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2014.GADĀLIELVĀRDES NOVADĀ
EKSPLUATĀCIJĀPIEŅEMTS 41
BŪVOBJEKTS UN IZDOTAS 113
BŪVATĻAUJAS. ŠIE SKAITĻI
IR BŪTISKI LIELĀKI NEKĀ
IEPRIEKŠĒJOS GADOS.
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lpp.

NO 2015.GADA 1.JANVĀRĪ SPĒKĀ
STĀJUŠĀS IEDZĪVOTĀJIEM BŪTISKAS
IZMAIŅAS LIKUMOS.

„Mikauši” ar uzvaru
atgriežas no garīgās mūzikas
festivāla „Sudraba zvani”
Iveta Bule, kultūras nama „Lielvārde”
mākslinieciskā vadītāja
Daugavpilī katru otro gadu tiek svinēti garīgās mūzikas svētki. 10. un 11. janvārī
kultūras nama „Lielvārde” bērnu vokālās studijas „Mikauši” vecākā grupa un sieviešu
vokālais ansamblis „Pusnakts stundā” devās uz Daugavpili, lai piedalītos XI starptautiskā
garīgās mūzikas festivāla „Sudraba zvani” vokālo ansambļu konkursā. Festivālā
piedalījās vēl 55 citi kolektīvi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas,
Polijas, Somijas un Ungārijas.
Rezultātu paziņošanas brīdī pārņēma sajūta, ka esam nonākuši varenā emociju un
enerģijas laukā, jo tas satraukums un atbildības sajūta, kas valdīja pirms uzstāšanās
un tās laikā, bija ieguvis piepildījumu. Skaļi aplausi un neviltotas ovācijas atskanēja,
izdzirdot starptautiskās žūrijas vērtējumu – kategorijas „Bērnu vokālie ansambļi”
uzvarētāji ir mūsu „Mikauši”! Gavilējām arī nākamajā dienā, kad „Mikauši” ieguva Lielo
balvu – titulu „Labākais bērnu kolektīvs” un naudas balvu 350 eiro apmērā.

Raksta turpinājums 5. lpp à

„Mikaušu” meitenes un kolektīva vadītāja Baiba Klepere festivālā „Sudraba zvani” Daugavpilī.
Foto no kultūras nama arhīva.

Beata Kempele
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gadu jubileju. Šajos svētkos
Jumpravas kultūras namā uz „Liepu Laipas” jubilejas koncertu. Patiesi vārdi un neviltota
sirsnība, kas pavadīja skanīgo dziedājumu, bija šī pasākuma lielākā vērtība, un šo
dāvanu saņēma klausītāji.
Koncerta organizatori bija parūpējušies par dziesmu vārdu lapām, un kopas vadītāja
Vita Talla aicināja visus dziedāt līdzi. Dziedot līdzi, fiziski varējām sajust piederību lielam,
sargājošam un dziedējošam spēkam, kas skan tautas folklorā. Ne velti vārdi dziedāt un
dziedināt skan tik līdzīgi. Folkloras kopas dalībnieki visus ne tikai izdziedināja, bet arī
veda rotaļās un dancināja.
Jubilārus sveica Ogres danču klubs, Tomes folkloras kopa, Jumpravas Tautas teātris,
folkloras kopa „Josta”, Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja un Lielvārdes kultūras nama
darbinieki. Īpašu sveicienu kopai nodeva pašvaldības kultūras darba vadītāja Dace
Jansone, viņa saņēma arī Vitas Tallas pateicību par pašvaldības iegādātajiem jaunajiem
mūzikas instrumentiem.
Vita Talla īpaši uzsvēra – kopā darbojas septiņas ģimenes, kupls ir arī mazo dalībnieku
skaits. Ģimeniskums, tradīciju nodošana no paaudzes uz paaudzi, dziedot, spēlējot,
ejot rotaļās – viss ir dzīvs un pulsējošs. Folkloras kopā tradīcijas kļuvušas par mūsdienu
cilvēku dzīves daļu, kas dod spēku un pašapziņu, ļauj smelt no tautas garīgā spēka
neizsmeļamā avota. Un svarīgākais – „Liepu laipas” dalībnieki šinī spēkā un apzinātajā
tautas gudrībā dalās ar saviem klausītājiem.
Koncerta noslēgumā kopīgi dziedātā Pie dieviņa gari galdi izskanēja kā vienojoša
lūgšana – Dod, Dieviņ, otram dot, un apliecinājums tautas folkloras spēkam un
nezūdošajai gudrībai.
Paldies „Liepu laipai” par sirsnīgo koncertu!

“Liepu laipa” jubilejas koncertā. Beatas Kempeles foto.

Pirmo reizi svinam sniega dienu!
24. janvārī Lielvārdē dabas un sporta draugi atzīmēja Pasaules sniega dienu.
Jau no rīta pie Lielvārdes novada sporta centra varēja apgūt distanču slēpošanas
pamatus gan klasiskajam solim, gan slidsolim. Visi varēja izmēģināt spēkus ziemas
četrcīņā ar improvizētiem biatlona, kamaniņu sporta, skeletona un kērlinga elementiem. Tikmēr hokeja laukumā notika veiklības stafete, slidu vietā izmantojot plastmasas
pudeles.
Sniega diena noslēdzās ar drosmīgāko dalībnieku “Baskāju skrējienu”. Skrējēji basām
kājām noskrēja 100 metru garu distanci, un atzina, ka izjūtas bijušas ļoti uzmundrinošas.
Visi pasākuma dalībnieki un līdzjutēji priecājās par saulaino dienu svaigā gaisā un
beidzot uzkritušo sniegu.
Pasākuma iniciators un veidotājs novada sporta darba organizators Agris Pikšens
uzskata, ka sniega diena izdevās ļoti pozitīva, un ir pārliecināts, ka tā kļūs par novadnieku iemīļotu tradīciju.

Sniega dienas Baskāju skrējiens. Induļa Burkas foto.

NR. 15 (449) 2015. GADA JANVĀRIS I/II

LIELVĀRDES NOVADA DOMĒ
Lielvārdes novada
domes sēdē Nr. 22
PIEŅEMTI UN NOSŪTĪTI SASKAŅOŠANAI SAISTOŠIE NOTEIKUMI:
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30. marta saistošajos noteikumos
Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras nolikums””
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos
Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”
AMATIEM KOMUNIKĀCIJAS NODAĻĀ NAV NOTEIKTA
KLASIFIKĀCIJA UN ATLĪDZĪBA
Komunikācijas nodaļas, kas tika izveidota ar domes sēdu lēmumu 10. decembrī, amatiem Komunikācijas nodaļas vadītājs un Sabiedrisko attiecību speciālists netika noteikta
klasifikācija un atlīdzība.
Amati Lielvārdes novada pašvaldības izdevuma redaktors un Lielvārdes novada
pašvaldības mājaslapas redaktors netika svītroti no nolikumiem par atlīdzību un
novērtēšanu.
PALIELINĀJUŠĀS BŪVDARBU IZMAKSAS
Piešķirts papildus finansējums EUR 1929 projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana Lielvārdes novada vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš””
īstenošanai. Būvniecības laikā ir konstatēti neveicamo un ieliekamo būvdarbu apjomi,
kas kopsummā rada būvdarbu izmaksu palielinājumu par EUR 1929.
„PŪPOLĪTĪ” MAINĪTA DALĪBAS MAKSA
Izdarīti grozījumi Lielvārdes novada domes 28.12.2013. sēdes Nr.122 lēmumā Nr.11
„Par dalības maksu Lielvārdes novada bērnu amatiermākslas kolektīvos”:
Nr.p.k. Pakalpojums

Cena, EUR
(ar PVN)

1.

Kultūras nama „Lielvārde” bērnu amatiermākslas
kolektīvu dalības maksa mēnesī

1.1.

Bērnu deju studija „Pūpolītis”

10,00

1.2.

Pirmsskolas vecuma deju kolektīvs „Pūpolītis”

10,00

Lēmums stājies spēkā ar 2015.gada 1. janvāri.
Līdz šim noteiktā dalības maksa EUR 6 mēnesī nenodrošināja bērnu amatiermākslas
kolektīva „Pūpolītis” pilnvērtīgu koncertu darbību. Kolektīvs šogad plāno piedalīties
lielkoncertā „Līdz varavīksnei tikt”, kas notiks XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku ietvaros. Šī koncertuzveduma sagatavošanai nepieciešami īpaši tērpi,
kuru šūšana jānodrošina to dalībniekiem (koncerta organizētāji nodrošinās auduma
materiālu iegādi). Tāpat kolektīvs šogad plāno uzsākt jauna uzveduma iestudēšanu, kas
prasīs finanšu līdzekļus tērpu izgatavošanai, oriģinālmūzikas ierakstu veidošanai, skaņu
studiju īrei, oriģinālhoreogrāfijas veidošanai un iestudēšanai.
VEIKTI GROZĪJUMI NOTEIKUMOS PAR ATĻAUJU IZSNIEGŠANU
TRANSPORTLĪDZEKĻU IEBRAUKŠANAI UN STĀVĒŠANAI
Veikti grozījumi Lielvārdes novada domes 2013. gada 28. decembra noteikumos
Nr. 6 „Par kārtību, kādā Lielvārdes novadā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana,
apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm”. Ar grozījumiem var iepazīties
Lielvārdes novada pašvaldībā.
APSTIPRINĀTI IZSOĻU REZULTĀTI
Apstiprināti trešās izsoles rezultāti:
– dzīvokļa Nr.8, dzīvojamā mājā „Bērzi”, Lēdmanes pagastā, pārdošanas līguma summa – EUR 1450.
– dzīvokļa Nr.5 Spīdolas ielā 13, Lielvārdē, pārdošanas līguma summa EUR 4400.
– dzīvokļa Nr.55 Avotu ielā 3, Lielvārdē, pārdošanas līguma summa EUR 3050.
APSTIPRINĀTI NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU SPORTAM
Apstiprināti noteikumi „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes
novadā”.
Jaunajos noteikumos uzsvars tiek likts uz obligātu iesniegumu formu izmantošanu,
pieprasot finansiālu pašvaldības atbalstu. Noteikumos precīzāk noteikti kritēriji, par
kādiem sasniegumiem un cik liels finansiālais atbalsts tiek piešķirts individuāliem sportistiem un komandām.
Jaunie noteikumi paredz, ka par novada sporta komandu, kas var pretendēt uz
pašvaldības atbalstu, var uzskatīt komandu ar vismaz 70% dalībnieku, kuri ir deklarēti,
strādā vai mācās Lielvārdes novadā.
Katrai komandai, kas saņēmusi pašvaldības atbalstu, gada laikā pašiem jānoorganizē
kāds sporta vai veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākums, vai jāpiedalās tā
organizēšanā.
PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS ATBALSTA PERSONĀLAM IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS
Lai 2015. gadā kvalitatīvi īstenotu licencētās pirmsskolas, pamatizglītības un speciālās
izglītības programmas un nodrošinātu atbalsta pasākumus skolēniem, no pašvaldības
budžeta līdzekļiem tiks veikta atbalsta personāla likmju finansēšana sākot ar 1. janvāri:
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā – speciālais pedagogs – 0,5 likmes; pedagoga palīgs – 1 likme;
Jumpravas vidusskolā – logopēds – 0,3 likmes, speciālais pedagogs – 0,3 likmes;
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Lielvārdes pamatskolā–logopēds – 0,3 likmes;
Lēdmanes pamatskolā–logopēds – 0,3 likmes; speciālais pedagogs – 0,3 likmes;
psihologs – 0,2 likmes;
VPII „Pūt vējiņi” – koriģējošā vingrošana – 0,3 likmes;
VPII „Zvaniņš” – psihologs – 0,3 likmes.
Pašvaldības finansējums – EUR 30513.
APSTIPRINĀTI NOTEIKUMI
„PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS DZĪVOJAMĀ FONDA ĪRNIEKU
VEIKTO IEGULDĪJUMU KOMPENSĒŠANU” APSTIPRINĀŠANU
Apstiprināti Lielvārdes novada pašvaldības noteikumi „Noteikumi par pašvaldības
dzīvojamā fondā veikto ieguldījumu kompensēšanu”.
Īrniekam, kurš plāno ieguldīt līdzekļus remonta darbu veikšanai, ir tiesības iesniegt
pašvaldībai pieteikumu par kompensācijas izmaksu saskaņā ar kārtību, kāda noteikta
„Noteikumos par Lielvārdes pašvaldības dzīvojamā fonda īrnieku veikto ieguldījumu
kompensēšanu”.
Izveidota Pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanas komisija šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja – Liene Bērziņa, Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas vadītāja
Komisijas locekļi: SIA „Lielvārdes Remte” pilnvarots pārstāvis; Līga Zariņa, Jumpravas pagasta pārvaldes vadītāja; Dzintars Laganovskis, Lēdmanes pagasta pārvaldes
vadītājs.
APSTIPRINĀTS JAUNS AMATS – MĀKSLAS TERAPEITS
„Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
papildināts ar amatu „mākslas terapeits”. Mākslas terapeits strādās Jumpravas speciālajā
internātpamatskolā.
PĀRTRAUKTA PROJEKTA „MELIORĀCIJAS SISTĒMU
REKONSTRUKCIJA LIELVĀRDES NOVADĀ” ĪSTENOŠANA
Lielvārdes novada dome 2013. gada 13. marta sēdē Nr.4 pieņēma lēmumu „Par
piedalīšanos atklātā projektu iesniegumu konkursā un nepieciešamā līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektam „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Lielvārdes novadā””,
ar kuru apņēmās īstenot šo projektu par kopējo summu EUR 53507,09, tai skaitā, ELFLA finansējums EUR 33165,53 un Lielvārdes novada pašvaldības finansējums EUR
20341,56.
Lauku atbalsta dienests iesniegto projektu atbalstīja, samazinot projekta kopējās izmaksas līdz EUR 44220,73.
Projekta īstenošanas laikā vairākkārt tika izsludināti būvdarbu iepirkumi, taču tie
noslēgušies bez rezultāta, un meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas būvdarbi nav uzsākti.
Atkārtoti izsludinātajā iepirkumā 2014. gada decembrī tika saņemts viens
piedāvājums par kopējo summu EUR 55905,95 bez PVN, kas būtiski pārsniedz plānotās
būvdarbu izmaksas, rekonstruēt meliorācijas sistēmas par šādu summu nav saimnieciski pamatoti.
JAUNIEŠU DOME GAIDA JAUNAS TELPAS
Lielvārdes novada jauniešu domei piešķirtas telpas Lielvārdes novada sporta centrā.
Jauniešu domei paredzētās telpās līdz 30. jūnijam ir iznomātas I.U. „Tavs Sapnītis”, kas
tās atbrīvos līdz 1. jūlijam.
NEKUSTAMO ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA
Lielvārdes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu nekustamos īpašumus:
Īpašums Adrese
Platība Brīvā cena (EUR) Nomaksas termiņš
24 mēneši
Dzīvoklis Avotu iela
30,8 m2 2200
vai īsāks laika periods
(1 istaba) 10 – 47, Lielvārde
Dalībnieku reģistrācija darbdienās no pulksten 09.00 līdz pulksten 15.00 Lielvārdes
novada pašvaldībā (300.kab.), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, no sludinājuma publicēšanas
dienas līdz 2015. gada 16. februārim pulksten 15.00.
Lielvārdes novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu nekustamo īpašumu:
Īpašums Adrese
Platība Brīvā cena (EUR) Nomaksas termiņš
24 mēneši
Dzīvoklis „Kalnieši” – 1, Jum- 48,6 m2 600
vai īsāks laika periods
(2 istabas) pravas pagasts
Dalībnieku reģistrācija darbdienas no pulksten 09.00 līdz pulksten 15.00 Lielvārdes
novada pašvaldībā (300.kab.), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē vai Jumpravas pagasta
pārvaldē, Daugavas ielā 6, Jumpravā, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015.
gada 16.februārim pulksten 15.00.
Uzziņas pa tālr. 65020952 vai 26455877, e–pasts: dome@lielvarde.lv
Turpinājums no 1. lpp. „Mikauši” ar uzvaru atgriežas no garīgās mūzikas festivāla
„Sudraba zvani” à
Ar skanīgo sniegumu un augsto II pakāpes diplomu esam ļoti gandarīti par
„Pusnakts stundā” veikumu. Kolektīvs ir pavisam jauns – izveidojies 2013. gada rudenī.
Piedalīšanās šāda mēroga pasākumā ansamblim bija lieliska iespēja pārbaudīt savu
māksliniecisko sniegumu un iegūt vērtīgu pieredzi. Apsveicama ir kolektīva varēšana
un vēlme kvalitatīvi muzicēt, klausītājiem piedāvājot interesantu repertuāru.
Garīgā mūzika ir sarežģīta un dziedātājiem grūti izpildāma. Lai dziesma sasniegtu
klausītāju un aizskartu viņa dvēseles stīgas, ir jāpanāk dziesmas mākslinieciskā
kvalitāte. Vienlaikus tā no izpildītājiem prasa arī atbilstošu dvēseles stāvokli.
Par atbildību un entuziasmu pateicamies katrai dziedātājai, vecākiem un ikvienam,
kurš šajās dienās turēja īkšķi, sūtīja laba vēlējumus un ar salūta zvaigznīšu mirdzumu
naksnīgajās debesīs sagaidīja mājās. Paldies kolektīvu vadītājai Baibai Kleperei un
koncertmeistaram Antonijam Kleperim par profesionalitāti un sava darba mīlestību.
Arvien pārliecināmies, ka Jūsu dzīves uzdevums ir atmodināt cilvēkos viņu talantus
un tiekties pēc zvaigznēm, kuru gaisma spēj apturēt laiku un sildīt dvēseles.
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LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBĀ

2015. gadā darba pietiks visiem!
Ilze Staļģe, Lielvārdes novada būvvaldes vadītāja, novada arhitekte
2014.gads Lielvārdes novadā būvniecības nozarē ir bijis ražīgs, jo ekspluatācijā
pieņemts 41 būvobjekts un izdotas 113 būvatļaujas. Šie skaitļi ir būtiski lielāki nekā
iepriekšējos gados.
Īpaši uzsverams, ka sarosījušies lauksaimnieki un ražošanas uzņēmumi, būvdarbi
šajās jomās liecina par optimistisku attīstības prognozi nākotnē. Tā ekspluatācijā
pieņemta sidra ražotne „ Zīles” Jumpravā, SIA „LD nams” angārs – noliktava
pēc rekonstrukcijas Dravnieku ielā, Lielvārdē, SIA „MRK serviss” koģenerācijas
elektrostacija, Biškopības produktu ražošanas un pārstrādes ēka „Stropēni”, Lielvārdes
pag., SIA ‘Gaļas nams Ādaži”, gaļas pārstrādes ražošanas produkcijas noliktavas Parka
ielā Lielvārdē, SIA „Lenneward rabbitry” mobilā kautuve „Rezidence” Jumpravas
pagastā, rekonstruētas mēslu krātuves „Salas” Lielvārdes pagastā. Gandrīz visas šīs
būves uzbūvētas ar ES finansējuma atbalstu.
Pie Dievu kalna Lielvārdē veikti Daugavas krasta stiprināšanas darbi, to pasūtītājs
bija VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.
Savukārt Lielvārdes novada pašvaldība iekārtojusi atpūtas laukumu Avotos un veikusi PII” „Zvaniņš” Jumpravā un PII „Pūt vējiņi” Lielvārdē renovāciju. SIA „ Lielvārdes
Remte” veikusi siltumtrašu rekonstrukciju Lēdmanē un Lāčplēša masīvā Lielvārdē.
Jāpiebilst, ka nesakārtotās būvdokumentācijas un atsevišķu nepabeigtu darbu dēļ
Lielvārdē siltumtrases vēl nav pieņemtas ekspluatācijā.
Arī jaunais gads ir sācies cerīgi, jo ir jau konkrētas jaunas būvniecības ieceres, kas
tiks realizētas tuvākajā laikā un kurām izdota būvatļauja: lauksaimniecības produkcijas noliktas un pārstrādes ēku projektēt un būvēt uzsākuši SIA „Blueberry land”,
„Spilves” Lielvārdes pagastā, kūtis pārbūvēs (rekonstruēs) un mēslu krātuves atbilstoši
normatīvu prasībām tiks ierīkotas „Vangusalās” Lēdmanes pagastā.
SIA „MG Helicopters” savā īpašumā Jumpravas pagastā būvēs kempinga mājiņas

DARBS AR JAUNIEŠIEM NOVADĀ

Aizvadītais gads novada
Dzimtsarakstu nodaļā
Lauma Sniedze, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Liekas, ka pēdējā laikā laika pulkstenis tikšķ daudz straujāk. Palūk, tikai nesen
priecājāmies pie Jāņu ugunskura, ļoti drīz pēc tam izbaudījām Ziemassvētku
eglītes skuju smaržu, aizvērām durvis aiz 2014.gada un tagad ar cerībām
raugāmies uz jauno, 2015. gadu.Kāds aizvadītais gads ir bijis Lielvārdes novada
Dzimtsarakstu nodaļai?
Šajā gadā, tāpat kā cilvēka mūžā, ir bijis viss. Gan prieks un laime, gan skumjas
un sāpes, gan arī atmiņas....
Aizvadītajā gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīts 61 laulību reģistrs. 14 laulības
noslēgtas Lielvārdes evanģēliski luteriskās draudzes baznīcā, 3 laulības noslēgtas
Lielvārdes Romas katoļu draudzes baznīcā. 44 pāri savu „jā” vārdu teikuši Lielvārdes
novada Dzimtsarakstu nodaļā, no tiem 32 Lielvārdes novada iedzīvotāji. Ar nožēlu
jāsaka, ka 19 pāri šķiruši savas laulības, lai gan, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu,
tas ir par 10 pāriem mazāk.
Lielvārdes, tāpat kā visas valsts nākotnes garants ir mūsu jaunā paaudze.
Jāsaka, ka Lielvārdei šajā ziņā nav ar ko lepoties. To parāda nežēlīgā statistika:
Dzimušo bērnu skaits
meitenes
zēni
2014.g. 2013.g 2012.g. 2014.g. 2013.g 2012.g 2014.g. 2013.g
Lielvārdes pilsēta
50
57
51
27
29
28
23
28
Jumpravas pagasts
8
9
14
3
6
5
5
3
Lēdmanes pagasts
7
11
9
3
5
2
4
6
Lielvārdes pagasts
5
12
5
1
6
2
4
6
Lielvārdes novads
71
89
79
35
46
37
36
43
kopā

2012.g
23
9
7
3
42

Populārākie bērnu vārdi ir Patrīcija, Evelīna, Emīlija, Kārlis, Gabriels un Artūrs.
2014. gadā aizsaulē aizgājuši 130 Lielvārdes novada iedzīvotāji. No tiem
Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 78 miršanas:

Lielvārdes pilsēta
Jumpravas pagasts
Lēdmanes pagasts
Lielvārdes pagasts
Kopā novadā

Mirušās personas
2014.
2013. 2012.
47
56
63
15
12
16
7
5
7
6
3
9
78
76
95

2014.
19
8
3
3
34

Vīrieši
2013. 2012.
29
29
5
4
2
7
3
3
39
43

2014.
28
7
4
3
44

Sievietes
2013.
27
7
3
–
37

un pirti, tiks paplašināts trušu būru laukums „Rezidence” Jumpravas pagastā.
Būtiskas izmaiņas būvniecības procesā ieviesis jaunais Būvniecības likums, kas
stājās spēkā 1.10.2014. Būtiskākie likuma jauninājumi:
– būvatļauju būvvalde izdod, izvirzot prasības projektēšanai un būvdarbu
uzsākšanai jau paša būvniecības procesa sākumā, kad vēl nav izstrādāts būvprojekts,
– būvatļaujai ir noteikts maksimālais termiņš, kad būve ir jāuzbūvē
– paplašināts to būvju loks, kuru būvniecībai nav nepieciešama būvatļauja, bet ir
noteikta cita būvdokumentācijas saskaņošanas un aprites kārtība, u.c.
Būvvaldes ikdienas darbu dažādo arvien jauni valsts deleģēti pienākumi. Te
jāmin hidrotehnisko būvju būvniecības pārzināšana un kontrole, ko ilgstoši veica
LAD, vietējā ģeodēziskā tīkla datu bāzes uzturēšana, kas agrāk bija Latvijas Vides,
ģeoloģijas un meteoroloģijas centra kompetencē, atmežošanas jautājumi, kurus iepriekš risināja Valsts mežu dienests, TAPIS – teritorijas attīstības plānošanas
informatīvās sistēmas ieviešana un darbs tajā, BIS – būvniecības informācijas
sistēmas ieviešana.
Nu jau vairākus gadus saskaņā ar domes deleģējumu būvvalde pieņem lēmumus
par adresēm un zemes ierīcības projektiem, uztur augstas detalizācijas topogrāfisko
uzmērījumu datu bāzi. Ar jauno Būvniecības likumu būvvaldei noteikts jauns
pienākums – veikt ekspluatācijā esošu publisku ēku uzraudzību. Šajā procesā atbalstu gaidām no Būvniecības valsts biroja, kas no šī gada janvāra veic sabiedriski
nozīmīgu publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību visā valstī.
Jaunais 2015.gads nosacīti dēvējams par energosertifikācijas gadu, jo visām
pašvaldībai piederošām publiskām ēkām ir jāveic energosertifikācija.
Lai izpildītu visus ar likumu un citiem normatīviem aktiem pašvaldībām uzdotos
pienākumus, varam nebaidīties – darba pietiks visiem: projektētājiem, būvniekiem,
būvuzraugiem, kartogrāfiem, mērniekiem, inventarizātoriem, IT speciālistiem,
lietvežiem un arhivāriem! Lai visiem veicas!

2012.
34
12
–
6
52

Dienās, kad Tu esi skumīgs, kad jūties tik nomākts, Tavs Eņģelis to zina.
Viņš maigi paņems Tevi savās rokās, lai samīļotu Tevi un palīdzētu Tevi uzmundrināt.
Tajās naktīs, kad Tu esi vientuļš un nav neviena pie kā griezties,
Tavs Eņģelis to zina. Viņš maigi ietīs Tevi savos spārnos, lai mierinātu Tevu un
atgādinātu, ka vienmēr būs Te blakus. Un tais dienās, kad esi laimīgs un visas
lietask;ārtojas vienkārši lieliski, Tavs Eģelis to zina.
Novēlu katram savu eņģeli!

Lielvārdes novadā
notiks Ēnu diena
Skolēnu karjeras izglītības akcija “Ēnu diena 2015” šogad visā Latvijā, arī
Lielvārdes novadā notiks 11. februārī un to gadskārtēji organizē biznesa izglītības
biedrība “Junior Achievement – Young Enterprise Latvija”.
Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni
apmeklē kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas
pārstāvja darba ikdienu.
Karjeras izglītības akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un
nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum nākotnē. Akcija Latvijā tiek organizēta jau kopš 2001.gada.
2014. gadā Ēnu diena tika organizēta arī Lielvārdes novadā, kuras laikā tika ēnoti
vairāki Lielvārdes novada domes darbinieki, jaunieši pozitīvi vērtēja šo iespēju.
Lielvārdes novada uzņēmēji, iestādes un organizācijas aicinātas pieteikt savas
vakances www.enudiena.lv vai ziņojot par iespējamajām vakancēm jaunatnes
lietu speciālistei Renātei Mencendorfai: renate.mencendorfa@lielvarde.lv, tālr.
29452874.
Jaunieši aicināti sekot līdzi ā informācijai portālā www.enudiena.lv un Lielvārdes
novada pašvaldības mājaslapas www.lielvarde.lv sadaļā Jauniešiem vai
www.twitter.com/LielvJaunietim.
Vairāk par Ēnu dienu iespējams uzzināt www.enudiena.lv/jaunumi.

Jauniešu dome iesaista
novadniekus labdarības akcijā
Arta Sprice, Lielvārdes novada jauniešu dome
Decembrī labdarības akcijas ietvaros Lielvārdes novada jauniešu domes jaunieši,
kā arī vairāki jaunieši no Jumpravas un Lēdmanes, Lielvārdes Dienas centra telpās
saiņoja novadnieku saziedotās rotaļlietas un cepa piparkūkas, kuras pēc tam kopā
ar citiem pārtikas produktiem salika dāvanu pakās un brīvdienās iepriecināja gan
novada seniorus, gan cilvēkus ar īpašām vajadzībām un daudzbērnu ģimenes.
Labdarības akcija tika īstenota sadarbībā ar Lielvārdes Attīstības fondu un
Lielvārdes novada Sociālo dienestu.
Novadnieki varēja ziedot mantiņas, grāmatas un citas lietas, ar kurām
iepriecināsim bērnus maznodrošinātajās ģimenēs. Mantiņas saņēmām ļoti
daudz, dažādas drēbītes tāpat. Pagāja vairākas dienas, kamēr visu izšķirojām
un sasaiņojām, taču nu darbs ir padarīts – 36 ģimenēs Lielvārdes novadā bērni
saņēma dāvanas Ziemassvētkos.
Kā gan savādāk var radīt Ziemassvētku sajūtu, ja ne radot prieku citiem?
Protams, reakcijas bija dažādas, taču bija prieks lielākoties saņemt pozitīvu reakciju un dzirdēt, ka esam radījuši svētku sajūtu kādā mājā.
Raksta turpinājums 5. lpp à
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AKTUALITĀTES VALSTS LIKUMDOŠANĀ

Izmaiņas likumos no 2015. gada 1. janvāra
Iedzīvotājiem būtiskas izmaiņas likumos, kas stājas
spēkā 2015.gada 1.janvārī:
Lielāka minimālā darba alga
No līdzšinējiem 320 uz 360 eiro palielināts minimālās
mēneša darba algas apmērs.
Atcelti ierobežojumi sociālajiem pabalstiem
Atcelti visi 2009.gadā noteiktie ierobežojumi slimības,
bezdarbnieku, maternitātes, paternitātes un vecāku
pabalstiem.
Samazināta algas nodokļa likme
No līdzšinējiem 24 uz 23 procentiem samazināta
iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme.
Nodokļa atvieglojums par bērniem, kas strādā
vasaras brīvlaikā
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par
apgādājamām personām piemēros arī par bērniem līdz 19
gadu vecumam, kas mācās un vasaras brīvlaikā saņem ar
nodokli apliekamu ienākumu.
Ģimenes valsts pabalsts atkarībā no bērnu skaita
Par pirmo bērnu ģimenes valsts pabalsts būs 11,38 eiro,
par otro - 22,76 eiro, bet par trešo un katru nākamo bērnu
- 34,14 eiro.
Pabalsts plašākam lokam bērnu, kuriem ir celiakija
Pabalstu saņems arī bērni, kam noteikta invaliditāte,
kuri mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības
iestādē vecumā līdz 19 gadiem un kuri studē augstskolā
dienas nodaļā vecumā līdz 24 gadiem.
Brīvdiena pēc Dziesmu svētkiem
Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma
diena noteikta par svētku diena, un, ja noslēguma koncerts
iekritīs sestdienā vai svētdienā, nākamā darbdiena būs
brīvdiena.
Mikrouzņēmuma ienākuma nodoklis – 11 procenti
2015.gadā nodokļa likme mikrouzņēmumu nodokļa
maksātājiem noteikta 11 procentu apmērā līdzšinējo 9
procentu vietā.
Amatpersonām jāsniedz sīkākas ziņas par saviem
ienākumiem un mantu
Valsts amatpersonai deklarācijā būs jānorāda
informācija par patiesā labuma guvēju no citai personai

piederošas vai pārvaldīšanā nodotas lietas, kapitāla daļām,
akcijām un citiem finanšu instrumentiem.
Piespiedu nomas gadījumā nebūs jāmaksā zemes
nodoklis
Īpašniekiem, kuru māja atrodas uz citai personai
piederoša zemes gabala, vairs nebūs jākompensē
nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par zemi.
Izmaiņas Darba likumā
Ar 2015.gadu noteikti jauni pienākumi, atbildība
un tiesības gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem.
Izmaiņas skar arī darba līgumos un darba sludinājumos
iekļaujamo informāciju, asinsdonoriem piešķiramo
atpūtas dienu skaitu, atvaļinājuma naudas izmaksu,
darba un atpūtas laika regulējumu, kā arī to darbinieču
aizsardzību, kuras baro bērnu ar krūti.
Iedzīvotāji var izvēlēties elektrības piegādātāju
Mājsaimniecības elektroenerģiju no 1.janvāra var
pirkt brīvajā tirgū, izvēloties piegādātāju, savukārt
mazturīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm
elektrības cena saglabājas starta tarifa līmenī.
Būvniecības kontrole
Publisko ēku ekspluatācijas uzraudzību no jaunā gada
nodrošinās Būvniecības valsts kontroles birojs.
Izmaiņas zvejniekiem
Zvejot pašpatēriņam publiskajos ūdeņos varēs tikai ar
murdiem, nevis tīkliem.
Parādi kredītinformācijas birojā
No 1.janvāra iedzīvotāju kopējo parādsaistību apmēru
atspoguļos kredītinformācijas birojs. Uzņēmumu
dalība kredītbirojā un informācijas sniegšana tam būs
brīvprātīga, kā arī ikviens iedzīvotājs varēs pārbaudīt savu
datu pareizību un nepieciešamības gadījumā tos precizēt.
Kredītbiroji datus par privātpersonu kredītspēju sniegs
tikai ar personas piekrišanu.
Jauna kārtība likumu ierosināšanai
Visus desmitās daļas vēlētāju parakstus, kas
nepieciešami kāda likuma ierosināšanai, turpmāk būs
jāsavāc šim nolūkam izveidotai iniciatīvas grupai. Parakstus
varēs apliecināt ne tikai pie zvērināta notāra, bet arī
dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā vai
novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja. Maksa

INFORMĒ SIA „LIELVĀRDES REMTE”
Izmaiņas atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumā Lielvārdes novadā
SIA „Lielvārdes Remte” informē, ka ar 2015.gada 01.martu vairs nesniegsim at-

kritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmāju iedzīvotājiem. Līdz ar to
privātmāju īpašniekiem vai nomniekiem tiek piedāvāts pārslēgt esošos atkritumu
apsaimniekošanas līgumus ar atkritumu apsaimniekotāju – SIA „Ķilupe”. Atkritumu apsaimniekošanas līgumus varēs pārslēgt: ierodoties personīgi 2015.gada
26.janvārī, 09.februārī un 23.februārī no plkst. 15:00 līdz 18:00 – SIA „Lielvārdes
Remte” telpās Ceriņu ielā 3, Lielvārdē. Līguma noslēgšanai nepieciešams personu
apliecinošs dokuments (pase vai autovadītāja apliecība).Tāpat līgumus var pārslēgt
SIA „Ķilupe” mājas lapā www.kilupe.lv, sadaļā On-line pieteikumi vai ierodoties
personīgi SIA „Ķilupe” birojā – Ogrē, Preses ielā 2 (darba laiks: darba dienās no 8:00
līdz 16:00). Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA „Ķilupe” dispečerdienestu
pa tālr. 65071222; 29104053 vai e-pastu kilupe@gmail.com
Lielvārdes privātmāju iedzīvotāji, kuriem nav noslēgts līgums par atkritumu
apsaimniekošanu, tiek aicināti to izdarīt sev ērtākajā veidā. Jums ir iespēja saņemt
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus arī no cita apsaimniekotāja, ar tiem
sazinoties.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību!
Ar cieņu, SIA „Lielvārdes Remte” administrācija

No 2015. gada februāra tiek mainīti SIA “Lielvārdes Remte” kases un
norēķinu grāmatvedības klientu pieņemšanas darba laiki
KASE
Pirmdiena – 16.00 – 18.00
Otrdiena – 9.30 – 11.30
Trešdiena – 9.30-11.30
Ceturtdiena – 15.00 – 17.00
Piektdiena – 9.30 – 11.30

NORĒĶINU GRĀMATVEDĪBA
Pirmdiena – 17.00 – 18.00
Otrdiena – 10.30 – 11.30
Trešdiena – 10.30-11.30
Ceturtdiena – 16.00 – 17.00
Piektdiena – 10.30 – 11.30

Turpmāk SIA “Lielvārdes Remte” kase strādās katru mēnesi no 10. datuma līdz
mēneša pēdējam datumam.
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par apliecināšanu nevarēs pārsniegt pusi no summas, kas
likumā noteikta paraksta īstuma apliecināšanai bāriņtiesā.
Jauns regulējums šķīrējtiesu darbam
1.janvārī stājas spēkā jauns tiesiskais regulējums
šķīrējtiesu izveidei un darbam. Pastāvīgo šķīrējtiesu varēs
izveidot Uzņēmumu reģistrā reģistrēta biedrība, un tajā
būs jābūt ne mazāk kā 10 šķīrējtiesnešiem. Šķīrējtiesai
jābūt piemērotām telpām, savai lietvedībai un ar
apmeklētāju pieņemšanai nepieciešamo personālu, kā
arī jāuztur interneta mājas lapa. Vienlaikus likums paredz
iespēju izveidot arī ad hoc šķīrējtiesu kāda konkrēta
civiltiesiska strīda izšķiršanai.
Šķīrējtiesa ir alternatīva strīdu risināšanai valsts
tiesu iestādēs, ko savstarpējo strīdu risināšanai labprāt
izvēlas komersanti, jo šo procesu raksturo ātrums un
konfidencialitāte. Līdz šim Latvijā bija reģistrētas vairāk
nekā 200 pastāvīgās šķīrējtiesas, kas ir nesamērīgi daudz,
salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm.
Beidz pastāvēt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu
palāta
Latvijā, turpinoties pārejai uz tā dēvēto „tīro tiesu
instanču” sistēmu, no 2015.gada Augstākā tiesa (AT)
krimināllietas skatīs vienīgi kasācijas kārtībā.
Jaunā sistēma paredz, ka visas lietas pirmajā instancē
iztiesās rajona (pilsētas) tiesa, apelācijas kārtībā apgabaltiesa, bet kasācijas kārtībā – AT. Šāda kārtība ir
viens no soļiem, lai paātrinātu tiesu darbu. Līdzšinējā
kārtība noteica, ka atsevišķu kategoriju lietas kā pirmā
instance skata apgabaltiesa, otrajā instancē - attiecīga AT
palāta, bet kasācijas instancē – AT Senāts.
Jauna valsts uzņēmumu pārvaldības kārtība
Stājas spēkā jauns regulējums, kas noteiks valsts un
pašvaldību uzņēmumu dibināšanas, darbības, likvidācijas
un kapitāla daļu pārvaldības kārtību.
Zemes pārvaldības likums
Jaunajā likumā noteikta valsts un vietējo pašvaldību
zemes pārvaldība, tostarp paredzot pašvaldībām izstrādāt
savā īpašumā un lietošanā esošas neapbūvētās zemes un
degradētas teritorijas izmantošanas izvērtējuma kārtību.
Saeimas Preses dienests

NOVADA SKOLĀS

Sākusies skolēnu
reģistrācija uzņemšanai 1. klasē
Lielvārdes novada pašvaldības izglītības iestādes no 2015. gada 15. janvāra
uzsāk skolēnu reģistrāciju uzņemšanai 1. klasē 2015./2016.m.g.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā - Dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no plkst. 9.00 – 16.00, tālrunis informācijai 65071840;
Lielvārdes pamatskolā - Dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no
plkst. 8.00 līdz 15.00, tālrunis informācijai 65054034;
Jumpravas vidusskolā - Dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no
plkst. 8.30 līdz 15.00, tālrunis informācijai 65057622, 26466059;
Lēdmanes pamatskolā - Dokumentus pieņem darbdienās skolas kancelejā no
9.00 līdz 16.00, tālrunis informācijai 65058722, 65058749.
Uzņemšanas kārtība:
• Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu
apliecinošus dokumentus un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai
norakstu.
• Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek
reģistrēts.
• Pēc izziņas saņemšanas vecāki līdz 22.06.2015. skolas kancelejā iesniedz
• medicīnisko karti 026/u,
• izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
obligātajā sagatavošanā.

Paziņojums
SIA “MAXIMA Latvija” no 2015. gada 1. janvāra ir
noteikusi komisijas maksu 0.40 € par vienu maksājumu visās
“MAXIMA” tirdzniecības vietās.
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NOVADA SKOLĀS

KULTŪRA

Lielvārdes Mūzikas skolas
audzēkņu panākumi
XI Starptautiskajā
Garīgās mūzikas festivālā
“Sudraba zvani” Daugavpilī

LĀČPĒŠA KORIM 150

No šī gada 8. līdz 11.janvārim Daugavpilī notiekošajā XI Starptautiskajā Garīgās
mūzikas festivālā “Sudraba zvani” pirmo reizi tā norisē tika iekļauts Jauno dziedātāju
Ziemassvētku dziesmu konkurss, kurā piedalījās vairāk nekā 100 dziedātāju vecumā
līdz 16 gadiem, to vidū arī 17 Lielvārdes Mūzikas skolas audzēkņi.
Konkurss norisinājās 5 kategorijās/vecuma grupās: A grupā – meitenes līdz 9 gadiem, B grupā – meitenes no 10 līdz 12 gadiem, C grupā – meitenes no 13 līdz 16 gadiem, D grupā – zēni līdz balss mutācijai, E grupā – zēni pēc balss mutācijas perioda
līdz 16 gadu vecumam.
Ar izciliem rezultātiem varam apsveikt visus Lielvārdes Mūzikas skolas konkursantus:
Grand Prix C grupā – Liāna Muižniece
I pakāpes diplomi: Rūtai Gicēvičai (B grupa), Zanei Lazdiņai (B grupa), Liānai
Muižniecei (C grupa), Lienei Začestei (C grupa), Paulam Rudašam (E grupa).
II pakāpes diplomi: Sendijai Mihailovskai (A grupa), Laurai Taburei (A grupa),
Martai Baltkalnei (A grupa), Alisei Silgalei (A grupa), Ditai Arkliņai (B grupa), Undīnei
Bruģei (B grupa), Annijai Upeniecei (B grupa), Patrīcijai Lielmanei (B grupa), Vitnijai
Rožānei (C gruopa), Jānim Artim Briedim (D grupa), Tomam Antonam (D grupa).
III pakāpes diploms Samantai Mudelei (C grupa).
Diplomu par piedalīšanos saņēma Kaiva Gicēviča (C grupa).
Audzēkņus konkursam sagatavoja pedagoģes Baiba Klepere, Evita Konuša, Kristīne
Skudra un Mārīte Puriņa. Paldies koncertmeistarēm Marinai Kravčenko un Žannai Oborenko, kā arī ilustratorei – vijoles klases audzēknei Ariānai Lukaševičai.
Lielvārdes Mūzikas skola pateicas arī audzēkņu vecākiem un vecvecākiem par atbalstu, palīdzību un līdzi jušanu.

VAI TU ATNĀKSI?
– Vai tu atnāksi…
– „… kad man vairs nebūs sešpadsmit?”
– Nejokojies! Es runāju par senioru ansambļa „Lielvārdietes”
rīkoto koncertu 31. janvārī pulksten 14.00.
– Rīgā?
– Ko tu! Lielvārdes kultūras namā.
– Un kas tad tur būs?
– Olgas Reikovskas dziesmu pēcpusdiena.
– Kas ir Olga Reikovska?
– Talantīga dziesminiece. Lielvārdiete. Lieliska dziedātāja un teātra spēlētāja.
Diemžēl jau aizsaulē…
– Un viņa sacerēja dziesmas?
– Jā. Gan vārdus, gan melodiju, kaut arī nepazina notis.
Olgas māsa Vera kopā ar Olgu pagājušā gadsimta septiņdesmitajos un
astoņdesmitajos gados noorganizēja nelielu ansamblīti, kas dziedāja dažādas
dziesmas savam priekam un arī lielvārdiešu godos. To dēvēja par Veriņas
ansambli, un tas bija diezgan populārs un pieprasīts. Tad māsas jau savas
agrāko gadu frizieru un viesību galdu klājēju gaitas bija beigušas.
– Un māsām nebija muzikālās izglītības?
– Viņas bija tautas talanti. Un Olga savas dziesmas īpaši nepopularizēja.
– Kā tad „Lielvārdietes” tika pie viņas dziesmām?
– Dažādi. Dziesmu „Vējš” pēc atmiņas bija saglabājusi senioru vokālā ansambļa
„Lielvārdietes” dziedātāja Marija Urpena, kura bieži viesojās pie Olgas, jo kādu
laiku abas dzīvoja vienā mājā.
Dziesmu „Lielvārdes krastā” skolotājs Edgars Priednieks bija aranžējis Latviešu
biedrības kora vajadzībām.
Bet vēl 20 dziesmas, Olgas iedziedātas diskā, bija saglabājis Olgas dēls Andris.
Viņš tās uzticēja lielvārdiešiem, un Gunārs Jākobsons 13 dziesmām uzrakstīja
notis un aranžēja tās vokālajam ansamblim.
– Jauki. Šīs piecpadsmit dziesmas tad arī dzirdēsim koncertā?
– Jā. Bet „Lielvārdietes” ir pieaicinājušas arī draugus: Siguldas senioru vīru vokālo
ansambli, senioru kori „Kamene”, senioru deju kolektīvu „Sidrabotie gadi”. Tā kā
Olga bija jautras dabas un asprātīga anekdošu stāstītāja, būs vēl anekdotes
senioru teātra iestudējumā, dziedās solisti – Dace un Ēriks.
– Tad gan iešu klausīties un skatīties. Ieejas biļetes dārgas?
– Ieeja brīva. Aicināti visi. Rīkotāju vienīgā vēlēšanās – lai Olgas Reikovskas
atstātais mantojums bagātina Lielvārdi, lai šīs dziesmas iet tautā.
***
Gads pēc gada aiziet ātri. Cilvēku iemītās pēdas zūd…
Vai tas nav mūsu pienākums – saglabāt vērtīgo un neaizlaist to nebūtībā?
Rūta Koluža

Sākumam jābūt!
Mazs avots ir sākums nelielai upītei, kas, nemitīgi tecēdama, kļūst par plašu, varenu
straumi. Sākumam jābūt…
Pasaulē daudzinātā mūsu tautas koru kultūra izauga Latvijas lauku sētās
dziedošajās ģimenēs, kuras laika gaitā prata apvienot draudzes skolas skolotāji, izkopjot daudzbalsīgu dziedāšanu.
Jānis Neilands.
Arī Lielvārdē kora dziesma izsenis bijusi cieņā. Varbūt tā sākās ar dziedāšanu
baznīcā un skolā? Pirmās ziņas par laicīgo kori Lielvārdē ir no 1865. gada, kad skolotājs
un ērģelnieks Jānis Neilands nodibina vīru kori. Viņu balsis skan 1873. gadā pirmajos
latviešu Dziesmu svētkos Rīgā. Deviņpadsmit dziedātāju vidū pirmo basu sastāvā, ir
arī Lielvārdes draudzes skolas palīgskolotājs Krogzemju Mikus – dzejnieks Auseklis.
Jānis Neilands ir ne tikai pirmo Dziesmu svētku organizētājs, kas piedalās
repertuāra sastādīšanā, bet arī viens no nedaudzajiem latviešu kora dziesmu autoriem. Sešpadsmit kopkora dziesmu vidū ir arī Jāņa Neilanda „Balta puķe”.
Arī otrajos Dziesmu svētkos 1880. gadā Jāņa Neilanda vadītais koris ir kopkora
sastāvā, bet 1888. gadā Dziesmu svētkos piedalās Lielvārdes Labdarības biedrības
jauktais koris – 13 sievietes un 11 vīrieši. Grāmatnīcās var iegādāties Andreja Pumpura eposa „Lāčplēsis” pirmizdevumu!
Miķelis Krogzemis – skolotājs, korists, režisors, dzejnieks Auseklis.
Dzejnieks Auseklis, pārbraucis no Dziesmu svētkiem Rīgā, gribēja Lielvārdes
baznīcā rīkot svētku Atskaņu koncertu. Mācītājs Krons neko nevēlējās dzirdēt par
tādu svētuma zaimošanu un apskaities licis Jānim Neilandam Ausekli no skolotāja
darba atbrīvot. Tā arī notika, tikai pēc gada, kad jaunais, dedzīgais patriots Lielvārdes
pagasta Vecuteļu mājās bija sarīkojis pirmās teātra izrādes (1873. gada Ziemassvētkos
un 1874. gadā).
Godinot Ausekļa (1850. – 1879.) piemiņu un viņa iedvesmojošo dziesmu vārdus,
kas mūs sasauc kopā un stiprina vienotībā katros Dziesmu svētkos, Andreja Pumpura
muzeja padome nolēma 1973. gada 22. septembrī īstenot Ausekļa iecerēto sapni par
Atskaņu koncertu.
Atskaņu koncerts 1973. gadā.
Svētki tikai ieplānoti Rembates parkā uz Spīdalas saliņas. Lai diriģents būtu tuvāk
korim, Pāvels Galakrodzinieks ūdenī, kas apņem saliņu, ar milzīgām pūlēm uzcēla
„tribīni”.
Kori bija saaicināti, Dziesmu svētku simtgades lielais karogs no Rīgas izlūgts, teču –
līst! Ne pa jokam, bet no sirds! Organizētāji steigā saposa Lāčplēša klubu. Grandiozais
gājiens, kas bija paredzēts cauri Lielvārdei, saīsinājās līdz muzejam, kur, zem lietussargiem stāvēdami, kori dziedāja. (Baznīcas durvis vēl bija slēgtas).
Kluba zāle bija stāvgrūdām pilna. Kori saspiedās uz skatuves un tās priekšā, koristiem pie kājām satupās bērni. Svētku repertuāru izdziedāja Tautas kori „Skaņupe”,
„Tēvzeme”, „Absolventi”, jauktie kori „Cesvaine”, „Ogre” un mūsu koris „Lāčplēsis”.
Saviļņojoši sirsnīgi Lielvārdē izskanēja Dziesmu svētku simtgades Atskaņu koncerts. Tikai ūdenī pie Spīdalas saliņas ilgi vientulīgi stāvēja cienījamā senjora Pāvela
Galakrodzinieka meistardarbs.
Gaismu sauca, gaisma ausa!
Dzidra Bļodone

Koris „Lācplēsis” 1958. gadā
Foto no koristu arhīva.

Jauniešu dome iesaista novadniekus labdarības akcijā. Turpinājums no 5. lpp. à
Gribam pateikt milzīgu paldies visiem, kuri ziedoja, iestādēm, kuras piekrita
novietot kastes, lai savāktu mantiņas, novada pašvaldībai, īpaši Lielvārdes novada Sociālā dienesta darbiniekiem par palīdzību, Lielvārdes attīstības fondam, bez kuriem šī akcija nebūtu notikusi. Paldies darbīgajiem rūķiem, šogad
arī no Lēdmanes, kuri ar prieku ziedoja savu brīvo laiku, lai saiņotu un izvadātu
dāvanas! Paldies šoferiem, kuri uzņēmās vadāt rūķus pa novadu un iesaistīties
akcijā – Niko Opdamam, Jānim Mazitānam, Armandam Troskam, Kristīnei Kukai,
Agrim Zarembo, Ilmāram Babrim un Renātei Mencendorfai! Esam pateicīgi un
priecīgi, ka ar visu novadnieku palīdzību spējām tik daudzus iepriecināt svētkos.
Paldies!
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NOVADA VĒSTURE

Kas ir JIL – Jauniešu Ideju
Laboratorija?

Lielvārdes draudze 19. gadsimtā
Zane Nemme,
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja krājumu glabātāja

Ilze Kreišmane, LAF valdes priekšsēdētāja
Burtu savienojums JIL nozīmē “Jauniešu Ideju Laboratorija” un Lielvārdes novadā
tā darbojas kā Lielvārdes Attīstības fonda apakšprogramma. Kopienu fondi visā
pasaulē kā vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem uzskata jauniešu filantropijas
veicināšanu. Atbilstoši sen pazīstamam zivs un makšķeres principam, tiek uzskatīts,
ka jauniešiem jādod iespēja ne tikai piedalīties projektu pieteikšanā un īstenošanā,
bet arī projektu konkursu organizēšanā. Latvijā JIL līdz šim pastāvējusi Valmierā, kur
tā jau trešo gadu darbojas pie Valmiera Novada fonda. Lielvārdes novadā JIL uzsāka
savu darbību pašā 2014. gada nogalē.
JIL aktivitātes ir tieši saistītas ar mācību gadu, lai dotu pēc iespējas vairākiem
jauniešiem iespēju piedalīties. Viena gada laikā notiek jauniešu atlase, jauniešu
apmācības, jaunieši izsludina savu projektu konkursu un paralēli rīko līdzekļu
piesaistes pasākumus, atlasa atbalstāmos projektus, pārrauga projektu īstenošanas
gaitu un piedalās noslēguma pasākumā. Lielvārdes novadā šajā mācību gadā JIL
jaunieši ir: Vita Skrīvele, Gerda Fišere, Amanda Ozola, Agnese Una Zelča, Annija Jozus,
Loreta Tarta, Jānis Zeļģis un Reinis Saksis. Apsveicu viņus kā pirmos JIL jauniešus
Lielvārdes novadā!
7. decembrī notika pirmās Jauniešu Ideju Laboratorijas apmācības, iekļaujot šādas
galvenās tēmas: kā nonākt no labas idejas līdz projektu konkursam? Nolikums – tā
būtība un jēga; līdzekļu piesaiste. Kā viesis piedalījās Toms Mālmeisters, kas arī vadīja
pārrunas par finansējumu un līdzekļu piesaisti. Visiem aktīvi līdzi darbojoties, jaunieši
vienojās par projektu konkursa tēmu, uzrakstīja nolikuma melnrakstu un lielās līnijās
izplānoja labdarības pasākumu.
Jauniešu Ideju Laboratorija ir LAF aktivitāte un saņem no LAF konsultatīvu,
izglītojošu un vajadzības gadījumā arī finansiālu atbalstu sava konkursa rīkošanai.
Viens no galvenajiem aspektiem fonda kā arī Jauniešu Ideju Laboratorijas darbā
ir līdzekļu piesaiste. JIL jaunieši ir atbildīgi par galveno līdzekļu piesaisti savam
konkursam. Jauniešu pirmais pasākums šim nolūkam ir labdarības koncerts kultūras
namā ‘’Lielvārde’’ svētdien 1. februārī. Neizpaudīšu visu, ko jaunieši ir iecerējuši, bet
apsolu, ka sīkāka informācija sekos.
Lai jaunais 2015. gads mums visiem būtu radošas iniciatīvas un aktīvas darbības un
veiksmīgas sadarbības gads! Atbalstīsim jauniešus pirmajā JIL pastāvēšanas gadā!

Aicina pieteikties
dalībai pasākumā
„Satiec savu meistaru! 2015”
Līdz 2015. gada 9. februārim Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC)
aicina tautas lietišķās mākslas meistarus, stāstniekus, teicējus, muzikantus
un ikvienu, kam rūp tradicionālās kultūras vērtību saglabāšana un
tālāknodošana, pieteikt savu dalību projektā „Satiec savu meistaru! 2015”.
Šogad pasākums visā Latvijā norisināsies no 27. līdz 29. martam.
„Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas
turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu prasmju dienas”.
Līdzīgi pasākumi, kur tradicionālo prasmju zinātāji uzņem pie sevis mācekļus,
vienlaikus notiek arī Francijā, Spānijā, Itālijā, Beļģijā un citās pasaules valstīs.
Projekta būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī meistariem, viņu zināšanām un prasmēm.
„Satiec savu meistaru!” rīkotāji pasākuma ietvaros vēlas veicināt sadarbību vietējo
kopienu, nevalstisko organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privāto
organizāciju starpā nemateriālā kultūras mantojuma izpausmju un to lietpratēju,
kā arī Dziesmu un deju svētku tradīcijas apzināšanā un popularizēšanā.

Iepriekšējā rakstā par Lielvārdi 19.gs. bija izlasāms O. Hūna sniegtais Lielvārdes
draudzes muižu raksturojums. Šoreiz – vairāk ziņu par pašu draudzi kopumā, kādas
par to sniedz O. Hūns. Sava aprakstā beigās O. Hūns sniedz arī Lielvārdes draudzes
teritorijas karti, kas gan nav īpaši detalizēta, bet vispārēja priekšstata gūšanai noder
gluži labi. Pats autors komentāros raksta, ka draudzes robežas ir iezīmētas precīzi, bet
upes un ceļi aptuveni. Vairāk par šo interesanto karti pastāstīšu kādā citā reizē.
Lielvārdes draudzes teritorija no Ziemeļiem līdz Dienvidiem bija 28 verstis gara,
bet no Austrumiem uz Rietumiem 21 versti plata. Versts ir sena krievu mērvienība,
tā atbilst 1066,8 metriem. Tātad no Ziemeļiem un Dienvidiem tie ir 29,87 km, bet
no Dienvidiem uz Austrumiem – 22,4 km. Kopējā draudzes teritorija bijusi 357
kvadrātverstis jeb 40626,6 hektāri (mūsdienās Lielvārdes novads ir 220578,4 ha).
O.Hūns draudzes teritorijas platību min arī citās mērvienībās – arklos. Tātad 44
5/9 arkli pēc 1757. gada revīzijas datiem, bet pēc pilnīgas zemes uzmērīšanas arku
skaits pieaudzis par apmēram 18 arkliem. Arkls bija lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platības un vērtības mērs. Ar arkla pārvēršanu mūsdienu mērvienību sistēmā
ir diezgan lielas grūtības, jo viens arkls varēja ietvert no 20 līdz 200 ha zemes. Bija
svarīgi, cik lielu zemi var apstrādāt ar vienu zirgu un vienu arklu. Tie ir aptuveni 20 ha
aramzemes, bet zemnieku saimniecības nesastāvēja no aramzemes vien un vienam
arklam tika pieskaitītas arī pļavas, ganības, meži un ūdeņi. Pētot 19.gs. dokumentus,
nākas secināt, ka zemes izmēram tai laikā nebija būtiskas nozīmes. Svarīgāki bija
resursi, kas jāiegulda zemes apstrādāšanā un cik lielu ražu iespējams iegūt. Zemnieki
bieži vien nezināja cik lielu zemes platību viņi no muižas nomā.
O.Hūns savos rakstos atzīmē draudzes lielisko novietojumu gan dabas skaistuma,
gan arī ekonomiskajā ziņā – muižas atrodas starp divām svarīgām upēm – Daugavu
un Ogri, kā arī netālu no Rīgas. Brīva pieeja šiem ūdensceļiem nodrošināja muižām
piederošo mežu pilnvērtīgu izmantošanu. Nozīmīgus ienākumus deva arī krogi, jo
cauri draudzes teritorijai gāja nozīmīgais Maskavas pasta ceļš. Kā redzam no nelielā
apraksta, tad jau 19.gs. tika atzinīgi novērtēts Lielvārdes ģeogrāfiskais novietojums,
kas ievērojami palielināja muižas īpašnieku ienākumus.
Aprakstot draudzes robežas, O. Hūns min, ka rietumu pusē draudzes robeža
iet pa Daugavu, kas šķir Vidzemi no Kurzemes, līdz Mazjumpravas muižai, kas ir
Lieljumpravas muižai piederošas 27 zemnieku saimniecības un mežs Daugavas
kreisajā krastā. Mazjumpravas muižas zemes robežojas ar 6 Kurzemes muižām.
Atgriežoties šajā, labajā Daugavas krastā, Lielvārdes draudze robežojas ar Aizkraukles,
Madlienas, Suntažu un Ikšķiles draudzēm.
Draudzes teritorijā bijuši 5 aizauguši ezeri, kuros bijušas vairs tikai karūsas. Arī
nozīmīgu kalnu nav bijis, vienīgi minēts, ka Lielvārdes pils ir celta uz paugura
Daugavas krastā, kas sastāv no kaļķa, pliena un māla. Tāpat Lielvārdes draudzes
teritorijā nav bijis lielu purvu, stepju, smilšu kalnu un tuksnešu.
Kā ko īpašu un tikai šai vietai raksturīgu O.Hūns min, ka Lielvārdē vēl joprojām
ir māja, kurā dzīvoja ķeizarienes Katrīnas I māsa Kristīna Skovronska un viņas vīrs
Simons Lēmanis kopā ar bērniem Andreasu, Johanu, Agatu un Mariju. Ģimene 1725.
gadā pārcēlusies uz Pēterburgu. Mājas nosaukumu gan O.Hūns nemin. Par Pētera I
sievas Katrīnas izcelsmi ir vairākas versijas. Esmu atradusi dažas norādes, ka Katrīnai,
iespējams, ir bijusi māsa Kristīna. Katrā gadījumā datu par Katrīnas ģimeni praktiski
nav. Bet pētniece Vaida Villeruša ir atradusi liecības vēstures avotos par to, ka Katrīna
nāk no Lielvārdes muižas Mazstaldātu mājām.
Kā otra ievērības cienīga vieta tiek minēta Rembates muiža. O. Hūns raksta, ka
Rembatē, kura vecos pierakstos tiek saukt par Memeküll, 1204.gadā ir notikusi cīņa
starp Ikšķiles un Lielvārdes līviem un Konrādu no Meiendorpas. Indriķa hronikā par
Konrādu no Meiendorpas teikts, ka tas 1201.gadā saņēmis lēnī no Bīskapa Alberta
Ikšķili tai pašā laikā kad Daniels – Lielvārdi. Arī šī cīņa ir pieminēta, tikai tā datēta
ar 1205. gada vasaru. Runājot par vietas nosaukumu E. Mugurēvičs uzsver, ka
visticamāk hronikā minētais Memekules ceļš 13.gs šķērsojis Daugavas sauszemes
ceļu uz ziemeļiem no Lielvārdes. Vietā, kur izveidojās Rembates muiža, ir bijis ciems
Memesdorf. Savukārt, D. Liepiņa raksta, ka Poļu-zviedru kara (1600-1629) laikā
kādreizējā Memesciema vietā izveidojās Rembate jeb Ringes muiža.
Pētījums top ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu

Pasākuma norises forma ir brīva - aicinām rīkot meistardarbnīcas, individuālas
nodarbības, atvērtās darbnīcas, paraugdemonstrējumus, lekcijas, priekšlasījumus,
koncertus vai dančus un kopīgu muzicēšanu.
Ik pavasari pasākums kļuvis par gaidītu notikumu, un aizvadītajos gados
„Satiec savu meistaru!” meistaru darbnīcās, studijās, muzejos, skolās, kultūras
centros, bibliotēkās un pat meistaru dzīvesvietās apmeklējuši vairāk nekā 13
tūkstoši dažādu paaudžu interesentu. „Satiec savu meistaru!” ir ne tikai iespēja
apmeklētājiem apgūt ko jaunu, tā ir iespēja arī pašiem meistariem veidot jaunas
sadarbības, gūt patīkamas emocijas un gandarījumu.
„Satiec savu meistaru! 2015” nolikums un pieteikuma anketa pieejam www.
satiecsavumeistaru.lv un Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā www.lnkc.
gov.lv/jaunumi/piesakies-ssm-2015
Kontaktpersona: Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas
eksperte Linda Rubena inda.rubena@lnkc.gov.lv, tālr. 67228985.
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Rembates muiža pirms Otrā pasaules kara.
Foto no Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja arhīva.
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RUBRIKA?!

Smieklu terapija
Lielvārdē novada Sociālā dienas aprūpes centrā 30. janvārī plkst.18:00 notiks
Smieklu terapijas nodarbība, kuru vadīs Starptautiskā smieklu terapeite Gaļina
Karavida. Nodarbība notiks Lielvārdes novada sieviešu biedrības „Iespēja” projekta „Iedvesmas stāsti lielvārdiešiem” ietvaros.
Terapeite būs Latvijā līdz 5. februārim. Vācijā viņa pasniedz smieklu terapijas kursus
un plāno turpmāk to darīt arī Latvijā.
Plašāka informācija par viņu un to ko viņa dara ir viņas mājas lapā www.galinakaravida.de (lach yoga), taču par pašu smieklu terapiju ir jauki aprakstīts www.hello.
human.lv .
Gaļina Karavida uzkata - smiekli ir pilnīgi dabiski, tātad nekaitīgi. Tam nav nekādu
negatīvu blakus parādību. Smiekli pagriež cilvēku uz pozitīvu dzīves uztveri. Pazūd
bailes, pārdzīvojumi, uztraukums. Atveseļošanās un atjaunošanās notiek bez zālēm.
Smieklu terapija - tie nav tikai smiekli. Tā ir vesela programma, kas ietver sevī:
- statiskus un dinamiskus vingrojumus, kas balstīti uz jogas vingrošanu un virzīti uz
mugurkaula izstrādi, sasprindzinājumu noņemšanu visos līmeņos;
- elpošanas vingrojumus nervu sistēmas un psihes stabilizēšanai;
- dziļas atbrīvošanās stāvokļu, iekšējā klusuma un miera apgūšanu, kā arī Apziņas
pilnveidošanas sākotnējo elementu apgūšanu;
Smieklu terapijas uzdevums - noņemt uzkrājušās spīles un sasprindzinājumus intelekta, nervu sistēmas, fizioloģijas, gludās muskulatūras līmenī, kas tad arī noved
pie slimībām un organisma novecošanas. Trenējoties cilvēks varēs izturēt vēl lielākas
slodzes. Prāts, psihe, nervu sistēma, fizioloģija, attīroties kļūst stabilāka un stiprāka.
Līdz ar to - cilvēka dzīvē viss kļūst vienkāršāks, vieglāks un gaišāks.
Aicinām visus atnākt un iepazīt šo interesanto terapijas metodi!

Ģimenes ārstu
konsultatīvais tālrunis
Konsultatīvā tālruņa pieredzējušie mediķi sniedz medicīniskus padomus vienkāršu
saslimšanu gadījumos, kad nepieciešams ģimenes ārsta padoms, bet sūdzības
par veselības stāvokli ir parādījušās ārpus ģimenes ārsta darba laika. Darba dienās
konsultatīvais tālrunis darbojas no plkst.17.00 līdz 8.00, bet brīvdienās un svētku
dienās visu diennakti.
Ar Ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa mediķiem iespējams konsultēties arī
gadījumos, kad ārpus ģimenes ārsta darba laika radušās pēkšņas sūdzības par
veselības stāvokli, bet ir šaubas par nepieciešamību vērsties slimnīcas uzņemšanas
nodaļā un vajadzīgs padoms par ieteicamo rīcību.
Ja konsultatīvā tālruņa mediķis konstatē, ka zvanītājam nepieciešama neatliekamā
medicīniskā palīdzība, zvans tiek pāradresēts Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam.
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 66016001 ir valsts organizēts medicīnisko
padomu tālrunis, kas darbojas jau piekto gadu. Šajā laikā iedzīvotājiem sniegti
vairāk kā 202 tūkstoši medicīnisku konsultāciju. Mēnesī vidēji tiek sniegtas 4600
konsultācijas.
Konsultatīvais tālrunis nav paaugstinātas maksas tālrunis.
Nacionālā veselības dienesta informācija

SPORTA ZIŅAS

Izveidota jauna lapa
Lielvārde sporto
Sociālo tīklu vietnē facebook.com izveidota jauna
lapa www.facebook.com/LielvardeSporto
Lapā atrodama informācija par sporta notikumiem
novadā, par novada sportistu un komandu
sasniegumiem un veselīga dzīvesveida iespējām.
Te ikvienam ir iespēja iesaistīties un informēt par
sportiskiem pasākumiem, veselību veicinošiem
semināriem novadā, kā arī par novada sportistu
un sporta komandu plānotajām sacensībām un
sasniegumiem.
Informāciju lapai sūtiet Lielvārdes novada sporta
darba organizatoram Agrim Pikšenam uz e-pastu
agris.piksens@lielvarde.lv
Sportisku un veselu garu visiem Lielvārdes novada
iedzīvotājiem!

Smagumus cilājot un vingrojot
Agris Pikšens, novada sporta organizators
Lielvārdē ar smagatlētiku nodarbojas ļoti daudzi
cilvēki. Daudzi to dara hobija un veselības uzlabošanas
līmenī. Daudzi to dara, lai sasniegtu augstākus
rezultātus savos sporta veidos.
Bet ir vairāki Lielvārdes sportisti, kas piedalās tieši ar
svarcelšanu saistītās sacensībās. Komandas “Rembate”
sastāvā mūsu sportisti sezonas kopvērtējumā izcīnījuši
3.vietu starp 55 komandām Latvijas sacensībās.
Vislabākie panākumi ir bijuši Dzintaram Rogam, kas
spējis vairākas reizes kļūt par uzvarētāju savā kategorijā
un sacensties arī Lietuvas sportistiem kā līdzīgs ar
līdzīgu.
Veicinot veselīgu dzīvesveidu, 2014. gadā tika atklāts
āra trenažieru laukums Lēdmanē, notika arī nodarbības
ar nosaukumu “Visa Veida Kustība”, kurās varēja
piedalīties ikviens sportot gribētājs, neatkarīgi no savas
fiziskās sagatavotības, galvenais ar vēlmi darboties.
Nodarbības tika aizvadītas jautrā, nepiespiestā
gaisotnē un ar sportisku garu. 2015.gadā novēlējums

visiem spēka un dažādu kustību sportistiem,
neapstāties pie sasniegtā, negausties un nenolaist
rokas, kad grūti.
Smagatlētikas sezona turpinās, 17.janvārī notika Aizkraukles novada čempionāts spiešanā guļus.
Sacensībās piedalījās arī Lielvārdes sportisti. Sasniegtie rezultāti:
Roga Annija – 3.vieta ar pacelto rezultātu 45 kg
(kategorijā Sievietes līdz 63 kg)
Roga Agnese – 3.vieta ar pacelto rezultātu 55 kg
(kategorijā Sievietes virs 63 kg)
Grūbe Renāte – 6.vieta ar rezultātu 32.5 kg
(kategorijā Sievietes līdz 63 kg)
Staņēvičš Kaspars – 2.vieta ar rezultātu 155 kg
(kategorijā Open līdz 120 kg)
Roga Dzintars – 1.vieta ar rezultātu 190 kg
(kategorijā Seniori 1 virs 120 kg)
Sezonas laikā Latvijas Pauerliftinga federācija rīkos
vairāk nekā 40 dažādas sacensības daudzās Latvijas pilsētās. Novēlēsim mūsu sportistiem augstus
rezultātus un personīgo izaugsmi jaunajā gadā!

Brīvā laika
apmeklējums
Lielvārdes novada
Sporta centrā
14. janvārī Sabiedriskās drošības, sporta un tūrisma
komitejas sēdē tika pārskatīts jautājums par brīvā laika apmeklējuma iespējām Lielvārdes novada sporta
centrā (LNSC).
Pārrunu rezultātā brīvā laika apmeklējuma laiks
netika mainīts, tas joprojām būs svētdienās no plkst.
10.00 līdz 13.00. Šajā laikā Lielvārdes novada sporta
centrā iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot
trenažieru zāli, skrejceļu, aerobikas zāli un cīņu zāli.
Sporta zāle būs pieejama tikai tajās svētdienās, kad nav
plānoto sporta spēļu pasākumu. Ar sporta pasākumu
grafiku LNSC var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē.
Brīvā apmeklējuma laika dalībniekiem šajā laikā tiks
nodrošināta atsevišķa ģērbtuve.
Brīvā laika apmeklējums ir Lielvārdes novada domes
iniciatīva sniegt iedzīvotājiem iespēju bez maksas
svētdienās no plkst. 10.00 līdz 13.00 izmantot Lielvārdes
novada sporta centra telpas sportiskā gara uzturēšanai
un veselības uzlabošanai.

Komanda “Rembate” 2014. gadā.
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Mīļi sveicam decembrī
Lielvārdes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos
Ievu, Pēteri,
Vanesu, Melisu
Lai saulaina dzīves taciņa
mazajiem novadniekiem!

LIELVĀRDĒ

Sirsnīgi sveicam
DECEMBRA jubilārus!
70. dzimšanas dienā
Maiju Babri
JUMPRAVĀ
Mariju Putniņu
LĒDMANĒ
Birutu Lausku
Pēteri Munduru
Gunti Vēliņu
LIELVĀRDĒ

80. dzimšanas dienā
Rozāliju Bērziņu
Janīnu Cauni
Zigfrīdu Vilhelmu Spulli
JUMPRAVĀ
Raisu Liepu
Venerandu Mizāni
Modri Smiltnieku
LIELVĀRDĒ

75. dzimšanas dienā
Lidiju Jurkāni
Ināru Neretu
Jautru Stūri
LĒDMANĒ
Aļu Grigorjevu
Valdi Kanceru
Mirdzu Lablaiku
Aiju Orupi
Arvīdu Tauriņu
Vitāliju Tukišu
LIELVĀRDĒ
85. dzimšanas dienā
Venerandu Beču
Jadvigu Kjapsņu
Vilmu Taureni
JUMPRAVĀ
Ritu Zvirbuli
LĒDMANĒ
Veroniku Vērdiņu
LIELVĀRDĒ

90. dzimšanas dienā
Anastasiju Ivanovu
Annu Zagorsku
JUMPRAVĀ
Jadvigu Kovaļevsku
LĒDMANĒ

Paldies par Jūsu mūža devumu!
Vēlam stipru veselību un vēl ilgus,
saulainus dzīves gadus!
Lielvārdes novada pašvaldības vārdā –
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs
Aivars Troska

Fazer Latvija
aicina savai komandai pievienoties
enerģiskus un mērķtiecīgus cilvēkus
darbam maiznīcā Ogrē!
Lai nodrošinātu optimālu rekonstruētās maiznīcas
darbu, ir izveidotas papildus 20 jaunas darbavietas.
Darba pienākumos ietilpst tehnoloģisko iekārtu
apkalpošana un regulēšana
(mīklas iejaukšana, maizes cepšanas procesa
uzraudzība, maizes griešana un saiņošana).
Mēs gaidām jaunus kolēģus:
- ar vidējo, profesionālo pamatizglītību (arodskola)
vai pamatizglītību;
- ar augstu atbildības sajūtu;
- ar labām latviešu un/vai krievu valodas zināšanām.
Mēs piedāvājam:
- Darbu stabilā uzņēmumā, kurā ikvienam ir iespēja
profesionālai izaugsmei,
- Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības
apdrošināšanu, kā arī darbiniekiem tiek nodrošināts
transports nokļūšanai uz ražotni Ogrē un atpakaļ.
Darbavieta: Ogre, Druvas iela 2
Darba laiks: darbs maiņās
Lūgums CV sūtīt uz Fazer Latvija
Personāla daļu: vakance@fazer.lv:
tālr. uzziņām 65071040.
Līgas Rancānes ārsta praksei
Raiņa ielā 5, Lielvārdē, mainīts reģistrācijas numurs:
22322485
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LĒDMANĒ
Lēdmanes Tautas namā
31. janvārī 15.00
Lielvārdes tautas teātra izrāde „Trīs košas dāmas”
Ieeja: 1,50 EUR
Lobes Krogā
14. februārī 22.00
Valentīndienas balle
kopā ar grupu “ROLISE”
Ieeja 5.00 EUR
Visi laipni aicināti!

LIELVĀRDĒ
Lielvārdes novada Sociālā dienas aprūpes centrā
Ausekļa ielā 3, Lielvārdē
30. janvārī 18.00
Projekta „Iedvesmas stāsti lielvārdiešiem”
ietvaros Smieklu terapija
Gaļina Karavida
Starptautiskā smieklu terapeite
Atbalsta Lielvārdes novada pašvaldība
Ieeja bezmaksas.

28. februārī, plkst. 19.00
Atmiņu groziņu vakars „Reiz svinējām”.
Vairāk informācijas un pieteikšanās Jumpravas
Aģentūras kasē vai pa tālruni 65057496.

Simt jaunu domu dod viens mirklis.
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstoš mirkļu ikkatrā dienā –
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!
/Rainis/

Lidiju

Sirsnīgi sveicam
skaistajā dzīves jubilejā!
Vēlam stipru veselību,
izturību un dzīvesprieku katrai dienai!
Lielvārdes pilsētas bibliotēkas kolektīvs
un bijušie darba kolēģi

Kultūras namā „Lielvārde”
Cerībā sagādāt Jums daudz jauku un priecīgu brīžu
aicinām Jūs uz Lielvārdes Pensionāru
biedrības rīkoto
Olgas Reikovskas dziesmu koncertu
„Aizsmaržo vasaras ziedi”
2015. gada 31. janvārī 14.00
kultūras namā „Lielvārde”.
LPB vokālais ansamblis „Lielvārdietes”

Jaunais IESVĒTES MĀCĪBU nodarbību cikls
sācies 28. janvārī 19.00
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Nodarbības notiks trešdienas
un piektdienas vakaros 19.00
Uz nodarbībām ir mīļi aicināti visi, kuri vēlas sakārtot
savas attiecības ar Dievu, meklē atbildes uz saviem
dzīves jautājumiem, vēlas kristīties, iesvētīties, kļūt par
krustvecākiem vai laulāties, vai varbūt vienkārši šajās
vakara nodarbībās padomāt par sevi un savu dzīvi.
Nodarbības vadīs Lielvārdes un Ķeguma
evaņģēliski luterisko draudžu mācītājs
Ingus Dāboliņš (t. 29128534)

1. februārī15.00
Jauniešu ideju laboratorijas pasākums
Piedalās: Lielvārdes mūzikas skolas koklētāju ansamblis,
Lielvārdes pamatskolas vokālais ansamblis „Taurenīši”,
bērnu deju kolektīvs „Pūpolītis”, Lēdmanes pamatskolas
dejotāji un Jumpravas bērnu deju kolektīvs „Rītupīte”.
Koncerta laikā tiks izsludināts projektu konkurss!
Visi ienākumi tiks novirzīti jauniešu
ideju laboratorijas konkursam.
Ieeja EUR 1

Cik pasacīts tev, tik ir
Nu sarunāties ar tevi
Būs klausīties pašam sevī
Un atmiņu lappuses šķirt.
(Z. Purvs)
Mūsu dziļākā līdzjūtība Kasparam Puriņam,
no mammas atvadoties.
Audzinātāja un klasesbiedri

7. februārī 17.00 Pagrabstāva zālē
Jauniešu teātra studijas „Degsme” pirmizrādes 3
viencēlieniem
„Sūdi”, „Līst”, režisore A.Krompāne
„Vēja stikls”, režisore I.Tilaka
Vietu skaits ierobežots! Ieeja no 16 gadu vecuma.
Ieeja EUR 3 (visas izrādes)

Tavas rokas caur mūžību jūtu,
Tavas rūpes joprojām man klāt,
Viss šai pasaulē niecīgs un zūdošs,
Tava mīlestība vien nepazūd, māt!
Skumju brīdi esam kopā ar Artu Ozoliņu,
māti mūžībā pavadot.
Lielvārdes novada vēlēšanu komisija

13. februārī 20.00
Ulda Marhilēviča autorkoncerts
„Tava sirds ir Tavas mājas”
Uldis Marhilevičs koncertā muzicēs kopā ar
vijolnieku Dzintaru Beitānu, taustiņintrumentālistu
Raimondu Macatu, kontrabasistu Modri Laizānu un
sitaminstrumentālistu Andri Buiķi.
Ulda Marhileviča dziesmas izdziedās Antra Stafecka.
Biļetes EUR 10 un 8

Sirds negrib ticēt, ka cilvēks var tā
No gaišas dienas aiziet mūžībā.
Skumju brīdī esam kopā ar Santu Ločmeli, māmiņu
Ausmu Grenevicu aizsaulē pavadot.
SIA “Veina Plus” kolektīvs

14. februārī 18.00
Mīlestības dienai veltīts deju kolektīvu koncerts
„Ar mīlestības pinekļiem”
Ieeja EUR 2
20. februārī 18.00
Draudzības koncerts mazajiem Pūpolīšiem
Ieeja EUR 2

JUMPRAVĀ
8. februārī, plkst. 15.00
Jumpravietes, Ārijas Zlemetes autobiogrāfiski stāsti
un karikatūras izstādes atklāšana
„Dzīvespriecīgās Ārijas blēņu stāsti”.
8. februārī, plkst. 17.00
Moderno deju studijas „GEMSTONE dance studio” aicina
uz pirmo atskaites koncertu „With love from Gemstone”
Jumpravas kultūras namā
14. februārī, plkst. 21.00
„Valentīndienas balle”
21.00 – 23.00 spēles, atrakcijas un balvas
23.00 grupas „Kas tev par daļu” koncerts
01.00 – 03.00 Jumprava kultūras nama mīļdziesmiņas
Līdz 11. februāra plkst. 17.00 katrs var ienest kultūras
namā savu mīļāko dziesmu atskaņošanai ballē.
Balle turpināsies līdz 15. februāra plkst. 3.00
Ieeja EUR 3,00
21. janvārī, plkst. 18.00
Bērnu deju kolektīvu sadraudzības koncerts un
pirmsskolas bērnu deju kolektīva „Zvaniņš” 30 gadu
jubilejas pasākums „Kas kaitēja man dzīvot”.

No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur Tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpes, rūpes un bēdas.
(B. Martuževa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem,
aizsaulē aizvadot Ausmu Grenevicu.
SIA „ELVI Latvija” kolektīvs

DECEMBRĪ
NO MUMS ŠĶĪRUŠIES
(miršana reģistrēta Lielvārdes novada
Dzimtsarakstu nodaļā)
LIELVĀRDĒ
Mirdza Koževņikova (dzim. 1929.g.)
Aija Leite
(dzim. 1958.g.)
JUMPRAVĀ
Inta Stūrmane
(dzim. 1935.g.)
Mūsu dziļākā līdzjūtība tuviniekiem.
© “LIELVĀRDES NOVADA ZIŅAS” Licence Nr. 0861
Redaktore Beata Kempele
(tālrunis 29244813, e–pasts: lz@lielvarde.lv)
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz “LIELVĀRDES NOVADA ZIŅĀM” obligāta.
Sagatavo un iespieddarbus nodrošina SIA “ULMA”.
Tirāža 4270 eksemplāri.
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