Komiteju
paveiktie darbi
šajā gadā
4. – 5. lpp.

2019. gadā
īstenotie investīciju
projekti
6. – 7. lpp

Policijas
darbinieku
svētki
8. lpp.

Lēdmanes
amatierteātra
15 gadu jubileja 11. lpp.
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Priekšsēdētājas sleja

Skaistā svētku noskaņā aizritējusi pirmā
“Lielvārdes novada Jauniešu gada balva 2019”

Varbūt sāksim
jau šodien?
Klāt laiks, kad visu sākam redzēt
Ziemassvētku gaismā. Šajā laikā mēs
īpaši gribam pierādīt apslēpto patiesību,
ka dzīve jau īstenībā ir veidota uz labā,
tikai to bieži aptumšo ikdienas rūpes
un raizes. Straujajā dzīves ritmā mēs esam aizvadījuši vēl
vienu gadu. Gadu, kurš nesis gan prieku un gandarījumu,
gan pa reizei arī pretējas emocijas.
Labo darbu darīšana mūsu novadā nav raksturīga tikai
Ziemassvētku gaidīšanas laikam. Šogad vācām ziedojumus mūsu novadnieka Elvja rehabilitācijai, VPII „Pūt vējiņi”
bērni un viņu vecāki sarūpēja gardumus, lai iepriecinātu
tos, kam klājas grūtāk, lielvārdiete Inga saviem jubilejas
viesiem lūdza ziedu vietā dāvināt kancelejas preces, kas
vēlāk tika nogādātas novada bērniem, kuriem tās visvairāk
nepieciešamas. Šī ir tikai maza daļa no visa labā, kas šajā
gadā paveikts, bet jūsu vēlme palīdzēt, pasniegt roku grūtā
brīdī un atbalstīt vienmēr ļoti iedvesmo.
Šis gads ir bijis daudziem, lieliem projektiem bagāts un,
lai tos realizētu, pašvaldības darbiniekiem ir jāspēj sastrādāties, atbalstot vienam otru. Tas attiecas arī uz ikdienas
dzīvi – lielus darbus mēs varam labāk un ātrāk sasniegt
tikai tad, ja mēs ieklausāmies, sadarbojamies un saņemam
kāda atbalstu. Labam vārdam ir ļoti liela vērtība, ja tas tiek
sadzirdēts brīdī, kad ir spēku izsīkums. Piemēram, es izjutu milzīgu apmulsumu un pārsteigumu, kad pirms neilga
laika pie manis uz pieņemšanu bija pieteikušies Skolas
ielas iedzīvotāji. Viņi vienkārši atnāca, lai pateiktu paldies.
Šajā tumšajā laikā, brīdī, kad laiks steidzas un spēka vairs
nav, atnāk iedzīvotājs un pasaka paldies par darbu, kuru
mēs darām… Tas dod milzīgu spēku.
Decembra sākumā iededzām lielo svētku egli. No vienas puses tās ir tikai elektrisko lampiņu virtenes, kuras
šajā laikā redzamas teju visur, bet no otras puses – bērnu
mirdzošās acis un gaidīšanas prieks, uzlūkojot stalto egli, ir
kaut kas tik ļoti patiess un neiztrūkstošs šajos svētkos… Tas
spēj ielīksmot jebkuru sirdi!
Man gribas novēlēt jums, novadnieki, kaut ko netveramu, to, ko nevar nolikt plauktiņā, ļaujot tam krāt putekļus.
Gurkstoša sniega skaņu, piparkūku smaržas piepildītu istabu un svētku rīta nesteidzīgo atmosfēru, kad visi mīļie ir
mājās. Tā ir lietas, kuras iespiežas mūsu atmiņā tik spēcīgi,
ka pat pēc gadiem mēs tās atceramies, jo tās nav noglabājamas ne skapī vai pagultē, bet gan kādā drošākā vietā.
Visa dzīve iedalīta ciklos – dienās, nedēļās, mēnešos,
gados... Ja iedomājamies, ka gads ir kā nogrieznis, tad
šobrīd mēs esam kārtējā cikla beigās un jauna priekšā.
Gadu mijā mūs pārņem pacilājoša, apņēmības pilna sajūta. Cik svarīgi ir nezaudēt ticību gadu mijas burvībai, jo tā
ir visa sākums! Tiesa gan, nekas nesanāks, ja visas Jaunā
gada apņemšanās jau pirmajā mēnesī būs piemirstas. Kaut
kas jauns dzīvē parādīsies tikai tad, ja mēs paši uzdrīkstēsimies būt citādi! Varbūt sāksim jau šodien? Varbūt jau
šodien atradīsim laiku, lai darītu to, kas mums no sirds liek
justies laimīgiem? Būsim saprotoši un sirsnīgi, saticīgi un
mērķtiecīgi, ikdienas skrējienā nezaudējot cilvēcību. Lai
labās izmaiņas sākas vispirms katrā pašā, tad tās atspoguļosies arī visapkārt! Priecīgus svētkus jūsu mājās!
Patiesā cieņā, Santa Ločmele,
Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja

2019. gada 7. decembrī Lielvārdes novada Kultūras centrā tika
godināti konkursa “Lielvārdes
novada Jauniešu gada balva
2019” uzvarētāji. Konkursa iniciatore ir Jauniešu domes dalībniece
Lāsma Ločmele. Tā mērķis ir izcelt
novada aktīvākos un spožākos
jauniešus, kuri ieguldījuši darbu
brīvprātīgajā darbā, neformālās
organizācijās un novada pasākumos, vai tādus, kuri ieguldījuši
milzīgu darbu sevis pilnveidei
ārpusskolas aktivitātēs, popularizējot savu novadu.
Kopumā tika saņemti 22 pieteikumi sešās nomināciju kategorijās. Konkursa vērtēšanas komisija,
pamatojoties uz konkursa nolikumā
izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem, Daļa no šī gada nominantiem un titulu ieguvējiem.
Foto: Anita Saka
noteica sekojošus uzvarētājus:
Mareks Grizāns.
"Gada brīvprātīgais 2019" – Jana
"Gada draudzīgākā organizācija jauniešiem 2019" – “Visa
Ivanova.
Veida Kustība”.
Nominanti – Jana Ivanova, Elīza Muzika, Ilva Biķerniece.
"Gada jauniešu atbalsts 2019" – Jānis Lūsis.
Jaunietes Jana Ivanova un Elīza Muzika saņēma arī aplieciNominanti – Jānis Lūsis, Zita Bērziņa.
nājumus par brīvprātīgajā darbā nostrādātajām 150 stundām
"Gada jaunietis 2019" – Renāte Buraka.
pusotra gada garumā.
Nominanti – Renāte Buraka, Matīss Gržibovskis, Arta
"Gada iniciatīva 201"9 – Jumpravas jauniešu organizētais sarunu šovs “Tērzētava” Lielvārdes novada svētku Jurgensone.
Pasākumu svinīgi atklāja Lielvārdes novada domes priekšsēietvaros.
Nominanti – sarunu šovs “Tērzētava”, jauniešu projekts “Lec dētāja Santa Ločmele un idejas autore Lāsma Ločmele. Par katru
uz dēļa!” (funkcionālās supošanas nodarbības jauniešiem), nominantu pieteicēji bija sagatavojuši īsu aprakstu vai video.
Pasākumu vadīja enerģiskais Mārtiņš Kapzems, par muziJumpravas jauniešu sadarbība ar Jumpravas Māmiņu klubu.
"Gada daiļrade 2019" – Toms Antons un Kristaps Ansons, kālo baudījumu ar pašsacerētām dziesmām rūpējās talantīgais mūziķis Chris Noah, kurš pats reiz ieguvis Jauniešu gada
Mareks Grizāns.
Vērtēšanas komi- balvas uzvarētāja titulu Olaines novadā.
Ziemassvētku laiks…
Paldies jauniešu organizatoru komandai – Lāsmai Ločmelei,
sijai bija grūts uzdekad vārdi, ko vēlamies teikt,
vums, jo nominanti Dārtai Rangai, Elizabetei Jonikānei, Liānai Pošeiko, Ditai
tiek rakstīti sirdī,
katrs ir spēcīgs savā Viļumai.
kad atmiņām zūd
Paldies atbalstītājiem – Lielvārdes novada pašvaldībai,
izvēlētajā jomā,
ikdienas rūgtuma garša,
tāpēc šogad balvu “Lūšu takai”, “Māris&Co”, Ilzei Kreišmanei, biedrībai “Zied
kad atceramies būtisko…
ieguva gan Toms, zeme”, “Digimix”, izklaides parkam "Avārijas brigāde".
Tas ir Ziemassvētku laiks.
‘’Lai šis pasākums kalpo par mīļu un jauku tradīciju turpgan Kristaps, gan
mākajiem gadiem un par motivāciju citiem novada jaunieMareks.
Gaišu noskaņu Ziemassvētkos
Nominanti
– šiem!’’ tā Lāsma Ločmele.
un veiksmīgu 2020. gadu vēl
Toms
Antons,
Agnese Vovčenko,
Jumpravas pagasta pārvalde!
Kristaps Ansons un
Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciāliste
Ikkatram gadam laimes brīdis savs –
Kā katram rītam sava gaiša mala.
Bet katram gadam ir
savs svētvakars,
Savs slieksnis balts, aiz
kura atstāt bēdu:
Pie loga putenis tik tīru dvieli kar,
Un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.
(P. Jurciņš)
Baltu ceļu Ziemassvētku
brīnumam
un Jaunā gada cerībām!
Lēdmanes pagasta pārvalde

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv
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Lielvārdes novada domes sēžu apskats
2019. gada 25. novembrī
notika domes slēgtā ārkārtas
sēde nr. 20.
Deputāti
lēma
par
Administratīvās
apgabaltiesas
2017. gada 19. aprīļa sprieduma
izpildi.
2019. gada 27. novembrī
notika domes sēde nr. 21.
- Apstiprināja Lielvārdes novada
domes saistošos noteikumus:
• nr. 9 “Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2015.gada 25.marta
saistošajos noteikumos Nr. 3
„Lielvārdes novada pašvaldības
nolikums””;
• nr. 10 “Par Lielvārdes
novada domes 2011. gada 30.
marta saistošo noteikumu Nr.3
„Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas pašvaldības aģentūras
nolikums”” atzīšanu par spēku
zaudējušiem”;
• “Par Lielvārdes novada domes
2011. gada 30. marta saistošo
noteikumu Nr. 4 „Lielvārdes novada
pašvaldības Jumpravas pašvaldības
aģentūras maksas pakalpojumi””

atzīšanu par spēku zaudējušiem”;
• nr. 13 “Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2019. gada 30.
janvāra saistošajos noteikumos Nr.
1 „Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu
sniegšanu
un
uzskaites
kārtību
Lielvārdes
novadā””.
-Nolēma
izdot
saistošos
noteikumus nr. 12 “Grozījumi
Lielvārdes novada domes 2011.
gada 5. maija saistošajos
noteikumos nr. 8 „Par pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās Lielvārdes novada teritorijā”.
-Apstiprināja
precizējumus
Lielvārdes novada domes 2019.
gada 26. jūnija saistošajos
noteikumus nr. 5 “Lielvārdes
novada pašvaldības kapsētu
darbības
un
uzturēšanas
noteikumi”.
-Apstiprināja nolikumu nr. 12
“Grozījumi Lielvārdes novada
Mūzikas un mākslas skolas
nolikumā”.

-Apstiprināja Lielvārdes novada
Sociālā dienesta aktualizēto darba
plānu 2020.-2022. gadam.
-Apstiprināja Lielvārdes novada
pašvaldības Lēdmanes pagasta
autoceļu vai to posmu sarakstu
ar ikdienas uzturēšanas klasēm
ziemas sezonai (no 1. novembra
līdz 31. martam) un vasaras sezonai
(no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim)
Lielvārdes novada administratīvajā
teritorijā.
-Nolēma
piešķirt
papildu
finansējumu Lielvārdes novada
pašvaldības aģentūras “Lielvārdes
novada pašvaldības Jumpravas
pašvaldības aģentūra” likvidācijas
procesa nodrošināšanai.
-Apstiprināja
grozījumus
Lielvārdes
novada
domes
2019. gada 22. marta lēmumā
nr. 94 “Par dalību projektā
“Pakalpojumu
infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanā” un finansējuma
sadalījuma apstiprināšanu”.

Pašvaldības administrācijas
svarīgākie darbi 2019. gada novembrī
- Noslēgts līgums ar SIA “ALEKS
plus” par pakalpojuma sniegšanu
Lielvārdes pilsētas un Lielvārdes
pagasta ceļu uzturēšanas darbiem
ziemas sezonā.
- Turpinās darbi poliklīnikas telpu
atjaunošanā Raiņa ielā 5, Lielvārdē.
Būvdarbus plānots pabeigt līdz
23.12.2019.
- Turpinās pamatnes sagatavošanas darbi Lāčplēša laukumā.
Veikta komunikāciju izbūve, pasūtīta tualete, uzsākta tirdzniecības
nojumju uzstādīšana. Līguma izpildes laiks 16.01.2020.
- Jumpravas pagasta pārvaldes
ēkā uzsākti 3. stāva telpu uzkopšanas darbi, tiek uzstādītas iekšējās palodzes un veikta iekšējo aiļu
apdare. Līdz 13.12.2019. plānots
pabeigt visus ar ēkas fasādi saistītos darbus un jumta izbūves darbus.
- Noslēgusies projekta “Īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas
„Daugava pie Kaibalas” dabas aiz-

sardzības plānā noteikto tūrisma
un dabas aizsardzības aktivitāšu
ieviešana” realizācija. Tiek gatavots
līgums par pontonu izcelšanu un
līgums par zemes nomu, kur pontonus novietos uzglabāšanai ziemas laikā.
- Pabeigta Skolas ielas pārbūve
posmā no Bērzu ielas līdz Raiņa
ielai un ātrumvaļņa izbūve uz
Skolas ielas.
- Jumpravas pagastā uzsākti ielas
apgaismojuma atjaunošanas darbi
Daugavas ielas posmā no Vidus
ielas līdz dzelzceļa stacijai. Darbus
plānots pabeigt līdz 10.12.2019.
- Notikusi tikšanās ar SIA
“Būvdizains” par pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Lielvārdē (jaunbūves) būvprojekta izstrādi, uzņēmējam līdz 30.11.2019. jāiesniedz
būvvaldei projekts minimālajā
sastāvā. Būvprojekta izstrādes termiņš – 31.05.2020.
- Sagatavots un iesniegts būvval-

dē akcepta saņemšanai paskaidrojuma raksts par bērnu rotaļu laukuma atjaunošanas darbiem Spīdolas
ielā 5, Lielvārdē. Iekārtu uzstādīšana jāveic līdz 31.12.2019.
- Lielvārdes novada pašvaldības
policija 22.11.2019. saņēma operatīvo transportlīdzekli "Opel Vivaro –
B". Automašīnai ir veikta pārbūve un
aprīkošana atbilstoši noteikumiem
par operatīvajiem transportlīdzekļiem, ir izveidots aizturēto personu
pārvadāšanas nodalījums (izolators)
divām personām. Automašīna ir pielāgota policijas ikdienas darba pienākumu veikšanai ar iespēju attālināti pieslēgties un izmantot darbam
nepieciešamās datu bāzes, tā ir aprīkota ar videonovērošanas kamerām, tai ir uzstādīta GPS izsekošanas
iekārta.

Līga Zariņa,

Pašvaldības izpilddirektores
vietniece,
Izpilddirektora p.i.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanu
pašpatēriņa zvejai Ķeguma ūdenskrātuvē
Lielvārdes novada pašvaldība izsludina atkārtotu iesniegumu rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību
nomai 2020. gadā Ķeguma ūdenskrātuvē Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā iesniegšanas
termiņu – 2020. gada 28. janvāris.
Gadījumā, ja iesniegumu skaits pārsniegs pašvaldībai iedalīto zvejas tiesību nomas iespējas, 2020. gada 4. februārī tiks rīkota rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsole.
Izsoles objekts ir rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības uz 6 (sešiem) zvejas rīkiem – zivju murdiem ar
spārna atvērumu līdz 30 m.
Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību lietošanas termiņš – līdz 2020. gada 31. decembrim, atbilstoši pretendenta rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas tiesību nomas iesniegumā norādītajam termiņam.
Rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas nomas tiesības tiek pārdotas mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.
Izsoles norises vieta un laiks:*
Lielvārdes novada pašvaldība Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, 2020. gada 4. februārī, plkst. 10.00. Izsoles pretendentu reģistrēšanās notiek no plkst. 9.00 līdz 9.50 Lielvārdes novada pašvaldībā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, 3.stāva zālē
pie izsoles komisijas sekretāres.
Par izsoles norisi pretendenti tiks informēti telefoniski.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai
Lielvārdes novada pašvaldības ēkā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, 315. kabinetā.

-Nolēma nodot likvidējamās
Lielvārdes novada pašvaldības
Jumpravas pašvaldības aģentūras
uz 2019. gada 31. oktobri Lielvārdes
novada pašvaldības administrācijas
Centralizētās
grāmatvedības
uzskaitē esošo debitoru parādu
administrēšanu SIA “Lielvārdes
Remte”.
-Apstiprināja nomas maksas
atlaidi basketbola komandai
“Lielvārde” Lielvārdes pamatskolas
sporta zāles telpu nomai.
-Apstiprināja dalības maksu
Lielvārdes novada Sporta centra
organizētajās Lielvārdes novada
sporta sacensībās un pasākumos.
-Apstiprināja
grāmatas
“Lielvārdes teātris otrajā simtgadē
1974-2018” realizācijas cenu.
-Apstiprināja prēmijas izglītības
iestāžu vadītājiem no piešķirtās
valsts budžeta mērķdotācijas 2019.
gada janvārim – oktobrim darba
samaksai paredzēto budžeta

līdzekļu ekonomijas.
-Apstiprināja dalības maksu
Lielvārdes novada Mūzikas un
mākslas skolas organizētajā I
Lielvārdes Starptautiskajā konkursā
“Vispārējās klavierēs”.
-Nolēma veikt grozījumus
Lielvārdes novada domes 2018.
gada 28. decembra lēmuma
nr. 512 “Par Lielvārdes novada
pašvaldības
iestāžu
amatu,
amatu klasifikācijas un amatu
algu apstiprināšanu” 2. pielikumā
“Lielvārdes novada Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas amatu un
amatalgu saraksts”.
-Pieņēma lēmumu iznomāt
tiesības veikt rūpniecisko zveju
pašpatēriņam Lielvārdes novada
pašvaldības publiskajā ūdenstilpē
– Ķeguma ūdenskrātuvē septiņām
personām.

Visi domes lēmumi
pieejami pašvaldības tīmekļa
vietnē www.lielvarde.lv

Lēdmanes pagasta pārvaldes
novembrī veiktie darbi
-Lēdmanes pagasta centrā ir
pabeigta apgaismojuma izbūve un
Līvānu māju ielas apgaismojuma
rekonstrukcija.
-Novembrī Lēdmanes pagasta
pārvalde turpina gatavošanos ziemas sezonai:
· Ir nogreiderēti Lēdmanes
pagasta ceļi;
· Iegādāts smilts – sāls maisījums ceļu un ietvju kaisīšanai;
· Lēdmanes centrā uzstādīti

konteineri smilts – sāls maisījumam.
-Sakarā ar ārkārtas situāciju, steidzamības kārtā sakārtota dzīvošanai dzīvojamā platība trūcīgai
personai.
-Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs piedalījās Lielvārdes
novada domes komiteju darbā un
domes sēdē.

Dzintars Laganovskis,
Lēdmanes pagasta
pārvaldes vadītājs

Jumpravas pagasta pārvaldes
novembrī veiktie darbi
-Tika veikta pastāvīga teritorijas
sakopšana (zāles pļauja, koku un
zaru zāģēšana, ielu tīrīšana, lapu
grābšana).
-Tika tīrītas pašvaldības īpašuma
Mednieku mājas Jumpravā dūmvadi, lai būtu apkures sezonā drošāka
to ekspluatācija.
-Tika noslēgtas 3 vienošanās ar
meža izstrādātājiem par pašvaldības ceļu izmantošanu un sakārtošanu pēc paveiktajiem dar-

biem. Ja ir iedzīvotāji, kuru īpašumi ir cietuši no meža izstrādātāju
darbības, griezties pašvaldībā ar
iesniegumiem.
-Tika noslēgts līgums ar SIA
“ROPLAINIS” iepirkumā “Par
Lielvārdes novada Jumpravas
pagasta ceļu uzturēšanas darbiem
ziemas sezonā”.

Aivars Samsons,

Jumpravas pagasta pārvaldes
vadītājs

Aicinājums
Pirms gada aicināju rakstīt atmiņas un vērtējumus par mūsu
novadnieku Edgaru Kauliņu. Vairāki laikabiedri kā Ģertrūde
Ivanova, Lūcija Šnepste, Aivars Remesis un citi savas atmiņas iesūtīja tūlīt pēc uzaicinājuma, citi ar kavēšanos, bet kopā sanāks
ļoti interesants krājums ar personiskām liecībām un laikmeta
raksturojumu. Pie sastādīšanas strādā pazīstamā žurnāliste Lia
Guļevska, redaktore ir Rūta Koluža, maketētājs Vladislavs Buļs.
Labas grāmatas izdošana maksā ļoti dārgi. Mums, rakstītājiem, radās
doma vākt ziedojumus. Ja tie, kuriem Kauliņtēvs ir palīdzējis vai aizstāvējis, tāpat arī viņu bērni ziedotu grāmatas izdošanai, sanāktu laba
velte mūsu novada lepnumam Edgaram Kauliņam. Ziedosim kaut vai
nedaudz, bet atsauksimies! Grāmatu izdos Lielvārdes novada pašvaldība, kura atvērusi ziedojumu kontu: LV12HABA0551029412238.
Ziedojot lūgums norādīt – grāmatai par Edgaru Kauliņu.

Anastasija Neretniece,
grāmatas idejas autore
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Adventes un Ziemassvētku laiks
ir klusuma un pārdomu laiks.
Bieži šajā laikā cilvēki ielūkojas sevī un sāk justies drūmi un
vientuļi. Bet – kā teicis viens no
mācītājiem – mēs Ziemassvētku
laikā aizmirstam pašu galveno.
Aizmirstam to, kam ir dzimšanas diena. Aizmirstam, ka ir dzimusi mīlestība. Un pat ja kāds
ir viens, ir piedzimis Jēzus, un
tāpēc cilvēki vairs nav vieni.
Lai tas ir kā mierinājums.
Bet Jaunajā gadā darīsim otram to, ko mēs gribētu, lai dara mums...
Sajūsmināsimies par ikdienišķām lietām! Dzīvosim dzīvi, kāda
tā ir, nevis gaidīsim to tādu, kādu mēs gribētu!
Lai Jaunajā gadā svarīgāks ir nevis tas, ka tevi mīl, bet – ka tevi saprot!
Smiesimies, priecāsimies un uztversim dzīvi ar humoru, jo caur jokiem mēs saņemam
prieku sev un varam to nodot arī citiem. Kā arī tā stiprinām veselību un imūnsistēmu.
Saņemot dāvanas, ar humora pieskaņu variet deklamēt Klāva Elsberga dzejoli “Pie eglītes”:
“Es tev piebikstīšu: – Klau,
cik tev, mīļā, gadu jau?
Tiešām piebikstīšu: – klau,
vai tev piecdesmit jau nav?
Labāk tā: – nu, mīļā, klau
Vai tad mēs tik veci jau?
Asra izritēs no acs:
Klausies, mīļā, kāds nu gads?
Tev būs rokā laika rats,
un tu teiksi: – Jaunais gads.”
Skaistus svētkus un interesantu Jauno gadu!
Lielvārdes novada Sociālā dienesta kolektīvs
Mīlošais Dievs, aizver durvis naidam un atver durvis mīlestībai visā pasaulē.
Lai laipnība ir visās dāvanās un laba vēlējumi ir visos sveicienos.
Priecīgus Ziemassvētkus vēl Lēdmanes katoļu draudze
Mani dārgie Lielvārdes novada ļaudis!
1. decembrī ar Adventa pirmo svētdienu ir sācies Jaunais Baznīcas liturģiskais gads, kas
caur šo nepilnu četru nedēļu Adventa gadalaiku mūs sagatavo priecīgi un sirsnīgi nosvinēt
Kristus Piedzimšanas svētkus. Šis mēnesis sabiedrībā ir kļuvis par dāvanu meklēšanas un veiksmīgu iepirkumu laiku, bet dažiem tas dod iespēju veikt arī skaistus žēlsirdības darbus, daloties savā artaviņā ar trūcīgajiem, nabagiem, bāreņiem un vecajiem, vientuļajiem cilvēkiem,
kuriem viņi sniedz savu palīdzības roku un smaidu. No sirds gribu pateikties visiem mūsu novada labas gribas cilvēkiem, kuri atsaucās un materiāli atbalstīja pirms diviem gadiem sagrautā Lielvārdes Romas katoļu dievnama glābšanas un atjaunošanas darbus, lai mēs ātrāk varētu atgriezties uz lūgšanām savā dievnamā. Lai gan vēl ir palicis ļoti daudz remontdarbu, kurus
nevaram pabeigt finanšu trūkuma dēļ, tomēr, pateicoties arī Jūsu ziedojumiem, mūsu pusatjaunotais dievnams vērs vaļā savas durvis visiem uz Kristus Piedzimšanas svētkiem 24. decembrī.
Sirsnīgi sveicu VISUS gaišajos un priecīgajos Dieva Dēla Piedzimšanas svētkos un novēlu stipru veselību, mieru, prieku, saticību un tuvāko mīlestību ģimenēs. Lai Bērniņš Jēzus Jūs visus dāsni svētī Jaunajā Baznīcas un 2020. gadā!
Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests Andris Solims

Pa to sudraba taku,
pa kuru atnāk Ziemassvētku prieks,
Pa tām pēdām,
pa kurām vecais gads projām aiziet,
Atstaros Jaungada laime
Kā balts, zvaigznēs vizošs sniegs.
Atver dvēseli savu!
Tici!
Un paej pretī mazliet...
/L. Sāgameža – Nāgele/
Lai sirdsmiera un prieka pilni
Ziemassvētki ikvienā ģimenē!
Lai gaišām domām un labiem
darbiem piepildīts Jaunais gads!
Lielvārdes novada Kultūras centra kolektīvs
Ai, bagāti Ziemassvētki
Lejiņā nogājuši,
Tekat jauni, tekat veci,
Velkat svētkus kalniņā!

Lielvārdes Pensionāru biedrības vārdā,
priekšsēdētāja Nora Ivanova

Pateicamies par sadarbību 2019. gadā!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu, veselīgu Jauno – 2020. – gadu!
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogi un direktors 2019. gada Ziemassvētkos
Un, izbriduši ikdienības tumsu,
Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk,
Lai mēs, kas ceram, ilgojam un skumstam,
Kā bērni iemirdzamies brīnumā…
/Lija Brīdaka/
Priecīgus, gaišus, ticības un cerības piepildītus Ziemassvētkus un panākumiem bagātu Jauno gadu!

Ziemassvētku laiks...
Kad vārdi ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī,
Kad atmiņām zūd ikdienas rūgtuma garša,
Kad atceramies būtisko...
Tas ir Ziemassvētku laiks...

Filiālbibliotēkas ”Lāčplēsis” kolektīvs

Lai svētīgs Ziemassvētku laiks ikvienam mūsu draugam un palīgam!
Lai visiem Lielvārdes vecajiem ļaudīm jēgpilnas vecumdienas!
Vēlam visiem veselību, dzīvesprieku un Dievpalīgu
Tā Kunga žēlastības 2020. gadā!

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds –
Tas nezūd. Tas paliek.
(I. Egle)

VPII „Pūt vējiņi” kolektīvs

Tas miers, prieks un svētība, ko dāvā
Ziemassvētki, lai ir ar Jums visu Jauno gadu!

Šodien ir vienalga,
Vai pulksteņi ir no zelta vai sudraba,
Galvenais, lai tie mērītu precīzi
Mūsu labo nodomu,
Lielo darbu
Un jauno cerību stundas.
(M. Čaklais)
Žilbinoša baltuma izgaismotus un
miera piepildītus Ziemassvētkus!
Patiesas veiksmes, labu darbu un neizmērāma
gandarījuma bagātu 2020. gadu!
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kolektīvs

Lai skaistais Ziemassvētku brīnums dara prieku, lai šī sajūta saglabājas sirdī visu nākamo gadu!
Lai mums kopā izdodas kļūt gaišākiem, sirsnīgākiem, centīgākiem!
Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes
centra kolektīva vārdā Vita Saleniece –Šmaukstele
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Jānis Lūsis: "Saglabāt
sirdssiltumu, vēlmi rūpēties
par sevi, saviem līdzcilvēkiem
un savu novadu!"
Sociālo un veselības lietu
komitejā aizvadītajā 2019.
gadā sociālās un veselības
jomas jautājumi skatīti
deviņās komitejas sēdēs, kā
arī trīs komiteju kopsēdēs.
Lielākoties darba kārtības jautājumi saistīti tieši ar Sociālā
dienesta darbību un sociālo
pakalpojumu nodrošināšanu
mūsu novada iedzīvotājiem –
dienesta darbības un budžeta
plāna izpildes uzraudzība,
pakalpojumu kvalitātes izvērtēšana, sociālo dzīvokļu fonda
pārvaldība un citi jautājumi.
Gada nogalē esam apstiprinājuši aktualizēto Lielvārdes novada Sociālā dienesta darba plānu
2020. – 2022. gadam, kurā galvenais uzsvars likts uz sociālo
pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstīšanu. Vēl uz nākamo gadu ir pilnveidota aptaujas anketa, ar kuras palīdzību
lūkosim noskai
drot detalizētāku
iedzīvotāju vērtējumu par Sociālā
dienesta sniegtajiem sociālajiem
pakalpojumiem un sociālajiem
pabalstiem, veikto sociālo darbu
un to kvalitāti Lielvārdes novadā.
Nu jau aizvadīts gads kopš
brīža, kad sociālo aprūpi mājās
mūsu novadā nodrošina biedrība
“Latvijas Samariešu apvienība”,
palīdzot novada iedzīvotājiem,
kas dažādu apstākļu dēļ paši vairs
nevar sevi aprūpēt. Esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes par
biedrības darbinieku atsaucīgumu
un par mobilās aprūpes automašīnas nodrošinātajām iespējām
nomazgāties siltā ūdenī, izmazgāt veļu, aprūpēt pēdas, apgriezt
matus. Tāpēc šobrīd jau ir pieņemts lēmums turpināt sadarbību ar biedrību arī 2020. gadā.
Komitejas sēdēs esam sekojuši
līdzi arī dažādu projektu īstenošanas gaitai. Divi apjomīgākie un
šobrīd īstenošanas gaitā esošie

Edgars Gribusts: "Vairot pozitīvas
domas, saskatīt labos darbus,
kas notiek mums apkārt!"
Lielvārdes novada Attīstības komitejas darbs 2019. gadā veltīts
iepriekšējo gadu uzsākto projektu realizēšanai, kā arī jaunu,
novadam nozīmīgu, attīstības jautājumu virzīšanu un īstenošanu.
Šogad ir skatīti un vērtēti dažādi infrastruktūras investīciju projekti, kā, piemēram, "Ūdenssaimniecības 3. kārta, LED apgaismojums
Lielvārdes pilsētā, ‘Primārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana Lielvārdē un Jumpravā" u.c.

projekti ir “Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumu
īstenošana Lielvārdes novadā”,
kā arī “Deinstitucionalizācija un
sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem”. Pēdējā
nosauktā projekta ietvaros šobrīd
tiek piedāvāti rehabilitācijas
pakalpojumi pieaugušajiem ar
garīga rakstura traucējumiem un
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Vēl deinstitucionalizācijas projekta ietvaros norisinās
darbs pie divu jaunu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
izveides – tiek veidota sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Lielvārdē, kā
arī plānota specializēto darbnīcu
pakalpojuma infrastruktūra personām ar garīga rakstura traucējumiem Jumpravā.
Komitejas vārdā saku paldies
visiem, ar kuriem aizvadītajā gadā
esam kopīgi strādājuši, un visiem,
kuri ieguldījuši nesavtīgu darbu
Lielvārdes novada iedzīvotāju labā.
Mans novēlējums novadniekiem 2020. gadā ir saglabāt
nerimstošu sirdssiltumu un vēlmi
rūpēties par sevi, saviem līdzcilvēkiem un par savu novadu!

Jānis Lūsis,

Sociālo un veselības lietu
komitejas priekšsēdētājs

Gada sākumā komiteja lēma
atbalstīt Lielvārdes novada pašvaldības dalību ERAF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa
“Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”, atklātā projektu konkursā
ar projekta iesniegumu “Primārās
veselības aprūpes infrastruktūras
un materiāltehniskā nodrošinājuma
uzlabošana ģimenes ārsta praksēs gan Lielvārdē, gan Jumpravas
pagastā”.
Ļoti būtisks jautājums Lielvārdes novada attīstības stratēģijas apstiprināšana 2019. - 2025.
gadam, tā ir skatīta gan AT komitejā, gan dažādās darba grupās,
un pirms tam administrācija ir veikusi gan aptaujas, gan organizējusi fokusa grupas, no kā ir iegūti
ļoti būtiski fakti, argumenti novada
attīstības plānošanai.
Attīstības komiteja ir devusi pozitīvu atzinumu piedalīties Valsts
programmas projektu konkursā ar
projektu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”,
kura laikā tiks īstenoti mērķi plānveidīgai un regulārai Lielvārdes
novada jauniešu iesaistei novada
aktivitātēs visos līmeņos.
Tirgus laukuma izveide sadarbībā
ar “Zied Zeme” projektu. Jāuzslavē,
ka Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa šo projektu virza triecientempā, neskatoties uz dažādiem projekta sarežģījumiem. Projekta virzība ir acīmredzama, vecā gada
nogalē un jaunā gada sākumā būs
redzamas izmaiņas (jau ir manā-

ma rosība laukumā) saistībā ar tirgus nojumju un publiskās tualetes
izbūvi. Personīgi uzskatu, ka jaunā
tirgus novietne būs labāk redzama
no maģistrāles A6, kā arī veicinās
centra laukuma apdzīvošanu!
Būtisks jautājums šogad ir atrisināts saistībā ar Lielvārdes parka
(Lāčplēša apkaimes) attīstības
stratēģijas izstrādi, kas ļaus veikt
parka infrastruktūras uzlabošanu un
dendroloģisko biotopu saglabāšanu un aizsargāšanu. Līdzīgi kā citos
projektos, arī šim tiek meklēti ERAF
vai citu fondu projekti, no kā piesaistīt finansējumu.
Kā AT komitejas priekšsēdētāja
vietnieks un TS, IZ komiteju deputāts, aktīvi iesaistījos gan Lielvārdes
pamatskolas PII jauna korpusa
izbūves, gan Lielvārdes vidusskolas
rekonstrukcijas meta konkursu nolikumu izstrādē un vērtēšanā.
Priecē tas, ka kvalitatīvu metu
konkursa nolikumu izstrāde nodrošināja vairāku pretendentu dalību
metu konkursos. Vidusskolas metu
konkursā piedalījās pat 4 dalībnieki,
kas mūsu novadam ir liels sasniegums, ņemot vērā, ka iepriekš tika
organizēti iepirkumi uz projektēšanu ar kritēriju “saimnieciski izdevīgākais, zemākā cena” piedāvājums.
Pamatskolas PII korpusa projektēšana tuvojas noslēgumam. Tādēļ
šobrīd un arī nākamā gada prioritāte
ir šo objektu realizēšana, tāpēc tiek
izmantoti visi iespējamie resursi, lai
AT komitejas deputāti un administrācijas speciālisti spētu piesaistīt
visus iespējamos finanšu resursus
projektu realizācijā. Ir iestrādes gan
Izglītības un zinātnes ministrijā, gan
citos finansējuma avotos.

Šogad «Vietējo iniciatīvu projektu konkursa» ietvaros tika realizēti
dažādi Lielvārdes novada sabiedrībai
nozīmīgi projekti. Sākot ar daudz
dzīvokļu māju piebraucamo ceļu/
ietvju rekonstrukciju un beidzot ar
publiskās pludmales labiekārtošanu.
AT komitejai saskaroties ar
iepriekšējā un šajā gadā iesniegtajiem projektiem, kas ir vērsti uz
plašāku sabiedrības daļu, piemēram, Austriņu pludmale vai Skolas
ielas gājēju ietves labiekārtošana, komitejā un administrācijā ir
uzsākts darbs pie projekta nolikuma un vērtēšanas kritēriju pilnveides, lai uzlabotu konkursa nolikumu un veicinātu novada iedzīvotāju
vēlmi realizēt plašākai sabiedrībai
aktuālus projektus.
Noslēgumā gribu teikt tikai labus
vārdus Attīstības plānošanas un
pašvaldības īpašumu pārvaldības
nodaļai par ieguldīto darbu dažādo projektu, nolikumu, iepirkumu
organizēšanā un realizēšanā.
Novēlu Lielvārdes novada iedzīvotājiem nākamajā gadā vairot
pozitīvas domas, saskatīt labos darbus, kas notiek mums apkārt!

Edgars Gribusts,

Attīstības komitejas
priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Peisenieks: "Novēlu uz visām lietām
raudzīties ar pozitīvu skatu un atvērtu prātu."
Šogad bijušas 10 Tautsaimniecības komitejas sēdes un 7 visu komiteju kopsēdes. Tautsaimniecības komitejā esam regulāri pārrunājuši
to, kā sokas ar teritoriju un būvju uzturēšanu un piegulošo teritoriju kopšanu, kā arī skatījuši informāciju par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm novadā. Redzam, ka situācija uzlabojas, taču darāmā vēl ir pietiekami daudz. Ja īpašnieki
nekopj savu teritoriju vai īpašums ir nesakopts un nolaists, mums jāatrod veidu, kā viņus motivēt īpašumu sakārtot. Šis darbības virziens
tiek sekmīgi īstenots, un turpināsim pie tā strādāt arī nākamajā gadā. Mūsu mērķis ir panākt, lai Lielvārdes novads kļūtu arvien skaistāks
un sakoptāks.
Tautsaimniecības
komitejas
pārziņā ir saimnieciskie un infrastruktūras jautājumi. Šajā gadā
īpašā uzmanības lokā bijis ielu
apgaismojums un gājēju drošība. Apspriedām un apstiprinājām
Lielvārdes pilsētas, Lēdmanes un
Jumpravas pagastu ielu apgaismojuma infrastruktūras atjaunošanas
un paplašināšanas programmu, un
tās ietvaros šogad veikti konkrēti
darbi. Pateicoties skolēnu iesniegumiem, atbalstījām apgaismotas
gājēju pārejas ierīkošanu Lielvārdē,
Raiņa ielā pie Sporta centra, un šis
darbs šogad ir paveikts.

2019. gada otrajā pusē patīkami
bija vērot arī ar pašvaldības policiju saistītās tendences – municipālās policijas darbs arvien uzlabojas. Iespējams, iedzīvotāji to vēl īsti
nejūt, taču, tā kā mūsu komiteja
katru mēnesi iepazīstas ar pašvaldības policijas atskaitēm par paveikto
un apspriež katra mēneša aktuālos
notikumus, tad ir sajūta, ka šajā
ziņā notiek pozitīvas pārmaiņas.
Mūsu komiteja, atbilstoši komitejas nolikumam, skata arī pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu īres
līgumu termiņu pagarināšanu, pašvaldības dzīvokļu izīrēšanu, pašval-

dībai piederošo zemes gabalu iznomāšanu un vēl citas ar pašvaldības
īpašumiem saistītas lietas, un teju
katrā komitejas sēdē šajos jautājumos iznācis pieņemt pietiekami
daudzus lēmumus.
Esam arī apsprieduši jautājumu par Lielvārdes pilsētas kapsētas teritorijas paplašināšanas
iespējām, jo tās pašreizējā teritorijā vietas apbedījumiem pietiek
vien dažiem gadiem. Pašlaik šo
jautājumu vērtē speciālisti.
Tā kā mūsu pārziņā ir ar novada infrastruktūras objektiem saistītie
jautājumi, tajā skaitā arī komunālo

pakalpojumu uzņēmums “Lielvārdes
Remte” un Jumpravas pašvaldības
aģentūra, mūsu komiteja bija iesaitīta Jumpravas pašvaldības aģentūras
reorganizācijas procesā, kā rezultātā
tika nolemts, ka “Lielvārdes Remte”
sniedz pakalpojumus arī Jumpravas
pagasta iedzīvotājiem.
Komitejā strādājam lietišķi un ar
nākotnē vērstu skatu, lai neatkarīgi
no tā, kāda būs administratīvi teritoriālā reforma, mūsu darītais tautsaimniecības jomā novada iedzīvotājiem dotu paliekošu un ilgtermiņā jēgpilnu risinājumu. Jo, lai kāds
arī beigās būs administratīvi terito-

riālais iedalījums, teritorija un iedzīvotāji ir un paliks.
Jaunajā gadā vēlu uz visām lietām
raudzīties ar pozitīvu skatu un atvērtu prātu, būt gataviem sadarbībai,
un jebkurā situācijā meklēt risinājumus, nevis kašķus un vainīgos.

Aivars Peisenieks,

Tautsaimniecibas komitejas
priekšsēdētājs
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Santa Ločmele: "Labā mums
apkārt ir daudz, daudz
vairāk nekā trūkumu."
Finanšu komitejas kompetencē ir lemšana par visām pašvaldības finansēm un to pārdomātu izlietojumu. Šīs komitejas ziņā ir
pašvaldības budžeta un tā grozījumu izstrādāšana, kā arī jebkurš
jautājums, kas saistīts ar finanšu resursu izlietošanu, pirms tas
tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Lielvārdes novada dome arī
šogad realizējusi daudzus projektus savu iedzīvotāju labklājības
līmeņa un dzīves kvalitātes celšanai. Modernizēta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra,
novadā uzlabota primārās veselības aprūpes infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums, tiek īstenoti arī citi ar veselības veicināšanu, deinstitucionalizāciju, sociālo rehabilitāciju, izglītību un daudziem citiem jautājumiem saistīti
projekti. Visus nemaz nav iespējams uzskaitīt. Ikviens projekts, kas
saistīts ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, aizņēmumu
no Valsts kases vai pašvaldības
finansējumu, lai arī iepriekš ticis
izskatīts attiecīgās jomas komitejā, atkārtoti tiek skatīts arī Finanšu
komitejā.
Šogad labākas finanšu pārraudzības un darba labad Finanšu komiteju esam paplašinājuši. Līdz ar to
visiem deputātiem ir tieša iespēja
sekot līdzi visiem finanšu jautājumiem, diskutēt, iesniegt savus
priekšlikumus un lemt par tiem
jau komitejā, tādējādi uz domes
sēdi virzot daudz sagatavotākus
lēmumprojektus.
Ar gandarījumu varu teikt, ka
realizēto projektu un paveiktā
apjoms ir ievērojami audzis. Līdz
ar to vairākkārt palielinājies arī

Finanšu komitejā veicamo darbu
apjoms – tiek sekots pašvaldības
struktūru darbam, apgūto līdzekļu
apjomam, piesaistītajiem līdzekļiem un visiem mūsu pašvaldībā
īstenotajiem projektiem. Paveikts
ir tiešām daudz. Liels nopelns te
ir visām pašvaldības administrācijas nodaļām, kuras ļoti saskaņoti sadarbojas ar komitejām un to
priekšsēdētājiem, gan virzot jautājumus izskatīšanai, gan realizējot
to kontroli un realizāciju. To varētu salīdzināt ar pulksteni, kurā visi
zobratiņi ir savā vietā un darbojas
ciešā saķerē cits ar citu. Katram
zināms – ja kāds zobratiņš izkritīs, pulkstenis vairs nedarbosies,
kā nākas, un kaut kas sāks klibot... Tādēļ gribu pateikties visiem
par labi paveikto, vienoto darbu,
kuram pateicoties izdevies realizēt
daudzas novadam un tā iedzīvotājiem labas lietas.
Uz jaunā gada sliekšņa stāvot vēlos novēlēt, lai gaušanās
un neuzticības laiks, kad negribam, vai arī neprotam uzticēties
saviem līdzcilvēkiem, paliek pagātnē. Gribu visiem novēlēt spēju ne
tikai klausīties, bet arī sadzirdēt,
ne tikai skatīties, bet arī redzēt,
ne tikai runāt, bet arī spēt pateikt
un aiznest tālāk savu domu. Spēt
saskatīt ne vien tās lietas, kuru
pietrūkst, bet pavērties arī uz to

labo, kas ir mums apkārt, uz to, kas
padarīts. Jo, ja labās lietas uztveras
pašsaprotami, tad par raizēm un
problēmām runājam ilgstoši. Taču
labā mums apkārt ir daudz, daudz
vairāk, kā trūkumu. Tas negatīvais grauž un moka, gluži kā kurpē
iebiris gruzis. Neļausim negācijām
sabojāt mūsu dienu un liegt saredzēt labo! Tādēļ vēlu būt redzīgiem
un atvērtiem pasaulei, un vairāk
saskatīt to labo, kas atrodas mums
apkārt.

Santa Ločmele,

Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja,
Finanšu komitejas priekšsēdētāja

Turpinās darbi Lielvārdes
novada Kultūras centra
lielās zāles jumta
konstrukciju bīstamības
novēršanai
Jau informējām, ka 2018. gada 6. jūnijā pašvaldība saņēma
Būvniecības valsts kontroles biroja lēmumu par daļēju ekspluatācijas aizliegšanu ēkā Parka ielā 3, Lielvārdē, kurā, pamatojoties uz ēkas jumta un lielās zāles griestu bīstamību, lemts
par nepieciešamību slēgt skatītāju zāli. Ņemot vērā lēmumu,
Lielvārdes novada Kultūras centra lielā zāle ekspluatācijai ir
slēgta līdz bīstamības novēršanai.
Lielvārdes novada pašvaldība
noslēdza projektēšanas līgumu
ar SIA “I.Projekts” par bīstamības
novēršanu ēkas nesošajās konstrukcijās – izvērtējot situāciju un,
ņemot vērā aprēķinus, noteikt
drošāko un ilgtspējīgāko ēkas
daļas jumta pārseguma paneļu
konstrukciju stiprināšanas metodi, kā arī veikt skatuves apgaismojuma, komunikāciju un aprīkojuma sistēmu nesošo konstrukciju pārbaudi un stiprināšanu.
2019. gada septembrī tika
saņemts pozitīvs ekspertīzes
atzinums un Lielvārdes novada
būvvalde veica atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu
izpildi. Projektā paredzēta jumta
pārseguma paneļu demontāža un jauna jumta konstrukciju
izbūve.
Projekta izstrādes gaitā tika
uzklausīti arī citu speciālistu viedokļi par iespējamajiem konstruktīvajiem risinājumiem. Pēc
iedzīvotāju iniciatīvas notika tikšanās ar Kārli Kostjukovu, tās
laikā izstrādātā projekta autora SIA “I.Projekts” pārstāvētais
būvkonstruktors Uldis Lielvalodis
uzklausīja viedokli par iespēju
izskatīt jumta pastiprināšanas
iespēju.
Pēc sarunas Uldis Lielvalodis
uzsvēra, ka situācija ir jāvēr-

tē kopumā un jāņem vērā visi
aspekti – bojātie ēkas jumta
paneļi, plaisas, kas attīstījušās
paneļos, armatūras korozija un
jumta pārseguma paneļu pārslogojums. SIA “I.Projekts” piedāvātie risinājumi ir izstrādāti, rūpīgi
izvērtējot gan drošību būvniecības laikā, gan visus objektā konstatētos bojājumus.
Ņemot vērā, ka pēc šī būvprojekta realizācijas būs nepieciešams atjaunot būvniecības
laikā skarto telpu un paredzēt
iekšējo inženiertīklu izbūvi, ar
SIA “BM-projekts” tika noslēgts
līgums par Lielvārdes novada
Kultūras centra lielās zāles interjera atjaunošanu pēc jumta konstrukciju pārbūves.
Pašvaldība ir uzsākusi iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu Lielvārdes novada Kultūras
centra lielās zāles jumta konstrukciju pārbūves būvdarbiem
un, ņemot vērā darbu specifiku
un projekta apjomu, plānojam,
ka kultūras pasākumu norise
Lielvārdes novada Kultūras centra
lielajā zālē tiks atjaunota 2020.
gadā pēc būvdarbu veikšanas.

Madara Malahovska,

Attīstības plānošanas un
pašvaldības īpašumu
pārvaldības nodaļas
projektu vadītāja

Daiga Brante: "Mūsu stiprā puse ir sava
novada patriotisms – kultūrā, izglītībā,
sportā, pat uzņēmējdarbībā."
Izglītības, kultūras un sporta komitejas kompetencē ir izstrādāt, izskatīt un sniegt atzinumus par ar izglītības, sporta, jaunatnes lietu,
kultūrpolitikas un kultūrvides jautājumiem. 2019. gadā esam daudz strādājuši pie dažādu kultūras un izglītības iestāžu nolikumu uzlabošanas un papildināšanas, kuri tālāk tikuši virzīti apstiprināšanai novada domē.
Piemēram, apstiprināta pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība, tapusi instrukcija par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu un pašvaldības iestāžu sadarbību un kompetencēm darbā ar
nepilngadīgajiem, strādāts arī
pie noteikumiem par pašvaldības
atbalstu tautas mākslas jaunrades attīstības veicināšanai, kā arī
pie daudziem citiem jautājumiem.
Izskatīta un apstiprināta arī sporta attīstības stratēģija 2019.-2025.
gadam, kura tapa kopskarībā ar
novada Attīstības stratēģiju. Mūsu
komitejas kompetencē ir lemt arī

par finansiāla atbalsta piešķiršanu
novada sportistiem dalībai dažādās sacensībās un nometnēs. Tāpat
atbalstam finansējuma piešķiršanu
bērnudārza būvniecībai, Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas piebūvei – pēc šo jautājumu konceptuālas apstiprināšanas mūsu komitejā tie tiek virzīti uz Finanšu komiteju, bet par galīgā lēmuma pieņemšanu, protams, lemj novada
dome.
Esam ļoti gandarīti un priecīgi
par to, ka mūsu komitejai šogad
nav nācies lemt par kādas skolas slēgšanu, jo pašlaik novada
skolu tīkls ir optimāls. Savukārt
jauno skolotāju piesaistīšanai pie-

ņemti pašvaldības saistošie noteikumi “Par pašvaldības stipendiju
piešķiršanu speciālistu piesaistei
Lielvārdes novadā”, kuri paredz
pašvaldības finansiālu atbalstu tiem novada studentiem, kuri
studē pedagoģiju.
Taspuši arī dažādu konkursu nolikumi – piemēram, par jauniešu
gada balvu un jauniešu biznesa
ideju konkursu. Apbalvoti arī labākie sabiedriski aktīvie jaunieši un
brīvprātīgā darba veicēji.
Viens no mūsu patīkamākajiem darbiem ir atbalsta piešķiršana jaunajām grāmatām. Tikko
iznāca Dz. Bļodones grāmata par
teātri Lielvārdē, un mēs ar prie-

5

ku noklausījāmies tās prezentāciju.
Esam atbalstījuši arī finansējuma
piešķiršanu Lielvārdes dzejnieces
Elzas Bērziņas grāmatai “Ikdienība
un Zilais putns”.
Nākamajā gadā turpināsim strādāt pie skolotāju un skolēnu mācību sasniegumu apbalvošanas nolikuma. To vajadzētu uzlabot un
palielināt arī piešķiramās summas
par izciliem sasniegumiem valsts
vai reģiona līmenī.
Novēlu Lielvārdes novada iedzīvotājiem arī Jaunajā gadā būt aktīviem lokālpatriotiem!

Daiga Brante,

Izglītības un sporta komitejas
priekšsēdētāja

6
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Par īstenotajiem investīciju projektiem
Lielvārdes novada pašvaldībā 2019. gadā
2019.gads ir nozīmīgs ar to, ka apstiprināta Lielvārdes novada
Attīstības programma 2019.-2025.gadam, iezīmējot būtiskākos
attīstības virzienus un plānojot finanšu resursus novadam nozīmīgu
investīciju projektu īstenošanai. Arī 2019.gadā pašvaldība aktīvi ir
īstenojusi plānotos investīciju projektus, lai atjaunotu nozīmīgus
infrastruktūras objektus un uzlabotu dzīves telpas kvalitāti.
Investīcijas, kas ir pamats
konkurētspējīgai un kvalitatīvai
izglītībai novadā
Pamatojoties uz Lielvārdes novada attīstības programmā 2019.2025.gadam dokumenta sadaļā
“Pašreizējās situācijas raksturojums”
pamatoto jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas nepieciešamību Lielvārdes pilsētā, kas iekļauta
Investīciju plānā 2019.-2021.gadam,
pašvaldības administrācija 2019.
gada 19. martā izsludināja iepirkumu “Metu konkurss “Pirmsskolas
izglītības iestādes ēka Lielvārdē
(jaunbūve)””. 31. jūlijā tika noslēgts
līgums ar SIA “Būvdizains” par būvprojekta izstrādi jaunas pirmsskolas
izglītības iestādes būvniecībai Meža
ielā 18A, Lielvārdē.
Saskaņā ar līgumu, projektēšana noslēgsies 2020.gada 31.jūlijā.
Jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē plānotas 8 grupas, dažāda vecuma bērniem, plānojot vietas 160
pirmsskolas bērniem.
Ēkā paredzēta administratīvo
telpu grupa, ēdināšanas bloks ar
atsevišķu ieeju, kā arī telpu grupa
veselības aprūpei – medicīnas personālam, logopēdam, psihologam, kā
arī ūdens un smilšu terapijas nodrošināšanai. Paredzēts, ka pirmsskolas
izglītības iestādes teritorijā esošajā
bērnu rotaļu laukumā varēs nokļūt
no katras grupiņas. Pašvaldība 2020.
gada sākumā plāno organizēt tikšanos ar iedzīvotājiem, lai apspriestu
šī projekta īstenošanu.
Šogad Lielvārdes novada pašvaldība izsludināja metu konkursu
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas pārbūvei. Projekta mērķis
ir nodrošināt vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestādes pakalpojumu pieejamību
Lielvārdes novada iedzīvotājiem,
nodrošinot normatīvo aktu prasībām un izglītības satura prasībām
atbilstošu vidi, izstrādājot risinājumu vidusskolas telpu platību palielināšanai, pieļaujot iespēju arī veidot piebūvi. Projekta ietvaros tiktu
izveidota ergonomiska mācību vide,
paaugstināta ēkas energoefektivitāte, izmantojot mūsdienu prasībām atbilstošas iekārtas un uzstādot
vadības sistēmu, nodrošināta vides
pieejamība. Būtiski tiktu risināta
transporta plūsmas organizācija –
piebraucamie ceļi, ielas un trotuāri,
veidota teritorija brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitāšu norisei,
tādā veidā radot draudzīgu, drošu
un estētisku pilsētvidi.
Uzsākti Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas ēkas
daļas pārbūves darbi-baseina
daļas demontāža
2019. gada 9. augustā tika uzsākti Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas daļas pārbūves darbi,
demontējot avārijas stāvoklī esošo
peldbaseina daļu. Pēc ēkas daļas
demontāžas būvniecības proce-

sa atbildīgās personas konstatēja,
ka pieguļošās ēkas sienas ir sliktā
tehniskā stāvoklī – ir nepieciešams
izstrādāt risinājumu sienu pastiprināšanai. Būvdarbi sienu stiprināšanai un dienvidu fasādes atjaunošanai tiks atsākti pēc sienu pastiprināšanas būvprojekta izstrādes
un būvdarbu iepirkuma veikšanas.
Paredzēts, ka darbi tiks paveikti
2020.gada pavasarī.
Lielvārdes pilsētā pirmo reizi
kompleksi modernizē ielu
apgaismojuma infrastruktūru
2019. gada 22. februārī pašvaldība noslēdza līgumu par projekta “Energoefektivitāti veicinošu
viedo pilsētvides tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā” (Nr.
EKII-3/10) īstenošanu.
Projekta ietvaros Lielvārdē ir
modernizēta publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra,
Lielvārdes pilsētas ielās nomainot
367 apgaismes ķermeņus uz jauniem, moderniem, energoefektīviem gaismekļiem un uzstādot
viedās tehnoloģijas. Uzstādot LED
apgaismojumu ar viedo vadības sistēmu un sensoriem, tiek nodrošināts, ka elektroenerģija tiek patērēta lietderīgi – apgaismojums ir tieši
tāds, kāds tas ir nepieciešams satiksmes intensitātei, un tā rezultātā
netiek radītas CO2 emisijas, rūpējoties par vides saglabāšanu.
Projekta kopējās izmaksas ir
325 828,95 EUR, no tām Emisijas
kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 201 062,10 EUR, bet
Lielvārdes novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 124 766,85 EUR.
Moderna un energoefektīva apgaismojuma sistēma ar viedajām tehnoloģijām ļaus būtiski ietaupīt elektroenerģiju un izdevumus par ielu
apgaismojumu pilsētā, nodrošinot
komfortablu, drošu un pievilcīgu dzīves vidi.
Papildus projekta “Energo
efek
tivitāti veicinošu viedo pilsētvides
tehnoloģiju ieviešana Lielvārdes
publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” realizācijas darbiem
par pašvaldības finanšu līdzekļiem
tika izbūvēta jauna ielas apgaismojuma līnija Cīruļu ielā un veikti ielas
apgaismojuma līnijas atjaunošanas
darbi Meža ielā, Saules ielā un Pils
ielā, nomainot vecos gaismas ķermeņus pret energoefektīviem LED
gaismekļiem. Lai nodrošinātu satiksmes drošību gan gājējiem, gan
autovadītājiem, veikti Raiņa ielas un
Gaismas ielas gājēju pārejas izgaismošanas darbi. Jumpravas pagastā
veikti ielas apgaismojuma atjaunošanas darbi Daugavas ielas posmā
no Vidus ielas līdz Jumpravas dzelzceļa stacijai.
Šogad būtiski ieguldījumi veikti arī Lēdmanes ielu apgaismojuma
infrastruktūrā – Lēdmanes pagasta
centrā uzstādīti 62 ielu apgaismo-

Jaunās pirmsskolas izglītības iestādes vizualizācija.
juma stabi ar energoefektīviem LED
gaismekļiem. Kopējais Lielvārdes
novada pašvaldības finansējums
būvdarbu veikšanai ir 66 502 eiro.
Atjaunotas poliklīnikas un
aptiekas telpas un telpu ēkas
fasāde Raiņa ielā 5
Raiņa ielā 5, Lielvārdē, ir pabeigti poliklīnikas un aptiekas telpu
ēkas fasādes un telpu atjaunošanas
būvdarbi.
Labiekārtotās telpas tiks izmantotas veselības aprūpes pakalpojumu
nodrošināšanai, tādējādi nodrošinot
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.
Atjaunotajās telpās no 2020.
gada atradīsies arī Lielvārdes novada pašvaldības policija, nodrošinot
savu pamatfunkciju īstenošanu.
Būvdarbu laikā tika realizēts projekts Nr. 9.3.2.0/19/A/127 “Primārās
veselības aprūpes infrastruktūras
un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana Lielvārdes poliklīnikā, Dz. Troskas un R.Šmita ārsta
praksēs”. Tā ietvaros tika veikta
infrastruktūras sakārtošana – izveidota un aprīkota pacientu uzņemšanas telpa un atjaunots koplietošanas ieejas gaitenis un lievenis.
Lielvārdes novada pašvaldība īstenoja arī projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/023
“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanā”, kura ietvaros tika izbūvēts
rehabilitācijas kabinets. Projekti ir
īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.
Būvdarbus veica SIA “Velve-AE”,
savukārt būvdarbu gaitu uzraudzīja
SIA “Energoterms”.
Uzsākts projekts “Tirgus
laukuma izveide Lielvārdē”
Lai turpinātu novada publiskās infrastruktūras attīstību, šogad
Lāčplēša laukuma kā pilsētas centrālā laukuma attīstība uzsākta, īstenojot PPP biedrības “Zied zeme”
atbalstīto projektu “Tirgus laukuma
izveide Lielvārdē”. Septembrī tika
uzsākti būvdarbi, lai izveidotu tirgus
laukumu, kas sekmēs atbalstu preču
un pārtikas produkcijas ražotājiem
un uzlabos uzņēmējdarbības vidi.
Tirgus teritorijā paredzēts novietot
slēgta tipa tirdzniecības nojumes,

publiskas pieejamības tualeti, kā arī
atkritumu urnas un atpūtas soliņus.
Projekta ietvaros tiks uzstādīts arī
brīvkrāns, kur ikvienam iedzīvotājam būs iespēja piepildīt savu ūdens
trauku ar pilsētas dzeramo ūdeni.
Kopējās būvdarbu izmaksas
ir 108 135 EUR, no tām Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums – 49 000 EUR
un Lielvārdes novada pašvaldības
finansējums – 59 135 EUR.
Turpinās Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansēto
projektu īstenošana
2019. gadā Lielvārdes novada
pašvaldības Attīstības plānošanas
un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļa turpina īstenot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
līdzfinansētus projektus, lai attīstītu publisko infrastruktūru un apgūtu
pašvaldībai pieejamo struktūrfondu
finansējumu.
Finansiāli apjomīgākais 2019.
gadā uzsāktais Lielvārdes novada pašvaldības projekts ir
“Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes
ēkā”. 2019. gada 29. aprīlī Lielvārdes
novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu ar SIA
“LVS Building” par līgumcenu 1 362
041,15 EUR (ar PVN). Faktiski būvdarbi ir uzsākti 27. maijā, un, saskaņā ar noslēgto līgumu, tie jāpabeidz
līdz 2020. gada 26. februārim.
Atbilstoši darbu veikšanas pro-

jektam un kalendārajam grafikam, būvdarbu veicējs SIA “LVS
BUILDING” ir paveicis lielāko daļu
paredzēto darbu – ir veikta PVC, alumīnija logu un ugunsdrošo durvju
montāža, lietus ūdens kanalizācijas
izbūve un teritorijas labiekārtošanas
darbi- jauna asfalta virsklāja ieklāšana, bruģēšanas darbi. Finiša taisnē ir ārdarbi – fasādes siltināšana,
armēšana, dekoratīvā apmetuma
uzklāšana, jumta seguma ieklāšana, jumta apdares elementu montāža, metāla ārējo kāpņu montāža,
zibensaizsardzības izbūve. Ziemas
sezonā noritēs iekšdarbi, kas saistīti ar ventilācijas gaisvadu montāžu, iekšējo palodžu, loga ailu, kārbu,
starpsienu, griestu reģipša apdari un
lifta šahtas izbūvi. Šogad ir apgūts
finansējums 1 056 719 EUR apmērā.
Ir
apstiprināts
Lielvārdes
novada pašvaldības projekta
“Deinstitucionalizācija un sociālie
pakalpojumi Lielvārdes novadā”
iesniegums, kas paredz sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu izveidi
Lielvārdes novadā. 2020. gadā tiks
uzsākta Rīgas plānošanas reģiona
“Deinstitucionalizācijas plānā 2017.2020. gadam” noteiktās rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūras
izveide bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem, specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide
Lielvārdes novadā. Šo pakalpojumu infrastruktūras izveides kopējās izmaksas ir plānotas 302 797

Jumpravas pagasta pārvaldes ēka. 		

Foto: Santa Zvirbule
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EUR, plānotais ERAF finansējums
ir 205 750 EUR. Projekta ietvaros
2019. gadā uzsākta infrastruktūras izveide sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu kabinetam bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem Raiņa
ielā 5, Lielvārdē, savukārt 2020.
gadā plānots uzsākt specializēto
darbnīcu pakalpojuma infrastruktūras izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem – “Doktorāts”,
Ceriņu ielā 2a, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā.
Šajā gadā apstiprināti Lielvārdes
novada pašvaldības iesniegtie projekti, lai uzlabotu veselības aprūpes infrastruktūru novadā, nodrošinot pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.
Projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana
Lielvārdes poliklīnikā, Dz. Troskas
un R. Šmita ārsta praksēs” ietvaros tiks izveidota kopīga pacientu
pieņemšanas un uzgaidāmā telpa,
atjaunotas koplietošanas telpas,
iegādātas mēbeles. Kopējās projekta izmaksas ir 16 000 EUR, Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 13 600,00 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums – 960,00 EUR.
Projekta “Jumpravas doktorāta
primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana G. Tīcmanes
ģimenes ārsta praksē” ietvaros tiks
atjaunotas koplietošanas telpas,
nodrošinot vides pieejamību, veikts
garderobes un koridora remonts.
Kopējās projekta izmaksas ir 8 000
EUR, Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums ir 6 800,00 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums – 480
EUR.
Īstenotie pasākumi dabas vides
ilgtspējas nodrošināšanai
Novada vides saglabāšanai un
attīstībai 2019.gadā Lielvārdes un
Ķeguma pašvaldībā īstenots projekts
“Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Daugava pie Kaibalas” dabas
aizsardzības plānā noteikto tūrisma un dabas aizsardzības aktivitāšu
ieviešana”, ko līdzfinansē Latvijas
Vides aizsardzības fonds.
Projekta ietvaros ir uzstādītas trīs
pontonu tipa ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietas – uz Lielās
salas Daugavā, pie Dzejas ozoliem
Kaibalā un uz Garās salas. Uz Lielās
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Pašvaldība turpina
atbalstīt Lielvārdes novada
iedzīvotāju iniciatīvas

Atjaunotā Lāčplēša kapu kapliča.
salas, pie Dzejas ozoliem Kaibalā un
divos auto stāvlaukumos Dzelmēs
ir uzstādīti informācijas stendi, kur
iespējams smelties noderīgu informāciju par dabas liegumā mītošajiem aizsargājamiem biotopiem,
putnu un zivju sugu daudzveidību,
kā arī tuvumā esošajiem tūrisma
objektiem. Stāvlaukumos izvietoti
arī atpūtas soliņi un atkritumu urnas.
Pie Dzejas ozoliem Kaibalā, blakus
ūdens transportlīdzekļu pietauvošanās vietai, izveidota atpūtas zona ar
galdu un soliņiem.
Uz Lielās salas, ir izveidota arī 500
m gara un 1,2 m plata dabas pastaigu taka, kā arī skatu terase un nojume ar galdu un krēsliem, ierīkota
ugunskura vieta. Projekta laikā īstenota dabīgo zālāju biotopu apsaimniekošanas aktivitāte, kuras mērķis
ir dabisko zālāju atjaunošana lieguma pļavās uz Lielās salas Daugavā,
uz Kaibalas salas, uz Garās salas,
Dauguļu līcī un uz Dzelmju pussalas,
nepieļaujot šo pļavu aizaugšanu ar
krūmiem.
Meliorācijas sistēmas
2019. gadā Lielvārdes pilsētā ir
veikti meliorācijas sistēmu atjaunošanas un pārbūves darbi Lauku
ielā un Virsaišu ielā, kā arī veikti projektēšanas darbi meliorācijas
sistēmas pārbūvei Dravnieku ielā.
Būvprojekta realizācijas gaitā veikta drenāžas sistēmas rekonstrukcija
arī Lāčplēša kapu kapličas pieguļošajā teritorijā.
Koku vainagu kopšana
Oktobrī veikta koku vainagu
kopšana Ozolu, Lauku, Andreja
Pumpura un Slimnīcas ielās. Darbi
veikti ar mērķi novērst bīstamību

Foto: Keita Rožāne
no iespējamas sausu zaru lūšanas,
kā rezultātā var tikt nodarīts kaitējums gan iedzīvotājiem, gan to īpašumam, kā arī atbrīvot ielu apgaismojuma ķermeņus un elektrolīnijas
no apauguma.
Pašvaldības investīciju projekti
Šogad atjaunota viena no
Lielvārdes atpazīstamākajām vietām – vietējas nozīmes kultūras piemineklis – Lāčplēša kapu kapliča,
kas būvēta 1977. gadā pēc projektēšanas institūta “Komunālprojekts”
arhitektes Ainas Šēnbergas projekta.
Atjaunošanas darbu gaitā ir saglabāts ēkas un vārtu vigvama veida
izskats, atjaunots esošais cinkotā skārda jumta segums, atjaunoti
logi. Veikta nesošo koka konstrukciju daļēja nomaiņa, gan iekštelpās,
gan ārpusē veikta koka apšuvuma
nomaiņa, fasādes remonts un atjaunota apdare. Kapličai ir nomainītas ārdurvis, izbūvēts terraco grīdas
segums. Virs kapličas ieejas uzstādīts jauns, izgaismots metāla krusts.
Projekta īstenošanas laikā atjaunota
vārtu apdare un zvanu torņa ēkas
ārējā koka apdare. Kopējās projektēšanas un pārbūves izmaksas ir
183 205 EUR.
2019. gada 16. augustā noslēgts
līgums ar SIA “KF grupa” par Skolas
ielas pārbūvi posmā no Bērzu ielas
līdz Raiņa ielai, Lielvārdē, un ātrumvaļņa izbūvi Skolas ielā. Skolas ielas
pārbūves darbu ietvaros tika veikta
ielas seguma maiņa no grants seguma uz asfaltbetonu un esošo grāvju
tīrīšanas darbi.

Santa Zvirbule,

Attīstības plānošanas un
pašvaldības īpašumu
pārvaldības nodaļas vadītāja p.i

Foto: Sandra Pudāne

Supošana ir nodarbe, kas liek strādāt visām muskuļu grupām.
Foto: Jevgenijs Gavrilovs
Lielvārdes novada pašvaldība ik gadu sniedz atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, nodrošinot līdzfinansējumu dažādām sabiedrībā
aktuālām idejām, sniedzot iespēju sakārtot vidi un dažādot
aktivitātes Lielvārdes novada teritorijā.
Projektu konkursa ietvaros 2019.
gadā tika īstenotas visdažādākās
aktivitātes – Lielvārdes novada jaunieši instruktora pavadībā apguva
SUP (Stand up paddleboarding –
angļu val.) prasmes, tika atdzīvināta un popularizēta Miķeļdienas tradīcija, iegādātas lielformāta spēles
“Cirks” un “Riču-raču”, ko plānots
izmantot Lielvārdes novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, skolās, kā arī dažādos novada pasākumos.
Konkursa ietvaros tika īstenoti
arī dažādi teritoriju labiekārtošanas projekti, sakārtojot Austriņu
pludmali, labiekārtojot Avotu ielas
5, Raiņa ielas 9E un dzīvojamās
mājas “Krastmalas” publisko teritoriju un veicot Lēdmanes Ogres upes
senlejas dabas parka iebraucamā
ceļa renovāciju. Konkursa ietvaros
tika sniegts atbalsts arī Lielvārdes
Pensionāru biedrības interešu kopai.

Laika periodā no 2011. gada līdz
2019. gadam jau īstenoti 113 projekti dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošanas, nevalstisko
organizāciju un kultūras projektu
konkursa ietvaros.
Aktivitātē “publisko teritoriju
labiekārtošana” 2019. gadā tika
saņemti 10 projektu pieteikumi,
no tiem pašvaldības līdzfinansējumu saņēma 6 pieteikumi ar kopējo pašvaldības līdzfinansējuma
summu 16 048,08 eiro.
2018. gadā konkursa aktivitātē
“sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” atbalstīti 5 no saņemtajiem
10 projektu pieteikumiem ar pašvaldības līdzfinansējumu 4 996,00
eiro apmērā.

Madara Malahovska,

Attīstības plānošanas un
pašvaldības īpašumu
pārvaldības nodaļas projektu
vadītāja

Ja grib, tad var!
Pirms diviem gadiem Mārcis Ziemelis
piedalījās Lielvārdes
novada jauniešu
biznesa ideju konkursā, kurā ieguva starta
kapitālu uzņēmējdarbības uzsākšanai,
nodibinot uzņēmumu
“Ziemeļu Akmens IK”.
Savukārt
šogad
tika realizēts projekts ar
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020. gadam pasākuma
“Atbalsts LEADER vietē- Akmens urbšana ar gaisa urbi, kuru darbina
jai attīstībai (sabiedrī- skrūves tipa kompresors.
bas virzīta vietējā attīstīFoto no personīgā arhīva
ba)” aktivitāte “Vietējās
ekonomikas stiprināšanas inicia- nas procesu pirms akmens matetīvas” apakšpasākumā “Jaunu riālu šķelšanas. Ja iepriekš varēja
produktu un pakalpojumu radī- sadalīt akmeņus diametrā līdz 70
šanai, esošo produktu un pakal- cm, tad tagad var sadalīt mazākās
pojumu attīstīšanai, to realizē- frakcijās jebkāda izmēra akmeņus.
šanai tirgū un kvalitatīvu darba Kā arī mūsu realizētos darapstākļu radīšanai” ar publisko bus var apskatīt www.ziemeluun privāto partnerattiecību biedrī- akmens.lv vai Facebook, mekbas “Zied zeme” Sabiedrības vir- lējot “Ziemeļu Akmens IK”.
zītas vietējās attīstības stratēģi- Esam gandarīti par šīs iekārtas
jas 2015.-2020. līdzfinansējumu. iegādi. Paldies visiem par līdzšinēPar projekta finansējumu tika iegā- jo atbalstu!
dāts skrūves tipa kompresors kopā
Mārcis Ziemelis,
ar gaisa resīveru. Tas savukārt
Uzņēmuma “Ziemeļu Akmens
IK” vadītājs
atvieglos līdzšinējo akmens dalīša-
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Lielvārdes novada
pašvaldība policijas
darbiniekus sveic
viņu profesionālajos
svētkos
6. decembrī Lielvārdes novada pašvaldība savus kārtības sargus
sveica viņu profesionālajos svētkos. Policistus sveica gan domes
vadība, gan citi pašvaldības darbinieki.
Visi policijas darbinieki saņēma
apsveikumus, bet Emīls Mamedovs,
Mārtiņš Ratnieks un Andris Livitčuks
arī pašvaldības Pateicību par profesionālu dienesta pienākumu pildīšanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Īpašu paldies saņēma pašvaldības policijas priekšnieks Artis
Mundurs. Apsveikumus papildināja arī Sociālā dienesta un Kultūras
centra sirsnīgie sveicieni un laba
vēlējumi.
Šogad Lielvārdes novada pašvaldības policija ir devusies uz
665 izsaukumiem, kopumā noformējusi 123 protokolus un veikusi

virkni citu darbu, kā arī pasākumu,
uzraugot un nodrošinot sabiedrisko kārtību novadā. Kā arī uzraudzījusi, lai Lielvārdes novada teritorijā tiktu ievēroti pašvaldības
saistošie noteikumi un citi normatīvie akti.
“Par novada iekšējās drošības
līmeni un līdz ar to arī pašvaldības policijas darbu ikviens iedzīvotājs, pirmkārt, spriež pēc personiskās saskarsmes ar policistiem.
Tiem, kas apzināti pārkāpj likumu,
nešaubīgi ir jāsaņem pelnītais sods.
Bet tiem, kas vēršas pie policijas
pēc palīdzības, ir jārod pārliecība,

Lielvārdes novada pašvaldības
policijas darbinieki.
Foto: Keita Rožāne
ka policists ir likumības, drošības
un kārtības aizstāvis,” saka Artis
Mundurs.

Keita Rožāne,

informācijas līdzekļu redaktore

Lielvārdes novada pašvaldības policijai
jauns operatīvais transportlīdzeklis
22. novembrī Lielvārdes novada pašvaldības
policija saņēma jaunu operatīvo transportlīdzekli.
Iegādātā automašīna ir "Opel Vivaro – B".
Automašīnai tika veikta pārbūve un aprīkošana
atbilstoši noteikumiem par operatīvajiem transportlīdzekļiem, ir izveidots aizturēto personu pārvadāšanas
nodalījums (izolators) divām personām. Automašīna ir
pielāgota policijas ikdienas darba pienākumu veikšanai ar iespēju attālināti pieslēgties un izmantot darbam
nepieciešamās datu bāzes, kā arī automašīna aprīkota
ar videonovērošanas kamerām. Jaunā automašīna tiks
izmantota ikdienas darbam: patrulēšanai, braukšanai

Lielvārdes novada pašvaldības jaunais operatīvais
transportlīdzeklis. 		
Foto: Artis Mundurs
uz izsaukumiem.

Artis Mundurs,

pašvaldības policijas priekšnieks

Drošu svētku rokasgrāmata
Ziemassvētki un Jaunais gads ir svētki, kurus gaida gan pieaugušie, gan bērni. Lai šie svētki paietu
droši un nebūtu jātiekas ar ugunsdzēsējiem vai glābējiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir apkopojis galvenos ieteikumus drošai svētku norisei.
Ja svētku laikā plānojat dedzināt
svecītes, atcerieties, ka:
• pirms sveces aizdegšanas tā
jāatbrīvo no visa veida iepakojuma
un jāizlasa lietošanas instrukcija;
• sveces stabili jānovieto uz
nedegošas virsmas. Nekad nenovietojiet sveces citu siltuma avotu
tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;
• nenovietojiet sveces audumu,
aizkaru un mēbeļu tuvumā;
• nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām
sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo tas var saplīst;
• uzmaniet, lai svece atrastos
bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;
• svecītes dedzināt eglītē ir ļoti
bīstami;
• neatstājiet degošas sveces
bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi
un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka svece ir
nodzēsta.
Ja plānojat lietot pirotehniskos
izstrādājumus, atcerieties, ka:
• pirotehniku iegādājieties serti-

ficētos veikalos;
• rūpīgi izlasiet pirotehnikas lietošanas pamācību, ievērojiet to un
neskaidrību gadījumā konsultējieties ar speciālistu;
• pirotehniku nedrīkst lietot vēstures pieminekļu, slimnīcu, baznīcu,
mācību iestāžu, gāzes vai degvielas
balonu, degvielas uzpildes staciju
tuvumā, zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru
līnijām;
• skatītājiem ieteicams atrasties drošā attālumā no pirotehnikas
izstrādājuma palaišanas vietas, lai
izsargātos no smagām apdeguma
traumām;
• iekārtojot uguņošanas vietu
un uzstādot pirotehnikas izstrādājumus, ņemiet vērā vēja stiprumu
un virzienu. Skatītājiem jājūt vējš
no mugurpuses.
• neizjauciet gatavos pirotehnikas izstrādājumus. Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma un attīriet
degauklas tikai īsi pirms lietošanas;
• uguņošanas lietas neatstājiet bez uzraudzības! Tās var atrast
bērni vai pusaudži, kas vēlēsies ar
tām spēlēties;

• pirotehnikas tuvumā nesmēķējiet un neļaujiet to darīt citiem;
• nepieļaujiet, ka raķetes izšaušanas laikā turpat tuvumā atrodas
pārējās raķetes;
• pirms palaišanas izstrādājumu novietojiet uz stabilas virsmas, tā, lai tas palaišanas brīdī vai
darbības laikā nevarētu apgāzties
un tādejādi, negaidot, mainīt trajektoriju. Raķetes varat ievietot
stabili, vertikāli nostiprinātā (piemēram, zemē ieraktā) pudelē vai
caurulē;
• pirotehniskos izstrādājumus,
kas nav nostrādājuši, atkārtoti
aizdedzināt ir aizliegts! Pēc pāris
minūtēm tos neizjauktus neitralizējiet, iemetot ūdenī;
• ja paredzēta lielāka uguņošana, laikus sagatavojiet un tuvumā
novietojiet ugunsdzēšamo aparātu
vai spaini ar ūdeni, kā arī pirmās
palīdzības aptieciņu;
• neļaujiet pirotehnikai nonākt
bērna rokās.
Ja tomēr atgadās nelaime, atcerieties, ka glābšanas dienestu tālrunis ir 112.
www.vugd.lv

Sociālā dienas aprūpes
centra labie darbi 2019. gadā
Lielvārdes novada Sociālais dienas aprūpes centrs (turpmāk –
Dienas centrs) šogad nosvinējis 10 gadu jubileju un var lepoties
ar cilvēkiem, kuri ikdienā ir kopā ar mums, kā arī ar jaukām
tradīcijām, kuras izveidojušās šo gadu darbības laikā.
Šogad Dienas centra darbībā klāt nākusi jauna aktivitāte
“Sarunu klubiņš pie tējas”, kur
sarunās tiek pārrunātas dažādas
interesantas tēmas. Līdz ar to tiek
dota iespēja cilvēkiem, kuriem ir
vēlme, parunāties ar citiem līdzcilvēkiem. Minēto nodarbību vada
psihologs un sociālais darbinieks.
Skolēnu brīvdienās norisinājās galda spēļu turnīrs ar mērķi,
lai skolēni varētu saturīgi pavadīt
brīvo laiku, bija iespēja nopelnīt
arī balvas.
Vasara ir tas laiks, kad Dienas
centrs jau daudzus gadus kopā ar
sociālajiem pedagogiem organizē
un vada nometni “Zaļā cepure”,
kura Lielvārdē bērnu un vecāku
vidū ir kļuvusi par populāru un
zināmu nometni.
Dienas centrā šogad tika svinēta nevis tradicionālā Līgo
diena, bet Pēterdiena, kura norisinājās sadarbībā ar Lielvārdes
Pensionāru biedrību.
Jau tradicionāli vairākus gadus,

Dienas aprūpes centra klienti no
atbalsta grupas “Dzīvesprasmes”
un brīvprātīgie jaunieši no
Lielvārdes piedalījās trīs dienu
starptautiskajā nometnē “Iespēja”
personām ar īpašām vajadzībām.
Mums veiksmīgi izdevies veidot
draudzīgu sadarbību ar klientiem
gan ikdienas sarunās, gan nodarbībās, gan dažādos pasākumos.
Sadarbojoties ar Lielvārdes novada nevalstiskajām organizācijām,
biedrībām, kaimiņu novadu sociālās jomas speciālistiem, esam
guvuši lielu atbalstu un apliecinājumu sociālā darba nozīmīgumam. Mums netrūkst laba, iedrošinoša vārda klientam vai vienkāršam apmeklētājam, un svarīgs
ikkatrs, kurš atver Dienas centra
durvis.

Vita Saleniece –
Šmaukstele,

Lielvārdes novada
Sociālā dienesta
Sociālā dienas
aprūpes centra vadītāja

2019. gads Lāčplēša bibliotēkā
2019. gads ir aizskrējis nemanot. Bērni ir aktīvi rosījušies un
darbojušies bibliotēkā. Bērni savu brīvo laiku aizpilda, darbojoties radošajās darbnīcās. Ir izkrāsoti lukturīši Jāņu vakaram, pīti
vainagi, svinēta Miķeļdiena, taisīti Mārtiņdienas puzuri, sniegti
koncerti, rīkoti jautri un atraktīvi pasākumi, rīkotas galda spēļu
dienas. Šobrīd darbu ir sākusi Ziemassvētku rūķu darbnīca, kas
aktīvi darbojās, gatavojoties Ziemassvētkiem. Ir izveidojusies
laba sadarbība ar VPII „Pūt vējiņi” bērnudārzu, kur vecākās
grupiņas piedalās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2019”.
Bibliotēkā aktīvi darbojās arī
Senioru klubiņš. Šogad klubiņa
dalībnieki stāstīja savus dzimtas
stāstus, papildinot tos ar fotogrāfijām un vēsturiskiem dzimtas
dokumentiem, bibliotēkā ir viesojušies arī dažādi novada ļaudis. Seniori ir devušies izbraukumos- uz Lēdmanes z/s „Bricēni”
pie saimniekiem Valda un Ārijas
Purvinskiem, kur saimniecībā
cep maizi, cepumus un kūkas.
Novembrī devāmies uz Lielvārdes
novada “Stropēniem”, kur vairāk
nekā 45 gadus saimnieko biteniece Līga Lūse un viņas dēls ar

ģimeni, kas no ievāktā medus
veido dažādus neierastus medus
produktus un maisījumus. Kopš
2019. gada "Lūšu Drava" uzņem
arī ciemiņus, stāstot par biškopības tēmu un piedāvā arī izmēģināt ko jaunu – disku golfa spēli.
Arī mēs to pamēģinājām – sanāca tīri labi! Pēc izkustēšanās baudījām karstu tēju un degustējām
brīnišķīgos medus produktus.
Paldies visiem, kas arī šogad
bija kopā ar mums!

Egita Medne,

Lāčplēša bibliotēkas
vecākā bibliotekāre

NOVADĀ

Nr. 13 (513) / ceturtdiena / 2019. gada 19. decembris

9

Gads Lielvārdes pilsētas
bibliotēkas Bērnu
literatūras nodaļā
Tā kā 2019. gads palēnām rit uz beigām, ir vērts atskatīties uz spilgtākajiem notikumiem bibliotēkas
dzīvē. Ir patiess prieks un gandarījums par paveikto.
• Janvārī E. Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas sākumskolas klašu
mazajiem lasītājiem bija interesanta tikšanās ar rakstnieci Inesi
Valteri. Viņa iepazīstināja skolēnus
ar savu jauno grāmatu “Pasakas
ģimenei”.
• Februārī darbīgi, interesanti un
jautri E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas otrklasnieki iepazina bibliotēku “Bibliotēku rallijā”, kā arī septītās klases tikās ar mūsu novadnieci, rakstnieci un tulkotāju Dainu
Ozoliņu.
• Gada sākumā daudzus mazos
lasītājus iepriecināja projekta “Lasi
un pilnveidojies kopā ar suni”
nodarbības, kuras vadīja kanisterapijas asistente Solvita Dreimane ar
suni Deisy. Tā kā atsaucība bija liela,
Solvita Dreimane veidoja jaunu
projektu, un vasarā bērni varēja
apmeklēt nodarbības “Zooterapija
bērna attīstībai un veselībai”.
• Septembrī VPII “Pūt vējiņi”
audzēkņiem bija iespēja aktīvi darboties kopā ar dzejnieci, rakstnieci
Eviju Gulbi, kura bija ieradusies pie
bērniem ar savu “Dzejoļu veikalu”.
(KKF atbalstītais projekts).

• Arī E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolā septembrī izskanēja Dzejas
dienas, jo pie 5. un 6. klašu audzēkņiem ar dzejas darbnīcu “Rīmējas
un līmējas” viesojās rakstniece
Inese Valtere.
• Oktobrī Lielvārdes pamatskolas sestklasnieki tikās ar rakstnieku, mākslinieku, producentu, grāmatu sērijas “Mežonīgie pīrāgi” un
leļļu filmu “Avārijas Brigāde” autoru Māri Putniņu. Jaunieši uzzināja
daudz par grāmatu un filmu tapšanu, kā arī par sava ceļa atrašanu dzīvē (KKF atbalstītais projekts).
• Kā katru gadu, vistumšāko
novembra laiku Lielvārdes skolās
esam aizvadījuši gaiši – lasot grāmatas sveču gaismā. Ziemeļvalstu
literatūras nedēļas tēma šogad
bija “Svētki Ziemeļos”. Bērni
uzzināja par vairākiem atšķirīgajiem svētkiem, ko atzīmē tikai
Ziemeļvalstīs. Lasījām dažādu
Ziemeļvalstu autoru dažādus darbus, piemeklējot tos atbilstoši
klausītāju vecumam.
• Decembrī, kā katru gadu, sveiksim čaklākos grāmatu lasītājus, un
tad jau gaidīsim Jauno gadu ar jau-

niem notikumiem.
Vēlamies pateikties visiem
mūsu lasītājiem un atbalstītājiem,
jo tikai, pateicoties jūsu atsaucībai un interesei, kaut ko varam
noorganizēt. Paldies par sadarbību VPII ”Pūt vējiņi” kolektīvam.
Paldies E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas
sākumskolas skolotājām un latviešu valodas un literatūras skolotājām. Īpaši vēlamies pateikties Lielvārdes pamatskolas virtuves darbiniecēm un bibliotekārei
Anitai Atrastei. Vienmēr jūtamies
gaidītas un atbalstītas.
Paldies Inesei Valterei par jauko
pārsteigumu – savas jaunās grāmatas dāvinājumu visām Lielvārdes
novada bibliotēkām.
Lai Jaunajā gadā mums katram
izdodas atrast vismaz vienu savai
sirdij tuvu grāmatu un lai daudz
jaunu ideju, kuras izdodas īstenot
dzīvē!

Ilona Misāne,

LdNKC Lielvārdes pilsētas
bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļas vecākā bibliotekāre

„Labie darbi ” Lielvārdes novada
Sociālajā dienestā 2019. gadā
Aprakstot par šī gada labajiem darbiem Lielvārdes novada Sociālajā dienestā, var citēt Lēdmanes
pagasta sociālās darbinieces Birutas Andersones izteikto domu: ”Nav jau tik viegli atšķirt savus labos
darbus no pašiem ikdienas darbiem. Domāju, ka sociālais darbs jau pats par sevi ir “labie darbi”.
Katrs mirklis mūsu darbā nes
jaunu informāciju, jaunu pavērsienu un jaunu risinājumu izvēli. Arī
šis gads ir bijis notikumiem bagāts.
Esam lepnas par novada apbalvojuma „Atzinība” piešķiršanu
Jumpravas pagasta sociālajām darbiniecēm Marinai Ivanovai un Diānai
Keivišai. „Karjeras nedēļas” ietvaros darbinieces Diāna un Marina
Valdemāra pamatskolas 7., 8., 9.
klašu audzēkņiem sniegušas stāstījumu un informējušas par to, kas ir
sociālā darba profesija. Jumpravas
pamatskolas audzēkņiem ir lasīta informatīva lekcija „Par atkarību izraisošu vielu ietekmi uz organismu” un citas lekcijas. Lielvārdes
sociālā darbiniece Gunta Kostina
bijusi atsaucīga, vadot praksi trīs studentiem, kuri apgūst sociālā darba
specialitāti augstskolās. Turklāt
Gunta ar prieku ikdienā palīdz 93
gadus vecai pensionārei piegādāt
produktus. Darbiniece ģimenēm ar
bērniem Daina Svēteņa šogad bija
gandarīta, ka, veicot nepārtrauktu
sociālo darbu, ir izdevies no aizbildņiem bioloģiskajās ģimenēs atgriezt
trīs Lielvārdes bērnus.
Esam piedalījušās un turpinām
piedalīties dažādos projektos –
DI (deinstitucionalizācija), „Proti
un dari”, „Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi
Lielvārdes novadā”, „Profesionāla

sociālā darba attīstība pašvaldībās”
īstenotā pilotprojektā par metodikas izstrādi sociālajam darbam
ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām” u.c.
Šogad uzsākām aktīvu sadarbību
ar „Latvijas Samariešu apvienību”,
turpinot nodrošināt pakalpojumus
un aprūpi mājās Lielvārdes novada
iedzīvotājiem.
Uz aicinājumu ziedot ar savu
produkciju šopavasar atsaucās SIA
„Kurzemes sēklas”, kas dāvināja
dažādas ziedu un dārzeņu sēklas,
lai Sociālā dienesta klienti varētu apsēt savus mazdārziņus. Esam
pateicīgas novada uzņēmējiem un
labdariem, kuri ikgadēji atsaucas
vientuļo senioru apdāvināšanai
Jumpravā un Lēdmanē, tāpat liels
paldies arī Lielvārdes bērnudārza
audzēkņiem un vecākiem par īpaši
sarūpētajām un noformētajām ziemas veltēm (ievārījumiem, dārzeņu
konserviem) Lielvārdes senioriem.
Jau ilgstošu laiku vientuļos seniorus iepriecina SIA „Fazer Latvia”
dāvātie maizes kukuļi. Šogad mūs
pārsteidza SIA “Haitek Latvia” dāsnais ziedojums, par kuru sagādātas mēbeles un citi nepieciešamie
sadzīves priekšmeti piecām trūcīgām Lielvārdes novada ģimenēm.
Pateicas arī Lielvārdes iedzīvotājai
Ingai Sārtai, kura dāvināja kancelejas preces Lielvārdes trūcīgo ģime-

ņu bērniem. Lielvārdes četras trūcīgo ģimeņu māmiņas izmantoja
dāvāto iespēju saņemt pakalpojumu „Daces Ločmeles zobārstniecības privātpraksē”.
Arī šogad tika organizētas ikgadējās ekskursijas senioriem un personām ar invaliditāti, tika apmeklēta kaimiņvalsts Lietuva, jumpravieši iepazina Šauļu pilsētu un
apkārtni, bet lēdmanieši apciemoja Biržus. Kuplā skaitā novada seniori šī gada 1. oktobrī bija
aicināti un tikās Veco ļaužu dienas pasākumā “Dzīv’sudraba rotā”
Lēdmanes pagastā. Ziemassvētku
koncerti iepriecināja novadniekus
gan Lielvārdē ar Santu Kasparsoni
un Ēriku Gruzniņu, gan Jumpravā ar
Ainaru Bumbieri.
Esam priecīgas, ka no ikdienas
darbiem un steigas sociālā darba
speciālisti atrod arī laiku paši sev –
darboties mākslas studijā pieaugušajiem (gleznot), pavingrot, ceļot,
apmeklēt teātra izrādes, līdz vēlam
rudenim peldēt Daugavā, dziedāt
korī, lasīt grāmatas, strādāt mazdārziņos, u.tml.
Novada sociālie darbinieki saka
LIELU PALDIES visiem, kuri mums
uzticas, lūdz palīdzību un ir gatavi
sadarboties, lai ikdiena būtu priecīgāka un gaišāka!

Inese Gelte,

Sociālā dienesta vadītāja

Tikšanās ar Inesi Valteri Dzejas dienu ietvaros.

Foto: Dace Vecziediņa

2019. gada spilgtākie notikumi
Lielvārdes pilsētas bibliotēkā
Tuvojoties 2019. gada noslēgumam, atskatāmies uz spilgtākajiem
notikumiem Lielvārdes pilsētas bibliotēkā – tas ir bijis interesants
un pasākumiem bagāts!
Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF)
2019. gada kultūras projektu konkursā literatūras nozarē atbalstu
guva iesniegtais bibliotēkas projekts
“Rakstnieki – daudzpusīgas personības”, kura ietvaros tika organizētas
4 tikšanās ar latviešu rakstniekiem
dažāda vecuma auditorijai. Projekta
īstenošanas gaitā divas tikšanās notika oktobrī: Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas klašu audzēkņi tikās ar
rakstnieku, dziesminieku, dzejnieku
un tulkotāju Andri Akmentiņu un,
sadarbībā ar Lielvārdes Pensionāru
biedrību tikāmies ar vēsturisko romānu autoru Jāni Lejiņu. Autoriem bija
iespēja satikt savus lasītājus, sarunāties, gūt iedvesmu jaunu darbu radīšanai, savukārt lasītājiem saruna ar
autoru palīdzēja labāk izprast rakstnieka vēstījumu.
Bibliotēku nedēļas laikā, kas visā
Latvijā norisinājās no 22.-28. aprīlim, tikāmies ar rakstnieci Ingunu
Baueri pasākumā “No pagātnes uz

nākamību”. Kopā ar kolēģiem no
Ogres, Ikšķiles un Ķeguma bibliotēkām devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Aspazijas māju,
Dzintaru koncertzāli Jūrmalā, sveicām bibliotekāres darba jubilejās.
Septembrī, Dzejas dienu mēnesī, sadarbībā ar Lielvārdes novada
Kultūras centru, organizējām mūziķa, komponista, dzejnieka un dziedātāja Laura Valtera dzejoļu krājuma “Visumā Veidoti Vārdi” atvēršanas svētkus.
Bibliotēkā bija skatāmas Ogres
Centrālās bibliotēkas kolēģes
Lienes Kābeles papīra ziedu izstāde, keramiķes Ainas Zagorskas
darbu izstāde, taurupietes Ineses
Pūras fotogrāfiju izstāde, lielvārdietes Marutas Skudras un lēdmanietes Ineses Zaporožecas gleznu
izstādes.

Rita Platpīre,

LdNKC Lielvārdes pilsētas
bibliotēkas vadītāja

Informācija visiem lasītājiem un grāmatu mīļiem!
2019. gadā reģistrētajiem publisko bibliotēku lasītājiem tika piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – “3td e-Grāmatu bibliotēka”, kas ir vēl viens moderns un
atraktīvs veids, lai uzrunātu lasītāju un veicinātu lasīšanas tradīcijas.
Tā ir iespēja bez maksas lasīt latviešu autoru darbus e-grāmatas
formātā tiešsaistē mobilajā ierīcē
vai datorā!
Lielvārdes pilsētas bibliotēka,
sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo
bibliotēku, piedāvā iespēju ikvienam reģistrētajam bibliotēkas lietotājam saņemt pielāgoto literatūru (audio formātā vai palielinātā drukā). Piedāvājums attiecas uz
personām ar redzes u.c. funkcionālajiem traucējumiem.
Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
apmeklētājiem pieejamas šādas
autorizētās tiešsaistes datu bāzes:
Letonika – ceļvedis Latvijas
kultūrā,
vēsturē,
valodā,
dabā un literatūrā, uzticams
avots ar plašu informāciju par
Latviju. Reģistrētiem lietotājiem
datubāzi iespējams izmantot arī
attālināti – jautājiet bibliotekāram!

News.lv – Lursoft laikrakstu bibliotēka ir portāls, kas saviem lasītājiem piedāvā publikācijas no
vairāk nekā 100 dažādiem laikrakstiem, kā arī ziņu aģentūras
BNS jaunumus. Portāls ik dienas
tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu (pieejami pilnie
teksti). Laikrakstu arhīvs pieejams
no 1994. gada.
Aizvadot 2019. gadu un sagaidot Jauno – 2020. – gadu, vēršamies pie mūsu lasītājiem ar aicinājumu nodot bibliotēkā paņemtās grāmatas. Lasītāji parasti izvēlas jaunas, labas, vajadzīgas grāmatas, bet tas nozīmē, ka vairāki
simti labu grāmatu nav pieejamas
kādam citam lasītājam, kamēr
“aizmāršīgais” tās vienkārši tur
savā plauktā. Gaidām ikvienu, kurš
apzinās, ka ir kļuvis par bibliotēkas “parādnieku”, bet īpaši gribam
uzrunāt tos lasītājus, pie kuriem
bibliotēkas grāmatas ir aizkavējušās mēnešiem vai pat gadiem.
Lasīsim grāmatas – tās atver
prātu, paplašina redzesloku un
iedvesmo mainīt kaut ko savā
dzīvē un apkārtējā pasaulē!
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Dots devējam atdodas jeb 2019. gads
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā
Lai arī tūrisma un muzeju pasaulē kalendāro gadu mija parasti ir
darba sezonas klusākais periods, vecā gada nogale noteikti ir tā
vērta, lai ar neizsīkstošu degsmi un radošu iedvesmu mēs apņemtos saplānot paveicamos darbus nākamajiem divpadsmit mēnešiem un ar vērtējoši apcerīgu skatu atskatītos uz paveikto aizejošajā laika posmā.
Un patiesi! 2019. gads mums –
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam – izdevies raibu notikumu, izzinošu pasākumu, sastapto cilvēku
sirdssiltuma un dažādu pārsteigumu pilns.
Lielvārdes parka brīvdabas ekspozīcijā un muzejā plaši atvērtām
durvīm uzņēmām padsmit tūkstošus apmeklētājus – kā lielus, tā
mazus, kā no tuvienes, tā no tālienes. No tiem eksotiskāko viesu statuss, pēc mūsu vērtējuma, šogad
tika piešķirts Japānas, Korejas un
Rumānijas tūristiem.
152 reizes, īstenojot muzejpedagoģiskās programmas, esam stāstījuši par vietas, kas Lielu Vārdu
nes, kultūrvēsturisko mantojumu.
31 reizi priekā mirdzošām acīm
esam saukuši “rūgts” laimīgajiem
kāzu pāriem. Esam bijuši liecinieki
vecāku un krustvecāku aizkustinājuma asarām 5 muzeja īstenotajās
“Kristībās senajā klētī”.
Ja gads sākts kopā ar mums, to
turpinām pavadīt līdzās, un, lai tas
notiktu, strādājam, cik spara! Šīs
domas pamatojuma aizsākums –
dalība šī gada februārī notikušajā
tūrisma izstādē “Balttour 2019”.
Kopš tā brīža esam bijuši organizatori, sadarbības partneri, atbal
stītāji un iniciatori 26 pasākumiem.
Dalījušies apcerīgās emocijās ar
jauniešiem un viņu pedagogiem
gan Pēdējā zvana, gan 1. septembra svētkos. Saņēmuši lielu sirsnības un gudrības devu no konkursa
”Vecmāmiņa 2019” dalībniecēm.
Lepojušies ar savu valsti, novad-

niekiem un apliecinājuši patriotismu, atzīmējot Latvijas Republikas
Neatkarības atjaunošanas dienu
un Lāčplēša dienu. Muzeju naktī
meklējuši un atraduši starp savējiem īstenus “Tālavas taurētājus”.
Izbaudījuši laika biedru atvērtību,
atsaucību, talantus, meistarību,
labo gribu vasaras svētkos “Rīta
zvaigzne austot gaismu dod” un
“Lielvārdes pils aicina”. Svinējuši
Andreja Pumpura dzimšanas dienu,
piedāvājot apmeklētājiem īpaši
vilinošu bonusu, un arī vārda dienu,
rīkojot dzejas konkursu.
Krāsu košums, interesantas
kompozīcijas, sāpīgas vai draiskas noskaņas aizejošā gada garumā, apbrīnas pārņemti, esam veicinājuši cilvēku materiālās un garīgās darbības sasniegumu publisku
demonstrēšanu, atklājot 13 dažādu
tematiku izstādes.
Mīlestība, entuziasms un aizrautība par savu darbu, rada zinātkāri un nepārtrauktu pamudinājumu
mācīties, eksperimentēt un riskēt.
Esam pabijuši lektoru un mācekļu
lomās, palīdzējuši apgūt zināšanas,
prasmes, iemaņas citiem un izglītojušies paši. Pētījuši tautas tērpu un
senās rakstu zīmes, apcerējuši latvietes pūru, izzinājuši kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības aspektus, kopā ar kolēģiem Krievijas lielākajā muzejā “Ermitāža” risinājuši
kultūras tūrisma problēmas.
Un kā gan lai nestrādā pēc labākās sirdsapziņas, ja pēc padarīta
darba bieži saņemam pateicības
vārdus, sirsnīgas vēstules muzeja

Jau piekto gadu pie Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja norisinājās tradicionālie svētki “Lielvārdes pils aicina”.
Foto: Ogrenet.lv
e-pastā un iedvesmojošus ierakstus
viesu grāmatā! Ļoti pateicamies
jūlija ciemiņiem, kuri pēc muzeja
apmeklējuma atstāja mums sekojošu, siltu izjūtu pilnu, ziņu: “Mīļš
paldies par interaktīvo “Lāčplēsi”,
bērni bija sajūsmā to košo stāstu
izdzīvot! Lai jums Lačplēša spēks
un veselība, Laimdotas gudrība un
mīlestība, Spīdalas skaistums un
izveicība! Lai top un muzejam ilgs,
ilgs mūžs!”
Kā gadu sāksi, tā turpināsi? No
visas sirds darīsim tā, lai nākamais gads iesāktos daudzsološi un
beigtos ar neapstrīdamu gandarījumu par paveikto, vislielāko uzmanību veltot apziņai – dots devējam

2019. gads Lielvārdes
novada Kultūras centrā
Gada nogale ir brīdis, kad pārdomājam un atceramies aizejošā gada spilgtākos mirkļus un notikumus. Neskatoties uz to, ka Lielvārdes novada Kultūras centra lielā skatīju zāle pasākumiem ir slēgta
un šogad nebija iespējams realizēt visas ieceres, pasākumi tika rīkoti arī ārpus Kultūras centra
telpām – Spīdalas saliņā, Lāčplēša laukumā, Lielvārdes novada Sporta centrā, Lielvārdes novada
Mūzikas un mākslas skolā, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā, ev. Luteriskās draudzes baznīcā.
Februārī sadarbībā ar Lielvārdes
Attīstības fondu tika organizēts
labdarības koncerts “Sirds sirdij”, kurā apmeklētāji saziedoja 1553 eiro Elvja Kurpnieka
rehabilitācijai.
Pirmo reizi Lielvārdē norisinājās “Prāta spēļu Latvijas kauss”,
kas guva necerēti lielu atsaucību,
un ar lielu prieku varam pavēstīt, ka arī nākamgad turpināsim
šo tradīciju.
Jūnijā Lielvārdē jau otro reizi tika
noskaidrota Latvijas Sirdsdziesma –
vienīgā aptauja Latvijā, kurā uzvarētājdziesmu nosaka tikai skatītāji un klausītāji! Arī 2020. gadā
organizēsim Latvijas Sirdsdziesmas
finālu tieši Lielvārdē.
Jūlijs tradicionāli ir novada svētku mēnesis. Šogad novada svētki “Zīmju ceļš” tika svinēti Rīta

zvaigznes zīmē.
Ar dažādiem dzejas pasākumiem
piepildīts bija septembris.
Priecājamies par to, ka Lāčplēša
dienā lāpu gājiens pulcē arvien vairāk dalībnieku.
Emocionāli, ar vadmotīvu “Mans
vēlējums Latvijai”, ar kopības sajūtu, amatiermākslas kolektīvu koncertu un Saimes galdu tika svinēta
Latvijas 101. dzimšanas diena.
2. Adventā Kultūras centram
sadarbībā ar Lielvārdes Mūzikas
un mākslas skolu, kā arī Francijas
institūtu Latvijā lielvārdiešiem tika
pasniegta brīnišķīga dāvana – franču senās mūzikas ansambļa „Les
Ombres” koncerts „Nakts Versaļā”.
Izlolota un piepildīta iecere
– izdota un sirsnīgā pasākumā
atvērta Dzidras Bļodones grāmata
„Lielvārdes teātris otrajā simtgadē

1974 – 2018”.
Kā vienmēr aktīvi darbojas
mūsu amatiermākslas kolektīvi,
it īpaši bērnu un skolēnu kolektīvi, kuri gatavojas nākamā gada
Skolu un jaunatnes Dziesmu un
deju svētkiem.
Ļoti novērtējam savus atbalstītājus, kuri bijuši mums blakus mirklī, kad tas bijis visvairāk nepieciešams. Paldies
Lielvārdes novada Sporta centram, Lielvārdes novada Mūzikas
un mākslas skolai, SIA “Lielvārdes
meliorācija”, Lielvārdes novada
Uzņēmēju biedrībai.
Vislielākais paldies jums, lielvārdieši, par jūsu klātbūtni mūsu
rīkotajos pasākumos!
Lielvārdes novada Kultūras
centra radošā darba grupa

atdodas!
Paldies jums, muzeja draugi,
sadarbības partneri, atbalstītāji,
apmeklētāji, labvēļi un arī kritiķi!
Arī nākamajā gadā mēs centīsimies
dot to labāko, ko vien varam!

Laimīgu
visiem!

2020.

gadu

mums

Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja vārdā
galvenā speciāliste

Irēna Arāja

Atskats uz 2019. gadu
Jumpravas kultūras
nama dzīvē
2019. gads Jumpravas kultūras dzīvē ir bijis aktīvas rosības pilns.
Atskatoties uz padarīto – celti godā latviešu tradicionālie svētki un
tradīcijas, svinēti notikumi un panākumi, gūta iedvesma brīnišķīgos koncertos un ar labām domām pavadīts aizritējušais gads.
Īpaši jāizceļ par tradīciju kļuvušais ikgadējais Jumpravas kultūras nama amatiermākslas kolektīvu koncerts “Gada balva”, kurā tiek
izdejota, izdziedāta un izspēlēta
daļiņa no sezonā apgūtā. Šogad
koncerts nosacīti tika sadalīts divās
daļās, kur pirmajā daļā kolektīvi izpildīja sev ierasto repertuāru,
bet otrajā daļā ļāva vaļu savam
radošumam – atspoguļoja nozīmīgus pagājušā gada kultūras notikumus asprātīgos priekšnesumos.
Koncerta laikā tika pasniegtas balvas par ieguldījumu kultūrā un tās
saņēma ne tikai amatiermākslas
kolektīvi un viņu vadītāji, bet arī citi
īpaši cilvēki, bez kuriem kultūras
dzīve Jumpravā nebūtu tāda, kāda
tā ir! Balvā katrs saņēmējs ieguva īpašu mākslas darbu, ko radījuši topošie mākslinieki – Lielvārdes
novada Mūzikas un mākslas skolas
Jumpravas mākslas klašu audzēkņi.
Jūlija pirmajā sestdienā Jumpravā
svinīgi tika ieskandināti Lielvārdes
novada svētki, reizē atzīmējot
Jumpravas pagasta 760 gadu jubileju. Visas dienas garumā bija dažādas norises, kur ikviens varēja atrast
kaut ko saistošu. Rīta cēlienā tradicionāli Jumpravas estrādes parkā
norisinājās sportiskās aktivitātes,
bet no pusdienlaika Jumpravas

centrā sākās kultūras programma
– koncerti, sarunas, rotaļprogramma bērniem, “Greentrial” velo šovs
un svētku koncerts. Tajā piedalījās
Jumpravas amatiermākslas kolektīvi – mūsu zelts, kas vienmēr kuplina svētkus un priecē ikvienu ar
dejām un dziesmām. Paldies kolektīvu vadītājiem, kas uztur spēcīgus
kolektīvus.
Rudens krāsu un svētku atmosfēras ieskauts, jau divdesmit gadus
Jumpravas Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā norisinās Garīgās
mūzikas mēnesis, tā idejas autors
ir jauktā kora “Jumprava” māk
slinieciskais vadītājs Normunds
Ķirsis. Vairākus gadus Garīgās mūzikas mēnesis norisinās arī citos
Lielvārdes novada dievnamos.
Un arī šogad koncertu cikla ietvaros dievnamos uzstājās gan mūsu
novada kolektīvi, gan viesi, sniedzot patiesi dvēselisku baudījumu!
Paldies visiem kultūras dzīves
baudītājiem un ikkatram, kurš palīdzējis šogad radīt svētkus sev un
apkārtējiem! Lai ikvienam Jaunais
gads piepildīts gaišām, baltām
domām un darbiem! Un uz tikšanos kultūrā arī turpmāk!
LdNKC Jumpravas kultūras nama
kolektīvs
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Izskanējis sirsnīgs Ziemassvētku koncerts
27. novembrī Lielvārdes novada Sociālais
dienests jau 24. reizi rīkoja skanīgu pasākumu visiem novada pensionāriem un
personām ar īpašām vajadzībām. Pasākums notika ar mērķi, lai rastu nedaudz
gaišuma un prieka tumšajā laikā un ar
savām sajūtām pietuvinātos Ziemassvētku gaidīšanas laikam.
Santa Kaspersone un Ēriks Gruzniņš sūtīja
mīlestības pilnus, skanīgus sveicienus, kā arī
ar publiku vienojās kopīgās dziesmās. Kurš
gan neatceras “Uzsniga sniedziņš balts…”.
Īpašs sveiciens bija Annas kundzei, kurai
koncerta dienā bija 70 gadu jubileja. Annas
kundze tika sveikta, uzdāvinot ziedus un
veltot dziesmu.
Koncerts bija plaši apmeklēts. Priecājamies,
ka jau daudzus gadus šo pasākumu apmeklē
visi novada iedzīvotāji. Lai veiksmīgi nokļūtu
uz pasākumu, Sociālais dienests organizēja
transportu. Savukārt Sociālā dienesta darbiniekiem gandarījumu un spēku turpmākajam darbam radīja prieka asaras koncerta
apmeklētāju acīs un laba vēlējumi dienesta
speciālistiem.

Gunta Kostina,

Lielvārdes novada Sociālā dienesta sociālā
darbiniece

Šis koncerts tā apmeklētājiem dāvāja īpaši sirsnīgu un siltu Ziemassvētku noskaņu. 					

Foto: Vita Šile

Lielvārdē svin svētkus Dzidras Bļodones grāmatai
“Lielvārdes teātris otrajā simtgadē 1974-2018”
8. decembrī Lielvārdes novada Kultūras centrā pulcējās cilvēki, kam ir svarīga grāmata, teātris un tradīcijas. Visus klātesošos vienoja nozīmīgs notikums Lielvārdes novada kultūras dzīvē – Dzidras Bļodones jaunās grāmatas “Lielvārdes teātris otrajā simtgadē” iznākšana.
Grāmatā apkopota ļoti plaša
un visaptveroša informācija par
Lielvārdes teātra vēsturi laika
posmā no 1974. līdz 2018. gadam.
Lielvārdes novads ir ļoti bagāts
ar teātra tradīcijām. Šajā grāmatā
varam lasīt par teātriem, aktieriem,
režisoriem, izrādēm un vietām, kur
tās spēlētas, kā arī par novadnieku – dramaturgu Gunāru Priedi – un
viņa daiļradi.
“Jaunajā grāmatā ir aprakstīti Lielvārdes teātra 44 gadi. Laika
gaitā Lielvārdes teātris ir sazarojies – Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolā darbojas teātra grupa
“Bumbulis”, Lielvārdes novada
Kultūras centrā spēlē jauniešu teātra studija “Degsme”, Lielvārdes
Tautas teātris, senioru teātris
“Paši”. Ar Dieva palīgu un svētību
viss notiek,” par teātra tradīciju tur-

pināšanos Lielvārdes novadā prieku pauž grāmatas autore Dzidra
Bļodone.
Grāmatas redaktore Rūta Koluža
atklāj: “Neviens cits šīs grāmatas
nevarēja sarakstīt. Ja Dzidra nebūtu
ķērusies klāt, diez vai šīs grāmatas
iznāktu. Viņa ir iekšā tajos notikumos. Dzidrai ir arī brīnišķīga atmiņa.” R. Koluža uzdeva klātesošajiem retorisku jautājumu, vai teātra ļaudis tagad raksta dienasgrāmatas un vai pēc gadu desmitiem
kāds varēs šai grāmatai uzrakstīt
turpinājumu.
Grāmatas redaktore teica paldies
Lielvārdes novada pašvaldībai, bez
kuras finansiālā atbalsta nebūtu
iespējams izdot grāmatu.
“Lielvārdē paaudžu paaudzēs ir
dzīvojuši un dzīvo talantīgi cilvēki.
Amatiermāksla Lielvārdē izsenis ir

bijusi lielā godā – mēs dziedam,
dejojam, spēlējam teātri. Taču teātrim, mērojot tā ilgo pastāvēšanas
vēsturi, mūsu novadā ir īpaša vieta.
Katra teātra izrāde skatītājiem ir
liels, emocionāls pārdzīvojums, jo
lugas stāsta par mūsu dzīvi un lietām, kas mums svarīgas un aktuālas. Lielvārdes Tautas teātris, kura
režisore ir bijusi arī Dzidra Bļodone,
vienmēr izvēlējies izrādes, kas
sabiedrībai attiecīgā laikā ir bijušas nepieciešamas un svarīgas. Arī
Lielvārdes novada deputāti izprot,
ka tā ir liela vērtība, kas ir saglabājama,” sveicot grāmatas autori un
redaktori, sacīja Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas vietniece
Vita Volonte.
Ar teātra spēlēšanas prieku
skatītājus priecēja senioru teātra “Paši” dzīvespriecīgās aktrises,

Lielvārdes Tautas teātra un senioru teātra "Paši" aktieris Mihails Naglis
un grāmatas autore Dzidra Bļodone. 		
Foto: Ogrenet.lv
bet par muzikālo noskaņu gādāja
Anna Krista Ostrovska un Dominiks
Jarmakovičs. Pasākuma izskaņā mūziķi kopā ar klātesošajiem
nodziedāja Imanta Kalniņa dzies-

mu “Atkal, atkal ir debesis pušu” ar
Māra Čaklā vārdiem no izrādes
“Lilioms”, kas uzskatāma par neoficiālu teātru himnu.
Ogrenet.lv

Lēdmanes amatierteātrim – 15
Ikreiz, kad Lēdmanē uzstājas vietējie amatierteātri, izrādes ir pulcējušas daudzus skatītājus. Kad 24.
novembra afišas aicināja uz Lēdmanes skolas halli, un Lēdmanes amatierteātra 15 gadu jubilejas kārtainās kūkas baudīšanu, skatītāju bija daudz.
Kūkas „kārtas ” veidoja Lēdmanes
amatierteātra draugi. Suntažu amatierteātra „Sauja” (režisors Didzis
Cauka) izrāde „Kaķīša dzirnaviņas”(L.Pura luga pēc K.Skalbes
pasakas) patika gan bērniem, gan
pieaugušajiem.
Ķeipenes amatierteātra „Pūce”
(režisore Alda Račika) izrāde „Kalnu
Tāle”(L. Stumbre) lika aizdomāties
par šobrīd svarīgu tēmu – pilsētas
un lauki. Kalnu Tāle ir apņēmīga sieviete, kura spītīgi cenšas noturēties
savās mājās laukos, lai gan ģimene
un draugi domā, ka tas ir bezjēdzīgi .

Lielvārdes pensionāru biedrības
amatierteātra „Paši” (režisore S.
Tilaka) izrādes „Kā Tomu Tenis ar
nāvi cīnījās” (M. Zīverts) galvenais varonis – kašķīgs, nīgrs un
skops vīrs, kura mantai sarodas
tīkotāji.
Un tad vārds tiek dots jubilāriem- Lēdmanes amatierteātrim ar
A. Birbeles lugu „Sapņu pludmale”.
Komēdija par divām dāmām, kuras
nezaudē optimismu un dzīvessparu. Aktieriem un režisorei Aldai
Račikai tas ir trīskāršs pārbaudījums
– jubileja, pirmizrāde un skate.

Pārliecinošs triju aktieru – Ineses
Neretas, Anitas Streiles un Ērika
Račika – tēlojums izraisīja skatītāju smaidus, aplausus un žūrijas
novērtējumu – iegūta 1. pakāpe
(43 punkti).
Starpbrīžos bija padomāts par
skatītājiem – darbojās Dailas
Vanagas konditorejas kafetērija, Anitas Sakas fotostūrītis.
Nesteidzīgas sarunas pie kafijas vai
buljona tases ar Dailas gardumiem,
afišu un fotogrāfiju aplūkošana.
Par labsajūtu un mūziku rūpējās
šī pasākuma atraktīvais vadītājs,

Režisore Alda Račika (no kreisās) un Lēdmanes amatierteātra aktieri –
Ēriks Račiks, Inese Nereta un Anita Streile.
Foto: Anita Saka
mūziķis Ainārs Ašaks. Kā jau jubilejā – ziedi, apsveikumi, uz skatuves tiek aicināti visi, kas piedalījušies izrādēs 15 gadu laikā, un īsta,

liela kārtainā kūka, ar ko tika cienāti visi.

Ausma Eglīte,

Lēdmanes pamatskolas skolotāja

12 NOVADA AKTUALITĀTES
LIELVĀRDĒ
LIELVĀRDES NOVADA
KULTŪRAS CENTRĀ
18. janvārī plkst. 13.00 un 18.00
Lielvārdes Tautas teātra izrāde.
Harijs Gulbis „Alberts”.
Biļetes cena: 1 eiro. Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā Lielvārdes
novada Kultūras centrā.
25. janvārī plkst. 17.00 Jauniešu
teātra studijas „Degsme” izrāde.
Pēc Dž. Patrika darba „Dīvainā
misis Sevidža” motīviem „Savādā
kundze”.
Biļetes cena: 3 eiro. Biļetes pieejamas iepriekšpārdošanā Lielvārdes
novada Kultūras centrā.

JUMPRAVĀ
JUMPRAVAS PAMATSKOLAS
AKTU ZĀLĒ
21. decembrī plkst. 11.00
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas
vecuma bērniem.
Ieeja ar ielūgumiem.
23. decembrī plkst. 12.00
Ziemassvētku koncerts – balle senioriem un personām ar invaliditāti ar
Ainaru Bumbieri.

Līdzjūtības
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma
Skumju brīdī
izsakām
vispatiesāko līdzjūtību
audzinātājai Kristīnei,
tēvu mūžībā pavadot.
Saulēniņi un vecāki

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.
(Tautas dz.)
Jūtam līdzi mūsu
Samantai Pogai un viņas
ģimenei, vectētiņam
aizejot Mūžībā.
Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas 10. klases
skolēni, vecāki un klases
audzinātāja

Tālu gāju grūtu mūžu,
Daudz darbiņu padarīju;
Nu apsīka mani soļi
Baltā smilšu kalniņā.
Izsakām līdzjūtību
Anitai Čakšai, mammu
mūžībā pavadot.
SIA “Māris & Co” kolektīvs

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību
Anitai Žukelei, brāli
mūžībā pavadot.
SIA “Māris & Co” kolektīvs

LĒDMANĒ
LĒDMANES TAUTAS NAMĀ
No 3. decembra līdz 3. janvārim
LNMMS neformālās interešu izglītības mākslā Lēdmanes filiāles bērnu
darbu izstāde “Rudens atskaņas”.
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Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2020. gada 16. janvārī.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 6. janvāris.

26. decembrī plkst. 16.00
“Jaungada taksometrs 2”. Biļetes
cena: 3 eiro.
11. janvārī plkst. 12.00 animācijas filma “Auniņš Šons. Filma
-Fermagedons”.
Biļetes cena: 1,50 eiro.
LĒDMANES PAMATSKOLAS
SPORTA HALLĒ
20. decembrī plkst. 14.00 pirms-

Kristus Dzimšanas
svētku
dievkalpojumu kārtība
Lielvārdes Romas
katoļu draudzē
2019. gadā
Dievkalpojumi notiks Lielvārdes Romas katoļu daļēji
atjaunotajā baznīcā!
24. decembrī – Kristus
Dzimšanas svētku vigīlijā:
20:00 – Vigīlijas svētā Mise
ar bērnu procesiju uz Betlēmes
stallīti.
25. decembrī – Kristus
Dzimšanas svētkos:
0:00 – Pusnakts jeb Ganiņu
svinīgā svētā Mise.
2:00 – Svētku salūts (ja
būs iespēja!); draudžu rīkotais Ziemassvētku “oblāts” un
agape draudzes mājas telpās.
Iespējams Ziemassvētku vecīša apciemojums ar dāvanām.
5:00 – Kopīgi meditēta un dziedāta Rožukroņa I daļa pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta
(“Ganiņu rožukronis” – sagatavot lūgšanu “groziņus”!)
10:00 – Kristus Dzimšanas svētku Laudes (Rīta slavas dziesmas).
11:00 – Dienas svētā Mise.
26. decembrī – Otrajos Kristus
Dzimšanas svētkos – svētā Mise:
12:00 – Jumpravas Romas
katoļu draudzē, Krapes ielā 1-5;
15:00 – Madlienas pansionātā.
29. decembrī – Svētās Ģimenes
svētkos:
11:00 – Lielvārdē: Pateicības
sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri
atjaunos Laulības solījumus.
31. decembrī – Vecgada dienā:
15:00 – Lielvārdē: Pateicības sv.
Mise un Himna “Tevi, Dievs, mēs
slavējam” (Te Deum laudamus).
Pusnaktī (0:00) – Jaunā gada
iezvanīšana un Rožukronis.
1. janvārī – Vissvētākās Jau
navas Marijas Dieva Mātes
svētkos:
12:00 – Lielvārdē: Svinīgā sv.
Mise.
6. janvārī – Triju Ķēniņu svētkos jeb Zvaigznes dienā:
18:00 – sv. Mise. Tiks pasvētīts
krīts, vīraks, ūdens un dārglietas.
Visiem novēlam svētīgu
Adventa laiku un mierpilnus,
gaišus un priecīgus Dieva Dēla
Pirmās atnākšanas jeb Kristus
Piedzimšanas svētkus!
Lielvārdes Romas katoļu
draudzes prāvests

Andris Solims

skolas vecuma bērnu eglīte. Ieeja ar
ielūgumiem.
PIE ŪDENSTORŅA
1. janvārī plkst. 00.30 svētku
salūts.

„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4530 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu Keita
Rožāne, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

Ziemassvētku dievkalpojumi un koncerti
Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā draudzē
Dievkalpojums Adventa 4. svētdienā notiks 22. decembrī plkst.
11.00. Koncertēs Salaspils jauktais koris ”Lōja”
Dievkalpojums Kristus Piedzimšanas svētvakarā notiks otrdien, 24.
decembrī, plkst. 18.00, muzicēs saksofoniste Madara Bartulāne;
Dievkalpojums Kristus Piedzimšanas svētkos notiks trešdien, 25.
decembrī, plkst. 11.00, muzicēs vokālais ansamblis „Laudate”, vadītāja Evija Miglāne;
Ziemsvētku dievkalpojums SAC – pansionātā Rembatē notiks trešdien,
25. decembrī, plkst. 14.00;
Svētdienā pēc Ziemsvētkiem, 29. decembrī, dievkalpojums notiks
plkst. 11.00
Jaungada dievkalpojums notiks trešdien, 1. janvārī, plkst.18.00;
2. svētdienā pēc Ziemsvētkiem, 5. janvārī, dievkalpojums notiks plkst.
11.00
Svētdien, 5. janvārī plkst. 16.00 notiks koncerts, kurā tiks atskaņots Kaspara Zemīša opuss „Mesa”. Koncertēs pats komponists, ģitārists Kaspars Zemītis un Ķeguma jaukais koris „Lins”, diriģente Maira
Līduma.

Mīļi sveicam 2019. gada
novembrī Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā –
Toms, Hugo, Kira;
Lēdmanes pagastā –
Valters.

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies ainavu
arhitektei Irisai Janevicai
un pašvaldības teritorijas
apsaimniekošanas nodaļas
vadītājam Vilnim Melkertam
ar SIA “Lielvārdes Remte”
komandu par nesavtīgo
darbu, gaumīgi sapošot
Lielvārdes pilsētu svētkiem!
Andreja Pumpura Lielvārdes
muzeja kolektīvs

Ziemassvētku
dievkalpojumi
Lēdmanes
katoļu draudzē
24. decembrī plkst. 16.00
Vigīlijas mise. Dievkalpojumā piedalās sieviešu koris “Lēdmane”,
diriģents Aldis Andersons.
25. decembrī plkst. 13.00
Ziemassvētki – Kristus piedzimšanas svētki.
1. janvārī plkst. 13.00.
Jaungada dienas mise.
6. janvārī plkst. 13.00
Zvaigznes dienas mise.

Izzinošā seminārā meklē
jaunas idejas tūrismam Lielvārdē

Semināra dalībnieki, prezentējot savu ideju.

Foto: Ogrenet.lv

10. decembrī Lielvārdes novada pašvaldība uz kopīgām mācībām
un ideju radīšanas pasākumu bija aicinājusi savus uzņēmējus un
kultūras jomas darbiniekus. Par to, kā kultūrvēsturisko mantojumu izmantot tūristu piesaistei, prezentācijā stāstīja ar pasaules
pieredzi bagātā lektore Brigita Stroda. Savukārt par to, kā praktiski
ikdienā uzņēmumi un organizācijas var izmantot digitālā mārketinga sniegtās iespējas, lai daudz precīzāk un veiksmīgāk sasniegtu
savus iespējamos klientus, atraktīvā un vizuālā prezentācijā runāja
Ieva Knāķe.
Aizraujošo un motivējošo prezentāciju iedvesmotajiem semināra dalībniekiem bija iespēja izteikt
savus priekšlikumus par to, kā radīt
Lielvārdes novadā plašu, ikgadēju
publisku pasākumu, kurš izraisītu
plašu rezonansi un liktu Lielvārdes
novada vārdam izskanēt ārpus tā
robežām. Izskanēja daudz jaunu
ideju. Ieskatam dažas no tām: 1.)

Lielo Vārdu Diena Lielvārdē – jauniešu dzejas radīšanas pasākums
pie Dzejnieku ozoliem Daugavas
krastā Kaibalā ar ozolu ievīšanu
no dzejoļiem veidotā Lielvārdes
jostā un repera Ozola uzstāšanos, 2) peldošs pop – up restorāns
Daugavā pretī Lielvārdei ar vietai atbilstošiem ēdieniem, dzērieniem un mūziku, 3)muzikāls profe-

sionālu mākslinieku priekšnesums
uz Daugavas, 4) bruņinieku cīņas
Lielvārdē, 5)jauno dabaszinātnieku pasākums ar demonstrējumiem
un klasēm, 6) ziemas slidotava
Remtes parkā. Varam visi sev novēlēt kopīgiem spēkiem kādu no šīm
idejām pārvērst par reālu piedzīvojumu 2020. gadā sev un citiem!
“Manuprāt, šis seminārs ieskicēja tēmas, par kurām mums visiem
kopā ir ko domāt, jo dzīvojam
tiešām bagātā kultūrvēsturiskā
novadā. Mums ir visas iespējas to
izmantot novada popularizēšanai,
taču tam ir vajadzīgas zināšanas.
Pateicos Lielvārdes novada pašvaldībai par šo semināru un ceru
uz turpmāku sadarbību un iespēju
turpināt diskusiju par turpmākajām darbībām novada tēla spodrināšanai un jaunas pieredzes apgūšanai,” saka Ligita Lastmane no
“Zelmas maiznīcas”.

Margarita Apine,

Komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja
2019. gada novembrī Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti miršanas gadījumi:
Lielvārdes pilsētā:
Dzintars Poga, dzim. 1952. g.
Aivars Kašs, dzim. 1969. g.
Adele Stāmure, dzim. 1927. g.
Lēdmanes pagastā:
Donāts Vēveris, dzim. 1949. g.

