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Priekšsēdētājas sleja
Uzsākot jaunu gadu, atceramies, kas mūs priecēja
un sniedza gandarījumu iepriekšējā. Ir uzbūvēts
multifunkcionāls sporta laukums, Avotu ielā sakārtots
apgaismojums. Mums visiem bija prieks par skaisto
Lielvārdes Ziemassvētku egli un par svētku eglēm
pagastos – tās visas bija veidotas vienotā svētku rotā.
To mēs turpināsim papildināt arī šogad.
Lielvārdes centrā ir pabeigta Lāčplēša laukuma
būvniecības pirmā kārta. Prieks, ka sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām
izdevās noorganizēt jauku Ziemassvētku labumu tirdziņu. Šī varētu būt
veiksmīgi uzsākta tradīcija.
Pozitīva ir arī aizsāktā tradīcija ik mēnesi tikties ar pagastu iedzīvotājiem.
Katras tikšanās reizes mērķis ir labāk iepazīt pagastu un cilvēku vajadzības. Tas
dod citu, daudz tuvāku skatījumu uz pagastu dzīvi. Mēs tiekamies ar iestāžu
vadītājiem, pārrunājam risināmos jautājumus, apskatām ēkas, iestādes,
dzīvokļus. Tā ir iespēja tikties ar iedzīvotājiem, kuriem uz Lielvārdi grūti
atbraukt.
Šajā gadā Lielvārdes novada vadība (domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja
vietniece un izpilddirektore) tiksies ar Lēdmanes un Jumpravas pagastu
pārvalžu, iestāžu vadītājiem un iedzīvotājiem katra mēneša otrās nedēļas
pirmdienā no plkst. 14.00:
• Jumpravas pagastā – 12. martā, 14. maijā, 16. jūlijā, 10. septembrī,
12. novembrī.
• Lēdmanes pagastā – 12. februārī, 9. aprīlī, 11. jūnijā, 13. augustā, 8.
oktobrī, 10. decembrī.
Vēlos pateikties novada iedzīvotājiem par aktivitāti un iesaistīšanos
novada dzīvē, gan norādot uz trūkumiem, gan spējot izteikt labo. To, ka
Lielvārdes novadā dzīvo savu novadu labi zinoši, mīloši un cienoši cilvēki,
pierāda daudzie pieteikumi pašvaldības apbalvojumam „Goda Lielvārdietis”,
„Atzinība” un „Pateicība”, kā arī daudzie apbalvojumu saņēmēji.
Mani patiesi priecē mūsu novada jauniešu aktivitāte un vēlēšanās
iesaistīties novada attīstībā. To pierādīja arī pagājušajā nedēļā notikusī „Kafija
ar politiķiem”. Ar savām idejām, vēlmi līdzdarboties un dot savu ieguldījumu
bija atnākuši vairāk nekā 30 jaunieši. Tas dod pārliecību – Lielvārdē viss ir
iespējams, novadam ir nākotne.
Pēc daudziem gadiem šis ir pirmais gads, kad novadā reģistrēto dzimušo
skaits ir lielāks par mirušo skaitu. 2017. gadā ir reģistrēts par 21 jaundzimušo
vairāk nekā aizpērn (2016.g. – 82, 2017.g. – 103). Tas ir ļoti labs rādītājs –
ja dzimst bērni, mēs pieaugam un pieņemamies spēkā. Prieks, ka jaunās
ģimenes par savu mājvietu izvēlas Lielvārdes novadu. Tas liek mums vairāk
domāt par jaunajām ģimenēm un bērniem nepieciešamo infrastruktūru un
pakalpojumiem. Turpmākajos gados mums jāpievērš uzmanība gan bērnu
rotaļu un atpūtas laukumiem, gan skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu
kvalitātei un pieejamībai.
Jaunajā gadā pēc investīciju plāna un budžeta apstiprināšanas īpaša vērība
būs jāvelta ūdenssaaimniecības projekta trešajai kārtai, jāturpina Rembates
parka un Lāčplēša laukuma labiekārtošana, Mūzikas dārza izveide pie Mūzikas
un mākslas skolas, kā arī citiem aizsāktiem un jauniem projektiem.
Īpašu uzmanību jaunajā gadā veltīsim ceļiem – gan piesaistot Eiropas
finansējumu, gan izmantojot pašvaldības budžetu.
Šajā gadā tiks remontēts valsts ceļa Dzelmes – Veckrape posms (8.30 km
līdz 10. km), kur tiks atjaunots asfaltbetona segums. Turpināsim strādāt, lai
tiktu sakārtoti arī valsts ceļu posmi Lielvārde – Rozītes un A6 autoceļa Rīga—
Daugavpils posms (51.30 km – 56.70 km).
Strādāsim, lai tiktu uzsākta sporta laukuma celtniecība pie Edgara Kauliņa
vidusskolas, kas tika apturēta 2017. gadā. Tāpat turpināsim darbu, lai sakārtotu
zemes jautājumus un uzsāktu Lielvārdes pamatskolas stadiona projektēšanu.
Turpināsim sakārtot apgaismojumu gan Lielvārdē, gan Lēdmanē un
Jumpravā.
Šis, Latvijas simtgades gads, būs piepildīts ar daudziem kultūras
pasākumiem. Atzīmēsim arī daudziem novadniekiem vēsturiski tik nozīmīgā
kolhoza „Lāčplēsis” 70. jubileju.
Lai mums visiem Latvijas simtgades gads ir piepildīts gan ar jauniem
izvirzītiem mērķiem, gan padarītiem darbiem, kas bagātinās mūsu novadu
un valsti!

Santa Ločmele,

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja

Lielvārdieši aktīvi sporto

Jauno gadu lielvārdieši
ir uzsākuši ar jaunām,
veselīgām aktivitātēm,
aktīvi sportojot. Kopumā
sporta nodarbībām ir
saņemti vairāk kā 200
pieteikumi. Vislielākais
pieteikumu skaits ir
saņemts deju aerobikas
nodarbībām, bet arī
pārējās grupas ir pilnas,
tādēļ tiks organizētas
papildu grupas.
Liela
interese
par
nodarbībām ir Jumpravā
un Lēdmanē, kur uz Tae
bo nodarbībām bija kopā
sanākuši gandrīz 70 gan lieli,
gan mazi sportotāji. Tā bija
iespēja vingrot visai ģimenei
kopā.
Šobrīd tiek organizētas
nodarbības deju aerobikā,
nodarbības ķermenim un
garam (Body&Mind), Tae
bo Lielvārdē, Lēdmanē un
Jumpravā. Pavasarī tiks
piedāvātas
nodarbības
nūjošanā, skriešanā, kā arī
funkcionālie treniņi (apļa
treniņi).
Liela interese ir par senioru
vingrošanas nodarbībām, līdz
ar to tika atvērta papildu
grupa. Seniori ir noskaņoti
ļoti pozitīvi un iecerējuši
sagaidīt pavasari veselīgi un
aktīvi. Pavasarī senioriem tiks
piedāvātas arī nūjošanas un
peldēšanas nodarbības.
Projekta ietvaros tiek
piedāvāta
vingrošana
bērniem
fizioterapeita
vadībā visās pirmsskolas
izglītības iestādēs. Katrai
grupiņai tiks nodrošinātas 8
nodarbības. Pirmās nodar
bības janvārī ir sākušās VPII
“Zvaniņš”.

„Tae bo” nodarbību dalībnieki Jumpravā.

Agra Pikšena foto

Pēc nodarbības Lēdmanē.			

Agra Pikšena foto

Deju aerobikas nodarbībā Lielvārdes sporta centrā.
Lielvārdes pamatskolas un Edgara
Kauliņa vidusskolas audzēkņiem ir
iespēja apmeklēt peldētapmācības
nodarbības. Grupu skaits diemžēl
ir ierobežots. Nākamajā gadā
peldētapmācības tiks organizētas arī
Jumpravas vidusskolas un Lēdmanes
pamatskolas audzēkņiem.
Nodarbības paredzētas ikvienam
interesentam un ir bez maksas.
Visas nodarbības ir iesācēju līmenim,
lai dalībnieki spētu pārliecināties, vai
konkrētais nodarbību veids atbilst
fiziskajām spējām. Bezmaksas
nodarbību cikls ir 10 reizes. Ja ir
interese par sporta nodarbībām,
lūdzu zvanīt pa tālruni 28337748.
Vasarā bērniem tiks piedāvātas arī
futbola, tenisa, florbola, orientēšanās
un volejbola nodarbības, kā arī ielu
skrituļslidošanas un skeitborda
nodarbības jauniešiem. Informācija
par nodarbību laikiem tiks publicēta
pašvaldības mājas lapā un novada

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Indras Lejas foto

izdevumā.
Nodarbības tiek organizētas
Eiropas Sociāla fonda līdzfinansēta
projekta „Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumi
Lielvārdes novadā” (projekta nr.
9.2.4.2/16/I/081) ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas
un
slimību
profilakses
pakalpojumiem Lielvārdes novada
iedzīvotajiem, jo īpaši – teritoriālās,
nabadzības un sociālās atstumtības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
īstenojot
vietēja
mēroga
kompleksus informatīvus un
izglītojošus pasākumus Lielvārdes
novada administratīvajā teritorijā.

Indra Leja,

projektu vadītāja
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Lielvārdes novada domes decembra sēžu apskats

Tā domā novadnieki

Ko sagaidāt no
Jaunā gada savā
dzīvē un novadā?
Dzintars,
mehanizators
- Ja runājam
par novadu,
tad domā
ju, ka viss
pamazām iet uz
labo pusi, kaut gan daudzas lie
tas ir atstātas tādā kā pusceļā un
bīdās uz priekšu, tā sakot, “pa
bišķiņam”. Vēlētos, lai tiek sala
boti ceļi, jo tas gan ļoti kavējas.
Solījumi jau it kā ir, bet darbi iet
uz priekšu lēni. Pats savā dzīvē
vēlētos sagaidīt daudz naudas.
Un pensijas pielikumu.
Adrija,
māmiņa
Vēlētos
sagaidīt lie
lākas “bērnu
naudas”, jo
man ir bērns, kas jāuztur. Bet
pārējais viss ir normāli. Novadā
gribētos vairāk pasākumus un
koncertus bērniem. It kā jau
mums daudz kas notiek, bet gri
bētos vairāk tādu pasākumu, kur
aiziet ar ģimeni. Vēl gribētos, lai
tiek uzlabots ielu stāvoklis. Bet
pārējā ziņā – manuprāt, viss ir
kārtībā.
Andris,
elektriķis
- Man šķiet,
ka
kopu
mā viss ir
labi,
cilvē
ki Lielvārdē un novadā vien
mēr bijuši darbīgi, katrs kaut
kur rušinās. Pats sev vēlētos, lai
būtu kāda attīstība dzīvē. Bet no
tādām praktiskām lietām – lai
mammas mājas pagrabā vairs
ūdens nenāk iekšā. Raiņa ielas
drenāžas sistēmas izbūves laikā
tur kaut kas ir sabojāts, bet atbil
dīgie dienesti tā arī nevar atrast
un novērst to vainu.
Gunārs,
pensionārs
- Vēlētos, lai
būtu pensi
jas indek
sācija. Un,
protams, arī to,
lai izmaksu kase domē strādātu
normālāk. Tam jāpievērš uzma
nība. Vēl arī vajadzētu sakārtot
maksājumus – es pastā samak
sāju savus maksājumus: tik, cik
man prasīja, bet pēc tam parādī
jās parāds 105 eiro. Gan jau, ka
šogad arī tā būs.
Zanda,
māmiņa
- Jaunajā
gadā man
ir divas gal
venās vēlmes:
pievērsties savai izglītībai un
kārtīgi atpūsties. Novadā noteik
ti gribētu, lai vairāk domā par
cilvēku. Gribētos, lai tie projekti,
kas novadā uzsākti, turpinātos.
Vajadzētu sākt ar ceļu sakārtoša
nu, it īpaši ziemas laikā – piemē
ram, nokaisīt ceļus ar sāli.
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Apstiprināti noteikumi:
• Nr.6 „Nekustamā īpašuma
nodokļa parāda piedziņas kārtība
Lielvārdes novada pašvaldībā”.
• Nr.7 „Grozījumi Lielvārdes nova
da domes 2014.gada 26.novembra
noteikumos Nr.4” Lielvārdes novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvie
nību sniegto maksas pakalpojumu
izcenojumu aprēķināšanas metodi
ka un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība”.
• Nr.8 ”Grozījumi Lielvārdes nova
da domes 2015.gada 30.decem
bra noteikumos Nr.7 „Noteikumi par
iepirkumu organizēšanas kārtību” ”.
Izdoti saistošie noteikumi
• „Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2013.gada 24. aprīļa saisto
šajos noteikumos Nr.11 „Par intere
šu izglītības un pieaugušo neformā
lās izglītības programmu licencēša
nas kārtību””;

• „Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2011.gada 30.marta saisto
šajos noteikumos Nr.4 “Lielvārdes
novada pašvaldības Jumpravas
pašvaldības aģentūras maksas
pakalpojumi””;
• „Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2017.gada 25.janvāra sais
tošajos noteikumos Nr.2 “Lielvārdes
novada pašvaldības 2017.gada
budžets””.
* Projekta „Rembates parka
labiekārtošana Lielvārdē, 2. kārta”
īstenošanai Lielvārdes novada paš
valdības 2018. gada budžetā pare
dzēts pašvaldības papildu līdzfinan
sējums 23 626,00 EUR apmērā. Tas
paredzēts bērnu laukuma plašākai
izbūvei.
* Noteikta ēdināšanas pašizmak
sa pašvaldību izglītības iestādēm –
vispārizglītojošo skolu, internātsko
lu, pirmskolu izglītības iestādēs.

* Apstiprināts Lielvārdes nova
da Jumpravas vidusskolas un vis
pārējās pirmsskolas izglītības iestā
des “Zvaniņš” reorganizācijas plāns
(2018. gads).
* Sadalīti pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemak
sām 2018.gada janvāra – augusta
mēnešiem paredzētie valsts budže
ta līdzekļi 1 010 272 EUR.
* Apstiprināts Lielvārdes novada
medību koordinācijas komisijas noli
kums. Komisijas sastāvā kā Lielvārdes
novada pašvaldības pārstāve iekļauta
izpilddirektore Gunta Smalkā.
* Nolemts veikt rūpnieciskās
pašpatēriņa zvejas nomas tiesību
izsoli, apstiprināti izsoles noteikumi
un izsoles komisija.
* Apstiprināti Lielvārdes novada
pašvaldības iestāžu amati, amatu

klasifikācijas un amata algas.
* Lēdmanes pagasta pārvaldes
valdījumā esošās lietotas vieglās
automašīnas HYUNDAI H1 2017.
gada 14. novembra pirmā izso
le atzīta par nenotikušu. Pieņemts
lēmums atsavināt automašīnu
HYUNDAI otrajā izsolē.
* Apstiprināti pašvaldības kusta
mās mantas lietotas ugunsdzēša
nas automašīnas GAZ – 66 pirmās
izsoles rezultāti. Izsoles rezultātā
tika iegūti 1730,00 EUR, kas ieskai
tīti Lielvārdes novada pašvaldības
pamatbudžetā.
konkursa
* Apstiprināts
“Lielvārdes novada sakoptākā sēta”
finanšu izlietojums.
* Piešķirtas naudas balvas
Lielvārdes novada pašvaldības izglī
tības iestāžu vadītājiem, izmantojot
valsts budžeta mērķdotācijas darba
algu fonda ietaupītos līdzekļus.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
		

Lielvārdē		

2017. gada 27. decembrī			

Nr. 24

(protokols Nr. 27, punkts Nr. 30)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 4
“Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 17. panta otro un ceturto daļu
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras
maksas pakalpojumi” šādus grozījumus:
1.1.izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
1.pielikums
Lielvārdes novada domes 2011. gada 30. marta saistošajiem noteikumiem Nr.4
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras komunālo pakalpojumu cenrādis
Nr. Pakalpojuma veids
p.k.

Mērvienība

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 MW
1 MW
1 MW
1 MW
5 m3 *
1 m3
5 m3 *

8.

Siltumapgāde iestādēm un juridiskām personām pēc uzstādītā siltumskaitītāja
Siltumapgāde iedzīvotājiem pēc uzstādītā siltumskaitītāja
Ūdens sildīšana iestādēm un juridiskām personām pēc uzstādītā siltuma skaitītāja
Ūdens sildīšana iedzīvotājiem pēc uzstādītā siltuma skaitītāja
Aukstais ūdens iedzīvotājiem (bez skaitītāja) mēnesī
Aukstais ūdens (pēc skaitītāja)
Aukstais ūdens individuālo dārzu un zālāju laistīšanai iedzīvotājiem (ja nav skaitītāja – 3 mēnešus maijā, jūnijā,
jūlijā) mēnesī
Kanalizācija (bez skaitītāja)

9.
10.
11.
12.

Kanalizācija (pēc skaitītāja)
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana privātpersonām
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana iestādēm un juridiskām personām
Brīvprātīgais avansa maksājums vasaras mēnešos par siltumapgādi

5 m3 * + siltā
ūdens
faktiskais
mēneša
patēriņš
1 m3
1 persona
1 m3
1 m2

Vienas vienī
bas cena bez
PVN, EUR
55.97
55.97
55.97
55.97
5.30
1.06
5.30
5.85

1.17
1.86
10.63
0.64

* par ūdens patēriņu un kanalizāciju iedzīvotājiem, kuriem dzīvoklī nav uzstādīts ūdens skaitītājs vai skaitītājam ir beidzies verificēšanas termiņš, tiek
aprēķināta maksa par 5 m3 mēnesī vienai personai no dzīvoklī faktiski dzīvojošo skaita
Domes priekšsēdētāja S. Ločmele
Lielvārdes novada domes 2017. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr. 24 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011. gada 30. marta
saistošajos noteikumos Nr. 4 “Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras maksas pakalpojumi”

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Saistošo noteikumu ne
pieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Lielvārdes novada domes iepriekšējos gadus ir veikusi būtiskus finanšu ieguldījumus, lai uzlabotu Jumpravas
pašvaldības aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāti. Ņemot vērā apstākli, ka ieņēmumi no sniegtajiem pa
kalpojumiem nesedz visus nepieciešamos izdevumus, tad ir nepieciešams noteikt jaunus Jumpravas pašvaldības
aģentūras maksas pakalpojumu tarifus.
2. Īss saistošo noteikumu satura Saistošie noteikumi nosaka izmaiņas apstiprinātajos Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības
izklāsts
aģentūras maksas pakalpojumos.
3. Informācija par plānoto
Izmaiņas saistošajos noteikumos pozitīvi ietekmēs pašvaldības budžetu, jo tarifi ir aprēķināti, lai Jumpravas
saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības aģentūrai nebūtu iztrūkums starp sniegto pakalpojumu ieņēmumiem un izdevumiem (kur iekļauts
pašvaldības budžetu
arī nolietojums).
4. Informācija par plānoto
Izmaiņas saistošajos noteikumos neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
saistošo noteikumu ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldī
bas teritorijā
5. Informācija par administratī Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.
vajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo dokuments pēc būtības nemaina pakalpojumu sniegšanas
ar privātpersonām
kārtību.
Domes priekšsēdētāja S. Ločmele
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Pašvaldības svarīgākie darbi 2017. gada decembrī
1. Notikušas Attīstības program
mas 2018. – 2024. izstrādes četru
fokusgrupu sanāksmes – Uzņēmēju,
Jaunatnes, Infrastruktūras, Kultūras
un izglītības. Ņemot vērā fokusgrupu
darba rezultātus, turpinās darbs pie
Attīstības programmas 2018. – 2024.
izstrādes.
2. Deputātu kopsēdē izskatīts
Attīstības plānošanas un projek
tu vadīšanas nodaļas sagatavotais
aktualizētais Investīciju plāns.
3. Turpinās darbs pie 2018.gada
pašvaldības budžeta izstrādes.
Budžeta projekts izskatīts ar katras
iestādes un pašvaldības struktūrvie

DARBS KOMITEJĀS
Komitejas darba kārtībā izskatā
mo jautājumu netrūkst, lūk, dažas
aktualitātes.
Novembra komitejas sēdē liel
vārdiete Sanita Kozuliņa prezen
tēja savas idejas skici objektam
Lielvārdē „Jostava”. Tās mērķis parā
dīt Lielvārdi kā unikālu un mūsdie
nīgu vietu, kur iegūstama pasaulē
plašākā informācija par etnogrāfis
kajām jostām (ekspozīcijas, izstā
des, krājums, bibliotēka, digitālais
krājums) ar akcentu uz latviešu,
īpaši Lielvārdes jostām.
Interesentiem būtu iespējams
apgūt kādu no senajām jostu dari
nāšanas tehnikām, iegūt pamatzi
nāšanas tekstila krāsošanā ar dabas
materiāliem, pasūtīt, iegādāties lat
viešu etnogrāfiskās un arheoloģis
kās jostas. Deputāti pēc iepazīšanās
ar šo ideju atzina, ka šāda objek
ta izveide veicinātu gan tūrisma
biznesu, gan amatniecības attīstī
bu novadā. Lai veicinātu šīs idejas
realizāciju, nepieciešams gan paš
valdības atbalsts, gan finansējuma
piesaistīšana ar projektu starpnie
cību. Šis būtu lielisks Latvijas simt

nības vadītāju.
4. SIA “JOE” turpina strādāt pie
Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas
siltināšanas projekta izstrādes.
Sagatavots un iesniegts projekta pie
teikums ES struktūrfondu saņem
šanai Jumpravas pagasta pārvaldes
ēkas siltināšanai.
5. Pabeigta pašvaldības darbinieku
novērtēšana par darbu 2016./2017.
gadā.
6. SIA “Livland Group” paredzētā
termiņā ir sagatavojusi un iesniegu
si pašvaldībai Kaibalas skolas ēkas
tehniskās apsekošanas atzinumu –
vispārīgo daļu (teritorijas un būves

apsekošanu, tehnisko izpēti, kons
trukciju novērtējumu, fotofiksāciju)
un kopsavilkuma daļu ar secināju
miem un ieteikumiem turpmākai
rīcībai.
Apkopojot apsekošanas rezul
tātus, ekspertu ieteikums ir izstrā
dāt ēkas būvprojektu, iekļaujot tajā
šādus risinājumus:
• pārsegumu pastiprināšanu un
grīdas konstrukciju nomaiņu atseviš
ķās telpās pirmajā un otrajā stāvā;
• visu līdz šim bez būvprojek
ta izbūvēto starpsienu tehnisko
risinājumu;
• lietus kanalizācijas risinājumu;

• esošās atbalsta sienas demon
tāžas un jaunas atbalsta sienas izbū
ves risinājumu;
• ugunsdrošības risinājumu u.c.
Ekspertu ieteikums līdz pār
būves darbu pabeigšanai ir aiz
liegt otrā stāva telpu ekspluatāci
ju. Paredzams, ka būvniecības darbi
tiks veikti gan ēkas pirmajā, gan
otrajā stāvā un, atbilstoši normatī
vam regulējumam, būvdarbu laikā
būvlaukumā nav atļauts atrasties
ar būvniecības darbiem nesaistītām
personām.
7. 30. oktobrī uz pašvaldību tika
uzaicināti visi ugunsgrēkā cietušās

Laimdotas ielas 4 dzīvokļu īpašnie
ki. Viņi tika informēti par iespēja
mo turpmāko rīcību ar šo īpašumu.
Proti, īpašniekiem pašiem savā star
pā jāvienojas par turpmāko rīcību.
8. Nosūtīta vēstule ar nepiecie
šamajiem projekta precizējumiem
būvprojekta "E.Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas sporta laukuma būvnie
cība" autoram SIA “PEAF”. No pro
jektētāja tiek gaidīta atbilde, kurā
tiks precizēts termiņš projekta korek
cijām.

rotu, kāda ir 7. – 9.kl. skolēnu vēlme
apgūt šādu programmu, un secinā
jis, ka interesenti ir visās skolās, bet
visvairāk vidusskolā. Līdz ar to šiem
skolēniem tiks piedāvāta iespēja
turpināt mācības 10. klasē, nevis
meklēt ko līdzīgu citur. Lai kvali
tatīvi realizētu šādu programmu, ir
jāpiesaista gan jauni pedagogi, gan
nepieciešams finansējums mācību
līdzekļu nodrošinājumam. Jaunās
programmas ieviešana konceptuāli
tika atbalstīta.
Tā kā A. Kruvesis gada nogalē
pašvaldībai iesniedza atlūgumu, tad
arī Lielvārdes vidusskola ir pārmai
ņu priekšā.
Pēc pedagogu iniciatīvas rosināju
veikt grozījumiem noteikumos “Par
Lielvārdes novada pašvaldības apbal
vojumu – “Pateicība””. Galvenais
mērķis – olimpiāžu uzvarētāju apbal
vošanas pasākumā atkal vienko
pus aicināt visus novada talantīgos
skolēnus. Mācību gada noslēgumā
pašvaldība organizē svinīgu pasā
kumu valsts, valsts atklāto, reģionu,
novadu apvienību mācību priekš
metu olimpiāžu, interešu izglītības

konkursu, spor
ta sacensību
laureātiem un
viņu pedago
giem. Uzskatu,
ka skolēnam
pateicības saņemšana šādā pasāku
mā ir ne tikai gods un lepnums par
paveikto, bet arī motivācija sasniegt
vēl augstākus rezultātus.
Nedaudz paaugstināts arī naudas
balvu apmērs gan skolēniem, gan
pedagogiem. Vērtējot to apjomu,
jāsecina, ka naudas balvu lielums,
kas plānots mūsu novada pedago
giem par ļoti augstiem viņu skolēnu
sasniegumiem valsts līmenī, jopro
jām ir zems, taču tieši šo skolotā
ju paveiktais skolas vietu kādā no
reitingiem „paceļ augstāk ”. Lai arī
skolu reitingi neatspoguļo izglītības
kvalitāti kopumā, daudzi vecāki tos
uztver ļoti nopietni. Tāpēc skolotāju
motivācija joprojām ir aktuāla.
Lai Lielvārdes novadam veiksmīgs
pārmaiņu gads!

Gunta Smalkā,

Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
gades projekts, ja vien tā realizā
cija būtu sākta jau pirms dažiem
gadiem. Taču augstu vērtējam
Sanitas Kozuliņas iniciatīvu un vēlmi
attīstīt novadu, tāpēc konceptuāli
atbalstām ideju un meklēsim iespē
jas, kā to veiksmīgāk realizēt.
Izglītības jomā turpinās pārmai
ņas. Tika lemts par Jumpravas vidus
skolas un VPII “Zvaniņš” reorgani
zācijas uzsākšanu, lai 2018. gadā
izveidotu jaunu izglītības iestādi –
Jumpravas pamatskolu. Mērķis ir
nodrošināt izglītības iestādes kon
kurētspēju, izveidojot mūsdienīgu
pamatskolu, kas piedāvās pirms
skolas un pamatizglītības prog
rammas atbilstoši izglītojamo vaja
dzībām, nodrošinās atbalsta per
sonāla un pedagoģiskā personāla
pieejamību, integrējot abu izglītī
bas iestāžu labo pieredzi un tra
dīcijas. Racionāli izmantojot finan
šu un materiāltehniskos līdzekļus
un nodrošinot efektīvu personāla
pārvaldību, paaugstināsies izglītības
kvalitāte. Atgādināšu, jo lielāks izglī
tojamo skaits un izglītības program
mu dažādība, jo lielākas izredzes

saglabāt arī pamatskolas statusu.
Arī Lēdmanes pamatskolu skars
pārmaiņas, jo ilggadīgais direktors
Andris Eglītis nolēmis doties pelnītā
atpūtā, tāpēc tika lemts par atbrī
vošanu no amata. Atkārtoti izsludi
nāts direktora amata pretendentu
atlases konkurss. Jauna direktora
meklēšana un atrašana ir ļoti grūts
uzdevums, jo prasības tiek izvirzī
tas augstas, bet mācību gada vidus
un cilvēkresursu trūkums liecina, ka
process var arī ieilgt.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidus
skolas direktors Aigars Kruvesis
pēc deputātu ierosinājuma decem
bra sēdē prezentēja skolas kon
kurētspējas paaugstināšanas rīcī
bas plānu. Kā viens no skolas mēr
ķiem ir izveidot un piedāvāt vidus
skolēniem otru vispārējās izglības
programmu, kuru izvēloties, būs
iespēja padziļināti apgūt matemāti
ku, IT un dabaszinātņu priekšmetus
(Vispārējās vidējās izglītības mate
mātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma).
A.Kruvesis ir veicis skolēnu aptau
ju visās novada skolās, lai noskaid

Daiga Brante,

Izglītības, kultūras un sporta
komitejas vadītāja

Informē SIA „Lielvārdes Remte”

Informācija Kaibalas iedzīvotājiem
SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka atbilstoši Lielvārdes novada domes 2017. gada 29. novembra lēmumam Nr.547 par “Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamo īpa
šumu – inženierbūvju un pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā SIA “Lielvārdes Remte””, no 2018. gada 1. februāra Kaibalā esošie centralizētie ūdens un kanalizācijas
tīkli, artēziskais urbums, kanalizācijas attīrīšanas iekārtas un sūkņu stacija tiks nodoti apsaimniekošanā SIA “Lielvārdes Remte”.
Tas nozīmē, ka centralizētos
ūdens un kanalizācijas pakalpoju
mus Kaibalas iedzīvotājiem turp
māk nodrošinās un administrēs
“Lielvārdes Remte”, kā arī norēķi
ni par saņemtajiem pakalpojumiem
būs jāveic pēc “Lielvārdes Remte”
izrakstītajiem rēķiniem. Ņemot
vērā, ka Kaibalas centralizētajiem

ūdens un kanalizācijas tīkliem nav
bijusi pievērsta pietiekama vērība,
“Lielvārdes Remte” sākotnēji veiks
visu inženierkomunikāciju apseko
šanu, esošo iekārtu tehnisko novēr
tējumu un nepieciešamās ūdens un
kanalizācijas notekūdeņu analīzes.
Nepieciešamības gadījumā, atbilsto
ši pieejamajam finansējumam,

veiksim tehniskos uzlabojumus vai
remontdarbus, lai nodrošinātu dro
šus un kvalitatīvus pakalpojumus.
Lai tiktu sakārtotas arī līgum
attiecības starp SIA “Lielvārdes
Remte” un Kaibalas iedzīvotā
jiem, juridiskās personas un ies
tādes, kuras saņem centralizētos
ūdens un/vai kanalizācijas pakal

Veiktas skaitītāju pārbaudes
SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA) informē, ka tās pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju dzīvokļu īpašumos 2017. gada nogalē – laika periodā no 2. oktobra līdz 31. decembrim – tika
organizētas ūdens skaitītāju rādījumu pārbaudes (inventarizācija). Pārbaužu mērķis bija pārliecināties
par dzīvokļu īpašnieku pareizu ūdens skaitītāju rādījumu nodošanu, apzināt iespējamos gadījumus,
kad ūdens skaitītāji tiek pakļauti mehāniskai ietekmei vai bojāti, kā arī samazinātas ūdens starpības.
Kopumā secināms, ka dzīvokļu
īpašnieki godprātīgi pilda savus pie
nākumus, tomēr atsevišķi gadījumi
liecina gan par apzinātu ūdens skai
tītāju patieso datu neziņošanu, gan
tādi gadījumi, kad ūdens skaitītāji ir
bojāti, kā rezultātā neveic patiesu
ūdens patēriņa uzskaiti. Jāatgādina,
ka patiesu ūdens skaitītāju rādīju
mu neziņošana un ūdens skaitītāju
ietekmēšana rada ūdens starpības
starp mājas kopējo ūdens skaitī
tāja rādījumu un dzīvokļu īpašu
mos ar skaitītājiem noziņoto ūdens

patēriņu. Ūdens patēriņa aprēķinus
SIA veic stingri saskaņā ar Ministru
kabineta 2008. gada 9. decem
bra noteikumiem Nr.1013 “Kārtība,
kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzī
vokļu dzīvojamā mājā norēķinās
par pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turp
māk – Noteikumi Nr. 1013), tie
tāpat nosaka, ka dzīvokļu īpašnie
ki ūdens patēriņa starpības sedz
atbilstoši atsevišķo īpašumu (dzī
vokļu) skaitam.
Pārbaužu rezultātā dzīvokļu īpaš

niekiem, kuriem tika konstatē
ti bojāti ūdens skaitītāji, saskaņā
ar Noteikumiem Nr.1013, skaitītāja
rādījumi netiek ņemti vērā un tiek
aprēķinātas visas mājas ūdens star
pības. Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem
konstatēti nepatiesi ziņoti ūdens
skaitītāju rādījumi, ūdens patēriņš
aprēķināts atbilstoši pārbaudē kon
statētajiem rādījumiem. Tādējādi
pēdējo mēnešu rēķinos atsevišķām
mājām ūdens starpības samazināju
šās vai ir negatīvas (ar mīnus zīmi),
t.i. tiek atgrieztas iepriekš samaksā

pojumus, tiek aicinātas ierasties
SIA “Lielvārdes Remte” Ceriņu ielā
3, Lielvārdē, lai noslēgtu atbilsto
šus pakalpojumu līgumus. Līdzi
jāņem īpašuma un personu aplie
cinoši dokumenti. Īpašumos, kuros
tiek nodrošināti centralizētie ūdens
un/vai kanalizācijas pakalpoju
mi un netiks noslēgti līgumi, SIA

“Lielvārdes Remte” atbilstoši nor
matīvajos aktos noteiktajai kārtībai
pārtrauks pakalpojumu sniegšanu.
Neskaidrību un jautājumu gadīju
mos lūdzam vērsties SIA “Lielvārdes
Remte” administrācijā Ceriņu ielā 3,
Lielvārdē (t.65053837, 20223935,
remte@remte.lv).
SIA “Lielvārdes Remte”

tās starpības, kuras radušās negod
prātīgu dzīvokļu īpašnieku rīcības
rezultātā.
SIA aicina dzīvokļu īpašniekus būt
godprātīgiem, nebojāt un neietek
mēt ūdens skaitītājus, sekot līdzi
skaitītāju verifikācijas (derīgu
ma) termiņiem un ievērot noteik
to ūdens skaitītāju ziņošanas kār
tību, rādījumus nolasot un ziņojot
katra mēneša pēdējās trīs dienās.
Atgādinām, ka gadījumos, kad ir
bojāts skaitītājs vai plomba, dzīvok
ļa īpašniekam nekavējoties par to
rakstiski jāinformē SIA.
Gadījumos, kad beidzas ūdens
skaitītāja verifikācijas termiņš, dzī
vokļa īpašniekam savlaicīgi jāvēr
šas SIA ar rakstisku iesniegumu
(http://www.lielvardesremte.lv/lv/
klientiem/iesniegumi/) par skaitī

tāju nomaiņu. Skaitītāju nomaiņa
tiek veikta rindas kārtībā, pakalpo
jumu nodrošinot arī pēc darba laika
vai atsevišķos gadījumos brīvdienās.
Sākot ar 2018. gada 1. februāri,
SIA, veicot ūdens skaitītāju nomai
ņu, atteiksies no iepriekšējā mode
ļa skaitītājiem un turpmāk uzstā
dīs tikai jaunāka modeļa skaitītā
jus, kuriem ir augstāka precizitā
te, kā arī tie ir drošāki pret ārējo
ietekmi (magnetizēšana, mehānis
ka iejaukšanās).
Ņemot vērā pārbaudes rezul
tātus, SIA informē, ka arī 2018.
gadā tiks veiktas līdzīgas pārbau
des. Neskaidrību, jautājumu un iero
sinājumu gadījumos lūdzam vēr
sties SIA administrācijā Ceriņu ielā 3,
Lielvārdē, Lielvārdes nov.
SIA “Lielvārdes Remte”
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Vita Volonte: “Novada attīstības programmas
izveidē jāiesaistās ikvienam iedzīvotājam.”
ju, kā viņa vadīja stundas, labo
ja burtnīcas. Vasarā visa ģimene
iesaistījās klases telpas remontdar
bos. Mamma bija stingra, bet taisnī
ga skolotāja, mīlēja savus audzēkņus
un izturējās pret viņiem ar patiesu
cieņu. Tāpēc laikam bija likumsa
karīgi, ka mēs ar brāli arī kļuvām
par pedagogiem. Ģimenē bieži vien
noturējām “mazās pedagoģiskās
sanāksmes”. Tā bija brīnišķīga iespē
ja gūt padomu vai risinājumu situāci
jām, kas radās pedagoga darbā.

Vita Volonte, nenoliedzami, ir viena no redzamākajām Lielvārdes
novada domes deputātēm, kuras viedoklī ieklausās iedzīvotāji,
kolēģi deputāti un domes speciālisti. Pirms darba domē bijusi sko
lotāja – pedagoģe vairākās paaudzēs. Vita uzskata, skolotāja darbā
ir svarīgi nepārtraukti mācīties, velkot paralēles arī ar deputāta
pienākumiem – arī šeit katra diena ir citādāka, darbs dinamisks
un nemitīgu pilnveidošanos prasošs. Intervijā “Lielvārdes Novada
Ziņām” Lielvārdes novada domes priekšsēdētājas vietniece Vita
Volonte stāsta par sevi, novadu un plāniem novada attīstībā.
Intervējot iedzīvotājus, bieži
jādzird kritiski vārdi – Lielvārdes
novads iepriekšējā sasaukumā
bija iekļuvis dažādos ar pašvaldī
bu saistītos, diplomātiski sakot,
skandālos. Savukārt, runājot par
jauno domes sasaukumu, tiek
pausta cerība – darbs ir sācies
ļoti aktīvi un pārliecinoši? Kādi
ir jūsu kā domes jaunās koman
das vadības pārstāves pirmie
secinājumi par novada vadības
komandu?
Šajā sasaukumā daudzi deputāti
domē ir ievēlēti pirmo reizi. Mēs
esam ar dažādu profesionālo un
dzīves pieredzi, kā arī zināšanām
un izglītību. Īpaši priecē tas, ka
pašvaldības darbā aktīvi ir gados
jauni cilvēki, kuriem ir jaunas idejas
un jauns skatījums uz to, kā attīstīt
savu novadu un pilsētu. Deputāti
ar lielu atbildību strādā komite
jās, pauž savu un vēlētāju viedok
li par daudziem būtiskiem jautāju
miem, meklē labākos risinājumus
un domā ilgtermiņā. Bet pats gal
venais, ka diskusiju rezultātā mēs
spējam vienoties par kopīgu rīcī
bu. Man svarīgi, ka varu uzticēties
saviem kolēģiem.
Jaunā sasaukuma pirmais pus
gads būtībā ir zināms ieskrie
šanās laiks. Kā jums personīgi
šķiet, vai ir izdevies novada dar
bības “mehānismu” šajā ieskrie
šanās gadā noregulēt tā, lai tas
darbotos ilgtermiņā?
Šobrīd top Lielvārdes novada
vidēja
termiņa
attīstības
programma 2018. – 2024. gadam.
Mērķtiecīga savas attīstības plāno
šana un ikdienas darbs nosprausto
attīstības mērķu sasniegšanai būs
priekšnoteikums tam, vai izdosies
darboties ilgtermiņā. Ļoti nozīmīgs
faktors sekmīgai attīstībai novadā
VIZĪTKARTE:
Vita Volonte,
Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājas vietniece
Vecums: 51
Ģimenes stāvoklis: precējusies
Izglītība, profesija, amats:
augstākā pedagoģiskā, sociālo
zinātņu maģistrs psiholoģijā
Hobiji, aizraušanās: sēņo
šana, grāmatas,
Lielvārdiete kopš: esmu dzi
musi, skolojusies un strādā
ju savā dzimtajā Lielvārdē
Dzīves moto: vienmēr atce
ros eksprezidentes Vairas Vīķes
– Freibergas vārdus: “Cīnīsimies
par savām idejām, mērķiem
un tiesībām, bet darīsim to
ar cilvēcīgu cieņu un iecietī
bu pret ikkatru.” Manuprāt,
ļoti atbilstoši šim laikam.

ir deputātu atbildība, lemjot par
prioritāri virzāmiem darbiem, pro
jektiem un projektu sagatavoša
nas kvalitāti. Svarīgi, lai mūsu pie
ņemtie lēmumi būtu ekonomiski
pamatoti. Šis ir laiks, kad novada
attīstības programmas izveidē
jāiesaistās ne tikai deputātiem
un speciālistiem, bet ikvienam
novada iedzīvotājam ar saviem
priekšlikumiem.
Kādi ir svarīgākie darbi šogad
– gan tie, kas paredzēti nova
da attīstības plānā un realizē
jamajos projektos, gan tie, par
kuriem var teikt – emocionāli
svarīgi jums pašai.
Šogad darāmo darbu daudz.
Turpināsim infrastruktūras sakār
Nereti saka, ka svarīgākais
tošanas un vides labiekārtoša
nas pasākumus: novadā ielu un valsts un pašvaldības attīstībā
ceļu infrastruktūras atjaunošana, ir skaidrs plāns: šogad, vidējā
ielu apgaismojuma atjaunošana termiņā, ilgtermiņā. Izsakoties
un ierīkošana. Lielvārdē turpinā sportistu terminoloģijā, redzēt
sies Lāčplēša laukuma pārbūve, un saprast laukumu, proti, lai
Lāčplēša parka un apkaimes attīstī šodienas lēmumi nebūtu tikai
bas programmas izveide, Rembates atsevišķu sīku darbiņu haotis
ka darīšana, bet katrs darbs un
parka attīstī
uzdevums būtu kopsakarībās
bas 2. kārta, tai
ar nākotnes lielāku un plašāku
skaitā apstā
skatījumu uz novada attīstību.
dījumu
un
Kāds ir jūsu redzējums par
dendroloģisko
novadu, piemēram,
stādījumu vei
pēc pieciem, des
došana, spor
mit gadiem?
ta
laukuma
Darbs domē man
Laikam nepa
atjaunošana
ir iemācījis skatīt un
teikšu
neko
pie E. Kauliņa
vērtēt visu daudz
jaunu.
Un
Lielvārdes
tomēr
nākot
vidusskolas un
plašāk – visa novada
nē mūsu nova
sporta lauku
teritorijā, nevelkot
du redzu kā
ma projektēša
vietu, kurā vēlē
na pie Lielvārdes
“deķīti” uz vienu
tos dzīvot jaunās
pamatskolas,
pusi.
ģimenes,
senio
Daugavas
krastu
ri aktīvi pavadītu savas
sakopšana. Lēdmanē
ūdenstorņa remonts, gājēju vecumdienas, un ikviens iedzīvo
celiņa apgaismojuma izbūve, bet tājs ar lepnumu teiktu – es dzīvo
Jumpravā doktorāta ēkas ener ju Lielvārdes novadā. Ar sakārtotu
goefektivitātes
uzlabošana, infrastruktūru, mūsdienīgām izglī
Jumpravas vidusskolas ēdnīcas un tības iestādēm, daudzveidīgu inte
virtuves telpu remonts. Protams, rešu izglītības programmu piedāvā
turpināsim īstenot ES finansētos jumu un sociāliem pakalpojumiem,
projektus “Deinstitucionalizācija labiekārtotām atpūtas vietām,
un sociālie pakalpojumi perso sakoptiem parkiem un atjaunotām
nām ar invaliditāti” un “Veselības brīvdabas estrādēm. Novads, kurā
veicināšanas un slimību profilak notiek interesanti un saistoši kul
ses pasākumi Lielvārdes novadā”. tūras pasākumi ne tikai vietējā, bet
Nozīmīgs investīciju ieguldījums arī valsts mērogā. Novads ar bagā
būs ES projekti uzņēmējdarbības tīgu tūrisma piedāvājumu, sagla
attīstībai nepieciešamās publis bātām kultūras tradīcijām. Novads,
kās infrastruktūras izveidē, ener kurā ir labvēlīgi apstākļi uzņēmēj
goefektivitātes paaugstināšana darbības attīstībai. Esmu optimiste
Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā. un ticu, ka tā būs. Savukārt paš
Man personīgi emocionāli svarīgi valdībā savu darbu un investīcijas
ir pasākumi, kas saistīti ar Latvijas plānojam gan budžeta gada ietva
simtgadi novadā, mūsu ievēroja ros, gan trīs gadu termiņā, gan
mo novadnieku Gunāra Priedes, attīstības programmā iekļaujam
Edgara Kauliņa jubilejas pasāku pasākumus septiņu gadu termiņā.
mi, kuriem šogad atklāsim Goda Plānojam gan radošas idejas, gan
krēslus. Nozīmīga ir arī amatier praktiskus darbus, kas pašvaldī
mākslas kolektīvu dalība Vispārējos bai jāveic tuvākā vai tālākā nākot
nē. Investīciju plānā ir paredzē
Dziesmu un deju svētkos.

ti pasākumi, kuru īstenošanā būs
jāpiesaista Eiropas Savienības vai
citu ārējo finanšu avotu atbalsts.
Pasākumus visās jomās (izglītī
ba, kultūra, veselības un sociālā
joma, infrastruktūra u.c.) plāno
jam, ņemot vērā arī valstī noteiktās
reformas un pārmaiņas, analizējot
to ietekmi uz novada attīstību.
Pirms kļuvāt par novada
domes deputāti un iesaistījā
ties Lielvārdes pilsētas un nova
da politikā, bijāt skolotāja. Mēdz
teikt, ka skolotājs nav profesi
ja, bet dzīves aicinājums. Vai šis
aicinājums – pedagoga darbs –
palīdz arī, deputāta un vicemēra
pienākumus pildot?
Noteikti palīdz, jo deputāts nav
profesija, deputāti ir tautas vēlē
ti pārstāvji, un, vēlot deputātus,
iedzīvotāji pauž brīvo gribu un uzti
cību konkrētajiem kandidātiem.
Vēlētāji vērtē deputātu profesio
nālo pieredzi, cilvēciskās īpašības,
paveiktos darbus. Pedagoga darbā
neviena diena nelīdzinās cita citai.
Katra diena nes jaunu pieredzi.
Pedagogs ne tikai māca, bet arī
pats mācās. Tas ir darbs ar cilvē
kiem. Vissvarīgākais ir personīgais
piemērs. Ir jāsakrīt vārdiem un rīcī
bai. Arī deputātes un domes priekš
sēdētājas vietnieces amata pienā
kumus pildot, ir līdzīgi – katra diena
ir dinamiska. Tās ir tikšanās ar nova
da iedzīvotājiem, dažādu problēm
situāciju risināšana, pasākumu plā
nošana, darbs ar normatīvajiem
dokumentiem. Šajā saskarsmē ir
jāspēj gan pārliecināt, gan ieteikt,
gan iedrošināt, gan rādīt piemēru,
gan novērtēt. Līdzšinējā pieredze
palīdz man ikdienā pieņemt izsvēr
tus un pamatotus lēmumus.
Pedagoga darbs ir teju vai
ģimenes tradīcija. Kāpēc tieši
skolotāju dinastija?
Mamma 34 gadus nostrādāja E.
Kauliņa Lielvārdes vidusskolā. Jau no
mazotnes esmu bijusi skolā, vēro

Skolotājs, skola un viss ar skolu
saistītais vienmēr ir tas, kas vis
labāk parāda, kāda ir dzīve nova
dā. Ne velti saka, ka skola esot
visas pilsētas un novada spogu
lis. Kāds jums šķiet Lielvārdes
novads, ja skatās no šāda skatu
punkta – no kādreizējās skolotā
jas darba pozīcijas?
Ikdienā mēs bieži vien vai
rāk pamanām tās lietas, kas
nav izdevušās vai rada raizes.
Koncentrējamies uz problēmu pār
varēšanu, meklējam vainīgos.
Taču nenovērtējam to pozitīvo un
labo, kas jau sasniegts. Un tāpēc
laiku pa laikam der paskatīties
“no malas” un novērtēt sasniegto.
Mūsu novada bērniem un jaunie
šiem ir daudzveidīgas iespējas izglī
toties, attīstīt un pilnveidot savus
talantus sporta skolā, Mūzikas un
mākslas skolā, amatiermākslas
kolektīvos, interešu izglītības
centrā “Lielvārdi”. Vasaras brīvlai
kā nometnēs interesanti un satu
rīgi pavadīt laiku, ir iespēja strādāt
un iegūt pirmo darba pieredzi pie
vietējiem uzņēmējiem un pašval
dības iestādēs. Gan pedagogiem,
gan audzēkņiem ir iespēja pieda
līties dažādos projektos – mācīties
un apgūt jaunas prasmes. Mūsu
izglītības iestādēs strādā radoši
pedagogi, kuri spēj iedvesmot
savus audzēkņus. Protams, darāmā
vēl daudz, jo arī mūsu novada sko
las ietekmēs valsts izglītības refor
ma. Skolas videi ir jākļūst tādai, lai
skolēni vēlētos palikt novadā un
turpināt izglītību šeit.
Kāpēc nolēmāt iesaistīties
novada politikā? Kas bija galve
nais pamudinājums?
Vienmēr esmu bijusi sabiedriski
aktīvs cilvēks līdztekus saviem tie
šajiem darba pienākumiem. Aktīvi
sekoju visiem procesiem novadā,
piedalījos pasākumos. Man bija
vēlme iesaistīties novada attīstī
bas procesos un dot savu artavu.
Arī darba kolēģi skolā iedrošināja
kandidēt vēlēšanās. Pirms kļuvu
par domes priekšsēdētāja vietnie
ci, astoņus gadus biju deputāte un
Izglītības, kultūras un sporta komi
tejas priekšsēdētāja, tā uzkrājot
vērtīgu pieredzi. Lielvārde ir mana
dzimtā pilsēta un man ir svarīgi
piedalīties novada attīstībā.
Vadīt novadu nozīmē zināmā
mērā “upurēt” arī savu personī
go dzīvi un, pats galvenais, per
sonīgo laiku, lai varētu kārtīgi
un ar pilnu atdevi pildīt vicemē
ra pienākumus. Vai jums izdodas
samērot šīs lietas?
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Jā, dažādi pasākumi bieži vien
notiek vēlu vakarā vai brīvdienās
un svētkos. Es esmu iemācījusies
plānot savu laiku tā, lai varētu gan
pildīt darba pienākumus, gan pada
rīt mājas darbus, gan arī atpūsties.
Kādas ir tās tradīcijas,
vaļasprieki, dzīves “krāsošanas”
pasākumi, kurus tomēr joprojām
uzturat dzīvus?
Protams, brīvā laika tikpat kā nav,
bet man ļoti patīk agrās rīta stun
das brīvdienās, kad var palasīt kādu

Ģimenes vaļasprieks – sēņošana.

manas atmiņas. Šodien skatos uz
to, kā Lielvārdes novads pamazām
iegūst mūsdienīgu veidolu, kļūst
skaistāks un sakoptāks. Un par to
priecājos.

labu grāmatu. Man patīk “rušinā
ties” dārzā un vērot kā no maza
stādiņa izaug krāšņa puķe. Esmu
kaislīga sēņotāja. Cik brīnišķīga ir
pastaiga mežā! Gaiss smaržo pēc
rudenīgām lapām, rasas lāse vizuļo
zirnekļu tīklā un turpat sūnās lepni
gozējās baraviku saime.
Vai ir mainījušies jūsu vispārējie
uzskati, ja tā var izteikties, “par
dzīvi” un par novadu, kopš
pildāt deputātes un domes vadī
tājas pienākumus? Kā redzējāt
sevi un novadu tad, kad
kļuvāt par deputāti, un
kā redzat tagad?
Mēs bieži vien izsakām
viedokli un secinājumus
par lietām, cilvēkiem un
notikumiem neiedziļino
ties, neizpētot, neintere
sējoties. Piemēram, dzirdu
sakām: “Ko viņi tur domē
dara, viņi jau tikai kafi
ju dzer!” Tā tas no mutes
mutē arī aiziet. Bet, tikai
esot līdzās, strādājot ikdie
nā kopā, es redzu, cik liels
darba apjoms ir jāpaveic
speciālistiem. Tad jokojot
saku, ka domē vajadzētu
rīkot “atvērto durvju” dienu
novada iedzīvotājiem, lai
labāk izprastu darba spe
cifiku. Bet kopumā darbs
domē man ir iemācījis ska
tīt un vērtēt visu daudz pla
šāk – visa novada teritori
jā, ne tikai savas iestādes
vai sava pagalma ietvaros,
vērtēt atbilstoši likumdoša
nas normām, jo pašvaldība
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Mēdz teikt, ka Latvijā ir trīs
pozitīvā nozīmē izteikti lokālpat
riotiskas vietas – Liepāja, Cēsis
un, protams, Lielvārde. Vai pie
krītat šim apgalvojumam: liel
vārdieši stāv un krīt par savu
Lielvārdi? Ja jā, tad kā tas
izpaužas?
Visu lietu un notikumu virzītājs ir
cilvēks. Mūsu novadā jau no sen
dienām un arī šodien dzīvo un
strādā radoši un talantīgi cilvēki,
kas veido un uztur mūsu kultūras
un sporta tradīcijas. Kopj zemi,
rūpējas par bērniem un kopīgi svin
svētkus. Lielvārdieši ir patrioti un
lepojas ar savu piederību novadam,
kam ir īpaša vieta nācijas apziņā.

Goda krēsla Verai un Arvedam Paeglēm atklāšanā kopā ar krēsla autoru Aldi
Lambergu.
var rīkoties tikai likuma ietvaros (ko
bieži vien iedzīvotāji neņem vērā),
plānot finanšu līdzekļus tā, lai pēc
iespējas vairāk varam īstenot savas
kopīgās ieceres un nevilkt “deķīti”
uz vienu pusi.
Katram cilvēkam ir savs ska
tījums uz savu dzīvesvietu, savu
novadu. Kāds ir jūsu “personī
gais” Lielvārdes novads?
Atmiņās esmu saglabājusi savu
bērnības Lielvārdi. Kad ziemās kopā
ar draugiem bija jautri vizināties ar
ragaviņām no baznīcas kalna, kad
vasaras likās tik garas un pilnas

saules, kad peldējāmies Daugavas
līcītī. Vietējā mežiņā zināju katru
koku, katru taciņu. Pavasaros tik
skaisti ziedēja ievas un vizbulītes.
Jaukais laiks, ko pavadīju bērnu
dārzā (tagad tur atrodas veikals
“Maxima”). Bezgalīgi garās rindas
pie komisijas veikala pēc piena
stikla pudelēs. Cilvēki vairāk pārvie
tojās ar velosipēdiem, bet ar mašī
nu izbrauca tikai svētdienās. Darbs
vasarā kolhoza “Lāčplēsis” laukos,
siltumnīcās. Kā dzīvība kūsāja pie
kolhoza kantora, kur atradās arī
klubs un ēdnīca! Esmu zināma vēs
tures laika posma lieciniece, tās ir

Jūsu novēlējums novadam un
novadniekiem – kā jau pirmajā
gada numurā pienākas.
Laika ritums ir nepielūdzams –
tas nepiestāj ne pie sīkām nedie
nām, ne lieliem laimes mirkļiem,
tas skaita dienas, stundas un sekun
des vienā ritmā. Un mums neat
liek nekas cits, kā turēt tam līdzi!
Paņemsim no aizejošā gada tikai
gaišākās atmiņas, diženākos darbus
un iedvesmojošākos sasniegumus!
Sāksim Jauno gadu ar pārdrošām
vēlmēm, tālejošiem mērķiem un
apņemšanos paveikt to, kam varbūt
mazliet pietrūkst drosmes! Ticēsim,
noticēsim un rīkosimies!

Ainars Vladimirovs

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lāčplēsis” izvērtē
2017. gadu ikgadējā gada balvas ceremonijā “Zelta ķepa”
Grūti atcerēties otru tik lietainu vasaru kā aizvadītajā 2017.gadā.
Grūti atcerēties otru tik bagātu gadu ar koncertiem un piedzīvo
jumiem VPDK “Lāčplēsis” darbībā. Tādēļ 31.decembrī kolektīvs
atskatās uz aizvadīto gadu caur gada balvas “Zelta ķepa” prizmu,
uzaicinot uz otro, gadskārtējo ceremoniju visus dejotājus un viņu
ģimenes.
Kā balvu pasniegšanas ceremo tās realizēšanu, ieskaitot pat video
nijas atklāšanas uzrunā norāda sveicienu no tālienes nodrošināju
kolektīva vadītājs Andris Koknevičs, mu, kolektīva dejotāji visi kopā un
tepat Lielvārdē un Rīgā (kultūras katrs atsevišķi saka paldies Evitai
pilī "Ziemeļblāzma"), Inčukalnā, Taburei un viņas ģimenei. Evitai,
Carnikavā, Līvānos un Liepājā, kura visu gadu kā fiziski, tā emocio
un pavisam tālajā Gruzijā kopā ir nāli uztur kolektīvu formā, neatlaidī
dejots 11 koncertos. Paši dejotā gi darbojas kolektīva mākslinieciskā
ji izceļ trīs no tiem – ar pietāti pret sasnieguma celšanā, uzņemoties kā
Latvijas valsts brīvības cīņu piemi repetitora, tā visus citus “cilvēka-or
ņas dienu kolektīva organizēto kon ķestra” pienākumus, lai kolektīvs ir
certu „Ar liesmiņu sirdī” Lielvārdē Kolektīvs kā uz skatuves dēļiem, tā
11.novembrī; kolektīva draugu aiz tiem.
Bez Latvijas 100-gades Deju svēt
VPDK “Bandzenieki” 5 gadu jubile
jas koncertu “Mūsu stāsts” Liepājā ku uzveduma “Māras zeme” obli
2.decembrī un “pārpasaulīgajā” gātā repertuāra dejām “Dievs, sargi
novadu un valstu koncertā, pašu Dzimteni” un “Pats par savu naudu
dejotāju izlolotajā no idejas pirm dzēru”, kuras veiksmīgi tiek nodejo
sākumiem atceļā no Gruzijas līdz tas Ogres deju apriņķa skatē 2.aprī
pēdējam deju solim Lielvārdes kul lī, tiek apgūtas jaunas un atkārtotas
tūras namā – “Mans Gruzijas stāsts” jau pārbaudītas un iedejotas vērtī
28.oktobrī. Varbūt aizsākta jauna bas kā „Pie dieviņa gari galdi”, „Es
tradīcija – vasaras ceļojuma iespai mācēju danci vest”, „Kursas goda
dos un uzkrātajā enerģijā dalīties dancis” u.c. VPDK “Lāčplēsis” dejotā
ar draugiem, izdejojot tos uz skatu ji par 2017.gada deju atzīst “Visam
ves? Kopīgs paldies tiek teikts Santai cauri iet” Jāņa Purviņa horeogrāfijā.
Teivānei, kura vispirms visus “aiz Kāpēc? Varbūt iemesls tam ir kopī
sūtīja” uz Gruziju. Par deju uzstā gā Līgo dienas un Jāņu nakts pava
dīšanu un organizatorisko darbu, dīšana viesmīlīgās dejotājas Ilzes
gatavojoties Starptautiskajam tautu Stepiņas ģimenes sētā – Visi meži
deju un mūzikas festivālam Gruzijas guņos dega, visi ceļi atslēgām, Ar
kalnos aizvadītā gada augustā, par Dieviņa palīdzību visam gribu cauri
pēc-ceļojuma koncerta ideju un iet...?

Ar Dieviņa palīdzību un VPDK
“Lāčplēsis” prezidenta Aināra
Bajinska gādību un negulētu nakšu
ieguldījumu, tiek izdarīts viss, lai
piesaistītu publisko finansējumu
un deju kolektīvam sagādātu etno
grāfiski pareizu Lielvārdes novada
tautas tērpu. Tādējādi jau ieplāno
jot kārtējo pasākumu 2018.gada
8.aprīlī – Lielvārdes etnogrāfisko
tērpu godināšanas svētkus ar tērpu
parādi. Ainārs piedalās visos tērpu
tapšanas procesos, sākot ar tērpu
materiālu iegādi līdz tā pārtapšanai
gatavā tērpā, līdzdarbojoties bied
rībā “Lāčplēsis dejo” kopā ar Santu
Teivāni, organizējot biedru darbu
un piesaistot papildus finansējumu
deju kolektīva vajadzībām.
Aizvadītajā gadā kolektīvam ir
pievienojušies vairāki jauni dejotāji
un par gada veiksmīgo debiju kolek
tīvā balsojuma rezultātā tiek atzīts
klaida latvietim raksturīgā dabis
kā smaida īpašnieks Ivars Kalns.
Par gada daudzsološo izaugsmi, par
neatlaidību un rūpību pret deju kolē
ģiem nominācijā “Gada dejotājs”
tiek apbalvoti pat divi dejotāji –
Kristaps Strazds un Renārs Pinka.
Piedzīvojumi izbraucienos un
sadančos, atmiņas, kuras uzvirmo
smieklu jūrā, izskanot kādam no
teicieniem, kuru saprot tikai savē
jie. Savējie – VPDK “Lāčplēsis” dejo
tāji. Mēs varam teikt paldies par
to, ka esam viens otram un esam
uz “viena viļņa”. Ja arī nesakām to
skaļi, tad domājam gan. Un aizva

Deju kolektīvs "Lāčplēsis" ar ģimenēm gada balvas ceremonijā “Zelta ķepa”.
dītais gads tam ir visīstākais pierā
dījums, kurš darījis mūs bagātus, jo
„mums pieder viss, kas ar mums ir
noticis”.
Kā kolektīva tērpu “guru” Daiga
Kļaviņa, kura visu gadu rūpējas par
katru dejotāju un katru vīli tērpā,
un bez kuras, iespējams, valdītu
“drāma” un haoss tērpu noliktavā,
ir teikusi: “Esmu pārliecināta, ka vie
nīgais, kas mani mudina virzīties uz
priekšu, ir mīlestība uz to, ko daru,
ne tikai ikdienā, bet arī pirmdienu un
ceturtdienu vakaros, kad esmu kopā
ar Jums! Deja – tā ir mūsu sirdslieta,
kas aizpilda daļu no mūsu ikdienas.
Gribētos ticēt, ka vienīgais veids, kā
būt patiesi apmierinātam, ir ticēt
tam, ka mēs darām lielisku darbu un
spējam būt vienoti, jo vienotība ir
mūsu panākumu atslēga!!!”
Bet... TĀ VISA nebūtu, ja nebū

tu skatītāju. Ja nebūtu to, kurus
interesē latviešu tautas deja, viņi
apmeklē koncertus un aplau
dē, iedvesmojas paši un iedves
mo mūs – VPDK “Lāčplēsis” dejo
tājus. Sakām lielu paldies kultū
ras namam “Lielvārde”, Lielvārdes
novada pašvaldībai, visiem mūsu
draugu kolektīviem, šuvējai Dacei
Šīmanei-Kalnozolai, k/n dežurantei
Lilitai Leščinskai un visiem pārē
jiem dažādu darbu un darbiņu darī
tājiem! Pateicamies mūsu biedrī
bas “Lāčplēsis dejo” atbalstītājiem
par ziedojumiem! Liels, liels paldies
visiem mūsu lieliskajiem pasākuma
“Zelta ķepa 2017” organizatoriem
un vadītājiem!
Lai Jaunajā 2018. gadā visas die
nas ir baltas, domas gaišas un sapņi
piepildās!

Deju kolektīvs "Lāčplēsis"
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Starosim
kopā!
13. janvārī Lielvārdē norisinājās
„Goda apļa” svētku pasākums
Lielvārdē. Festivāls “Latvijas
Goda aplis” ir viens no Latvijas
valsts simtgades programmas
notikumiem. To rīko biedrība
“Staro100” sadarbībā ar novadu
pašvaldībām, kultūras centriem
un namiem, novadu iedzīvotā
jiem un uzņēmējiem, kā arī Kul
tūras ministrijas Latvijas valsts
simtgades biroju. Mēs esam
lepni, ka Goda aplis viesojās
pie mums, Lielvārdes novadā.
Latvijas simtgades gadā tieši
šis pasākums aizsāk simtgades
svētkus.
Lielvārde Latvijas kartē ir ierak
stīta ar spēcīgiem burtiem, to ir
izdarījuši diženi cilvēki ar diženiem
darbiem. Lielvārdes vārdam apkārt
vijas Lielvārdes josta, ar ko mēs
lepojamies gadu gadiem. Un tieši
tāpēc kā savu gaismas objektu mēs
izvēlējāmies Lielvārdes jostas pro
jekciju. Mazu daļiņu no Lielvārdes
jostas tapšanas procesa bija iespēja
redzēt uz kultūras nama “Lielvārde”
fasēdes. Vēl varēja klausīties eposa
“Lāčplēsis” lasījumu jauniešu teāt
ra studijas “Degsme” (režisore Aija
Krompāne) izpildījumā, kas deva
īpašu atmosfēru. Pasākumu ievadī
ja aizraujoša ekskursija, kuru vadī

Ekskursijas laikā varēja uzzināt arī to, ka kafejnīcas vietā Daugavas krastā bijis barona Rautenfelda tējas namiņš.

Beatas Kempeles foto

ja Juris Lastmanis. Plkst. 18:00 visi
bija laipni aicināti uz jauniešu deju
kolektīvu sadanci “Jauno gadu uzsā
kot, Gaismas aplī iedejot!”, kur JDK
“Pūpolītis” un viņu talantīgā māk
slinieciskā vadītāja Iluta Mistre ar
lepnumu uzņēma savus draugus no
visas Latvijas.
Šis bija viens no pasākumiem,
kurš ļāva atcerēties, cik mūsu novads
ir bagāts. Manuprāt, ar starojumu
uzsākts Latvijas simtgades gads būs
krāšņs un patīkamiem pārsteigu
miem bagāts. Starosim kopā!

Dita Vīksna,

kultūras nama „Lielvārde”
pasākumu organizatore

Gaismas objekts – Lielvārdes jostas projekcija.					

Ainas Trasūnes foto

Sadarbībā ar jauniešiem

Kafija ar politiķiem

Eposa “Lāčplēsis” lasījums jauniešu teātra studijas “Degsme” sniegumā.
Beatas Kempeles foto
Autores foto

5. janvārī kultūras namā “Lielvārde” norisinājās Lielvārdes novada pašvaldības projekta “Runā, dari un
maini” pirmā aktivitāte – saruna “Kafija ar politiķiem”.
Saruna kopā pulcēja 40 jauniešus
un 10 lēmumu pieņēmējus.
Projekta vispārējais mērķis ir stip
rināt un veicināt jauniešu iniciatīvu,
lai radītu jauniešu piederības apziņu
Lielvārdes novadam. Projekta tiešais
mērķis ir jauniešu un lēmumu pie
ņēmēju diskusijas rezultātā izveido
tas vismaz 3 rekomendācijas, kuras
palīdzēs īstenot Jaunatnes politikas
prioritāros uzdevumus.

Disusiju vadīja neformālās izglītī
bas apmācību vadītāja Ieva Garjāne.
Diskusijas jautājumi:
• Kas varētu palīdzēt jauniešiem
tikt galā ar stresa situācijām un krī
zes periodiem?
• Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt
kritisko domāšanu un medijpratību?
• Kam būtu jāmainās, lai pada
rītu lauku reģionus pievilcīgākus
jauniešiem?

• Kādu lomu jaunieši var spēlēt
dabas aizsardzībā?
• Kādām fiziskām telpām ir jābūt
pieejamām jauniešiem?
Projekts īstenots Izglītības un
zinātnes ministrijas Jaunatnes poli
tikas valsts programmas 2017.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.

Zita Bērziņa,

Jaunatnes lietu speciāliste

Svētkos izdalītas 135 svētku paciņas
Jau par tradīciju Lielvārdes novadā kļuvusi labdarības akcija, kura notiek, sadarbojoties Borisa un
Ināras Teterovu fondam, Lielvārdes Attīstības fondam un Lielvārdes novada Jauniešu domei.
Šogad 135 svētku paciņas tika
izdalītas ziemassvētku pasākumos
gan senioriem, gan cilvēkiem ar

invaliditāti. Paldies cilvēkiem, kuri
iesaistās šajā akcijā un palīdz ieprie
cināt svētkos cilvēkus, kuriem tas ir

ļoti svarīgi!

Zita Bērziņa,

Jaunatnes lietu speciāliste

Jauniešu deju kolektīvu sadancis “Jauno gadu uzsākot, Gaismas aplī iedejot!”
kultūras namā „Lielvārde”.			
Ainas Trasūnes foto
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Paldies par „Latvijas Samariešu
apvienības” pasākumu bērniem!

2018. gada 6. janvāra rīts
Jumpravas kultūras namā sākās
ar lielu rosību, jo jaunās un
topošās mammas ar bērniem
bija ieradušās uz „Jumpravas
māmiņu kluba” atklāšanas
svētkiem!
Pirmajā tikšanas reizē pulcējās 16
māmiņas. Viesos bija ieradusies arī
divu bērnu mamma, blogere, televī
zijas personība Kristīne Virsnīte. Viņa
ar patiesu un emocionālu stāstījumu
dalījās savā personīgajā pieredzē –
kā tas ir, būt divu bērnu mammai,
ko šajā laikā ir ieguvusi un no kā
nācies atteikties. Iedrošināja mam
mas grūtos brīžos nekautrēties un
vērsties pēc palīdzības, jo būt mam
mai 24/7 ir ļoti grūts darbs un katrai
reizēm ir vajadzīgs brīdis, lai atgūtu
spēkus. Tāpat guvām nelielu ieskatu
par raidījuma „Māmiņu klubs” dar
bību un iedvesmu turpināt uzsākto.
Lai mammas vairāk varētu klau
sīties un iesaistīties sarunā ar lek
tori, papildus darbojās bērnistaba,
kur lielos bērnus pieskatīja un ar
viņiem rotaļājās Jumpravas Jauniešu
domes brīvprātīgās meitenes Ilva,
Zane, Jana un Amanda.
Pēc sarunas ar lektori mammas
dalījās iespaidos un pārrunāja turp
māko „Jumpravas māmiņu kluba”

Pasākuma dalībnieki pie lielās „Lido” egles”.

Māmiņu kluba atklāšanā Jumpravā.
darbību, baudīja tēju un ļāvās saru
nām brīvā gaisotnē. Mammas atzi
na, ka tas viņām ir vajadzīgs un
noderīgs. Bērni atzinīgi novērtēja
bērnistabu, jo nevēlējās doties prom.
Vēlamies teikt paldies – Jumpravas
kultūras namam par siltām un mājī
gām telpām, Jumpravas Jauniešu
domei par četrām aktīvām un atbil
dīgām bērnu pieskatītājām.
Nākamā tikšanās reize paredzēta
2018. gada 17. februārī plkst. 10.30
Jumpravas kultūras namā, kopā
ar mums būs biedrības „Latvijas
Sarkanais krusts” Viduslatvijas
komitejas priekšsēdētāja, vispārē
jās pirmskolas izglītības iestādes

„Zvaniņš” un Jumpravas vidussko
las medicīnas māsa, pirmās palīdzī
bas pasniedzēja Ruta Liepiņa, kura
vadīs lekciju par bērna drošu vidi
mājās un kā sniegt pirmo palīdzību
bērniem un zīdaiņiem apdegumu,
kodumu, aizrīšanaās un atdzīvināša
nas gadījumos.
Māmiņas, kuras vēlas pieda
līties, aicinām pieteikties elektro
niski, sūtot e-pastu uz Jumpravas.
maminuklubs@gmail.com (norādot
vārdu, uzvārdu un telefona numuru)
līdz š.g. 15. februārim.
Uz drīzu tikšanos!

Māmiņas Jana un Baiba

Mīļie Lielvārdes novada iedzīvotāji!
Lielvārdes Attīstības fonda vārdā apsveicu Jūs šajā jaunajā, 2018. gadā! Latvijai liela jubileja – 100!
Lielvārdes Attīstības fondam ne tik liela, bet tomēr vērā ņemama – 15!
Būsim pozitīvi noskaņoti un radoši... paskatīsimies
uz ierasto ar svaigu skatu un attieksmi... iemācīsimies
redzēt kopsakarības, redzēt nedaudz tālāk par šodienu...
Novēlu lai šis jubileju gads būtu visiem visu laiku

labākais... mūsu novadam un ikkatram tā iedzīvotā
jam!

Ilze Kreišmane,

LAF valdes priekšsēdētāja

„Mirdz balta mana dvēselīte”
Sirsnīgs Ziemassvētku kocerts “Mirdz balta mana dvēselīte” tika aizvadīts 26.decembrī Lielvārdes
Evaņģēliski luteriskajā baznīca. Koncertu otrajos Ziemassvētkos Lielvārdes iedzīvotājiem gluži kā dāva
nu pasniedza bērnu vokālā studija “Mikauši” un viņu vadītāja Baiba Klepere, koncertmeistars Antonijs
Kleperis, kā arī sieviešu vokālais ansamblis “Pusnakts stundā” (vadītāja Baiba Klepere, koncertmeis
tars Antonijs Kleperis).
Koncerta apmeklētāji ar lielu prie
ku vēroja, gan mazākos mikaušus,
kuri ar lielu sparu un prieku mēģi
nāja piedziedāt visu baznīcu, gan
lielākos audzēkņus, kuri ar savām

dziesmām spēja radīt Ziemassvētku
sajūtu. Skatītāju acis ar katru dzies
mu iemirdzējās arvien spilgtāk un
lika noticēt mūzikas spēkam. Lielu
paldies jāsaka mācītājam Ingum

Dāboliņam par viesmīlību, Baibai un
Antonijam Kleperiem par radošu un
sirsnīgu darbošanos. Ar nepacietību
gaidīsim nākamos koncertus!

Dita Vīksna

Ar dziesmām gaidīsim
Tuvojas Gunāra Priedes 90 gadu piemiņas diena (2018.g ada 17. martā). Lielvārdes teātris to sācis
atzīmēt ar komēdijas “Saniknotā slieka” iestudējumu 2017. gada 1. decembrī.
Janvārī paredzēta “Saniknotās sliekas” izrāde rakst
nieka mājā Upes ielā 6b. (Ieeja ar ielūgumiem, jo vietu
skaits ierobežots.)
16. februārī noskatīsimies lielvārdiešu leģendārās
izrādes “Normunda meitene” (režisore Elza Cīrule)
arheoloģiju un izdziedāsim dramaturga iecienītās dzies

mas, kas paredzētas viņa lugās. Piedalīsies vokālais
ansamblis “Lielvārdietes”.
Gaidīsim visus teātra spēlētājus, izrāžu un dziesmu
cienītājus Lielvārdes Dienas centrā piektdien, 16. feb
ruārī plkst. 13.00.

Dzidra Bļodone

Sports

Lielvārdieši kaldina "Rembate Legacy" uzvaru
9. decembrī Jelgavā notika Latvijas čempionāts svaru stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma, kurā spor
ta kluba “Rembate Legacy” veterāni 19 komandu konkurencē izcīnīja godpilno trešo vietu, trešā vieta
arī rembatiešu meitenēm, bet Raimonds Liepiņš uzstādīja jaunu Latvijas rekordu.
Sacensību atklāšanas ceremonijā
tika apbalvoti aizejošā gada labā
kie sportisti un komandas. Sporta
klubs “Rembate Legacy” saņēma
Latvijas kausu un balvu kā gada
labākā komanda svaru stieņa spie
šanā guļus. 38 komandu konkuren
cē mēs bijām spēcīgākie, pārspē

jām konkurentu komandas no visas
Latvijas. Īpaši gribētos izcelt mūsu
komandas veterānu vecuma grupā
40+ – smagsvaru Dzintaru Rogu,
kurš Latvijas čempionātā svaru stie
ņa spiešanā ar ekipējumu izpildīja
sporta meistara normatīvu, kate
gorijā virs 120 kg Dzintars uzspie

da 220 kg smagu stieni. Rembate ir
lepna par Dzintara sasniegumiem.
Sporta klubs “Rembate Legacy”
sastāvā 7 lielvārdieši – Dzintars
Roga, Annija Roga, Agnese Roga,
Jānis Dzērve, Vija Dzērve, Valdemārs
Madalāns, Baiba Krauze.

Aivars Gailītis

Vēl pagājušā gada nogalē, 15. decembrī Lielvārdes novada sociālās
darbinieces parūpējās par iespēju novada skolu 35 audzēkņiem
piedalīties Latvijas Samariešu apvienības Labdarības pasākumā
atpūtas kompleksā „Lido”, Rīgā.
Pasākumā bērni tika iepriecināti
ar jaukām svētku dāvanām, gardām
pusdienām un piparkūku krāsošanu.
Bērnus apciemoja arī Latvijas polici
jas talismans Runcis Rūdis, kurš stās
tīja par drošību uz ceļa. Pasākuma
vadītāji bērniem sniedza informāciju
par Samariešu kustību, par brīvprātī
go darbu un par apvienības atbalstī

tāju – Vācijas Policijas asociācijas un
Vācijas vēstniecības Rīgā dalību lab
darības pasākumos.
Paldies Latvijas Samariešu apvienī
bai par dāvāto pasākumu! Īpašs pal
dies arī SIA „Jurro buss” īpašniekam
Jurim Aveniņam un autobusa šoferim
Pēterim Ivuškānam, kuri laipni aizve
da uz pasākumu bez maksas.

Paldies par „Laimas” labdarības
namiņa dāvanām bērniem!
Šoziem mūsu novada 125 bērniem no trūcīgām ģimenēm un
maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm bija iespēja piedalīties
„Laimas” Labdarības akcijā un saņemt sen kārotas dāvanas, kuras
bērniem visa decembra garumā sagādāja ģimenes un uzņēmumi
gan no Rīgas, gan citām pilsētām un pagastiem.
«Laimas namiņa» labdarības pro
jekts šogad norisinājās jau sesto
reizi, un kopā, kopš 2012.gada, pro
jekta ietvaros ir piepildīti vairāk nekā
3700 Latvijas bērnu Ziemassvētku
sapņi. Namiņš arī šoziem darbojās
pašā Rīgas sirdī pie «Laimas» pulk
steņa. Lai piedalītos akcijā, novada
sociālā dienesta darbinieces kopā
ar sociālajiem pedagogiem veido
ja bērnu sarakstus, kopā ar bēr
niem zīmēja apsveikuma kartiņas un
rakstīja vēstules par sapņu dāvanām.
Visas kartiņas tika izvietotas labdarī
bas namiņā, kurā šajā gada nogalē
kopā bija iespēja piepildīt kādu no
1600 bērnu sapņiem no 12 dažā
diem novadiem. Dāvanas tika gan
aizvestas uz mājām, gan pasnieg
tas nelielā pasākumā Jumpravā, kur
bērni varēja izmēģināt spēlēt uz
pēdu klavierēm. Visi bērni saņē

„Laimas namiņa” dāvanu pasniegšanas pasākums Jumpravas
pagastā, koncertēšana uz pēdu
klavierēm.
ma sarūpētās dāvanas un pateicas
visiem to gādātājiem!
Lai arī nākamajos Ziemassvētkos
atkal tiek piepildīts kāds liels vai
mazs bērnu sapnītis!
Veiksmi akcijas organizatoriem un
labdarības namiņa čaklajiem rūķī
šiem!

Paldies par Ziemassvētku
labdarību Jumpravas vientuļajiem
pensijas vecuma ļaudīm!
Ziemassvētki vienmēr ir cerību, gaidīšanas un dāvanu laiks. Arī
šoziem Jumpravas sociālās darbinieces parūpējās, lai 24 pagasta
vientuļo pensijas vecuma ļaužu mājās tiktu sagaidīts svētku laiks
ar gardumiem klātu galdu, kuru palīdzēja sarūpēt Jumpravas pa
gasta atsaucīgie uzņēmumi:
SIA „GM Helicopter”, Dzelmēs;
SIA „Rožlejas 44”, Dzelmēs;
SIA „Baltijas delikateses” (veikals
„Elvi” Jumpravā);
SIA „Māris un Co”, (veikals „Lats”
Jumpravā);
Māras aptieka, Jumpravā;
z/s „Kumelītes” (Pētera Vilcāna
ģimene);
z/s „Lizetiņas” (Lubginu ģimene);
z/s „Gaiļi” (Māra Skudras
ģimene);
Degvielas
uzpildes
stacija
„Virši-A”, Dzelmēs.
Šogad īpašu pārsteigumu sagādā

ja arī mazie Jumpravas vidusskolas
skolnieki no 3. klases (audzinātāja
E.Ulme), kuri pārsteidza un ieprieci
nāja dāvanu saņēmējus ar pašu krā
sotām svētku krūzītēm un skaistiem
dzejolīšiem.
Paldies arī Jumpravas sidrdarim
Mārim Plūmem par gardajiem karst
sidriem, kurus varēja laimēt pasāku
ma apmeklētāji Jumpravas kultūras
namā Ziemassvētku pasākumā pen
sijas vecuma ļaudīm un personām
ar invaliditāti.

Diāna Keiviša,

sociālā darbiniece
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Lielvārdē
KULTŪRAS NAMĀ „LIELVĀRDE”
20. janvārī plkst. 16.00 un 21.
janvārī plkst. 18.00 Lielvārdes
Tautas teātris piedāvā Gunāra
Priedes lugu “Saniknotā slie
ka”. Režisors Kārlis Lišmanis.
Scenogrāfija, tērpu skices Taiga
Kalvišķe. Muzikālais noformējums
Modris Krūmiņš. Izrādes vadītāja,
sufliere Līga Lūse. Izrādes tērpu
šuvēja Inga Kārkliņa.Grimētāja
Ruta Krūmiņa. Izrādē piedalās:
Ēriks Karpovičs, Jānis Mazitāns, Vita
Mazitāne, Skaidrīte Tilaka, Niks
Žugs. Izrāde tapusi ar Lielvārdes
novada domes kultūras projekta
atbalstu. Izrāde veltīta dramaturga
Gunāra Priedes 90.dzimšanas die
nai. Ieeja 2 eiro. Izrāde notiek teātra
telpā, tāpēc vietu skaits ierobežots.
20. janvārī plkst. 16.00 Liel
vārdes novada Mūzikas un
mākslas skolas akardeonistu un
draugu koncerts.
27. janvārī plkst. 17.00 deju
repertuāra pārbaudes koncerts
„Pa dejas ceļu”. Piedalās Ogres,
Ķeguma un Lielvārdes novadu deju
kolektīvi, kas gatavojas Vispārējo
latviešu Dziesmu un deju svēt
ku lieluzvedumam “Māras zeme”.
Biļetes cena 2 eiro.
3. februārī Meteņu dienas tra
dīciju pasākums ar programmu
visai ģimenei.
10. februārī plkst. 18.00 vidē
jās paaudzes deju koletīvu sadan
cis “Ar mīlestības pinekļiem”.
17. februārī plkst. 17.00 deju
repertuāra pārbaudes koncerts
“Pa dejas ceļu”. Piedalās Ogres,
Ķeguma un Lielvārdes novadu deju
kolektīvi, kas gatavojas Vispārējo
latviešu Dziesmu un deju svēt

ku lieluzvedumam “Māras zeme”.
Biļetes cena 2 eiro.
25. februāris plkst. 12.00 inte
raktīva izrāde bērniem un vecā
kiem “Kā kļūt par varoni?”.
Biļešu cena 3 eiro un 5 eiro.

JUMPRAVĀ
No 10. janvāra līdz 31. jan
vārim Jumpravas kultūras nama
foajē – izstāžu zālē Ludviga
Bērziņa gleznu izstāde “Notvert
netveramo”.
No 3. februāra līdz 7. martam
Jumpravas kultūras nama foajē
– izstāžu zālē kāzu fotogrāfes
Sindijas Ofmanes fotoizstāde
“Solījums”.
20. janvārī plkst. 17.00
Jumpravas kultūras nama pagal
mā Barikāžu un Trešās atmodas
sarīkojums. Sarunas pie ugunskura
ar Barikāžu dalībniekiem un Trešās
atmodas līdzgaitniekiem. Piedalās
Vides aizsardzības kluba dibinātājs
– dzejnieks Arvīds Ulme, atmo
das dziesminieki Haralds Sīmanis
un Uldis Ozols. Kopīga jumpravie
šu vārītās pupiņu zupas baudīšana
(sadarbībā ar Z/S “Kumelītes”).
20. janvārī plkst. 19.00 Jum
pravas kultūras namā doku
mentālā filma “Vēsture aiz
kadra”. Aiz katra leģendāra kino
kadra stāv cilvēki, kas to uzfilmē
ja… Pirmo reizi kopš Latvijas neat
karības atjaunošanas kino doku
mentālisti, kas iemūžināja Trešās
atmodas notikumus stāsta, kā tapa
labi pazīstamie kino materiāli, kas
kļuvuši par neatņemamu Latvijas
vēstures daļu. Režisors Romualds
Pipars, mūzikas autors – Mārtiņš
Brauns. Ieeja bez maksas
3. februārī plkst. 18.00 Jum
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pravas kultūras namā jauniešu
deju kolektīvu sadancis “Mēness
Sauli dancī veda”. Sadancos –
“Jaunība” (Jelgava), “Liedags”
(Ventspils), “Pūpolītis” (Lielvārde),
“Ābeļzieds” (Ogresgals), “Spole”
(Ikšķile), “Spiets” (Laubere),
“Kande” (Cēsis), “Jumpraviņa”
(Jumprava). Ieeja bez maksas.
17. februārī plkst. 19.00 Jum
pravas kultūras namā vaka
ra muzikālā saruna ar brāļiem
Ziemeļiem “Mīlestība – kompro
misa spēle”. Biļetes cena iepriekš
pārdošanā 3 eiro, pasākuma dienā
4 eiro, galdiņu rezervācija pa tālru
ni 25450061 vai e-pastā knjumpra
va@lielvarde.lv. Apmeklētāju skaits
ierobežots!

LĒDMANĒ
19. janvārī plkst. 18.00 Lēd
manes ģimeņu centrā “Aivas”
Vinetas Grīnbergas sveču lieša
nas nodarbība un augu sīrupu
degustācija. Biļetes cena 5 EUR.
Lūdzam pieteikties ģimeņu centrā
līdz 17.janvārim.
27. janvārī plkst. 16.00 Lēd
manes
pamatskolas
spor
ta hallē koru koncerts “Ziemas
spēles 6”, piedalās Olaines jauk
tais koris ‘Dziesma’, jauktais koris
“Suntaži”, Aizkraukles vīru ansamb
lis ‘Staburags” un sieviešu koris
“Lēdmane”.
4. janvārī plkst. 14.30 Lēd
manes ģimeņu centrā “Aivas”
Suntažu amatierteātra "Sauja"
izrāde “Dejas Lūnasas svētkos”.
Biļetes cena 2 eiro.
10. februārī plkst. 16.00
Lēdmanes
ģimeņu
centrā
“Aivas” Lēdmanes tautas namā
vokālo ansambļu koncerts
“Māras ziedu vainagā”.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2018. gada 15. februārī.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 8. februāris.
„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4530 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®”.

Lielvārdes pilsētas
bibliotēkas darba laiks
2018. gadā
Pirmdiena 11.00 – 19.30
Otrdiena 10.00 – 18.00
Trešdiena 10.00 – 18.00
Ceturtdiena 11.00 – 19.30
Piektdiena 10.00 – 17.00
Sestdiena 10.00 – 14.00
Svētdiena – slēgts
Katra mēneša pēdējā
ceturtdiena – metodiskā diena,
apmeklētājiem slēgts.
Piedalās Aizkraukles vīru ansam
blis un sieviešu vokālais ansamblis
“Spīdala”, Salaspils senioru vokālais
ansamblis “Viktorija” un Lēdmanes
dāmu vokālais ansamblis “Stari”.

Mūžībā aizgājis „Zilā Krusta” prezidents Kārlis Dreimanis
4. janvārī 73 gadu vecumā mū
žībā aizgājis Lēdmanes pagasta
evaņģēlisko kristiešu draudzes
„Zilais Krusts” prezidents Kārlis
Dreimanis.
2013. gadā par aktīvu sabied
risko darbību, nesavtīgu palīdzī
bu līdzcilvēkiem un ieguldījumu
Lēdmanes pagasta vides sakārtoša
nā un tūrisma objektu izveidē Kārlis
Dreimanis bija saņēmis pašvaldības
apbalvojumu „Goda Lielvārdietis”.
2006. gadā Kārlis Dreimanis
nominācijā „Caur ērkšķiem uz
zvaigznēm” saņēma apbalvojumu
„Latvijas lepnums”.
Evaņģēlisko kristiešu drau
dzes „Zilais Krusts” vadītāja Kārļa
Dreimaņa vadībā ar Dieva vārdu no
dažādiem netikumiem centās tikt
vaļā dzīves pabērni, kuri bija kļu
vuši lieki mūsu sabiedrībai – bijušie
cietumnieki, narkomāni un alkoho
liķi. Kārļa gādībā bija ap 200 cilvēku
– Rīgā, Kabilē un Lēdmanē.
2007. gadā gadā Lēdmanē Kārļa
Dreimaņa vadītā evanģēlisko kris
tiešu draudze „Zilais Krusts” bija
nopirkusi lauku īpašumu ar 50 hek
tāriem zemes un dzirnavu drupām.
Tur viņi bija nolēmuši paveikt neie
spējamo – pašu spēkiem uzbūvēt
kapelu un rehabilitācijas centru.
Ir paveikts daudz vairāk – uzbū
vēts un labiekārtots rehabilitāci

jas centrs, jaunajā kapelā ik die
nas notiek dievkalpojumi, tapu
si Trušu karaliste, atklāta Baskāju
taka, kempings, jaunlaulāto tilts.
Lēdmane kļuvusi par ievērojamu
novada tūrisma objektu. Jau pie
cus gadus Lēdmanē notiek kris
tīgās mūzikas festivāls, uz kuru
brauc mūziķi no Latvijas un Eiropas.
Te notiek vasaras nometnes bēr
niem no nelabvēlīgām ģimenēm.
Šo gadu laikā Lēdmanē patiesi noti
kuši Dieva brīnumi.
Lielvārdes novada pašvaldī
ba izsaka dziļāko līdzjūtību Kārļa
Dreimaņa ģimenei un tuviniekiem,
kā arī visai „Zilā Krusta” draudzei.
Ceram, ka Kārļa uzsāktie labie darbi
tiks turpināti, un idejas realizēsies
draudzes cilvēku un visas sabied
rības labā.
Dzintars Sprivulis:
Ar Kārli cieši sadarbojāmies jau
piecus gadus – tik ilgi Esplanādes
Ziemassvētku tirdziņā bija Trušu
karalistes stends, arī šogad. Kārlis
bija labestības iemiesojums, ļoti
harizmātisks cilvēks ar lielu sirdi.
Man patika arī viņa stingrība un
noteiktība, par ko vīri viņu ļoti cie
nīja. Kārlis bija Dieva sūtnis, ļoti
ticīgs cilvēks. Viņš bieži atkārtoja:
„Neuztraucies, Dzintar, Dievs visu
sakārtos, vajag tikai ticēt.”
Kārlis bija labs cilvēku pazinējs,

visu atcerējās,
daudz ko zinā
ja, vienmēr
paliekot brīvs,
vienkāršs un
tolerants.
Saņemtie zie
dojumi
līdz
pēdējam cen
tam
aizgā
ja izvirzītajos
mērķos.
Pateicoties
Kārlim, daudzi
cilvēki ir izcē
lušies no bed
res un tagad
dzīvo pilnvērtī
gu dzīvi. Zinu
vīrus, kas nedzer jau septiņus un
piecus gadus, vairāki izveidojuši
savas laimīgas ģimenes.
Tālis Sala:
Kārlis Dreimanis. Viņš it kā nebi
ja no šīs pasaules. To savu pirmo
atstājis sen aiz muguras. Nokratījis
nost kā suns nokrata ūdeni, izpel
dot krastā. Viņš bija izrāvies brīvī
bā. Brīvībā no atkarībām. Arī brīvs
pieņemt lēmumu būvēt citu pasau
li. Tikai tanī citā pasaulē viņš vairs
nedrīkstēja piederēt sev. Kārlis tad
vēl nezināja, ka viņa misija būs
būt Lielajam Parcēlājam, kuram uz
saviem pleciem nāksies no vie

2017. gada decembrī
Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti jaundzimušie:
Lielvārdē – 3,
Lēdmanes pagastā – 1,
Lielvārdes pagastā – 2.
Mīļi sveicam!

Jaunais IESVĒTES MĀCĪBU
nodarbību cikls
Lielvārdes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
iesāksies piektdien,
2018. gada 26. janvārī
plkst. 19.00
Uz nodarbībām ceturtdienu
un piektdienu vakaros plkst.
19.00 ir mīļi aicināti visi,
kuri meklē atbildes uz saviem
dzīves jautājumiem,
vēlas kristīties, iesvētīties, kļūt
par krustvecākiem vai laulāties,
vai varbūt vienkārši šajās
vakara nodarbībās
padomāt par savu dzīvi.
Nodarbības vadīs Lielvārdes un
Ķeguma evaņģēliski luterisko
draudžu mācītājs Ingus
Dāboliņš (tālr. 29128534).

PATEICĪBA

Gada nogale Lielvārde
pārsteidza ar pozitīvu
un ikdienas steigā ļoti
nepieciešamu ātrās uzkodas
uzņēmumu “Piezvani
man Kebabi”. Ļoti garšīgi,
sātīgi un ātri piegādāts
ēdamais. Iesaku nogaršot!
Paldies drosminiekiem, kuri
uzdrošinājās mūs labi pabarot!
Ar cieņu Dace

Līdzjūtības
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien gaismas pēdas
atmiņu ceļos...
Līdzjūtības vārdi un draugu
atbalsts Andrejam Bogdanam,
pavadot brāli aizsaules dārzos.
Valentīna, Edīte, Vija, Regīna
Un, kad es paskatos
uz rietiem,
kāds roku man uz pleca liek:
Mums šajā dzīvē visa pietiek,
mums tikai laika nepietiek.
(Imants Ziedonis)
Izsakām līdzjūtību Zilā krusta
draudzes vīriem, Tēvu – Kārli
Dreimani – pavadot smilšu
kalniņā.

nas pasaules uz otru pārnest vis
pirms desmitus, tad simtus sev
līdzīgo. Ka viņiem dzīvot un sadzī
vot būs jāmācās ģimenē, ko sauks
par kopienu ZILAIS KRUSTS. Ka būs
jāmācās uzvarēt vislielākajā kaujā
– uzvarēt sevi. Un ļoti, ļoti daudzi
uzvarēja.
Kārli! Mums trūkst tādu nesavtī
gu karavadoņu kā Tu. Uz Tevi varē
ja paļauties. Tavs dotais vārds bija
stiprāks par likumu. Tu biji CILVĒKS
ar visiem lielajiem burtiem, jo Tavs
morāles kodekss bija DIEVS. DABA.
DARBS.
Paldies Tev!

Lēdmanes Romas katoļu
baznīcas draudze
2017. gada decembrī
no mums šķīrušies
(miršana reģistrēta Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļā):
Lielvārdē
Imants Izotovs, dzim. 1931.g.
Jumpravas pagastā
Mihails Larionovs, dzim. 1943.g.
Mūsu dziļākā līdzjūtība
tuviniekiem.

