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Noslēgušās
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„Lielvārdes josta”
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Skolās realizēs
programmu
„Skolas auglis”
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Lielvārdes
NOVADA ZIŅAS

Numura komentārs
Ir noslēgusies
gada
siltā
sezona, tādēļ
vēlos sniegt
nelielu atskatu uz būtiskākajām lietām,
kas paveiktas pa
trim mēnešiem kopš
esmu šai amatā.
Ir veikta Lielvārdes novada
iedzīvotāju un viesu anketēšana,
lai noskaidrotu respondentu viedokli par tūrisma nozari un tās
attīstību Lielvārdes novadā.
Izvērtējot prioritārās lietas, tika
uzsākta www.lielvarde.lv pašvaldības mājas lapas Tūrisma sadaļas aktualizēšana. Tūrisma sadaļā
tika izveidotas jaunas apakšsadaļas – noderīgas saites tūrisma
uzņēmējiem, statistika un tūrismu reglamentējošie dokumenti.
Pašlaik norisinās darbs pie mājas
lapas Tūrisma sadaļas veidošanas
angļu valodā.
Septembrī pieredzes apmaiņas braucienā uz Ogres novada
un Ikšķiles novada pašvaldībām
notika tikšanās ar novadu tūrisma speciālistiem un izrunātas
nākotnes sadarbības iespējas.
27. septembrī pirmo reizi norisinājās Lielvārdes novada pašvaldības rīkotās auto-foto orientēšanās sacensības “Lielvārdes
josta”. Patiess prieks, ka šis rudenīgais notikums pulcēja tik daudz
dalībnieku un sniedza pozitīvas
emocijas.
Kā noslēdzošo notikumu vēlos pieminēt to, ka ar
Veiksmīgas L i e l v ā r d e s
n o v a tūrisma nozares da domes
attīstības pamatā atbalstīto
lēmumu
ir sadarbība
ir
uzsākta
telpu
nomas procedūra, lai tuvākajā nākotnē ieveidotu Lielvārdes novada tūrisma
informācijas centru.
Šajā laika posmā ir apzināta pašreizējā situācija tūrisma
nozarē Lielvārdes novadā, izdarīti secinājumi par lietām, kuras
nozarē nepieciešams uzlabot, lai
radītu vietējiem iedzīvotājiem un
viesiem tīkamu tūrisma vidi.
Noslēgumā vēlos piebilst, ka
veiksmīgas tūrisma nozares attīstības pamatā ir sadarbība. Gan
uzņēmējiem savā starpā, gan arī
ar pašvaldību, tādēļ vēlos aicināt
uzņēmējus, organizācijas, kā arī
vietējos iedzīvotājus, iesaistīties
sadarbības un tūrisma nozares
attīstības veidošanā.

Solvita Šmite

Lielvārdes novada pašvaldības
tūrisma speciāliste

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Pieredzes apmaiņas braucienā
uz Dāniju un Zviedriju

Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvji un izglītības iestāžu vadītāji, guva jaunus iespaidus, vērojot inovatīvas mācību metodes, plānojot efektīvu mācību
procesu.
Lasiet 5. lpp.

Lielvārdes novada pašvaldība
pārņem kapu apsaimniekošanu novadā
Līdz ar likumdošanas norma
tīvām prasībām, kas nosaka
kārtību pašvaldību teritorijā
esošo kapu apsaimniekošanas
dokumentu uzskaitē un kārto
šanā, Lielvārdes novada pašval
dība no privātā uzņēmuma SIA
„Serviss Mūžība” ir pārņēmusi
Lielvārdes novada Lāčplēša,
Ozolleju, Katoļu un Lēdmanes
kapu apsaimniekošanu. Kapu
apsaimniekošanu nodrošinās
novada Pašvaldības īpašuma
apsaimniekošanas nodaļa. Un
jaunos pienākumus veiks divi
jauni darbinieki – kapsētu pārzi
nis un kapsētu pārziņa palīgs.
Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Raitis
Jirgensons, komentējot jauno kārtību, uzsver: „Pašvaldība šobrīd ir
izvērtējusi sadarbību ar līdzšinējo pakalpojumu sniedzēju – SIA
„Serviss Mūžība”. Esam analizējuši
Turpinājums 2.

lpp.

Lielvārdes pilsētas “Lāčplēša” kapi.

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv
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Novada aktualitāte
Tā domā novadnieki

Vai esat apmierināti
ar SIA „Lielvārdes
Remte“ apkures
izmaksām? Vai
ticat solītajai
apkures tarifu
samazināšanai?
Baiba

Šajā apkures
sezonā vēl
nevienu rēķinu neesmu
saņēmusi, taču
esmu visai skeptiski noskaņota un ticība apkures
tarifu samazinājumam ir minimāla. Redzēsim kādus lēmumus
pieņems deputāti un tad jau skatīsimies kā dzīvosim tālāk.

Monika

Grūti
teikt
kādas
ir
apkures
izmaksas, jo
ar tām neesmu
saskārusies, man ir
pašai sava māja un par apkures izmaksām neņemos spriest.
Ticu tam ko saka Lielvārdē, tātad
ja sola apkures samazināšanos
šajā sezonā, solījums tiks pildīts,
jaunais priekšsēdētāja kungs līdz
šim solīto ir izpildījis, neesmu
vīlusies.

Gita

N e e s m u
informēta
par apkures
izmaksām,
šīs lietas palīdz
sakārtot vecāki.
Zinu, ka darbojas dažādas atlaižu sistēmas, piemēram, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem,
tāpat arī daudzbērnu ģimenēm,
tas ir tikai apsveicami, ka tiek
domāts par iedzīvotājiem, tāpat
ticu solītajam par apkures izmaksu samazināšanu.

Inta

Esmu apmierināta
ar
patreizējiem
apkures tarifiem un par siltumu ziemā nesūdzos. Mēs dzīvojam trīsistabu dzīvoklī, nedaudz lielākā par 60 m²,
ziemas un vasaras mēnešos starpība ir aptuveni 30.00 eiro uz
kopējā rēķina fona, kurš sastāda
150.00 eiro. Uzskatu, ka summa
ir samērīga un arī pakalpojums
tiek nodrošināts kvalitatīvi.

Laimonis

Apkures tarifu
celšanās vai
kritums mani
neietekmē,
pats
esmu
uzcēlis 1,5 stāvu
māju, un par apkuri rūpējos paša
spēkiem, protams, viss paliek
dārgāks – gāze, malka, elektrība,
taču savā mājā pats esmu saimnieks un daru kā patīk. Jau ilgāku
laiku sadarbojos ar konkrētiem
malkas piegādātājiem un paša
spēkiem apkurinot māju ziemas
sezonā iztērēju 180.00 eiro.
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Lielvārdes novada pašvaldība
pārņem kapu apsaimniekošanu novadā
Turpinājums no 1.

lpp.

dokumentāciju, uzklausījuši pakalpojuma sniedzēju vadību par padarīto,” saka Raitis Jirgensons, novērtējot līdz šim „Serviss Mūžība”
padarīto kā kopumā apmierinošu:
„Visumā kapi apkopti labi un sūdzības no iedzīvotājiem es personīgi
neesmu saņēmis.”
Normatīvo prasību kārtību kapu

apsaimniekošanā un apsaimniekošanas jautājumu nonākšanu pašvaldības pārziņā nosaka likuma
„Par pašvaldībām” 15. pants, kas
cita starpā paredz arī kapsētu pārziņa štata vietas izveidošanu, kurš
atbilst amatpersonas statusam: „Tā
kā SIA „Serviss Mūžība” nevarēja
radīt šādu štata vietu, tad mēs paši
esam pieņēmuši darbā šādu cilvēku, jo sadarbības līgumu par kapu

apsaimniekošanu ar SIA „Serviss
Mūžība” beidzās un neturpinājām
iepirkumu,” par kapu apsaimniekošanas niansēm stāsta Lielvārdes
novada pašvaldības izpilddirektora
vietnieks. Raitis Jirgensons norāda, ka pašvaldība šajā gadījumā
pārņem pašu kapu apsaimniekošanu, dokumentācijas sakārtošanu un pakalpojumus iedzīvotājiem,
kas saistīti ar nomas līgumu slēg-

šanu, nodevu maksām, izziņām un
tamlīdzīgiem pakalpojumiem: „SIA
„Serviss Mūžība” joprojām sniegs
pamatpakalpojumus apbedīšanas jomā, kas arī ir šī uzņēmuma
pamata nodarbošanās,” par turpmāko sadarbību ar līdzšinējo pakalpojumu sniedzēju informē Raitis
Jirgensons.

Ainars Vladimirovs

Trīs jautājumi
Atbild Raitis Jirgensons,
Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks
- Kur iedzīvotājiem turpmāk
- Kādi ir būtiskākie iegu
būs jāvēršas tuvinieku zaudēša vumi iedzīvotājiem no tā, ka
nas gadījumā?
kapu apsaimniekošanu turp
- Turpmāk par
māks veiks Lielvārdes novada
kapu vietu ierāpašvaldība?
dīšanu, kapu vie- Pašvaldība pārņems un veiks
tas nomas līgukapsētu sakopšanas darbus, pilnmu
slēgšanu,
veidos kapsētu darbību un
nodevu
makstrādās pie plānveisām, izziņām un
da kapu teritorijas
Tiks ievērojami
citu veidu saskauzlabošanas un
ņojumiem būs
sakārtošanas
pilnveidota
jāgriežas
pie
saskaņā ar
arī kapu
kapsētu pārziņa
jaunākajām
Ojāra Bistrova,
tendencēm
apsaimniekošana,
vēršoties Liel
šajā jomā.
kas saistīta
vārdes pilsētas
Tiks ievēroja„Lāčplēša” kapos,
mi pilnveidota
ar kapsētu
Laimdotas ielā 57
arī kapu apsaimdarbību.
darba laikā no pulkniekošana,
kas
sten 8.00 līdz 17.00
saistīta ar kapsētu darvai zvanot pa mobilo tālruni bību. Jau esam uzsākuši esošā kapu
29483307.
stāvokļa izvērtēšanu, lai plānotu
uzlabojumus – jau tagad
IZZIŅA
skaidrs, ka nepieciešami,
piemēram, Ozolleju kapu
• Novada kapu apsaimniekoša
vārtu un kapu zvana namina turpmāk būs novada pašvaldī
ņa remontdarbi, apzināti arī
bas apsaimniekošanā, tāpēc iedzī
daudzi citi veicamie darbi.
votāji ir laipni aicināti izteikt paš
Katrā ziņā pašvaldība šobrīd
valdībai ierosinājumus un priekšli
pati varēs plānot un veikt
kumus, kas būtu jāuzlabo kapu stā
nepieciešamos darbus saisvokļa sakārtošanā. Priekšlikumus
tībā ar apsaimniekošanu un
var iesniegt Lielvārdes novada
radīs pieejamāku pamatdomē vai sazinoties ar kapu pārzi
pakalpojumu, kas pirmām
ni Ojāru Bistrovu (Lielvārdes pilsētas
kārtām sekmēs ērtāku
„Lāčplēša” kapos, Laimdotas ielā 57
sasniedzamību jebkuram
no pulksten 8.00 līdz 17.00 vai zva
Lielvārdes novada pašvaldīnot pa mobilo tālruni 29483307).
bas iedzīvotājam.

Novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Raitis Jirgensons uzsver, ka
nepieciešams savest kārtībā kapu uzskaites dokumentus, piemēram,
ieviešot arī elektronisko kapu uzskaites sistēmu, kas būs ērtāk novada
iedzīvotājiem.
- Lielvārdes novada pašvaldī
ba, uzņemoties kapu apsaim
niekošanu, ir pieņēmusi darbā
divus jaunus darbiniekus. Vai tas
radīs lielus papildus izdevumus
pašvaldībai?
- Nekādus lielos ieguldījumus
šogad neesam paredzējuši, jo ir
palicis neliels atlikums jau iepriekš
kapu apsaimniekošanai paredzē-

tajos līdzekļos. Savukārt nākamgad plānosim darbus, izvērtēsim
nepieciešamos resursus un prasīsim domei līdzekļus šo darbu veikšanai nākamā gada budžeta ietvaros. Izmantojot gadījumu vēlos
sirsnīgi pateikties Pārslas Reihleres
kundzei par veikto milzīgo darbu
šo iedzīvotājiem nozīmīgo vietu
kopšanā.

vajadzības gadījumā tiks iekurināts
arī akmeņogļu katls. SIA ”Lielvārdes
Remte” ziņo, ka šobrīd noris iepirkuma procedūra par jaunu apkures katlu iegādi, nomainot ogļu un
malkas katlus pret augstas lieltderības kokskaidu granulu katliem.
Klientu apmierinātībai un augstākam lietderības koificentam SIA
“Lielvārdes Remte” cer, ka līdz
2015. gada noslēgumam tiks uzstādīti kokskaidu katli, kuri automātiskā režīmā sāks darboties, kā arī tiks
uzbūvēta granulu tvertne, tādējādi
nodrošinot kvalitatīvāku un efektīvāku darbu.

nojamajiem kurināmā veidiem,
SIA”Lielvārdes Remte” ņems aizņēmumu jaunu kurināmo katlu
iegādei siltumenerģijas ražošanas
efektivitātes paaugstināšanai.
Lēdmanes novadā siltumenerģijas tarifs paliks nemainīgs, bet
pamatojoties uz 2015. gada pirmo
4 mēnešu siltumenerģijas ražošanas, pārvades un tirdzniecības
izdevumu rādītājiem, siltumenerģijas tarifu projekts Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPKR) tiks iesniegts jau līdz
2016. gada jūnijam.
Lielvārdē siltumenerģijas tarifs
ir nokrities, pamatojoties uz pašlaik esošajām dabas gāzes zemajām cenām, bet, neraugoties uz
to, SIA “Lielvārdes Remte” šajā
nedēļā būs pabeigusi arī apjomīgu darbu pie jaunā siltumenerģijas tarifu projekta un to iesniegs
SPRK.

Viedoklis
Šajā apkures sezo
nā siltumenerģijas
tarifu kāpums nav
gaidāms un maksa
par apkuri paliks
iepriekšējā līmenī,
sola SIA “Lielvārdes
Remte” izpilddirektors
Andris Sirsniņš.
Kopējais parāds par siltum
enerģiju līdz 1. septembrim SIA
“Lielvārdes Remte” sastāda
aptuveni 1 miljonu eiro. Kādas
ir atgūtās summas, par cik
audzis vai samazinājies kopē
jais parādu apjoms?
Vērtējot jaunās apkures sezonas
sākumu, SIA “Lielvārdes Remte”
informē, ka pārādu summas apjomi ir ļoti dažādi, sākot no dažiem
eiro līdz pat 14 tūkstošiem eiro.
Darbs pie parādu atguves notiek
nepārtraukti, turklāt, veicot aprēķinus, kopējā parādu summa

samazinājusies par nepilniem
200 tūkstošiem eiro.
Cik daudziem draud siltu
ma nepieslēgšana šajā apku
res sezonā?
Siltumenerģija tiks pieslēgta visiem klientiem, tajā skaitā
fiziskām un juridiskām personām,
ar kurām ir noslēgti līgumi. SIA
“Lielvārdes Remte” ir apņēmusies
nodrošināt apkuri vai siltumenerģijas piegādi.
Kāda ir katlumāju un trašu
gatavība?
Lielvārdē kā katru gadu, uzsākot apkures sezonu, katlumājas un siltumtrases ir gatavas
darbam, arī Lēdmanē siltumtrašu tehniskā nodrošinājumā SIA
“Lielvārdes Remte” šķēršļus nesaskata. Katlumāja pašlaik kā kurināmo izmantos dīzeļdegvielu, taču

Vai apkures tarifi paliks nemai
nīgi? Ja kopš pavasara ir bijušas
izmaiņas, tad kādas tās ir?
Ņemot vērā šī brīža situāciju un
to, ka šobrīd nav atvērtas kreditēšanas pieejas Eiropas līdzfinansējuma pārejai no fosilā uz atjau-

Novada vēstis
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LIELVĀRDES NOVADA DOME

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Lielvārdē 2015. gada 26.augustā

Nr.11 (protokols Nr.16, punkts Nr.3, lēmums Nr.215)

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA APRĒĶINU 2016. GADAM LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu;
2.panta 8.1 daļu; 3.panta 1., 1.4 un 1.6 daļu un 9.panta otro daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība īsteno ar likumu
“Par nekustamā īpašuma nodokli” deleģētās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā attiecībā uz Lielvārdes
novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem
īpašumiem.
2. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju
palīgēkas, kuru platība pārsniedz

25m2 un kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai
(izņemot garāžas)..
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka dzīvību apdraudošu būvi aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no būves vai būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības, kura
ir lielāka.
4. Nekustamā īpašuma nodokļa
likmi 3% no kadastrālās vērtības
noteikt īpašumiem vai to daļai, kas

netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
4.1.Nodokļa likme tiek piemērota ar nākamo mēnesi pēc
administratīvā akta spēkā stāšanās (pārsūdzības termiņa beigām).
4.2. Nodokļa pārrēķinu par īpašumu likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā
veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc
lēmuma par zemes vienības statusa atcelšanu spēkā stāšanos.
5. Nekustamā īpašuma nodokli

par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas,
maksā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi
slēgti ar pašvaldību, vai personas,
kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas
līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie

valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā),
vai likuma 2.panta septītajā daļā
noteiktie nodokļu maksātāji.
6. Noteikt nodokļa maksāšanas
paziņojuma piespiedu izpildes termiņu – 7 (septiņus) gadus no
nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
7. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2016.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs J. Āboliņš

Lielvārdes novada domes
2015. gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2016.gadam Lielvārdes novada pašvaldībā”

paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu raksta
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Informācija
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktajos gadījumos pašvaldība var
izdot saistošos noteikumus.
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības ar nodokli neaplikt dzīvojamo ēku
palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2 (likuma 1.panta otrās daļas 9.1punkts).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības ar nekustamā nodokļa likti 3 procenti
apliek vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošībai apdraudošu būvi (likuma 3.panta 1.4daļa).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības ar nekustamā nodokļa likti 3 procenti aplikt
īpašumus, kas netiek uzturēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai (likuma 3.panta 1.daļa).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka gadījumā, ja ir izdoti saistošie noteikumi, pašvaldībai ir tiesības par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās
daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokli
aprēķināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrniekiem un nomniekiem, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personām, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskiem valdītājiem (līdz nekustamā īpašuma
reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma 2.panta septītajā daļā noteiktiem nodokļu maksātājiem (likuma 2.panta 8.1 daļa).
Likums par nekustamā īpašuma nodokli nosaka, ka noteiktā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai kavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu
piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumu, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus
gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Administratīvā procesa likuma 360.panta ceturtā daļa nosaka, ka administratīvais akts nav izpildāms, ja
kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi (likuma 9.panta otrā daļa).
Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka:
– 2016.gadā Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība
pārsniedz 25m2;
– 2016.gadā Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli 3 procentu apmērā tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves. Nodoklis tiks rēķināts no būves vai tai piekritīgās zemes vērtības,( kura būs lielāka).
- Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā.
– 2016.gadā Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar nekustamā īpašuma nodokli 3 procentu apmērā tiks aplikti īpašumi, kas netiks uzturēti
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
- Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa (par zemi un ēkām) aprēķinu pašvaldība veiks šādos gadījumos:
1) ja personas īrētais dzīvoklis vai nomātās telpas ir pašvaldības īpašums vai tiesiskais valdījums un īres vai nomas līgums ir noslēgts ar pašvaldību;
2) ja personas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ir ieguvusi līdz dzīvojamās mājas privatizācijai:
3) ja persona ir dzīvokļa īpašuma tiesiskais valdītājs (persona ir nopirkusi dzīvokli no pašvaldības, bet nav vēl īpašumu reģistrējusi zemesgrāmatā);
4) likuma 2.panta septītajā daļā noteiktiem nodokļu maksātājiem.
– saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.janvāri
-Lai arī saistošie noteikumi paredz dzīvojamo ēku palīgēku, kuru platība ir lielāka par 25m2 neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, saistošo noteikumu
īstenošana nesamazinās pašvaldības budžeta ieņēmumus.
-Par ieņēmumiem no normatīvos aktos paredzētās kārtības neievērošanas ietekme uz pašvaldības budžetu nav paredzama.
-Saistošie noteikumi samazinās pašvaldības administratīvās izmaksas, jo dažkārt trīs gadu termiņā uzkrātā nekustamā īpašuma nodokļa parāda summa ir maza.
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu veiks pašvaldības Administrācijas speciālisti. Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanas kārtību var saņemt
administratīvajām
pašvaldības Administrācijas finanšu un ekonomikas nodaļā.
procedūrām
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” (kas bezmaksas tiek piegādāts katrā pašvaldības teritorijā reģistrētajā mājoklī), kā arī Lielvārdes novada pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv.
6. Informācija par kon- Konsultācijas nav notikušas.
sultācijām ar privātpersonām

Domes priekšsēdētājs J. Āboliņš

Lielvārdes novada domes sēžu apskats
15. septembrī Lielvārdes nova
da domes ārkārtas sēdē Nr. 17
tika lemts par Lielvārdes novada, Jumpravas pagasta nekustamā īpašuma „Garāžas” telpu un
tai funkcionāli piesaistītās zemes
platības pārdošanas rezultātiem.
Izskatot jautājumu par priekšsēdētāja J. Āboliņa amatu savienojamību un deleģēšanu Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes
locekļa amatā, tika veiktas izmaiņas minētajos lēmumos, vienbalsīgi deputāti lēma „par”.
Balsojumā tika apstiprināts lē-

mums par telpu nepieciešamību
Tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanai un papildus
finansējuma piešķiršanai kultūras
namam „Lielvārde” pagrabstāva
telpas grīdas remontam.
23. septembrī norisinājās Liel
vārdes novada domes ārkārtas
sēde Nr. 18. Dienas kārtībā bija
trīs svarīgi jautājumi. Par papildus
finansējuma piešķiršanu papildus
remontdarbiem Pils ielas asfaltbetona seguma atjaunošanas darbu
projektā vienbalsīgi tika balsots

„par”. Aktuāls bija arī autājums
par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 25. aprīļa
sēdes Nr. 5 lēmumā Nr. 9 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un
atlīdzības apstiprināšanu”. Ārkārtas
sēdes laikā deputāti lēma par grozījumiem izveidot jaunus amatus kapsētas pārzinis un kapsētas pārziņa palīgs.

Vairāki no izskatāmajiem jautājumiem raisīja diskusijas deputātu
vidū. Aktuāls jautājums būs par
Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas
saistošo noteikumu izdošanu, kas
noteiktu kārtību, kādā pašvaldība veiktu apsaimniekošanas funkciju. Sarunas raisīja skaidrojumus
par pašvaldības jauno štata vietu
izveidošanu.

30. septembrī Lielvārdes nova
da domes sēdē Nr. 19 tika izskatīti 53 darba kārtības jautājumi.

Domes sēdē izskatīja jautājumu
par grozījumiem Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojuma „Goda

lielvārdietis” nolikumā esošo apzīmējumu „necienīgs”, A. Troska
ierosināja svītrot šo apzīmējumu, jo trūkst definējums vārdam
„necienīgs”.
Deputātiem Lielvārdes novada
domes sēdē skatot jautājumu par
25. februārī izdotajiem rīkojumiem
par mēnešalgas apmēru, bijušais
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs A. Troska paziņoja par savu
deputāta pilnvaru nolikšanu un
pameta Lielvārdes novada domes
sēžu zāli.
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Lielvārdes novada pašvaldība apbalvo ideju konkursa uzvarētāju
30. septembrī ar uzvarētāja apbalvošanu noslēdzās Lielvārdes
novada pašvaldības organizētais novada logo, moto un leģendas
ideju konkurss.
Ar pārliecinošu balsu pārsvaru
visās nominācijās uzvarēja mākslinieces Ingas Jurānes iesniegtās idejas. Tikšanās laikā ar konkursa komisiju, Lielvārdes novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja Jāņa Āboliņa
vadībā, I. Jurāne norādīja, ka iegūtais tituls viņai sagādājis patīkamu
pārsteigumu. Idejas autore, izteica
pateicību iedzīvotājiem par izrādīto
aktivitāti un iesniegto ideju novērtēšanu, kā arī izteica pateicību konkursa komisijai par atzinību.

Konkursa mērķis bija noteikt
labākās idejas, tādējādi veicinot
Lielvārdes novada atpazīstamību
un iedzīvotāju piederības sajūtu
novadam. Konkursa pirmajā kārtā
tika iesniegtas 11 dažādas idejas
par kurām iedzīvotājiem bija iespēja balsot līdz 31. augustam.
Uzvarētājas logo, moto un leģenda tiks izmantoti dažādos Lielvārdes
novada informatīvajos un prezentācijas materiālos, piemēram, uz
suvenīriem, dāvanām, interneta

Konkursa uzvarētājas zīmētais logotips
vidē un citur.
Lielvārdes novada pašvaldība
izsaka pateicību visiem ideju autoriem un iedzīvotājiem, kuri iesaistī-

jās konkursa norisē.

Evita Sprukta

Lielvārdes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ideju konkursa uzvarētāja Inga
Jurāne.

Aizvadīta
Starptautiskā
Veco ļaužu diena
Seniori vienmēr ir liela bagātība savām ģimenēm un jaunajām
paaudzēm, tādēļ 1. oktobrī Lielvārdes kultūras namā tika aizvadīts
krāšņs Starptautiskajai Veco ļaužu dienai veltīts koncerts.
Koncerta laikā skanēja ne vien
dziesmas, bet arī dzeja, apsveikuma un uzmundrinājuma vārdi
Lielvārdes novada senioriem. Bija
arī iespēja uzdot jautājumus vairākiem domes deputātiem. Šī gan
nebija politiska rakstura diskusija
par novada problēmām, bet drīzāk
draudzīga saruna starp tautas gudrākajiem un pieredzējušākajiem

ļaudīm un, tostarp, viņu ievēlētajiem pārstāvjiem.
Starptautiskās Veco ļaužu dienas
mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu dzīves grūtībām,
vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.

Evita Sprukta

Lielvārdes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Viedoklis
Šos svētkus svinam tikai
dažus gadus. Šogad, jau
otro reizi tie tika organizēti Lielvārdē. Paldies visiem
cienījama vecuma cilvēkiem,
kuri apmeklēja šo pasākumu.
Lielvārdes novada sociālā dienesta darbinieki sūta sirsnīgus sveicienus tiem senioriem, kuri nebija
vai nevarēja būt minētajā pasākumā. Lai Jums visiem veselība un
dzīvesprieks!
Jūs var salīdzināt ar pedagogiem,
mēs varam smelties no Jūsu dzīves
gudrības, jo dažādos dzīves brīžos
tās lieti noder. Ar Jums ir interesanti tikties, būt kopā un parunāties.
Jūs ziniet ko gaidāt no dzīves, esiet
darbīgi, līdzjūtīgi un saprotoši, mīliet
savus bērnus, priecājaties un palīdziet augt mazbērniem. Jūs savstarpēji interesējaties par apkārtējiem

un sekojiet līdz ikdienas
notikumiem, tā varētu turpināt vēl un vēl..
Paldies kultūras nama
„Lielvārde” darbiniekiem par
ieguldīto darbu un paldies māk
sliniekiem par koncertu – sieviešu vokālajam ansamblim „Pusnakts
stundā” un Ogres kultūras nama folkloras kopai „Artava”. Paldies arī par
svētku uzrunu Lielvārdes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam
Jānim Āboliņam, tostarp priecājamies par iespēju novada senioriem
tikties un uzdot jautājumus domes
deputātiem.
Cienījamie seniori, esiet laimīgi
savās ikdienas gaitās! Uz tikšanos
atkal citos svētkos!

Inese Gelte

Lielvārdes novada sociālā
dienesta vadītāja

Novada vēstis
Izmanto iespēju piedalīties diskusijā

Pirmo reizi Lielvārdes novada pašvaldība aicina ikvienu interesentu
19. oktobrī Kultūras namā „Lielvārde“, Parka iela 3, pulksten 19:00 uz
diskusijām ar domes jaunās vadības pārstāvjiem – Jāni Āboliņu, Imantu
Balodi, Jāni Mazitānu un Raiti Jirgensonu. Diskusiju laikā būs iepējams
spriest par jau izdarītajiem un gaidāmajiem darbiem Lielvārdes novada labā. Interesenti aicināti piedalīties diskusijā un uzdot sev aktuālus
jautājumus, kas var palīdzēt sasniegt labākus rezultātus, sekmējot
Lielvārdes novada attīstību.

Mediju pēcpusdiena

Atskatoties uz Lielvārdes novada pašvaldības jaunās vadības 100
dienās paveikto, 16. oktobrī, pulksten 15:00 Lielvārdes novada domē
norisināsies “Mediju pēcpusdiena”. Atvērtā tipa diskusijā uz medijus
interesējošajiem jautājumiem atbildēs Lielvārdes novada pašvalības
pārstāvji.

Evita Sprukta

Lielvārdes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielvārdes novada seniori varēja vērot priekšnesumus un baudīt uzmundinājuma vārdus.

Pašvaldības policijas septembra hronika
Pavisam septembrī saņemti 74 izsaukumi, tajā skaitā 24 izsau
kumi caur Valsts policijas dežūrdaļu; sastādīti 16 administratīvo
pārkāpumu protokoli, tajā skaitā 5 protokoli par Lielvārdes novada
pašvaldības Administratīvās komisijas kompetencē esošajiem jau
tājumiem un 2 protokoli – paziņojumi par Ceļu satiksmes noteiku
mu pārkāpumu. Uzsāktas 3 lietvedības administratīvā pārkāpuma
lietās.
Izskatīti 6 administratīvo pārkāpumu protokoli un pieņemti lēmumi administratīvo pārkāpumu lietās. Apsekoti 8 dzīvokļi gan kopā
ar Sociālo dienestu un Bāriņtiesu,
gan veicot personu izdeklarēšanu; 3
personas nogādātas VP Ogres iecirkņa dežūrdaļā; 3 personas nodotas
NMPD; 2 personas nogādātas uz
nakts patversmi “Gaiziņš”. Veikts
profilaktiskais darbs, 48 gadījumos
izsakot mutiskus aizrādījumus.
1. septembrī, sākoties jaunajam
mācību gadam pašvaldības policija pastiprinātā režīmā patrulēja
novada skolu apkārtnē un vietās,
kur notiek Zinību dienas “atzīmēšana”. Par atrašanos alkohola reibumā sastādīti 5 administratīvo pārkāpumu protokoli nepilngadīgiem
jauniešiem.
2. septembrī Ogres dzīvnieku
patversmē nogādāti divi kaķēni,
kas saviem saimniekiem kļuvuši
lieki.
5. septembrī pastiprināta uzmanība pievērsta sabiedriskās kārtības ievērošanai Jumpravas olimpis-

ko spēļu un tām sekojošo izklaides
pasākumu laikā.
14. septembrī Nacionālo bruņoto spēku sapierim nodots kara laika
lādiņš, ko sēņotāji bija atraduši
mežā netālu no Jumpravas kapiem.
25. septembrī, pateicoties iedzīvotāju vērībai, pašvaldības policijas
darbiniekiem izdevās aizturēt degvielas zagļus, kas degvielu zaga
no Raiņa ielas namu pagalmos
stāvēšanai novietotu automašīnu
bākām. Pēc īsas pakaļdzīšanās aizturēta persona, kas nodota Valsts
policijas darbiniekiem. Nākamās
dienas rītā aizturētas arī pārējās
personas, kas bija iesaistītas degvielas zādzībās. Izmeklēšanu veic
Valsts policija.

26. septembrī
Kaibalā konstatētas
vairākas vandāļu
sabojātas norādes
zīmes. Pašvaldības
policija lūdz iedzīvotāju
palīdzību
vainīgo personu
noskaidrošanā.
Pēc iedzīvotāju sniegtās informācijas par to, ka nepilngadīgajiem atsevišķās tirdzniecības vietās
tiekot pārdoti alkoholiskie dzērieni un cigaretes, pašvaldības policijas darbinieki veica pastiprinātu patrulēšanu šo vietu tuvumā,
nekonstatējot administratīvi sodāmus pārkāpumus. Pašvaldības policija aicina arī turpmāk iedzīvotājus aktīvi sniegt informāciju par
vietām, kur alkohols un cigaretes
tiek tirgotas nepilngadīgajiem, gan
arī par pieaugušajiem, kas palīdz
jauniešiem iegādāties alkoholu
un cigaretes. Atgādinu, ka Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa
172.panta trešajā daļā noteikts, ka
“par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā tā, ka šīs vielas kļuvušas nepilngadīgajam brīvi pieejamas lietošanai”, var uzlikt naudas
sodu līdz 140 eiro, vai, ja šādas darbības veiktas atkārtoti gada laikā –
līdz 700 eiro.

Uvis Briedis

Lielvārdes novada pašvaldības
policijas vadītājs

Jaunieši un izglītība

Jauniešu biznesa ideju konkursa finansējuma
saņēmējas veiksmīgi uzsākušas darbību
2015. gada martā Lielvārdes novadā pirmo reizi norisinājās jauniešu biznesa ideju konkurss, kurā finan
sējumu ieguva trīs jaunietes. Šobrīd meitenes ir radījušas zīmolu “Kidlino” un aktīvi turpina strādāt pie
uzņēmuma attīstības. Kopš 19. jūnija, kad uzņēmums tika reģistrēts komercreģistrā kā SIA “SeTwine”,
meitenes atzīst, ka ir spērušas dažus soļus tuvāk saviem mērķiem un rada bērnu apģērbus no lina ar
jēgpilnu dizainu jeb bērnu apģērbus ar attīstību veicinošiem elementiem. Tā kā bērnu mentālā un fiziskā
attīstība iet roku rokā - attīstot fizisko pusi, tiek attīstīta arī mentālā puse, “Kidlino” apģērbos tiek ie
tverti dažādi elementi, piemēram, pirkstu galu stimulācija. Taustot dažādus materiālus, iegūstot jaunas
sajūtas, tiek kustināta attiecīgā daļa smadzeņu garozā, kas stimulē bērna mentālo attīstību.
Pirmo satikšanos ar klientiem
“Kidlino” realizēja Lielvārdes novada svētku amatnieku gadatirgū 25.
jūlijā. Meitenes atzīst, ka bijis svarīgi uzzināt bērnu un vecāku vie-

dokli un redzēt klientu emocijas.
SIA “SeTwine” īpašnieces, saka paldies atsaucīgajiem mazajiem un
lielajiem lielvārdiešiem par sadarbību produktu pilnveidošanā. Liels

Oktobrī Lielvārdes novadā
norisināsies Karjeras nedēļa
Karjeras nedēļu no 12. līdz 16. oktobrim ceturto reizi organizē
Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar 19 Latvijas pilsētu
un novadu pašvaldībām, to izglītības pārvaldēm un nodaļām ar
Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+” Karjeras konsultēšanas
un informācijas tīkla “Euroguidance” atbalstu.
Karjeras nedēļa Lielvārdes
novadā notiks pirmo reizi. Šogad
Karjeras nedēļas moto ir “Atver
savas profesijas durvis”, galveno
uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā
veidā. Karjeras nedēļas pasākumos
piedalīsies novada vispārizglītojošo
skolu audzēkņi, kā arī tiks organizēti dažādi pasākumi novada pirmsskolas izglītības iestādēs.
Karjeras nedēļas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību karjeras izglītības nozīmei, kā arī palīdzēt
jauniešiem izzināt savas karjeras
iespējas. Lielvārdes novadā notiks
vairāki pasākumi, kuros jauniešiem
būs iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izmantot karjeras
konsultācijas un veikt karjeras testus, piedalīties radošajās darbnīcās
novada uzņēmumos, kā arī piedalīties konkursos, kas saistīti ar karjeras izglītību, un iesaistīties citās

aktivitātēs. Piemēram, 15. oktobrī jebkurš jaunietis varēs piedalīties
prakstiskā CV veidošanas darbnīcā un izveidot perfektu CV. Jaunieši
aicināti sekot līdzi informācijai par
Karjeras nedēļas pasākumiem:
www.lielvarde.lv/jauniesiem, www.
twitter.com/LielvJauniesi un www.
facebook.com/LielvardesJauniesi
Savukārt 12. un 13. okotobrī pie
pilsētas skolām piestās autobuss-laboratorija “Tehnobuss”, kas ļaus
skolēniem tuvāk iepazīt mašīnbūves un metālapstrādes industriju.
Karjeras nedēļas programma
Latvijā ir pieejama www.viaa.gov.
lv/karjerasnedela, kā arī par aktivitātēm Lielvārdes novadā aicinām sekot līdzi pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv sadaļā
Jauniešiem.

Renāte Mencendorfa

Jaunatnes lietu speciāliste
Lielvārdes novada pašvaldībā

prieks bijis redzēt bērnus, kuri
nemaz nevēlējušies vilkt nost pielaikotās drēbītes, meitenes arī ievērojušas, ka bērniem patīk taustīt un
mīcīt dažādās faktūras un elementus apģērbā.
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Meitenes aicina arī citus jauniešus nebaidīties un izmēģināt iesaistīties uzņēmējdarbībā: ”Atliek vienīgi strādāt, nevajag ne atlikt, ne
baidīties par to, ka nav īstais laiks
vai nepietiks laika. Tāpēc vēlam
visiem, kuriem šķiet, ka nevar VAR, vēl jo vairāk, mēģināt noteikti
VAR un vajag!”

Lielvārdes novada jauniešu biznesa ideju konkurss plānots arī
2016. gadā, informācija par konkursu būs pieejama pašvaldības
mājaslapā un jauniešu sociālajos
tīklos.

Renāte Mencendorfa

Jaunatnes lietu speciāliste
Lielvārdes novada pašvaldībā

Jaunieši diskutē ar lēmumu pieņēmējiem
24. septembrī jau trešo reizi
Lielvārdes novadā norisinājās
jauniešu un lēmumu pieņēmēju
diskusija “Kafija ar politiķiem”,
kurā piedalījās 10 jaunieši no
Lielvārdes, 7 jaunieši no Lēdma
nes un 5 jaunieši no Jumpravas,
vecumā no 12-20 gadiem, kā
arī 5 Lielvārdes novada domes
deputāti un 4 dažādi pašvaldī
bas speciālisti.
Šoreiz jautājumi tika ierosināti
no jaunatnes lietu speciālistes un
Lielvārdes novada Jauniešu domes
puses. Pasākuma dalībnieki diskutēja par dažādiem jautājumiem,
piemēram - kādēļ svarīgi jauniešus
iesaistīt novada kultūras un politiskajā dzīvē? Ko tas dod jauniešiem?
Ko lēmumu pieņēmējiem? Kas jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem
nepieciešams novadā, lai to sauktu par foršāko novadu Latvijā? Tika
dota iespēja arī brīvajai tēmai, kurā
dalībnieki varēja viens otram uzdot
dažādus jautājumus vai pārspriest
kādu sev aktuālu tematu.
Pirms diskusijām Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciāliste dalīb-

niekiem prezentēja iepriekšējo diskusiju apkopojumu, kā arī informēja, kuras no iepriekšējās reizēs
izskanējušām idejām ir īstenotas.
Piemēram, martā jaunieši minēja - ir vairāk pašiem jāorganizē un
jāveido pasākumi jauniešu mērķauditorijai. Un jau augustā jaunieši paši
organizēja Jauniešu dienu, kas pulcēja vairāk kā 400 dalībniekus. Tieši
pirms gada pirmajā diskusijā jaunieši minēja, ka nepieciešamas telpas jauniešiem, kā arī jāizveido jaunatnes politikas plānošanas dokuments, šie ierosinājumi ir ņemti
vērā un īstenoti - šobrīd ir izveidots un apstiprināts jaunatnes politikas plānošanas dokuments, savukārt oktobrī jauniešu aktivitātēm un
iniciatīvām tiks nodrošinātas telpas
Lielvārdes novada Sporta centrā.
Diskusijas ritēja raiti un dalībniekiem bija dažādas idejas un ierosinājumi, kā galveno jaunieši atzina,
ka politiķiem un lēmumu pieņēmējiem ir jāstrādā nevis priekš jauniešiem, bet ar jauniešiem. Dalībnieki
atzina, ka jauniešu iesaiste ir svarīga, jo tā ļauj jauniešiem ne tikai

izglītoties un gūt pieredzi, bet arī
veicina viņu ideju realizāciju, kas
palīdz veidot novadu, veicina jauniešu piederību novadam, rodas
izpratne par to, kā darbojas pašvaldība, savukārt ieguvums lēmumu pieņēmējiem – daudzveidīgāks
sabiedrības viedoklis, cits skatījums
no jauniešu puses.
Jaunieši noslēgumā atzinuši, ka
šādas neformālas diskusijas ir jārīko
vēl, jo viņiem ir mainījies viedoklis
par pašvaldības lēmumu pieņēmējiem uz labo pusi, kā arī radusies
vēlme vairāk iesaistīties novada
dzīvē, savukārt lēmumu pieņēmēji
un deputāti atzinuši, ka ir pārsteigti
par informāciju, ko uzzinājuši tieši
no jauniešiem, no jauniešu atvērtības diskusijās, kas iepriešējās reizēs nav bijusi tik izteikta. Lēmumu
pieņēmēji aicināja jauniešus negaidīt lidz nākošai šāda veida diskusijai, bet komunicēt biežāk, izmantojot sociālos tīklus, e-pastus un pieņemšanas laikus pašvaldībā.

Renāte Mencendorfa

Jaunatnes lietu speciāliste
Lielvārdes novada pašvaldībā

Lielvārdes novada izglītības iestāžu vadītāji un pašvaldības
darbinieki gūst jaunu pieredzi Zviedrijā un Dānijā

Pašā septembra sākumā - no 7. līdz 13. septembrim - septiņiem skolu direktoriem un trīs Lielvārdes
novada pašvaldības darbiniekiem tika dota brīnišķīga iespēja gūt jaunu pieredzi Zviedrijas pilsētā
Helsingborgā un Dānijas pilsētā Helsingorā, iepazīstot Zviedrijas un Dānijas labo praksi izglītības un
kultūrizglītības jomā. Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidussko
las direktors Aigars Kruvesis, Lielvārdes novada Sporta centra direktors Ainars Puķītis, Jumpravas spe
ciālās internātpamatskolas direktore Benita Lisovska, Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas direktore
Inese Medne, Lēdmanes pamatskolas direktors Andris Eglītis, VPII “Pūt vējiņi” vadītāja Ilze Mazitāne,
VPII “Zvaniņš” vadītāja Dace Kļava, novada izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe, izglītības speciāliste
Linda Caune, kā arī attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja Airita Brenča.
Braucienā pavadītās dienas bija
emocijām piesātinātas un iespaidiem bagātas. Helsingborgā viesojāmies dažādās izglītības un kultūras iestādēs, gūstot priekšstatu par
pirmsskolu un pamatizglītību, iepazīstot mūzikas apmācības sistēmu,
izzinot sporta skolu specifiku un
bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanas pieredzi, kā arī uzzinot
daudz ko jaunu par Zviedrijas valsts
politiku izglītības un kultūras jomās.
Pieredzes
apmaiņa
aizsākās Hamiltona bērnudārzā, kurā
viesojāmies jaunākajā grupiņā.
Sarunājoties
ar
bērnudārza
attīstības menedžeri, pārrunājām
šajā iestādē izmantotās apmācības
sistēmas stiprās puses. Pedagogs
šajā bērnudārzā strādā kā pētnieks,
kurš dokumentē bērna attīstību.
Pedagogi aicina bērnu vecākus
uz sarunām par bērna attīstību,
gada beigās vecāki saņem
attīstību apliecinošu materiālu no
bērnudārza. Pēc tam viesojāmies

Sinkopenas pamatskolā ar mūzikas novirzienu. Šajā skolā vērojām,
kā bērniem ar mācīšanās traucējumiem tiek attīstītas muzikālās dotības. Kaut arī skolas specializācija ir
mūzika, arī sportam nedēļā ir atvēlētas 100 minūtes.
Īpaša vieta pilsētā ir Dunkera kultūras nams, kurā darbojas Dunkera
kultūras skola – tajā mums bija
iespēja vērot dažādas mūzikas stundas, teātra pulciņa, deju studijas un
mākslas nodarbības. Skolas audzēkņi par godu viesiem sniedza koncertu, kurā skolēns ar veselības traucējumiem brīnišķīgi muzicēja, spēlējot
pasaulē mazāko ģitāru- ukuleli.
Pēdējā dienā Helsingborgā
apmeklējām arī Filborna sporta
ģimnāziju, kurā iepazinām skolēnu motivācijas sistēmu un skolas
darba organizācijas principus.
Ļoti interesanta izvērsās diena,
ko pavadījām Dānijas pilsētā
Helsingorā, kas atrodas divdesmit
minūšu brauciena attālumā ar kuģī-

ti tieši iepretī Helsingborgai. Pilsētas
mūzikas skolas direktors sniedza
izsmeļošu informāciju par mūzikas apmācību Dānijā, kas, tāpat
kā zviedru sistēma, ļoti atšķiras no
Latvijā praktizētās.
Tikāmies ar
komūnas sporta darba organizatoru un sarunājāmies par sporta
stratēģiju un sporta aktivitātēm pilsētā. Dāņi sportu un sporta pasākumus izmanto kā zīmolu pilsētas
reklamēšanai. Helsingoras kultūras
centrs mūs pārsteidza ne tikai ar
savu ārējo veidolu (vecas kuģu
būvētavas ēkā izveidotā nama
arhitektūrā pārsteidzoši apvienojas
senais ar moderno), bet arī ar interesanto programmu piedāvājumu
apmeklētājiem. Īpaši jāpiemin fantastiskā šinī ēkā izveidotā modernā
bibliotēka.
Ar īpašām emocijām atmiņā palikusi vizīte pie Helsingborgas pilsētas mēra. Sarunā viņš stāstīja par
pilsētas vēsturi, šodienas aktualitātēm un nākotnes plāniem, kā arī

atbildēja uz jautājumiem par izglītību. Ļoti aizkustināja pie rātsnama
uzvilktais Latvijas karogs par godu
mūsu atbraukšanai.
Secinājums: iespaidu ir tik
daudz, ka noteikti pietiktu veselai
grāmatai, un katram no brauciena dalībniekiem tie ir savi. Tāpēc
ieskatam vēl dažas kolēģu pārdomas par brauciena laikā piedzīvoto
un pārdzīvoto.
Ilze Mazitāne: “Pieredzes
apmaiņas brauciens ļoti patika.
Priecājos par nepiespiesto gaisotni,
ko sajutām visās izglītības iestādēs.
Bērnudārzā bērniem tiek ļauta liela
patstāvība savās darbošanās vēlmēs. Apsveicama ir pedagogu sīka
informācija vecākiem par bērna
ikdienas gaitām bērnudārzā, bērnus filmējot un fotografējot, kā arī
pedagogu individuālas pārrunas ar
vecākiem reizi mēnesi 30 minūtes
par bērna attīstību.”
Inga Reķe: “Mūsu novada
skolu un bērnudārzu vadītājiem
bija iespēja salīdzināt un novērtēt
plusus un mīnusus novada izglītības
iestādēs un valsts izglītības sistēmā
kopumā. Mūsu skolas un bērnudārzi mācību programmu vajadzībām
ir labi aprīkoti, bet jāizvērtē un
jāuzlabo skolu vide, lai tā ir ne tikai
mūsdienīga, bet vispirms piemērota un ergonomiska bērnu vajadzī-

bām un attīstībai. Jau tagad šī pieredzes apmaiņa ir veicinājusi savstarpēju ideju apmaiņu un starptautisku kontaktu dibināšanos.”
Dace Kļava: “No Zviedrijas kolēģiem būtu vērts pārņemt bērnu
ikdienas gaitu dokumentēšanu, tās
fotografējot, filmējot, vēlāk pārrunājot ar vecākiem. Paldies par doto
iespēju iepazīties ar Zviedrijas un
Dānijas izglītības iestādēm!”
Benita Lisovska: “Ieinteresēja
tas, kā jau no bērna piedzimšanas
valsts līmenī tiek domāts par viņa
vispusīgu attīstību, t.i. dažādu sporta programmu piedāvājums, digitalizācijas plāna īstenošana, bibliotēkas pieejamība visa vecuma cilvēkiem, mūzikas instrumentu spēles
apguve. Bērna talanti tiek atklāti
jau agrā bērnībā. Skolēnu apmācība notiek ļoti demokrātiski, ievērojot bērna intereses. Izglītojamajiem
ar attīstības traucējumiem pēc profesijas iegūšanas tiek garantētas
darba vietas.”
Paldies Lielvārdes novada pašvaldībai par lielisko iespēju! Un
vislielākais paldies Ingai Reķei un
Lindai Caunei par uzdrošināšanos
un milzīgo ieguldīto darbu brauciena organizēšanā.

Inese Medne

Jumpravas Mūzikas un mākslas
skolas direktore
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“Spēka diena” arī Lielvārdē

Futbola diena Lielvārdē

12.septembrī visā Latvijā
norisinājās “Spēka diena”. Arī
Lielvārdē pie Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas bija
pieejams spēka punkts. Šogad
savu spēku pārbaudīja 114 da
lībnieki. 96 vīrieši un 18 dāmas.
Kopējais pievilkšanās reižu
skaits 1055 reizes.
Visā Latvijā kopā piedalījās 9692
fiziski aktīvu cilvēku, kuri kopumā
pievilkās pie stieņa 96 030 reižu.
Tas ir par 28 436 reizēm vairāk
nekā 2014. gadā, savukārt dalībnieku skaits pieaudzis par 3665 cilvēkiem. Jau otro gadu notika arī
Pasaules Spēka diena, kuras rezultāti tiks apkopoti nedēļas laikā, kad
kļūs zināms, vai ir uzstādīts jauns
pasaules rekords.
Lielvārdes “Spēka punktā” labākie rezultāti: 22 reizes Gatis Loss
(16 gadi) un 14 reizes Gunita
Jansone (18 gadi). Jaunākais dalībnieks Estere Cīrule 3 gadi, pieredzējušākais dalībnieks Zintis
Bergmanis.
Latvijā individuāli visaugstāko rezultātu vīriešu konkurencē 80 pievilkšanās reizes - sasniedza Vladislavs Miļēvičs no Bauskas,
savukārt sievietēm spēcīgākā dalībniece bija rīdziniece Annija Gulite,

Futbola diena Lielvārdē norisinājās 12. septembrī Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas futbola laukumā, kur tikās 9 futbola koman
das, lai cīnītos par labākās komandas titulu un uzspēlētu futbolu.

kura pievilkās 45 reizes.
Paldies Latvijas ielu vingrotāju
biedrībai un “Latvijas Dzelzceļam”
par pasākuma organizēšanu visā
Latvijā. Paldies picērijai “Bacca”
un Lielvārdes novada pašvaldībai par pārsteiguma balvām spē-

Griķis, Aivis Jonikāns, Igors
Ushopovs, Kristaps Deksnis, Edgars
Dārznieks, Alvils Kļaviņš.
2.vieta “Tava mamma” – Pēteris
Skudra, Aivis Laiviņš, Ainārs Balodis,
Arvis Upīts, Toms Gerhards, Agnis
Puriņš, Ilmārs Taškāns
1.vieta “Pārogre” – Andžejs Leitis,
Uldis Līcis, Dāvis Pēterkops, Nils
Ketners, Māris Padedzis, Krišjānis
Jurģelis, Mārtiņš Slišāns.
Jaunākā komanda “Hobiti”, kuru
spēlētāju vecums bija 11 un 12
gadi, diemžēl nespēja tikt līdz
nākamajai kārtai, taču organizatori pasniedza piemiņas medaļas, lai nākotnē futbolisti turpinātu sacensties ar gados vecākiem
sportistiem.
Starp spēlēm notika minikonkurss jaunākajiem sportistiem, kur
svarīgi bija raidīt bumbu precīzi vārtos noteiktos laukumos, krājot sev
punktus. Ar 11 punktiem labākais
izrādījās Roberts Pētersons, 10 punkti Gustavam Rolandam Razinskim
un pa 8 punktiem Ritvaram Dzenim
un Gustavam Tomsonam.
Paldies par pasākuma “Futbola
diena”
organizēšanu
futbola komandas “Lielvārde” spēlētājiem Matīsam Bērziņam un Aivim
Jonikānam, sekretariātam Zitai
Bērziņai, tiesnesim Zintim, medmāsiņai Līgai un par fotogrāfijām
Sabīnei. Paldies Lielvārdes novada pašvaldībai par sarūpētajām
balvām.
Paldies komandām un sportistiem, tiekamies citos sportiskos
pasākumos!

Uzvarētāji - komanda Rudās lapsas.
Foto: Renāte Mencendorfa

Pēc apakšgrupu izspēlēm tika
noskaidrotas abu grupu trīs spēcīgākās komandas, kuras turpināja
sacensties par stiprāko komandu
četrinieku. “FK Tīnūži” pēcspēles
soda sitienos pārspēja komandu
“Ieva” 2:0, arī komanda “Kāda starpība” pēcspēles soda sitienos ar 2:0
pārspēja “Lielvārde 2”.
Pusfināla pirmajā spēlē “Pārogre”
uzvarēja komandu “Tīnūži” ar 2:0.
Otrajā pusfināla spēlē tikās komandas “Tava mamma” un “Kāda starpība”. Spēle noslēdzās ar pēcspēles
soda sitieniem un komandas “Tava
mamma” uzvaru ar rezultāta 3:2.
Spēlē par trešo vietu Lielvārdes futbolisti “Kāda starpība” ar rezultātu
4:1 uzvarēja “Tīnūži”.
Finālā, abu komandu vārtsargiem rādot izcilu sniegumu pamatlaiks beidzās ar rezultātu 0:0.
Spēle pārgāja uz soda sitienu līnijas, no kuras veiksmīgāki un precīzāki bija komanda “Pārogre” ar
rezultātu 3:2. Ar sudraba medaļām
nācās samierināties komandai no
Aizkraukles ”Tava mamma”.
Labākais vārtsargs - Uldis Līcis no
komandas “Pārogre”, kurš savus
pirmos vārtus ielaida tikai fināla
pēcspēles soda sitienos.
Labākais spēlētājs - Agnis Puriņš
no komandas “Tava mamma”, kurš
spēja gūt kopā 4 vārtus, palīdzot
komandai iekļūt finālā, un “aizcīnīties” līdz sudraba medaļām.
Rezultatīvākais spēlētājs - Mikus
Valpēters no komandas “Ieva”
guva 4 vārtus un izcēlās ar rezultatīvām piespēlēm.
Komandu sastāvi:
3.vieta ”Kāda starpība” – Miks
Bērziņš, Matīss Bērziņš, Linards

guva 13 punktus, bet aizsardzībā ar
lielisku spēli ielaida tikai 4 punktus.
Izšķirošajā ceturtdaļā spēle ritēja ļoti līdzīgi, kas skatītājiem bija
ļoti interesanti, bet Jumpravas izlasei nedaudz pietrūka precizitātes,
lai spētu uzvarēt šajā draudzības
spēlē. Spēle noslēdzās ar rezultātu
41:44 par labu Lielvārdes novada
pašvaldības komandai.
Punktus guva: Jumpravas vidusskolas komandā – Emīls Josts (18
p.), Ilze Ambote (8 p.), Andris Krūklis

(7 p.) Lauris Štekels (6 p.), Mārtiņš
Lasis (2 p). Vēl spēlēja Eva Ulme,
Gunārs Galvanovskis, Matīss Bojārs,
Dāvis Skudra. Lielvārdes pašvaldības komandā: Artūrs Pokšāns (15
p.), Agris Pikšens (12 p.) Imants
Balodis (8 p.), Jānis Āboliņš (4 p.),
Jānis Mazitāns (3 p.), Līva Jodzēviča
(2 p.). Vēl spēlēja Dace Nikolaisone,
Solvita Šmite.
Pēc spēles tika noskaidrots precīzākais soda metienu izpildītājs,
šoreiz nepārspēts savā laukumā

palika Andris Krūklis.
Tika noskaidroti labākie spēlētāji abās komandās – Jumpravas
vidusskolā – Ilze Ambote, Lielvārdes
novada pašvaldības komandā –
Artūrs Pokšāns.
Paldies Jumpravas vidusskolas
skolotājai Ilzei Ambotei par spēles
organizēšanu un Jumpravas vidusskolas izlases izveidošanu.

cīgākajiem. Paldies tiesnešiem
Gintam Gaigalim un Aleksejam
Orlovam(kuram ārpus konkurences
rezultāts 24 reizes).

Agris Pikšens

Lielvārdes novada sporta darba
organizators

Noslēgušās pirmās auto-foto orientēšanās
sacensības “Lielvārdes josta”
Auto-foto orientēšanās sacensībās “Lielvārdes josta”, kas norisinā
jās 27. septembrī par godu Pasaules tūrisma dienai, kopumā star
tēja 32 komandas, kas vairākas stundas orientējās pa Lielvārdes
novadu meklējot 20 kontolpunktus, 7 slēptos punktus un pildot
16 dažādus uzdevumus, kā arī īpašos - 3 atbalstītāju sagatavotos
uzdevumus.
32 komandu konkurencē vislabāk spējīgās orientēties izrādījās
sekojošas komandas:
1. vieta - komanda Rudās lapsas.
2. vieta - komanda Māris&Co.
3. vieta - komanda RIM-TIM-TEAM.
Ikviena sacensību komanda saņēma “Māris&Co” un “AromaWood”
sarūpētās dāvanas. Specbalvas par
spec-uzdevumu veikšanu nodrošināja “Lienas medus”, aktīvo iedzīvotāju apvienība “VisaVeidaKustība”
un brīvdienu māja “Kastaņas”.
Savukārt, sacensību galvenā balva
bija atpūta visai uzvarētāju komandai un tās draugiem brīvdienu mājā
“Kastaņas”.
LIELS PALDIES:
- Sacensību rīkotājam - Lielvārdes

novada pašvaldībai,
- Lieliskajiem atbalstītājiem –
“AromaWood”, “Kastaņas”, “Lienas
medus”, “Māris&Co” un “Panna”,
- Ogranizatoriem - Solvitai
Šmitei,
Agrim
Pikšenam
un
Renātei
Mencendorfai,
- Brīvprātīgajām un ļoti izpalīdzīgajām organizatoru palīdzēm Marikai, Sintijai, Artai un Leldei!
Sacensību rezultātu tabula un bildes no sacensību starta un apbalvošanas pieejamas www.lielvarde.lv.
Uz tikšanos nākamajās sacensībās Lielvārdes novadā!

Solvita Šmite

Tūrisma speciāliste
Lielvārdes novada pašvaldībā

Agris Pikšens

Lielvārdes novada sporta darba
organizators

Lielvārdes novada pašvaldības
komanda draudzības spēlē uzvar
Jumpravas vidusskolas izlasi
Par godu Skolotāju dienai 2.oktobrī, Jumpravas vidusskolā tika
rīkota draudzības spēle basketbolā starp Jumpravas vidusskolas
izlasi, kuras sastāvā spēlēja absolventi, skolēni un skolotāji un Liel
vārdes novada pašvaldības komandu, kuras sastāvā spēlēja Jānis
Āboliņš (Domes priekšsēdētājs), Imants Balodis (Domes priekšsē
dētāja vietnieks), Jānis Mazitāns (Domes izpilddirektors), Solvita
Šmite (Tūrisma speciāliste), Dace Nikolaisone (Jumpravas kultūras
nama direktore), Agris Pikšens (sporta darba organizators), Līva Jo
dzēviča (Iepirkuma speciāliste), Artūrs Pokšāns (Lielvārdes novada
jauniešu domes vadītāja vietnieks), komandas pārstāve Inga Reķe
(Izglītības nodaļas vadītāja).
Spēle ritēja vieglā gaisotnē ar
daudzām abu komandu kļūdām,
bet spēli ar precīzu trīspunktnieku
atklāja mājinieku komandas spēlētājs ar numuru 0.7 Lauris Štekels.
Drīz pēc tam ar precīzu divpunktu
metienu atbildēja Imants Balodis.

Pirmā ceturtdaļa noslēdzās ar
11:18 par labu pašvaldības komandai. Otrajā ceturtdaļā pašvaldības
komanda savu pārsvaru palielināja
līdz +11. Trešo ceturtdaļu Jumpravas
izlases spēlētāji uzbrukumā uzticēja Emīlam Jostam, kurš viens pats

Agris Pikšens

Lielvārdes novada sporta darba
organizators
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Skolas piesakās dalībai
Jumpravas Mūzikas un mākslas skola
papildinājusi materiāli tehnisko bāzi ar
programmā “Skolas auglis”
pilnveidotu skolēnu uzturu un attīstītu veselīgus ēšanas
jauniem datoriem un datorprogrammām Lai
paradumus, visās Lielvārdes novada skolās no novembra sāksies
Šobrīd kultūrizglītības kontekstā tiek daudz runāts par moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību pro
cesa apguvē. Mācību priekšmets, kurā tām ir primārā loma, ir datorgrafika. Viens no mākslas skolas
uzdevumiem ir radīt iespēju audzēkņiem apgūt dažādas mākslas datorprogrammas, lai viņi tās spētu
izmantot ikdienā, piemēram, maketējot bukletus, veidojot plakātus u.tml., kā arī turpināt apgūt tās
profesionālā līmenī. Šīs prasmes var apgūt mācību priekšmetā Datorgrafika, ko Jumpravas Mūzikas un
mākslas skolā kā atsevišķu mācību priekšmetu no 4.klases mācām tikai otro gadu.
Lai interesantāk, kvalitatīvāk un
produktīvāk varētu organizēt mācību procesu šajā priekšmetā, skola
šogad piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) rīkotajā projektu
konkursā “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošana”. Ar fonda atbalstu šīs vasaras beigās skolai tika
iegādāti divi jauni datorkomplekti un vektorgrafikas datorprogram-

mu CorelDRAW licenču komplekts.
Šī datorprogramma ir kā pamats
daudzām citām maketēšanas programmām, piemēram, Archicad,
Form Z, ko izmanto arī profesionāli dizaineri, maketētāji un arhitekti.
Projekta kopējās izmaksas bija EUR
1839.50, no kurām EUR 1500.00
– VKKF finansējums, EUR 339.50
– Lielvārdes novada pašvaldības
finansējums.

Pateicoties jaunajam aprīkojumam, jau no septembra skolas
audzēkņi, kuri mācās Datorgrafiku,
var strādāt katrs pie sava datora,
apgūstot CorelDRAW programmu
daudz pilnvērtīgāk, ātrāk un kvalitatīvāk.

Inese Medne

Jumpravas Mūzikas un mākslas
skolas direktore

programma “Skolas auglis”, kuras ietvaros vairāk kā 1000 1. - 9.
klases skolēnu ar Eiropas Savienības atbalstu trīs reizes nedēļā bez
maksas saņems 100 gramu svaigu augļu vai dārzeņu.
Programmā „Skolas auglis” nodrošināt skolēniem bezmaknoteiktas stingras prasības, kādiem sas augļus un dārzeņus, ar nolūku
jābūt augļiem un dārzeņiem - palielināt šo produktu patēriņu, kā
tīriem, nebojātiem, ar raksturīgu arī veicināt veselīgas ēšanas parasmaržu, garšu, izskatu, gataviem dumus skolēnu vidū.
Programmas mērķis ir veicināt
tūlītējai ēšanai un sagatavotiem
porcijās. Šajā mācību gadā augļus augļu un dārzeņu produkcijas patēun dārzeņus skolēniem izsniegs no riņu un nākotnē samazināt vese2015. gada 2. novembra līdz 2016. lības aprūpes izmaksas aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimību
gada 5. februārim.
Eiropas Komisijas Programma dēļ.
„Augļi skolai” ir veids, kā dalībEgija Sniedzīte
valstis, izmantojot savus un Eiropas
Lielvārdes novada pašvaldības
Savienības budžeta līdzekļus, var
projektu vadītāja

Pužļu dziedinošais spēks
Lielvārdes novada sociālā dienesta darbinieces Jumpravas pagastā pateicas Lielvārdes optomentrijas
centra “Spīdolas optika” līdzīpašniekam Dzintaram Sprīvulim par dāvinātajām daudzveidīgajām puz
lēm. Puzles saņēma Jumpravas vidusskolas un Jumpravas internātskolas bērni, lai puzļu likšanu izman
totu kā lietderīgu un vērtīgu laika kavēkli un pēc iespējas piesaistītu arī pārējās ģimenes personas.
Puzļu
likšana
garantē ne tikai skaistu gala produktu ar kādu tīkamu attēlu - tā arī pozitīvi ietekmē cilvēku! Puzļu likšana
veicina:
smadzeņu darbības uzlabošanu;
prāta stimulēšanu;

radošas domāšanas veicināšanu;
loģiskās domāšanas attīstīšanu;
atmiņas uzlabošanu;
stresa noņemšanu;
negatīvu emociju izkliedēšanu.
Īpaši noderīgi un svarīgi ar puzlēm ir nodarbināt bērnus, jo puzle

pēc savas būtības ir attīstību veicinošs produkts, tā sniedz:
interaktīvu pieeju izglītošanā:
veicina formu un krāsu izpratni;
veicina tematisku lietu izpratni (daba, dzīvnieki u.c.).
problēmu risināšanas iemaņas;
pašvērtējuma celšanu (gandarījums puzli saliekot).
Puzļu likšana ir lieliska izklaide
un nodarbošanās bērniem kopā
ar vecākiem!

Diāna Keiviša

Jumpravas sociālā darbiniece
7. novembrī
Lēdmanē „Lobes Krogā“
Rudens balle kopā
ar grupu“Bruģis“
Sākums plkst. 22.00
Ieejas maksa – EUR 5.00
Visi laipni aicināti.
Šī gada 14. oktobrī no
plkst. 10.00 līdz 14.00 Valsts
asinsdonoru centrs (VADC) rīko
asins donoru dienu Lielvārdes
kultūras namā, Lielvārdē, Parka
ielā 3. Aicinām ziedot asinis visu
asins grupu donorus, līdzi ņemot
personu apliecinošu dokumentu.
Lielvārdes pilsētas bibliotēkā ir plašs grāmatu un citu
izdevumu klāsts, tas nozīmē,
ka ikviens var atrast kaut ko
savām interesēm atbilstošu.
Tomēr, ir arī tādi lielvārdieši, kas labprāt lasītu, bet dažādu iemeslu dēļ līdz bibliotēkai netiek. Bibliotēka atgādina, ka viens no piedāvātajiem tās pakalpojumiem ir
grāmatu piegāde mājās.
Uz šo pakalpojumu var pieteikties gan vecāka gadagājuma cilvēki, gan citi interesenti,
kuriem ir apgrūtināta nokļūšana
līdz bibliotēkai. Grāmatas piegādāsim vienu reizi mēnesī un
ieradīsimies pie katra, kurš būs
pieteicies uz šo pakalpojumu.
Pieteikties pakalpojuma saņemšanai var zvanot
pa tālruni 65053202, mob.
28664807, vai rakstot e-pastu uz adresi biblio@lielvarde.lv

No kreisās M.Graumanis, G.Koževņikos, R.Čipāns, R.P.Rasmanis, R.Rečs.

Jumpravas speciālā internātpamatskola aicina darbā
pedagoga palīgu individuālam
darbam ar bērnu ar smagiem attīstības traucējumiem.
Pieteikties pa tālr. 29424581

Lielvārdes Amatnieku centrs
Rembates ielā 11, Lielvārdē

2015. gada oktobra/novembra radošās nodarbības. Lūgums
iepriekš pieteikties e-pastā lielvardes-amatnieki@inbox.lv vai
pa tālruni 27144044 (Edīte)
Otrdienās – 27. oktobrī, 3. novembrī
Gatavojamies valsts svētkiem – pašu rokām gatavota sarkanbalta
piespraude.
Plkst. 15.00 – 18.00. Mezglošanas darbnīca. Dalības maksa EUR 5.00
Trešdienās 14. oktobrī plkst. 18.30 – JAUNUMS. Pērļošana. Dalības maksa EUR
10. Pieteikties līdz 12.10.2015
21. oktobrī plkst. 17.30 - Latviešu arheoloģisko un etnogrāfisko kreklu darināšana. 3.nodarbība - krekla kakla izgriezuma apdare.
Dalības maksa EUR 10
28. oktobrī plkst. 18.00 – Latviešu arheoloģisko un etnogrāfisko jostu darināšana. Nodarbības tēma - rakstainās celu jostas. Dalības
maksa EUR 10.
Ceturtdienās - 1., 15. oktobrī
Plkst. 18.15 pieaugušajiem – gleznošana. Dalības maksa EUR 5
Piektdienās - 2., 9., 16., 23., 30. oktobrī
Audēju kopas tikšanās plkst. 18.00 – 20.00. Aicinam pievienoties jaunus dalībniekus. Dalības maksa mēnesī EUR 12.
Sestdienās–
10. oktobrī plkst. 10.00 – Latviešu arheoloģisko un etnogrāfisko jostu darināšana. Nodarbības tēma- rakstainās celu jostas. Dalības
maksa EUR 10.
17. oktobrī plkst. 10.00 - Latviešu arheoloģisko un etnogrāfisko
kreklu darināšana. Dalības maksa EUR 10
17.oktobrī plkst. 14.30 - JAUNUMS. Tekstilmozaīka. Dalības maksa
EUR 10 . Pieteikties līdz 14.10.2015.
24. oktobrī plkst. 11.00 - JAUNUMS. ROTU KALŠANA. nodarbības
vada rotkalis MĀRIS MEDENIS
Ievadnodarbības dalības maksa EUR 5.
31. oktobrī plkst. 11.00 – TIKŠANĀS ar Lielvārdes Amatnieku brā
lības dibinātāju VELTU PILIŅU sarunai par mūsu tautas mantojuma
saglabāšanu un tālāk nodošanu.
Pasākuma laikā aplūkojama Veltas Piliņas rokdarbu izstāde.
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Turpmāk vēlamais materiālu un ziņu iesūtīšana termiņš izdevumam „Lielvārdes Novada Ziņas” tiks norādīts
kārtējā numurā. Iesūtīšanas termiņš novembra numuram: 22.10.2015.

Valsts svētku
pasākumi
Jumpravas kultūras
namā
“Mūsu Latviskais mantojums”
Lāčplēša diena
11.novembrī, plkst. 18.00
Patriotisma telts: Kas Tev ir Latvija?
Stāstu, leģendu un piedzīvojumu
stāsti par Latviju, tās ļaudīm un tradīcijām. Sildīsimies pie ugunskura,
dzersim tēju un dalīsimies sajūtas
par to, kas mums ir Latvija.
Videosveiciens Latvijai.
Svinīgā dzejā, vienkāršos un patiesos vārdos, siltos un mīļos citātos tērptu veidosim videosveicienu,
kurā nodosim sveicienus savai valstij, Latvijai.
Liktens zīmes sveču liesmās.
Jumpravas iedzīvotāju kopīga svecīšu ceļa likšana Lielvārdes jostas fragmenta zīmēs.
Latvijas Republikas proklomē
šanas 97. gadadienas svētku
koncerts
14. novembrī, plkst. 18.00
Valsts svētku koncertā piedalās:
Pirmsskolas Bērnu Deju kolektīvs
“Zvaniņš”
Bērnu Deju kolektīvs “Rītupīte”
Jauniešu deju kolektīvs “Jumpraviņa”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Saime”
Folkloras kopa “Liepu Laipa”
Jauktais koris “Jumprava”
Raimonds Graudiņš un Laura
Kudreņicka
Pirms un pēc koncerta - Jumpravas
pagasta un Lielvārdes novada
iedzīvotāju veidotā videosveiciena
pirmizrāde!
Svētku balle plkst. 21.00
Iepriekšēja pieteikšanās un galdiņu rezervēšana Jumpravas kultūras namā vai zvanot 65057616;
25450061. Valsts svētku koncertā
un ballē ieeja bez maksas.

Kultūras namā „Lielvārde”
Lāčplēša dienai veltīts piemiņas
brīdis
11. novembrī, plkst. 18.30 – 20.00
Godinot Latvijas brīvības cīnītājus
Lāpu gājiens
Pulcēšanās pie kultūras nama
„Lielvārde”.
Piemiņas brīdis Lielvārdes centra
laukumā
Iedegsim sveces, dziedās koris
„Lāčplēsis”.
Atmiņu stāstos dalīsies Lielvārdes
Tautas teātra aktieri.
Aicinām iedzīvotājus aizdegt logos
svecītes.
Kultūras namā „Lielvārde” Filma
„Mans tēvs baņķieris”.
Valsts svētku koncerts
„Mana mīlestības zeme Latvija”
17. novembrī, plkst. 19.00
Koncertā piedalās amatiermākslas
kolektīvi.
Apbalvojuma “GODA LIELVĀRDIETIS”
pasniegšana.

Lēdmanes kultūras nams
Pie Lēdmanes pamatskolas
11.novembrī
plkst.
17.30
Lāčplēša dienai veltīta svecīšu dedzināšana. Interesentiem, kuri vēlas
piedalīties lāpu gājienā Lielvārdē
un apmeklēt Lāčplēša dienai veltīto svinīgo pasākumu novada centrā, būs iespēja braukt ar pagasta
autobusu plkst. 18:00. (Izbraukšana
uz Lielvārdi, no pamatskolas).

Lēdmanes tautas namā
14. novembrī, plkst. 15.00
Dziedātājas Inetas Rudzītes un
pianista Edgars Jasa koncerts
„Mana Latvija“

Jumpravas kultūras namā
Izstādes:
Vēsturisku plakātu izstāde „Māksla
pamācīt”, izstāde apskatāma līdz
19. oktobrim

20. oktobrī, Jumpravas Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde.
Pasākumi:
10. oktobrī, plkst. 16.00
Starptautiskā bardu un folka festivāla „Bardu rudens 2015” ietvaros Valda Atāla autorkoncerts
„Dziesminieka dziesma”, pavadīs uz
ģitāras Ilze Grunte. Ieeja EUR 2.00.
Zviedru vēstniecība un Zviedru
institūts sadarbībā ar Jumpravas
kultūras namu ielūdz uz Zviedru
filmu dienām Jumpravas kultūras
namā.
15. oktobrī, plkst. 17.00
„Stokholmas stāsti” (2014).
Plkst. 19.00 „Ego” (2013).
16. oktobrī, plkst. 09.30 un plkst.
18.00 animācijas filma „Bralītis
un Karlsons, kas dzīvo uz jumta”
(2002).
22. oktobrī, plkst. 17.00
Pasaku filma bērniem „Ledus
pūķis” (2012)
Plkst. 19.00 Dokumentālā filma
„Nekad nepadodies, dēls!” (2013)
Uz visām filmām ieeja bez maksas.

31. oktobrī, plkst. 22.00
Rudens karnevāls ar rudenīgi
spocīgām izdarībām
Spēlēs grupa „Brenča muzikanti”
Galdiņus rezervēt iepriekš kultūras
namā vai pa tālruni 65057616;
25450061. Ieeja EUR 4.00
Karnevāla tērpā ieeja EUR 3.00

Pasākumi kultūras
namā „Lielvārde”
10. oktobrī, plkst. 16.00
Valmieras kinostudija piedāvā muzikālu izrādi bērniem „Detektīvi
Minjoni”
11. oktobrī, plkst. 16.00
Grupas „Galaktikas” – koncerts. EUR
5.00 un EUR 7.00
6. novembrī, plkst. 19.00
Teātra istabā Jauniešu teātra
„Degsme” – viencēlieni, „Līst”, „Vēja
stikls”, „Sūdi”. Vietu skaits ierobežots, maksa EUR 3.00
7. novembrī, plkst. 18.00
Uz sadanci „Ik rudeni danci vedu”
ielūdz vidējās paaudzes deju kolektīvs „Lāčplēsis” Piedalās vidējās
paaudzes deju kolektīvi. Dalības
maksa EUR 2.00
8. novembrī, plkst. 17.00
Jaunais Liepājas teātris. Imants

Jumpravas vidusskolai 2015. gadā aprit 40 gadi. Svinēsim dzimšanas dienu skolas absolventu salidojumā š. g. 24. oktobrī!
Dalībnieku reģistrācija no plkst. 16.00.
Svinīgs sarīkojums plkst.18.00.
Atkalredzēšanās vakars ar groziņiem plkst. 20.00.
Dalības maksa EUR 5.
Precīzāka informācija par salidojumu būs pieejama skolas mājas
lapā un www.manajumprava.lv oktobra pirmajā nedēļā.
Uz tikšanos 24. oktobrī!

PATEICĪBA

Sirsnīgi pateicos SIA “Mūžība” kolektīvam par sniegto palīdzību
mana vīra Jevgēnija Kuzmina bēru organizēšanā.
Īpašs paldies Pārslai Reihlerei par labsirdību, sirsnību
un iejūtību, prasmi mierināt grūtā brīdī.
Pateicos par nesavtīgu palīdzību saviem bijušajiem
skolēniem Albertam Bēram un Aijai Krompānei.
Cieņā, Lidija Kuzmina un piederīgie.

Līdzjūtības
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Laimai Mistjukovai pavadot vīru
mūžības ceļā.
Bijušie darba kolēģi pasta nodaļā „Lielvārde“
Aiz Tevis dzīvība
Un gaisma paliek,
Un atmiņas
Kā krāšņs zieds.
Izsakām dziļu līdzjūtību Vanagu ģimenei vīru un tēti mūžībā
aizvadot,
11. grupas skolotāji, vecāki un bērni.

Ziedonis „Puteklīša piedzīvojumi”.

Lielvārdes Dienas centrā
3. novembrī, plkst. 13.00
Atmiņu pēcpusdiena
“Kā Lielvārdes mazais pagats izauga
par Lielvārdes novada galvaspilsētu”
Tikšanās ar Aivaru Trosku un citiem
atmiņu stāstītājiem.

Sirsnīgi sveicam
septembra jubilārus!
70 dzimšanas dienā
Lielvārdē
Viju Akmeni
Moniku Andersoni
Rutu Borislavu
Silviju Graudumu
Mamlakatanu Ješčenko
Mudīti Lipsku
Jāni Narušku
Jeļizavetu Šanku
Mariju Šuķi
Lielvārdes pagastā
Vladislavu Golubevu
Kaibalā
Ligita Griguli
Jumpravā
Aleksandru Lepšeju
Māru Viļumu
75 dzimšanas dienā
Lielvārdē
Reginu Pļaviņu
Laimu Saulīti
Anitu Zariņu
Lēdmanē
Gunāru Kuku
80 dzimšanas dienā
Lielvārdē
Artiadu Jefimovu
Lēdmanes pagastā
Mudīti Barščausku
Annu Parhūtiku
90 dzimšanas dienā
Lēdmanes pagastā
Romualdu Zarembo
Mīļi sveicam septembrī Lielvār
des novada Dzimtsarakstu no
daļā reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsēta
Armands, Juliāns, Reinis, Alise
Kristīne
Lēdmanes pagasts
Markuss
Jumpravas pagasts
Gustavs Jānis
Septembrī no mums šķīrušies
(miršana reģistrēta Lielvārdes
novada Dzimtsarakstu nodaļā)
Lielvārdes pilsēta
Ināra Kreišmane,dzim.1964.g;
Kārlis Ūdris, dzim.1928.g.;
Lēdmanes pagasts
Jānis Klāvs Rupeiks,dzim.1939.g.;
Ojārs Kajaks, dzim.1937.g.;
Lielvārdes pagasts
Jānis Lablaiks, dzim.1938.g.;

Es aizeju tai gaismā,
Kur tālāk nav kur iet...
Izsakām dziļu līdzjūtību mūsu bijušajai kolēģei Lidijai Kuzminai,
no vīra atvadoties.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas kolektīvs.
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti.
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Izsakām līdzjūtību Guntai Kamparzālei, tuvu cilvēku pavadot
Mūžībā.
Kolēģi Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā.
Svecīšu vakars Jumpravas kapos
Sestdien, 24. oktobrī, plkst. 16.00
Autobuss no kultūras nama plkst. 15.30, atgriešanās plkst. 17.00

„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4290 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu Evita
Sprukta, tālr. 65020843,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus, atsauce uz
„Lielvārdes Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”

