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VALSTS SOCIĀLĀS
APDROŠINĀŠANAS
AĢENTŪRAS SNIEGTIE
PAKALPOJUMI UN TO
APMĒRS

Latvija ir cilvēki, kas tajā dzīvo
Dace Jansone, Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu padomes priekšsēdētāja

Valsts svētku priekšvakarā kopā pulcējāmies koncertos Lielvārdē, Lēdmanē un
Jumpravā. Priecājāmies par krāšņo savu amatieru kolektīvu sniegumu, par iespēju
svētkos būt kopā, sajust vienotību un piederību savam novadam.
Latvijas Republikas proklamēšanas dienas priekšvakarā svinīgi sveicām apbalvojumu „Goda Lielvārdietis” saņēmējus: skolotāju, Lielvārdes pensionāru biedrības
senioru deju kopas „Sidrabotie gadi” vadītāju Āriju Priedīti, Lēdmanes pamatskolas
direktoru Andri Eglīti, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja direktori, Lielvārdes novada domes deputāti Anitu Streili.

Zviedrijas Noras un Hedemoras pilsētu rotarieši ar Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu
padomes priekšsēdētāju Daci Jansoni.

Goda Lielvārdieši – Anita Streile,
Andris Eglītis un Ārija Priedīte.

Jumpravā Lielvārdes novada Atzinību par profesionālu ieguldījumu
mežsaimniecības attīstībā un aktīvu sabiedrisko darbu saņēma mežzinis Aivars Lasis, Lēdmanē Lielvārdes novada Pateicība piešķirta Ausmai Zeltiņai, un Lielvārdē to
saņēma Zviedrijas Noras pilsētas un Hedemoras pilsētas Rotari klubi.
Ārija Priedīte Lielvārdē dzīvo un strādā no 1962.gada, savu darbu veic mērķtiecīgi
un iegulda darbā visu savu sirdi, Kolēģi atzīst, ka Ārija apveltīta ar lieliskām organizatora spējām. Lielā mīlestībā pret tautas deju vadīti deju kolektīvi Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolā. Sirdsdarbs aizvedis Āriju līdz Ogres rajona deju kolektīvu
virsvadītājas godam. Pēdējos 18 gadus Ārija Priedīte godprātīgi pildīja Lielvārdes
bāriņtiesas locekļa amata pienākumus. Tie bija sarežģīti un emocionāli grūti,
taču skolotājai piemīt spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem,
pašaizliedzīgi aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas intereses.
Vienlaikus Ārija Priedīte nesavtīgi ieguldījusi savu brīvo laiku Lielvārdes Pensionāru
biedrības deju kopas „Sidrabotie gadi” vadīšanā. Ārijas Priedītes devums Lielvārdes
sabiedrībai ir dāsns un bagāts.
Kad Andris Eglītis 1977. gada rudenī pēc Liepājas pedagoģiskā institūta
absolvēšanas ieradās Lēdmanē, jaunais sākumskolas skolotājs neiedomājās - šai vietai tiks atdoti visi darba dzīves gadi, nu jau drīz 35...
Gandrīz 20 gadus Andris ir Lēdmanes pamatskolas direktors. Šajā laikā skola mainījusi savu ārējo izskatu, bet pats svarīgākais – saglabājusi spēju sniegt
skolēniem kvalitatīvu pamatizglītību. Šo gadu laikā skolai pievienotas visas vecumu
pirmskolas grupas. Skolā atvērtas 2 izglītības programmas skolēniem ar speciālām
vajadzībām. Skolēnu vecāki un kolēģi zina - Andris ir cilvēks, kas gatavs atdot savai
skolai visus spēkus. Direktors ir autoritāte skolēniem, saprotošs, mierīgs, pacietīgs,
stingrs un prasīgs.

Visskaļākos skatītāju aplausus svētku koncertā Lielvārdē saņēma „Pūpolīša” jaunā dejotā deja – uzvedums
„Mamma kā māja” ar Renāra Kaupera mūziku un Agra Daņiļēviča horeogrāfiju.

Ar īpašu degsmi un dzīvesprieku koncertā izcēlās vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lāčplēsis”.
Māra Rožāna foto
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LIELVĀRDES NOVADA DOMĒ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16
2014. gada 27. augustā
(protokols Nr.15, punkts Nr.1)

1.4.
„7.

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, 43.panta trešo daļu un Izglītības
likuma 12. panta 2.1 daļu
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt ar 3.1punktu šādā redakcijā:
„3.1 Uzsākot mācības izglītības iestādē, vecāki ar izglītības iestādes direktoru slēdz
savstarpēju līgumu par mācībām, kurā paredzētas līdzfinansējuma maksas
saistības.”
1.2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu „audzēkņi” (attiecīgā locījumā) ar vārdu
„izglītojamie” (attiecīgā locījumā).
1.3. Papildināt ar 6.1punktu šādā redakcijā:
„6.1 Vecāki līdzfinansējumu maksā:
6.11. profesionālās ievirzes programmās par 9 (deviņiem) kalendārajiem
mēnešiem gadā, sporta izglītības programmā „Florbols” par 10 (desmit)
kalendārajiem mēnešiem gadā;

1.5.
„9.

1.

1.6.
„11.

1.7.
1.8.
„14.1

6.12. par mācību gada pēdējo mēnesi līdzfinansējuma maksa jāsamaksā
iepriekšējā mēnesī.”
Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, attiecīgajā
mācību gadā atbrīvo:
7.1. bērnus un jauniešus ar invaliditāti;
7.2. bērnus un jauniešus, kuri ir audžuģimenēs vai aizbildnībā;
7.3. bērnus un jauniešus, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas
personas ģimenes statuss;
7.4. bērnus un jauniešus, kuri iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju
apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā.”
Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
Pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu, vecākus var atbrīvot no
līdzfinansējuma maksas citos gadījumos (piemēram, par izglītojamā īpašiem
sasniegumiem), bet ne ilgāk kā uz 1 semestri, saskaņojot ar pašvaldības
administrācijas Izglītības nodaļas vadītāju.”
Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
Līdzfinansējumu, pamatojoties uz Lielvārdes novada pašvaldības izdotu
grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķinu), vecāki iemaksā:
11.1. ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz norādīto norēķinu kontu;
11.2. pašvaldības kasēs;
11.3. Lielvārdes novada sporta centra kasē (par sporta skolas izglītojamiem).”
Aizstāt 12.punktā skaitli „25.” ar skaitli „15.”.
Papildināt ar 14.1punktu šādā redakcijā:
Ja ikmēneša līdzfinansējums regulāri tiek kavēts, ar direktora rīkojumu var tikt
atcelti 8. un 9.punktā noteiktie atvieglojumi. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par
informācijas sniegšanu grāmatvedībai.”
Domes priekšsēdētājs A. Troska

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA

„Lielvārdes novada senlietas” –
kalendārs 2015. gadam
Lielvārdes novada pašvaldība izdevusi kalendāru
2015. gadam „Lielvārdes novada senlietas”.
Kalendārā atspoguļoti eksponāti no Andreja Pumpura
Lielvārdes muzeja, Jumpravas senlietu istabas, Lēdmanes
pamatskolas novadpētniecības istabas un Uldevena pils, kā
arī sniegta īsa informācija par novada senlietu glabātuvēm
un atainotajiem priekšmetiem – mūsu vēstures lieciniekiem
un tautas daiļamata mākslas piemēriem. Tāpat kalendārā
iekļauti 2015. gadā plānotie pasākumi Lielvārdes novadā.
Aicinām iegādāties kalendāru pašvaldības kasēs
Lielvārdē, Jumpravā un Lēdmanē, kā arī Lielvārdes pilsētas
bibliotēkā un Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā.

INFORMĒ ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UN PROJEKTU VADĪŠANAS NODAĻA

Saņemts pozitīvs
ekspertīzes slēdziens
Lielvārdes novada pašvaldības aģentūra „Jumpravas pašvaldības aģentūra”
saņēmusi pozitīvu ekspertīzes slēdzienu par tehnisko projektu „Ūdenssaimniecības
attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā”. Minēto tehnisko projektu izstrādāja SIA „BELSS”, savukārt būvprojekta ekspertīzi veica SIA
„Komunālprojekts”. Tehniskajā projektā sagatavoti risinājumi gan maģistrālo
ūdensapgādes tīklu, gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijai Jumpravā.
Tuvākajā laikā tiks izsludināts atklāts konkurss par būvdarbu veikšanu, lai 2015.
gada pavasarī varētu uzsākt ūdenssaimniecības infrastruktūras rekonstrukcijas
būvdarbus.
Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā”, projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/081.

Lielvārdē godināta Latvijas
brīvības cīnītāju piemiņa
Beata Kempele
11. novembrī, Lāčplēša dienas vakarā, pie Lielvārdes pamatskolas, kultūras nama
Lielvārde un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pulcējamies, lai lāpu gājienā dotos uz centra laukumu un piemiņas brīdī godinātu Latvijas brīvības cīnītājus.
Bērnu prieks par aizdegtajām lāpām, cilvēku roku sargātās aizdegtās svecītes,
lepni plīvojošie karogi – viss radīja svētku un vienotības sajūtu.
Kad lāpu gājiens no pamatskolas un kultūras nama sasniedza šoseju, bija redzama tā varenība – šogad gājiena dalībnieku bija vēl vairāk nekā pagājušajā gadā.
Domāju, ka svētku sajūtu mēs radījām ne tikai sev – to dāvinājām arī visiem, kas šo
gājienu redzēja – garām braucošās mašīnas signalizēja, cilvēki apstājās un priecīgi
māja.
Kad gājieni saplūda un to dalībnieki sastājās centra laukumā ap sadegtajām
svecēm, lai piemiņas brīdī godinātu Latvijas brīvības cīnītājus, viss laukums kļuva
gaišs no aizdegto lāpu gaismas. Domāju, ka bērnu kora Lielvārde un solistu dziedātās
dziesmas aizskāra katra sirds stīgas. Tik skanīgs un izjusts bija to izpildījums.
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Aivara Troskas un NBS gaisa spēku
aviācijas bāzes štāba priekšnieka pulkvežleitnanta Juris Pļaviņš svētku uzrunās
dzirdējām atgādinājumu par Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku
1919. gada 11. novembrī. Juris Pļaviņš teica – uzvarēt var tikai tas, kas var uzvarēt
sevi. Tas lika aizdomāties par to, kā mēs ikdienā uzvaram savu negatīvo pusi, lai
kļūtu drosmīgi, izpalīdzīgi, draudzīgi, kā savu egoismu, savtīgumu, un ticības
trūkumu uzvaram, lai darbotos līdzcilvēku, novada, valsts labā.
Skaisto tradīcija 11. novembrī aizdedzināt svecītes brīvības cīnītāju piemiņai 2011.
gadā aizsāka neliela grupa Lielvārdes pensionāru biedrības aktīvistu, nu jau otro
gadu devāmies lāpu gājienā un pulcējāmies piemiņas brīdī centra laukumā, lai
svētkos būtu kopā, lai izjustu vienotību un piederību savai valstij.

Lāčplēša stadiona attīstības
koncepcija
Lielvārdes novada pašvaldība šī gada decembrī izsludinās ideju konkursu
„Lāčplēša stadiona attīstības koncepcija”. Konkursa nolikums pēc 26.11.2014. domes
sēdes būs pieejams tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv, sadaļā „Projekti”. Pašvaldība
gaidīs ideju priekšlikumus līdz 2015. gada 30. janvārim. Lūdzu, sekojiet informācijai!
Konkursa mērķis ir noskaidrot labākās idejas Lāčplēša stadiona teritorijas
izmantošanas un apsaimniekošanas modelim, kas ir atbilstošas Lielvārdes novada
pašvaldības iecerei izveidot interesantu un atvērtu vidi sporta, radošo, izglītojošo,
atpūtas un brīvā laika aktivitāšu īstenošanai.
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Jumpravas iedzīvotāju
aptaujas rezultātu apkopojums

Lielvārdes novada
pašvaldības
policija
strādā operatīvi

Līga Zariņa, Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja
Paldies visiem tiem 294 Jumpravas pagasta
iedzīvotājiem, kuri piedalījās Jumpravas pagasta
pārvaldes rīkotajā iedzīvotāju aptaujā par aizlieguma
zīmes Nr.306 “Kravas automobiļiem braukt aizliegts”,
kas uzstādīta, lai ierobežotu kravas automobiļu un traktortehnikas plūsmu caur Jumpravas centru - Daugavas
ielu, lietderību.
Apkopojot rezultātus, konstatējām: 145 iedzīvotāji
uzskata, ka aizlieguma zīme vajadzīga, lai ierobežotu
kravas automobiļu un traktortehnikas plūsmu caur
Jumpravas pagasta centru, 110 iedzīvotāji uzskata,
ka aizlieguma zīme nepieciešama, ja tai papildus
tiks uzstāda papildzīme Nr.842 “Tikai ar pašvaldības
atļauju”, 27 iedzīvotāji uzskata, ka aizlieguma zīme nav

nepieciešama, 11 iedzīvotāji uzskata, ka aizlieguma zīme
nepieciešama, bet nespēja izšķirties jautājumā ar vai bez
papildzīmes un 1 iedzīvotājs uzskatīja, ka aizlieguma
zīme jāatstāj kopā ar papildzīmi vai jāņem nost.
Ņemot vērā Jūsu izteikto viedokli, nolēmām,
ka aizlieguma zīme Nr.306 “Kravas automobiļiem
braukt aizliegts” tiks atstāta pirms iebraukšanas
Jumpravas pagasta Jumpravas ciemā (uz Daugavas
ielas), tuvākajā laikā zīmei Nr.306 tiks uzstādīta
papildzīme Nr.842 “Tikai ar pašvaldības atļauju”. Līdz
papildzīmes uzstādīšanai, tiks izstrādāts Lielvārdes novada pašvaldības nolikums, kas noteiks kārtību, kādā
pašvaldība izsniegs atļauju iebraukšanai Jumpravas
ciemā kravas automobiļiem un traktortehnikai.

Leģendas uztur kopības sajūtu
Beata Kempele
Pirms svētkiem Lielvārdes grāmatnīcā notika grāmatas “Latvijas leģendas” IV
sējuma atvēršanas svētki. Grāmatā kā leģendas apkopotas dokumentālas atmiņas
un arī vairākas mums tuvas vēsturiskas leģendas - par Durbes kauju, Latvijas
karogu, Turaidas Rozi.
Pasākumā par vienu no Lielvārdes leģendām - Edgaru Kauliņu siltās atmiņās
dalījās kādreizējā Andreja Pumpura muzeja vadītāja Anastasija Neretniece.
Agris Liepiņš atzīmēja - tauta bez leģendām dzīvot nevar, tām ir noteikta jēga
– par leģendu kļūst kāds ir notikums, cilvēks, kas mums svarīgs un kuram gribam
līdzināties, leģendas uztur kopības sajūtu. Mākslinieks ir pārliecināts - leģendas
jāuztur, jo tās palīdz saturēt tautas garu.
Lielvārdei paveicies būt vietai, kas aprakstīta Pumpura eposā „Lāčplēsis”, būt
saistītai ar šo latviešu kultūras kanonu, tā pamatvērtību. “Latvijas leģendas”
atvēršanas svētkos izskanēja ideja – sagaidot eposa „Lāčplēsis jubileju” 2015. gadā
izdot Lāčplēša jubilejas izdevumu - greznu, kvalitatīvu un fundamentālu. Jaunajam izdevumam ilustrācijas zīmēt ir apņēmies Agris Liepiņš, ir doma tam pievienot arī ilustrācijas, kuras iepriekšējiem Lāčplēša izdevumiem veidojuši spēcīgākie
latviešu mākslinieki. Tas dos ieskatu, cik dažādas un interesantas ir bijušas
„Lāčplēša” ilustrācijas gadu gaitā, un mākslinieku atšķirīgie redzējumi.
Pasākumā piedalījās arī Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Aivars Troska, kurš atbalstīja šāda izdevuma izdošanu ar pašvaldības līdzdalību. Sarunā
izskanēja arī vairākas idejas par to, kā jaunā „Lāčplēša” izdevuma izdošanā iesaistīt
lielvārdiešus.
Sarunu grāmatnīcā noslēdza Lielvārdes luterāņu draudzes mācītājs Ingus
Dāboliņš. Mācītājs atgādināja par drosmi un ticību, kas piemitusi Latvijas brīvības
cīnītājiem – iestāties par savu valsti, kuras iepriekš nav bijis. Pasaulē ir neskaitāmi
daudzas tautas, bet tikai apmēram 200 valstis. Un mums pieder viena no tām!
Mācītājs aicināja neapstāties savā ceļā, mācīties, iet dziļumā un meklēt atbildes
uz dzīves jautājumiem. Un atgādināja – Dievs ir tikai vienas lūgšanas attālumā.
Un vēl viens Agra Liepiņa ierosinājums – nākamajā gadā lāpu gājienā aiziet līdz
luterāņu baznīcai, kur ir plāksne ar novadnieku vārdiem, kuri krituši brīvības cīņās.

18. novembrī Lielvārdes novada pašvaldības
policija konstatēja, ka sabojāti divi metāla puķu statīvi
Ausekļa ielā Lielvārdē un izbraukāti apstādījumi pie
autobusa pieturas Avotos.
Pašvaldībai nodarīti materiālie
apmēram 1100 EUR apmērā.

zaudējumi

Pateicoties
inspektora
Emīla
Mamedova
operatīvajai rīcībai un neatlaidībai, ir noskaidrots
transportlīdzeklis, ar kuru, iespējams, tika veikts
pārkāpums. Informācija par to nodota Valsts policijai
tālākai izmeklēšanai.

SABIEDRIDSKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

Noslēdzies
projektu konkurss
“Jauni tērpi kolektīviem”
Paldies par lielo interesi un atsaucību visiem, kas piedalījās LAF projektu konkursā
“Jauni tērpi kolektīviem”. Tika iesniegti 11 pieteikumi. Finansiālu atbalstu LAF valde
piešķīra 5 bērnu kolektīviem: Lēdmanes pamatskolas deju kolektīvam, Jumpravas
kultūras nama bērnu deju kolektīvam “Rītupīte”, Lielvārdes Mūzikas skolas koklētāju
ansamblim, Lielvārdes pamatskolas ansamblim “Taurenīši” un Kultūras nama
‘’Lielvārde’’ bērnu deju kolektīvam “Pūpolītis”. Vēlu veiksmi, projektus īstenojot!

Jauna aktivitāte –
Jauniešu ideju laboratorija
LAF valde šogad pieņēma lēmumu uzsākt jaunu aktivitāti jauniešiem –
Jauniešu ideju laboratorija. Pasaulē ir prakse pie kopienu fondiem izveidot
jauniešu nodaļas, lai veicinātu jauniešu filantropiju. Vienīgais fonds Latvijā, kas šādu
nodaļu ir izveidojis, ir Valmieras Novada fonds, tagad tam pievienojas arī Lielvārdes
Attīstības fonds.
Jaunieši, kas tika izraudzīti šī gada Jauniešu ideju laboratorijai, pēc apmācībām un
praktiskiem darbiem paši izsludinās savu projektu konkursu, paši būs piesaistījuši
vismaz daļēju finansējumu, paši atlasīs atbalstāmos projektus un pārraudzīs to
īstenošanu. Noslēgumā pavasarī jaunieši iepazīstinās ar savu pieredzi un īstenotajiem
projektiem.
LAF atbalsta jauniešu darbību ar vajadzīgo konkursa līdzfinansējumu apmācībām
un konsultācijām.
Šogad Jauniešu ideju laboratorijā no Lielvārdes piedalās Gerda Fišere, Vita Skrīvele,
Amanda Ozola, Agnese Una Zelča, Annija Jozus un Loreta Tarta. Vēl top Lēdmanes un
Jumpravas jauniešu atlase šim mācību gadam. Lai jauniešiem labi veicas!

Decembris – labdarības mēnesis

“Latvijas leģendas” IV sējuma atvēršanas svētkos Lielvārdes grāmatnīcā –
Juris Visockis, Ingus Dāboliņš, Agris Liepiņš un Anastasija Neretniece.
Autores foto.

13. decembrī plkst. 14.00 Kultūras namā „Lielvārde” notiks Dūraiņu Rotaļu
svētki. Koncertā piedalīsies senioru koris „Kamene” un Jumpravas folkloras kopa
„Liepu Laipa”. Paredzēta arī aktīva skatītāju līdzdalība. Koncerta noslēgumā izdalīsim
bērniem sarūpētos dūraiņus un citus labumus. Pēc koncerta visi mīļi aicināti ārā pie
kultūras nama baudīt karstu zupu un tēju, svētku tirdziņu un radošās darbnīcas.
Arī šoziem sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu LAF piedalās akcijā
“Dāvanu pakas senioriem”. Pirmā paku izdale paredzēta 20. decembrī, kad 200
Lielvārdes novada seniori saņems svētku dāvanu pakas. Pakas noformēs un izdalīs
Lielvārdes novada Jauniešu dome, LAF dalībnieki jauniešiem palīdzēs ar transportu.
Nākamajā dienā, 21. decembrī, tiks īstenota Jauniešu domes ierosināta akcija
bērniem “Palīdzi savam novadniekam”. Jaunieši novada skolās aicina ziedot
grāmatas, rotaļlietas un citas lietas, no kā paši “izauguši”, bet, kas vēl ir labi lietojamas, lai pirms svētkiem tās nogādātu novada ģimenēm ar bērniem. Liels paldies
Lielvārdes novada Sociālam dienestam par sadarbību. LAF dalībnieki arī šajā dienā
jauniešiem palīdzēs ar transportu.
Lai mums visiem silti un raženi rudens un ziemas mēneši. Ikdienas skrējienā
atcerēsimies laiku pa laikam apstāties, sniegt palīdzīgu roku saviem līdzcilvēkiem,
pateikties, ka esam latvieši, ka dzīvojam Lielvārdes novadā un vienkārši pasmaidīt.
Ilze Kreišmane, LAF valdes priekšsēdētāja
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NOVADA SKOLĀS

Eksperimenti – tas ir aizraujoši!
Daiga Brante, Ķeguma un Lielvārdes novadu apvienības Dabaszinātņu priekšmetu MA vadītāja, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas bioloģijas skolotāja
Jau ceturto gadu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā
uz konkursu „Nāc un eksperimentēt sāc!” ieradās
Ķeguma un Lielvārdes novadu 9. klašu skolēni, kuri
ieinteresēti papildināt zināšanas dabaszinātnēs, pierādīt
savu erudīciju un pieņemt izaicinājumu, - strādāt vienā
komandā ar citu skolu jauniešiem. Konkursa mērķis –
radīt interesi un vēlmi nākotnes karjeru saistīt ar
eksaktajām nozarēm.
Piedaloties ES dabaszinātņu skolotāju konferencē
„Scientix”, kas šogad oktobra nogalē notika Briselē,
guvu apstiprinājumu tam, kā šāda veida pasākums ir
labās prakses piemērs ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas
kontekstā. Arī Latvijas uzņēmēji atzīst, ka dabaszinātņu
mācīšanas kvalitāte skolās ietekmē Latvijas ekonomisko
izaugsmi, jo tautsaimniecības attīstībai ir vajadzīgi
inženieri un tehnologi.
Arī šogad skolēni darbojās 3 laboratorijās. Fizikas
laboratorijā skolēnus aizrāva FIZMIX komandas eksperimenti: „Edisona lampas” izgatavošana, kas patiešām arī
dega, pašu radīto „automašīnu” sacensības.

Lielvārdes vidusskolas atraktīvais ķīmijas skolotājs
no „Iespējamās misijas” Kārlis Greitāns vadīja eksperimentus ķīmijas laboratorijā, bet bioloģijas laboratorijā
vienā no eksperimentiem skolēni pārbaudīja savu maņu
orgānu jeb personīgo „sensoru” darbību.
Visvairāk punktus ieguva Sarkanās krāsas komanda,
tāpēc ar Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību atbalstu varēs turpināt eksperimentēt Izziņas un eksperimentu centrā “Lielvārdi”.
Apsveicam uzvarētājus: Sandi Raitumu (Jumpravas
vidusskola), Jāzepu Vītolu (Lielvārdes pamatskola), Elizabeti Avotiņu (Ķeguma komercnovirziena vidusskola),
Brendu Veiskati (Birzgales pamatskola), Signi Dātavu
(Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola), Reini Saksi
(Lēdmanes pamatskola).
Paldies par atbalstu konkursa organizēšanā Lielvārdes
novada izglītības nodaļai, novadu pašvaldībām,
apgādam „Lielvārds” un Lielvārdes vidusskolas skolotāju
komandai: Mairai Gribustei, Kārlim Greitānam un Veltai
Gobiņai!

Uzvarētāju komanda ar ielūgumiem uz Izziņas un
Eksperimentu centru “Lielvārdi”
Autores foto.

Ar Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pārstāvju triumfu noslēdzies
Daugavas muzeja rīkotais radošo darbu konkurss „Mana Daugava”
Zigmārs Gailis, Daugavas muzeja muzejpedagogs
14. novembrī Daugavas muzeja viesmīlīgajās telpās
noritēja Daugavas krastos esošo novadu 7. – 12. klašu
skolēnu radošo darbu konkursa „Mana Daugava”
finālpasākums.
10 labāko konkursam iesūtīto darbu autori prezentēja
savu veikumu žūrijas komisijai. Dalībnieku uzdevums
bija veidot darbus par kādu ar Daugavas upes baseinu saistītu vides, ekoloģijas vai kultūras, vai dabas
pieminekļa aizsardzību saistītu jautājumu.
Konkursa mērķis bija attīstīt Daugavas tuvumā
dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi
Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī
veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu
dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un
kopšanā.
Konkursa darbus izvērtēja speciāli izveidota un kompetenta žūrijas komisija, kuru veidoja: biedrības „Daugavas savienība” valdes priekšsēdētājs Ivars Sekacis,
Daugavas muzeja direktore Daina Lasmane, Daugavas
muzeja ekspozīciju un izstāžu kurators Mārtiņš Mintaurs, Salaspils novada Mūžizglītības un jaunatnes lietu
speciāliste Eva Solovjova, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības
un tālākizglītības departamenta vecākā referente Inese
Liepiņa.
Konkursā uzvarēja un galveno balvu – planšetdatoru –
savā īpašumā ieguva Lielvārdes Edgara Kauliņa
vidusskolas pārstāvji – Laura Viļumsone, Toms
Vecziediņš, Ansis Zarāns, Krists Kaniņš. Viņi pētīja Daugavas pieejamību Lielvārdes pilsētā un novadā. Otro ietu

konkursā ieņēma Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja
pārstāve Alisa Turukova, kas pētīja sikspārņu populāciju
un tās saglabāšanās iespējas Daugavpils cietoksnī.
Savukārt trešo vietu konkursā izcīnīja Ogres 1. vidusskolas pārstāve Ieva Žube, kas pētīja plūdu izcelšanās
cēloņus Ogres upē.
Lielu artavu, lai Lielvārdes vidusskolas pārstāvji
sekmīgi startētu radošo darbu konkursā „Mana Daugava”
deva Lielvārdes vidusskolas vides pulciņa vadītāja Velta
Gobiņa. Viņa atzīst, ka konkursa uzvarētāji Laura, Toms,
Ansis un Krists vides pulciņa aktivitātēs bijuši iesaistīti
jau vairākus gadus. Tās sevī ietvēra gan dalību konkursā
„Skaistākai Latvijai”, gan puķu dobes ierīkošanu pie skolas ieejas, gan makalatūras vākšanu, gan piedalīšanās
Jauno Vides reportieru semināros, kuru ietvaros tika
saņemts sertifikāts no Dānijas un vērtīgas grāmatas.
Vasarā tika organizēta nometne „Mana, Tava, Mūsu
Daugava”, kurā tika pētītas Daugavas pietekas, analizēts
ūdens sastāvs un uzkopti upes krasti.
Kā piebilst Velta Gobiņa, piedalīšanās Daugavas
muzeja rīkotajā radošo darbu konkursā bija zināmā
mērā loģisks nākamais izaicinājums vides pulciņa
dalībniekiem, un vienlaikus iespēja uzzināt daudz jauna
gan par Lielvārdi, gan Daugavu kopumā.
Par savu pētāmo tēmu lielvārdieši bija izvēlējušies
Daugavas pieejamību Lielvārdes novadā, un darba
sagatavošanas procesā veiktā izpēte pierādīja, ka
Lielvārdes pilsētas un novada teritorijā vēl arvien
netrūkst vietu, kurās Daugavas krasts nav pieejams
kājāmgājējiem. Tas, protams, ir pretrunā ar Latvijas
likumdošanu, tāpēc konkursa laureāti arī turpmāk ir gatavi vērst sabiedrības uzmanību uz šo problēmu un jācer,

Turpinājums no 1. lpp
Vairākus sasaukumus Andris bijis ciema padomes, vēlāk pagasta padomes, arī
Lielvārdes novada domes deputāts, viņš iemantojis cilvēku cieņu un atzinību.
Anita Streile Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā strādā no 1992. gada, jau ilgstoši
veic muzeja direktores pienākumus. Anita ir aizrautīga dažādu aktivitāšu rosinātāja
un uzturētāja. Muzejs direktores vadībā izstrādājis īpašas muzejpedagoģiskās programmas – Kristību godi, Kāzu godi, Kāzu gadadienas, Meteņi, Lielvārdes jostas
darināšana bez stellēm. Kāds apmeklētājs viesu grāmatā raksta: „Šeit būtu daudziem jābrauc mācīties kā strādāt no sirds.” Anita ar savu iekšējo spēku un enerģiju, ar
silto sirdi un atvērtību prot ap sevi pulcināt cilvēkus, viņus iepriecināt un satuvināt.
Anita darbojas arī Vidzemes Tūrisma asociācijas valdē. Turklāt jau otro sasaukumu
pēc kārtas pilda deputātes pienākumus, un tas liecina par lielvārdiešu uzticību.
Jumpravietis Aivars Lasis mīlestību pret mežu mantojis no vectēva un tēva,
strādājis Ogres virsmežniecības Jumpravas mežniecībā. Mežzinis nekad neliedz
padomu saviem pagasta cilvēkiem. Aivars Lasis Jumpravas pagastā iedibinājis
pavasara Putnu dienas tradīciju. Mazie jumpravieši sava Lielā pārgājiena laikā
iepazīstas meža un tā iemītnieku dzīvi. Gardas ir Aivara dāvātās bērzu sulas pavasarī
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ka uzvara konkursā un galvenās balvas iegūšana kļūs par
vēl lielāku motivatoru iesākto darbu turpināt.
Par konkursa atbalstīšanu kopumā liels paldies jāsaka
biedrībai „Daugavas savienība”, tāpat arī Daugavas
muzejam un Salaspils novada domei, bez kuru palīdzības
konkursa norise nebūtu iespējama.
Paldies arī visiem dalībniekiem, kuri iesūtīja savus
darbus un piedalījās radošo darbu konkursā „Mana Daugava”!

Uzvarētāji no Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolas.
Autora foto.

un sārtvaidži āboli rudenī. Un kas gan tie būtu par Ziemassvētkiem bez Aivara
dāvātās egles!
Lielvārdes novada Pateicība Ausmai Zeltiņai piešķirta par nesavtīgu ieguldījumu
sakārtotas vides veidošanā Lēdmanes pagastā. Katru darbu Ausma veic kvalitatīvi,
ar lielu atbildību un savlaicīgi. Pateicoties viņai, pagasta centrs vienmēr ir sakopts,
arī Ausmiņas mājas pagalms vienmēr ir sakopts, ar ziedošu dārzu. Darba mīlestību
Ausma ieaudzinājusi arī saviem bērniem.
Rotari klubu misija ir palīdzēt līdzcilvēkiem, nešķirojot tos pēc valodas vai valsts piederības. Rotarieši vāc un pērk drēbes, apavus, bērnu rotaļlietas, ratiņus un
paši atved tās uz Latviju. Šis atbalsts visvairāk nepieciešams jaunajām ģimenēm
un vecāka gada gājuma ļaudīm. Mūsu novadā rotariešu dāvinājumus saņēmušas
ģimenes, pašvaldības iestādes un nevalstiskās organizācijas Jumpravā, Lēdmanē un
Lielvārdē. Šovasar mūsu novada svētkos konkursu un radošo darbnīcu dalībnieki
saņēma vairāk nekā 200 rotariešu gādāto dāvaniņu. Šo cēlo darbu veic rotarieši
no Zviedrijas Noras pilsētas un Hedemoras pilsētas. Liels prieks, ka svētkos šiem
cilvēkiem varējām izteikt mūsu pateicību.
Rakstā izmantotas atziņas no iedzīvotāju vēstulēm.
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NOVADA VĒSTURE

Arhīvos atrastas jaunas ziņas par Lielvārdes novadu 19. gadsimtā
Zane Nemme, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja krājumu glabātāja
Nu jau divus gadus es kā Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja darbiniece piedalos
starptautiskās zinātniskās konferencēs, kuras tiek rīkotas Daugavpils Universitātē un
Liepājas Universitātē. Konferencēs piedalos ar referātiem par Latvijas 19. gadsimta
vēstures tēmām, referāti tiek publicēti pēc konferences izdotajos rakstu krājumos,
kuri ir pieejami muzejā. No četriem nolasītajiem referātiem trīs ir par Lielvārdi 19. gs.
Pētījumā ir izmantotas metrikas (baznīcas) grāmatās pieejamā informācija.
Esmu uzsākusi pētīt arī citus Latvijas vēstures arhīvā pieejamos materiālus par
Lielvārdi 19. gs.
Šobrīd ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu strādāju pie ārsta, vēsturnieka un kultūras
darbinieka Otto Hūna (1764.-1832.) arhīva. Viņš veica plašus pētījumus Vidzemes
un Rīgas iedzīvotāju veselības aprūpes uzlabošanā, epidēmiju ierobežošanā,
demogrāfijā un topogrāfijā. Viņa literārajā mantojumā atrodami bagāti materiāli par
visu Baltijas pilsētu un daudzu lauku draudžu vēsturi un dzīves apstākļiem 19. gadsimta sākumā, kā arī dati par iedzīvotāju saslimstību, dziedniecisko iestāžu darbību
un daudz vēl kas cits. Tam visam šodien ir milzīga vērtība.
Pirmajai reizei atspoguļošu Lielvārdes draudzes muižu vispārējo raksturojumu
19.gs. kādu to ir devis O.Hūns.
Draudze sastāvēja no 5 muižām – Lielvārdes, Lieljumpravas, Lēdmanes, Rembates
un Lielvārdes pastorāta. O.Hūns dod nelielu raksturojumu un īpašnieka vārdu katrai
muižai, kā arī tās latvisko nosaukumu.
Lielvārde. Vācu valodā šajos dokumentos tiek saukta par Lennewarden vai Lenewaden, latviski Lēlvardes muiže (Lehlwardes Muische). Lielvārdes pils senatnē esot
bijusi seno Vidzemes līvu mājvieta un maksājusi nodevas Polockas kņazam. Apgabals pletās abās pusēs Ogres upei līdz pat Limbažiem. Šeit parādās pirmā interesantā
ziņa – minēts arī Ogres upes senākais nosaukums – Woga, norādot, ka šobrīd upi
sauc Oger. O.Hūns min arī to, ka bīskaps Alberts 1199. gadā ir izlēņojos Lielvārdi Bannerovas Danielam, bet ķēniņš Gustavs Adolfs (zviedru karalis) 1631. gadā uzdāvināja
apgabalu kādam Volfam, kas vēlāk tika saukts par Volfenšildu. Dati par 1631. gadu atbilst zināšanām, kādas mūsdienās ir par Lielvārdes vēsturi, to apstiprina arī citi avoti.
Bet ne par 1199. gadu. Indriķa hronikā minēts, ka izlēņošana ir notikusi 1201.gadā. Ne
vēsturiskajā literatūrā, ne rakstītajos avotos nav ziņu par Lielvārdi pirms 1201. gada.
Šajā gadījumā nākas secināt, ka vai nu O.Hūns ir kļūdījies, vai arī viņam ir bijuši pieejami avoti, kas uz šo brīdi ir gājuši bojā un nav zināmi mūsdienu pētniekiem. Muiža
uz dokumenta tapšanas laiku (1815.g.) piederējusi baronietes fon Budbergas (dz. Anrepas) bērniem. Jāatzīmē, ka ziņas, kas sniegtas par muižas vēsturi, ir attiecināmas uz
visu pilsnovadu jeb Lielvārdes draudzes teritoriju.
Lieljumprava. Vācu valodā tiek saukta par Gross und Klein Jungfernhoff, latviski liela
un maza Jumpraves muiže (leela un mazza Jumprawes Muische). Par Lieljumpravas
vēsturi minēts vien tas, ka šo muižu ķeizariene Elizabete 1760. gadā ir atdāvinājusi.
Nav minēts kam. Bet kā pašreizējais (1815.gadā) īpašnieks minēts fon Fītinghofs. Par

muižu vēl minēts tas, ka tā atradusies abās pusēs Daugavai. Lieljumprava atradusies
mūsu pusē – Vidzemē, bet Mazjumprava Daugavas otrā krastā – Kurzemē.
Lēdmane. Vācu valodā – Lehdmannshoff, savukārt latviski – Ledemanes muiže
(Ledemannes Muische). Lēdmane piederējusi Lielvārdei, bet 1758. gadā no tās
atdalīta. 19. gs. sākumā – piederējusi baronam fon Stakelbergam. Lēdmanes vēsture
ir samērā maz pētīta un šobrīd man nav izdevies atrast neko, kas apliecinātu vai
apstrīdētu šo informāciju par Lēdmanes muižu.
Rembate. Vācu valodā – Ringmundshoff mit Stryckes Muische, savukārt latviski –
Ramberte ar Strijkes muiže (Ramberte ar Stryckes Muische). Par Rembati minēts, ka
arī tā agrāk piederējusi Lielvārdei. Citur literatūrā atrodamas ziņas, ka Rembate par
patstāvīgu muižu kļūst 1725. gadā. Interesantas ir O.Hūna sniegtās ziņas par Rembates latvisko nosaukumu – Ramberte. Līdz šim ne literatūrā, ne avotos neesmu atradusi informācijas, kas apstiprinātu šādu Rembates seno nosaukumu. Arī O.Hūna
minētā muižas īpašnieka fon Lenca vārds līdz šim nav sastapts saistībā ar Rembates
muižu.
Vismazāk ziņu O.Hūns sniedz par Lielvārdes mācītājmuižu jeb pastorātu - vien
muižas nosaukumu vācu un latviešu valodā. Tātad muiža vāciski saucās Pastorath
Lennewarden, bet latviski – Lēlvardes baznices muiže (Lehlwarder Basnizes Muische).
Kā arī minēts muižas īpašnieks – mācītājs Šēnbergs.
Rakstā sniegtās ziņas ir gan jau zināmas, gan arī jaunas un līdz šim nezināmas,
bet lai varētu spriesta par to objektivitāti un patiesumu, apstiprinājums šiem faktiem
ir jāmeklē arī citos avotos. Runājot par 13.gs vēsturi vēl varu minēt, ka pēc O.Hūna
sniegtajām ziņām mūra bruņinieku pili 1200. gadā esot uzcēlis bīskaps Alberts. Arī šis
fakts ir pretrunā ar jau zināmo par Lielvārdes novada senāko vēsturi.

Atmiņu pēcpusdiena ceļo
Dzidra Bļodone
Lai iepazītos ar Lēdmanes pagasta vēsturi un cilvēkiem, Atmiņu pēcpusdienas
radošā komanda un klausītājas ieradās Lēdmanes tautas namā.
Mājasmātes Inese Nereta un Veneranda Trumekalne mūs viesmīlīgi sagaidīja.
Apbrīnojams bija Venerandas izpētes darbs par Lēdmanes muižu vairāku gadsimtu
laikā līdz mūsdienām. To novērtēja Vita Volonte, izsakot atziņu, ka visu triju pagastu
sakrātie materiāli ir nopietns darbs Lielvārdes novada vēstures grāmatai!
Dzintars Laganovskis palīdzēja ieskatīties Lēdmanes šodienas dzīvē. Kur vēl ir
„Trušu karaliste”, kur vēl darbojas „Zilais krusts” par svētību visam novadam?
Ineses Neretas muzikālais pavadījums sasildīja atbraucējus un pašmāju ļaudis,
kuru vidū godpilnā vietā atradās Lēdmanes lepnums Romualds Zarembo, bijušais
pedagogs, dzejnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīmes īpašnieks.
Jā, lēdmanieši pratuši izdzīvot un skatīties nākotnē ne tikai senos laikos, bet arī
šodien. Viņus stiprina Lēdmanes ģerbonis un pašu sacerētā himna.
Ar Dainas Kamarovskas dāvātiem trim veiksmes kastaņiem kabatā atgriezāmies
Lielvārdē, lai nākamajā atmiņu pēcpusdienā dotos uz Jumpravu.
Jumpravā atmiņu pēcpusdienas radošo komandu sagaidīja mājasmātes Inga
Galvāne un Rita Ķiršholce un tūlīt mūs sasēdināja ap galdu. Galdam vienmēr bijis
vienojošs spēks un to sajutām arī šajā pasākumā, jo atmiņas raisījās it kā pašas no
sevis.
Egils Kristkalns atklāja, ka tuvāk Daugavai dzīvojošie Jumpravas bērni ilgus gadus mācījās Kaibalā un nemēroja tālo ceļu uz savu skolu.
Genovefa Poriete atcerējās savus darba gadus Jumpravā un lieliskos teātra
tradīciju veidotājus.
Dzidrai Lindemanei vēl arvien patīkami pieminēt savu strādāšanu Jumpravā.
Elza Vikštrema par savu bērnības un jaunības zemi dēvē Jumpravu, bet viss mūžs
darbā un teātrī saistīts ar Lielvārdi. Šoreiz viņa no sava plašā aktrises repertuāra
norunāja Ausekļa „Beverīnas dziedoni”.

Paldies Rolandam Kozulim par līdzdzīvošanu ar fotoaparātu visās atmiņu
epizodēs.
Senos Jumpravas un Lielvārdes pagastus saistīja gan kopīgā draudze, gan
mācītājmuiža un kapsēta (tagadējie Lāčplēša kapi), gan arī Andreja Pumpura dzimta. Tā mitusi Lieljumpravas pagasta Vidzemes pusē Burtnieku mājās. Pats eposa
„Lāčplēsis” sacerētājs Andrejs Pumpurs piedzima Lieljumpravas pagasta Daugavas kreisajā krastā (tagad Birzgales pagasts) Ķeirānu meža mājiņā, un mācījās
Lielvārdes draudzes skolā.
Nākamajā atmiņu pēcpusdienā, kas veltīta Ozoltēva 110 gadu jubilejai,
pulcēsimies Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā 2014. gada 2. decembrī
plkst. 13.00.

Atmiņu pēcpusdiena Lēdmanē.
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SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
sniegtie pakalpojumi un to apmērs
Pakalpojuma veids

Valsts sociālie pabalsti
Ģimenes valsts pabalsts
Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta
Bērna kopšanas pabalsts līdz 1,5 g. vecumam
Bērna kopšanas pabalsts no 1,5 g. vecuma līdz 2 g.
Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem
bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra līdz 1,5
g. vecumam
Piemaksa par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem
bērniem pie bērna kopšanas vai vecāku pabalsta pamatapmēra no 1,5 g.
vecuma līdz 2 g.
Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi
Bērna invalīda kopšanas pabalsts
Bērna piedzimšanas pabalsts
Atlīdzība par bērna adopciju
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invalīdiem kopš bērnības
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir
apgrūtināta pārvietošanās
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem
Vecāku pabalsts
Vecāku pabalsta minimālais apmērs
ČAES
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm
Mēneša vidējā bruto darba samaksa sabiedriskajā sektorā strādājošajiem
par 2010.gada I ceturksni (izmantojama pārrēķinot invaliditātes pensiju,
kas piešķirta kaitējuma atlīdzības apmērā)
Kaitējuma atlīdzība
Papildu izdevumu summa, kuru darba devējs vai viņa tiesību un saistību
pārņēmējs atlīdzina darbiniekam
Izmaksājamo pakalpojumu apmēru ierobežojumi
Izmaksājamā pabalsta apmēra ierobežojums slimības pabalstam un
bezdarbnieka pabalstam (vienā kalendāra dienā)
Izmaksājamā pabalsta apmēra ierobežojums maternitātes, paternitātes
un vecāku pabalstam (vienā kalendāra dienā)
Izmaksājamās atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēra ierobežojums
(apdrošināšanas atlīdzībām – mēnesī, papildu izdevumiem – vienam
apdrošināšanas gadījumam)
Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķins (valstī noteiktās
vidējās iemaksu algas piemērošana, ja apdrošināšanas gadījums
iestājies 2014. gadā
2012.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī
40% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī
70% no vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī
Apbedīšanas pabalsti
Bezdarbnieka nāves gadījumā
Sociāli apdrošinātas personas nāves gadījumā (minimālais apmērs)
Sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves
gadījumā
Sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā

Summa
eiro pēc
01.01.2014.
11,38
106,72
171
42,69
171

42,69

45,53
54,07
113,83
49,80
213,43
421,17
1422,87
64,03
106,72
79,68
142,29 / no
01.07.2014.
213,43
106,72
171
85,37

634,60

1067,15

16,38
32,75
1600,75

565,28
226,11
395,70
192,09
565,28
192,09
128,06 /
213,44
(invalīdiem
kopš
bērnības)

Sociālās apdrošināšanas iemaksas
Iemaksu minimālais apmērs pašnodarbinātajiem un brīvprātīgajām
3840
iemaksām (izņemot mikrouzņēmumu darbiniekiem)
(320 mēnesī)
Obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta un speciālajiem budžetiem 71,14 /
142,29
Maksimālā iemaksu summa mēnesī, no kuras var veikt brīvprātīgās
720
iemaksas mikrouzņēmumu darbinieks
Mikrouzņēmumu maksimālais apgrozījums gadā, no kura veicams
100 000
mikrouzņēmumu nodoklis
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Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Maksātāja mēneša neapliekamā minimuma apmērs
Atvieglojums par apgādībā esošas personas uzturēšanu
Neapliekamais minimums personai, kurai piešķirta pensija

75
165
2820 gadā
(235 mēnesī)
Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes 1848 gadā
grupa
(154 mēnesī)
Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikta III invaliditātes
1440 gadā
grupa
(120 mēnesī)
Papildu atvieglojuma apmērs personai, kurai noteikts politiski represētās 1848 gadā
personas statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanās
(154 mēnesī)
kustības dalībnieka statuss
Maksa par sociālā nodrošinājuma pabalsta vai atlīdzības piegādi
1,74
saņēmēja dzīvesvietā
Minimālie pensiju apmēri
Nosacījums
Vecuma pensija
Stāžs no 10 līdz 20 gadiem
Stāžs no 21 līdz 30 gadiem
Stāžs no 31 līdz 40 gadiem
Stāžs 41 gads un vairāk
Invalīdam no bērnības
Stāžs no 10 līdz 20 gadiem
Stāžs no 21 līdz 30 gadiem
Stāžs no 31 līdz 40 gadiem
Stāžs 41 gads un vairāk
Invaliditātes pensija
1.grupa
2.grupa
3.grupa
Invalīdam no bērnības
1.grupa
2.grupa
3.grupa
Apgādnieka zaudējuma pensija
Vienam apgādājamajam
Katram apgādājamajam, ja ir vairāki apgādājamie
Invalīdam no bērnības
Vienam apgādājamajam
Katram apgādājamajam, ja ir vairāki apgādājamie

EUR
70,43
83,24
96,05
108,85
117,39
138,74
160,08
181,42
102,45
89,64
64,03
170,75
149,41
106,72
64,03
41,62
106,72
69,37

Bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšana
Piešķiramo pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un
atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam.
Bezdarbnieka pabalsta apmērs par vienu kalendāra dienu ir:
Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir: tad pabalsts ir:
no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot
50% no vidējās iemaksu algas
no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot
55% no vidējās iemaksu algas
no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot
60% no vidējās iemaksu algas
30 gadi un vairāk
65% no vidējās iemaksu algas
Tām personām, kuras pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir:
• kopušas bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmušas bērna kopšanas pabalstu (iemaksas bezdarba gadījumam veiktas no valsts pamatbudžeta, pēdējais
iemaksu veicējs – valsts);
• bijušas invalīdi, kas atguvuši darbspējas;
• kopušas bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam,
piešķirtais bezdarbnieka pabalsts ir 60% no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma
pabalsta divkārša apmēra, šobrīd 60% (2x 64,03 eiro) – 76, 84 eiro par pirmajiem trijiem mēnešiem, pēc tam bezdarbnieka pabalsta apmērs samazinās – par
nākamajiem trīs mēnešiem tas ir 75% no piešķirtā pabalsta apmēra, par beidzamajiem trīs mēnešiem – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.
Pabalsta ierobežojums
Līdz 2014.gada 31.decembrim ir spēkā pabalsta apmēra ierobežojuma
nosacījumi:
ja bezdarbnieka pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 16,38 eiro, tad
par vienu kalendāra dienu piešķiramā bezdarbnieka pabalsta apmēra summa, ko
veido 16,38 eiro un 50% no aprēķinātās pabalsta summas, kas vienā kalendāra
dienā pārsniedz 16,38 eiro.
Informācija no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras materiāliem.
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Suns ir vienīgais eņģelis, ko Dievs ir atstājis cilvēkam uz zemes
Vita Saleniece-Šmaukstele, Sociālā dienas aprūpes
centra vadītāja
Lielvārdes novada sociālā dienesta Sociālajā dienas
aprūpes centrā viesojās neparasti ciemiņi – divi suņi –
terapeiti – Bernes ganu un Pireneju kalnu suņi ar
savu saimnieku Viktoru Mucenieku. Suņu terapija notika atbalsta grupu „Dzīvesprasmes” un „Dzīvesspēks”
dalībniekiem. Visi klātesošie atplauka, bužināja
un glāstīja skaistos suņus un klausījās instruktora
stāstījumā par suņiem – terapeitiem.
Ir zināms, ka suņi tiek izmantoti kā aklu cilvēku
pavadoņi. Bet suns spēj dziedināt cilvēku ar savu
klātbūtni vien! Saskarsme ar suni labvēlīgi ietekmē
cilvēka veselību - pazemina asinsspiedienu, atvieglo
atlabšanu pēc pārciesta insulta vai infarkta. Daudzās
Eiropas valstīs suņi ir pansionātu iemītnieki – viņu
klātbūtne rada omulību. Suns var palīdzēt bērniem, kuriem ir cerebrāla paralīze vai runas traucējumi, autisms.
Ir pierādīts, ka speciāli apmācīti suņi jau pusstundu
pirms cilvēka epilepsijas lēkmes sākuma to sajūt, un
slimnieks var tai sagatavoties.
Kanisterapija jeb suņu terapija ir metode, kas pastiprina rehabilitācijas efektivitāti, izmantojot speciāli
selekcionētu un apmācītu suni, un kuru vada kvalificēts
terapeits.
Latvijā kanisterapija nav oficiāli reģistrēta
rehabilitācijas metode. Bet, piemēram, Polijā kanisterapija nesen kļuvusi par oficiālu metodi, tāpat kā
reitterapija. Arī Latvijā kanisterapiju grib ieviest kā

oficiālu rehabilitācijas metodi, bet tas nav vienkāršs ceļš,
jo suņiem jābūt apmācītiem, jābūt piemērotiem instruktoriem utt.
Ikviens mājas suns, kuram patīk bērni, nevar būt terapeits. Liela nozīme ir suņa šķirnei. Terapijas suņiem ir ļoti
stingra prasības, viņi tiek speciāli apmācīti un pārbaudīti.
Tikai speciāli selekcionēts un apmācīts suns ar stabilu
psihi un augstu intelektu kļūst par terapeitisko suni.
Kanisterapiju pielieto ļoti daudzām diagnozēm: autisms, fiziska un garīga atpalicība, muskuļu spasticitāte
vai vājums, Dauna sindroms. Ar kanisterapijas palīdzību
var mazināt arī fiziskas vai psiholoģiskas vardarbības sekas, komunikācijas problēmas, runas aizturi, psiholoģiska
rakstura problēmas.
Kanisterapija paredzēta visiem vecumiem, bet īpaši
veciem cilvēkiem, Alcheimera slimniekiem utt. Suns
ir spējīgs sniegt fizisko kontaktu, komunicēties un likt
priecāties par kopā būšanu. Tieši suns visvairāk tendēts
uz sadarbību un mīl cilvēku neatkarīgi no vecuma, diagnozes un spējām.
Kā norit terapija? Viss ir atkarīgs no cilvēka slimības
diagnozes un vēlamajiem rezultātiem. Piemēram,
bērnam rehabilitācija var būt kā jautra spēle un iespēja
jauki pavadīt laiku mīļa suņa kompānijā. Spēlēšanās
rezultātā bērns pamazām sāk runāt, jo grib sunim dot
komandas, rodas arī gandarījums un aug pašvērtējums,
jo suns klausa un izpilda komandas. Bērns, kurš visu laiku
bijis aprūpējams, pats var parūpēties par kādu, pabarot,
izķemmēt. Var gulēt sunim blakus, glāstīt, bužināt. Guļot
uz suņa, bērna muskuļi atslābinās.

Glāstot suni, kopā darbojoties un pastaigājoties,
tiek nemanāmi nodarbināta un attīstīta motorika,
samazinās muskuļu spazmas, uzlabojas un atjaunojas
kustību amplitūda, koordinācija, stāja, tiek līdzsvaroti
uzbudinājuma un kavēšanas procesi nervu sistēmā.
Komandu došana sunim veicina runas attīstību.
Darbojoties kopā ar suni, rodas pozitīvas emocijas,
tiek stimulētas kognitīvās un uztveres spējas, celta
pašapziņa, motivācija un mazināts stress.
Pēc nodarbības iespaidu bija gana daudz, un tādēļ
mūsu darbinieki un klienti cer, ka nākotnē varēsim izmantot šos brīnišķīgos terapeitus ceļā uz rehabilitāciju.
Popularizējot kanisterapijas idejas, instruktors Viktors ir
dibinājis biedrību „Maigais suns”.
Nobeigumā sena patiesība - suns ir vienīgais eņģelis,
ko Dievs ir atstājis cilvēkam uz zemes!
Rakstā izmantoti interneta resursi.

Kanisterapija Dienas centrā. Autores foto.

SPORTA ZIŅAS

Jumpravieši
paliek otrie
Jānis Pamiljans, turnīra galvenais tiesnesis
8. novembrī Jumpravas vidusskolas sporta zālē volejbola turnīrā “Jumpravas kauss” visas dienas garumā
cīnījās sešas vīru komandas.
Finālā 1. vietu izcīnīja Ogres “Tilbe”, 2.vietā atstājot
mājiniekus – komandu “Jumprava” (J.Kiršholcs, J.Skudra,
M.Bite, K.Skudra, E.Josts, T.Freimanis un R.Šņore).
Godalgoto 3. vietu izcīnīja vistālākie viesi – komanda
“Vecbebri”, 4.vietā “Ķegums”, 5.vietā “Tīnūži”, 6.vietā VK
“Kaibala”.
Paldies Lielvārdes novada sporta darba organizatoram Ainaram Puķītim par ražīgo sadarbību un palīdzību
sacensību organizēšanā!

Braucot ar divriteni,
galvenais ir drošība
Liene Bērziņa - Varuska
Noslēdzoties velo sezonai, sezonas noslēgumu
sagaidījusi velo kustība Drošais ātrritenis 2014. Visas
sezonas garumā no aprīļa līdz oktobrim katru pirmdienas vakaru drošu velo braukšanu BKSB trasē Rīgā
apguva jaunais velo sportists piecgadīgais lielvārdietis
Kristers Varusks. Pārstāvot sacensībās PII „Pūt Vējiņi” un
aizvadot 25 startus, Kristers sezonas kopvērtējumā 16”
collu divriteņu klasē zēniem izcīnīja godalgoto 3. vietu,
un tādejādi PII „Pūt Vējiņi”, 53 PII konkurencē ierindojās
godpilnajā 5. vietā.
Kristeram šī bija otrā sacensību sezona Drošajā
ātrritenī. Piedalīšanās šādā veida sacensībās ir liels ieguvums ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Katru
tikšanās reizi ir iespēja iemācīties ko jaunu - kā uzvesties
uz ceļa, sniegt pirmo palīdzību.

Komanda ‘’Rembate’’ –
visizturīgākā Siguldas Kausā
Šoruden Sigulda pulcēja vairākus desmitus sportistus no visas Latvijas, lai kopā noskaidrotu izturīgākos spēka
sporta atlētus Siguldas Kausā svaru stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu. Apvienotā Lielvārdes – Ķeguma
komanda „Rembate” 16 komandu konkurencē sacensībās izcīnīja pirmo vietu (76 punkti).
Šajās sacensībās sportisti pārbaudīja savu spēka izturību, uzspiežot svara stieni pēc iespējas vairāk reižu. Svara
stieņa smagumu noteica katra dalībnieka svēršanās laikā uzrādītais personīgais svars. Sievietēm bija jāspiež puse
no personīgā svara.
Lielvārdiešu sasniegumi
šajās sacensībās:
Annija Roga uzspiežot
27 kg smago svara stieni 32
reizes savā svara kategorijā
ieguva 3. vietu. Agnese
Roga uzspiežot 32 kg smago svara stieni 27 reizes
savā svara kategorijā ieguva
2. vietu. Dzintars Roga
uzspiežot 127 kg smago
svara stieni 16 reizes savā
svara kategorijā ieguva 1.
vietu. Rakstā izmantota Latvijas Pauerliftinga federācijas
sagatavotā informācija
Komanda “Rembate”

Nekas nav vērtīgāks par mūsu mīļo cilvēku veselību
un drošību, tādēļ ir lietas, kuras vecākiem der iegaumēt.
Braukšana ar divriteni sākas jau pirms izbraukšanas no
mājām. Ļoti svarīgi ir bērniem saprotamā veidā jau no
mazotnes stāstīt par drošību uz ceļa. Un tikai pēc tam
ļoti svarīga ir divriteņa izvēle. Pēdējos gados ļoti populāri
ir bezpedāļu divriteņi, kas ir lieli palīgi sagatavojot
bērnus, attīstot līdzsvara izjūtu. Bērniem, kas braukuši
ar šādiem ritenīšiem, ir daudz vieglāk iemācīties braukt
ar divriteni. Kad divritenis izvēlēts, nedrīkst aizmirst par
drošības elementiem - divritenim priekšpusē jābūt baltam atstarotājam, aizmugurē – sarkanam, abos sānos
(riteņos / spieķos) jābūt oranžiem (dzelteniem) gaismas
atstarotājiem. Diennakts tumšajā laikā vai nepietiekams
redzamības apstākļos velosipēdam priekšā jādeg baltam
lukturim un aizmugurē – sarkanam.
Pašam braucējam - veloķivere un diennakts tumšajā
laikā atstarojoša veste. Jāatgādina bērna anatomiskā
īpatnība, ka galva ir liela un ķermeņa smaguma centrs
atrodas daudz augstāk nekā pieaugušam cilvēkam, tādēļ
kritienos bērni daudz biežāk traumē galvu, jo tā vienkārši
“velk pie zemes”. Tāpēc ķiverei ir jābūt, pareizi lietota atbilstoša veloķivere spēj samazināt galvas traumu
risku pat par 85%! Labi, ja arī pārējie ģimenes locekļi rāda
labu piemēru un lieto ķiveres. Kā pārbaudīt, vai ķivere
uzvilkta pareizi? Jāatceras 3 svarīgi soļi.
1. Novietojiet 2 pirkstus virs bērna uzacīm – tieši tik
lielam jābūt attālumam līdz ķiverei.
2. Siksniņām ap bērna ausi jābūt vienāda garuma un
jāveido V burts – tad ir droši, ka ķivere nekritīs par daudz
uz pieres vai pakauša.
3. Kad siksniņa pietiekami stingri savilkta, starp to un
bērna zodiņu var ievietot ne vairāk kā 1 pirkstu.
Noderīgi atcerēties, ka pārvadājot bērnu velosēdeklītī,
arī bērnam jāvalkā gan ķivere, gan diennakts tumšajā
laikā gaismu atstarojoša veste.
Tiem, kuri domā, kuram no sporta veidiem dot
priekšroku: skriešanai vai velobraukšanai, noderīgi zināt,
ka riteņbraukšanas slodzes laikā galvenokārt strādā
kāju muskuļi, līdz ar to ir mazāks enerģijas patēriņš un
prasības pēc skābekļa un mazāka slodze sirdij, nekā
tas ir skriešanā. Piemēram, lai skrietu vismaz stundu,
nepieciešama iepriekšēja fiziskā sagatavotība, savukārt
ar velosipēdu stundu droši var braukt jebkurš iesācējs.
Velobraukšana ir labs pamats, ar ko sākt sava organisma
vispārējo fizisko sagatavošanu, īpaši vēlama tiem, kuriem
nepieciešams regulēt svaru vai organisma vielmaiņu.
Visu par velobraukšanu, ceļu satiksmes noteikumus, velo ceļu kartes, velo maršrutus u.c atradīsiet
www.divritenis.lv
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LIELVĀRDĒ
Kultūras namā „Lielvārde”
3. decembrī 14.00
Lielvārdes novada invalīdiem
Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums
„Nopietni – pa jokam?” Līdzi jāņem mazs „groziņš”!
Kursēs novada pašvaldības autobuss.
Sīkāka informācija – tālr.65053895
6. decembrī 18.00
Aijas Andrejevas koncerts „Soļi”
koncerta īpašais viesis Harijs Zariņš
Biļetes cena EUR EUR 8, 10.
Programmā SOĻI Aija Andrejeva iekļāvusi savas un
klausītāju iemīļotākās dziesmas no iepriekšējo gadu
izdotajiem albumiem. Kopā ar radošo komandu Kaspara
Ansona un Kristapa Krievkalna vadībā Aijas izpildījumā
izskanēs Kafijas Krūze, Kā neviens, Tu un es, Dvēselīte kā
arī, Kārļa Lāča komponētie skaņdarbi no albumiem
‘’Ziedonis. Lācis. Sievietes.’’ un ‘’Mežā’’.
7. decembrī 17.30
Balles un sporta deju kluba „Evita” koncerts
un balle „Krāšņās dejas”
Deju paraugdemonstrējumi.
Balle kopā ar grupu „Sympathique”, soliste Ineta Rudzīte
Sēdvietas pie galdiņiem rezervēt pa tel. 29455558
Līdzi jāņem groziņš un maiņas apavi.
9. decembrī 16.00
Gunārs Meijers & draugi
Īpašais viesis – Ojārs Grīnbergs
Visiem novada pensionāriem un personām ar
invaliditāti šo koncertu dāvina
Lielvārdes novada pašvaldība,
koncertu organizē sociālais dienests.
Ieeja brīva.
Kursēs novada pašvaldības autobusi:
Lielvārdē: „Annas” (15.00) – „Ķedeles” (15.05) –
„Jaundruvas” (15.10) – Kaibalas skolas autobusa pietura
(15.15) – Lāčplēša kantoris (15.20) – Tirgus laukums
(15.25) – Avotu ielas pieturvieta (15.40) – Mūzikas skola
(15.50) – Kultūras nams „Lielvārde”.
Jumpravā: 15.15 no Jumpravas kultūras nama
(lūgums iepriekš pieteikties pie pagasta sociālajām
darbiniecēm - tālr.: 65057414 vai 26332744).
Lēdmanē: 15.30 no Lēdmanes pagasta pārvaldes
Lūgums iepriekš pieteikties pie pagasta sociālajām
darbiniecēm - tālr.: 65058632 vai 20217629.
Autobuss kursēs arī pēc koncerta.
13. decembrī
Ziemassvētku dāvanu gadatirdziņš un svētku
gaidīšanas jampadracis
14.00 DŪRAIŅU ROTAĻU SVĒTKI 2014
15.00 Pie kultūras nama „Lielvārde” jau ceturto gadu taps
maza pasaku pilsētiņa ar tirdziņu, Ziemassvētku vecīšiem,
rūķu darbnīcu un kopā būšanas prieku.
16.00 „Čučumuižas Ziemassvētku pasaka”
Kopā ar rūķiem steigsim paveikt visus Ziemassvētku
darbiņus un sagaidīsim atnākam visīstāko Ziemassvētku
vecīti!
Aicinām novada iedzīvotājus būt atsaucīgiem un
dāsniem, dāvinot bērniem siltus adījumus un citas
viņiem noderīgas lietas.
Adījumus gaidīsim līdz 12. decembrim: kultūras namā
„Lielvārde”, Jumpravas kultūras namā un Lēdmanes
Tautas namā.
14. decembrī 15.00
Zinību biedrības „Gaismas Dārzs” pasākums
Tikšanās ar folkloras kopas “Rāmupe” dalībnieci,
latviskās dzīvesziņas izzinātāju Guntu Sauli.
Ieeja EUR 2.

22. decembrī 18.00
Ziemassvētku koncerts
„Lai Ziemassvētku prieks līst katrā sirsniņā”
Piedalās bērnu vokālā studija „Mikauši”,
dāmu vokālais ansamblis „Pusnakts
stundā” un senioru koris „Kamene”.

24. decembrī 15.00
Ziemassvētku dievkalpojums Jumpravas
Sv. Jāņa Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā
Autobuss no Jumpravas kultūras nama 14.45
Svētku dievkalpojumā piedalās
jauktais koris „Jumprava”

31. decembrī Visi kopā sagaidīsim
Jauno 2015. gadu!
Krāsaina programma kopā ar vakara vadītājiem,
improvizācijas teātri „5 uz perona”, grupu „Ceļojums” un
DJ Jāni Balodi Pagrabstāva zālē no 21.00 līdz 01.00 ar
bērniem darbosies atraktīva rotaļu vadītāja.
Rezervēt galdiņu lūdzam līdz 28. decembrim
kultūras namā „Lielvārde” vai pa tālr.65053684.

27. decembrī 17.00
Ziemassvētku eglīte Jumpravas pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem
Koncerts, rotaļas un
Ziemassvētku vecītis.

Aicinām piedalīties evaņģēliski luteriskās
baznīcas rīkotajās
REKOLEKCIJĀS par tēmu
MANAS DZĪVES TRAUKS DIEVA ROKĀS
13. decembrī no 10.00 līdz 17.00
Lielvārdes Dienas aprūpes centrā Ausekļa ielā 3.
Rekolekcijas vadīs Latvijas Kultūras akadēmijas
pasniedzēja evaņģēliste Linda Straume.
Lūdzam pieteikties draudzes kancelejā
vai pa tālruni 29635148
Ieeja par ziedojumu.
Būs iespēja pasūtīt pusdienas.
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
20. decembrī 15.00
Rīgas gospelkora
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
MY ALL
Ieeja par ziedojumu.

JUMPRAVĀ
Jumpravas kultūras namā
29. novembrī 19.00
mākslas filma „Modris”
Ieeja EUR 2,00
Filmas režisors Juris Kursietis.
Lomās Kristers Pikša, Rēzija Kalniņa, Laura Jeruma,
Vilis Daudziņš, Baiba Broka.
Līdz 7. decembrim
Aigas Zeltiņas foto izstāde „Mēs. Latvija.”
Līdz 19. decembrim
Biedrības „Mēs Jumpravai” ģimeņu projekta izstāde
„Radīsim kopā”
9. decembrī 18.00
Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu
izstādes atklāšana un tirdziņš.
6. decembrī 18.00
Andrejdienas sadancis
„Dejas mistērija”
Piedalās vidējās paaudzes deju kolektīvi „Saime”, „Upe”,
„Vēji”, „Lāčplēsis”, „Saulgrieži”, „Iecava”, „Augšzeme”,
„Teiksma”, „Daugavieši”, „Aizkrauklis”.
7. decembrī 16.00
Otrā Adventa tirdziņš un danču un rotaļu pēcpusdiena
kopā ar folkloras kopu „Liepu laipa”
18.00 Ziemassvētku eglītes iedegšana
Jumpravas centrā,
laimes liešana, lūgums ņemt līdzi alvu laimes liešanai.
20. decembrī 12.00
Jauniešu forums „Izzini! Attīsti! Iesaisties!”
Piedalīsies gaidas un skauti no Ogres, Jumpravas
Sarkanā Krusta jaunieši, Lielvārdes Jauniešu domes
un Ogres Jauniešu centra pārstāvji.
Pieteikties Jumpravas kultūras namā
vai pa e-pastu: inga.gasparovica@gmail.com

LĒDMANĒ
Tautas namā
28. novembrī 18.00
„Leģendas vakars šodien un rīt„
Tikšanās ar rakstnieku Ēriku Hānbergu. Pasākumā
piedalās apgāda „Jumava” vadītājs Juris Visockis.
Lēdmanes pamatskolā
6. decembrī 15.00
Lēdmanes amatierteātra „Greizie rati”
10 gadu jubilejas pasākums
„Kārtainais pīrāgs”
Lēdmanes tautas namā
12. decembrī 19.00
Koncerts - saruna
„Ar ziemas putna dziesmu sirdī gaisma ienāk!”
Tikšanās ar Latvijas vadošo tenoru,
Latvijas Nacionālās operas solistu un
leģendārās grupas „Pērkons” bijušo
solistu Nauri Puntuli un
mākslinieci Sandru Sabīni Jaundalderi.
Ieeja: EUR 4, iepriekšpārdošanā EUR 3,50;
pensionāriem EUR 2.
14. decembrī 16.00
Lielvārdes tautas teātra izrāde
“Trīs košas dāmas”
Ieeja EUR 1,50
Lēdmanes Sv. Pētera un
Pāvila dievnamā
14. decembrī 13.00
Trešā adventa dievkalpojums.
Piedalās Lielvārdes mūzikas skolas
vokālās studijas audzēknes Ilze Čuibe
un Egija Sniedzīte.

Kārtīga ģimene
steidzami vēlās īrēt 3-4 istabu dzīvokli
vai nelielu māju Lielvārdes centrā.
Vēlams uz ilgu laiku. T. 29860883

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat ar citām puķēm, citu sauli, citu zemi parunāt...
Mūsu dziļākā līdzjūtība Laimonim Gobiņam ar ģimeni,
sievu Skaidrīti mūžības ceļos aizvadot.
Gobiņi, Torsteri, Viļumsoni
No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus vecmāmuļas sirds.
(L. Vāczemnieks)
Izsakām sirsnīgu līdzjūtību Santai Teivānei
un viņas ģimenei, vecomāti
smilšu kalniņā pavadot.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lāčplēsis”

17. decembrī 10.00 – 14.00
Donoru diena
20. decembrī 13.00
Deju kolektīva „Pūpolītis”
Ziemassvētku koncerts
„Brīnumu gaidot”
21. decembrī 15.00
Svētku koncertprogramma
„Mans Ziemassvētku stāsts”
Igo, Aivara Hermaņa un
Jura Kristona izpildījumā.

21.decembrī 13.00
Ceturtā Adventa tirdziņš (foajē)
Adventa koncerts „Kopā Ziemassvētkos”
Piedalās Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi,
jauktais koris „Jumprava”, Līgatnes koris
22. decembrī 12.00
Svētku pasākums Jumpravas pagasta pensijas vecuma
ļaudīm un personām ar invaliditāti.
Svētku koncertā piedalīsies kultūras nama
mazie kolektīvi, koncertā un ballē sveiks „Duets Inga &
Normunds” Līdzi - kāds gardums, ieeja brīva.
Aicinām pieteikties pie sociālā dienesta darbiniecēm
Jumpravā līdz 19. decembrim, tālr. 65057414, 26324467.
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