„Lielvārdes Remte”
strādā pēc jauniem
principiem

4. lpp.

Darba un atpūtas
iespējas vasaras
brīvlaikā

8. lpp.

Lielvārdiešiem
augsti rezultāti
amatierteātru skatē

9. lpp.

Edgara Kauliņa
Lielvārdes
vidusskolai – 70

11. lpp.

Lielvārdes
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Nākamais numurs
iznāks 2015. gada 9. jūlijā

NOVADA ZIŅAS

Numura komentārs
Pavasaris Lielvār
des novadā sākās
ar aktuālajiem
ceļu remontdar
biem. Tiek „lāpī
tas” ziemas periodā
ceļu segumā radušās bedrītes un
vairāk noslogotos grants ceļus
greiderējam jau trešo reizi.
Pilsētas ielu kopējas garums ir
43,8 kilometri, vairāk par 20 pro
centiem no tām ir asfaltētas, taču
daudzviet asfalta segums klāts
vēl padomju laikos vai uzreiz pēc
Latvijas neatkarības atjaunoša
nas. Tādēļ pašvaldība šā gada
budžetā piešķīrusi 121 000 eiro
Pils ielas asfaltbetona seguma
atjaunošanai Lielvārdē un 42 625
eiro Neatkarības ielas rekonstruk
cijai Jumpravā. Gaidāma arī gājē
ju ietves pārbūve posmā Ausekļa
iela – Stacijas iela (gar Rembates
ielu), un gājēju ietves pārbū
ve pie Lāčplēša bibliotēkas,
Raiņa ielā 50.

Ar ilgtermiņa
skatu uz ceļu
remontiem

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Priecīgu līgošanu
visam Lielvārdes novadam!

Kad gada ritumā diena ir visgarākā, bet nakts – visīsākā, mēs svinam vienus no skaistākajiem gadskārtu svētkiem – Jāņus. Vasaras saulgriežu naktī tautas
seno tradīciju un dabas saplūsme izpaužas visspilgtāk, un šis ir īstais brīdis, lai smeltos iedvesmu turpmākajam darba cēlienam. Līgo naktī teiktajiem
vārdiem un izsapņotajiem sapņiem ir īpašs spēks, tāpēc novēlu visiem Lielvārdes novada iedzīvotājiem gaišas domas, labus vārdus un priecīgu līgošanu!

Aivars Troska, Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs
Lielvārdē pabeigta videono
vērošanas sistēmas uzstādīša
nas projekta pirmā kārta, un
„jūtīgajās” sabiedriskajās vie
tās notiekošo fiksē videokame
ras. Kameras uzstādītas pie tir
gus laukuma, lielveikala „Elvi’”,
Lielvārdes novada Sporta centra,
Pašvaldības administrācijas ēkas
un dzelzceļa stacijas “Lielvārde”
apkārtnē. Uzsākta projekta otrā
kārta, un drīzumā videonovēro
šana būs arī Rembates parkā,
pie kultūras nama “Lielvārde”
un Avotu ielā 1 pie jaunizbūvētā
bērnu rotaļlaukuma.
Pabeigta arī norādes zīmju
uzstādīšana Lielvārdes pagas
ta teritorijā, un šogad norādes
zīmes uzstādīsim arī Jumpravas
pagasta teritorijā. 2013. gadā
ar Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbalstu
norādes zīmes uzstādījām
Lielvārdes pilsētā, Jumpravas
centrā un Lēdmanē, šajā gadā
zīmju izvietošana notiek par
pašvaldības līdzekļiem.

Gvido Vītoliņš,

Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektors

Novada aktualitāte

Lielvārdes novadam būs jauni simboli
Aicinām piedalīties ideju konkursā par Lielvārdes novada
jaunu logotipu, devīzi un
leģendu!
Vai Tu jau sen zini, kas Lielvārdes
novadam ir īpašs, kas vieno nova
da iedzīvotājus, kas ir mūsu kopējā
vērtība un kas noteikti jāparāda un
jāpastāsta visai pasaulei? Vai Tev ir
ideja, kā to ietērpt vārdos un sim
bolos? Vai Tev padomā ir aizraujošs
stāsts par Lielvārdes novadu un tā
iedzīvotājiem?
Tad nāc un piedalies Lielvārdes
novada logo, moto un leģendas
konkursā! Iesniedz savu oriģinālo
un neparasto ideju, kā varētu izska
tīties Lielvārdes novada logotips jeb
simbols, kā skanēt novada devīze
(moto) un kāda varētu būt nova
da leģenda! Labākā logo, moto un
leģendas autoriem piešķirs naudas
balvas – katram 150 eiro apmērā.
Konkursa mērķis ir veicināt
Lielvārdes novada atpazīstamību,

stiprināt novada tēlu un iedzīvo
tāju piederību savam novadam.
Dalībnieki var iesniegt atsevišķu
logo vai moto, vai leģendas ide
jas piedāvājumu, vai arī piedalīties
konkursā ar vienotu logo, moto un

leģendas ideju. Par iesniegtajiem
darbiem balsos novada iedzīvotāji
un tos izvērtēs īpaši izveidota vēr
tēšanas komisija.
Gan logo, gan moto, gan leģen
dai simboliski jāattēlo Lielvārdes

novads kā gaiša, videi draudzīga
dzīves vieta ar plašām attīstības
iespējām, bagātīgu kultūrvēsturis
ko mantojumu un tradīcijām.
Turpinājums 2.

lpp.

2

Novada aktualitāte
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Lielvārdes novada domes sēdes apskats

Tā domā novadnieki
Kāpēc novada
iedzīvotājiem būtu
jāpiedalās konkursā
par Lielvārdes novada
moto, logo un leģendas
izstrādi?
Jānis Lūsis,

SIA “Lūšu
drava”
saimnieks,
uzņēmējs,
biedrības
“Lielnovads” biedrs
Tas tomēr ir mūsu novads – mūsu
iedzīvotāju novads, līdz ar to ir
tikai pašsaprotami, ka viedok
lis tiek jautāts novada iedzīvotā
jiem. Turklāt ja novadniekiem ir
dota tāda iespēja, tad neredzu,
kadēļ neapvienoties un ar kopē
ju spēku nepanākt labāko rezul
tātu. No uzņēmēja skatu punkta
varu teikt, ka labam novada logo
ir būtiska nozīme, īpaši produktu
mārketingā.

Irēna Arāja,
A.Pumpura
Lielvārdes
muzeja vecākā
speciāliste

Cilvēka dabā ir rūpēties par visu,
arī par vidi sev apkārt. Tikai tad,
ja mēs paši iesaistāmies kāda
darba izstrādē, ir iespēja tikt pie
veiksmīga rezultāta. Cilvēkam
vienmēr ir savs viedoklis kā darīt
labāk, un, lūk, arī iespēja mums,
lielvārdiešiem, parādīt savas
radošās idejas novada labā. Varu
teikt, ka lielvārdieši ir ļoti aktīvi
un labprāt iesaistās šāda veida
projektos.

Ilze Stepiņa,
Lielvārdes
sieviešu
biedrības
“Iespēja”
biedre

Iedzīvotāji jau ir tā pati Lielvārde,
jo kas gan būtu novads bez iedzī
votājiem. Šajā gadījumā gan
logotips, gan lozungs ir tās lie
tas, kuras neformāli vieno iedzī
votājus. Novada logotips patie
sībā nav tikai zīmējums, bet gan
programma cilvēkiem, program
ma, pēc kuras mēs savā novadā
dzīvojam un kā uztveram apkār
tējos, atspoguļojot mērķus un
sasniegumus.

Indra Jaundāldere,
z/s “Mārdadži”
īpašniece,
floriste

Mēs gan val
sti, gan nova
du
veidojam
paši. Ja vēlamies savu novadu
redzēt kā sev tuvu un dārgu, tad
pašsaprotama ir arī līdzdarbība
un rūpes par to. Šāds projekts
liek pašiem padomāt par lie
tām, ar kurām lepojamies, vēla
mies izcelt un godāt. Līdz ar to ir
labi, ka jāiegulda darbs un ide
jas, lai rezultāts būtu novadnie
kiem tīkams.

Kā ierasts, 27. maija Lielvārdes
novada domes sēdē tika skatīts
ļoti plašs jautājumu loks – sākot no
budžeta grozījumiem un beidzot ar
atbalstu sporta, kultūras un izglītī
bas pasākumiem.

šajos noteikumos Nr.3 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums”.
Ar nolikumu iespējams iepa
zīties www.lielvarde.lv sadaļā
„Normatīvie akti un attīstības plā
nošanas dokumenti”.

Novada domes sēdē deputāti
lēma par grozījumiem Lielvārdes
novada domes 11. februāra saisto
šajos noteikumos Nr. 1 „Lielvārdes
novada pašvaldības 2015. gada
budžets”. Ar šiem grozījumiem paš
valdības pamatbudžets tiek palieli
nāts par 114 tūkstošiem 892 eiro,
savukārt speciālais budžets – par
870 eiro. Budžeta palielinājums
saistīts ar specifiskiem finansēju
miem saistībā ar projektiem vai
valsts finansējumu. Lielākais no
tiem 104 tūkstošu 255 eiro apmē
rā saņemts no Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
saistībā ar bērnudārza „Pūt, vēji
ņi!” siltināšanu. Ar noteikumiem
iespējams iepazīties www.lielvar
de.lv sadaļā „Normatīvie akti un
attīstības plānošanas dokumenti”.

Pieņemti grozījumi Lielvārdes
novada pašvaldības projektu kon
kursa „Dzīvojamām mājām piegu
ļošo publisko teritoriju labiekārto
šana” nolikumā. Ņemot vērā, ka
daļai interesentu nav iespējams
piemērot Nolikuma 4.7.6. punkta
prasību par zemes nomas līgu
ma kopijas iesniegšanu, ja projek
tu paredzēts īstenot uz pašvaldī
bai piederošas zemes. Grozījumi
paredz, ka projektu iesniedzējiem
būs nepieciešams tikai pašvaldības
saskaņojums par plānotajām aktivi
tātēm uz pašvaldības zemes. Sīkāka
informācija par projektu www.liel
varde.lv sadaļā „Projekti”.

Dome lēma par grozījumu veik
šanu 2015.gada 25.marta saisto

Apstiprināti „Noteikumi par
transportlīdzekļa izmantošanas
un izdevumu uzskaites kārtību”,
kuri strikti reglamentē pašvaldī
bai piederošā dienesta transporta
izmantošanu.

Pēc ilgstošām debatēm dome
pieņēma lēmumu par finansējuma
piešķiršanu līdz 2036 eiro apmē
rā eksperimentālajam pasažie
ru pārvadājumu maršrutam OgreLēdmane-Ogre. Minētais maršruts
tiks ieviests pēc Lēdmanes pagas
ta iedzīvotāju lūguma, un eksperi
mentālā kārtā tas sākot no šīs vasa
ras darbosies trīs mēnešus. Debatēs
domnieki uzsvēra, ka pēc eksperi
menta termiņa beigšanās pašvaldī
ba šo maršrutu pilnībā dotēt neva
rēs. Un tas nozīmē, ka maršruta
turpmākā pastāvēšana lielā mērā ir
atkarīga no pašiem lēdmaniešiem
– ja iedzīvotāji neprasīs biļetes, bet
maksu par braucienu „atstās šofe
rītim” vai arī braucēju skaits būs
neliels, tad nāksies to slēgt.
Dome lēma par līdzfinansēju
ma piešķiršanu 340 eiro apmē
rā Jumpravas mūzikas un mākslas
skolai projekta „Vizuālās mākslas
izglītības iestāžu materiāli tehnis
kās bāzes uzlabošanai” īstenoša
nai. Pamatfinansējumu 1500 eiro
apmērā skola ieguva piedaloties
Valsts Kultūrkapitāla fonda izsludi

nātajā projektu konkursā, un tas
paredzēts datortehnikas un dator
programmu iegādei datorgrafikas
pamatu mācībām.
Domnieki uzklausīja informatī
vos ziņojumus par Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas aktu zāles un
peldbaseina piebūves būvprojekta
ieceres publisko apspriešanu un dis
kusiju par „Lāčplēša” stadiona jau
tājumu tālāko virzību. Par Lielvārdes
vidusskolas būvprojekta tālāko attīs
tību dome vēl lems, bet projekta
īstenošanas izmaksas varētu tikt ska
tītas, sastādot 2016. gada budžetu.
Finansējums būvprojekta īstenošanai
plānots gan no pašvaldības budžeta,
gan piesaistot Eiropas Savienības
fondu līdzekļus. Veicot baseina
būvprojekta izstrādi, pašvaldība
īsteno likumā «Par pašvaldībām» 15.
panta 4., 5. un 6. punktā noteiktās
funkcijas: veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu un sportu;
rūpēties par kultūru un sekmēt
tradicionālo kultūras vērtību saglabā
šanu; gādāt par iedzīvotāju izglītību.
Nākamā Lielvārdes novada domes
sēde notiks 2015. gada 30.jūnijā.

Lielvārdes novadam būs jauni simboli
Aicinām piedalīties ideju konkursā par Lielvārdes novada jaunu logotipu, devīzi un leģendu!
Turpinājums no 1.

lpp.

Novada moto jābūt vienkār
šam, īsam, kodolīgam, skanīgam
un uzmanību piesaistošam, tam
jāizsaka Lielvārdes novada iedzīvo
tāju kopīgo motivāciju, mērķus un
vērtības – gan jau pastāvošas, gan
vēlamas.
Novada logo jābūt vienkār
šam, vienlaikus uzmanību piesais
tošam, vizuāli un filozofiski vieg
li uztveramam un viegli transfor
mējamam dažādās tehnikās un
mērogos. Veidojot logo pēc autora

ieskatiem iespējams izmantot arī
Lielvārdes novada ģerboņa krāsas
vai simboliku. Logo izveidē pieļau
jami visi vizuālās mākslas līdzekļi,
bet iesniedzamais rezultāts jāat
aino attēla vai fotoattēla veidā uz
papīra.
Novada leģendai jābūt īsam,
poētiskam, aizraujošam stāstam,
kas rada intrigu un vēlēšanos aiz
braukt uz Lielvārdes novadu un
klātienē aplūkot vietas, kurās nori
sinās leģendā minētie notikumi.
Iesniedzot idejas, tās ir jāpapildina
ar idejas aprakstu, kas ietver pama

tojumu, kāpēc tieši šī ideja piemē
rota Lielvārdes novadam.
Atbilstoši konkursa prasībām
noformētas idejas jāiesniedz
līdz 31. jūlijam plkst. 14:00
Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas kancelejā, 3. stāvā,
Raiņa ielā 11A, Lielvārdē – sek
retārei, vai jāiesūta pa pastu ar
norādi „Logo, moto un leģendas
konkursam”. Adrese – Lielvārdes
novada pašvaldība, Raiņa iela 11A,
Lielvārde, LV-5070.
Konkursa piedāvājumu noformē
šanas prasības, vērtēšanas kritē

riji un cita konkursa informācija ir
noteikta konkursa nolikumā, kas
pieejams www.lielvarde.lv, sada
ļā „Jaunumi” – „Lielvārdes novada
logo, moto un leģendas konkurss”.
Papildus informāciju un konsultā
cijas iespējams saņemt pie paš
valdības izpilddirektora vietnieces
Līgas Grantiņas, Lielvārdē, Raiņa
iela 11A, 3.stāvā, 303. kabinetā,
tālr. 26532654, e-pasts: liga.granti
na@lielvarde.lv

Līga Grantiņa,

novada pašvaldības izpilddirektora
vietniece

Aicinām pieteikt pretendentus Lielvārdes novada
pašvaldības apbalvojumam ‘’Gada novadnieks 2014”
Apbalvojumam „Gada novadnieks” var izvirzīt ikvienu personu, kura
ar mērķtiecīgu un nesavtīgu darbu gada laikā ir veicinājusi Lielvārdes novada attīstību un/vai popularizējusi Lielvārdes novadu ārpus
tā robežām: ekonomikā; infrastruktūras sakārtošanā; transporta un
sakaru attīstībā; izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jomās; labdarībā, sociālajā un veselības aprūpē un vides sakārtošanā.
Pretendentus var pieteikt līdz 28. jūnijam.
Pretendentus apbalvojumam „Gada novadnieks” var izvirzīt jebkura fizis
ka vai juridiska persona, iesniedzot rakstisku ierosinājumu, kurā jānorāda:
• pretendenta vārds, uzvārds, nodarbošanās;
• iepriekšējā kalendārā gada nopelnu un sasniegumu apraksts, par kuriem
ierosina apbalvot;
• ziņas par iesniedzēju: vārds, uzvārds, dzīvesvieta, nodarbošanās, tālrunis
(juridiskām personām – nosaukums un juridiskā adrese).
Ierosinājumu apbalvojumam „Gada novadnieks” var iesniegt elektroniski

www.lielvarde.lv vai rakstot pieteikumu:
Lielvārdes novada pašvaldības domē, Raiņa ielā 11a;
Jumpravas pagasta pārvaldē, Daugavas ielā 6;
Lēdmanes pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”.
Apbalvojums “Gada novadnieks 2014” tiks pasniegts Lielvārdes novada
svētkos 24. jūlijā!

Viedokļi
Līga Grantiņa,

novada pašvaldības
izpilddirektora
vietniece
Lielvārdes novada simbolikai
jēga un saturs būs tikai tad,
ja idejas un „novada stāsti”
radīsies pašā novadā, tie būs
mūsu iedzīvotāju radīti, zīmē
ti un sacerēti. Konkursa mērķis

ir panākt, lai ikviens nova
da iedzīvotājs, paskatoties
uz mūsu simboliem, sare
dzētu tajos arī sevi, savus
kaimiņus, draugus un novad
niekus. Es ceru, ka mēs beidzot
tiešām varēsim sajust Lielvārdes,
Jumpravas un Lēdmanes iedzīvo
tāju vienotību, un jutīsimies šeit
kā vienā un, galvenais, vienotā
novadā!

Vita Volonte,

novada domes priekšsēdētāja vietniece
izglītības, kultūras un
sociālajos jautājumos
Šis ideju konkurss mūsu novadam ir
ļoti nozīmīgs. Pašu novada iedzīvo
tāju spēkiem radīts logo, moto un
leģenda dos cilvēkiem lielāku pie
derības sajūtu savam novadam. Tas

sekmēs novada atpazīstamī
bu kā Latvijas, tā starptautis
kā mērogā. Spēcīga simboli
ka un leģenda ļaus piesaistīt
arī vairāk tūristus. Mūsu novads
ir leģendām, vēsturiskiem noti
kumiem un teiksmām bagāts –
esmu pārliecināta, ka šī bagātī
ba būs lielisks iedvesmas avots
novada radošākajiem prātiem un
konkursā dalībnieku netrūks.

Novada vēstis
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Uzsākti ūdensapgādes tīklu būvdarbi Jumpravā
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
un kanalizācijas spiedvads no
sūknētavas Daugavas ielā 24,
šķērsojot īpašumus Daugavas
ielā 24, „Straumēni”, Daugavas
ielā 20 un Daugavas ielā 18.
Projektā notiekošos būvdarbus
veic PS „A.A. & būvkompānijas”,
ar kuru atklāta konkursa rezultā
tā ir noslēgts līgums par šo darbu
veikšanu 458 845,59 EUR apmērā.

Autoruzraudzību veic SIA “BELSS”,
būvuzraudzību nodrošina Pāvels
Brimerbergs. Būvdarbi jārealizē
līdz 2015.gada rudenim.
Aicinām iedzīvotājus būt sapro
tošiem un iecietīgiem, jo būvdarbu
dēļ uz noteiktu laiku ir jārēķinās ar
īslaicīgiem satiksmes ierobežoju
miem un traucējumiem Jumpravas
centrā.
Būvdarbi tiek veikti ERAF

līdzfinansētā projekta „Ūdens
saimniecības attīstība Lielvārdes
novada
Jumpravas
pagasta
Jumpravas ciemā” ietvaros, līgu
ma Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/081/100.
Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Egija Sniedzīte

Pabeigti būvdarbi Lielvārdes luterāņu baznīcā

Valsts un pašvaldību iestāžu
konsultācijas var saņemt, sazi
noties attālināti atbilstoši to
tīmekļa vietnēs norādītajai kon
taktinformācijai. Kā liecina ini
ciatīvas „Dienas bez rindām”
laikā veiktais pētījums, katrs
trešais e-pakalpojumu konsultā
ciju saņēmējs apņemas ar valsti
turpmāk sazināties elektronis
ki. Portāla www.latvija.lv „ē!”
sadaļā ir pieejams katalogs ar
vairāk nekā 240 valsts un paš
valdības iestāžu e-pakalpoju
miem. Tāpat vietnē var uzzināt,
kā soli pa solim sākt lietot e-pa
kalpojumus un kāda tehniska
sagatavošanās nepieciešama.

Izstrādāta finanšu
pakalpojumu
pieejamības karte

Lielvārdes evaņģēliski luteriskās draudzes locekļiem, baznīcas apmeklētajiem un visiem
lielvārdiešiem atvērta atjaunotā
Lielvārdes luterāņu baznīca. Trīs
mēnešu laikā atjaunota baznīcas
fasāde un jumts, un nomainīti 3
logi lūgšanu zālē.

Latvijas Komercbanku asoci
ācija (LKA) izstrādājusi Latvijas
„finanšu pamatpakalpojumu
pieejamības karti”. LKA atgādi
na, ka skaidras naudas darīju
mi, maksājumi ar karti, rēķinu
apmaksa un citas pamatdarbī
bas ar banku kontiem ir pieeja
mas visā Latvijas teritorijā vai
rāk nekā 1000 bankomātos, tur
pat 900 skaidras naudas izmak
sas punktos tirdzniecības vietās,
internetbankā un telefonbankā
visā Latvijas teritorijā. Finanšu
pamatpakalpojumu karte pie
ejama http://www.bankasoc.
lv/lv/pakalpojumu-parklajums/

Būvdarbus vadīja restaurators
Guntis Kurmis, savukārt būvdar
bu izpildi kontrolēja būvuzraugs
Dzintars Gailītis. Kaut arī būvdar
bi ir pabeigti, draudzei vēl saņem
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzī
bas inspekcijas atzinums par veikto
būvdarbu un izmantoto materiālu
atbilstību būvprojektam.
Būvdarbi veikti Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētā projek
ta „Lielvārdes luterāņu baznīcas
saglabāšana un sociālekonomiskā
potenciāla efektivitātes uzlabošana” (līgums Nr.3DP/3.4.3.3.0/14/
APIA/CFLA/026/007) ietvaros.

Stājušies spēkā
Komerclikuma grozījumi

Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Egija Sniedzīte

Jūnija beigās seminārs
„LLKC - Tavs palīgs, partneris šeit un tagad”
30. jūnijā Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā, Raiņa
11a, 3. stāva domes sēžu zālē notiks seminārs “LLKC - Tavs palīgs,
partneris šeit un tagad”.
Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra (LLKC) pakalpoju

Der zināt
Aicina izmantot
e-pakalpojumus

Jumpravas ciemā sākušies būvdarbi ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros, kas dos iespēju
Jumpravas iedzīvotājiem saņemt kvalitātes prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni.
Šovasar apjomīgi maģistrālā
ūdensvada tīklu būvdarbi notiks
vairākos objektos – Ozolu ielā,
Vidus ielā, Ziedu ielā, Dzelzceļa
ielā posmā no Inženieru ielas
līdz Ziedu ielai, Liepu ielā, Pirmo
bezdelīgu ielā un Daugavas
un Ceriņu ielas daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju iekšpagalmā
no Ozolu ielas līdz Vidus ielai.
Tāpat arī šogad tiks atjaunotas
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mi: konsultācijas, semināri, lekci
jas, u.t.t. Mājražotāju savstarpē

jās sadarbības forma un iespējas
efektīvākam uznācienam tirgū.
Produkcijas realizācijas vietas nova
dā (SIA “Garšas pietura”, SIA “Veina
Plus” u.c.). Vēlmes, vajadzības, risi
nāmie jautājumi - diskusijas.

Pieteikšanās līdz 19. jūnijam Egija Sniedzīte, tālr. 29181544,
e-pasts: egija.sniedzite@lielvarde.
lv.
Semināru atbalsta Lielvārdes
novada pašvaldība.

04. jūnijā stājas spēkā
Komerclikuma grozījumi,
kas paredz kapitālsabiedrī
bu pamatkapitāla pārrēķināša
nu no latiem uz eiro, ja uzņē
mums līdz nākamā gada 30.
jūnijam neiesniegs izmaiņām
nepieciešamos dokumentus.
Komerclikuma grozījumi neat
brīvo kapitālsabiedrības no pra
sību izpildes par pamatkapitā
la denomināciju – dokumenti,
kas apliecina izmaiņas, ir jāie
sniedz visām kapitālsabiedrī
bām. Līdz 2016. gada 30. jūni
jam būs spēkā atvieglojumi
– gan parakstu apliecināšanas
pienākumam, gan valsts node
vas un publikācijas apmaksai.

Piegādāts aprīkojums publiskajiem Pašvaldība aicina
iesaistīties projektā
interneta pieejas punktiem
„Proti un dari!”
Izmantojot elektroniskās iepirkumu sistēmas priekšrocības, publiskajiem interneta pieejas punktiem iegādāti un uzstādīti četri jauni
datori un piecas daudzfunkciju drukas iekārtas.

Lielvārdes novada pašvaldība
pašlaik realizē projektu, lai palie
linātu novada iedzīvotājiem iespē
jas lietot publisko internetu, un
pilnveido trīs esošos publiskos
interneta pieejas punktus (turp
māk – PIPP) novada bibliotēkās
– Lielvārdes pilsētas bibliotēkā,
Jumpravas un Lēdmanes pagas
tu bibliotēkās. Ņemot vērā arvien
pieaugošu iedzīvotāju nepiecie
šamību pēc interneta pakalpoju
miem, pastāvīgo interneta lieto
tāju skaita pieaugumu un aktīvu

bezvadu tīkla izmantošanu, papil
dus jau esošajiem PIPP tiek vei
doti vēl četrus jauni pieejas pun
kti. Jau jūnija beigās Sociālajā die
nas aprūpes centrā Lielvārdē un
Jumpravas pagasta pārvaldē būs
nodrošināta pieeja datortehnikai,
daudzfunkcionālai drukas iekārtai
un bezvadu internetam. Savukārt
laukumā pie Kaibalas skolas un
skvērā pie Lēdmanes pamatskolas
būs izveidotas bezvadu interne
ta piekļuves zonas. Jāatgādina, ka
projekta ietvaros izveidotajos un

pilnveidotajos PIPP netiks iekasēta
maksa par interneta un datorteh
nikas izmantošanu (izņemot dru
kāšanas pakalpojumu).
Iegādes veiktas Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētā pro
jekta „Publisko interneta pieejas
punktu izveide Lielvārdes novadā”
(projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/037) ietvaros.
Informāciju sagatavoja
projekta vadītāja Egija Sniedzīte

Lielvārdes novada pašvaldība aicina atsaukties jauniešus vecumā
no 15-29 gadiem, kuri šobrīd dažādu iemeslu dēļ (pārtrauktas
mācības, nav darba pieredzes pēc studiju beigšanas, jaunieši ar
īpašām vajadzībām) nemācās un nestrādā.
Pašvaldība aicina iesaistīties pro
jektā „Proti un dari!”, piedāvājot
katram individuāli izstrādātu mācī
bu programmu, ar mērķi palīdzēt
jauniešiem atgriezties izglītības
iestādē vai iekļauties darba tirgū,
tādējādi mazinot jauniešu bezdar
bu un uzlabojot viņu konkurētspē
ju. Dalība programmā ir bez mak
sas. Projekts tiek īstenots iniciatīvas
„Jauniešu garantija” ietvaros. Vairāk
par „Jauniešu garantiju” iespējams

lasīt www.jauniesugarantija.lv.
Pieteikties programmai var sazi
noties ar jaunatnes lietu speciālis
ti Renāti Mencendorfu pa e-pas
tu renate.mencendorfa@lielvarde.
lv ar norādi „NEET”, zvanot pa tāl
runi 29452874, vai personīgi pie
sakoties Lielvārdes novada domē,
Raiņa ielā 11A.
Informāciju sagatavoja
Jaunatnes lietu speciāliste
Renāte Mencendorfa
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„Lielvārdes Remtē” strādā
profesionāla un saliedēta komanda
Kopš 2014. gada 10. oktobra nozīmīgāko novada komunālo pakalpojumu sniedzēju, pašvaldības SIA „Lielvārdes Remte” vada Raitis
Baumanis. Viņam uzņēmuma vadību nācās pārņemt sarežģītā
situācijā – iepriekšējā valdes priekšsēdētāja no amata tika atsaukta
saistībā ar uzticības zaudēšanu, līdz ar to Raitim kopā ar darbinieku
komandu jārūpējas ne vien par „Lielvārdes Remtes” darba uzlabošanu, bet arī par iedzīvotāju uzticības atgūšanu.
Jūs amatā esat nedaudz vai- iekļauta arī informācija par kopējo
rāk kā pusgadu. Kādas izmaiņas mājas iedzīvotāju parādu.
šajā laikā notikušas „Lielvārdes
Jūs minējāt informācijas trūRemtē”?
Uzņēmums strādā pēc citiem kumu, kā vienu no negāciju
principiem – ievērojami augusi avotiem. Vai šobrīd situācija ir
pakalpojumu kvalitāte, sakārtota uzlabojusies?
Īsti nav izskaidrojuma tam,
grāmatvedība un finanses, darbī
bas ir pamatotas un izskaidrojamas, kāpēc iepriekš uzņēmuma spe
un notiek komunikācija ar katru ciālisti klientiem nav pietiekamā
klientu, kā arī darbs ar nemaksā apjomā snieguši skaidrojumus par
tājiem. Minēto darbības principu viņu ēkās veiktajiem darbiem vai
nodrošināšanai uzņēmumā strādā to izmaksām. Šāda rīcība radījusi
neliels, bet darbīgs kolektīvs, kurā negatīvas emocijas daudziem uzņē
katrs atbildīgs par konkrētu darbī muma klientiem. Šobrīd atsevišķu
iedzīvotāju rīcība, izplatot sagro
bas jomu. Tā ir
zītu informāciju par uzņēmumu,
profesionāla un
vairs netraucē uzņēmumam vei
saliedēta koman
dot konstruktīvas attiecības ar god
da, un tikai
prātīgiem klientiem, par ko
visi kopā mēs
liecina būtisks sūdzī
varam panākt
bu skaita samazi
labu rezultātu.
„Lūdzam
nājums, informē
Beidzoties vai
parādniekus slēgt
tāki klienti un
rākām tiesvedī
konstruktīva
bām, uzņēmums
vienošanos par pakāpekomunikācija
izpildīja tiesas
nisku parādu atmaksu.
par veicama
spriedumus, un
Slēdzot vienošanos,
jiem darbiem
vienošanās kār
tiek apturēta
un to finan
tībā
pārtrauca
līgumsoda procentu
sējumu. Tāpēc
darba attiecības ar
„Lielvārdes
tiesvedībās iesaistī
aprēķināšana.”
Remte”
aicina
tajiem darbiniekiem.
iedzīvotājus neļau
Liekās štata vietas ir lik
ties dezinformācijai, bet par
vidētas, samazinātas arī
administratīvās izmaksas. Diemžēl interesējošiem jautājumiem uzreiz
uzņēmuma vārds novada iedzīvo vērsties uzņēmumā – tikai tā jūs
tājiem saistās ar dažādām nega varēsiet saņemt kompetentas un
tīvām emocijām, negācijām, kas nepastarpinātas atbildes.
izskaidrojams vispirms jau ar iedzī
Kas tiek darīts „Lielvārdes
votāju neinformētību un vēl nese
nā pagātnē valdījušo klientu apkal Remtes” sniegto pakalpojumu
pošanas kultūras trūkumu. Ja kād kvalitātes uzlabošanai?
Pašreiz ir pabeigti projek
reiz, lai saņemtu atbildes uz iedzī
votāju iesniegumiem un sūdzībām, ti „Ūdenssaimniecības attīstība
bija jāsūdzas domes priekšsēdētā Lielvārdes novada Lēdmanes pagas
jam, tad šobrīd klientiem atbildes ta Lēdmanes ciemā”, „Pārvades
un skaidrojumi tiek sniegtas pēc un sadales sistēmas rekonstrukcija
būtības un noteiktajos termiņos. Lielvārdes pilsētas E.Kauliņa alejā”
Līdzekļu taupības nolūkos esam un „Pārvades un sadales sistēmas
atteikušies no 2014. gadā ieviestās rekonstrukcija Lēdmanes ciemā”.
avīzes, bet iedzīvotājiem aktuālā Dati par siltuma zudumiem tiek
informācija tiek publicēta rēķiniem apkopoti, un uzņēmums par tiem
otrā pusē. Šobrīd strādājam pie tā, informēs klientus. Bet jau ir zināms,
lai rēķini tiktu papildināti ar klien ka, piemēram, Lēdmanē, salīdzinā
tiem aktuālo informāciju par katras jumam ar iepriekšējo apkures sezo
mājas uzkrājumiem, nākotnē tiks nu, tie samazinājušies no 19% līdz

Novada vēstis

Uzsākts kriminālprocess pret
„Lielvārdes Remtes” bijušo vadītāju
3. jūnijā Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra ir pieņēmusi lēmumu par kriminālprocesa uzsākšanu
saistībā ar iespējamu ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu no bijušās pašvaldības SIA „Lielvārdes Remte” vadītājas
Olitas Krastiņas puses.
Šādu lēmumu tiesībsargi pie
ņēmuši, izskatot Lielvārdes nova
da pašvaldības pērnā gada 28.
oktobra, 22. novembra un 27.
novembra iesniegumus par Olitas
Krastiņas iespējamām prettiesis

kām darbībām laika posmā no
2014. gada maija līdz oktob
rim. Kriminālprocess uzsākts par
noziedzīgu nodarījumu izdarīša
nu, kas paredzēti Krimināllikuma
18. un 24. nodaļā.

„Lielvārdes Remtes” valdes priekšsēdētājs Raitis Baumanis (otrais no labās) sola konstruktīvu komunikāciju par
veicamajiem darbiem un to finansējumu.
4,8%. Ir uzlabota ūdens kvalitāte
Lēdmanē. Uzlabojumi ir. Un tie ir
redzami jau pašlaik.
Kā veicas ar uzņēmuma finansiālās stabilitātes nodrošināšanu?
Uzņēmumā vairāk nekā septi
ņus gadus nav veidoti uzkrājumi
šaubīgajiem debitoriem nepiecie
šamajā apmērā, uz ko norādījis
arī uzņēmuma revidents. Līdz ar
to 2014. gadā tika veikts uzkrā
jums šaubīgajiem debitoriem, kuru
parādi ilgāki par vienu gadu. Šādu
uzkrājumu veidošana nav radušos
parādu norakstīšana, tieši otrādi,
mērķis ir aktīva parādu piedziņa.
Finanšu gads noslēgts ar 487 892
eiro zaudējumiem, no kuriem lie
lāko daļu - 350 719 eiro sastāda
uzkrājumi šaubīgajiem parādnie
kiem, šobrīd finanšu situācija ir sta
bilizēta. Uzņēmums laicīgi norēķi
nājies par gāzi, elektroenerģiju un
atkritumu pakalpojumiem, kā arī
veikti visi līdzmaksājumi realizēto
projektu ietvaros.
Jāatzīmē arī, ka iepriekš viena
no „Lielvārdes Remte” būtiskāka
jām problēmām bija normatīvajiem
aktiem atbilstošu grāmatvedības
procesu un finanšu nodrošināšana.
Lai arī vēl joprojām, programmas
vai cilvēciskā faktora kļūdas dēļ, tiek
konstatēti atsevišķi kļūdaini rēķini,
šādu gadījumu skaits ir samazināts
līdz minimumam. Tāpēc neskaidrību
gadījumā lūdzam klientus vērsties
pie norēķinu grāmatvežiem perso
nīgi klientu pieņemšanas laikā vai
iesniedzot iesniegumu elektroniski
remte@remte.lv, kā arī personīgi pie
uzņēmuma sekretāres. Pārbaudot
informāciju, klientam tiks izskaidro
ta rēķinos iekļautā informācija, vai
neatbilstību konstatēšanas gadīju
mā veiktas korekcijas.
Zaudējumu lauvas tiesu „Liel
vārdes Remtei” sarūpējuši
ne
mak
sātāji. Vai ir cerības šos
parādus atgūt?
Pastāvošā situācija ar uzņēmuma
parādniekiem izveidojusies daudzu
gadu garumā, to varētu pat nodē

vēt par bēdīgu „tradīciju” – vienkār katrā no daudzdzīvokļu mājām, jo
ši nemaksāt “Lielvārdes Remtei”. māju nolietojums ir ievērojams un
Daļa vainas te jāuzņemas arī pašam atšķiras tikai veicamo darbu izmak
uzņēmumam, kurā darbs ar parād sas. Atsevišķu daudzdzīvokļu māju
niekiem nav bijis vienmērīgs, secīgs iedzīvotāji, kuru mājām iepriekš
un pietiekoši stingrs. Par sniegta veikti ārpuskārtas remontdarbi,
jiem pakalpojumiem nav norēķinā neraugoties uz pašu iesniegtajām
jušies vairāk nekā 1000 klientu un izmaksu tāmēm, nevēlas par tiem
kopējais parāds pārsniedz miljonu norēķināties. Tā rezultātā pastarpi
eiro! Un tas, protams, pastarpināti nāti cieš pārējie uzņēmuma klien
ietekmē arī godprātīgos maksātā ti, jo lai izvairītos no šādiem prece
jus. Uzņēmumā ir izstrādāta jauna dentiem, esam spiesti darbu veik
debitorparādu piedziņas kārtība, un šanu uzsākt tikai pēc saskaņoju
līdz ar to 2015. gadā regulāri tiek ma un finansējuma nodrošinājuma
veiktas dažāda rakstura piedziņas no dzīvokļu īpašnieku puses. Esam
darbības. Pašlaik vidēji mēnesī pie uzsākuši ikgadējo daudzdzīvokļu
dziņas darbības tiek vērstas pret māju konstruktīvo elementu, pie
apmēram 200 parādniekiem, kā guļošo teritoriju, inženierkomuni
rezultātā no nemaksātājiem katru kāciju apsekošanu, fotofiksāciju un
mēnesi ir atgūti nepilni 15 000 eiro. bojājumu apzināšanu. Tiek sagata
Kopējo parādu pieaugums faktiski voti apsekošanas akti, kuros fiksēts
ir apturēts. Arī turpmāk tiks veik ēku tehniskais stāvoklis. Ar šiem
tas visas iespējamās parādu pie aktiem un uzņēmuma sagatavotām
dziņas darbības pret klientiem, kuri darbu izmaksu tāmēm varēs iepa
nepilda savus pienākumus, tāpēc zīties pie namu pārziņa un mūsu
mēs lūdzam klientus veikt maksā mājas lapā www.remte.lv.
jumus savlaicīgi, bet parādniekus
labprātīgi sazināties un slēgt vieno
Ko vēlaties sagaidīt no
šanos par pakā
iedzīvotājiem?
penisku parādu
Iedzīvotājus par visiem intere
atmaksu. Šādu
sējošiem jautājumiem, kas skar
iespēju pēdē
„Lielvārdes Remti”, aicinu vēr
jo mēnešu laikā
sties personīgi pie uzņē
izmantojuši gan
muma speciālistiem
drīz simts klien
un neietekmēties
„Iedzīvotājus par
tu. Vēlos atgādi
no sagrozītas
nāt, ka slēdzot
visiem jautājumiem
un neprecīzas
vienošanos un
informācijas.
aicinu vērsties personīgi
daļēji apmaksā
Savlaicīgai
pie uzņēmuma speciālisjot parādus, tiek
konstruktī
tiem un neietekmēties
apturēta līgum
vu risināju
no sagrozītas un
soda procentu
mu rašanai
aprēķināšana, kā
aicinu dzīvok
neprecīzas
arī pastāv iespēja
ļu
īpašniekus
informācijas.”
dzēst daļu no līgumso
aktīvāk iesaistīties
da procentiem.
māju uzturēšanas jau
tājumos, informēt „Lielvārdes
Vai gaidāmi daudzdzīvokļu Remti” par mājām nepieciešama
māju remontdarbi?
jiem remontdarbiem un laicīgi lemt
Ēku tehniskā stāvokļa saglabāša kopsapulcēs par ēkai nepiecieša
nai un uzlabošanai līdzekļi ir iero majiem remontdarbiem, plānojot
bežoti, atbilstoši māju kopsapulcēs arī mērķa uzkrājumu veidošanu.
lemto finanšu resursu uzkrājumam.
Ilona Bērziņa,
Plānoto un ārpuskārtas remontdar
„Lielvārdes Novada Ziņu“
bu veikšana nepieciešama gandrīz
redaktore

Uzņēmēju aktualitātes
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Tā domā uzņēmēji
Kā vērtējat
Lielvārdes novada
„Uzņēmēju nedēļu”
uzņēmīgajiem?
Santa Ločmele
Lielvārdes
novada uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja

Aizsāktā tradīcija ir laba un parei
za, tā dod iespēju sanākt kopā
novada uzņēmējiem, veicinot pie
redzes apmaiņu un palīdzot nodi
bināt kontaktus. Ir apsveicami, ka
reizi gadā Gada balvas pasnieg
šanas ceremonijā tiek suminā
ti uzņēmējdarbības pārstāvji, kas
izcēlušies ar kvalitāti un izaugsmi.
„Uzņēmēju nedēļa”, manuprāt,
vēl „ieskrienas” uz savu patie
so mērogu. Šī bija pirmā reize,
kad uzņēmēji gāja uz skolām
un tikās ar jauniešiem, bet jūtu,
ka jauniešiem varam iedot vai
rāk, varam palīdzēt viņus virzīt
uz mērķi, tāpēc šī iniciatīva varē
tu vērsties plašāk. Ceru, ka turpi
nāsies arī biznesa ideju konkurss
jauniešiem.

Elita
Jaudzema,
SIA „LINU
MĀJA” valdes locekle

Patika, gan tirgus, gan gaumīgi
veidotais „Lielvārde var!” vakars.
Šogad piedalījāmies arī pasāku
mā „Kafeja ar vēstures aromā
tu”, kas notika Andreja Pumpura
Lielvārdes muzejā. Nākamgad
noteikti atvēlēsim vairāk laika
„Uzņēmēju nedēļas” pasāku
miem, tie mūsuprāt veido
ti interesanti un ir nepiecieša
mi, lai uzņēmēji sanāktu kopā,
iepazītos un dibinātu kontak
tus. Kvalitātes ziņā pasākums ir
audzis un ja var noturēt šo kvali
tātes latiņu, tad tas ir apsveicami!

Ieva Igaune,
SIA
„LENNEWARD
rabbitry”
valdes
locekle

Piedalījos pirmo reizi tādā pasā
kumā. Biju kā viena no uzņēmē
jiem, kas aizbrauca ciemos pie
bērniem Lielvārdes pamatskolā.
Domāju, ka viņiem ir vajadzī

Tradicionālā „Uzņēmēju nedēļa” –
jau otro gadu Lielvārdē sumina
labākos uzņēmējus
Sadzirdami un ar pozitīvām emocijām piesātināta aizritējusi nu jau tradicionālā
Lielvārdes novada „Uzņēmēju nedēļa” – virkne pasākumu, kuru noslēgumā godināti pērnā gada labākie novada uzņēmēji, uzņēmumi un uzņēmīgie novadnieki.
Pērn pavasarī Lielvārdes novada pašvaldība pirmo reizi organizēja izstādi – gadatirgu Lielvārdes uzņēmējiem un to sadarbības partneriem, kā arī pirmo reizi pasniedza balvas īpašā ceremonijā Lielvārdes novada uzņēmējiem - gada laureātiem „Uzņēmēju dienā”.
Šogad
Lielvārdes
novada
pašvaldība sadarbībā ar Lielvārdes
novada uzņēmēju biedrību un
Lielvārdes Attīstības fondu orga
nizējusi
Lielvārdes
novada
„Uzņēmēju nedēļu” uzņēmīgajiem,
iezīmējot, cerams, noturīgu tradīci
ju mūsu novada uzņēmējiem vel
tīto pasākumu spektrā. Turpinām
godināt uzņēmējus – laureātus
dažādās nominācijās, šoreiz rīko
jot dažādus pasākumus un aktivitā
tes Lielvārdes novada uzņēmējiem
nedēļas garumā – gan uzņēmēju
tikšanos ar 8. – 12. klašu jaunie
šiem Lielvārdes novada izglītības
iestādēs, gan atklāšanas pasāku
mu „Kafeja ar vēstures aromātu”,
gan „Sporta vakariņas” un modes

skati „Lielvārde var!”, gan izstā
di – gadatirgu ar jaunu kaulēšanās
tradīciju un pieaugušo spēļu ista
bu, ar tematiskajiem semināriem,
veselīgu uzkodu, sidra un uzņēmē
ju šašlika degustācijām, radošajām
darbnīcām bērniem un Uzņēmēju
forumu „Izaicinājumi un iespējas
Latvijā”. Savukārt „Uzņēmēju nedē
ļas” noslēgumā bija gada balvas
pasniegšanas ceremonija un balle.
Ceremoniju vadīja šovu virtuozs
Valters Krauze, klausītājus valdzi
nāja dziedātājas Ievas Kerēvicas
balss, bet uguns dejas skatījām
„Fire Spirit” izpildījumā.
Ar Lielvārdes novada uzņēmē
ju biedrības iniciatīvu tika uzsākta
arī jauna aktivitāte – ziedojumi, kas

šogad paredzēti Lielvārdes parka
labiekārtošanai. Iedzīvotāji un
viesi joprojām var ziedot šim mēr
ķim speciālajā kastītē Lielvārdes
Andreja Pumpura muzejā.
Paldies ikvienam par sadarbī
bu, smaidu un labticību pasāku
ma tapšanas gaitā, par kopīgi vei
dotu emociju, apsveikumu, balvu,
dāvanu, laika, finanšu un materiālo
resursu skaisto mozaīku uzņēmē
ju nedēļā.
Uz tikšanos nākamajā Lielvārdes
novada uzņēmēju sanākšanas
brīdī!

Airita Brenča,

Lielvārdes novada pašvaldības
Attīstības plānošanas un projektu
vadīšanas nodaļas vadītāja

Par aktīvu dalību „Sporta vakariņās” suminājām
SIA „ESTIRE”, SIA „ŠALKAS”, ZS „KUMELĪTES”, SIA „AZ BŪVE”, SIA „MĀRIS & Co”, SIA „Lūšu
Drava”, SIA „Lennewarden”, Lielvārdes Kuģotāju atbalsta biedrība, Publisko un privāto
partnerattiecību biedrība „Zied zeme”, SIA „Latvijas Jurists”, SIA „VEINA PLUS”.
1. vieta piešķirta komandai „Zvaigznīšu brīdis”, 2.vieta – „Jaunieši”, 3. vieta – „Auniņš Šons”,
4. vieta – „Trīs musketieri un Kristiāna”, 5.vieta – „Sportiskās Kumelītes”, bet 6. vieta – komandai „Salāti”.

Gadatirgus apmeklētāju balsojums
„Tirgus Meistaris” – SIA „MĀRIS & Co”, „Uzņēmīgākais Tirgvedis” –
SIA „Garšas pietura” un „Rosīgākais Tirgvedis” – SIA „Lūšu Drava”.

Modes skatē „Lielvārde Var!”
žūrijas vērtējumā galveno balvu un titulu «Radošākais modes mākslinieks 2015» saņē
ma Inese Delviņa un Elita Jaudzema ar izstrādāto kolekciju «Latvijas zīds».
Skatītāju vērtējumā balvu un titulu saņēma Rihards Igāns un Laura Grizāne par kolekciju “X+X”.

Gada balvas ceremonijā apbalvojumus saņēma uzņēmēji nominācijās:
„Gada ražotājs 2014” - SIA „Lāčplēsis ZF”; ”Gada tirgotājs 2014”- SIA “MĀRIS & Co”;
„Gada pakalpojums 2014” - SIA “SERVISS MŪŽĪBA”; „Gada debija 2014” - SIA „Jumpravas sidrs”;
„Gada amatnieks 2014” - SIA „LINU MĀJA”; „Gada sociālais partneris 2014” - SIA „LENNEWARD rabbitry”;
„Gada ēdinātājs 2014” - SIA „VEINA PLUS”; „Novada tēla popularizētājs 2014” - SIA „Lielvārds”;
„Lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs 2014” un
„Lielākais uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātājs 2014” - SIA „MRK Serviss”.
Akciju sabiedrības Attīstības finanšu institūcijas ALTUM balvu „Stabilākais sadarbības partneris”
saņēma Z. Dreiskas Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta ZS „Ķīvītes”,
Lielvārdes novada Jauniešu domes specbalvu - SIA „VEINA PLUS”,
PPP „Zied zeme” balvu par inovāciju un sociālo atbildī
bu - SIA „Izziņas un eksperimentu centrs „Lielvārdi””.
Latvijas darba devēju konfederācijas balvu saņēma Aivars Gribusts no SIA „Lielvārds”.
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Tā domā uzņēmēji
gas šādas tikšanās, informāci
ja un nākotnē perspektīvā būtu
biežāk jārada apstākļi, kur var
redzēt reālo uzņēmuma darbī
bu un arī praktiski padarboties
uzņēmuma vidē. Noslēguma
ceremonija ļoti patika, arī vakara
vadītājs bija izvēlēts lieliski, bet
gadatirgū, šķiet, varēja būt vairāk
dalībnieku.

Ilze
Kreišmane,

Lielvārdes
Attīstības
Fonda
valdes
priekšsēdētāja
Modes skatē „Lielvārde var!”
piedalījās 80 modeļi, asto
ņi modes mākslinieki un čet
ras frizētavas. Priecē, ka mūsu
talantīgie modes mākslinieki ar
katru gadu paši sev ceļ lati
ņu arvien augstāk. Un tādēļ arī
novada iedzīvotāji pasākumus
gaida ar arvien lielāku nepacie
tību. Tas dod stimulu jau tagad
sākt domāt par to, ko piedāvā
sim nākamgad. Vislielākais pal
dies visiem par atbalstu un gai
dīsim pasākumā „Lielvārde var!”
arī nākamgad.

Lelde Lūse,
SIA „Lūšu
Drava” valdes locekle

Īpaši liels prieks
bija par viesošanos Lielvārdes
novada skolās, jo skolēniem
nekad nebūs par biežu izdzirdēt,
ka arī esošie uzņēmēji reiz biju
ši tikpat nobijušies, bet aktīvi un
atvērti jauniem izaicinājumiem.
„Lūšu Dravas” jaunā paaudze
ar vislielāko nepacietību gaidī
ja „Sporta vakariņu” pasākumu,
jo tas solīja sportisku izdauzīša
nos kopā ar vecākiem. Tuvojoties
pasākumu sērijas kulminācijai,
piektdienas vakarā „Lūšu Dravas”
par tērpiem vairāk ieinteresētā
daļa apmeklēja vietējo modes
mākslinieku tērpu skati „Lielvārde
var!”. Noslēguma pasākumā ļoti
jauka ideja bija par video ierak
stiem, kuros balvu saņēmēji vie
sojās viens pie otra uzņēmumos
un iemēģināja roku sev neieras
tās nodarbēs. Pašvaldībai vēlam
neapstāties pie jau esošo cen
soņu godināšanas, bet turpināt
labi iesākto ar dažādiem atbal
sta pasākumiem esošiem un jau
niem uzņēmējiem.

Lielvārdes Amatnieku centrs
Rembates ielā 11, Lielvārdē

2015. gada jūnijā uzsāk nodarbības radošajās darbnīcās un rosina pavadīt brīvo laiku praktisku iemaņu un
teorētisko zināšanu paplašināšanai:
Otrdien, 16. un 30. jūnijā
Plkst. 12.00 – 14.00 bērniem un jauniešiem – radošo darbi
ņu grupa (tekstils, mezglošana, pērļošana). Dalības maksa
EUR 3.
Plkst. 14.00 – 18.00 pieaugušajiem – klūgu pīšana.
Dalības maksa EUR 10.
Trešdien, 17. jūnijā
plkst. 12.00 – 14.00 bērniem un jauniešiem – mazā jostu
skoliņa. Dalības maksa EUR 3.

Plkst. 15.00 – 18.00 pieaugušajiem – tautastērpu darināšanas
darbnīca. Dalības maksa EUR 10.
Ceturtdien, 18. un 25.jūnijā
Plkst. 12.00 – 14.00 bērniem un jauniešiem – gleznošana.
Dalības maksa EUR 3.
Plkst. 15.00 – 17.00 bērniem un jauniešiem – papīra māksla.
Dalības maksa EUR 3.
Plkst. 18.00 – 20.00 pieaugušajiem – gleznošana.
Dalības maksa EUR 5.

Piektdien, 19. un 26. jūnijā
Plkst. 12.00 – 14.00 bērniem un jauniešiem – keramikas
darbnīca. Dalības maksa EUR 3.
Plkst. 16.00 – 19.00 pieaugušajiem – aušana.
Dalības maksa EUR 10.
Pieteikties dalībai nodarbībās pa tālruni 27144044
(Edīte) vai e-pastā lielvardes-amatnieki@inbox.lv.
Informācija Lielvārdes Amatnieku centrā, Rembates
ielā 11, Lielvārdē. Darba laiks jūnijā no otrdienas līdz
piektdienai, plkst. 12.00 – 18.00.
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Drīz dzīvosim XI Latvijas skolu jaunatnes
No 2015. gada 6. – 12. jūlijam Rīgā norisināsies XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētki – lielākie, nozīmīgākie un
senākie skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētki Latvijā.
Šogad no Latvijas novadiem galvaspilsētā sabrauks 37 400 bērnu
un jauniešu.
Nedēļas laikā paredzēta plaša
programma ar vairāk nekā piec
desmit dažādām aktivitātēm, kas,
protams, ietvers arī tradicionālos
pasākumus – Svētku gājienu, tautas
deju lielkoncertu Daugavas stadio
nā, noslēguma koncertu Mežaparka
Lielajā estrādē, pūtēju orķestru
koncertu, svētkus Vērmanes dārzā,

folkloras kopu koncertu, atklāšanas
pasākumu 11. novembra krastmalā
un garīgās mūzikas koncertu. Šajos
Svētkos pirmoreiz notiks mūsdie
nu deju lielkoncerts un kokļu mūzi
kas koncerts. Svētku sauklis ir „Pats
skani, līdzi skani”.
Svētku noskaņu palīdzēs radīt
arī saturiskais ietvars – BURT(u)

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 5.-9.klašu koris (18 dalībnieki) –
vadītājs Antonijs Kleperis.

BURVĪBA –, kad sākumā ir burts,
pēc tam zilbe, bet zilbes veido
vārdus. Vārdi, ko apbur mūzika,
kļūst par dziesmām, bet raiti ritot
rotaļīgā ritmā, dziesma pārtop par
deju. Ar šo domu Svētku laikā tiks
iedzīvinātas 33 Latvijas vērtības,
un tāpēc svētku dalībnieku, skatī
tāju un sabiedrības izvēlētos vār
dus izdziedās, izdejos, atskaņos un
radoši parādīs visdažādākajos vei
dos Svētku dalībnieki.
Varam lepoties ar sava nova
da Svētku dalībnieku veikumu, jo
Lielvārdes novadu XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svēt
kos pārstāvēs 191 dalībnieks no
astoņiem kolektīviem. Lai piedalī
tos Svētkos, kolektīvi ilgi un pacie
tīgi regulāros mēģinājumos apgu
vuši un slīpējuši Svētku repertuāru,
neskaitāmās skatēs pierādījuši savu
prasmi dziedāt, dejot, spēlēt teātri,
stāstīt stāstus, spēlēt tautas mūzi
kas instrumentus, un darījuši to
ar aizrautību. Mūsu novada kolek
tīvi piedalīsies gan dziesmu un
deju lielkoncertos, gan Vērmanes
dārza svētkos. Lielvārdes novada
bērnu darbus varēs aplūkot izstā
dē „Rakstu darbi” Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzejā. Novada bērni un
jaunieši būs arī mūsdienu deju liel
koncerta un kokļu mūzikas koncer
ta dalībnieki.
Lai
Lielvārdes
novada
Dalībniekiem raits dejas solis un
skanīgas balsis, lai tālu aizskan
kokļu skaņas un izdodas teāt
ra sports! Veiksmīgus svētkus un
neaizmirstamus iespaidus vēlam
gūt visiem XI Latvijas skolu jaunat
nes dziesmu un deju svētku dalīb
niekiem un atbalstītājiem!

Lielvārdes Mūzikas skolas koklētāju kvartets (4 dalībnieki) – vadītāja Agnese Puriņa.

Linda Caune,

Lielvārdes novada pašvaldības
izglītības speciāliste

Bērnu deju kolektīvs “Rītupīte” (20 dalībnieki) – vadītāja Jolanta Kirsanova.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas teātra grupa “Bumbulis” (5 dalībnieki) – vadītāja Aija Krompāne.

ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VEICINĀŠANAI
JA ESI VECUMĀ NO 18-30 GADIEM,
AICINĀM TEVI UZ INFORMATĪVO DIENU
2015.GADA 18. JŪNIJĀ PLKST. 10:00, OGRĒ, BRĪVĪBAS
33, OGRES NOVADA PAŠVALDĪBAS, 2.STĀVA ZĀLĒ
PROGRAMMĀ:

NOVADA PAŠVALDĪBAS RUNAS VĪRU UZRUNAS JAUNIEŠIEM
• OGRESINFORMĀCIJA
PAR APMĀCĪBU DIENU PLĀNU, PASĀKUMA
• MĒRĶI, UZDEVUMIEM,
REZULTĀTIEM UN IESPĒJĀM
FINANŠU INSTITŪCIJU PĀRSTĀVJU INFORMĀCIJA
•VEIKSMES
STĀSTI NO UZŅĒMĒJIEM UN KONKURSA
•
„LAUKIEM BŪT” LAUREĀTIEM IEPRIEKŠĒJOS GADOS
IESPĒJAS PIEDALĪTIES KONKURSĀ „LAUKIEM
•BŪT”
AR IESPĒJU IEGŪT NAUDAS BALVAS
DALĪBA PASĀKUMĀ BEZMAKSAS
SĪKĀKA INFORMĀCIJA: WWW.LAUKUTIKLS.LV
KONTAKTINFORMĀCIJA:
LIENE DREISKA, t.28331239, e-pasts: liene.dreiska@llkc.lv

Bērnu vokālā studija „Mikauši” (12 dalībnieki) – vadītāja Baiba Klepere.

Fakti:
Pirms 55 gadiem

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vēsture aizsākās 1960. gada 23. jūnijā, kad pirmo reizi Rīgā
pulcējās 8539 dziedātāji no 178 skolām un 1200 dejotāji. Piecdesmit gadus vēlāk - X Latvijas skolu jaunat
nes dziesmu svētkos , kuri notika 2010. gada jūlijā, piedalījās jau 30 975 dalībnieki no 1305 kolektīviem. XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuri notiks 2015. gada 6.-12. jūlijā Rīgā, piedalīsies vairāk
kā 37 000 bērnu un jauniešu no visas Latvijas.

Pirmie svētki pēc neatkarības atgūšanas

Pirmie jaunatnes dziesmu un deju svētki pēc Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas notika 1995. gadā, un
tajos piedalījās 30 000 dalībnieki. VII Jaunatnes dziesmu un deju svētku moto skanēja „Māja. Sēta. Latvija”,
bet svētku simboli bija svētku simboli bija gailis, Sprīdītis un Lutausis. Šajos svētkos aizsākās tradīcija sniegt
labdarības koncertus sanatorijās, bērnunamos un slimnīcās.
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Dziesmu un deju svētku zīmē

Bērnu un jauniešu deju kolektīvs “Pūpolītis” (97 dalībnieki), kura mākslinieciskā vadītāja ir viena no Svētku virsvadītājām Iluta Mistre.

Lielvārdes Mūzikas skolas koris „Lielvārde” (27 dalībnieki) – vadītāja Baiba
Klepere.

Jumpravas speciālās internātpamatskolas zēnu vokālais ansamblis (5 dalībnieki) -vadītājs Antonijs Kleperis.

Notikums

Mūsējie pošas uz Latvijas Jaunatnes Olimpiādi!
Jau jūlijā Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē tiks noteikti labākie
Latvijas jaunie sportisti olimpiskajos sporta veidos. Tās ir valsts
nozīmes uz olimpiskajiem pamatprincipiem balstītas sporta sacensības, kurās jaunie sportisti sacentīsies arī par tiesībām pārstāvēt
Latviju Eiropas Jaunatnes olimpiādē.
No 3. līdz 5. jūlijam Jaunatnes
vasaras Olimpiāde galvenokārt
norisināsies Vidzemē – Valmierā
un Cēsīs, bet vēl dažu sporta veidu
sacensības arī citviet Vidzemē, kā
arī Rīgā. Zināms, ka dalībai olim
piādē pieteikušās 86 pašvaldības,

Fakti:
Latvijas Jaunatnes
vasaras Olimpiādes
sacensību norises vietas

un kopējais sportistu skaits ir 3614.
Kopumā tiks izcīnīti 236 medaļu
komplekti. Latvijas novadu koman
das sacentīsies 27 sporta veidos
vairākās pilsētās. Rīkotāju pilsētas
var izvēlēties vienu sporta veidu,
kurš nav Olimpiskais sporta veids,

Fakti:
Jaunatnes olimpiāde Latvijā

Pirmās Latvijas jaunatnes olimpiskās dienas vasaras sporta veidos
Latvijā notika 1992.gadā, bet 1994.gadā tās tika organizētas arī ziemas
sporta veidos. Pirmo reizi skolas vecuma sportistiem bija nodrošināta
līdzdalība sacensībās ar atklāšanas un noslēguma ceremoniju, olim
piskās lāpas aizdegšanu un olimpiskā karoga pacelšanu. 2002.gadā
Latvijas jaunatnes olimpiskās dienas pārauga par Latvijas jaunatnes
olimpiādi ar vairāk nekā 5000 lielu dalībnieku skaitu no visas Latvijas.
Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde notiek reizi divos gados.

Eiropas jaunatnes Olimpiāde

Pirmās Starptautiskās jaunatnes Olimpiskās dienas sarīkoja 1987.gadā
par godu Nīderlandes Olimpiskās komitejas 75.gadu jubilejai, un tajās
piedalījās astoņsimts 12 līdz 17 gadus jauni sportisti no sešām Eiropas
valstīm. Sākot ar 1991.gadu Eiropas Jaunatnes olimpiāde vasaras sporta
veidos notiek katru otro gadu, bet no 1993.gada notiek Eiropas jaunat
nes olimpiāde ziemas sporta veidos. Gan sporta veidu klāsta, gan cere
moniju ziņā sacensības līdzinās Olimpiskajām spēlēm. Šovasar Eiropas
Jaunatnes olimpiāde notiks Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi.

U16 florbola komanda – Latvijas čempionāta bronzas laureāti.
Foto: Māris Rožāns
un iekļaut sacensību programmā
kā paraugdemonstrējuma sacensī
bas. Šogad rīkotāji kā neolimpisko
disciplīnu savā programmā ir izvē
lējušies florbolu.
Arī Lielvārdes novada jaunie
sportisti komplektē savu delegā
ciju, bet kvalifikāciju Olimpiādei
vēl nav izpildījuši florbolisti. Lai
kļūtu par Olimpiādes dalībniekiem,
Lielvārdes novada komandai jāie
gūst kvalifikācijas grupā vismaz
otrā vieta. Kvalifikācijas kārta nori
sināsies 20.jūnijā Lielvārdes novada
sporta centrā. Rezultāts ir sasnie
dzams, jo komanda ir nokomplek

tēta ar Latvijas florbola jaunatnes
līgā spēlējošo U16 komandu un tre
neri Kasparu Kreimani, kuri šogad
izcīnīja augsto 3.vietu visā līgā.
Ceram uz veiksmīgu rezultātu!
Delegācijās sastāvā ir arī spor
ta karalienes – vieglatlētikas pār
stāvji, kuri ir treneru Ivetas Puķītes
un Jevgēņija Liepas audzēkņi. Lai
kvalificētos Olimpiādei, vieglatlēti
kas sportistiem bija jāuzrāda rezul
tāts sacensībās atbilstoši normatī
vos prasītajam. Vieglatlētikas dis
ciplīnās mūsu novada komandu
pārstāvēs Jānis Gržibovskis, Aiga
Bernāne, Signe Dātava, Santa

Valmiera: badmintons, bokss,
futbols, handbols, peldēša
na, svarcelšana, vieglatlētika,
mākslas vingrošana un volejbols
un pludmales volejbols;
Cēsis: basketbols, cīņa, džudo,
galda teniss, loka šaušana, pau
košana, MTB un šosejas riteņ
braukšana, teniss un taekvondo;
Burtnieku novads: burāšana,
golfs un BMX riteņbraukšana;
Kocēnu novads: jātnieku sports,
regbijs un triatlons;
Jūrmala: airēšana;
Limbažu novads: smaiļošana
un kanoe airēšana;
Valkas novads: šaušana;
Rīga: sporta vingrošana.
Didriksone, Annija Leleva, Anna
Evija Nusberga, Zanda Plaude,
Valts Oskars Lejnieks, Jānis Zeļģis.
Novēlēsim mūsu sportistiem veik
smīgus startus un iespēju izbaudīt
sporta svētkus!

Agris Pikšens,

Lielvārdes novada sporta darba
organizators
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Jumpravas speciālajā
internātpamatskolā atklāj
sajūtu taku

Jumpravas speciālajā internātpamatskolā tapis unikāls aktīvās
atpūtas un rehabilitācijas objekts – sajūtu taka. 60 metru garā
taka veidota pašu spēkiem, piedaloties skolas darbiniekiem un
bērniem. Katrs devis savu ieguldījumu tās tapšanā. Ideja par takas
izveidi radusies, domājot par bērnu rehabilitācijas iespējām.
Skolas direktore Benita Lisovska
atklāj: „Takas veidošana skolā
apvienota ar mācību procesu.
Pārsvarā to veidoja 5. līdz 9. kla
ses zēni. Amatu mācības stundās
iemācītās prasmes varēja pielietot
praktiskā darbībā. Skolotāja Ilmāra
Priekuļa vadībā zēni mērīja, raka,
urba un zāģēja un varēja skaid
ri redzēt, ka šāda darbošanās ar
jau redzamu mērķi un sasniedza
mu rezultātu, bērnus iedvesmo

ja vairāk nekā vienkārša prasmes
apgūšana. Darbs notika arī projektu
nedēļas laikā, kad 4. klases audzēk
ņi mežā lasīja čiekurus un sūnas, ko
vēlāk paši klāja takas izveidotajos
posmos.”
Taka palīdzēs bērniem ne tikai
rehabilitācijas procesā ārstniecis
kās vingrošanas nodarbībās, bet arī
pasaules izziņas, sava ķermeņa un
sajūtu izpratnes procesā. Palīdzēs
saprast, kas ir auksts, karsts, mīksts

Lielvārdes Novada Valodu Centrs
noslēdz pirmo mācību gadu

vai ass. Jau pats takas veidošanas pro
cess ļāva bērniem iepazīt dabas materiālu
dažādību – koks, čiekurs, akmens, sūnas.
Lasot, klājot, apstrādājot šos materiālus,
veidojas izpratne par daudzajām dabas
faktūrām.
Neskatoties uz lietaino laiku, taku izmē
ģinātgribētāju netrūka. Skolas darbinieki,
bērni un viesi – visi vēlējās sajust šo īpašo
pēdu masāžu. Lielvārdes novada pašval
dības izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe
un speciāliste Linda Caune takas „61.
metra” turpinājumam dāvāja pašu vāktu
dabas materiālu.

Gundega Puča,

novada informācijas
līdzekļu redaktore

Skolēniem brīvlaikā iespējas
strādāt un mācīties netrūkst
Skolas mācību gads ir aizritējis, un skolēni pēc spraigā mācību gada
grib gan atpūsties, gan iegūt jaunu pieredzi vasarā strādājot.

Par paveikto gandarīti (no kreisās) Inta Gaveika, Inese Ansone, Sandra
Ķestere, Ilze Kreišmane, Juris Štelmakers un Ilze Briede.
Sestdien, 30. maijā bija iespēja sveikt Lielvārdes Novada Valodu
Centra pirmo izlaidumu, kā arī ar gandarījumu atskatīties uz
veiksmīgu Centra pirmo gadu.
No sirds apsveicu visus absol
ventus par neatlaidību, apņēmī
bu un lielo ieguldīto darbu. Pirmā
un otrā grupā tikās divas reizes
nedēļā 1.5 stundu garās nodarbī
bās. Es ar Jums visiem ļoti lepo
jos! Apliecību par pilnās 100 stun
du programmas beigšanu saņē
ma Inese Ansone, Māra Blūzma,
Ilze Briede, Inta Gaveika, Sandra
Ķestere, Juris Štelmakers, Guntis
Antons, Einars Kancāns, Agneta
Liepiņa, Ilona Misāne, Baiba
Karāne, Dace Rasa, Inese Strazda
un Artūrs Rubenis.
Centrs turpmāk paredz turpi
nāt angļu valodu kursus kā arī ar
laiku piedāvāt apmācības citās
valodās. Aicinu nopietnus mācī
ties gribētājus sazināties ar mani.
Rudenī paredzu piedāvāt īpašas

apmācības jauniešiem, kam ir
interese kļūt par valodu pedago
giem. Piedāvāsim arī angļu valo
du maziem bērniem. Centrs turpi
nās piedāvāt privātstundas angļu
valodā, sagatavošanos kursus
valsts eksāmenam angļu valo
dā kā arī TOEFL, IELTS, GRE un
GMAT eksāmeniem, un tulkojuma
pakalpojumus.
Pirmā tikšanās reize jauna
jā mācību gadā paredzēta 5.
septembrī Lielvārdes Novada
Valodu Centrā, Lāčplēša ielā 13.
Aicinu sazināties interesentus par
jebkādiem ar valodu apguvi saistī
tiem jautājumiem. Novēlu visiem
novada iedzīvotājiem saulainu
vasaru ar krietnu devu atpūtas.

Ilze Kreišmane,

Lielvārdes Novada Valodu Centrs

Lielvārdes pamatskola piedalījusies
„Grāmatu maiņas dienas” pasākumā
Maija sākumā Lielvārdes pamatskolā 5. – 9. klašu skolēniem tika
organizēts pasākums „Grāmatu maiņas diena”, kuru rīkoja Latvijas Universitātes Informācijas pārvaldības studentes. Pasākuma
mērķis bija veicināt bērnu lasīšanas interesi un padarīt grāmatu
dzīves ciklu aktīvāku, lai tās tiktu lietderīgi izmantotas.
Tika nodotas grāmatas, kas
ģimenē nav nepieciešamas un
ir labā stāvoklī. Lielākoties tika
atnesta daiļliteratūra, taču bija
arī dažas uzziņu, padomu, mācī
bu un dzejas grāmatas. Kopumā
tika nodotas 54 grāmatas.
Lielāko aktivitāti izrādīja piekto
un astoto klašu grupas.
Pasākuma laikā studentes
informēja par ārvalstu pieredzi
maiņas punktu veidošanā un
dažādiem bibliotēku, labdarības
veikalu, sociālo portālu domu
biedru grupu veidotajiem maiņas

vai nodošanas punktiem Latvijā.
Tā kā šāds pasākums skolā noti
ka pirmo reizi, tad skolēnu akti
vitāti var vērtēt pat ļoti pozitīvi.
Kopumā tika paņemtas 30 grā
matas, taču pārējās pēc vajadzī
bas tiks izdalītas skolas bibliotē
kai, Lielvārdes pilsētas bibliotēkai,
kā arī veikaliem „Otrā elpa” un
„Hopen”, kas iesaistās labdarības
projektu veidošanā.

Evija Mūrniece,

LU informācijas pārvaldības
studente

Arī šajā vasarā Lielvārdes nova
da pašvaldība piedāvā iespēju liet
derīgi izmantot savu brīvlaiku, un
tāpēc jau aprīlī skolēni, kuri ir 13
– 14 gadu vecumā, pieteicās dar
bam Lielvārdes novada pašvaldības
iestādēs. Pavisam reģistrējušies 87
skolēni, un vasaras trijos mēne
šos visiem skolēniem tiks nodroši
nātas darbavietas. Skolēni strādās
2 nedēļas, katru dienu 4 stundas,
un darba laikā pašvaldība, pro
tams, nodrošinās skolēnu veselī
bas apdrošināšanu. Bērni saņems
darba algu un atvaļinājuma kom
pensāciju par nostrādāto laiku.
Skolēni veiks dažādus savam
vecumam atbilstošus darbus gan
Lielvārdē – Sporta centrā, VPII
„Pūt vējiņi”, A.Pumpura Lielvārdes
muzejā, kultūras namā „Lielvārde”,
administrācijas pašvaldības īpa
šumu apsaimniekošanas nodaļā
un Dienas aprūpes centrā –, gan

Lēdmanes pagastā – Lēdmanes
pagasta pārvaldē un Lēdmanes
pamatskolā –, gan Jumpravas
pagastā - VPII „Zvaniņš”, Jumpravas
pagasta pārvaldē un Jumpravas
kultūras namā.
Savukārt 15 līdz 20 gadus
sasniegušie jaunieši pieteicās
Valsts Nodarbinātības aģentūrā uz
Lielvārdes novada uzņēmēju pie
dāvātajām darbavietām. Šovasar
30 jaunieši trīs mēnešu garu
mā strādās SIA „Veina Plus”, SIA
„Māris & Co”, SIA „Ogres Ziņas”, SIA
„Remte”. Paldies Lielvārdes uzņē
mējiem par atsaucību un vēlmi
nodarbināt novada jauniešus savos
uzņēmumos!
Kā katru gadu, pateicoties
Lielvārdes novada Sociālā dienesta
darbinieku iniciatīvai un izdomai,
notiks dienas nometnes – „Zaļā
cepure” un „Zaļā Jumprava”. Uz šīm
nometnēm bērni tiek uzaicināti no

sociālā riska ģimenēm. Pašvaldības
līdzfinansējumu vasaras nometņu
projektu konkursā šogad saņēmu
šas vēl divas nometnes – biedrības
„Mēs Jumpravai” organizētā dienas
nometne „Raibā nedēļa” sākumsko
las bērniem Jumpravā un Kultūras
un izglītības fonda „Upe” organi
zētā nometne bērniem ar īpašām
vajadzībām. Šī nometne šogad plā
nota Līgatnes pagastā. Pašvaldībā
saskaņojumu nometnēm vēl saņē
mušas vairākas nometnes, tur
klāt nometņu reģistrs regulāri tiek
papildināts. Sīkāku informāciju par
nometņu norises laiku un saturu,
par vecāku līdzfinansējumu varat
iegūt Lielvārdes novada mājas lapā
www.lielvarde.lv.
Lai visiem saulaina un jaukiem
iespaidiem bagāta vasara, un kat
ram izdodas atrast patīkamu un
lietderīgu nodarbi lielajā brīvlai
kā!

Inga Reķe,

novada pašvaldības izglītības
nodaļas vadītāja

Lielvārdes pamatskolā notiek apmācības
Edinburgas hercoga jauniešu programmā „Award”
Jau otro gadu Lielvārdes pamatskolas skolēniem ir iespēja
darboties Starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmā „Award”, kur
ikviens jaunietis vecumā no 14
gadiem var attīstīt savu prātu,
ķermeni un garu.
Jauniešiem vasarā jādodas pie
dzīvojumu ceļojumā, bet pirms
tam jāsagatavojas treniņnodarbī
bās. Šogad apmācības divas dienas
norisinājās Lielvārdes pamatskolā,
kur ir lielākā un aktīvākā „Award”
grupa Latvijā. Mugursomām, pozi
tīvu noskaņojumu un vēlmi dar
boties bruņojušies, 22 Lielvārdes
pamatskolas un divi Taurupes
„Award” dalībnieki mācījās darbo
ties ar kompasu un karti, sakārtot
ceļasomu, sniegt pirmo palīdzību,
saplānot maršrutu, iekurt ugunsku
ru un sastādīt pilnvērtīgu ēdienkarti.
Izmēģinājuma ceļojumā pārbaudī
jām prasmi darboties komandā. Lai
cits citu iepazītu, komandas veidoša

No dabas materiāliem top vārds „Award”.
Foto: Stella Blumfelde, „Award” zelta līmeņa dalībniece
nas nodarbībās iesaistījāmies jautrās
spēlēs. „Jo programmas dalībnieki ir
draudzīgi”, saka Lielvārdes pamat
skolas „Award” programmas vadītā
ja skolotāja Inga Blumfelde.
Apmācību laikā norisinājās arī
kopīga „Award” vecāku un dalīb
nieku sapulce. Tāpat kā mēs, arī
mūsu vecāki ir ļoti ieinteresē
ti līdzdarboties šajā programmā.
Madaras Lipiņas vecāki un Dāvida
Zaiceva mamma vadīja nodarbības.

Pateicamies par atsaucību Kristapa
Krūkas mammai un visiem dalīb
nieku vecākiem, kuri ir kopā ar
saviem bērniem „Award” pasāku
mos. Paldies par atbalstu mūsu sko
las direktoram Andim Pētersonam!
Mēs lepojamies, ka mūsu skolā ir
tik daudz atsaucīgu, mērķtiecīgu un
atraktīvu jauniešu!

Lāsma Ločmele,

Lielvārdes pamatskolas bronzas
līmeņa „Award” dalībniece
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Novada amatierteātri plūc
laurus amatierteātru skatē
Ogres, Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma novadu amatierteātru skati
šogad organizēja tieši lielvārdieši. Divu dienu garumā teātra mīļotājiem bija lieliska iespēja bez maksas noskatīties 14 izrādes.
Izvērtējot iestudējumu kvalitā
ti, žūrijas komisijas priekšsēdētājs
– amatierteātru virsrežisors Jānis
Kaijaks – atzīmēja dalībnieku un reži
soru lielo ieguldījumu, kas šogad ir
vainagojies ar ļoti labiem panāku
miem. Lēdmanieši atguva savu agrā
ko „formu”, jumpravieši, kā vienmēr,
izcēlās ar ļoti interesantu režiju un
izpildījumu, Lielvārdes Pensionāru
biedrības seniori „dega” tā, ka žūrija
brīnījās un sajūsminājās pat pēc izrā
des beigām, bet Lielvārdes tautas

teātris saņēma piedāvājumu dalī
bai amatierteātra svētkos Latvijas
Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā.
Tomēr visaugstākos rezultātus
skatē ieguva Aijas Krompānes vadī
tā jauniešu teātra studija „Degsme”.
Trīs Leldes Stumbres viencēlieni
izvirzīti uz reģionālo skati „Gada
izrāde 2015”. Vita Mazitāne, Toms
Streilis, Elīza Streile, Agris Ancveriņš,
Jānis Mazitāns, Rūta Melle, režisores
Aija Krompāne un Indra Tilaka skatē
sevi apliecināja izcili. Un nu jau jau

nieši var domās gatavoties aug
stākiem pārbaudījumiem. Paldies
visiem novada amatierteātriem
par ieguldīto darbu un augstajiem
rezultātiem!
Sirsnīgs paldies kultūras nama
„Lielvārde” kolektīvam. Divās die
nās nostrādājām „tikai” 26 stundas.
Īpašs paldies Agrim Ancveriņam,
Ivetai Bulei un Santai Začai-Ūdrei!
Lai slavēta arī zupiņa, darbinieces
un vadība kultūras nama „Lielvārde”
kafejnīcā „Bacca”!

Dace Jansone,

novada pašvaldības kultūras darba
vadītāja

Jaunieši un izglītība
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Mūsējie – skates laureāti
I pakāpes laureāti

Lielvārdes jauniešu teātra studijai „Degsme” ar L.Stumbres viencēlienu
„Sūdi”, režisore Aija Krompāne (49 punkti);
Lielvārdes jauniešu teātra studijai „Degsme” ar L.Stumbres viencēlienu
„Vēja stikls”, režisore Indra Tilaka (47 punkti);
Lielvārdes jauniešu teātra studijai „Degsme” ar L.Stumbres viencēlienu
„Līst”, režisore Aija Krompāne (47 punkti);
Lielvārdes Tautas teātris ar J.Akurātera lugu „Vecie un jaunie”, režisors
Kārlis Lišmanis (44 punkti);
Jumpravas amatierteātris ar R.Blaumaņa lugu „Žogam, ko prāts
uzceļ…”, režisore Kristīne Klētniece (44 punkti);
Lielvārdes pensionāru biedrības senioru teātris „Paši” ar P.Putniņa lugu
„Paši pūta, paši dega”, režisore Skaidrīte Tilaka (44 punkti);
Lielvārdes jauniešu teātra studija „Degsme” ar A.Lindgrēnas „Brālītis un
Karlsons…”, režisore A.Krompāne (41 punkts).

II pakāpes laureāti

Lēdmanes amatierteātris ar V.Lodes „Negausīgā laime”, režisore Alda
Račika (39 punkti).

Lielvārdē popularitāti iemanto Montessori pedagoģijas centrs
Arvien lielāku popularitāti novadā iegūst viens no alternatīvās pedagoģijas novirzieniem, t.s. Montessori pedagoģija. Centrs oficiāli atklāts Lielvārdē 2007. gadā, taču tieši šobrīd pašvaldības savulaik
atbalstītā triju lielvārdnieču iecere ieguvusi īpašu popularitāti.
Ideja par Montessori pedagoģi
jas kabineta atvēršanu Lielvārdē
Elitai Kalniņai un Dacei Gailītei
dzima 2006.gadā, kad viņas
absolvēja Montessori atvese
ļojošās pedagoģijas kursus un
viņām pievienojās arī logopēde
Ilze Bērtulsone. „Bērnu ar īpašām
vajadzībām vecāki paši nonāca pie
risinājuma, kas vajadzīgs viņu bēr
niem,” stāsta Elita Kalniņa, viena
no nodibinājuma “Mārīte ABC”
dibinātājām.

Uz nodarbībām vecākiem bērni
šobrīd jau jāpieraksta rindā. Bērni
var apmeklēt Montessori nodar
bības un logopēdu, vecākiem ir
iespējams konsultēties ar psiholo
gu. Šeit notiek mūzikas un mākslas
terapijas nodarbības, kas sekmē
bērnu personības attīstību, iemā
ca tikt galā ar emocijām un veici
na runas un dzirdes attīstību, kā arī
„Montessori rīti” – attīstošas nodar
bības nelielām trīs līdz sešu gadu
vecu bērnu grupām. Regulāri cen

tru apmeklē ap 40 bērnu vecuma
diapazonā no pieciem mēnešiem
līdz 12 gadiem. Tie ir gan bērni ar
īpašām vajadzībām, gan arī tādi,
kas vēlas labāk sagatavoties skolas
apmeklējumam.
Nodibinājuma veidotais nodar
bību centrs tika atvērts 2007. gada
maijā, kādreizējā veikala telpās.
Lielvārdes pašvaldība palīdzējusi
ar sākotnējo telpu remontu, bet
„Zied zeme” pirmā projekta ietva
ros 2007. gadā tika iegādāti spe

cifiski didaktiskie mācību mate
riāli. „Mēs iemācam patstāvību
un attīstām dažādas prasmes, kas
dod bērnam emocionālu stabilitā
ti,” uzsver projektu vadītāja Elita
Kalniņa. „Zied zeme” otrā projek
ta ietvaros 2011. gadā centrā tika
izlīdzināta grīda, ieklāts jauns lino
lejs, uzstādīts apkures radiatoru
regulators, kā arī iegādāti speci
fiski didaktiskie materiāli un prog
rammnodrošinājums. Savukārt tre
šajā projektā 2012. un 2013. gadā
tika rekonstruētas un remontētas
centra telpas, lai varētu paplaši
nāt nodibinājuma aktivitātes un
nodarbību klāstu, kā arī iegādā

tas mēbeles un papildināts mūzi
kas terapijas un mācību materiā
lu klāsts.
Projekti īstenoti PPP biedrības
„Zied zeme” attīstības stratēģi
jas un Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstī
bas programmas pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīs
tības stratēģiju īstenošanas teri
torijā” LEADER projektu konkursa
ietvaros.

Ilze Staģīte,

PPP biedrība „Zied zeme“
projektu koordinatore

Noskaidroti Lielvārdes novada jauniešu Apstiprināta Lielvārdes
novada pašvaldības Jaunatnes
biznesa ideju konkursa rezultāti
politikas attīstības programma
29. aprīļa domes sēdē tika apstiprināta Lielvārdes novada Jaunatnes
politikas attīstības programma 2015.-2020.gadam. Šis ir pirmais jaunatnes politikas plānošanas dokuments novadā, kurš pamatojas uz
2014. gada septembrī Lielvārdes novadā īstenotā lokāla līmeņa pētījuma “Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdes novada
pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai” izvērtējumu.

Jauniešu biznesa ideju konkursa uzvarētājas (no kreisās) Ketija Kalniņa, Anna Elizabete Kasparsone un Agnese
Meistare.

Lielvārdes novada jaunatnes
politikas attīstības programma ir
vidēja termiņa attīstības plāno
šanas dokuments turpmākajiem
pieciem gadiem, kuras mērķis ir
noteikt novada jauniešu attīstī
bas prioritātes, rīcības virzienus un
uzdevumus, kā arī īstenotājus un
finanšu resursus ilgtermiņa mērķu
sasniegšanai.
Jaunatnes politikas attīstības
programmā iekļauti seši galvenie
rīcības virzieni - jauniešu līdzdalība,
jauniešu sociālā iekļaušana, jaunie
šu informētība, jauniešu neformā

lā izglītība un lietderīga brīvā laika
pavadīšana, jauniešu nodarbinātība
un darba ar jaunatni plānošana un
koordinēšana.
Lielvārdes novada Jaunatnes
politikas attīstības programmas
2015.-2020. gadam izstrādāšanā
tika iesaistīta pašvaldība, Lielvārdes
novada Jauniešu dome, jaunieši un
speciālisti, kas veic darbu ar jau
natni novadā. Ar programmu iespē
jams iepazīties pašvaldības mājas
lapā sadaļā Jauniešiem.

No 1. līdz 31. martam jaunieši vecumā no 18-25 gadiem varēja iesniegt savas biznesa idejas pieRenāte Mencendorfa,
Jaunatnes lietu speciāliste
teikumu un saņemt atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Kopā tika saņemtas trīs biznesa idejas.
Atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, pēc konkursa Komisijas
lēmuma, ar 59,4 punktiem no 70 punktiem, ieguvusi Agnese
Meistare no Lielvārdes, kura darbosies komandā ar Annu Elizabeti Kasparsoni un Ketiju Kalniņu. Šobrīd meitenes studē 3. kursā
27. jūnijā no 12.00-16.00 Lielvārdē ar interesantām, sportiskām aktivitātēm tiks atzīmēts Pasaules
Rīgas Tehniskajā Universitātē abģērbu dizainu. Meitenes plāno
miera skrējiens, lai pēc tam kopīgi vienotos vienotā skrējienā ar Pasaules miera skrējiena deligāciju,
ražot taktilās preces bērniem - attīstošās rotaļlietas, apģērbus un
kura ieskries Lielvārdē ap plkst. 15.15. Pasākuma laikā aicinām dalībniekus pasākumu atzīmēt arī bez
aksesuārus.
telefona lietošanas, atvēlot laiku brīvu no tehnoloģijām. Aicinām iedzīvotājus, īpaši jauniešus, 5 cilvēku
komandā piedalīties pasākumā. Reģistrēšanās sporta spēlēm no plkst. 11.00 Lielvārdes centra laukumā.
Pārējie konkursa dalībnieki liel un ekonomikas komitejas priekš
Par Pasaules miera skrējienu – miera medaļas un Mahatmas 35. ģenerālkonferences prezi
vārdietis Aleksis Pauls Lindemanis sēdētāja), Raimonds Graudiņš
skrējienā var piedalīties visi, kuri Gandija miera balvas laureāts Šri dents, izteica savu atbalstu ar
plānoja attīstīt egļu audzēša (Lielvārdes novada domes Attīstības
ar skriešanas starpniecību vēlas Činmojs (1931–2007), kurš patie šādiem vārdiem: “Harmonijas
nas biznesu, savukārt jumpravieši un ekonomikas komitejas loceklis),
paust vienotību un sadraudzību si ticēja tam, ka sports ir spēcīgs skrējiena lāpa, kas tiek nodota no
Krišjānis Klaucāns un Dāvis Cābe Gvido Vītoliņš (Lielvārdes novada
starp dažādu tautību un pārliecī instruments pasaules harmonijas rokas rokā, ir iedrošinājusi miljo
plānoja piedāvāt vides sakopša pašvaldības izpilddirektors), Santa
niem cilvēku visā pasaulē tiekties
veicināšanā.
bu cilvēkiem.
nas, uzlabošanas un uzturēšanas Ločmele (Lielvārdes novada uzņē
Skrējienam atbalstu ir izteiku pēc pasaules vienotības un miera.
Visdažādākie cilvēki piedalās
mēju biedrības valdes locekle) un
pakalpojumus.
šajā vēsturē garākajā un plašāka ši tādi pasaulē pazīstami cilvē [..] Es novēlu jums panākumus
Biznesa ideju konkursam pie Māris Cīrulis (Publisko un privāto
jā stafešu skrējienā, kas iedibināts ki kā Nelsons Mandela, Mihails jūsu centienos.”
teiktās idejas izskatīja un vērtēja partnerību biedrība “Zied zeme”).
1987. gadā. To iedvesmojis spor Gorbačovs, Māte Terēze, Karls Luiss.
Renāte Mencendorfa,
konkursa komisija – Ilze Kreišmane
Renāte Mencendorfa,
tists, filozofs un mūziķis, UNESCO Dr. Deividsons Hepberns, UNESCO
Jaunatnes lietu speciāliste
(Lielvārdes novada domes Attīstības
Jaunatnes lietu speciāliste

Lielvārdē atzīmēs Pasaules miera skrējienu!

10 Novada aktualitāte
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Lielvārdes jaunajiem florbolistiem
pilns medaļu komplekts
Latvijas Bērnu un jauniešu florbola čempionātā šosezon dominēja Lielvārdes novada sporta
centra audzēkņu komandas.
Visās vecuma grupās izcīnītas
godalgas.
U18 vecuma grupā Zelta spēle
norisinājās starp „Lielvārde/COFFE
MASTER/FANS” un „Bauskas BJSS”.
Uzvara ar 6:3 un kārotās zelta meda
ļas lielvārdiešu kaklos. Komandas
«Lielvārde/COFFE MASTER/FANS»
sastāvs: Kristers Puķītis, Sandis
Mihailovskis, Matīss Pēteris Polis,
Dāvis Janovskis, Kristaps Urtāns,
Ralfs Jonikāns, Mariss Giņko, Jānis
Gerasimovs, Oskars Dūdens, Niks
Blumfelds, Rainers Miķelsons,
Didzis Mellis, Olivers Lazdiņš, Toms
Akmentiņš, Alvis Bērziņš, Endijs
Gerasimovs, Vitālijs Lubgāns, Dēvids
Gavrilovs, Nauris Karāns, un Kristaps
Kukulis. Komandas treneris – Pēteris
Imšs, Kaspars Kreimanis, pārstā
vis – Ainars Puķītis, mediķe – Inga
Miglāne-Siliņa.
U10 čempionātā komanda
„Lielvārde” spējot aizvadīt sekmīgu
finālturnīru izcīnīja sudraba medaļas.
Komandas sastāvs: Edmunds Skulte,
Kārlis Rudzītis, Kārlis Jansons, Anrijs
Pavlovs, Gustavs Rolands Ražinskis,
Francis Pļevoks, Toms Emīls
Jēkabsons, Mārcis Barbaks, Hugo
Āriņš, Renārs Hugo Bļass, Matīss
Sniedze, Arturs Nazarovs, Renārs
Vilciņš un Raivis Masiulis. Komandas
treneris– Iļja Nazarovs, pārstāvis –
Ainars Puķītis.
U12 turnīra finālā Iļjas Nazarova
trenētā komanda „Lielvārde/Sporta
punkts” ar 2:5 atzina „FS Masters/
Ulbroka” pārākumu un šogad
mājās pārveda sudraba medaļas.
Komandā spēlēja Markuss Nazarovs,
Juris Tomaševskis, Maikls Nazarovs,
Armands Savins, Oskars Tutāns,
Armands Skulte, Didzis Nemme,

Latvijas čempioni U18 vecuma grupā – komanda «Lielvārde/COFFE
MASTER/FANS».
Foto Māris Rožāns
Niks Nazarovs, Ingars Pinka, Kārlis
Rudzītis, Harijs Berševics, Ansis
Loķis, Kārlis Jansons, Edmunds
Skulte, Toms Emīls Jēkabsons, Anrijs
Pavlovs, Oskars Lapiņš, Ērmanis
Circins, Lauris Kārkliņš, Gustavs
Rolands Ražinskis, Niks Kazenko un
Eva Tomaševska. Komandas pārstā
vis – Ainars Puķītis, mediķe – Inga
Miglāne-Siliņa.
U14 finālturnīrs notika Lielvārdē,
kur mājinieku komandai „Lielvārde/
MRK serviss” arī izdevās iekļūt
finālā. Spēlē par zelta medaļām
lielvārdiešiem pretī stājās „Talsu
NSS” florbolisti, kuri šosezon vēl
nebija piedzīvojuši nevienu zaudē
jumu. Arī izšķirošajā cīņā nedaudz
veiksmīgāki izrādījās talsinieki, kuri
svinēja uzvaru ar 2:1. Arī koman
dai „Lielvārde/MRK serviss” Latvijas
vicečempiones tituls, tās sastāvā:
Rūdis Žukelis, Valters Cīrulis, Toms
Pļevoks, Uldis Dūniņš, Juris Sandis
Jēgers, Maikls Nazarovs, Daniels
Krastiņš, Dāvis Bogdanovs, Markuss
Nazarovs, Armands Savins, Klāvs
Kaspars, Imants Liepiņš, Agris Dāvis
Mednis, Lauris Kārkliņš, Niks Kazenko

un Raivis Puzulis. Komandas tre
neris – Kaspars Kreimanis, pārstā
vis – Ainars Puķītis, mediķe – Inga
Miglāne-Siliņa.
U16 grupā mūsu komanda spē
lēja mazajā finālā jeb par bron
zas medaļām. Trenera Kaspara
Kreimaņa
trenētā
komanda
„Lielvārde/UNIVERSELECTRIC” spē
lēja ar „Valmieras BSS” un svi
nēja pārliecinošu uzvaru ar 9:2.
Komandā spēlēja: Matīss Pēteris
Polis, Rūdis Žukelis, Niks Blumfelds,
Rainers Miķelsons, Mariss Giņko,
Valters Cīrulis, Uldis Dūniņš, Toms
Pļevoks, Arvo Vītoliņš, Dairis Trops,
Dēvids Gavrilovs, Agris Lapiņš, Juris
Sandis Jēgers, Endijs Gerasimovs,
Dāvis Bogdanovs, Ričards Ceplišs un
Raivis Puzulis. Komandas pārstāve
– Kristīne Miķelsone, mediķe – Inga
Miglāne-Siliņa.
Aktīvu atpūtu sportistiem un tre
neriem vasaras sezonā, kas ļaus
sagatavoties vēl labāk jaunajai sezo
nai.

Agris Pikšens,

Lielvārdes novada sporta darba
organizators

Lielvārdē sacenšas jāšanas
sporta entuziasti
31. maijā Lielvārdē, Lāčplēša stadionā, notika tradicionālās sacensības jāšanas sportā “Lāčplēša kauss
2015”. Tajās piedalījās vairāk nekā 80 sportistu
no Latvijas un arī viesi no Lietuvas. Jau trešo gadu
šīs sacensības organizē Lāsma Paegle un biedrība
“Spīganas zirgi Lielvārde”.
„Tas ir emocionāls pasākums gan
jātniekiem, gan zirgiem, gan arī
skatītājiem,” saka Paegles kundze.
„Zirgi ir ļoti skaisti dzīvnieki un
izraisa īpaša emocijas katram, kurš
viņus vēro.” Savulaik jāšanas sports
Latvijā bija ļoti populārs, taču,
sākoties juku laikiem, un vēlāk
arī ekonomiskajai krīzei, tas gājis
mazumā. Arī šobrīd joprojām zirgu
Latvijā ir maz un ar tiem nodarbo
jas vien cilvēki, kuriem zirgi patie
šām ir sirdslieta. Lēnām gan tiek
domāts, kā šo nozari atkal attīs

tīt. Turklāt Latvijā
izaudzētos zirgus
pasaulē novērtē ļoti
augstu. Jāsaprot,
Jāšanas sports ir Latvijā tradicionāls sporta veids,
ka vajadzīgs laiks,
kaut gan pēdējos gados tā popularitāte mazinālai jātnieks izaugtu jusies. Tomēr „Lāčplēša kauss” Lielvārdē pierādīja,
kopā ar zirgu un arī ka entuziastu šim visnotaļ elitārajam sporta veidam
zirgs izaugtu kopā netrūkst – tātad tam ir nākotne Latvijā.
ar jātnieku.
Foto: Indulis Burka, www.daugavasbalss.lv
No malas vēro
jot ikviens varēja pārliecināties, cik nās pildīt seglos sēdētāja gribu un
emocionāla ir saikne starp zirgu un tad, kas pārbaudījums bija veiksmī
cilvēku — īpaši tajos mirkļos, kad gi paveikts, zirgs saņēma pateicī
pirmajam ne vienmēr bija vēlēša bas vārdus un glāstus.

Mainījies brīvā apmeklējuma laiks
iedzīvotājiem Lielvārdes novada sporta centrā
Sākoties jūnijam, ir mainījies Lielvārdes novada sporta centra darba laiks. Darba dienās sporta centrs ir
pieejams līdz 21.00, bet brīvā apmeklējuma laiks novada iedzīvotājiem sporta zālē un trenažieru zālē no
svētdienas tiek pārcelts uz sestdienu. Laiks nemainīgs no 10.00 – 13.00.
Turpināsim sportot arī vasarā!

Pašvaldības policijas statistika
Maijā pavisam saņemts 61
izsaukums, tajā skaitā 35 izsau
kumi caur Valsts policijas dežūr
daļu, sastādīti 11 administra
tīvo pārkāpumu protokoli, tajā
skaitā trīs protokoli – paziņoju
mi par Ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumu.
Uzsāktas divas lietvedības
administratīvā pārkāpuma lietās.
Izskatīti 10 Administratīvo pārkā
pumu protokoli un pieņemti lēmu
mi administratīvo pārkāpumu lie
tās (pēc Latvijas APK 171.panta).
Apsekoti 155 objekti gan kopā
ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu,
gan veicot personu izdeklarēša
nu un apsekojot īpašumus sais
tībā ar to sakopšanu vai Latvijas
valsts karoga lietošanu valsts svēt
ku dienās.
Divas personas nogādātas Valsts
policijas (VP) Ogres iecirknī; divas
nogādātas atskurbšanai atskurbtu

vē; viena persona nodota NMPD;
vienā gadījumā sniegta palīdzība
VUGD; četras personas nogādātas
uz nakts patversmi „Gaiziņš”, kā
arī veikts profilaktiskais darbs.
32 gadījumos izteikti mutiski
aizrādījumi, nosūtīti, izmantojot
Latvijas pasta pakalpojumus, 63
personalizēti atgādinājumi dzīvo
jamo ēku īpašniekiem par Latvijas
valsts karoga lietošanu.
Divi pašvaldības policijas dar
binieki apmeklējuši semināru
„Atsevišķi administratīvā pārkā
puma dokumentēšanas nosacīju
mi”, ko organizēja SIA “Partneri
un pakalpojumi” un to vadīja lek
tore Benita Akmentiņa – VP kole
džas Tiesību katedras docente. Divi
darbinieki uzsākuši 40 stundu pro
fesionālās kvalifikācijas pilnveides
programmas apguvi „Bērnu tie
sību aizsardzība”. Programma ir
saskaņota ar VBTAI.

Pašvaldības policijas hronika
1. un 4. maijā – Latvijas
Republikā noteiktajās svētku
dienās– pašvaldības policijas
darbinieki pastiprinātu uzmanību
pievērsa Latvijas valsts karoga
lietošanai pie dzīvojamajām
ēkām.
3. maijā saņemts izsaukums no
Valsts policijas par iespējamu paš
nāvības mēģinājumu Lielvārdē,
Laimas ielā. Ierodoties notikuma
vietā persona, kura it kā vēlējās
izdarīt pašnāvību, netika sastapta.
7. maijā saņemts zvans no
iedzīvotājas, ka grāvī pie Andreja
Pumpura ielas 9 mājas guļ beigta
stirna. Organizēti pasākumi miru
šā dzīvnieka aizvākšanai.
9. maijā saņemts kāda Mākoņu
ielas zemes īpašnieka zvans par
to, ka viņa īpašumā rosās un maz
dārziņu ierīkojusi kāda Lielvārdes
iedzīvotāja. Iedzīvotājai ieteikts
vērsties Lielvārdes novada paš
valdībā mazdārziņa jautājuma
risināšanai.
10. maijā apsekota dabas liegu
ma zona “Daugava pie Kaibalas”.
Pārkāpumi netika konstatēti.
11. maijā saņemts izsaukums
no Valsts policijas dežūrdaļas par
savainotu stārķi netālu no Lapsu
fermas. Putns nogādāts veterinā
rajai aprūpei.
Pēc Apgabaltiesas uzdevu
ma, nogādāta tiesas pavēste
Jumpravas pagasta iedzīvotājai.
13. maijā „Dzelmēs” sastap
ta persona ar redzamiem psi
holoģiska rakstura traucējumiem.
Persona nogādāta Ogres rajona
slimnīcā.

Uz atskurbtuvi Ogrē nogādāts
kārtējais “Atpūtnieks”.
21. maijā Lēdmanes pagasta
lauku teritorijā apsekots īpašums
sakarā ar iedzīvotāju sūdzībām
par šajā īpašumā esošiem nik
niem suņiem, kas apdraudot gājē
jus un riteņbraucējus uz koplieto
šanas ceļa. Sarīkotas pārrunas ar
dzīvnieku īpašnieku.
Lielvārdē, kādā Avotu ielas
mājas kāpņu telpā sagūstīts
suns, kas apdraudot iedzīvotājus.
Dzīvnieks nogādāts dzīvnieku pat
versmē Ogrē.
22. maijā ar pašvaldības polici
jas darbu iepazinās Edgara Kauliņa
vidusskolas 1.b klases skolēni.
24. maijā ugunsgrēka laikā
Ausekļa ielā, sniegta palīdzī
ba mājas saimniekiem un VUGD.
Mutisku pateicību par darbinieku
rīcību viņiem izteica Lielvārdes
novada pašvaldības izpilddirek
tors Gvido Vītoliņš.
30. maijā nodrošināta drošī
ba Lielvārdes novada sporta sko
las mācību gada noslēguma
pasākumā.

15. maijā uz Lauku ielas kon
statēts stiprā alkohola reibu
mā esošs riteņbraucējs. Persona
nodota Ceļu policijas ekipāžai.
20. maijā izsaukums no Valsts
policijas dežūrdaļas par jaunie
šiem, kuri Katoļu kapos lietojot
alkoholiskos dzērienus. Apsekojot
kapu teritoriju, konstatēts, ka jau
nieši lietojuši tikai „Coca Cola”.
Kāpēc to darījuši kapos, jaunieši
nemācēja izskaidrot. Pēc pašval
dības policijas darbinieku lūguma,
jaunieši kapu teritoriju atstāja.

„Dragreisists” Ausekļa ielā.
Izsaukta Ceļu policijas ekipāža.
31. maijā pastiprinātā režī
mā uzraudzīta kārtība Rembates
parka svētkos un jāšanas spor
ta sacensībās „Lāčplēša kauss 2015”.

Uvis Briedis,

Pašvaldības policijas priekšnieks
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Nozīmīga jubileja 11

Lielajā salidojumā Lielvārdes vidusskola svin jubileju

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai - 70

16. maijā nozīmīgu jubileju svinēja novada lielākā un viena no tradīcijām bagātākajām mācību iestādēm – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola. Skolai tā bija septiņdesmitā, bet pašreizējai skolas ēkai
– 50. gadadiena. Par nozīmīgo skolas un visa novada notikumu publikāciju „Lielvārdes Novada Ziņām”
sagatavojusi Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Daina
Grīnhofa.

Reiz bija
kāda diena...
Reiz bija kāda diena.
Spīdēja saule, un gaisā bija
jūtama pavasara elpa.
Dievs nolēma pastaigāties.
Viņš nokāpa no debesīm un
lēnā garā izgāja loku.
„Kādēļ tu to dari?’ eņģeļi
viņam jautāja.
„Man šeit vienkārši patīk”,
Dievs viņiem atbildēja.

Gerda Fišere un 10. klases skolēni
Ritvars Undenkovs un Dāvis Saulītis.
Vidusskolas pastāvēšanas laikā ir
bijuši 65 izlaidumi. Bezgala emo
Arī mums, klātesošajiem, šeit,
cionāls bija brīdis, kad vakara vadī
Lielvārdē, patīk, jo šī ir mūsu jaunī
tāji sauca izlaiduma gadu un klašu
bas, mīlestības un pienākuma vieta.
audzinātāju vārdus, visi piecēlās un
Iemesls priekam mums ir katru
māja viens otram sveicienu. Sirsnīgi
dienu, taču 16. maijā prieka un
un mīļi. „Un pirmajam pavasara
satraukuma iemesls – īpašs. Lielais
tauriņam blakus otrs tauriņš…”
Salidojums. Skolas zālē sapulcējās
Vakara gaitā tika teikti daudzi labi
bijušie skolotāji un tehniskie darbi
vārdi par skolu un skolotājiem, tas
nieki, jo Edgara Kauliņa Lielvārdes
ir tāds darbs – būt blakus un kopā…
vidusskolai – 70, bet skolas ēkai –
Mācēt uzklausīt, mācīties, saprast
50. Un tas liek mums domāt par
un mācīt dzīvi dzīvot. Par direktoru
laika kategorijām – tagadni, pagāt
– tā ir atbildība, jo tikai tas trauks,
ni, nākotni. Liek domāt par cilvē
kurā ielikts darba prieks un mīles
kiem, kuri ir laika sastāvdaļa, un
tība, kuram atdotas iemaņas un
tāpēc tajā dienā vispirms piemi
pieredze, tas staros un skanēs kā
nējām bijušos skolēnus, kolēģus,
zvans, mirdzēdams krāsainās gla
draugus…
zūras noskaņās…
Bijušais skolas direktors Zigfrīds Kupcis atceras, ko teicis pirms 50 gadiem,
Skaista zied kapsētiņa
Mums patīk domāt un fantazēt,
atklājot skolas tagadējo ēku.
Dzelteniem ziediņiem.
cik skaisti visu izdarīsim, cik labi
Kā tā skaisti neziedēja –
48 gadi, bet Guntai Kamparzālei – pļavās pēc savas patikas?” tā teicis viss izdosies, bet, lai skola pastāvē
Pilna dārgu dvēselīšu.
Imants Ziedonis savā dzejoļu krāju tu, ir nepieciešams atbalsts. Skolas
47 gadi.
kodols ir skolotāji, bet skolotā
Skolas zālē viss bija kā dzimšanas mā „Taureņu uzbrukums”.
1961. gadā tika ielikts pamat dienās mēdz būt: sarunas, uzrunas,
Ir pagājuši 5 gadi kopš iepriekšē ji un skola nebūs stipra, ja nebūs
akmens jaunajai vidusskolas ēkai, apsveikumi… Un dāvanas? Bija arī jā salidojuma. Ir atkal ziedoņa laiks, skolēnu atbalsta, vecāku atbalsta,
bet 1964./65. mācību gadā skola dāvana – kalendārs 2016. gadam, taureņu laiks, ir atkal maijs – mūsu sabiedrības atbalsta. Un mēs šo
uzsāka savu darbību. Tolaik jau kurā ievietotas neskaitāmas fotog tradicionālais tikšanās laiks… Zālē atbalstu jūtam. Šos daudzos gadus
nās skolas direktors bija Zigfrīds rāfijas no tālas un tuvas skolas pirmajās rindās bijušie un taga mūsu skolu gan morāli, gan finan
Kupcis. Un svinīgajā pasākumā, kas vēstures. Par fotogrāfiju sagādā dējie Lielvārdes vidusskolas skolo siāli ir atbalstījusi Lielvārdes novada
notika skolas zālē, Kupča kungs šanu bija rūpējušies daudzi, tomēr tāji un darbinieki. Uz skatuves – dome, izglītības speciālisti, uzņē
teica uzrunu klātesošajiem – biju visvairāk darba kalendāra tapšanā talantīgākie dziedātāji un dejotā mēji. Mums bija liels prieks un gods
šajiem un tagadējiem kolēģiem. bija ieguldījuši divi cilvēki – mūsu ji. Priekšnesumi ir raibi kā uzņemt visus pasākumā un radīt
Sirmais vīrs atcerējās 50 gadus bijušais kolēģis Ivars Lukašunas un taureņu spārni.
skolā jubilejas svētku gaisotni.
senus notikumus.
Durvis ir atvērtas, tu stāvi uz
skolas absolvents, bijušais direktors Scenārijs, kuru
Gatavojoties šim pasākumam, Andris Gribusts.
veidojušas
sliekšņa un esi gatavs doties pasau
katrs no mums daudz domāja par
lē. Piepildīt savus sapņus. Kājas vēl
Pēc cienasta īpaši lūgtie viesi skolotājas Aija
skolas vēsturi un cilvēkiem, kas to devās uz svinīgo svētku koncertu Krompāne
un
kavējas, bet sirds aicina
veido. 1947. gadā pēc grūtajām Lielvārdes sporta hallē. Mēs, vairāk Laima Prekele,
doties ceļā. Te paliek
kara gaitām Lielvārdē sāka strā nekā 700 dalībnieki esam sapul saistošs
un
kas atklā
„Durvis ir atvēr- cilvēki,
dāt Lilija Klimentjeva, šobrīd sko cējušies Lielvārdes sporta hallē. pārdomāts.
juši, cik skais
lotājai ir 94 gadi, un viņa no Rīgas, Visapkārt taureņi. Un, tā kā viss
Bet skaistākais
ta
nākotne
tas, tu stāvi uz
kur tagad dzīvo, sūtīja sveicienu pasākums notika taureņu klātbūt un emocionālā
tevi gaida, kā
sliekšņa un esi
visiem, kas viņu atceras. Neviens nē, klātesošie tika rosināti padomāt kais brīdis bija jau
pasaule pār
no bijušajiem kolēģiem nevar pār par Imanta Ziedoņa vārdiem: „Nav sākumā – skolas
vērtīsies, ja tu
gatavs doties
spēt Lilijas mūža gadus, bet intere tiesa, ka katrs ir savas laimes kalējs. karoga ieneša
iesi… Bet var
pasaulē. Piepildīt
santi bija noskaidrot, kurš no mūsu Bet tiesa, ka katrs ir savas laimes na, skanot dzies
būt paliksi te,
skolas skolotājiem un tehniskajiem taurenis. Ko nozīmē šis taureņu mai „Pie Dieviņa
Lielvārdē.
savus sapņus.”
darbiniekiem visilgāk ir nostrādājis mākonis? Vai tas ir sveiciens vai gari galdi”, un karo
Svinīgās daļas
Lielvārdes vidusskolā.
nobeigumā skolas
uzbrukums? Varbūt taureņi ir brīvas ga iesvētīšana. Katoļu
Uzvarētājas godā noteikti ir sko un nepakļautas minūtes, kaut kādi prāvests Andris Solims un
priekšā tapa kopbilde
lotāja Ārija Priedīte, kuras darba stundu atlikumi, kas rāda, ka laiks luterāņu mācītājs Ingus Dāboliņš – salidojuma dalībnieki izveidoja
stāžs mūsu skolā ir 53 gadi, Veltai nav taisngaitas un tas var izlauz veidoja patiesi emocionālu brīdi un Latvijas kontūru. Tajā mēs varam
Gobiņai – 50 gadi, Anitai Zariņai – ties no stundu apļa un mētāties ar savu svētību deva vēstījumu sko atrast sevi. Redzam tos, kas nākuši
lai un plašajai sabiedrībai. Un visam ar ziediem sveikt savus skolotājus,
pāri karogs, kura izgatavošanai zie nākuši satikt savus draugus, klases
Paldies par atbalstu salidojuma pasākumā
doja Lielvārdes sabiedrība – daudzi biedrus, paziņas. Sveiciens visiem
Lielvārdes sporta centram un Ainaram Puķītim, mācītājiem Andrim
absolventi, tagadējie skolēni, sko Taureņiem, kas atlidoja un priecā
Solimam un Ingum Dāboliņam, Mārim Mālmeistaram, SIA „Vinda” un
lotāji, uzņēmēji. „Gudram pieder jās par savu bijušo skolu, un gai
Indrai Jaundālderei, Lēdmanes pamatskolai un personīgi Andrim Eglītim
pasaule”, rakstīts skolas karogā. Un dīsim nākamajā salidojumā visus,
un Arno Kuksam, „SS Music” un grupai „Bruģis”, SIA „Watermelon”,
tā ir pārbaudīta patiesība. Par sko kuriem šoreiz neizdevās piezemē
apgādam „Lielvārds” un personīgi Andrim Gribustam un Aivaram
las karoga tapšanu stāstīja direktors ties no sava lidojuma augstumiem
Gribustam, Ivaram Lukašunas, Aigaram Voloham, Artim Muižniekam,
Aigars Kruvesis. Nevainojama karo Lielvārdes vidusskolā.
SIA „Digitālā pele”, SIA „M-Stage” un personīgi Jānim Rudzītim, gru
ga godasardze, lieliski vakara vadī
pai „Mik 8” un Baibai Kleperei, Zaļkalniņu ģimenei, deju grupai
Daina Grīnhofa,
tāji: skolas absolventes skolotājas
Edgara Kauliņa Lielvārdes
„Harmonija”, SIA „Baltu rotas” un personīgi Vitautam Straupem, SIA
Sandra Trence un Jolanta Roga, 11.
vidusskolas latviešu valodas
„Daiļrade”, SIA „Denver”, skolas kolektīvam.
klases skolnieces Vita Skrīvele un
un literatūras skolotāja

Salidojumā runā
Līga Peiseniece
Vakar biju ļoti skaistā un sirs
nīgā pasākumā Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas salidoju
mā. Skolā, kurā dažus gadus strā
dāju, kurā mācījies un strādājis
mans vīrs un mācījušies mani
bērni. Biju skolā, kurai esmu ļoti
pateicīga par maniem bērniem
sniegtajām zināšanām, sirsnību
un dzīvesgudrību! Satiku skolo
tājus, kuri skolā strādā daudzus
gadus! Apbrīnoju, cik viņi labi
izskatās – smaidīgi, enerģijas
un mīlestības pilni! Laikam tieši
mīlestība darīt savu darbu radoši
un mīlēt bērnus ir izskaidrojums!

Sabīne,

41. skolas izlaidums,
1991. gads
Tikai un vienīgi pozitīvas emo
cijas! Patīkami, ka salidojuma
svētku ietvaros bija iespēja klā
tienē apskatīt jauno Lielvārdes
vidusskolas karogu, redzēt karo
ga iesvētīšanu, iepazīties ar sko
las vēsturi fotogrāfijās un apska
tīt skolas jauno piebūvju – basei
na un aktu zāles plānus. Ļoti
priecēja svinīgais pasākums!
Paldies visiem salidojuma orga
nizētājiem un uz tikšanos pēc 5
gadiem!

Anita,

10. skolas izlaidums,
1959. gads
Ļoti sirsnīgs un labi organizēts
pasākums, prieks bija satikt
savējos, tikai žēl, ka no „veca
jiem” bija tik maz cilvēku.

Signe,

57. skolas izlaidums,
2007. gads
Salidojums manī raisīja pozi
tīvas, siltas atmiņas par kopā
piedzīvoto ar klasesbiedriem.
Atkalredzēšanās prieks bija nevil
tots. Prieks par to, ka katrā no
mums ir saglabājusies vienkār
šība, patiesums, nesamākslotī
ba, līdz ar to atmosfēra bija brī
nišķīga un kopā pavadītais laiks
paskrēja nemanot. Ļoti emocio
nāls un skaists mirklis bija skolas
karoga ienešana zālē. Uzskatu,
ka pasākums bija izdevies, labi
organizēts, par to paldies visiem
salidojuma rīkotājiem!
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Pateicība
Pagājuši 15 mana garā mūža gadi, kurus veltīju Viļa Miķelsona trimdas
latviešu literatūras „Grāmatu klētij”. Paldies „Grāmatu klēts” vadītājai
Dacei Jansonei par izdevību rūpēties par grāmatām. Paldies manām kolē
ģēm – Elizabetei Ozoliņai un Genovefai Porietei par kopīgi veikto darbu.
Paldies Arnim Jansonam par palīdzību tehnisku problēmu risināšanā.
Paldies kultūras nama „Lielvārde” saimei – jūs mani godājāt par kundzi
un piecietāt manu vecmodīgo domāšanu. Paldies visiem grāmatu lasī
tājiem gan no Lielvārdes, gan visas Latvijas, kuri izprot grāmatu nozīmi
mūsu tautas garīgo vērtību saglabāšanā. Paldies visiem, visiem! Mētra
Lielvārdē, Raiņa ielā 9E (bijušais veikals „Avotiņš”)
darbu ir uzsācis jauns veselības centrs

„Dr. Širova klīnika”

Klīnikā šobrīd piedāvājam:
• ķirurga un traumatologa-ortopēda konsultācijas;
• ķirurģisko medicīnisko palīdzību, brūču ārstēšanu, injekcijas;
• sāpju noņemšanu, teipošanu (metode traumētu
muskuļu un locītavu sāpju atvieglošanai, likvidēšanai);
• Premium klases vēdera dobuma ultrasonogrāfija.
Pacienti tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta
pa tālruni 28454570. Ģimenes ārsta nosūtījums
nav nepieciešams. No septembra būs pieejamas
plašākas speciālistu un diagnostikas iespējas.

19. jūnijs plkst. 19.00
Kultūras namā Lielvārde
LIELVĀRDES NOVADA „SPORTA LAUREĀTS”
19. jūnijā plkst. 13.00
Sociālā dienas aprūpes centra pagalmā
Ausekļa ielā 3, Lielvārdē
TRADICIONĀLAIS JĀŅU IELĪGOŠANAS PASĀKUMS
“PAŠU BŪŠANA”

Programmā:
• sadziedāšanās un apdziedāšana no ansambļa “Lielvārdietes”;
• senioru teātra “Paši uzvedums; • deju kopas “Sidrabotie gadi”
lustīgie danči; • bukstiņbiezputra ar skābputru.
Aicināts ikviens. Ieeja bezmaksas.

23. jūnijā plkst. 19.00
Jumpravas Estrādes parkā
LĪGO SVĒTKU PASĀKUMS „JESTRIE JĀŅI JUMPRAVĀ!”

Plkst. 19.00 Jumpravas Amatierteātra izrāde „Skroderdienas Silmačos”
Pēc izrādes muzikāli svinīga Jāņuguns iedegšana
kopā ar Jumpravas Amatierteātra aktieriem.
Plkst. 22.00 balle ar grupu „Kalvadoss”! Ieeja bez maksas!

23. jūnijā plkst. 10.00
Rembates parks
LĪGO SVĒTKI LIELVĀRDĒ

Plkst. 10.00 Zāļu gadatirgus
Plkst. 20.00 Lielvārdes Tautas teātra pirmizrāde Rūdolfs Blaumanis
„Īsa pamācība mīlēšanā” Režisors- Kārlis Lišmanis
Piedalās: Lievārdes Tautas teātra aktieri
Sieviešu vokālais ansamblis „Pusnakts stundā”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lāčplēsis”
Plkst. 22.00 Līgo nakts balle kopā ar grupu „Audiokvartāls”

23. jūnijs plkst. 21.00
Pie tirdzniecības centra Lēdmanē
LĪGO VAKARS AR LĒDMANES AMATIERKOLEKTĪVIEM
Plkst. 21.00 Līgo vakars ar Lēdmanes amatierkolektīviem.
Izrāde „Negausīgā laime” ar dziesmām un dejām.
Plkst. 22.30 ugunskura iededzināšana un balle līdz rīta
gaismai, danču mūziku spēlēs duets Marika un Druvis.

27. jūnijs no plkst. 12.00-16.00
Lielvārdē, centra laukumā
PASAULES MIERA SKRĒJIENS LIELVĀRDĒ

Lielvārdē ar interesantām, sportiskām aktivitātēm tiks
atzīmēts Pasaules miera skrējiens, lai pēc tam kopīgi
vienotos vienotā skrējienā ar Pasaules miera skrējiena
deligāciju, kura Lielvārdē ieskries ap plkst. 15.15.

30. jūnijā plkst. 13.00
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā,

Raiņa 11a, 3. stāva domes sēžu zālē notiks seminārs mājražotājiem

“LLKC - TAVS PALĪGS, PARTNERIS ŠEIT UN TAGAD”
Šīs vasaras sestdienu vakaros plkst. 21.00
Lielvārdes luterāņu baznīcā turpināsies

„Svētvakara iezvanīšana un sestdienu vakaru mūzika”
Dievnamā vai baznīcas dārzā, sākot ar 13. jūniju, katru sestdienu
plkst. 21.00 koncertēs dažādi mākslinieki. Visi mīļi aicināti!

„Lielvārdes Novada Ziņas” Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī, 4390 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes novada pašvaldība
Redaktore Ilona Bērziņa, tālr. 29486529, e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus, atsauce uz „Lielvārdes Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”

1.07 – 23.07 Lielvārdes novada apceļošana – spēle “Saules ceļu staigājot”.

Piektdien, 17. jūlijā

LĒDMANĒ
PIE TIRDZNIECĪBAS CENTRA
16.00
Velo braucieni “Saulesrats”. “Pretī saulei”- gaisa balona pacelša
nās un pagasta aplūkošana no putna lidojuma. Biļetes cena 8 EUR
GADATIRGUS
Piepūšamās atrakcijas, meistardarbnīcas, sejiņu apgleznošana.
17.00
Cirka izrāde bērniem “Alise Brīnumzemē”.
17.45
Izrāde “Dīvu duets”.
18.45
Cirka meistardarbnīcas.
19.30
Ilzes Kārkliņas autorkoncerts “Sauli smel, dvēselīt…”.
22.00
Tautas balle kopā ar grupu “Galaktika”.
ĢIMEŅU CENTRĀ
18.45 un 21.45 Īsfilma “Lielvārdes novads”.

Sestdien, 18. jūlijā

JUMPRAVĀ
ESTRĀDES PARKĀ
11.00
Strītbola turnīrs – nolikums www.lielvarde.lv.
		
Reģistrēšanās no 10.00 līdz 10.40, dalības maksa 1.00 EUR.
12.00
Pludmales volejbola turnīrs - nolikums www.lielvarde.lv.
		
Reģistrēšanās no 11.00 līdz 11.40, dalības maksa 1.00 EUR.
13.00
Velo sacensības - nolikums www.lielvarde.lv.			
		
Reģistrēšanās no 12.00 līdz 12.40.
14.00
Amatnieku gadatirgus. Lielformāta spēles, piepūšamās atrakcijas.
Gleznošanas meistardarbnīca pieaugušajiem un bērniem kopā ar mākslinie
ci Kristu Persi.
16.00
Ritma grupas “Pulsa efekts” un Leilas koncerts.
18.00
Jumpravas kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncerts “Kur
vasaru saule lēca?”.
19.30
Īsfilma “Lielvārdes novads”.
21.00
Grupas “Dzelzs vilks” koncerts.
23.00
Nakts balle kopā ar grupu “Klibs Taurenis”.
KULTŪRAS NAMĀ
14.00
Jumpravas mūzikas un mākslas skolas izstādes “Dzeltens” atklāšana.
		

Piektdien, 24. jūlijā

LIELVĀRDĒ
PIE ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJA
19.00
Ekumēniskais dievkalpojums Luterāņu dievnamā.
20.00
Igo concerts. Apbalvošanas ceremonija “Gada novadnieks”.
22.00
Muzikālās ugunsskulptūras Daugavā,		
		
Saules skulptūra, peldošie ugunskuri, N.Īles mūzika.
22.30
Īsfilmas “Lielvārdes novads” prezentācija.
Pie muzeja darbosies kafejnīca.
CENTRA LAUKUMĀ
23.00
Nakts orientēšanās “Nakc oriententerēšanās”. www.lielvarde.lv.

Sestdien, 25. jūlijā

LIELVĀRDĒ
PIE ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJA
6.00		
Makšķerēšanas sacensības. Nolikums www.lielvarde.lv.		
		
10.00 Zivju zupa un makšķernieku apbalvošana.
AUSEKĻA IELĀ
9.00-15.00
Amatnieku gadatirgus. www.lielvarde.lv.			
		
Klauni, piepūšamās atrakcijas.
11.30
Nakts orientēšanās uzvarētāju apbalvošana.
REMBATES PARKĀ
13.00-13.30
“Streetbike freestyle” šovs no motokaskadieru komandas
		
“Stuntfighters” (stāvlaukumā).
13.00-18.00
Mazā Stiprinieka raibie piedzīvojumi.
14.00
Svētku gājiens.
		
Nolikums www.lielvarde.lv.		
15.00
Virsdiriģenta Paula Kveldes “Goda krēsla” atklāšana.
15.30
Koncerts “Saule sēja sidrabiņu”.
		
Piedalās deju kolektīvi “Pūpolītis” un “Dancītis” (Rīga).
KULTŪRAS NAMĀ “LIELVĀRDE”
17.00
Īsfilma “Lielvārdes novads”.
			
SPĪDALAS SALIŅĀ
19.00
Intara Busuļa concerts. Biļetes cena EUR 5.
21.00
Balle kopā ar grupu “Klaidonis” un DJ Anss.
24.00
Svētku uguņošana.					

Svētdien, 26. jūlijā

LIELVĀRDĒ
PIE LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA AKTĪVĀS ATPŪTAS DIENA
11.00
Bērniem.
13.00
Pieaugušajiem.			
Nolikums www.lielvarde.lv.

Sirsnīgi sveicam Maija jubilārus!
70. dzimšanas dienā
Ludmilu Visokogļadu
Maiju Grantu
Valentīnu Vaginu
Antonu Lukšu
Valentīnu Peško
Ivaru Blumfeldu
75. dzimšanas dienā
Dzidru Kleinbergu
Māru Skudru
Ainu Bremzi
Juriju Ščerbinu
Alfredu Liepiņu
Silviju Salzemnieci
Daini Jaunbērziņu
Laimu Meieri
Ziedīti Buli
Viju Lipšāni
Juri Saturiņu
Jāni Ločmeli
Janīnu Endzeli
80. dzimšanas dienā
Veltu Kovaļevsku
Martu Lāzeri
85. dzimšanas dienā
Bernardīnu Alekseju
Mariju Mutjanko
Robertu Aldersonu
Guntu Sniedzi
90. dzimšanas dienā
Mirdzu Gorodišu
Vladimiru Sietiņu
Jekaterinu Baziļeviču
Mīļi sveicam maijā Lielvārdes
novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos
Lielvārdes pilsētā:
Amēliju, Karinu, Laumu, Martu
Jumpravas pagastā:
Elzu Dārtu
Maijā no mums šķīrušies
(miršana reģistrēta Lielvārdes
novada Dzimtsarakstu nodaļā)
Jumpravas pagastā
Norberts Ludboržs (dzim.1938.g.)
Lielvārdes pagastā
Broņislava Zaharāne (dzim.1920.g.)

Sakām paldies draugiem,
radiem, paziņām, Lāčplēša
mednieku klubam, kā arī
Medību klubam „Ērgļi” par
atbalstu vīru, tēvu, vectēvu
mūžībā aizvadot.
Rožko ģimene

Līdzjūtības
Ir sāpes, ko nevar
dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas
mierināt spētu...
Izsakām visdziļāko
līdzjūtību Mairitai Kusiņai,
no tēva atvadoties.
Lielvārdes novada
sporta centra kolektīvs
Balts eņģelis atnāca sapnī
Un aiznesa Tevi sev līdz
Tai baltajā, baltajā naktī,
Kur nesāp, kur nesalst, kur silts.
(Ā. Elksne)
Izsakām līdzjūtību mūsu
kolēģei Laimai Prekelei,
māti aizvadot Aizsaulē.
Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas kolektīvs

