī plkst. 14.30
Ziemassvētku dievkalpojums.

12 Novada aktualitātes
Līdzjūtības
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Bruno Graudiņam,
sievu aizsaulē pavadot.
Ozolu 9 mājas iedzīvotāji
Nu savu roku svētību
Tu iesējis esi kā balvas Pa pļavām, pa druvām, pa tīrumiem
Un arī uz manas galvas.
(Fr. Bārda)
Skumju brīdī esam kopā ar savu mīļo audzinātāju
Jolantu Kirsanovu, no tēta atvadoties.
PPI “Pūt vējiņi” “Pelīšu” grupas bērni un vecāki
Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
(V. Kokle–Līviņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ginteram Hmeļevskim,
tēti smiltājā pavadot.
E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolas padome”
Tad, kad manis nebūs,
Mana dziesma paliks.
Arvien klusāk, klusāk
Viņa izskanēs.
Visdziļākā līdzjūtība Tamāras Kalves tuviniekiem,
pavadot viņu pēdējā gaitā.
Senioru koris „Kamene”
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma…
/Ā. Elksne/
Sāpju brīdī esam kopā ar Viesturu Lazdiņu un viņa tuviniekiem,
tēvu aizsaulē aizvadot.
Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas kolektīvs
Saņem mīļā zemes māte,
Vienu sirmu māmuliņu,
Apsedz viņu siltu, silti
Savām smilšu villainēm.
Izsakām dziļāko līdzjūtību Jānim Staudžam un tuviniekiem,
māmiņu aizsaulē pavadot.
SIA „Magrens” kolektīvs
Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt,
Vieglas smiltis, saldu dusu
Kapu kalnā māmulīt.
Izsakām līdzjūtību Vitai Klušai ar ģimeni,
mammu mūžībā pavadot.
SIA “Māris&Co” kolektīvs
Paliks...
Atspulgi no nebeidzamiem darbiem,
No mirkļiem prieka pilniem...
(J. Osmanis)
Izsakām līdzjūtību Jumpravas vidusskolas pamatlicēja,
pirmā direktora Gunāra Feldberga ģimenei,
viņu mūžībā aizvadot.
Jumpravas vidusskolas kolektīvs
Tajās lapās,
Ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžš.
(Z. Purvs)
Visdziļākā līdzjūtība 2.b un 5.c klases skolniecēm Arnitai
un Katrīnai Biržām, vectētiņam aizejot Mūžībā.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
2.b un 5.c klašu skolēni, vecāki un audzinātājas
Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc Tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Jumpravas internātpamatskolas kolektīvs
izsaka visdziļāko līdzjūtību Ritai Fedbergai,
pavadot pēdējā gaitā Gunāru Feldbergu.
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Lielvārdē
KULTŪRAS NAMĀ „LIELVĀRDE”
No 11. decembra līdz 7. janvārim Ludviga Bērziņa gleznu izstāde „Notvert netveramo”.
16. decembrī plkst. 18.00 deju
kolektīva „Pūpolītis” 30 gadu
Jubilejas koncerts „Teika par...”.
Biļetes cena: 2,- eiro
LIELVĀRDĒ, LĀČPLĒŠA LAUKUMĀ
22. decembrī no plkst. 15.00
– 21.00 Ziemassvētku labumi.
Dūraiņu svētki, Ziemassvētku tirdziņš un citi pārsteigumi.
22. decembrī plkst. 19.00
vokālās grupas „FRAMEST”
Ziemassvētku koncerts. Biļetes
cena: 10,- 7,- eiro.
31. decembrī plkst. 21.00
Jaunā gada sagaidīšana kopā
ar atraktīviem vakara vadītājiem
no Improvizācijas teātra, mūzika
un dejas kopā ar grupu „Radio
Orchestra”. Biļetes cena: 20 eiro
(pie galdiņiem lielajā zālē), 15 eiro
(pie galdiņiem zāles foajē). Laika
posmā no plkst. 22.00 – 01.00 būs
pieejama bērnu aukle, kas nodrošinās bērnu pieskatīšanu un izklaidēšanu. Ieejas maksa bērniem: 10,eiro. Rezervāciju iespējams veikt
pa tālr. 65053684, 29192564 vai
rakstot e-pastu: knlielvarde@lielvarde.lv.

JUMPRAVĀ
JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMĀ
15. decembrī plkst. 18.00
Lielvārdes novada Mūzikas
un mākslas skolas Jumpravas
audzēkņu koncerts un darbu
izstāde. Pieaugušo neformālās
izglītības mākslā dalībnieku darbu
izstāde. Bērnu darbu tirdziņš un
sirsnīgas sarunas pie tējas tases.
17. decembrī plkst. 13.00
Ziemassvētku dāvanu tirdziņš.
Tirgotājus aicinām pieteikties
pa tālruni 25450061 vai e-pastu
knjumprava@lielvarde.lv.
17. decembrī plkst. 15.00
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
“Tik balts un kluss...”. Koncertā
piedalīsies PBDK “Zvaniņš” un “Pūt,
vējiņi”, BDK “Rītupīte” un jauktais koris “Jumprava”. Ieeja bez
maksas.
JUMPRAVAS PAGASTA CENTRĀ
18. decembrī plkst. 18.00
Bluķa vakars kopā ar folkloras
kopu “Liepu laipa”. Pulcēšanās
kultūras nama pagalmā.
20. decembrī plkst. 12.00
Ziemassvētku koncerts – balle.
Muzicēs Normunds Ķietis un Inita
Āboliņa. Pieteikšanās Sociālajā dienestā Jumpravā līdz 18.decembrim.
Tālrunis – 65057414, 26324467.
26. decembrī plkst. 14.00
Ziemassvētku uzvedums pirmskolas vecuma bērniem ar
rūķiem no Čučumuižas. Ieeja ar
ielūgumiem.
1. janvārī
plkst.
00.30
Jaungada lustīgā balle kopā ar
grupu “Trikmiņs” no Rēzeknes.
Ieeja – 3,00 EUR.
No 10. janvāra Ludviga
Bērziņa gleznu izstāde “Notvert
netveramo”.
JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMA
PAGALMĀ PIE UGUNSKURA
20. janvārī plkst. 17.00
Barikāžu un Trešās Atmodas
atceres sarīkojums. Piedalās Vides
aizsardzības kluba dibinātājs – dzej-

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 27. decembrī.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 15. decembris.
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4530 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu Beata
Kempele, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

nieks Arvīds Ulme, atmodas dzies
minieki Haralds Sīmanis un Uldis
Ozols.
JUMPRAVAS SV. JĀŅA
EV. LUT. BAZNĪCĀ
24. decembrī plkst. 15.00
Ziemassvētku dievkalpojums
kopā ar jaukto kori “Jumprava”.
Autobuss no Jumpravas kultūras
nama plkst. 14.30.

LĒDMANĒ
LĒDMANES TAUTAS NAMĀ
„AIVAS”
Līdz 22. decembrim Lielvārdes
novada Mūzikas un mākslas skolas pieaugušo neformālās izglītības studijas darbu izstāde „Ar
Laimiņas gudru ziņu”.
16. decembrī plkst. 15.00
Saldus krievu kopienas sieviešu
vokālā ansambļa „LIRA” koncerts
„Душа поёт”. Mākslinieciskais
vadītājs Fjodors Krupenkins.
17. decembrī no plkst. 11.00
– 15.00 Ziemassvētku dāvanu
tirdziņš.
LĒDMANES SV. APUSTUĻU
PĒTERA UN PĀVILA
ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
17. decembrī plkst. 15.00 koncerts „Ziemassvētku stāsts”.
Koncertā piedalās Liene Vējiņa –
mecosoprāns, Evelīna Kalniņa –
džeza vokāls, Uva Kalniņa – pūšamie instrumenti, Madara Kalniņa
– klavieres, ērģeles. Ieeja: EUR 1,00.
24. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku dievkalpojums
ar sieviešu kora „Lēdmane”
piedalīšanos.
TAUTAS NAMĀ „ZIEDIŅI”
19. decembrī plkst. 18.00
Ziemassvētku
pasākums
„Ziemassvētki nostāstu ielā”
pirmsskolas vecuma bērniem,
kuri
neapmeklē
pirmsskolas iestādi. Ieeja ar ielūgumiem.
Lūdzam ņemt līdzi ielūgumu apmaiņai pret Ziemassvētku paciņu.
27. decembrī Plkst. 15.00 pensionāru pēcpusdiena „Ak, eglīte!”. Kopā ar jums būs Ruta, Inese
un rūķis.
CENTRĀ PIE ŪDENSTORŅA
01. janvārī 00.30 Svētku salūts
(rīko pagasta pārvalde).

Mīļi sveicam 2017. gada
novembrī Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā
Amēliju Annu, Amēliju Lulū,
Amandu, Esteri, Madaru,
Krišjāni, Matīsu, Reini, Lauru.
Jumpravas pagastā
Ivo.
Lielvārdes pagastā
Akselu, Justīni, Alisi!

Sirsnīgi sveicam
novembra jubilārus!
70. dzimšanas dienu nosvinējuši
LIELVĀRDĒ
Mārtiņš Ābele
Gunārs Brants
Regīna Ozola
Nadežda Medniece
JUMPRAVĀ
Juris Apsis
LĒDMANĒ
Juris Morkins
Jānis Zeltiņš
75. dzimšanas dienu nosvinējuši
LIELVĀRDĒ
Imants Belevičs
Aija Goluba
Ilga Kāle
Antonija Laizāne
Vladislavs Simaško
JUMPRAVĀ
Ilga Mezaka
LĒDMANĒ
Velta Kreišmane
80. dzimšanas dienu nosvinējuši
LIELVĀRDĒ
Jurijs Dreilings
Anna Gredzena
Aivars Pidce
Ingrīda Tempelfelde
LĒDMANĒ
Jeļena Buraja
85. dzimšanas dienu nosvinējuši
LIELVĀRDĒ
Tekla Bruis
Vija Kārkliņa
Marija Veinberga
LĒDMANĒ
Ilga Rimicāne
95. dzimšanas dienu nosvinējusi
LIELVĀRDĒ
Marija Ruhmane
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

No 2017. gada novembrī
no mums šķīrušies
(miršana reģistrēta Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļā):
Jumpravas pagastā
Imants Kārkliņš, dzim. 1937.g.
Lielvārdes pagastā
Tamāra Kalve, dzim. 1943.g.;
Pēteris Roste, dzim. 1937.g.
Mūsu dziļākā
līdzjūtība tuviniekiem.

