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Lielvārdes
NOVADA ZIŅAS

Numura komentārs
25. janvārī Lielvārdes novada domes deputāti
apstiprināja Lielvārdes novada pašvaldības 2017.
gada budžetu 12,6 miljonu eiro apmērā. Arī
2017.gada budžeta ietvaros plānots turpināt pildīt pašvaldībā apstiprināto attīstības programmu 2011.-2017.gadam, kā arī realizēt projektus
saskaņā ar citiem apstiprinātajiem plānošanas
dokumentiem.
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šogad budžeta prioritāte ir izglītība, kam atvēlēti 49% visu pašvaldības līdzekļu. Jāsaka, ka izglītības
nozares attīstība ir ne tikai budžeta, bet arī viena no visa novada prioritātēm. Tāpat būtiska 2017.gada attīstības prioritāte būs infrastruktūras attīstība. Vairākos ielu posmos visā novadā gan brauktuvēm, gan
gājēju ceļiem nepieciešams remonts, kā arī uzlabojama apgaismojuma kvalitāte, lai novada iedzīvotāji justos droši. Ielu un gājēju ceļu
uzlabošanas projekti parasti aizņem daudz laika, līdz ar to kopējais
progress būs vērojams tuvāko gadu laikā. Tāpat jāpiebilst, ka 2016.
gadā pašvaldībā sācis strādāt speciālists, kurš turpmāk atbildēs par
apkārtējās vides sakārtošanu, lai ne tikai mums, vietējiem iedzīvotājiem, būtu prieks šeit pavadīt savu ikdienu, bet arī novada viesi varētu
novērtēt novada krāšņumu.
Ņemot vērā vairāk kā 2 miljonus eiro lielo ietaupījumu no 2016.gada
budžeta, vairāk līdzekļus varam novirzīt novada attīstībai. Vēl pērn,
2016. gadā, informējām, ka tā dēvētās „parādzīmes” vai „vekseļa”
lietas dēļ nevaram ņemt aizdevumus un sniegt galvojumus projektu
realizēšanai, līdz ar to vairāki sabiedrībai svarīgi un attīstību veicinoši projekti netika īstenoti. Šobrīd, kad atkal varam uzņemties saistības,
viena no 2017. gada prioritātēm būs pēc iespējas efektīvāka Eiropas
Savienības fondu finansējuma apguve un projektu īstenošana ar pašvaldības līdzfinansējumu.
Šī gada pieņemto budžetu ietekmē arī pašvaldības darba kvalitātes uzlabojumi. Vēl 2016. gadā intensīvi strādājām pie iekšējās
kontroles un pārraudzības sistēmas sakārtošanas. Finanšu līdzekļus un to izlietojuma nepieciešamību izvērtējam daudz
nopietnāk, kā tas noticis citus gadus gan
administrācijā, gan arī visās pašvaldīApstiprināts
bas iestādēs. Viens no darba kvalitātes uzlabošanas jautājumiem
pašvaldības
arī komiteju sēdēs bijis saistīts
2017. gada budžets,
ar pašvaldības īpašumu apsaimkur kā prioritātes
niekošanu. Ņemot vērā speciānemainīgi paliek
listu viedokļus, esam reorganizējuši pašvaldības īpašumu uzskaiti,
izglītība un
kā
rezultātā varēsim izvairīties no
infrastruktūras
nevajadzīgas līdzekļu ieguldīšanas
attīstība.
sfērās, kur tas nav efektīvi un ilgtspējīgi. Investīciju budžets savukārt lielā
mērā būs fokusēts uz novada iestāžu attīstību, lai celtu mūsu iedzīvotāju izglītības, kultūras un sociālās dzīves kvalitāti. Piemēram, plānoti
izglītības iestāžu klašu un pirmsskolas izglītības iestāžu grupu remonti un labiekārtošana, kā arī sporta laukuma būvniecība. Paredzēta arī
apkārtējās teritorijas labiekārtošana un sociālo pabalstu apjomu palielināšana. Ne mazāk svarīga būs arī jaunu kultūras un vides objektu attīstība un esošo objektu atjaunošana.
Jāsaka, ka kopumā pamatbudžeta izdevumu sadalījums ir līdzīgs kā
iepriekšējos gadus, un deputātiem būtiskas domstarpības par finanšu
līdzekļu sadali neradās. Viedokļi atšķīrās tikai attiecībā uz finansējuma
sadali ielu un gājēju ceļu remontdarbiem, jo šobrīd nepastāv vienota
pieeja, pēc kuras izvērtēt ceļu kvalitāti un to atjaunošanas nepieciešamību. Tomēr arī šeit esam nonākuši pie kopsaucēja, ka pašvaldības
speciālisti jau uz nākamo Tautsaimniecības komiteju būs izstrādājuši
ilgtermiņā derīgu plānu ar kritērijiem, kas palīdzēs noteikt ceļu segumu
atjaunošanas prioritātes, līdz ar to, pieņemot nākamā gada budžetu, no
viedokļu nesakritības šajā jomā deputāti varēs izvairīties.

Imants Balodis,

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs

LIELVĀRDE JUMPRAVA LĒDMANE
Lielvārdes novada pašvaldības izdevums

Lielvārdes novads iepazīstina
ar tūrisma jaunumiem izstādē
„Balttour 2017”
No 3. līdz 5. februārim Lielvārdes novads piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē – gadatirgū „Balttour 2017”. Kopumā
izstādi apmeklēja 28 000 apmeklētāju.
Lielvārdes novada tūrisma informācijas centrs apmeklētājus iepazīstināja ar Lielvārdes novada tūrisma karti 2017. gadam, kurā sagatavotā informācija ir pieejama latviešu, angļu un krievu valodās.
Tūrisma kartē ir apkopota visa
informācija par Lielvārdes pilsētas un novada apskates objektiem,
amatniekiem un saimniecībām,
aktīvo atpūtu un izklaidi.
Kartēs ir pieejama informācija arī
par ēdināšanas pakalpojumiem un
naktsmītnēm Lielvārdes novadā, kā
arī pievienota cita noderīga informācija. Jaunums Lielvārdes novada tūrisma kartē ir īpaši izveidotā
sadaļa tūrisma maršrutiem, tajā
iekļauti divi – “Lielvārdes novada amatnieki un saimniecības”

Lielvārdes novada stends izstādē „Balttour 2017” saistīja ar topošā
izklaides un atpūtas parka “Avārijas brigāde” un novada gardumu
piedāvājumu. 				
Armanda Puča foto
un “Izklaides un izziņas maršruts
ģimenēm ar bērniem”. Abi maršruti iezīmēti kartē.
Apmeklētājiem bija pieejams
Lielvārdes novada pasākumu plāns
2017. gadam un Lielvārdes novada tūrisma uzņēmēju informatīvie
materiāli. Lielvārdes novada stendā ap
meklē
tāji varēja iepazīties

ar šīs sezonas jaunumu – topošo
Baltijā lielāko tematisko izklaides
un atpūtas parku “Avārijas brigāde”: stendā apmeklētājus priecēja
milzīgs kustīgs dinozaurs un animācijas filmas “Avārijas brigāde” tēls
Poteriks. Parka atklāšana plānota
2017. gada maijā.
Turpinājums 6. lpp.

Lielvārdes novada pašvaldība
izsludina četrus projektu konkursus
Vai tev ir ideja, kurai nepieciešams finansiāls atbalsts?
Gaidām tavu pieteikumu kādā
no četriem projektu konkursiem pašvaldības finansējuma piešķiršanai, kopā par
40800,00 EUR! Būsim aktīvi un
radoši – rakstīsim projektus
un realizēsim savas idejas!
Termiņš projektu iesniegšanai:
2017. gada 30. marts.
Projektu pieteikumu vērtēšanas kārtība un kritēriji ir noteikti konkursu noteikumos, kas ar
projektu pieteikuma veidlapām
un citiem saistošiem dokumentiem pieejami www.lielvarde.lv,
sadaļā „Pašvaldība” – „Projekti” „Projektu konkursi iedzīvotājiem”.
Projektu konkursi 2017. gadā:
NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU
PROJEKTU KONKURSS
Konkursa prioritātes 2017.
gadā ir – iedzīvotāju veselības veicināšana (t.sk. veselīgas apkārtējās
vides veidošana, veselīga uztura
principi, mutes veselības jautājumi, atkarību profilakses pasākumi,

traumatisma un vardarbības mazināšana); sociālās uzņēmējdarbības
veicināšana.
Gatavojot projektus atbilstoši 1.
prioritātei, rekomendējam iepazīties ar LR Veselības ministrijas
apstiprināto dokumentu “Vadlīnijas
pašvaldībām veselības veicināšanā”, pieejams pie projektu konkursa tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
KULTŪRAS PROJEKTU KONKURSS
Konkursa prioritātes 2017. gadā ir

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

kultūrvēsturiski vērtīgu darbu mūsdienīgs skatījums mākslas nozarē (arhitektūra, tēlniecība, kaligrāfija, foto, kino, teātris), tai skaitā
jaunu Lielvārdes novada suvenīru
radīšana; jauni un inovatīvi kultūras
pasākumi Lielvārdes novada latviskās kultūrvides kontekstā (kultūras vērtību apzināšana, izpēte,
dokumentēšana (t.sk. pētnieciskie
darbi), popularizēšana).
Turpinājums 4.

lpp.

2

Novada aktualitātes
Tā domā novadnieki

Kādus apskates
objektus jūs ieteiktu
saviem viesiem
Lielvārdes novadā?
Ansis,
LU pasniedzējs,
lielvārdietis
- Pēc profesijas esmu vēsturnieks, turklāt lielvārdietis trešajā paaudzē, tādēļ vēl
skolas gados centos sīki un smalki
izpētīt Lielvārdes vēsturi. Un, jāsaka, mums ir ar ko lepoties. Sākot
ar patiesi vēsturiskām vietām un
beidzot ar novadnieka Agra Liepiņa
radīto Uldevena pili. Ja būtu tāda
iespēja, noteikti varētu izdot veselu albumu ar aprakstiem par to, kas
apskatāms Lielvārdes novadā.
Māra, pārdevēja
Skolas
gados
mums
bija tāds uzdevums – apskatīt visus Lielvārdes
un apkārtnes lielos piemiņas akmeņus. Toreiz, protams, bija jāapskata
ar revolucionāru akmeņi, bet man
noteikti palikuši atmiņā Lāčplēša
gulta, Katrīnas piemiņas akmens,
Krustakmens. Noteikti varētu atrast
vēl arī citus. Tas būtu interesants
maršruts – pa Lielvārdes novada svētakmeņiem un piemiņas akmeņiem.
Melita, seniore
- Noteikti jāapskata Uldevena
pils un Pumpura
Lielvārdes
muzejs. Tās jau ir
galvenās apskates vietas. Un tādas,
kas nav arī speciāli jāmeklē, tāpēc
katram novada viesim uzreiz ieraugāmas. Vēl es ieteiktu jauno pastaigu taku pie Dzelmēm. Tur mēs ar
maniem abiem mazdēliem, kad
meita atved viņus pie manis, regulāri aizbraucam pastaigāt.
Megija un
Kristiāna,
skolnieces,
māsas no Rīgas
- Bija baigi
interesanti iziet pa
latviešu pili. Tā gan varēja būt lielāka, bet, vienalga, interesanti. Bijām
te arī no skolas ekskursijā, tagad
atbraucām ar vecākiem. Toreiz, kad
bijām no skolas, tad mūs aizveda arī
uz muzeju. Neatceramies, kas tur
bija galvenais, bet tas nebija tik interesanti. Pilī gan forši, uzreiz viss ir
pavisam citādāk. Aizsūtījām saviem
draugiem arī bildi telefonā, kur mēs
pie šaujamlūkām.
Raita Helga,
studente no
Lielvārdes
- Es domāju, ka Lielvārdē
ir daudzas vietas,
uz kurieni nebūtu kauns vest tūristus un arī savus ciemiņus. Tagad,
mācoties Latvijas Universitātē,
bieži aicinu kursabiedrus un studiju biedrus pie sevis – arī viņiem
te patīk. Esam rīkojuši studentu
pasākumus gan Lielvārdes parkā,
gan Rembates parkā, gan staigājuši pa Daugavas malu un aplūkojuši Rumbiņas ūdenskritumu. Arī
Uldevena pils un Lielvārdes muzejs
noteikti ir tā vērti, lai tos apskatītu.
Savukārt mana māte skolas laikā
bija meklējusi dižakmeņus – varbūt
tas būtu mūsu, studentu, nākamais
Lielvārdes apmeklējuma uzdevums.
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Paziņojums par Lielvārdes Nekustamā īpašuma izsoles
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:
novada teritorijas
Solis Drošības Izsole
plānojuma apstiprināšanu Īpašums Adrese Platība Sākum
cena
(EUR) nauda
Lielvārdes novada dome 25.01.2017. sēdē Nr. 1 pieņēma lēmumu
Nr.20 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.3 „Teritorijas attīstības plānošanas
dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016.–2027.
gadam” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Ar Lielvārdes novada teritorijas plānojumu var
iepazīties Lielvārdes novada būvvaldē, Raiņa ielā 11 A, Lielvārdē,
Lielvārdes novadā, pašvaldības interneta vietnē www.lielvarde.
lv un Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.
geolatvija.lv .
Saistošie
noteikumi
Nr.3
„Teritorijas attīstības plānošanas dokumenta „Lielvārdes novada teritorijas plānojums 2016. –
2027.gadam” grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves

noteikumi” stājas spēkā nākamajā
dienā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, bet ir īstenojami saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto.

Lielvārdes novadā jābūt
sakārtotām māju numurzīmēm
Ēku numerācijas zīmes, kuras neatbilst Lielvārdes novada 2011.
gada 30.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Ēku numurzīmju, ielu, laukumu un virziena norāžu izvietošanas kārtība
Lielvārdes novadā”, bija jānomaina līdz 2015. gada 1. maijam.
Šobrīd Lielvārdes novada pašvaldības policija turpina veikt pilsētas apsekošanu, pārbaudot, vai
uz ēkām ir izvietotas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem atbilstošas jaunā parauga numerācijas zīmes, un konstatē, ka daudzas
māju numurzīmes neatbilst noteikumu prasībām.
Lielvārdes novada pašvaldības policija atgādina īpašniekiem

par nepieciešamību nomainīt ēku
numurzīmes atbilstoši saistošo
noteikumu prasībām.
Ar minētajiem saistošajiem
noteikumiem varat iepazīties
Lielvārdes novada pašvaldības
mājas lapā www.lielvarde.lv

Ineta Lilinfelde,

Lielvārdes novada pašvaldības
policijas priekšnieka pienākumu
izpildītāja

LIELVĀRDES NOVADA
KULTŪRAS CENTRS izsludina
vakanci uz APGAISMOŠANAS
OPERATORA amatu
Prasības:
• speciālā profesionālā vai augstākā profesionālā izglītība
menedžmentā, vai kādā citā mākslas nozarē, atbilstoši kvalifikācijas
pamatprasībām;
• darba pieredze apgaismošanas operatora darbā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā vai izglītojušā darbā, var būt arī pēdējā
kursa students;
• labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
• prasme plānot un organizēt savu darbu atbilstoši uzdevumam;
• izprast amata pamatprincipus, metodiku un realizēt to
pasākumos;
• teicamas valsts valodas zināšanas.
Galvenie amata pienākumi:
• nodrošināt mēģinājumu un pasākumu pilnvērtīgu norisi
struktūrvienībās;
• veikt telpu uzbūves un nobūves darbus pirms un pēc pasākuma.
Iesniedzamie dokumenti:
• motivēta pieteikuma vēstule;
• dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm.
Piedāvājam:
• atalgojumu – 548 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
• pilnas slodzes darbu;
• darba vietu Lielvārdes novada Kultūras centrā.
• Dokumentus līdz 2017. gada 20. februārim plkst. 15.00 lūdzam
iesniegt personīgi Lielvārdes novada Kultūras centra direktoram saimniecības jautājumos, Parka ielā 3, Lielvārdē, vai nosūtīt uz e-pastu andis.anisimovs@lielvarde.lv, vai pa pastu: Lielvārdes novada Kultūras centrs, Parka ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV 5070, uz aploksnes norādot “Pieteikums Apgaismošanas operatora
amatam”.
Tālrunis uzziņām: 29374172 (Andis Aņisimovs)

(EUR)

(EUR)

Zemes
gabals

Kūlas,
Lēdmane

0,56
ha

900

150

90

05.04.2017.
plkst.09.00

Zemes
gabals

Smiltāji
(ar
mežaudzi),
Lēdmane

2,70
ha

3100

150

310

05.04.2017.
plkst.10.00

Zemes
gabals

Pamati-6,
Lēdmane

0,61
ha

1100

150

110

05.04.2017.
plkst.11.00

Zemes
gabals

Mākslinieku
darbnīca
(ar
mežaudzi),
Jumprava

1,40
ha

1700

150

170

05.04.2017.
plkst.13.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, darbdienās no plkst.9.00 līdz 15.00, tālr. 28352769, e-pasts:
dome@lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300. kab.)
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 3. aprīlim plkst. 15.00.

Lielvārdes novada pašvaldība
atsavina nekustamos īpašumus:
Īpašums Adrese

Platība

Sākum
cena
(EUR)

Solis Drošības Izsole
(EUR) nauda
(EUR)

Dzīvoklis Avotu
30,9 m2 2800
iela
9 - 63,
Lielvārde

200

280

22.03.2017.
plkst.09.00

Dzīvoklis Spīdolas 26,4 m2 2800
iela
4 – 25,
Lielvārde

200

280

22.03.2017.
plkst.10.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.
lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A,
Lielvārdē, darbdienās no plkst.9.00 līdz 15.00, tālr. 65054130, e-pasts:
dome@lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300.kab.)
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 21. martam plkst.
15.00.

Nekustamā īpašuma pārdošana
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:
Īpašums

Adrese

Platība

Sākumcena (EUR)

Zemes gabals Gaismas iela 2C, Lielvārde 1664 m2 7700
Zemes gabals Smilgu iela 8B, Lielvārde

1669 m2 7600

Dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300. kab.) no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2017. gada 3. aprīlim plkst.15.00.

Sociālais dienests
aicina uzlabot iestāžu
un dienestu sadarbību
Tā kā šis gads Latvijā iesācies ar vairākām traģiskām ziņām, un ir
daudz diskutēts par sabiedrības un atbildīgo dienestu neieinteresētību, 16. janvārī Lielvārdes novada Sociālais dienests uz sapulci
par savstarpējo sadarbību un tās uzlabošanas iespējām aicināja
bāriņtiesas, izglītības nodaļas, pašvaldības policijas, domes pārstāvjus un ģimenes ārstus.
Šī bija tikšanās, kurā vienojāmies par nepieciešamību uzlabot
pašvaldības un citu iestāžu sadarbību. Turpmāk domāsim par aktīvāku preventīvo darbu ar sabiedrību,
sākot jau ar skolu jaunatni.
Tāpat gribam iedrošināt cilvēkus
ziņot attiecīgajām instancēm par
pamanītiem ģimenes skandāliem
vai apstākļiem, kuros cieš bērni,
nebūt vienaldzīgiem un iecietīgiem
pret šādām situācijām. Taču vispirms vēlamies atgādināt vecākiem
viņu atbildību par saviem bērniem.

Turpmāk tiksimies reizi mēnesī,
lai apspriestu izdarīto un vienotos
par darāmo turpmāk.
Noderīgi tālruņi
Lielvārdes novadā:
Sociālais dienests:
Lielvārdē – 65053269,
Jumpravā – 65057414,
Lēdmanē – 65058632,
Sociālā dienesta vadītāja –
26410906,
Pašvaldības policija: 65054477,
Bāriņtiesa: 65053838.
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Lielvārdes novada pašvaldības 2017. gada budžets
Lielvārdes novada pašvaldības budžets 2017. gadam ir bezdeficīta
budžets – sabalansēts ieņēmumu un izdevumu daļā. Arī 2017. gada
budžeta ietvaros plānots turpināt pildīt pašvaldībā apstiprināto
attīstības programmu 2011.-2017.gadam, kā arī realizēt projektus
saskaņā ar citiem apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem.
Pašvaldības budžeta ieņēmumi
Lielvārdes novada pašvaldības
2017. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 10 597 365 EUR apmērā, ko veido pamatbudžeta ieņēmumi 10 316 242 EUR un speciālā budžeta ieņēmumi 281 123 EUR
apmērā. Kopā ar līdzekļu atlikumu
no iepriekšējā gada – 2 097 011
EUR apmērā, pašvaldībai pieejamie finanšu resursi 2017. gadā
plānoti 12 694 376 EUR. Kopējais
budžets uz vienu novada iedzīvotāju ir 1199EUR (iedzīvotāju skaits uz
01.01.2017. – 10583).
Pašvaldības bāzes ieņēmumi ir
nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju
ienākuma, nekustamā īpašuma un
azartspēļu nodoklis). Tie šajā gadā
kopumā plānoti 6 681 125 EUR
apmērā un veido 64% no kopējiem
pamatbudžeta ieņēmumiem.
Pārējos ieņēmumus veido valsts
budžeta dotācijas – galvenokārt
mērķdotācijas izglītības nozarei,

saņemtie maksājumi par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, dažādas pašvaldību
budžetā ieskaitāmās nodevas, soda
naudas, kā arī ieņēmumi no darījumiem ar pašvaldības īpašumu.
Pašvaldības budžeta izdevumi
Lielvārdes novada pašvaldības
2017. gada kopbudžeta izdevumi
plānoti 12 694 376 EUR apmērā un, atbilstoši ieņēmumiem,
sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un kredītu
pamatsummas atmaksas (attiecīgi 11 727538 EUR, 409 972 EUR
un 556 866 EUR).
Bāzes finansējumu visām pašvaldības iestādēm piešķir to pamata
funkciju īstenošanai. Papildus tam
iestādēm turpmākai attīstībai un
darbības uzlabošanai tiek piešķirti
papildus finanšu līdzekļi. Kopējais
finansējums pa nozarēm atspoguļots 3. attēlā.
Teju puse budžeta līdzekļu (t.i.
49%) atvēlēti novada izglītības sis-

1. att. Pašvaldības 2017. gada pamatbudžeta
ieņēmumu struktūra

tēmas uzturēšanai un attīstībai.
Lielvārdes novadā 2017. gadā turpināsies iepriekšējos gados uzsāktā
skolēnu brīvpusdienu programma –
pašvaldības finansētas brīvpusdienas audzēkņiem 5-6 gadīgo bērnu
apmācības programmās un skolēniem no 5. līdz 7. klasei. 1. - 4. klases skolēnu brīvpusdienas nodrošina valsts dotācijas. Tāpat pašvaldība 2017.gadā turpinās 2014.gadā
uzsākto skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kā arī līdzfinansēs bērnu vasaras nometnes.
Turpināsies arī 2015.gadā uzsāktā
iniciatīva – Jauniešu biznesa ideju
konkurss. Svarīgi piebilst, ka 2017.
gadā izglītības iestādēs plānoti arī
skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu klašu un citu telpu remonti, E.
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas stadiona projektēšana un būvniecība,
kā arī citi darbi.
Šogad sociālie pabalsti saglabāsies līdzšinējā apjomā. Saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumu primārie sociālie
pabalsti ir garantētā minimālā
ienākumu līmeņa pabalsta nodrošināšana un dzīvokļa pabalsts.
Lielvārdes novada pašvaldība 2017.
gadā plāno piešķirt arī apbedīšanas pabalstus 100 EUR apmērā
un bērnu dzimšanas pabalstus 150
EUR apmērā.
Novada ekonomiskajām darbībām 2017.gada budžetā paredzēti
līdzekļi 874 021 EUR apmērā. Šajos
izdevumos paredzēti lauksaimniecības atbalsta pasākumu, būvvaldes uzturēšanas, ceļu uzturēšanas
un atjaunošanas izdevumi, kā arī
izdevumi tūrismam un uzņēmējdarbības atbalstam. 694 945 EUR no

šiem izdevumiem paredzēti novada
ceļu uzturēšanai un atjaunošanai,
tai skaitā valsts speciālā budžeta
mērķdotācija pašvaldību ielu (ceļu)
uzturēšanai 347 581 EUR apmērā.
2017.gadā turpinās darbs arī pie
finansējuma apguves projektos par
publiskās infrastruktūras uzlabošanu
Lielvārdes novadā – asfaltēto ceļu
izbūves, kā arī grants ceļu pārbūves.
Šī gada pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanai paredzētos līdzekļus plānots ieguldīt apzaļumošanas pasākumiem, ielu apgaismojuma uzlabošanai, pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanai. Kā
daži būtiskākie novada infrastruktūras pasākumi, kas plānoti 2017.
gadā, ir Lielvārdes pilsētas centra
laukuma pārbūves uzsākšana, vairāku basketbolu laukumu atjaunošana, Rembates parka labiekārtošanas
darbu turpināšana, kā arī Lāčplēša
kapu kapličas remonts. Tāpat jāpiebilst, ka plānots ierīkot laukumu
Latvijas valsts karoga uzstādīšanai
2018.gadā, iegādāties dekoratīvo
noformējumu novada teritorijai uz
svētkiem, kā arī turpināt projektu
“Goda krēsls”, Lielvārdes teritorijā izvietojot papildu vides objektus

– krēslus – sabiedrībā pazīstamiem
cilvēkiem.
Kā zināms, reorganizācijas procesā 2016. gada 1. septembrī
Lielvārdes novadā tika izveidota
jauna iestāde – Lielvārdes novada Kultūras centrs, kur kā struktūrvienības šobrīd ir novada bibliotēkas, muzejs, kā arī kultūras
nami. Aktuālākie 2017.gada darbi
budžeta ietvaros Lielvārdes novada
Kultūras centram paredzēti biļešu
tirdzniecības telpas modernizācija,
pagrabstāva un bēniņu elektroinstalāciju sakārtošana kultūras namā
“Lielvārde”, grāmatu krātuves izveide Lielvārdes pilsētas bibliotēkai, kā
arī daļēja amatiermākslas kolektīvu
tērpu atjaunošana. Tāpat iedzīvotāju un novada viesu ērtībām plānoti
kultūras namu telpu remonti, tostarp
lielās zāles, skatuves, mazās izstāžu zāles un foajē grīdas remonts
Jumpravas kultūras namā, lielās
zāles un foajē grīdas remonts kultūras namā “Lielvārde”, kā arī skatuves
aizkaru un skatītāju krēslu nomaiņa
Jumpravas kultūras namā.

Maruta Ruskule,

komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē, 2016. gada 29. decembrī Nr. 33 (protokols Nr. 30, punkts Nr. 2)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015. gada
26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 12
„Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu
un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 11, trešo un ceturto daļu.
Izdarīt Lielvārdes novada domes
2015. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:

1. aizstāt 3.1. punktā skaitli
„50%” ar skaitli „90%”;
2. svītrot 3.2. punktu;
3. svītrot 3.3. punktu;
4. aizstāt 3.6. punktā skaitli
„50%” ar skaitli „70%”.
Domes priekšsēdētājs I. Balodis

Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.33 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2015.
gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Lielvārdes novadā””

paskaidrojuma raksts

2. att. Pašvaldības 2017. gada kopbudžeta
izdevumu sadalījums pa izdevumu veidiem

3. att. Pašvaldības 2017. gada kopbudžeta izdevumu
sadalījums pa nozarēm

LIELVĀRDES NOVADA DOMĒ
Domes sēdē Nr. 1
25.01.2017
Noteikts finansējums pašvaldības projektu konkursiem:
Lielvārdes novada pašvaldības
nevalstisko organizāciju projektu
konkursa finansējums 2017. gadā
– 4250 eiro.
Viena projekta finansējums – līdz
850 eiro.
Lielvārdes novada pašvaldības
kultūras projektu konkursa finansējums 2017. gadā – 3550 eiro.
Viena projekta finansējums – līdz
710 eiro.
Lielvārdes novada pašvaldības
dzīvojamo māju publisko teritoriju
labiekārtošanas projektu konkursa finansējums 2017. gadā – 30
000 eiro.
Viena projekta finansējums – līdz
3 000 eiro.
Apstiprināti dokumenti:
Saistošie
noteikumi

Nr.2

„Lielvārdes novada pašvaldības
2017.gada budžets”.
Jumpravas pašvaldības aģentūras
darba plāns 2017. gadam.

Edgara Kauliņa alejā 21 (vienam
kokam).

Uzsākta atsavināšanas procedūra šādiem Lielvārdes novada pašvaldības nekustamajiem
īpašumiem:
Lēdmanes pagastā – “Zemgales”,
“Ligzdiņas”, “Mētras”, “Plēsumi”,
“Upmalas”;
Lielvārdē – Miera iela 1A, Liepu
iela 17, Meža iela 16C.

Nolemts nepieņemt biedrības “Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fonds”
Latvijas valsts karoga un karoga
masta dāvinājumu.
Biedrība, izsakot dāvināšanas
piedāvājumu, ir uzlikusi pašvaldībai kā apdāvinātajam pretpienākumu ierīkot karoga masta uzstādīšanas laukumu. Šobrīd nodrošināt
piedāvātā dāvinājuma izmantošanu atbilstoši plānotajam mērķim,
ievērojot Latvijas valsts karoga lietošanas noteikumus, nav iespējams. Pēc pašvaldības speciālistu
aprēķiniem, karoga masta uzstādīšanas teritorijas ierīkošanas darbi,
topogrāfija un ģeoloģiskā izpēte
varētu izmaksām apmēram 10 000
eiro.

Izsniegta koku ciršanas atļauja:
Parka ielā 3 (trim kokiem),

Kopumā domes sēdē izskatīti 68
jautājumi.

Apstiprināts teritorijas attīstības
plānošanas dokuments „Lielvārdes
novada teritorijas plānojums 2016.
– 2027. gadam”, kas sastāv no:
„Paskaidrojuma
raksta”,
„Grafiskās daļas”, „Teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem” un „Vides pārskata”.

Paskaidrojumu raksta
sadaļas

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Likumā par nekustamā īpašuma nodokli noteikts,
ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros
paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, kā arī noteikti
principi, kas pašvaldībai jāievēro, nosakot nodokļa
likmes un atvieglojumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Pašvaldības saistošo noteikumu grozījumi paredz
palielināt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām un vientuļiem
pensionāriem un vientuļiem invalīdiem.

3. Informācija par plāno- Saistošo noteikumu grozījumi samazinās pašvaldīto projekta ietekmi uz
bas budžeta ieņēmumus no nekustamā īpašuma
pašvaldības budžetu
nodokļa.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Saistošo noteikumu grozījumi neietekmēs uzņēmēj
darbību.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nekustamā
īpašuma
nodokļa
atvieglojumu
piešķiršanas nosacījumu pārbaudi veiks pašvaldības
Administrācijas speciālisti. Informāciju par saistošo noteikumu piemērošanas kārtību var saņemt pašvaldības
Administrācijas finanšu un ekonomikas nodaļā.
Saistošo noteikumu grozījumi tiks nosūtīti Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks
publicēti pašvaldības izdevumā „Lielvārdes Novada
Ziņas” (kas bezmaksas tiek piegādāts katrā pašvaldības teritorijā reģistrētajā mājoklī), kā arī Lielvārdes
novada pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv.

6. Informācija par kon- Konsultācijas nav notikušas.
sultācijām ar privātpersonām
Domes priekšsēdētājs I. Balodis
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Lielvārdē mācās domāt citādi un godina projektu īstenotājus
20. janvārī notika radošā NEdarbnīca “Lai ko tu domā, domā CITĀDI!”, kurā tās
vadītāja Vita Brakovska no biedrības „Zinis” palīdzēja potenciālajiem un esošajiem Lielvārdes novada projektu īstenotājiem rast labākās idejas oriģināliem un
ilgtspējīgiem projektiem. Vienlaikus pasākuma ietvaros ar atskatu uz paveikto
un siltiem vārdiem tika godināti septiņpadsmit Lielvārdes novada pašvaldības
2016. gada projektu īstenotāji.
Kultūras projektu konkursā 2016.
gadā tika realizēti šādi projekti:
1. K u l t ū r a s
nama
“Lielvārde” projekts “Teikas par
Lielvārdes Kaču rekonstrukcija brīvā
dabā 2016. gada 30. jūlijā”.
2. “Lielvārdes pensionāru biedrība”: projekts “Dekorāciju bāze
Mārtiņa Zīverta lugai “Zelta zeme”.
3. Lēdmanes tautas nams: projekts “Sarunas ar novadniekiem”.
4. Lēdmanes Romas katoļu draudze: projekts “Vēstures liecības par
Lēdmanes dievnamu”.
Bērnu un jauniešu vasaras
nometņu projektu konkursā 2016.
gadā tika realizēti šādi projekti:
1. Lielvārdes
Mūzikas
skola: nometne “Latviskās dzīvesziņas pamatu apguve – radošās
darbnīcas Lielvārdes novada bērniem un jauniešiem”.
2. Biedrības “Mēs Jumpravai”:

nometne “Tēvu tēvu laipas mestas”.
3. Kultūras un izglītības fonda
”UPE”: nometne “UPE 2016”.
Nevalstisko organizāciju projektu konkursā 2016. gadā realizēts
projekts:
1. “Lielvārdes pensionāru biedrības” projekts “Nodzīvot ilgi, aktīvi
un laimīgi”.
“Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana” projektu konkursā 2016. gadā tika realizēti šādi
projekti:
1. Dzīvokļu īpašnieku biedrība
“Raiņa nams 9B”: projekts “Mājas
ieejas laukumu seguma nomaiņa
pie daudzdzīvokļu mājas Raiņa iela
9B, Lielvārdē”.
2. Gunta Ābeltiņa, Rudīte Onckule
(dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas): projekts “”Kopā varam!”
daudzdzīvokļu māju “Zvaigznītes”,
“Saulstari”, “Eglītes” kopprojekts”.

Lielvārdes novada 2016. gada projektu īstenotāji.
3. Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Mēness nams 13”: projekts
“Gājēju celiņa un mājas ieejas laukumu seguma nomaiņa pie daudzdzīvokļu mājas Lielvārdē, Mēness
iela 13”.
4. Dzīvokļu īpašnieku biedrība
“Skolas nams 10”: projekts “Mājas
ieejas laukumu seguma nomaiņa
un labiekārtošana pie daudzdzīvokļu mājas Lielvārdē, Skolas iela 10A”.

		

5. Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Lāčplēša nams 9”: projekts
“Lāčplēša pagalms 9”.
6. Dzīvokļu īpašnieku biedrība
“Lāčplēša ģimene”: projekts “Mēs
par sakoptu vidi-2”.
7. Jānis Mazitāns (dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona) – Edgara
Kauliņa aleja 17, Lielvārdē: projekts “Iekšpagalma labiekārtošana
un drošības uzlabošana”.

Autores foto
8. Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ausekļa nams 15”: projekts
“Piebraucamā un gājēju ceļa paplašināšana pie daudzdzīvokļu mājas
Ausekļa ielas 15A, Lielvārdē”.
9. Dzīvokļu īpašnieku biedrība
“Ozols”: projekts “Dzīvosim skaisti”.

Maruta Ruskule,

komunikācijas un tūrisma
nodaļas vadītāja

Sadrupušu betona plākšņu vietā
jauns bruģa segums
Lielvārdes novada 2016. gada pašvaldības izsludinātajā projektu
konkursā “Dzīvojamo māju publisko teritoriju labiekārtošana”, kas
paredzēja dzīvojamo māju sabiedrisko zonu sakārtošanu, piedalījāmies arī mēs, dzīvokļu īpašnieku biedrība “Lāčplēša nams 9”.
Lielvārdē Edgara Kauliņa alejā 9
teritorijas labiekārtošanas projekta
ietvaros vecais, sadrupušais betona
plākšņu segums pie mājas ieejām
tika nomainīts ar jaunu bruģa segumu, kā arī atjaunots gājēju celiņš
gar mājas galveno fasādi. Bija
patiess gandarījums par iedzīvo-

tājiem, kuri piedalījās labiekārtošanas talkā. Vienas dienas laikā
tika padarīti visi projektā paredzētie darbi un sakopta arī zaļā zona.
Iespēju robežās centāmies salabot
arī veco, sadrupušo asfalta segumu automašīnu stāvlaukumā pie
mājas.

Lielvārdes novada
pašvaldība izsludina
četrus projektu konkursus
Turpinājums no 1.

lpp.

DZĪVOJAMO MĀJU PUBLISKO
TERITORIJU LABIEKĀRTOŠANA
Konkursa prioritātes 2017.
gadā ir: apzaļumošana (jaunu
apstādījumu izveide saskaņā ar
esošajiem stādījumiem) atbilstoši “Lielvārdes pilsētas apstādījumu koncepcijai”; vides labiekārtošana (gājēju, piebraucamo ceļu
un laukumu segumu atjaunošana
atbilstoši vides kontekstam un
ievērojot vides pieejamības principus; arhitektūras mazās formas,
ja tās funkcionāli nepieciešamas
teritorijas sakārtošanai).
Gatavojot projektus atbilstoši 1.
prioritātei, rekomendējam iepazīties ar Lielvārdes novada pašvaldības dokumentu “Lielvārdes pilsētas apstādījumu koncepcija”,
pieejams pie projektu konkursa
tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
Papildu informācija un konsultācijas par iepriekš minētajiem
projektu konkursiem: Lielvārdes
novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītā-

ja Airita Brenča, Lielvārdē, Raiņa
iela 11A, 3. stāvā, 326.kabinetā, tālr. 28654234, e-pasts: airita.
brenca@lielvarde.lv
BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS
NOMETŅU ORGANIZĒŠANA
Konkursa mērķis ir veicināt
bērnu un jauniešu saturīgu, lietderīgu brīvā laika pavadīšanu
vasaras brīvdienās, popularizēt
veselīgu dzīvesveidu.
Nometnes projekta mērķgrupa – novadā deklarētie bērni un
jaunieši vecumā no 7 līdz 18
gadiem. Nometnes projekta norises laiks – jūnijs, jūlijs, augusts.
Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu sniedz
Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe, Lielvārdē,
Raiņa iela 11A, 3.stāvā, 326.
kabinetā,
tālr.
26334028,
e-pasts: inga.reke@lielvarde.lv

Airita Brenča,

Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas
Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja

Iedzīvotāji priecājās, ka šis īstenotais projekts ir kā jaunas dzīves
sākums mājai – bijām atteikušies
no SIA “Lielvārdes Remte” apsaimniekošanas pakalpojumiem, tagad
mājas uzturēšanas un labiekārtošanas darbus organizējam paši
un redzam arī rezultātu. Projekta
ietvaros paveiktais darbs sniedz
gandarījumu un ir saliedējis mājas
iedzīvotājus, veidojot piederības un
atbildības sajūtu. Paldies Lielvārdes
novada pašvaldībai par iespēju
īstenot šādus projektus un sakopt
mūsu dzīves vidi.
Projekta kopējās izmaksas bija
2020,80 EUR, tai skaitā Lielvārdes
novada pašvaldības finansējums –

Sadrupušais betona plākšņu segums pie mājas ieejām tika nomainīts ar
jaunu bruģa segumu, kā arī atjaunots gājēju celiņš gar mājas fasādi.
Foto no biedrības arhīva
1594,70 EUR un pašu projekta īstenotāju līdzfinansējums – 426,10
EUR.

Rolands Elksnītis,

dzīvokļu īpašnieku biedrības
“Lāčplēša nams 9” valdes loceklis

Realizētie projekti: sakopta pilsēta
un gandarījums par paveikto
Paldies Lielvārdes novada pašvaldībai, kura nevalstisko organizāciju projektos ir iekļāvusi arī atbalstu dzīvojamo māju teritoriju labiekārtošanai. No malas varbūt dažiem šķiet, ka realizēt projektus,
kuros iesaistīti daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, ir vienkārši, bet tā gluži nav. Mājā dzīvo dažādi cilvēki,
katram savs viedoklis, dažiem ir pilnīgi vienalga, jo viņus uztrauc tikai viņu dzīvoklis. Teritorijas lab
iekārtošanas projektos piedalos jau trīs gadus. Vēlos dalīties savā pieredzē. Ar ko sākt tiem dzīvokļu
īpašniekiem, kuri domā to darīt šogad? Iesaku vispirms veikt dzīvokļu īpašnieku aptauju.
Izvērtējot anketas rezultātus,
jānosprauž mērķi un konkrēti
darbi. Būtiski ir noskaidrot, kas ir
pieguļošās teritorijas zemes īpašnieks, ja pašvaldība – tad problēmu nevajadzētu būt. Ja īpašnieks ir fiziska persona, jautājums
zemes īpašniekam un māju pārstāvjiem ir jāskata kopīgi. Parasti
zemes īpašnieki ir atsaucīgi, jo šie
darbi ceļ zemes vērtību. Nākamais
posms ir apzināt, kādas būs projekta izmaksas? Te jāpaskatās,
kādi darbi tiks veikti. Ieteikums
vērsties pie darbu izpildītājiem,
kuriem jau ir bijusi saskare ar šādu
projektu realizāciju un par kuriem
ir labas atsauksmes. Ar ļoti lētajiem vieglās peļņas guvējiem vai
šaubīgām firmām neiesaku sadar-

boties. Saņemot veicamo darba
izmaksu tāmi, mēs varam secināt,
cik daudz darbu ir iespējams segt
no pašvaldības līdzfinansējuma,
kurš šogad ir ievērojami palielināts – vienam projektam līdz EUR
3 000. Atceramies arī to, ka pašu
līdzfinansējumam vēlams būt ne
mazāk kā 20%. Protams, ir realizēti projekti, kuros dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējums ir bijis vairāk kā
40% no projektu izmaksām.
Jāatceras vēl viena būtiska lieta
– līdzfinansējuma daļa var būt arī
kā barters vai brīvprātīgais darbs,
kuru ir iespējams novērtēt naudas
izteiksmē un auditēt. Tomēr būsim
uzmanīgi pašu darba novērtējumā
– kādus darbus veicam un cik lielos
apjomos. Visam jābūt smalki atru-

nātam, pašu veicamā darba novērtējumam jābūt atbilstošam.
Un tad seko visgrūtākais posms
– projekta saskaņojums ar pārējiem dzīvokļu īpašniekiem. Kā visu
iepriekš minēto pasniegt dzīvokļu
īpašniekiem, pārliecināt un saņemt
apstiprinājumu par līdzdalību projekta īstenošanā? Var katram dzīvokļu
īpašniekam nosūtīt informatīvu vēstuli, organizēt mājas kopsapulces un
gatavot aptaujas protokolus, kā arī
veikt individuālas pārrunas ar katru
dzīvokļu īpašnieku. Kopīgiem spēkiem rezultātu ir iespējams sasniegt.
Novēlu visiem radošu 2017. gada
projektu realizāciju.

Rolands Elksnītis,

dzīvokļu īpašnieku biedrības
“Lāčplēša nams 9” valdes loceklis
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Jau 15 gadus Lielvārdes pamatskolā bērni
var apmeklēt pirmsskolas izglītības grupas
Bērniņa ienākšana ģimenē ir
ļoti satraucošs un
emocionāls mirklis.
Ļoti līdzīgas izjūtas
pārņem visu ģimeni,
kad bērns uzsāk
izglītošanās gaitas
pirmsskolas izglītības iestādē.
Lielvārdes pamatskolā jau piecpadsmit
gadus darbojas pirmsskolas izglītības grupas, kur piecgadīgie
un sešgadīgie bērni
apgūst nepieciešamās
zināšanas un prasmes,
tā mērķtiecīgi nodrošinot bērniem vispusīgu,
harmonisku attīstību
Svarīgs pirmskolnieku uzdevums – apgūt gadalaikus.
Initas Leones foto
un iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei. Divu skolēna lomā, uzsākot mācības pir- skolā otrajā semestrī aicināt uz
gadu laikā bērni dažādās grupu majā klasē, jo ik dienas redz skolas nodarbībām nākošos pirmklasnieun individuālās nodarbībās, papil- bērnus, dzird zvana skaņas, pieda- kus, kas aktīvi darbojoties, attīsta
dus aktivitātēs apgūst zināšanas un lās ar skolēniem kopīgos pasāku- dažādas prasmes. Šajās tikšanās
prasmes, kas nepieciešamas kat- mos, pazīst skolas gaiteņus un citas reizēs bērni iepazīst savu pirmās
ram, uzsākot skolas gaitas pirma- telpas. Uzsākot mācības pirmajā klases skolotāju un nākošos klasesjā klasē.
septembrī, viss ir pazīstams un ir biedrus, redz klases telpu un skolu.
Grupās ir optimāls bērnu skaits, lielāka drošības sajūta.
Arī šogad 22. februārī, 22. martā
kas nodrošina mierīgu, nesteidzīgu
Pirmsskolas izglītības pedagogi un 19. aprīlī Lielvārdes pamatskodienas ritmu un ļauj pamanīt katru ikdienā sadarbojas ar sākumsko- lā no pulksten 17.00 līdz 18.00
audzēkni. Sirsnīgu un profesionālu las skolotājiem, kas atvieglo arī aicinām uz nodarbībām bērnus,
audzinātāju vadībā bērni iemācās pārejas posmu no pirmsskolas uz kas rudenī uzsāks mācības pirmane tikai grāmatu gudrības, bet arī sākumskolu. Pedagogi zina, kam jā klasē. Nodarbības vadīs skolotāja
apgūst prasmes draudzēties, sadzī- pievērst lielāku uzmanību, kas bēr- Rudīte Kažociņa.
vot kolektīvā un rēķināties ar cita niem būs nepieciešams un kādas
Papildus informācija pa tālr.
viedokli un interesēm, apgūst paš- prasmes palīdzēs būt labākiem 25917685.
apkalpošanās prasmes.
skolēniem.
Anda Bariņa,
Mūsu audzēkņi viegli adoptējas
Jau izveidojusies tradīcija mūsu
direktora vietniece

Novada bērni sāk īstenot savus sapņus
Pirms divām nedēļām veiksmīgi noslēdzās netradicionālais projektu konkurss Lielvārdes novada skolu 1. – 4. klasēm “Mana sapņu klase 2”. Skolēni ar pilnu atdevi
gatavoja savas sapņu vizualizācijas un iesniedza zīmējumus, kolāžas, maketus,
aprakstus un pat video. Ar lielu prieku un gandarījumu paziņojam, ka savus sapņus
šajā mācību gadā īstenos vairākas klases.
Lielvārdes pamatskolas 1.a klase,
klases audzinātāja Andra Sparāne,
projekts “Galda spēles atpūtai”,
piešķirtais finansējums 200 EUR.
Lielvārdes pamatskolas 2.b klase,
klases audzinātāja Aiga Kriņģele,
projekts “Dabas zinību eksperimentu centrs”, piešķirtais finansējums
350 EUR.
Lielvārdes pamatskolas 3.a klase,
klases audzinātāja Andra Alksne, projekts “Galda spēles brīvam laikam”,
piešķirtais finansējums 200 EUR.

Lielvārdes pamatskolas 3.b klase,
klases audzinātāja Ilze Bērtulsone,
projekts “Sapņojam un sportojam”,
piešķirtais finansējums 200 EUR.
Jumpravas vidusskolas 2. klase,
klases audzinātāja Eva Ulme, projekts “Sapņo visa klase”, piešķirtais
finansējums 250 EUR.
Pārrunas par projektiem, pieteikuma lapām, labdarību un tieši šo
projektu virzība notika ar visām
klasēm. Patiesi priecēja bērnu interese un atsaucība, priecē viņu sko-

lotāju atbalsts. Bērni īpaši lielu interesi izrādīja projektu budžeta izstrādē. Viņu pirmais uzdevums tagad
būs izveidot budžetu, kas iekļaujas
katra projekta finansējuma robežās. Ar lielu nepacietību sekosim
projektu īstenošanas darbiem un
gaidīsim rezultatus.
Lielvārdes Attīstibas fonda valdes
vārdā apsveicu uzvarētājus un vēlu
veiksmi, sapņus īstenojot!

... Viņi visi dzīvo Vitauta Ļūdēna bērnu dzejolīšos. 28. janvārī dzejniekam apritētu astoņdesmit gadu. Viņš ir vairāku desmitu dzejoļu
krājumu autors un brīnišķīgas bērnu dzejas radītājs. Atceroties
dzejas meistaru, Lielvārdes pamatskolas pirmsskolas grupiņās un
pirmajās divās sākumskolas klasēs 30. un 31. janvārī viesojās Lielvārdes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas bibliotekāres
Dace un Ilona.
Mazajiem bērniem bija iespēja ieklausīties dzejolīšos par dažādām radībiņām, kuras ir mums
visapkārt: pelītēm, susuriņiem,
kaķiem, suņukiem, zaķīšiem, vilkiem un pat lāci, kurš, izrādās, baidās no susura. Izkustoties varēja
pavingrot kopā ar zaķi. Vispirms,
ķerot ar ausīm vēju, pēc tam
mēģinot sasniegt zemi.
Pirmo un otro klašu skolēni
paši bija iemācījušies dzejoļus. Tos
skaisti norunāja, nākot klases priekšā. Ļoti rūpīgi bērni bija strādājuši,
ilustrējot katrs savu Vitauta Ļūdēna
dzejoli. Dzejoļu ilustrācijas varēs
apskatīt Lielvārdes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā.
Gan mazie, gan lielie bērni
noklausījās vairākas dziesmas ar
Vitauta Ļūdēna vārdiem. Dažas no
tām izrādījās pazīstamas – par kartupeli un par krokodilu, tāpēc varēja droši dziedāt līdzi. Noslēgumā
bija iespēja noskatīties multfilmiņu, kas zīmēta pēc Vitauta Ļūdēna
Sienāžu pasakas – Sisis Vijoļkāja.
Katram bērnam tika grāmatzīmīte kāda dzīvnieciņa veidolā,

kura pašam jāatdzīvina, iezīmējot actiņas un izkrāsojot pēc savas
vēlēšanās.
Lai arī dzejnieka vairs nav mūsu
vidū, viņš turpina dzīvot savos dzejoļos, joprojām iepriecinot bērnus.
Lūk, dažas atsauksmes:
• Man patika tas, ka mēs skatījāmies senlatviešu multeni, kuru taisīja Vitauts Ļūdēns.
• Man patika balviņas, dzejoļi!
Mani pārsteidza visi darbi. Paldies,
ka atradāt laiku!
• Man patika dzirdēt citu dzejoļus.
• Man patika klausīties mūziku,
klausīties pasakas, un vēl man patika ciemiņi, un vēl garšoja kārumiņi.
• Man patika tas, ka bibliotekārītēm patika mūsu stāstītie dzejolīši. Es ceru, ka bibliotekārītes atnāks
vēl kādreiz.
Paldies Lielvārdes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas
bibliotekārēm Dacei Vecziediņai un
Ilonai Misānei par atsaucību un gaidām ciemos citu reizi.

Anita Atraste,

Lielvārdes pamatskolas
bibliotekāre

Lielvārdes novadā
noritējusi
Labdarības akcija

Ilze Kreišmane,

Erasmus + projekta “Nāc un runāt sāc” programmā “Jauniešu un lēmumu pieņēmēju dialogs politiskās līdzdalības veicināšanai” (līgums Nr.- 2016-2-LV02-KA347-001251) ietvaros 2017. gada 14. un 15.
janvārī viesu namā „Pīrāgi” notika jauniešu apmācības par politiskās līdzdalības iespējām novadā un
Latvijā (aktivitāte A2).
jaunieši tikās ar Lielvārdes novada domes pārstāvjiem un lēmumu pieņēmējiem – ar Lielvārdes
novada domes priekšsēdētāja vietnieci Vitu Volonti un domes deputāti, Izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas priekšsēdētāju Aiju Mazitāni. Darbojoties kopīgā darba sesijā, jaunieši uzzināja
par jauniešu iespējām līdzdarboties
domes darbā, piemēram, apmeklējot izglītības, kultūras, sporta un
jaunatnes komitejas sēdes, kā arī

Susuri, lāči
un citi zvēri

LAF valdes priekssēdētāja

Notikušas jauniešu apmācības projekta
“Nāc un runāt sāc” ietvaros
Apmācībās
piedalījās
25
Lielvārdes novada jaunieši vecumā
no 13 līdz 17 gadiem, pārstāvot
visas Lielvārdes novada vispārējās
izglītības iestādes.
Apmācības vadīja neformālās
izglītības lektori Māris Resnis un
Ieva Garjāne, kuri parūpējās par
to, lai jauniešiem netrūktu enerģijas, pildot komandas saliedēšanās uzdevumus, un ar neierastiem
uzdevumiem mudināja jauniešus
mācīties darot. Apmācību laikā

5

– kur vērsties, lai izteiktu savus
priekšlikumus vai uzzinātu par
citām līdzdarbības iespējām.
Apmācību beigās jaunieši atzina,
ka lielākais ieguvums ir sadraudzība un idejas, kuras jaunieši ir entuziasma pilni realizēt, sadarbojoties
ar Lielvārdes novada pašvaldību un
Lielvārdes novada nevalstiskajām
organizācijām.

Zita Bērziņa,

jaunatnes lietu speciāliste

Sirsnīga dāvana svētkos. 			

Autores foto

Decembrī Lielvārdes novada jauniešu dome iepriecināja Lielvārdes novada seniorus, katram dāvājot pašu veidotās dāvanu
paciņas.
Brīvprātīgie palīgi bija jaunieši – Renāte Buraka, Liāna
Pošeiko, Madara Murāne, Diāna
Buraka, Sindija Ertmane, Anete
Vismane, Daniela Dižūra, Raivis
Rozentāls, Mārtiņš Peltmanis,
Lāsma Ločmele, Līva Veidemane,
kā arī brīvprātīgie šoferi – Guntis
un Armands.
Jaunieši šo darbu veica ar gandarījumu, jo senioru acīs redzēja
prieku un saviļņojumu, saņemot

dāvanas.
Labdarības akcija tika īstenota sadarbībā ar Borisa un
Ināras Teterovu fondu, un to
Lielvārdes novadā organizēja Lielvārdes Attīstības fonds ar
Lielvārdes novada Jauniešu domi
un Lielvārdes novada Sociālo dienestu. Šī akcija tiks turpināta, un
ikviens ir aicināts iesaistīties.

Zita Bērziņa,

jaunatnes lietu speciāliste
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Lielvārdē notikusi lauku uzņēmēju tikšanās
PPP biedrība “Zied zeme” 27. janvārī Lielvārdes kultūras namā
rīkoja Lielvārdes, Ķeguma, Ogres, Ikšķiles un Baldones lauku uzņēmēju tikšanos.
“Zied zeme” un LEADER ir vārdi,
kuri iet līdzās. Gan tāpēc, ka „Zied
zeme” var, gan tāpēc, ka „Zied
zeme” īsteno LEADER programmu
lauku attīstībai,” – atklājot pasākumu, viesus uzrunāja PPP biedrība „Zied zeme” vadītāja Linda
Cīrule. Biedrības rīkotais pasākums
bija iemesls sapulcināt uzņēmējus,
aicināt viņus atpūsties no steigas
un sarežģījumiem pilnās ikdienas,
pavadīt laiku starp kolēģiem un
iedvesmoties darbam. Parādīt, ka
viņi savā ikdienas cīņā nav vieni,
ka ir iespējas saņemt padomu,
informāciju un finansiālu atbalstu
idejām un ka arī vadošās amatpersonas ir atvērtas sarunām un
sadarbībai.
Uzņēmējiem par godu rīkotais
vakars tika atklāts ar muzikālu sveicienu no Ogres tehnikuma jauniešiem. Pasākuma pirmās daļas
vadību pavisam negaidot uzņēmās
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs,
kurš pastāstīja par situāciju nozarē
un iesaistījās diskusijās par uzņēmējdarbības un saimniekošanas
aktualitātēm laukos. Dūklava kungam, dodoties uz PPP biedrība „Zied

zeme” rīkoto pasākumu, pievienojās arī Zemkopības ministrijas valsts
sekretāre Dace Lucaua, Zemkopības
ministrijas valsts sekretāra vietniece Pārsla Rigonda Krieviņa un
parlamentārais sekretārs Ringolds
Arnītis. Viņi, zemkopības ministra
uzrunāti, izteicās par nozares aktualitātēm no sava skatupunkta. Uz
pasākumu bija aicināts arī finanšu
institūcijas „Altum” valdes loceklis Jēkabs Krieviņš, kurš pastāstīja
par iespējām piesaistīt finansējumu
darbības attīstīšanai. Arī citu novadu
vadība tika pārstāvēta pasākumā:
Ogres novada pašvaldības vadītājs
Artūrs Mangulis, Baldones novada pašvaldības vadītājas vietniece Inese Lagzdiņa, Ikšķiles novada
pašvaldības vadītājs Indulis Trapiņš,
Ķeguma novada pašvaldības vadītājs Roberts Ozols, Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Vita Volante un priekšsēdētājs
Imants Balodis. Pasākuma rīkotāji,
protams, dalījās ar aktualitātēm –
PPP biedrības „Zied zeme” valdes
locekle Linda Cīrule informēja par
projektu konkursu, kas norisinās no
24.01. līdz 24.02.2017. un iespē-

jām piesaistīt Eiropas Savienības
finansējumu lauku attīstībai.
Dalībniekiem bija iespēja iepazīt „Zied zeme” projektu konkursu
ietvaros atbalstīto uzņēmēju projektu rezultātus: Ingas Gailītes radītās zivis, Māra Plūmes darītos sidrus
un īpašo „Kalvīti”, ZS „Kumelītes”
kūpinājumus, Krišjāņa Šnores radīto
latvisko šūpulīti, SIA „Sula” Linarda
Liberta darīto bērzu sulas šampanieti, SIA „Linu fabrika” skaistos
izstrādājumus, ZS „Rozetes” gardos
ābolu čipsus. Savukārt “Ķeipenes
piparkūkas” piedāvāja izmēģināt
savu roku piparkūku gleznošanā,
bet Solvita Kūna no SIA „Cade”
interesentus izglītoja par ēteriskajām eļļām. Pasākumu ar savu
ierašanos bija pagodinājuši vairāk kā 100 dalībnieki un uzņēmēji no visas „Zied zemes” teritorijas,
plaši pārstāvēti tika SIA „Lielvārdes
Grauds” un „Lāčplēša piens”, SIA
„Uceni”, kooperatīvs „Mūsmāju
dārzeņi”, Ogres Rotari kluba biedri, „Zied zeme” padomes locekļi un LOSP valdes priekšsēdētājs
Edgars Treibergs. Atbalstot vietējos
uzņēmējus, pasākuma kafijas galds
tika klāts no “Zied zeme” teritorijas
zemnieku saimniecību un mājražotāju produktiem: ZS „Uplejas” saimnieces Dzintras gatavotie sieri, ZS

Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniece Vita Volante un
priekšsēdētājs Imants Balodis sagaida Zemkopības ministru Jāni Dūklavu
un Zemkopības ministrijas valsts sekretāri Daci Lucauu. Anitas Sakas foto
„Kumelītes” kūpinājumi, ZS „Čokas
gaļa”, Indras Lejas mērcītes, Rūperta
konditorejas ekleri, IK „Ķeipenieši”
piparkūkas, „Bricēnu” ceptā maize,
“Mr. Plūme” sidrs, Lūšu medus un
Lienas medus, SIA „Rubeņi” speķis,
Purzinsku kaņepju sviests.
Oficiālo pasākuma daļu noslēdza
unikāls kokles skanējums Lielvārdes
Mūzikas un mākslas skolas skolnieces Asnātes Vadzišas izpildījumā.
Pasākuma neoficiālajā daļā
uzņēmējiem bija iespēja atpūsties
īpaši veidotā omulīgā atmosfērā
ar dejām un mūziku. Vakara gaitā

bija iespēja nofotografēties “miera
oāzes stūrītī”, ieelpojot mežu un
sagādājot sev atmiņas no pasākuma. Muzikanti gādāja par lielisku
mūziku ausīm un kājām, kuras tā
vien prasījās laisties dejā. Paldies
visiem, kuri ieradās un ar savu
klātbūtni padarīja šo pasākumu
neaizmirstamu.
Par lielisko pasākuma noformējumu rūpējās Baiba PrinduleRence.

Inta Vilde,

“Zied zeme” projektu vadītāja
asistente

Lielvārdes novads iepazīstina ar tūrisma Izglītības uzņēmumam
jaunumiem izstādē „Balttour 2017”
„Lielvārds” – 25
Turpinājums no 1.

lpp.

Izstādes laikā ikviens Lielvārdes
novada stendā varēja palutināt
savas garšas kārpiņas un nodegustēt sidrdara Mr. Plūme produkciju. Sidra darītava “Mr.
Plūme” šai sezonā aicina paviesoties saimniecībā un ekskursijas laikā iepazīt sidra tapšanas
procesu.
Ik gadu notiekošā izstāde –
gadatirgus „Balttour” ir iespēja ikvienam novadam, tūrisma
uzņēmējam un pakalpojuma
sniedzējam popularizēt savu piedāvājumu. Tūrisma piedāvājums
tiek veidots, apkopojot novada
viesu intereses, apzinot novada
uzņēmēju sagatavotos piedāvājumus un radot jaunus tūrisma
piesaistes produktus un pasākumus. Lielvārdes novads var lepoties ar atsaucīgiem uzņēmējiem,
kuri ir gatavi sadarboties un kopīgi veidot pilnvērtīgu piedāvājumu
novada viesiem. Paldies jums!
Īpašs paldies brīvprātīgajam – Emīlam Bogdanovam, kā
arī māksliniecei Inesei Ciprusai,
kura līdzdarbojās un rūpējās par
Lielvārdes stenda noformējumu.
„BALTTOUR 2017”
DALĪBNIEKU VIEDOKĻI
Sidra darītavas „Mr.Plūme”
direktors Māris Plūme:
„Pirmkārt, jāsaka milzīgs paldies Lielvārdes novada pašvaldībai par doto iespēju pārstāvēt
Lielvārdes novadu un sidra darītavu izstādē „Balttour 2017”.
No uzņēmēja skatu punkta
raugotioes, piedalīšanās tūrisma
izstādē ir jāuztver ne tik daudz
kā tirgus un iespēja pārdot savu
produkciju, bet gan kā lieliska

iespēja ar sevi, savu produkciju
(ābolu sidru, jaunumiem – rabarberu un upeņu vīnu, destilātiem)
un piedāvājumu iepazīsināt savus
potenciālos klientus, kā arī tūrisma nozares profesionāļus – gidus,
tūrisma firmu vadītājus, maršrutu
plānotājus. Izstāde ir visu šo cilvēku tikšanās krustpunkts, tādēļ ir
ārkārtīgi svarīgi sevi labi parādīt,
par sevi un savu produktu stāstīt,
dot degustēt un aicināt apmeklēt
savu saimniecību. Tas ir darbs, kas
vērsts uz nākotnes ieguvumiem
tūrisma jomā, ne tikai mums,
bet arī visam Lielvārdes novadam kopumā, jo tūrists jau parasti
neaprobežojas ar viena objekta vai
vienas saimniecības apmeklējumu
vai apskati, tūristu interesē novada
kopējais aktivitāšu piedāvājums
un tā kvalitāte. Šajā ziņā mēs par
ļoti noderīgu atzīstam Lielvārdes
novada jaunajā bukletā iekļauto
sadaļu par novada amatniekiem
un saimniecībām, kuras pie sevis
uzņem viesus.
Izstāde dod arī iespēju salīdzināt sevi ar pārējo Latvijas novadu piedāvājumu, smelties iedvesmu un idejas jauniem darbiem, kā
arī pašiem daudz tuvāk iepazīties
ar tūrisma jaunumiem Lielvārdes
novadā, kas bieži vien intensīvā
darba ritma un laika trūkuma dēļ
nenotiek.
Lai celtu Lielvārdes novada tūrisma piedāvājumu aktualitāti, uzņēmējiem ir jāstrādā kopā ar pašvaldību, TIC un pārējiem tūrisma pakalpojumus sniedzošiem
uzņēmumiem.
Gundega Puča, izklaides parka
“Avārijas brigāde” pārstāve:
Tematiskais izklaides parks
“Avārijas brigāde” ir pavisam

jauns tūrisma objekts, kas tiks
atklāts šī gada pavasarī. Uz izstādi “Balttour 2017” devāmies
pirmo reizi un esam ļoti priecīgi
par iespēju tajā piedalīties kopā
ar Lielvārdes novadu. Dalības
mērķis mums bija pastāstīt un
parādīt plašākai auditorijai, ka
Lielvārdes novadā top grandiozs
tūrisma objekts - Baltijā lielākais tematiskais izklaides parks
ģimenēm ar bērniem “Avārijas
brigāde”. Interesentu Lielvārdes
novada stendam netrūka!
Domāju, ka mērķis ir sasniegts
ar uzviju.
Uzņēmējs Mārtiņš Brezauckis
– izklaides parka “Avārijas
Brigāde” idejas autors un
veidotājs:
Šī izstāde ir spilgts piemērs
tam, cik daudz varam paveikt
sadarbojoties! Uzskatu, ka sadarbība gan lielās, gan mazās lietās ir būtisks nosacījums veiksmīgai attīstībai. Ar to tiek domāta
ne tikai uzņēmēju un pašvaldības, bet arī uzņēmēju savstarpējā
sadarbība. Topot kaut kam lielam,
no tā iegūst visi, gan uzņēmēji, kuriem rodas papildus iespējas piedāvāt savus pakalpojumus
un preces, iedzīvotāji, kuriem
izveidojas jaunas darbavietas, un
pašvaldība, kura saņem nodokļu maksājumus, ko tālāk novirzīt novada attīstībai. Tāpēc vēlos
teikt lielu paldies Lielvārdes novada pašvaldībai par pretimnākšanu
un sniegto atbalstu! Visi kopā veidosim savu novadu arvien pievilcīgāku sev un citiem!

Solvita Šmite,

Lielvārdes novada pašvaldības
tūrisma speciāliste

Neticami, ka pagājuši
jau 25 gadi kopš tā
brīža, kad savu darbību
sāka apgāds „Lielvārds”.
Sākotnēji pavisam
pieticīgās telpās Edgara
Kauliņa Lielvārdes
vidusskolā. Lai apgāds
paplašinātos, tika
ieguldīts milzīgs darbs,
un tikai pēc vairākiem
gadiem „Lielvārds”
pārcēlās uz mājīgām
telpām Skolas ielā. Tā ir
vieta, kur pieredzējušu
redaktoru vadībā top
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas direkmācībām nepieciešators Aigars Kruvesis, skolotājas – grāmatu
mie izdevumi, kurus
autores Daina Grīnhofa, Maira Gribuste un
iegādājas skolas visā
Daiga Brante.
Foto no “Lielvārda” arhīva
Latvijā, kur atsevišķā
ēkā ir veikals – brīnumainu un mūsdienu mācību procesam nepieciešamu lietu pilns. Tikpat interesanta pasaule atklājas „Lielvārda
Kompetences centrā” Rīgā, taču šī raksta mērķis ir pavisam citāds
– pastāstīt par to, cik gaumīgi un jauki uzņēmums atzīmēja savu
dzimšanas dienu.
Autori, redaktori, grāmatu veidotāji, valodnieki, zinātnieki, bijušie
izglītības ministri un citi izglītības
attīstības procesam piederīgie 20.
janvārī bija uzaicināti uz konferenci „Progresīvas izglītības dimensijas
Latvijas nākotnei” Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.
Klātesošie noklausījās piecus saturīgus priekšlasījumus.
„Lielvārda” vadītājs Aivars Gribusts
stāstīja par skolotāja pozitīvo ietekmi, LU profesors Mārcis Auziņš
runāja par „mazas valsts” izaicinājumiem izglītībā, savukārt Kristaps
Auziņš publiku ieintriģēja ar padomiem – kā pārdot pārmaiņas? Ļoti
nopietnu tēmu – kā skolas var
sagatavoties 4. industriālajai revolūcijai – par saprotamu savā stāstījumā pārvērta Jānis Jātnieks,
bet visus sasmīdināja un par uz
izaugsmi vērstu domāšanu rosināja

domāt psihologs Uldis Pāvuls.
Vēlāk apsveikumi „Lielvārda”
darbiniekiem un neformālas sarunas LNB restorānā „Klīversala”.
Iespēja aplūkot „Lielvārda” mācību līdzekļu ekspozīciju. Daudz laimīgu cilvēku, kas aizrautīgi sarunājās, smējās un priecājās. Cilvēks
ar cilvēku, nevis cilvēks ar mobilo
vai citu tehnoloģijas izgudrojumu!
Garšīgs cienasts un skaisti muzikāli
priekšnesumi.
Jāpiezīmē, ka šajā mācību uzņēmumā pārsvarā strādā Lielvārdes
vidusskolas bijušie absolventi, kuru
uzņēmība, prāts un lielās darba
spējas apliecina, ka izglītības attīstība valstī ir drošās rokās. Atliek vēlēt
tikai veiksmi.

Daina Grīnhofa,

mācību grāmatu autore
un redaktore
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Lielvārdes novada
motobraucēji
uz goda pjedestāla
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Par Skolēnu sporta spēļu čempioniem
volejbolā kļūst lielvārdieši

Jāņa Pastara foto
5. februārī Gulbenes novada Stāmerienas pagastā norisinājās 2.
Latvijas čempionāta un Latvijas Junioru čempionāta posms skijoringā un ziemas motokrosā. Neraugoties uz to, ka ziema šogad
nav dāsna ar sniegu, Stāmerienas motoparkā „Dimanti” trase bija
sagatavota, lai uzņemtu ziemas motosporta dalībniekus.
Pašā rīta agrumā, piecos no rīta
Lielvārdes skijoringa sporta kluba
„Pa Tī” dalībnieki devās ceļā, lai piedalītos skijoringa un ziemas moto
krosa sacensībās. Skijoringa disciplīnā piedalījās jumpravietis Edvīns
Zālītis (Nr.11) ar slēpotāju Māri
Krūklīti un Roberts Zolmanis (Nr.
51) ar Lielvārdes slēpotāju Oskaru
Valpēteru. Vīri startēja pārliecinoši
un ar panākumiem – Edvīns Zālītis
vecmeisteru konkurencē ieguva 1.
vietu, bet Oskars Valpēters lielajā tautas klasē izcīnīja 2. vietu.
Lēdmanieši, brāļi Emīls un Elmārs
Tilaki (Nr. 171) Junioru skijoringā
ieguva 1. vietu.
Ziemas motokrosa un kvadracikla sacensībās startēja četri jumpravieši, kas spraigā un ekstrēmā cīņā,

piedzīvojot gan kritienus, gan sadursmes, izcīnīja trīs godalgas. Junioru
MX 85 klasē 3. vietu ieguva Valters
Lesničenoks (Nr. 584). Raivis Zālītis
(Nr. 17) 3.vietu ieguva MX 2 klasē
bez radzēm, bet Stefans Borozkins
(Nr. 20) ierindojās 3. vietā, startējot
kvadraciklu OPEN 4x4 klasē.
2.Latvijas čempionāta posmā
mūsu novadnieki startēja godam,
atgriežoties mājās ar sešiem izcīnītiem kausiem. Skijoringa sporta
kluba „Pa Tī” entuziasti ar nepacietību gaida nākamo sacensību
posmu.
Veiksmi un panākumus vēlam
mūsu skijoringa un motokrosa
dalībniekiem!

Līga Beļinska

Sākusies pieteikšanās
Lielvārdes novada
čempionātam florbolā
Sākusies komandu pieteikumu pieņemšana dalībai Lielvārdes
novada 17. atklātajā čempionātā florbolā. Turnīrs notiks Lielvārdes novada Sporta centra zālē, pirmā spēļu kārta paredzēta aprīļa
sākumā.
Florbola turnīru “Lielvārdes novada 17. atklātais čempionāts florbolā” rīko Sporta klubs “Lielvārde”
sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību. Čempionāts norisināsies
2017. gada aprīlī un maijā.
Komandām pieteikumi jāiesniedz līdz 19. martam.
Maksimālais komandu skaits
– 10.

Maksimālais spēlētāju skaits
komandā – 16 (ieskaitot nespēlējošo komandas personālu).
Komandas dalības maksa 200
eiro.
Komandu pieteikumus sūtīt uz
Reinis.Otisons@lielvarde.lv.
Vairāk informācija un pieteikumu veidlapa ir pieejama mājaslapā
www.lielvarde.lv.

Lielvārdes novada 4. atklātajā
basketbola čempionātā
Lielvārdes novada 4. atklātā
basketbola čempionāta 3. posmā 21. janvārī bija vērojama
lieliska snieguma spēle starp
„Avotu Reprezent” un GS AB.
Visu spēli vadības groži mainīja savus saimniekus. Pie rezultāta 54:54, nieka 10 sekundes
līdz spēles beigām, uzbrukumā
devās GS AB spēlētāji, kas vēlējās raidīt grozā bumbu ar sodu,
bet nesekmīgi. Uz tablo palikušas
tikai 4 sekundes līdz spēles beigām un “Avotu Reprezent” iespēja, paņemot minūtes pārtraukuma, atsākt spēli no laukuma centra. Pēc ātras izspēles un Tomasa
Sparāna precīzā pustālā metiena,
skanot spēles laika beigu signālam, “Avotu Reprezent” svinēja
uzvaru ar 56:54.

Posma pirmajā spēlē tikās „Visa
Veida Kustība” (VVK) un LNSKAF.
Visu spēli pārliecinošā vadībā atradās VVK, kas ļāva svinēt uzvaru ar
87:48. VVK rindās jāuzteic Aigars
Delvers, kas guva 37 no 87 komandas gūtajiem punktiem.
V Komanda

U-Z +/-

%

1. „Avotu
Reprezent”

3-0 104

100

2. ELVI

2-0 57

100

3. VVK

1-1 24

50

4. GS AB

0-2 -22

0

5. LNSKAF

0-3 -163 0

4. posms pārcelts uz 18. februāri Lielvārdes pamatskolā. Plkst.
12.00 “Visa Veida Kustība” pret
“GS AB”. Plkst. 13.30 “ELVI” pret
“Avotu Reprezent”.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas volejbola izlase – Skolēnu sporta spēļu čempione.
25. janvārī Lielvārdes novada sporta centrā norisinājās Skolēnu
sporta spēļu turnīrs volejbolā vidusskolniekiem, kurā piedalījās
Ogres, Ikšķiles un Lielvārdes novada piecu izglītības iestāžu puišu
izlases. Ārkārtīgi saspringtā cīņā pirmo vietu samērā negaidīti
izcīnīja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda, divas
pārējās vietas uz goda pjedestāla tika Ogres tehnikuma un Ogres
1. vidusskolas komandām.
Ņemot vērā, ka šoreiz sacensībās piedalījās tikai piecas komandas, tām bija iespēja pa reizei
tikties katrai ar katru. Uzvarētāji
tika noteikti divu setu rezultātā, ja
pa setam uzvarēja katra no sāncensēm, tika ņemta vērā mazo
punktu starpība. Bez uzvarām šo
turnīru pabeidza Suntažu vidusskolas izlase, kam bija jāsamierinās ar 5.vietu. 4.vietā ierindojās
Madlienas vidusskolas volejbolisti,
kuri ne vien uzvarēja suntažniekus,
bet arī atņēma vienu setu Ogres
1.viduskolas izlasei.

Tomēr visaizraujošākā cīņa bija
starp trim līderēm. Pirmā turnīru
pabeidza Lielvārdes vidusskolas
izlase, kas ar 2:0 uzvarēja Ogres
tehnikumu, bet ar Ogres 1.vidusskolu nospēlēja neizšķirti (1:1),
zaudējot pēc mazajiem punktiem.
Vietu sadalījumu uz goda pjedestāla vajadzēja noteikt Ogres
tehnikuma un Ogres 1.viduskolas
komandu savstarpējai spēlei. Šajā
mačā ar diviem setiem nemaz
nepietika, jo rezultāts pēc tiem
bija 1:1, neizšķirts arī mazajos
punktos. Trešajā setā vadībā bija

Autora foto

drīz viena, drīz otra komanda, līdz
pašā galotnē ar 17:15 pārāki izrādījās Ogres tehnikuma puiši. Par
viņu panākumu visvairāk priecājās lielvārdieši, kuri tādējādi kļuva
par čempioniem. Ogres tehnikuma puiši par savu cīņassparu tika
atalgoti ar sudraba medaļām, bet
Ogres 1. vidusskolas komandai
bija jāsamierinās ar kausu par
trešo vietu un apziņu, ka viņi vienīgie spēja uzvarēt čempionus
lielvārdiešus.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda: Ralfs Jonikāns,
Timofejs Žuks, Roberts Lindemanis,
Ričards Ceplišs, Oskars Lejnieks,
Rūdis Žukelis, Pauls Rudašs un Elvis
Kurpnieks. Sporta skolotāja – Iveta
Puķīte.

Ritvars Raits

Mūsu florbolistes izcīna ceļazīmi
uz pasaules čempionātu
Latvijas sieviešu izlase, kuras
sastāvā ir trīs Lielvārdes florbola audzēknes (rembatietes Diāna Isjomina un Santa Torstere,
kā arī lēdmaniete Evita Rudzīte), februāra pirmajā nedēļā
Spānijas galvaspilsētā Madridē
piedalījās pasaules čempionāta
kvalifikācijas turnīrā, kurā izcīnīja tiesības startēt finālturnīrā.
Pirmajā mačā, kas notika 1. februārī, latvietes ar rekorda cienīgu
rezultātu (31:1) sakāva Ukrainas
valstsvienību. Rekorda kaldināšanā aktīvi piedalījās visas trīs mūspuses florbolistes – Diāna Isjomina
un Evita Rudzīte sakrāja pa 3 (2+1)
rezultativitātes punktiem, bet
Santa Torstere izcēlās ar diviem
vārtu guvumiem.
2. februārī latvietes spēkojās ar
mājiniecēm spānietēm, un svinēja svarīgu uzvaru ar 3:0. Diemžēl
Lielvārdes florbola audzēknes šajā
mačā ar rezultativitātes punktiem
neizcēlās.
3. februārī latvietes krustoja
nūjas ar savas apakšgrupas favorītēm čehietēm. Šoreiz ar 7:0 uzvarēja Čehijas valstsvienība. Jau spēles pirmā perioda pēdējā minūtē
traumu pēc sadursmes ar pretinieci

Santa Torstere (no kreisās), Evita Rudzīte un Diāna Isjomina Madridē
ieradušās, lai izcīnītu ceļazīmi uz pasaules čempionāta finālturnīru.
Autora foto
guva Santa Torstere, kura šajā mačā
laukumā vairs neizgāja.
5. februārī mūsu meitenēm bija
jātiekas ar Ungārijas florbolistēm,
kuras arī bija guvušas divas uzvaras
trijās spēlēs. Spēles likme bija ļoti
augsta, jo uzvarētājas ne vien izcīnīja otro vietu savā apakšgrupā, bet
arī ieguva ceļazīmi uz pasaules čempionāta finālturnīru, kas no 1. līdz 9.
decembrim norisināsies Slovākijas
galvaspilsētā Bratislavā. Mača rezultātu atklāja latvietes (1:0), bet

ungārietes jau pēc pāris minūtēm
pamanījās atbildēt ar tikpat precīzu metienu (1:1). Spēles atlikušajā
laikā lieliski darbojās latvietes, kuras
iemeta vēl deviņus golus, bet savus
vārtus nosargāja neskartus – 10:1.
Komandas interesēs laukumā devās
arī Santa Torstere, kura šajā mačā
izcēlās ar vienu vārtu guvumu. 2
(1+1) punkti Evitas Rudzītes kontā,
bet Diāna Isjomina izcēlās ar diviem
vārtu guvumiem.

Ritvars Raits
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Novada aktualitātes

Lielvārde
Līdz 24. februārim Lielvārdes
pilsētas bibliotēkā ķeipenietes
Ivitas Pumpures krustdūriena
tehnikā izšūto gleznu izstāde.
18.02. plkst. 16.00 un 19.02.
plkst. 12.00 kultūras namā
„Lielvārde” muzikāli horeogrāfiska izrāde „Circenis Frīdis un viņa
piedzīvojumi ”. Piedalās bērnu un
jauniešu deju kolektīvs „Pūpolītis”.
Horeogrāfe, teksta un scenārija autore Iluta Mistre, komponists
Modris Krūmiņš. Biļetes cena: 3,00;
5,00 eiro
No 20.02. līdz 6.03. kultūras
nama „Lielvārde” foajē Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Vizuālās mākslas konkursa izstāde „Iepazīsti Jani
Rozentālu”.
22.02. plkst 19.00 kultūras namā „Lielvārde” komēdija
„SVINGERI”. Viegla komēdija par
attiecību veidošanu, greizsirdību un
kaisli. Visus filmas personāžus vieno
vēlme pēc flirta, vai tas būtu par
tneris svingeru vakarā, vai nejauši sastapts svešinieks uz balkona.
Režisors: Andrejs Ēķis, lomās: Intars
Rešetins, Kristīne Nevarauska, Jānis
Jubalts, Elīna Vāne, Ģirts, Ķesteris,
Kristīne Belicka, Jurijs Djakonovs.
Filmas garums 1h 25. Vecuma ierobežojums 16+. Biļetes cena: 4,00
eiro.
24.02. plkst. 14.00 kultūras
namā “Lielvārde” senioru deju
kopas „Sidrabotie gadi” koncerts. Biļetes cena: 2,00 eiro.
24.02. plkst. 19.00 kultūras
namā „Lielvārde” jauniešu teātra studijas „Degsme” pirmizrāde
Ineses Tālmanes lugai „Palikt cilvēkam”, režisore Aija Krompāne.
Biļetes cena: 4,00 eiro.
27.02. no plkst. 10.00 līdz
13.00 kultūras namā “Lielvārde”
Donoru diena.
12.03. plkst. 12.00 kultūras namā „Lielvārde” studijas
„Teātris un Es” izrāde bērniem
„Toms pret Superpelēm”. Biļetes
cena: 3,00 eiro.
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18.03. plkst. 17.00 kultūras
namā “Lielvārde” Liepājas Goda
teātra izrāde „Bļitka”. Lomās:
Egons Dombrovskis un Kaspars
Gods, režisors Dž. Dž. Džilindžers.
Biļetes cena: 5,00 un 7,00 eiro.

Jumpravā
18.02. plkst. 19.00 Jumpravas
kultūras nama 105 gadu jubilejas svinības. Ieeja ar ielūgumiem.
25.02. plkst. 18.00 Jumpravas
kultūras
namā
kamerkora
„Latvijas Radio koris” dziedātāju
– diriģentu koru kopkoncerts „Tu
ar dziesmu ciemos brauc”.
Piedalās: jauktie kori „Jumprava”,
„Anima” (Saulkrasti), „Dziesma”
(Olaine), kamerkoris „Muklājs”
(Rīga) un sieviešu koris „Abava”
(Pūre). Biļetes cena: 1,00 eiro.
Pensionāriem un bērniem līdz
16.g.v. – 0,70 EUR.
3.03. plkst. 19.00 Jumpravas
kultūras namā Jumpravas amatierteātra latviešu dzejnieču
dzejas izrāde „Sieviešu diena”.
Režisore Kristīne Klētniece - Sika.
Biļetes cena: 1,00 eiro.
Pensionāriem un bērniem līdz
16.g.v. – 0,70 EUR.

Lēdmanē
24.02. plkst. 19.00 Lēdmanes
tautas namā latviešu kinokomēdija „Svingeri”. Ieeja: 2,50 eiro.
26.02. plkst. 15.00 Lēdmanes
tautas namā Jumpravas amatierteātris piedāvā latviešu dzejnieču dzejas izrādi „Sieviešu diena”.
Ieeja: 1,50 eiro.
04.03. plkst. 15.00 Lēdmanes
tautas namā Lēdmanes amatierteātra „Greizie rati” pirmizrāde.
Vigitas Pumpures luga „Tobiass
ir miris, lai dzīvo Tobiass”, režisore
Alda Račika. Ieeja: 1,50 eiro.
18.03. plkst. 18.00 Lēdmanes
pamatskolas
sporta
hallē
Lēdmanes amatierkolektīvu koncerts „Ak, pavasar, ak pavasar!”.
25.03. plkst. 10.00 pie Komu
nistiskā genocīda piemiņas
upuru piemiņas akmens atceres
brīdis, ziedu nolikšana.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2017. gada 17. martā.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš - 3. marts.
Par faktu precizitāti atbild
raksta autors vai
informācijas iesniedzējs!
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4290 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu
Beata Kempele, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

31.03. plkst. 17.00 Lēdmanes
tautas namā mazo dziedātāju
koncerts – konkurss „Lēdmanes
Cālis 2017”. Ieeja: dažas konfektes.

„Rakstā dziedu, rakstā deju”

17.03. plkst. 11.00 Jumpravas
kultūras namā Bērnu rīts. Ieeja
brīva.
18.03. plkst. 14.00 Jumpravas
kultūras namā bērnu deju kolektīva „Rītupīte” un pirmskolas
vecuma bērnu deju kolektīva
„Zvaniņš” sadraudzības koncerts.
Ieeja brīva.

„Biļešu paradīzes”
kases darba laiks
kultūras namā
“Lielvārde”
Pirmdiena

15 – 19

Otrdiena

12 – 17

Trešdiena

12 – 17

Ceturtdiena

12 – 17

Piektdiena

16 – 19

Pasākuma dienā kase atvērta
stundu pirms pasākuma.

PATEICĪBAS
Sirsnīgs paldies Lielvārdes novada pašvaldībai, sociālajam dienestam,
radiem, draugiem un 31. dzīvokļa kaimiņam par apsveikumu jubilejā!
Vija Vīgante

•••

Mīļš paldies Lielvārdes uzņēmēju biedrībai par mums sagādāto
Jaungada prieku, vēlam veselību, panākumus jaunajā gadā.
Lielvārdes invalīdu biedrības biedri

•••

Paldies Servisam Mūžība par Austras Pomerancevas
izvadīšanu uz ērgļu novada Saulkalna kapiem.
Piederīgie

Līdzjūtība
Nav tādu vārdu, ar ko var izsmelt bēdas
No sirdīm, kuras sāpēm pielijušas.
Ā. Elksne
Kad pa balto sniegpārsliņu taku māmiņa dodas aizsaules ceļos,
esam kopā un izsakām visdziļāko līdzjūtību meitiņai Alisei un
pārējiem Ilutas Lielāmures mīļajiem, no viņas atvadoties.
Edgara Kauliņa alejas 13 mājas iedzīvotāji.

Mīļi sveicam 2017. gada
janvārī Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā
Eimiju, Miku, Anniju,
Jumpravas pagastā
Ramonu, Gustavu Eduardu,
Lēdmanes pagastā
Artjomu.

Sirsnīgi sveicam
janvāra jubilārus
70. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Valentīna Sniedze
Gunārs Tarvids
Oļegs Vagins
Austra Lipša
Lēdmanē
Valdis Podegrads
75. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Antoņina Priedīte
Zinaida Zaļenska-Vaivode
Valentīna Jaseviča
Silvija Novija
Vanda Gorbačenoka
Genovaite Lielmane
Ludmila Samuša
Austra Virsnīte
Jumpravā
Pēteris Sevostjanovs
Gaļina Vasiļjeva
Imants Štrikmanis
Skaidrīte Cimere
Lēdmanē
Zinaida Petrovska
80. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Staņislava Badūne
Marija Marga
Vija Vīgante
Lēdmanē
Tadeušs Keziks

Uz skatuves – vidējās paaudzes deju kolektīvs „Saime”.
Daces Nikolaisones foto
Jumpravas kultūras namā 28. janvārī norisinājās skaists un krāšņs
amatierkolektīvu gada koncerts „Rakstā dziedu, rakstā deju”.
Paldies Jumpravas kultūras nama
kolektīviem par izrakstītajiem rak
stiem, neizsīkstošo degsmi un
ieguldīto darbu gada garumā, lai
veiksme, pacietība un sirds siltums
pret deju un dziesmu tikai aug
augumā, jo teju tepat uz sliekšņa ir
Dziesmu un deju svētki 2018. gadā!
Sirsnīgi pateicamies un suminām kolektīvus un viņu vadītājus: pirmskolas vecuma bērnu deju
kolektīvu „Zvaniņš” un vadītāju
Alīnu Ķeizeri, jauniešu deju kolektīvu „Jumpraviņa” un vidējās paaudzes deju kolektīvu „Saime”, vadītāju Aiju Ērgli un visu deju kolektīvu koncertmeistaru Raimondu
Krieviņu, folkloras kopu „Liepu
Laipa” un vadītāju Vitu Tallu, jauk-

to kori „Jumprava” un diriģentus
Normundu Ķirsi un Austri Kalniņu,
mūsdienu deju kolektīvu “Jump”,
līnijdeju kolektīvu „Orions” un vadītāju Ingu Ozoliņu.
Sakām lielu paldies Lielvārdes
novada pašvaldībai, biedrībai “Zied
zeme”, SIA “AJV” un Jurim Vīksnam
par sniegto atbalstu un sadarbību
skaņu aparatūras iegādē!
Paldies skaņu un gaismu operatoriem Agrim Ancveriņam, Artūram
Voitišķim un Andulim Mednim par
pasākuma apskaņošanas un gaismošanas nodrošināšanu!
Uz tikšanos Jumpravas kultūras
namā!

85. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Romualds Kolužs
Teodors Pivars
Maigonis Griķītis
Anna Vuškāne
Jumpravā
Jegorova Anastasija
90. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Broņislava Opincāne
Lēdmanē
Stefānija Ļaha
95. dzimšanas dienā
Lielvārdē
Veronika Baika
Ja nevēlaties, lai informācija
par jūsu dzimšanas dienu
tiktu publicēta pašvaldības
izdevumā, lūdzu, sazinieties
ar pašvaldību: tālr. 26610250
vai e-pasts: lz@lielvarde.lv

Dace Nikolaisone,

Jumpravas kultūras nama vadītāja

Mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus Veselības
Centrs 4 mobilajā mamogrāfā 16. martā pie poliknīnikas, Raiņa
ielā 5. Mamogrāfijas pārbaude notiek TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums
iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).

2017. gada janvārī no mums
šķīrušies (miršana reģistrēta
Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļā):
Lielvārdes pilsētā
Jeļena Vingre, dzim.1930.g.;
Vilis Škraba, dzim.1949.g.;
Olga Čerepanova, dzim.1921.g.;
Jānis Vilnītis, dzim.1939.g.;
Jumpravas pagastā
Janīna Pumpase, dzim.1944.g.;
Rozālija Bērziņa, dzim.1934.g.;
Lēdmanes pagastā
Aina Tūra, dzim.1944.g.

