
Lielva-rdes Novada Zin,as
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZDEVUMS

Nr. 6 (405) 2012. gada marts (II) Iznāk 2 reizes mēnesī

lIELVA-RDE      JUMPRAVA        LE-DMANE  

Biedrība «Zied zeme» 
viesojas Kaibalas skolā
Linda Cīrule, 
PPP biedrības «Zied zeme» izpilddirektore

Lai pateiktos par sadarbību 2012. gada 
galda kalendāra izveidē, 9. martā PPP 
biedrības «Zied zeme» izpilddirektore 
Linda Cīrule un administratīvais vadītājs 
Jānis Siliņš viesojās pie Eduarda Kauliņa 
Lielvārdes vidusskolas Kaibalas filiāles 
un Jumpravas mākslas un mūzikas skolas 
Kaibalas klases audzēkņiem, viņu vecākiem 
un skolotājām Lindas Kukares-Aldersones 
un Ivetas Barkānes. 

Lai gan 2012. gadā jau ir pagājuši daži 
mēneši un kalendārs ir gatavs tikai martā, 
rezultāts ir lielisks — gan vizuāli pievil-
cīgs, gan praktisks. Tajā, apkopojot līdz 
šim paveikto, un jaunu ideju ierosmei, ir 
iekļauti labākie LEADER pieejas ieviesēji 
«Zied zeme» darbības teritorijā un reali-
zēto projektu apraksti. Mūsu mērķis bija 
izveidot praktisku un sadzīvē noderīgu 
kalendāru, tāpēc papildus ir iekļauta arī in-
formācija par LEADER būtību, programmu, 
2012. gada pieejamo finansējuma apjomu, 
LEADER projektu ieviešanu.

Kalendāra moto ir «Reiz Laimes pūķis 
no siltajām Saules sēklām pasaulē iesēja... 
laimes, saticības, mīlestības, ilgošanās, 
piedošanas, veiksmes, cerību, ticības, pa-
cietības, uzdrīkstēšanās, prieka, mūžības 
ziedu» — katrā gada mēnesī savu. «Zeme 
uzplauka krāšņa jo krāšņa. Visi priecājās: 
«Re! Zied zeme! Zied zeme!»» Katru kalen-
dāra mēnesi iekrāso kaibaliešu zīmējums 
un Lindas Kukares-Aldersones zīmētais 
simpātiskais Laimes pūķis. 

Pēc kalendāra atvēršanas svētku svinī-

gās ceremonijas skolēni devās uz sporta 
nodarbībām, bet biedrības «Zied zeme» 
pārstāvji tika aicināti uz sarunu par Eiropas 
Savienības fondu piesaistes iespējām skolai 
un tās teritorijas attīstībai.

Jānis Siliņš iepazīstināja skolotājas un 
skolēnu vecākus ar līdzšinējo LEADER 
pieejas ieviešanu biedrībā «Zied zeme», 
skaidroja noteikumus un sniedza ieskatu par 
paredzamo projektu konkursu 2012. gadā. 

Kaibalieši ir aktīvi un entuziasma bagāti 
ļaudis. Viņiem ir skaidrs redzējums par 
skolas apkārtnes labiekārtošanu. Tāpēc, 
izmantojot burvīgi saulaino dienu, devā-
mies apskatīt iespējamo LEADER projekta 
«Dabas takas izveide» vietu. 

Kaibalas skola atrodas ļoti skaistā vietā 
pie Kaibalas ietekas Daugavā, kuras krastā 
1971. gada 21. septembrī tika iestādīti 
trīs ozoliņi. Pirmo ozoliņu stādīja Andreja 
Pumpura dzimtas pārstāvji, otro — dzej-
nieki un rakstnieki, trešo — saimniecības 
«Lāčplēsis» pārstāvji. 

Andreja Pumpura Lielvārdes muze-
ja sēdē tika nolemts atjaunot Ausekļa 
apdziedātos ozolus, nosaucot tos par 
Dzejas ozoliem. Arī pati skolas ēka ir īpa-
ša, vēstures liecības stāsta, ka Lielvārdes 
barons fon Volfs Daugavas un Kaibaliņas 
krastā atvēlēja zemi skolas celtniecībai un 
1869. gadā ar vietējo zemnieku palīdzību 
tika atvērta skola, kurā strādāja viens 
skolotājs (R. Gentelis) un mācījās vien 
25 skolēni. Gan Pirmā, gan Otrā pasaules 
kara laikā skolas ēka pamatīgi cietusi, 
taču allaž atjaunota. Cerams, ka arī mūs-
dienās Kaibalas iedzīvotājiem izdosies 
saglabāt savu unikālo identitāti.  

Kalendāra ievadvārdi:
Cīnīsimies par savām idejām, mērķiem un tiesī-

bām, bet darīsim to ar cilvēcīgu cieņu un iecietību 
pret ikkatru. Citādi labāku, civilizētāku pasauli ne-
uzcelsim. Būsim droši savā pārliecībā, būsim gudri 
savā rīcībā, būsim devīgi un augstsirdīgi, bet vairāk 
par visu būsim taisnīgi un cilvēcīgi.

Vaira Vīķe-Freiberga

Pateicību no Lindas Cīrules saņēma visi 
zīmējumu autori.

Skolotāja Linda Kukare-Aldersone dāvina 
biedrībai «Zied zeme» grāmatu un māla māju.

Jaunie mākslinieki ar patiesu interesi meklē 
savus darbus kalendārā.

Projekta 
dalībnieki pie 
Kaibalas upes 
dambja, kurš 
ziemā veido 
savdabīgas 
ledus 
skulptūras, 
bet vasarā 
ļauj veldzēties 
saulē 
uzkarsušajiem 
kaibaliešiem.

LAUKU
ATBALSTA
DIENESTS
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LIELVĀRDES NOVADA DOMĒ
2012. gadā plānotie izdevumi 
saimnieciskajiem darbiem
Gvido Vītoliņš, 
Lielvārdes novada pašvaldības 
izpilddirektors

Lielvārdes novadā 2012. gadā ir plānots 
finansējums nopietniem saimnieciskiem dar-
biem. Uzskaitīšu tikai nozīmīgākos.

NOVADĀ:
 Līdzfinansējums Lielvārdes brīvprātīgajai 
Ugunsdzēsēju biedrībai — Ls 11300;

 Līdzfinansējums degvielai lauksaimniecības 
konsultantam — Ls 515;

 Lielvārdes novada vetārsta pakalpoju-
miem — Ls 1200;

 Lielvārdes novada būvvaldei teritorijas 
plānojuma izstrādei — Ls 4000, karšu izvei-
došanai — Ls 2000, projektēšanas program-
mai — Ls 1000, datortehnikai — Ls 1350;

 Pašvaldības policijai līdzfinansējums at-
skurbtuves uzturēšanai Ogrē — Ls 4496, 
portatīvajam datoram — Ls 550, video 
reģistratoram izmantošanai automašīnā pār-
kāpumu fiksēšanai notikuma vietā — Ls 200;

 Zemes nomas parādu piedzīšanai — Ls 500;
 Līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju siltinā-
šanas programmām (tehniskās dokumentā-
cijas sakārtošana, celtniecībai) — Ls 1000;

 Bezsaimnieka klaiņojošo dzīvnieku izķerša-
nai — Ls 1500;

 Lielvārdes novada vēlēšanu komisijai spe-
ciālo skeneru iegādei — Ls 934;

 Pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai un 
remontiem valsts mērķdotācijas — Ls 87838, 
domes piešķirtie līdzekļi valsts finansējuma 
samazinājuma kompensēšanai — Ls 30000, 
sniega tīrīšanai lauku teritorijās pievadce-
ļiem — Ls 12594.

LIELVĀRDĒ:
 Skolēnu pārvadājumiem Lielvārdē un Liel-
vārdes pagasta teritorijā — Ls 20000;

 Ielu apgaismojuma uzturēšanai un elektro-
enerģijas apmaksai Lielvārdes pilsētā — Ls 
18826;

 Pašvaldības teritorijas mājokļu apsaim-
niekošanai: pašvaldības dzīvokļu remon-
tiem — Ls 3500, ūdens skaitītāju uzstā-
dīšanas darbu pabeigšanai — Ls 1738, 
iedzīvotāju parādu dzēšanai SIA «Lielvārdes 
Remte» — Ls 7500;

 Rotaļlaukumu remontiem un jaunu elementu 
uzstādīšanai — Ls 2160;

 Lielvārdes pilsētas un pagasta teritorijas 
sakopšanai un labiekārtošanai — koku 
zāģēšanai, zāles pļaušanai, atpūtas zonas 
uzturēšanai — Ls 70450;

 Līdzfinansējums kapu uzturēšanai Lielvār-
dē — Ls 16550;

 Lielvārdes novada Lielvārdes Sociālajam 
dienestam metāla skapim dokumentu glabā-
šanai — Ls 320, diviem skeneriem — Ls 280;

 Lielvārdes novada Dienas centram trauk-
smes pogu un videonovērošanas kameru 
uzstādīšanai — Ls 1200;

 Angāra remontam Rembates ielā 11B auto-
parka stāvvietas un instrumentu noliktavas 
ierīkošanai — Ls 32636;

 Pieturvietas izbūvei Lielvārdes centrā pie 
kartes — Ls 3000;

 Ielu sakārtošanai pēc ūdenssaimniecības 
darbiem Lielvārdē, pārsvarā Gaismas un 
Ausekļa ielās — Ls 250000;

 Pašvaldības administrācijas ēkā 2. un 3. stāva 
koridora remontiem, kondicionieru uzstādī-
šanai — Ls 12668, UPS nomaiņai — Ls 1500;

 Lielvārdes pilsētas svētkiem — Ls 7500;
 Lielvārdes pilsētas bibliotēkai datortehni-
kas iegādei — Ls 450, Lāčplēša bibliotēkai 
datortehnikas iegādei — Ls 654;

 Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam grī-
das remontam — Ls 856, līdzfinansējums 
projektiem — Ls 2413, kopētājam — Ls 300, 
materiālu ekspozīcijas iekārtošanai — Ls 661;

 Kultūras namam «Lielvārde» pasākumu 
organizēšanai — Ls 11257, datortehnikas, 
programmatūras un skaņu pults iegādei — 
Ls 5292; galvenās ieejas laukuma un bib-
liotēkas ieejas, kā arī taciņas uz bibliotēku 
labiekārtošanai — Ls 26787, deju kolektīvam 
«Pūpolītis» tērpu atjaunošanai — Ls 1000;

 PII «Pūt, vējiņi» virtuvē ūdens un kanalizāci-
jas cauruļvadu un grīdas nomaiņai — Ls 4260, 
stāvlaukuma izbūvei no Upes ielas puses — 
Ls 3532, rotaļu laukumu nojumju restaurā-
cijai — Ls 5066, elektriskā ūdens vārīšanas 
katla, elektriskās plīts ar cepeškrāsni, kartu-
peļu mizojamās mašīnas iegādei — Ls 2820;

 Lielvārdes pamatskolai remonta materiā-
liem angļu valodas kabinetam — Ls 4362, 
mēbelēm vēstures kabinetam — Ls 1996, 
datortehnikas (13 portatīvo datoru, pro-
jektora, interaktīvās tāfeles, 2 printeru, 
skenera) iegādei — Ls 9155;

 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai klašu 
un virtuves remontam — Ls 4239, datorteh-
nikas (14 darba staciju, interaktīvās tāfeles) 
iegādei — Ls 6934, lietotas automašīnas 
iegādei — Ls 4000;

 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Kaiba-
las filiālei klašu remontam — Ls 1500, bēr-
nudārza grupiņas iekārtošanai — Ls 12028, 
tās inventāram — Ls 3650, zāles pļāvēja 
iegādei — Ls 3629;

 Lielvārdes sporta centram 3 velo trenažieru 
iegādei — Ls 900;

 Dotācijas nevalstiskajām organizācijām — 
Ls 1858, tostarp pašvaldības izsludinātajam 
projektu konkursam — Ls 1500, biedrības 
«Zied Zeme» projektiem — Ls 1064, LAD 
projektiem — Ls 2564, Lielvārdes kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanas biedrī-
bai — Ls 370, Lielvārdes latviešu biedrībai — 
Ls 188, biedrībai «Gaismas Dārzs» — Ls 300, 
biedrībai «Lāčplēša nams 9» — Ls 500, 
Aktīvās atpūtas centram — Ls 500, līdzfi-
nansējums Lielvārdes Attīstības fondam — 
Ls 3000 (t. sk. neizmantotā līdzdalības maksa 
2011. gadā).

JUMPRAVĀ:
 Skolēnu pārvadājumiem Jumpravas pagasta 
teritorijā — Ls 27000;

 Jumpravas pagasta pārvaldes telpu kosmē-
tiskajam remontam — Ls 300;

 Jumpravas pagasta ielu apgaismojuma 
uzturēšanai un elektroenerģijas apmaksai — 
Ls 1730;

 Jumpravas Sociālajam dienestam datorteh-
nikas iegādei — Ls 540;

 Ēkas Daugavas ielā 6 (pārvalde, mūzika un 
māksla skola, kultūras nams) jumta remon-
tam — Ls 4479;

 Jumpravas pagasta kapu labiekārtošanas 
projekta līdzfinansēšanai (sadarbībā ar 
biedrību «Zied zeme», LAD) — Ls 3993;

 Līdzfinansējums Jumpravas pagasta Dzelmes 
ciemam ūdenssaimniecības projektam — 
Ls 12565;

 Zāles pļāvēja iegādei — Ls 3000;
 Jumpravas bibliotēkai grāmatu kastēm un 
plauktiem — Ls 181;

 Jumpravas kultūras namam pasākumu or-
ganizēšanai — Ls 7824, tostarp 100 gadu 
jubilejas pasākuma organizēšanai — Ls 1000, 
svētkiem Jumpravai 750 — 1000 Ls, kultūras 
nama terases remontam — Ls 1000, deju 
kolektīvam «Saime» tautastērpu brunču 
iegādei — Ls 800;

 PII «Zvaniņš» telpu remontam (jaunai tuale-
tei, grīdas renovācijai) — Ls 6027, dārzeņu 
smalcinātāja, elektriskā cepšanas skapja, 
zāles pļaujmašīnas iegādei — Ls 1740;

 Jumpravas vidusskolas balsta kolonnu re-
montam — Ls 4500, sporta zāles grīdas 
remontam — Ls 2605, skolas garāžas un 
šķūnīšu remontam — Ls 4378, fizikas kabi-
neta aprīkojuma iegādei — Ls 4500;

 Jumpravas mūzikas un mākslas skolā lampu 
nomaiņa — Ls 450, flautas iegādei — Ls 320;

 Biedrībai «Mēs Jumpravai» — Ls 1000.

LĒDMANĒ:
 Skolēnu pārvadājumiem Lēdmanes pagasta 
teritorijā (degvielai) — Ls 2200;

 Lēdmanes pagasta ielu apgaismojuma uz-
turēšanai, elektroenerģijas apmaksai — 
Ls 1630;

 Lēdmanes centra labiekārtošanas projekta 
izstrādei — Ls 600;

 Pašvaldības autoceļa Nr. 7 «Lejasskaļi—
Birzmaļi» vienkāršotās renovācijas līdzfi-
nansēšanai — Ls 4770;

 Sociālā dienesta datortehnikas uzlabošanai 
un kopētāja-skenera iegādei — Ls 732 Ls;

 Bibliotēkai datortehnikas iegādei — Ls 444;
 Tautas namam pasākumiem — 4164, to-
starp dziesmu un deju dienai — Ls 700, 
jauniešu deju kolektīvam tautastērpiem — 
Ls 600;

 Lēdmanes pamatskolai 3. stāva gaiteņa 
remontam — Ls 6318, mēbelēm dabaszināt-
ņu kabinetam — Ls 1630, miksera iegādei 
skolas ēdnīcai — Ls 690, kokapstrādes virpu 
iegādei mājturības kabinetam — Ls 244, 
datortehnikai, projektora iegādei — Ls 272;

 Pirmskolas izglītības grupām garderobes 
skapīšiem — Ls 1336;

 biedrībai «Novadnieki» — Ls 9938.
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«Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana 
Latvijas novados» — manuskriptu konkurss

Apgāds «Jumava» sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izslu-
dina manuskriptu konkursu «Kultūrvēstures mantojuma saglabāšana 
Latvijas novados». 

Mūsu tautas vēsture un tās kultūrmantojums ir mūsu tautas 
pašapziņa, tā apzināšana un saglabāšana ir ļoti svarīgs uzdevums. 
Apgāds «Jumava» sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību iz-
sludina šo konkursu, lai mūsu tautas vēsture, mūsu vecvecāku un 
vecāku stāsti tiktu saglabāti nākošām paaudzēm. Vairāk lasiet šeit: 
http://www.lps.lv/Pasvaldibam/?task=view&article_id=2410.   

Informe–  Latvijas pašvaldı̄bu savienı̄ba

Iedzīvotāji var iepazīties ar noteikumu projektu
Šobrīd ir izstrādāts Lielvārdes novada pašvaldības metodisko noteikumu «Par SIA «Lielvārdes 

Remte» apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas 
sadales un maksas aprēķināšanas kārtību» projekts.

Noteikumi nosaka:
 Kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā un apsaimniekošanā 
esošai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai energoapgādes komersanta SIA «Lielvārdes Remte» 
piegādātās siltumenerģijas daudzumu sadala pa patēriņa veidiem — apkure, karstā ūdens 
apgāde un karstā ūdens cirkulācija;

 Kārtību, kādā aprēķina maksu par siltumenerģijas patēriņa sadales veidiem mājas dzīvokļa, 
neapdzīvojamās telpās un komercdarbības telpās.
Ar noteikumu projektu var iepazīties www.lielvarde.lv , www.remte.lv, kā arī SIA «Lielvārdes 

Remte» administrācijas ēkā un Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas ēkā. SIA «Liel-
vārdes Remte» darbinieki ir atbildēt uz iedzīvotāju jautājumiem. Iedzīvotāji ir aicināti izteikt 
savus priekšlikumus.  

Informe–  SIA  „Lielva–rdes Remte” LieLvārdes remte

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA 
izsludina konkursu 

nevalstisko organizāciju projektu 
līdzfinansējuma piešķiršanai

Konkursa nosacījumi, pieteikuma veidlapa
un citi saistošie dokumenti pieejami 

www.lielvarde.lv 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš — 

2012. gada 13. aprīlis 

Gāzes avārijas dienests — 114
No šā gada 1. aprīļa Latvijas iedzīvotāji gāzes avārijas dienestu 

varēs izsaukt arī no saviem mobilajiem tālruņiem, zvanot uz dienesta 
izsaukumu pieņemšanas numuru — 114.

To paredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts «Grozījumi Minis-
tru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr. 684 «Noteikumi 
par nacionālo numerācijas plānu»».

Jauno gāzes avārijas dienesta izsaukuma numuru 114 varēs 
sazvanīt arī stacionārā tālruņa lietotāji, līdzīgi kā Valsts policijas 
numuru 110, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta numuru 112 
un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta numuru 113.  

Lauku atbalsta dienests 
informē par pieteikšanās 
termiņu valsts atbalsta 

pasākumā kredīta procentu 
daļējai dzēšanai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, 
ka 2012. gada 8. martā stājas spēkā Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr. 112 «Notei-
kumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 
un tā piešķiršanas kārtību» un aicina 
lauksaimniekus pieteikties atbalstam 
kredītprocentu daļējai dzēšanai.

Pieteikumus atbalstam kredītprocentu 
daļējai dzēšanai var iesniegt LAD reģio-
nālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai 
centrālajā aparātā Rīgā līdz 2012. gada 
1. aprīlim. 

Šo atbalstu var saņemt pretendenti, 
kuri nodarbojas ar primāro lauksaimnie-
cības produktu ražošanu, ir saņēmuši 
ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu 
investīcijām lauksaimnieciskās ražoša-
nas būvju būvniecībai un to darbībai 
nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (arī 
programmatūras), kā arī lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes iegādei (izņemot 
iegādes, kas jau subsidētās no Latvijas 
Hipotēku un zemes bankas kreditēšanas 
programmas).

Lūdzam ņemt vērā, ka lauksamniecībā 
izmantojamās zemes iegādes gadīju-
mā atbalstu nepiešķir par aizdevumu 
darījumiem, kuri veikti līdz 2002. gada 
1. janvārim. Tāpat atbalstu nepiešķir 
par aizdevumiem, kuri ņemti sertifikātu 
iegādei lauksamniecībā izmantojamās 
zemes izpirkšanai.

Šo atbalstu var saņemt komersanti, 
kuriem piešķirts ilgtermiņa kredīts vai 
finanšu līzings investīcijām piena pār-
strādes būvju būvniecībai un to darbībai 
nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma (arī 
programmatūras) iegādei.   

LAD Valsts atbalsta daļa, 
tālr.: 67027326, 67027687
LAD Klientu apkalpošanas daļa: 
tālr.: 67027684, 67027693

TIKS IZSTRĀDĀTS TEHNISKAIS PROJEKTS SAULES KOLEKTORA
SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANAI LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRĀ 

Projekta «Saules kolektora sistēmas uzstādīšana Lielvārdes novada sporta centra hallei 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai» 
(Nr. KPFI-12/253) ietvaros iepirkuma rezultātā 2011. gada 15. decembrī Lielvārdes novada 
pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA «Projektēšanas biroju AUSTRUMI» par Lielvārdes novada 
sporta centra rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai, izmantojot saules kolektora sistēmu. 

Projektēšanas birojs saistības apņēmies izpildīt līdz 2012. gada 16. aprīlim, ņemot vērā 
plānošanas un arhitektūras uzdevuma un projektēšanas uzdevuma nosacījumus. Iepriekš 
minētā līguma ietvaros ir paredzēts, ka pirms būvdarbu uzsākšanas ar Projektēšanas 
biroju tiks noslēgts autoruzraudzības līgums, tā nodrošinot būvdarbu kvalitatīvu izpildi. 

Nākamais solis — būvdarbu uzsākšana — ieplānota šī gada maijā un jūnijā. 
Sīkāka informācija par KPFI un projektiem meklējama projekta atbildīgās iestādes 

VARAM tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv, un uzraudzības iestādes — Vides investīciju 
fonda tīmekļa vietnē www.lvif.gov.lv.

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA 2011. GADA 19. SEPTEMBRĪ IR NOSLĒGUSI LĪGUMU 
NR. KPFI-12/253 AR LR VIDES MINISTRIJU UN SIA «VIDES INVESTĪCIJU FONDU» PAR PROJEKTA 
«SAULES KOLEKTORA SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA 
HALLEI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI UN ENERGOEFEKTIVITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANAI» ĪSTENOŠANU. 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS.  

Notiks pašvaldības autoceļa rekonstrukcijas darbi
Šovasar plānoti pašvaldības autoceļa «Plēsumi — a/c Lielvārde — Rozītes� rekonstruk�de — Rozītes� rekonstruk-

cijas 1. kārtas būvdarbi. Pašvaldībai piešķirts ES fondu finansējums 1,2 km gara posma 
rekonstrukcijai. 

Būvniecības 1. kārtas ietvaros tiks rekonstruēta brauktuve, izveidojot šķembu segumu, 
izveidoti grāvji, izbūvētas nobrauktuves ar šķembu maisījumu uz īpašumiem un uzstādītas 
ceļa zīmes.

Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. un 3.daļu, informējam zemes īpašniekus, 
kuru īpašumi robežojas ar autoceļu, ka ceļa būvdarbu veikšanai vai darba organizācijai 
var tikt izmantota ceļa aizsargjosla (30 m no ceļa ass). Aicinām iedzīvotājus neplānot šajā 
teritorijā lauksaimniecības kultūru sējumus vai stādījumus.  

Informē projektu un attı̄stı̄bas nodal,a
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«Satiec savu meistaru!»  
Lielvārdes novadā!

Projekts «Satiec savu meistaru!» ir «Tradicionālo prasmju skolas» 
turpinājums, kas iekļaujas Eiropas projektā «Eiropas amatu prasmju 
dienas 2012». Kopīgajai idejai plānojuši pievienoties arī Francijas, 
Spānijas, Portugāles, Ungārijas, Slovākijas, Itālijas un Igaunijas 
meistari. Pasākuma mērķis ir sekmēt kultūras mantojuma sagla-
bāšanu, izcelt meistarus un viņu unikālās prasmes, kā arī stiprināt 
mūsu identitātes un vērtību apziņu, veidojot platformu jaunām un 
mūsdienīgām partnerībām.

2012. gada 30., 31. martā un 1. aprīlī pasākuma «Satiec savu meis-
taru!» laikā Latvijas novados tiek rīkotas atvērtas meistardarbnīcas, 
individuālas nodarbības, paraugstundas, paraugdemonstrējumi un 
koncerti, publiskas sarunas un diskusijas.

Arī Lielvārdes novadā būs iespēja satikt savu meistaru!

Lielvārdes 
sieviešu 
biedrība 
«Iespēja» 
piedāvā

Piektdien, 30. martā pulksten 14.00 Lielvārdes novada Dienas 
centrā Ausekļa ielā 3 varēsiet vērot un apgūt jostu darināšanu celu 
tehnikā jeb celaiņu aušanu. Šādā veidā jostas austas vissenāk, jo 
darba veikšanai nepieciešami vien diegi, četrstūraini dēlīši ar cau-
rumiem katrā stūrī un veiklas rokas. Lai gan prasmīgākie meistari 
darina sarežģītus rakstus, ļoti skaistas un krāsainas celaines uzau-
šana ir pa spēkam ikvienam.

Ja vēlaties piedalīties meistardarbnīcā, lūgums iepriekš paziņot 
par ierašanos pa tālruni 26353518. Tiem meistardarbnīcas dalībnie-
kiem, kas vēlēsies iesākt savas celaines darināšanu, lūdzam paņemt 
līdzi vienāda resnuma dzijas vismaz divās krāsās. Ieeja — bezmaksas.

Lielvārdes Amatnieku brālība piedāvā 
Sestdien, 31. martā pulksten 10.00—13.00 Andreja Pumpura 

Lielvārdes muzejā, Edgara Kauliņa alejā 20 Dins Sumerags, muci-
nieks jau piektajā paaudzē stāstīs par mucu darināšanas tradīcijām 
un tehnoloģiju.

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja galvenā krājuma glabātāja 
Sanita Kozuliņa stāstīs par Lielvārdes jostu. 

Būs apskatāma izstāde «Tā top Lielvārdes josta!».

Edīte Kuzmane ierāda, kā aust Lielvārdes jostu.

Katrs interesents varēs uzsākt aušanas prasmju izzināšanu, kā 
arī ieaust savu josliņu Lielvārdes jostā. 

Sadziedāsim kopā ar Lielvārdes tautas tradīciju kopu «Austras 
koks».

Pulksten 13.30 pēc pasākuma muzejā visi aicināti doties uz 
netālo Laimdotas ielu 27, Lielvārdē pie metālkalēja Gunta Kalniņa 
uz stundu kopā ar «apsēsto» kalēju.

Būs iespēja savām acīm pārliecināties, ka metāls var būt paklau-
sīgs materiāls, patīkams roku pieskārieniem. Būs maza ekskursija 
zināšanu pasaulē, bez kurām grūti kļūt par kalēju. Neliels ieskats 
mūsdienu tehnoloģijās. Drosmīgākajiem tiks piedāvāta iespēja 
pašiem «izmēģināt roku» kalēja darbos.

Ieeja — bezmaksas.

Gaidīti Lēdmanē
Sestdien, 1. aprīlī pulksten 10.00 Latvijas Amatniecības ka-

meras meistars�namdaris Tālis Sala gaidīs pie sevis visus intere-
sentus zemnieku saimniecībā «Saliņas», Rozīšu ciemā, Lēdma-
nes pagastā (informāciju par atrašanās vietu skatīt mājas lapā 
www.salinas-gulbuves.lv), lai pārliecinātu, ka guļbūvju būvniecības 
tradīcija ir dzīva.

Pēc tam visi kopā dosimies uz Lēdmanes Sv. apustuļu Pētera un 
Pāvila Romas katoļu baznīcu Lēdmanes ciema centrā — vienīgo 
guļbūves baznīcu Latvijā.

Guļbūves paraugs — Lēdmanes baznīca.

Pasākums plānots aptuveni līdz plkst. 12.45. Ieeja — bezmaksas.
Baznīcā pulksten 13.00 sāksies Pūpolsvētdienas dievkalpojums.
Lai apzinātu iespējamo interesentu skaitu, lūgums informēt 

par dalību pasākumos pa tālruni — 27093227 (Edīte Kuzmane) vai 
26417404 (Maigonis Kuzmans).

Latgales pirts ordenis piedāvā
Piektdien, 30. martā un sest-

dien, 31. martā no pulksten 14.00 
līdz 16.00, svētdien, 1. aprīlī no 
pulksten 12.00 līdz 14.00 sertifi-
cēts pirtnieks Ojārs Bistrovs vadīs 
lekciju «Pirts kā veselīga dzīves-
veida sastāvdaļa». Pēc lekcijas 
praktiskās nodarbības — pirts 
rituāli, skaistumkopšana pirtī, 
darbs ar ķermeni. 

Pirts «Šalkas» Laimdotas ielā 
55, Lielvārdē, Lielvārdes novadā 
(www.draugiem.lv/pirts.salkas). 

Tiem, kas vēlas apmeklēt pirti, 
līdzi jāņem dvielis un čības.

Dalības maksa 5 Ls. Pieteik-
ties dalībai pasākumā pa tālruni 
29162080.

Nevalstiskaja–s organiza–cija–s
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Paldies!

E-prasmju nedēļa Lielvārdes novadā
No 26. līdz 30. martam visā Latvijā norisināsies Eiropas e�Prasmju 

nedēļa, kuras mērķis ir attīstīt informācijas sabiedrību, veici-
nāt e�prasmju apgūšanu un popularizēt IKT profesiju. Lielvārdes 
novadā ikviens iedzīvotājs ir aicināts apmeklēt pasākumus un uzzināt 
par e�pakalpojumiem un citām iespējām, kas pieejamas e�vidē.

Apgūsti iemaņas darbā ar datu bāzēm Lursoft un Letonika!  
Lielvārdes pilsētas bibliotēkā  
27. martā no 12:00 līdz 14:00

Individuālās apmācības un konsultācijas par datu bāzu Letonika 
un Lursoft laikrakstu bibliotēka izmantošanu.

Drošība internetā  
Lielvārdes pamatskolā  
26. martā no 9:00 līdz 9:40
1.—4. klasei  

Sākumskolas skolēni iepazīsies ar interesantām un skolēnu 
attīstību veicinošām vietnēm internetā.

IT�barometrs  
Lielvārdes pamatskolā  
28. martā no 9:50 līdz 10:30 un no 13:00 līdz 13:40
5. klasei  

Skolēni iepazīsies ar interesantām un skolēnu attīstību veici-
nošām vietnēm internetā.

Informatīva e�apmācības diena  
SIA «Lielvārdes Remte»,  Ceriņu ielā 3, Lielvārde, 2. stāva lielajā zālē 
27. martā no 10:00 līdz 17:00 
Lielvārdes iedzīvotāji, kas lieto vai vēlas lietot mūsu piedāvātos 
elektroniskos resursus  

27. martā apmācību sākums katru stundu — 9:00, 10:00; 11:00, 
13:00, 14:00, 15:00 un 16:00. Vienas apmācības ilgums līdz vienai 
stundai. Mūsu datorspeciālisti sniegs nepieciešamo informāciju, 
kā autorizēties mūsu mājaslapas www.lielvardesremte.lv saitē 
manslielvardesremte.lv, kā apskatīt savus komunālo pakalpojumu 
rēķinus un nodot skaitītāju rādījumus. Apmācību laikā būs iespēja 
reģistrēties mūsu mājaslapā, saņemot personīgo kontu un paroli. 
Interesentiem būs iespēja iegūt informāciju par «Swedbank» 
internetbankas lietošanu.

Risini krustvārdu mīklas un izmanto bibliotēkā pieejamās datu 
bāzes  
Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēkā  
29. martā no 11:00  līdz 17:00

Iespēja mēroties gudrībā, papildināt savas zināšanas. 
www.pratnieks.lv 

Individuāla apmācība, konsultēšana datorprasmju apguvē se-
nioriem  
Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēka  
28. martā no 11:00 līdz 17:00

Derīgi padomi iesācējiem zināšanu papildināšanai darbā ar 
datoru: rēķinu apmaksa, saziņa ar draugiem, novada mājas lapas 
apskate.

IT barometrs, mans draugs dators
Lielvārdes novada Lāčplēša bibliotēka  
26.—30. martā no 11:00 līdz 17:00

Savu zināšanu un prasmju pārbaude.

E�nedēļa  
Lielvārdes Novada Sociālā Dienesta Sociālajā Dienas Centrā  
26.—29. martā no 10:00 līdz 13:00

Es un dators 26. martā 10:00 (datora izmantošanas iespējas,)
Es un internets 27. martā 13:00 (Interneta izmantošana, in-

ternets kā resurss)
IT barometrs 28. martā 13:00 (testa aizpildīšana)
Konkurss «DaTORTĀRPIŅŠ» 29. martā 13:00

E�prasmju nedēļa  
Jumpravas vidusskolā  
26.—30. martā 

Interaktīvā tiešraide 
26. martā 15:00—17:00, Seminārs-diskusija skolu auditorijai 

«IKT rīki izglītībā»
eGuardian IKT drošības prasmju barometrs 
E-prasmju nedēļas laikā ikvienam būs iespēja pārbaudīt savas 

zināšanas un prasmes IKT drošības jautājumos, veicot testu.
Uzdevumi.lv — Tavs palīgs mācību procesā
Portāla sniegtās iespējas vidussskolēniem, skolotājiem un 

jebkuram interesentam.
Drošāka interneta diena 2012
Video «Atklāsim digitālo pasauli kopā... un droši!»
Videoinstrukcijas «Dari virtuāli! Domā reāli!»
Skolas lietišķās informātikas olimpiāde 5.—7. klasēs
27. martā 8.30—12.30

«Pirmais klikšķis»  
Lēdmanes bibliotēkā  
26.—30. martā no 8:30  līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:00

Iespēja apgūt pamatiemaņas darbā ar datoru, e-pakalpojumu 
izmantošanu. Individuālas apmācības.

Informāciju sagatavoja 
Lielvārdes novada Attīstības un projektu nodaļa

Vairāku gadu garumā vienā no Raiņa 7A dzīvokļu Nr. 13 un Nr. 16 
istabām nezinājām, ko nozīmē apkures sezonā siltums radiatoros. 
Pēc ikgadējiem mūsu trauksmes signāliem, šogad, vēl apkures 
sezonai nebeidzoties, SIA «Lielvārdes Remte» atrisināja šo ieilgušo 
problēmu.

Izsakām pateicību SIA «Lielvārdes Remte» namu pārvaldniekam 
Rolandam Elksnītim un atslēdzniekiem Jānim Pauliņam un Jānim 
Vanagam.

Dzīvokļu īpašnieki

SIA «Lielvārdes Remte» vadītājs Ilgonis Igaunis un Edgars 
Mežvēvers solīja sataisīt mūsu mājā siltā ūdens cirkulāciju, kura 
nedarbojās četrus gadus. Liels paldies Andrim Sirsniņam, kurš brau-
ca brīvdienās, lai pārbaudītu siltā ūdens cirkulāciju. Un vislielākais 
paldies Jānim Pauliņam un Jānim Vanagam, kuriem izdevās siltā 
ūdens cirkulāciju salabot vienas dienas laikā. Lai SIA «Lielvārdes 
Remte» būtu vairāk tādu cilvēku!

Vitolds Busots-Uzuliņš, E. Kauliņa 17—20 iedzīvotājs
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Novada skola–s
Sveicam mūsu 
uzvarētājus!
VALSTS MATEMĀTIKA OLIMPIĀDĒ

3. vietu ieguvis
Madars Zvaigzne (E. Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas 11. klase, skolotāja Biruta Rutka).

STARPNOVADU MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDE
Lielvārdes, Ikšķiles, Ķeguma novadu 

matemātikas olimpiāde 5.—8. klasei notika 
17. februārī Jumpravas vidusskolā. Piedalījās 
79 skolēni.

1. vieta 
Kristīnei Annai Grīnumai (Lielvārdes pa-

matskolas 6. klase, skolotāja Ina Fiļipova),
Ulriham Aldersonam (Jumpravas vidus-

skolas 6. klase, skolotāja Ineta Jurgensone),
Alisei Lapiņai (E. Kauliņa Lielvārdes vi-

dusskolas 7. klase, skolotājs Aivars Rags),
Agnesei Zeltiņai (Lielvārdes pamatskolas 

7. klase, skolotāja Lienīte Bērziņa).

2. vieta
Tomam Pļevokam (Lielvārdes pamatsko-

las 5. klase, skolotāja Lienīte Bērziņa).

3. vieta
Andrim Mihailovam (Lēdmanes pamat-

skolas 8. klase, skolotāja Zoja Kaša).

Atzinība
Emīlam Meieram (E. Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas 5. klase, skolotāja Lita Lipska)
Agrim Mednim (E. Kauliņa Lielvārdes 

vidusskolas 5. klase, skolotāja Lita Lipska)
Līgai Leperei (Lēdmanes pamatskolas 

6. klase, skolotāja Līga Laganovska)
 

«TOŅI UN PUSTOŅI»
Noslēgusies IV Latvijas bērnu un jauniešu 

mākslas un mūzikas festivāla «Toņi un pus-
toņi» ietvaros rīkotā Lielvārdes, Ikšķiles, 
Ķeguma novadu vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas konkursa 1. kārta. Kultūras namā 
«Lielvārde» bija apskatāma skolēnu darbu 
izstāde. Skolēnu darbus vērtēja mākslinieki 
un pedagogi Edgars Mucenieks, Liena Mu-
ceniece, Laura Cērnava, kuri labākos darbus 
izvirzīs konkursa 2. kārtai, kas norisināsies 
Mālpilī no 1. līdz 13. aprīlim. Tā noslēgsies 
ar labāko darbu autoru apbalvošanu Mālpils 
kultūras centrā.

VIZUĀLI PLASTISKAJĀ MĀKSLĀ
1. pakāpe
Emīlam Saulītim, Ernestam Jargānam, 

Edmundam Laipniekam par darbu «Atskaņo-
jušies (Do)» (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 
Kaibalas filiāles 1.—2. klase, skolotājas Linda 
Kukare-Aldersone, Iveta Barkāne),

Katei Grunavai�Grunovai, Renātei Ronei, 
Annijai Bulei, Anetei Miķelsonei, Agnijai 
Putniņai, Anetei Klušai par darbiem «So-
nāte» un «Gamma» (E. Kauliņa Lielvārdes 
vidusskolas 5.—7. klašu rokdarbu pulciņš, 
skolotāja Jolanta Zarāne).

2. pakāpe
Katei Grunavai�Grunovai par darbu «Kla-

vieres» (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 
7. klase, skolotāja Jolanta Zarāne),

Atim Kozlovskim par darbu «Nakts se-
renāde» (Jumpravas vidusskolas 8. klase, 
skolotāja Kristīne Kļava).

3. pakāpe
Lindai Simsonei par darbu «Noktirne» 

(E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 7. klase, 
skolotāja Jolanta Zarāne),

Keitai Rožānei par darbu «Dziesma manos 
sapņos» (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 
7. klase, skolotāja Jolanta Zarāne).

VIZUĀLAJĀ MĀKSLĀ
1. pakāpe
Atim Vanagam par darbu «Džeksons» 

(Lēdmanes pamatskolas 1. klase, skolotāja 
Sarmīte Saidāne),

Nikolai Siņavskai par darbu «Solists» 
(Lēdmanes pamatskolas 2. klase, skolotāja 
Sarmīte Saidāne),

Laurai Zelčānei par darbu «Skaņas» 
(Lēdmanes pamatskolas 9. klase, skolotāja 
Sarmīte Saidāne).

3. pakāpe
Agnijai Vintišai par darbu «Vakara no-

skaņa» (Lielvārdes pamatskolas 6. klase, 
skolotāja Ilze Bērtulsone).

MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU OLIMPIĀDE
7. martā Lielvārdes pamatskolā norisi-

nājās starpnovadu mājturības un tehnolo-
ģiju olimpiāde zēniem. Olimpiādē piedalījās 
24 skolēni divās vecuma grupās: 5.—6. 
un 7.—9. klase. Zēni veica teorētiskus un 
praktiskus uzdevumus, noteica koku sugas. 
Olimpiādes dalībnieki noskatījās firmas 
«Bosh» prezentāciju par jaunākajiem kok-
apstrādes instrumentiem. Firmas «Bosh» 
pārstāvis Raivis Šteinblūms īpaši iepriecināja 
olimpiādes 1.—3. vietu ieguvējus, dāvinot 
praktiskam darbam noderīgus instrumen-
tus — elektriskos figūrzāģus un slīpmašīnas.

1. vieta
Dāvidam Zaicevam (Lielvārdes pamat-

skolas 5. klase, skolotājs Armands Zariņš).
2. vieta
Ulriham Aldersonam (Jumpravas vidus-

skolas 6. klase, skolotājs Modris Cābe).
3. vieta
Dāvim Cābem (Jumpravas vidusskolas 

9. klase, skolotājs Modris Cābe).

Paldies olimpiāžu un festivāla dalībnie-
kiem un skolotājiem!

Lielvārdes pašvaldības Izglītības nodaļa 

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādes zēniem uzvarētāji priecīgi par 
saņemtajām balvām.

Par sirdi un dvēseli rotājošām lietām
Kristīne Saule,
Novadu vizuālās mākslas metodiskās apvienības vadītāja

No 6. līdz 19. martam kultūras nama «Lielvārde» telpās bija ap-
skatāmi Mākslas un mūzikas festivāla «Toņi un pustoņi» 1. kārtas 
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi, kurus veidojuši triju 
novadu — Lielvārdes, Ikšķiles un Ķeguma — skolu jaunieši.

Skolēni kopā ar saviem pedagogiem meklējuši tēlus mūzikā, 
zīmējuši un veidojuši mūzikas instrumentus, centušies tos pār-
vērst asociatīvos tēlos. Izstādes darbos bērnu idejas un rokraksts 

atrodams gan uz papīra, gan darbā ar plastilīnu, koku, diegu un 
adatu…

Kaibalas sākumskolas 1.—3. klašu bērni ar skolotāju izstādījuši 
darbu ar nosaukumu «Atskaņojušies». Septiņas ieskandināmas 
ģipša pīles ar īstām pleznām ir neparasts objekts. 

Filigrānās stāvlampas veidojušas E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 
meitenes skolotājas Jolantas Zarānes vadībā. 

Liels paldies Edgaram un Lienai Muceniekiem, Laurai Cērnavai, 
kuri laipni piekrita novērtēt konkursa darbus. Izvērtējot izstādi, 
mākslinieki dalījās iespaidos par skolēnu paveikto: 
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Novēliet mums veiksmi!
Marita Apsāne, 
Lielvārdes PII «Pūt, vējiņi» muzikālā audzinātāja

Ar jauniem plāniem un iecerēm pavasaris ienācis Lielvārdes 
bērnudārzā «Pūt Vējiņi!». Turpinām aktīvi strādāt un arī atpūsties. 
Bez gadskārtu ieražu svētkiem ikdienas dzīvi bērnudārzā cenšamies 
dažādot arī ar citiem interesantiem notikumiem. Janvārī vecāko 
grupu ansamblis visus iepriecināja ar pasākumu «Mana mīļākā vec-
gada dziesma», kurā, veicot aptauju, noskaidrojām katras grupas 
mīļāko ziemsvētku dziesmiņu. Koncerts izvērtās par visa dārziņa 
bērnu sadziedāšanos, jo katras grupiņas bērni atcerējās un pazina 
«savu» dziesmiņu. 

Bērnudārzā darbojas arī mazo dziedātāju ansamblis. Šogad viņi 
mūs pārsteidza ar muzikāli teatrālu uzvedumu «Runcis Ūšuks», kas 
tika rādīts gan vecākiem, gan visam bērnudārzam, un uzņemts ar 
lielu atzinību. Ar šo izrādi mazie aktieri ciemojās arī Jumpravas 
bērnudārzā «Zvaniņš». Jaukā un siltā uzņemšana iepriecināja bērnus 
un radīja emocionālu pārdzīvojumu. Turpinot uzsākto draudzību, 
aprīlī gaidām jumpraviešus ciemos arī pie mums. 

Lielu interesi un aktivitāti izraisīja pasākums «Profesiju parāde». 
Liels paldies bērnu vecākiem par atsaucību un izdomu tērpu vei-
došanā! Katra grupiņa bija sagatavojusi savai profesijai atbilstošu 
muzikāli un vizuāli skatāmu priekšnesumu. Interesanti bija visiem — 

gan lieliem, gan maziem. Gandarījumu sniedza arī grupai piešķirtais 
diploms. Pēc katra pasākuma bērnus iepriecināja garšīgie cienasti. 

Šobrīd cītīgi gatavojamies ikgadējām teātra dienām. Tās notiks 
martā, izrādes iestudēs vecāko grupu bērni. Bet aprīlī mūs priecēs 
pašmāju skatuves runas konkurss «Zvirbulis». Pavasari mēs gaidām 
ar vēl nebijušu pasākumu — «Mazajiem dziesmu un deju svētkiem». 
Novēliet mums veiksmi!  

Goda vietā celt tautasdziesmu
Inga Blumfelde,
Lielvārdes pamatskolas mūzikas skolotāja

9. februārī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā notika vēsturiskā 
Vidzemes novada latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacen-
sības «Lakstīgala». Lielvārdi konkursā pārstāvēja Lielvārdes 
pamatskolas skolēni.

Uz «Lakstīgalas» konkursu Cēsīs bija ieradušies arī bērni un 
jaunieši no Alūksnes, Apes, Ogres, Ikšķiles, Kalsnavas, Liepupes, 
Jaunpiebalgas, Stalbes un Jaunlaicenes.

Konkursa vērtēšanā piedalījās VISC mūzikas nodaļas vecākā 
referente Rita Platpere, folkloras speciāliste Māra Mellēna un 
Cēsu mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Ilga 
Šķendere.

Mūsu meitenes mājās atveda I vietas diplomu!
Esam lepni, ka Lielvārdes pamatskolā ir bērni, kas grib sagla-

bāt latviešu tautas tradīcijas un goda vietā celt tautasdziesmu. 
Lai tas izdodas arī turpmāk!  

Lielvārdes pamatskolas mūzikas skolotāja Inga Blumfelde ar 
savām audzēknēm — konkursa laureātēm.

«Izstāde interesanta ar to, kā katrs interpretējis vizuālās mākslas 
un mūzikas pasaules saskares punktus. Viens saskatījis svarīgāko 
toņos un pustoņos, mazāk domājis par mākslas darba atbilstību 
tēmai, bet vairāk ielicis darbā savas emocijas un pārdzīvojumu.

Pārsteidza konkursa dalībnieku idejas un profesionalitāte, it 
sevišķi vizuāli plastiskajā mākslā, kur gribējām atzīmēt vairāk 
darbu nekā atļāva konkursa nolikums. Vizuālajā sadaļā mūsu 
vēlme bija vairāk redzēt autoru izdomu un oriģinalitāti, likās, 
ka skolotāji nedaudz pārcentušies, palīdzot skolniekiem domāt 
viņu vietā. 

Milzīgs paldies visiem pulciņu vadītājiem par iedvesmošanu 
un ieguldīto darbu! Izstāde bija izdevusies, droši varam pārstāvēt 
savus novadus lielajā konkursā un izstādē Mālpilī.»

Izstādes darbi ļauj domāt, ka starp jauniešiem ir tādi, kuriem 
bez televizora vai datora spēlēm ir interese par skaistām, sirdi 
un dvēseli rotājošām lietām. Ir jaunieši, kuri zina, kas ir darbs, 
pacietība un centība. Ir ne mazums talantīgu, radoši izpausties 
gribošu jauniešu. Paldies Lielvārdes, Ķeguma, Ikšķiles, Tīnūžu, 
Kaibalas, Jumpravas un Lēdmanes skolu vizuālās mākslas, mājturī-
bas un tehnoloģiju pedagogiem, kuri pratuši šos bērnus pamanīt, 
iedrošināt, bagātināt!  

Mu–su be–rnuda–rzos

«Profesiju parādē» — mazie skursteņslaucītāji.

«Atskaņojušies (Do)» — Kaibalas sākumskolas 1.—3. klašu 
bērnu veidotās ģipša pīles ar īstām pleznām.
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Esam ne tikai dziedātāju, bet 
arī teātra spēlētāju tauta
Vilhelmīne Eisaka

17. martā kultūras namā «Lielvārde» notika Gunāra Priedes teātra 
festivāls «Pie mums martā». Izrādes bija daudzkrāsainas — izteiksmīgas, 
bagātinošas, saturīgas, emocionālas un vizuāli iespaidīgas. 

Festivālu atklāja Gunāra Priedes luga «Ugunskurs lejā pie stacijas» 
Saldus Tautas teātra sniegumā. Redzot čigānu bariņa apmešanos 
netālajā pļavā, vietējie nobažījušies par drošību. Bet skatītājā ieviešas 
žēlums pret cilvēkiem, kuriem dienu un nakti, lietū un vējā jānīkst zem 
klajas debess. Izrādē skan smeldzīgas dziesmas un dejas. Personīgi 
mani tieši šī festivāla luga aizkustināja visvairāk. 

Uz sarežģītu jautājumu Olgas Andžānes-Zvirgzdiņas lugas «Imanta 
sapnis» izrādē atbildi meklēja Kuldīgas BJC studijas teātra aktieri. 
Lidojošu dvēseļu virpulī atradās ārsts, kuram jāoperē karavīrs, kurš 
nogalinājis viņa dēlu. Kā būt?

Emocionāli iespaidīga bija Kokneses amatierteātra izrāde «Metāla 
ziedi». Māte satiekas ar meitu, kas aizbēgusi no mājām, vairīdamās 
no patēva. Vai izdosies pārvarēt radušos atšķirtību: «Starp mums 
ir attālums un starp mums ir saikne, kuru nevar pārraut. Vai varam 
atgriezties tur, kur viss bija citādāk?»

Arī lielvārdieši Gunāra Priedes lugas «Tīna» izrādē risināja ģimenes 
konfliktu — varaskāras mātes un meitas attiecības. Lielvārdes tautas 
teātris mūs atkal iepriecināja ar savu aktieru meistarību. 

Daudziem zināmā Harija Gulbja luga «Cīrulīši» šoreiz bija skatāma 
emocionālā Madonas Tautas teātra sniegumā. Mātei, kuras bērni dzīvo 
pilsētā, neizsakāmi grūti šķirties no savas mājas. Kur palikt?

Viļķenes amatierteātra atvestā izrāde Aivara Bankas «Žņaudzavas 
zelts» atklāja mūsu sabiedrības liekulību un mantrausību. Mainīgo norišu 
plūsmā pa skatuvi šaudās spoks — tautas sirdsapziņa, pils sargs. Bet 
mantojuma viltus pretendents ierodas pēc kārota kumosa. 

Ļoti iepriecināja Lielvārdes vidusskolas teātra grupa «Bumbulis» 
Gunāra Priedes viencēlienā «Dagmāras principi». Jaunie aktieri savā 
sniegumā neatpalika no pieredzējušajiem kolēģiem.

Leldes Stumbres luga «Letiņi» Krimuldas novada amatierteātra 
sniegumā mums atgādināja, cik vienoti bijām Baltijas ceļā un Barikāžu 
dienās. 

Īpaša saskaņa starp aktieriem un skatītājiem radās Liepājas tautas 
dzejas uzveduma «Es dzīvoju starp ezeru un jūru» laikā. Kuģu sirēnu 
pavadībā skan ziņas par mencu un putnu tirgiem. Stāstījums par kro-
dziņiem un vīru pavadīšanu jūrā mijas ar dziesmām, kuras dzied gan 
aktieri, gan skatītāji. Visa zāle šalko!

Jāatzīst, ka mēs esam ne tikai dziedātāju, bet arī teātra spēlētāju 
tauta.

Pateicamies rīkotājiem — Lielvārdes tautas teātrim, režisoram 
Kārlim Lišmanim, kultūras nama «Lielvārde» darbiniekiem — par 
nozīmīgo pasākumu!  

Kultu–ra

«Cālis 2012» notiks Jumpravā 
Lielvārdes novada mazo vokālistu konkursu organizē Jumpravas 

kultūras nams sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību. Konkursā var 
piedalīties visi Lielvārdes novada teritorijā dzīvojošie bērni līdz 5 gadu 
vecumam (ieskaitot).

Repertuārā jāiekļauj divas dziesmas pēc brīvas izvēles, tām jāatbilst 
izpildītāja vecumam un balss spējām. Drīkst izpildīt dziesmas a’cappella, 
mūzikas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties visos novada kultūras namos, 
pirmsskolas izglītības iestādēs, novada pārvaldēs un novada domē, kā arī 
novada mājas lapās www.lielvarde.lv un www.manajumprava.lv. Turpat 
pieejamas pieteikuma anketas. Tās jāiesniedz līdz 2012. g. 30. martam 
novada kultūras namos un pirmsskolas izglītības iestādēs vai elektroniski 
uz e-pastu knjumprvava@inbox.lv.

Konkurss notiks Jumpravas kultūras namā 15. aprīlī pulksten14.00.
Kontaktinformācija: 
tālr. 25450061, 65057616, e-pasts: knjumprvava@inbox.lv  

«PAVASARA VĒSTNEŠI» Lēdmanē
Ieva Sala

Lēdmanes dievnamā 14. aprīlī pulksten 
18.00 pirmo reizi notiks koncerts «PAVASARA 
VĒSTNEŠI» no koncertu cikla, kuru plānots 
Lēdmanes dievnamā rīkot ik gadu 2 reizes — 
Lieldienu un Ziemassvētku laikā, lai atvērtu 
durvis klausītājiem un mūziķiem, labdarībai 
un mākslai vienā no skaistākajām baznīcām 
Latvijā.

Šajā, pirmajā koncertā, uzstāsies dziesmi-
nieks  Kārlis Kazāks, vokāli instrumentāls trio 
«Nielsens Lielsliens», Anete Stuce un Sandis 
Stepiņš duetā ar Irīnu Mihailovsku. 

Koncerta noskaņa būs klusināti mierīga, 
meditatīva. Kārlis Kazāks uzstāsies ar akustisku 
programmu.

Kārlis Kazāks pašlaik ir aktuāls mūziķis Latvi-
jā. Pagājušajā gadā izdevis savu soloalbumu «16 
stundas». Viņa koncerti dažādās Latvijas vietās 
pulcē pilnas koncertzāles. Anete Stuce, kas 

arī uzstāsies koncertā, «iesilda» Kārli Kazāku 
viņa koncertos, ir savdabīgas balss īpašniece 
un radīs īpašu noskaņu baznīcā.

Sandis Stepiņš un Irīna Mihailovska ir ogrē-
nieši, kuri  pavisam nesen radījuši duetu, izpil-
dot gan pašu sacerētas, gan plašākai publikai 
zināmas dziesmas.

Savukārt grupa «Nielsens Lielsliens» ir vokāli 
instrumentāls trio, kas pagājušajā gadā laida 
klajā savu pirmo albumu ar 6 skaņdarbiem un 
pašlaik muzicē dažādos Latvijas klubos.

Koncerta ieejas maksa — ziedojumi Lēd-
manes baznīcai.

No Lielvārdes tirgus laukuma 14. aprīlī plkst. 
17.00 ies autobuss, kas visus interesentus aiz-
vedīs uz koncertu un atgādās atpakaļ.

Koncertu organizē Lielvārdes novada sie-
viešu biedrība «Iespēja».

Kontaktpersona: Ieva Sala, tālr. 29331491, 
e-pasts: ieva@salinas.lv  

Lielvārdes vidusskolas teātra grupas «Bumbulis» aktieri ar 
režisori Aiju Krompāni pēc izrādes. (MĀRA ROŽĀNA foto)

 
Zinību biedrība 

«Gaismas Dārzs»
1. aprīlī 15.00 kultūras namā «LIELVĀRDE»

Aicina uz tikšanos ar rakstnieku un publicistu Jāni Ūdri un 
sarunu «Iespīdinu gaismu lielās politikas aizkulisēs».

Jānis Ūdris ir vēsturisko romānu par Zigfrīdu Annu Meierovicu 
un Kārlis Ulmani autors, intervējis mūsdienu Latvijas prezidentus, 
pavadījis viņus valsts vizītēs, apmeklējis 65 valstis. 

Rakstnieks sniegs ieskatu arī savā jaunākajā, grāmatā, kurā 
attēlota arī Lielvārde Kauliņtēva laikā.

Jānis Ūdris lūdz sveicināt un uz tikšanos īpaši gaida Lielvārdes 
kora veterānus, ar kuriem kopā 1989. gadā, līdzi vedot sarkanbalt-
sarkano karogu, bija latviešu ciemos Sibīrijā.



9

Nr. 6 (405) 2012. gada marts (II)  Lielva-rdes Novada Zin,as

Izmantojot jaunākās tehnoloģijas,
ieguvēji ir gan pacienti, gan ārsti
Beata Kempele

Lielākā daļa Lielvārdes, Ķegu-
ma un Jumpravas iedzīvotāju labi 
zina «D. Ločmeles zobārstniecī-
bas privātpraksi». Taču, verot 
vaļā atjaunotās prakses — Zob-
ārstniecības klīnikas — durvis, 
ir patīkams pārsteigums — te 
kļuvis daudz plašāks, gaišāks, 
jaunās iekārtas liek cerēt, ka šeit 
zobārsta apmeklējums varētu 
paiet, neizjūtot sāpes.

Jaunajā klīnikā klāt nākušas 
jaunas, izremontētas telpas un 
jaunas tehnoloģijas zobu ārstē-
šanā, restaurācijā un ķirurģijā. 
Drīzumā klīnikā varēs veikt arī 
zobu implantāciju. Šobrīd jauno 
metodiku apgūst divi klīnikas ār-
sti. Sākotnēji implantēšana notiks 
pieredzējuša speciālista vadībā.

Klīnikas vadītāja Dace Ločmele 
labprāt parāda ne tikai telpas, kur 
pacienti saņem ārstēšanu, bet arī 
tehnisko laboratoriju. Pateicoties 
tai, gan zobu protezēšana, gan 
regulēšana notiek daudz ātrāk 
un arī lētāk nekā citviet.

Simpātiskas breketes zobu re-
gulēšanai top uz vietas, un vadī-
tāja apgalvo, ka regulēt zobus var 
ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. 
Laboratorijā top izņemamās pro-
tēzes, metāla keramiskie darbi, 
arī aizsargkapes sportistiem.

Zobu higiēnists klīnikā strādā 

ar efektīvo «Zoom» balināšanas 
metodi, ar kuru iespējams zobus 
padarīt pat par vairākiem toņiem 
gaišākus stundas laikā.

Klīnikā ir iegādāta digitālā 
rentgena sistēma, pateicoties 
kurai, pacients vairs nesaņem 
rentgena starojumu, diagnozi var 

noteikt daudz ātrāk un precīzāk. 
Turklāt pacients pats var redzēt 
savu zobu stāvokli, ārstēšanu. 
Arī ārsta darbs ir labi redzams.

Tāpat klīnikā ir moderns Apex 
lokators zoba kanāla garuma 
noteikšanai, kas ļauj precīzi ārstēt 
zoba kanālu.

Klīnikas komanda ir pārlieci-

nāta, ka iepirktais dārgais aprī-
kojums attaisnosies ar ļoti kva-
litatīvu darbu, un ieguvēji darbā 
ar jaunākajām tehnoloģijām būs 
gan pacienti, gan ārsti.

Īpaši Dace Ločmele vēlas uz-
runāt bērnu vecākus. Nacionā-
lais veselības dienests apmaksā 
zobu ārstēšanu un higiēnu reizi 
gadā bērniem līdz 18 gadiem, bet 
bērniem septiņu, vienpadsmit un 
divpadsmit gadu vecumā — zobu 
higiēnu divreiz gadā. vadītāja uz-
skata, ka tas ir labi, bet rūpēties 
par bērnu zobu veselību pirmkārt 

ir vecāku uzdevums un atbildība. 
Nebūtu pieļaujama situācija, ka 
bērnam līdz 18 gadiem jāizņem 
zoba nervs, jāpilda kanāls. Tādēļ 
Dace iesaka zobārstu apmeklēt 
regulāri, un vecākiem izvēlēties 
vienu praksi, kur vest bērnu. 
Tad iespējams redzēt un vērot 
kopējo ainu, konsultēt vecākus. 

Nedrīkstētu nonākt līdz tam, 
ka bērnam nopietni jāārstē vai 
jāizrauj pastāvīgais zobs.

Liela jauno klīnikas telpu 
priekšrocība ir atsevišķā ieeja, 
īpaši to novērtē pacienti gripas 
laikā. Tā kā pie zobārsta nāk prak-
tiski veseli cilvēk, viņiem vairs 
nav saskares ar slimniekiem, kuri 
gaida savu rindu poliklīnikā pie 
ārsta. Kopumā jaunās klīnikas 
vajadzībām ir izremontētas as-
toņas telpas.

Uz Lielvārdi pie zobārstiem 
brauc daudzi lēdmanieši. Vadītāja 
cer, ka jaunajā klīnikā turpināsies 
sadarbība ar arī jumpraviešiem. 
Jumpravas doktorātā zobārst-
niecība darbojās septiņus gadus, 
kuru laikā izveidojās īpaši laba 
sadarbība ar Jumpravas bērnu-
dārzu un skolām. Dace Ločmele 
uzskata, ka lielu pateicību par 
apzinīgo darbu pelnījusi medmā-
sa Ruta Liepiņa un visa Jumpra-
vas doktorāta dakteres Guntas 
Tīcmanes vadītā komanda. Ļoti 
labi pacienti bijuši Jumpravas 
internātpamatskolas audzēkņi. 
Viņi ir laipni gaidīti Lielvādē!

Pacientu ērtībai klīnika pie-
dāvā bezprocentu kredītu zobu 
protezēšanai, neiesaistot citas 
kredītiestādes.

Otrdienās zobu izraušana pen-
sionāriem maksā Ls 5 (ieskaitot 
anestēziju).

Klīnikas komanda aicina uz 
sadarbību visus novada iedzīvo-
tājus un novēl šo pavasari sagai-
dīt ar skaistu smaidu, jo smaids 
uzmundrina, uzrunā un padara 
gan mūsu, gan apkārtējo cilvēku 
dzīvi gaišāku un priecīgāku.  

Lielva–rde var!

Aicina samazināt neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
izsaukumu skaitu

Veselības ministrija uzsākusi aktīvu darbu, lai samazinātu sekun-
dāro neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) izsaukumu skaitu.

2011. gadā sekundārie NMP izsaukumi veidoja 27,7% no kopējā 
izsaukumu skaita. Tie būtiski ietekmē NMP dienesta operativitāti 
un iespējas ātri nokļūt negadījuma vietās, kur jāpalīdz patiešām 
kritiski smagiem pacientiem vai cietušajiem.

Lai informētu iedzīvotājus par medicīniskās palīdzības saņem-
šanas iespējām uzsākta sociāla kampaņa «Jūties švaki? — Ne 
vienmēr ir tik traki!»

Nelielu traumu vai vieglu saslimšanu gadījumos iedzīvotājiem, lai 
saņemtu vajadzīgo palīdzību vai konsultāciju, iespējams: 

 sazināties ar savu ģimenes ārstu (apmeklēt ģimenes ārstu akūto 
pacientu pieņemšanas laikā, pieteikt ģimenes ārsta mājas vizīti);
 pašam doties uz tuvāko ārstniecības iestādi (pie dežūrārsta, uz 
steidzamās medicīniskās palīdzības punktu, slimnīcas uzņemšanas 
nodaļu);
 ārpus ģimenes ārsta darba laika darba dienās no 17.00—8.00, 
brīvdienās un svētku dienās visu diennakti ir iespēja zvanīt uz 
Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta izveidoto 
Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 un saņemt kvalificētu 
mediķa padomu vienkāršāku saslimšanu gadījumos. Zvanot uz 

minēto tālruni, konsultācijas tiek sniegtas par dažādiem medicī-
niskiem jautājumiem — kā rīkoties paaugstinātas temperatūras 
un saaukstēšanās gadījumā, paaugstināta asinsspiediena, vem-
šanas, caurejas, vēdera, ausu sāpju, dažādu traumu un lūzumu 
gadījumos, saules (tajā skaitā, solārija) apdegumu gadījumos;
 saņemt informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprū-
pes pakalpojumiem, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta 
bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 (darba laikā) vai mājas 
lapā www.vmnvd.gov.lv.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests identificēs pa-

cientus, kuri ātro palīdzību nepamatoti izsaukuši vairākas reizes 
mēneša laikā, lai kopīgi ar ģimenes ārstiem un sociālajiem die-
nestiem risinātu šo pacientu problēmas, kuras bieži ir saistītas ar 
sociālekonomiskiem jautājumiem.

TUVĀKIE STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS PUNKTI:
 «Aizkraukles slimnīca» 
Bērzu iela 5, Aizkraukle, tālr. 65133899, 65133873;
 «Bērnu klīniskā universitātes slimnīca» 
Rīga, Vienības gatve 45, tālr. 67064498.
 Tuvākie dežūrārsti — Ogres rajona slimnīcā — Slimnīcas ielā 2, 
Ogrē, sestdienās, svētdienās no 8.00 līdz 18.00, tālr. 65024450.

Informācija sagatavota pēc www.vmnvd.gov.lv

Izmeklējumi mobilajā mamogrāfā
Raiņa ielā 5, Lielvārdē

18. aprīlī,         7. maijā,         8. maijā.
Uzņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67144031, 

67143550 vai 27866655.

Daces Ločmeles Zobārstniecības klīnikas radošā komanda.

Medicı̄nas pakalpojumi
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Kā Lielvārdes novada 
pusaudži pavada brīvo laiku?
Marina Ivanova, 
Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālā pedagoģe

Brīvais laiks cilvēkos rada prieku. Mēs 
varam darīt lietas, kuras mums patīk, jū-
toties brīvi un nepiespiesti. Taču aktuāla 
ir problēma, kas saistīta ar pusaudžu brīvā 
laika pavadīšanas iespējām. Pusaudžiem 
pieaugot, mainās arī viņu intereses un brīvā 
laika pavadīšanas ieradumi, kā arī ir tendence 
pamēģināt un sākt lietot alkoholu un citas 
apreibinošas vielas, lai viņu brīvais laiks 
liktos interesantāks.

Katrs bērns ir atšķirīgs, viņa dzīves vidi 
veido ģimene, kurai ne tikai nepieciešams 
papildu atbalsts veselības aprūpes, izglītības 
pakalpojumu nodrošināšanā, bet arī brīvā lai-
ka organizēšanā. Vecākiem ir jādomā par to, 
kur un kādā sabiedrībā atrodas viņu bērns.

Tā kā mūsu pusaudži ir aktīvi un ener-
ģijas pilni, viņu izklaides ir daudzveidīgas, 
internets un klubs nav vienīgās. Lielāka daļa 
pusaudžu savu brīvo laiku pavada interešu 
grupās, pulciņos, sportojot, apmeklējot 
teātrus un koncertus. Retāk pusaudžus 
interesē atpūta pie dabas, pārgājieni.

Katrs savu brīvo laiku mēs izvēlamies 
pavadīt savādāk un pēc iespējas atbilstošāk 
savām interesēm. Daudzi pusaudži saskaras 
ar laika trūkumu, bet citiem nav ko darīt 
brīvajā laikā — viņi neprot atrast brīvā laika 
nodarbes un bieži vien aizraujas ar datorspē-
lēm vai daudz laika pavada pie televizora.

Lielvārdes novada sociālā dienesta so-
ciālie pedagogi ir veikuši aptauju Lielvārdes 
novada izglītības iestādēs. Tika aptaujāti 
114 skolēni (42% meitenes un 58% zēni) no 
12 līdz 16 gadiem par viņu interesēm un 
brīvā laika pavadīšanu. Sociālie pedagogi 
vēlējās akcentēt problēmu, ka pusaudžu 
brīvais laiks, kas tiek neplānoti pavadīts 
ārpus mājas un skolas, netiek izmantots sevis 
pilnveidošanai un attīstībai, tas noved pie 
atkarībām, noziedzīgām rīcībām un citām 
nevēlamām nodarbēm. Sociālie pedagogi par 
sava pētījuma tēmu izvirzīja jautājumu — vai 
Lielvārdes novada pusaudžiem brīvā laika 
pavadīšanas iespējas ir pietiekoši un kādas 
ir pusaudžu intereses?

Lielvārdes novadā tiek piedāvātas daudz-
veidīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, 
kā arī netrūkst informācijas par novadā 
piedāvātajām aktivitātēm. Vairākums sko-
lēnu atzīst, ka ir viegli pieejama informācija 
par brīvā laika pavadīšanas iespējām Liel-
vārdes novadā, tikai neliela daļa skolēnu 
apgalvojusi, ka viņiem nav viegli pieejama 
informācija par brīvā laika pavadīšanas 
iespējām (diagramma Nr. 1).

Tie skolēni, kuri apgalvo, ka informācija 
par brīvā laika pavadīšanas iespējām ir daļēji 
vai nav viegli pieejama, viņi drīzāk informā-
ciju nemeklē, vai tā vispār nav svarīga, jo 
vieglāk nedarīt neko. Vai arī informācijas 
ir tik daudz, ka skolēni apjūk. Informāci-
ja nāk no daudziem avotiem, un skolēns 

nevar visu aptvert. Skolēniem labāk patīk 
informāciju saņemt mutiski, bet lasīt ne-
viens negrib. Vairākums skolēnu informāciju 
iegūst no draugiem, paziņām un ģimenes 
(diagramma Nr. 2).

Tika pētīta skolēnu interese un līdzdalība 
ārpus mācību pulciņos, interešu grupās, 
piedalīšanās novada aktivitātēs. Pašval-
dībā skolēniem ir iespējas nodarboties ar 
sportu, kā arī piedalīties interešu pulciņos 
(dejošana, dziedāšana, māksla), tomēr ne 
visiem skolēniem tas interesē. Pašvaldība 
ne vienmēr var pilnīgi visiem nodrošināt 
interešu pulciņus, tādēļ daļa skolēnu nespēj 
realizēt savas aizraušanās un vaļaspriekus.

Aptuveni 15% skolēnu uzskata, ka viņiem 
pietrūkst iespēju brīvā laika pavadīšanai tā, 
kā viņi to vēlētos, piemēram, Jumpravas 
pagasta skolēni ļoti vēlas florbola pulciņu, 
skeitparku. Lēdmanes skolēni vēlas futbola 
un basketbola pulciņu vai mājturības un 
dažādu dejošanas veidu pulciņus. Lielvārdes 
skolēni vēlētos peldbaseinu, alpīnisma sienu, 
mājturības pulciņu vai hokeja, peintbola 
pulciņu. Vairāk kā puse skolēnu (69%) tomēr 
uzskata, ka Lielvārdes novadā ir pietiekoši 
daudz brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām 
ir interešu pulciņi. Kopumā 50% skolēnu 
darbojas kādā no tiem. 8% skolēnu iesaistās 
pulciņos ārpus sava pagasta. 42% no aptau-
jātajiem skolēniem neiesaistās nevienā Liel-
vārdes novadā piedāvātajā interešu pulciņā.

Lielvārdes novadā ir iespējams apmeklēt 
arī kultūras un izklaides pasākumus. Kopumā 
82% skolēnu pēdējā pusgadā ir apmeklējuši 
kādu kultūras vai izklaides pasākumu, tātad 
šie pasākumi ir pieejami lielākai daļai skolēnu 
(diagramma Nr. 3).

Kā redzams diagrammā Nr. 3, visbiežāk 
skolēni piedalījušies sporta pasākumos, 
apmeklējuši koncertus, diskotēkas un teātra 
izrādes, bet nav apmeklējuši operas, baleta 
izrādes, muzejus.

Kopumā Lielvārdes novada skolēniem 
brīvā laika aktivitātes un intereses īpaši 

neatšķiras no citu Eiropas Savienības valstu 
skolēnu interesēm. Skolēnu iemīļoti brīvā 
laika pavadīšanas veidi ir sportošana, de-
jošana, interneta lietošana, TV skatīšanās, 
riteņbraukšana, makšķerēšana.

Lielvārdes novada skolēni izvēlas brīvo 
laiku pavadīt kopā ar draugiem. Salīdzinoši 
liela daļa skolēnu atzīst, ka labprāt skatās 

Lielva–rdes novada socia–laja– dienesta–
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Diagramma Nr. 1
Vai viegli pieejama informācija par brīvā 
laika pavadīšanas iespējām?

Diagramma Nr. 2
Kādā veidā iegūsti informāciju par brīvā 
laika pavadīšanas iespējām?

Diagramma Nr. 3
Vai pēdējā laikā esi piedalījies kādā no mi-
nētajām novada aktivitātēm?

Diagramma Nr. 4
Kā Tu pavadi brīvo laiku?
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Lielvārdes novada sieviešu biedrības «Iespēja» 
ikmēneša sapulce notiks otrdien, 27. martā 18.00

Lielvārdes Dienas centrā Ausekļa ielā 3.
DARBA PLĀNS:

Pirmajā daļā pārrunāsim aktuālos jautājumus, 
iepriekšējā mēneša panākumus un nākotnes plānus.

Otrajā daļā uzklausīsim melioratori Lieni Zīliņu, 
kura stāstīs par šobrīd ļoti aktuālajiem gruntsūdeņu 
un to noteces jautājumiem un to iespējamo risinā-
šanu privātmājās, mazdārziņos utt. 

Laipni aicinām interesentus! 
Sīkāka informācija pa tālruni 26353518

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS PROGRAMMA 2012
«Jaunatnes līderu koalīcija» piedāvā ikvienam interesentam 

iesaistīties «Interešu aizstāvības programmā 2012» darba prasmju 
apgūšanai «INTEREŠU AIZSTĀVĪBA» un «POLITIKAS KOORDINA-
TORS». IA programma ir paredzēta jauniešiem, jaunatnes NVO, 
jauniešu centru pārstāvjiem, kuri vēlas attīstīt interešu aizstāvību 
savā un tuvākajos novados un vēlas panākt jauniešiem labvēlīgu 
lēmumu pieņemšanu, kā arī iegūt pamatprasmes darbā ar politi-
kas plānošanu novadā, interešu aizstāvību, attīstīt prezentācijas 
prasmes un sadarbību Latvijas mērogā.

IA programmas mērķis ir sagatavot topošos jaunatnes politikas 
koordinatorus — interešu aizstāvības speciālistus.

Projekta uzdevumi ir:
1. izveidot jauniešu rīcības grupas vietējās pašvaldībās, kas no-

drošina vietējās jaunatnes politikas izvērtēšanu sadarbībā ar 
koordinatoriem un vietējās pašvaldības jaunatnes struktūrām;

2. nodrošināt apmācības jauniešu rīcību grupu pārstāvjiem;
3. veikt pašvaldības darba ar jaunatni vērtēšanu;
4. nodrošināt vietējās pašvaldības īstenotās jaunatnes politikas 

analīzi, sagatavojot ziņojumus par jaunatnes politikas situāciju 
pašvaldībās;

5. sagatavot rekomendācijas vietējās jaunatnes politikas attīstībai 
un jauniešu sistemātiskai iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā un 
sabiedriskajā dzīvē;

6. īstenot konferences jaunatnes politikas izvērtēšanas rezultātu 
prezentēšanai, rekomendāciju ieviešanas analīzei un dialoga 
ar vietējās jaunatnes politikas veidotājiem nodrošināšanai;

7. sagatavot pieredzes materiālu par pašvaldību praksi jaunatnes 
politikas īstenošanā un jauniešu rekomendācijām situācijas 
uzlabošanai;

8. īstenot nacionālo konferenci, lai nodrošinātu projektā iesaistīto 
jauniešu un pašvaldības pārstāvju tikšanos ar citiem jauniešiem, 
jaunatnes organizācijām un jaunatnes politikas veidotājiem.
IA programmas DALĪBNIEKU ieguvumi:

1. Izpratne par IA;
2. Pieredze IA īstenošanā;
3. Pieredze informācijas atlasē un sistematizēšanā;
4. Pieredze argumentēšanas mākslā un publiskajā runā;
5. Pieredze lietišķo rakstu veidošanā;
6. Komunikācijas prasmju, t. sk. prezentācijas prasmju, attīstība
7. Pieredze sadarbības veidošanā ar citiem jaunatnes darbā 

iesaistītajiem interesentiem visā Latvijā;
8. Zināšanu un prasmju apliecinošs dokuments.

Plašāka informācija par projektu atrodama: www.draugiem.lv/jlk
Kristiāna Freidenfelde 

(Ikšķiles vsk. skolēnu pašpārvalde, 
kristiana.freidenfelde@gmail.com, tālr. 27792669)

Jānis Siliņš
(PPP biedrība «Zied zeme», 
janis@ziedzeme.lv, tālr. 26179669)

Vilnis Baltais 
(E. Kauliņa Lielvārdes vsk. vecāku padomes pārstāvis, 
vecakilielvardesno@inbox.lv, tālr. 28850197)

      
Ogres novada pašvaldība aicina uzņēmējus uz semināru

«Elektroenerģijas iepirkuma iespējas»
Ar 2007. gada 1. jūliju Latvijas elektroenerģijas tirgus ir pinībā atvērts, 

sniedzot iespēju jebkuram elektroenerģijas lietotājam izvēlēties atbil-
stošāko tirdzniecības piedāvājumu par ekonomiski pamatotām cenām.

Saskaņā ar normatīvo aktu izmaiņām, ar 2012. gada 1. aprīli elek-
troenerģijas iepirkumu brīvajā tirgū jāveic visiem tiem lietotājiem, 
kuru kaut viena pieslēguma spriegums pārsniedz 400 voltus vai 
ievadaizsardzības aparāta nomināla strāva pārsniedz 100 ampērus.

Minētās normatīvo aktu izmaiņas ir pakāpenisks elektroenerģijas 
tirgus liberizācijas process, kas ir vērsts elektroenerģijas lietotāju 
interesēs. Elektroenerģijas tirgotāji brīvā tirgus klientiem piedāvā 
dažādus tirdzniecības produktus, bastoties uz elektroenerģijas 
biržu iespējām un radot jaunas iespējas samazināt elektroenerģijas 
iepirkuma izmaksas.

Nodrošinot iespēju pielāgoties elektroenerģijas tirgus izmaiņām, 
Ogres Biznesa un Inovāciju Centrs organizē novada uzņēmējiem 
paredzētu informatīvo semināru par brīvā elektroenerģijas tirgus 
attīstību Latvijā.

Semināra norises vieta:
Ogres novada pašvaldība, Brīvības iela 33, Ogre, Lielā zāle 3. stāvā
Semināra norises laiks: 2012. gada 27. marts plkst. 15.00—17.30
Mērķauditorija: Uzņēmēji, uzņēmumu vadītāji.

SEMINĀRA DARBA KĀRTĪBA
15.00—15.45  Elektroenerģijas tirgus

• Elektroenerģijas izmaksu struktūra,
• Elektroenerģijas tirgus liberalizācija Latvijā,
• Elektroenerģijas tirdzniecības vietas.

15.45—16.00  Pārtraukums
16.00—16.25  Elektroenerģijas iepirkuma iespējas

• Cenu noteikšanas veidi,
• Tirgus dalībnieki.

16.25—16.45 Elektroenerģijas iepirkuma iespēju izvērtējums
• Elektroenerģijas iepirkuma normatīvais regulējums,
• Aktuālās elektroenerģijas iepirkuma iespējas,
• Līdzšinējā pieredze ar praktiskiem piemēriem.

16.45—17.30 Diskusijas. Jautājumi un atbildes

Semināram pieteikties līdz 26. martam rakstot uz e-pastu.
Sīkāka informācija: Jana Briede
   +371 26558085
   jana.briede@ogresnovads.lv

TV vai sēž pie datora. Tā kā intereses ir 
dažādas, kopumā vērtējot, redzams, ka 
skolēnu brīvā laika pavadīšanas vedi ir 
daudzveidīgi, bet populārākās intereses 
tomēr var vērtēt kā nelietderīgu brīvā 
laika pavadīšanas veidu (diagramma 
Nr. 4).

Svarīgi, kurā dienas laikā skolēni 
izvēlas apmeklēt brīvā laika aktivitātes. 
Aptaujas rezultāti liecina par to, ka 
54% skolēnu savu brīvo laiku labprāt 
pavada no plkst. 15:00—18:00, 28% 
no plkst. 18:00—21:00, 12% no plkst. 

12:00—15:00 un 6% savu brīvo laiku 
pavada pēc plkst. 21:00.

Pētījuma dati ļauj secināt, ka skolē-
nu brīvais laiks ir atkarīgs ne tikai no 
pašvaldībā piedāvātajām iespējām, bet 
arī no sociālās vides, kur dzīvo bērns. 
Lielvārdes sociālie darbinieki norāda, 
ka bieži vien tieši ģimenes apstākļi ir 
tie, kas skolēnus motivē līdzdarboties 
kādās aktivitātēs. Veidojot labvēlīgu so-
ciālo vidi bērniem, nodrošinot sadzīves 
apstākļus un izglītību, tiks veidota arī 
pozitīva līdzdarbības veicināšana.  
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JUMPRAVĀ
KULTŪRAS NAMĀ

27. martā 17.00

Lielvārdes mūzikas skolas 
kora koncerts

Diriģente Baiba Klepere
Ieeja brīva.

30. martā 18.00
Jumpravas 

mūzikas un mākslas skolas

Pavasara ieskaņas koncerts
Ieeja brīva.

7. aprīlī 19.00
Riču ģimenes un Annas Dribas 

koncerts 

«Riču kāzas»
Biļetes iepriekšpārdošanā Ls 3, 

pasākuma dienā Ls 4.
Biļetes var iegādāties 

Jumpravas kultūras namā.
9. aprīlī 

Lieldienas Jumpravā
16.00 Radošās darbnīcas 

ģimenēm un bērniem
17.00 Lieldienu rotaļas, 

šūpošanās un olu 
ripināšana

18.00 Latvju danču vakars ar 
 folkloras kopu «Liepu laipa»

15. aprīlī
Lielvārdes novada 

mazo vokālistu konkurss 

«Cālis 2012»

LIELVĀRDĒ
KULTŪRAS NAMĀ 

«LIELVĀRDE»
27. martā 18.00

Lielvārdes novada 
jauniešu dome aicina 

jauniešus uz īsfilmu vakaru
30. martā 18.00

Bērnu deju kolektīvu 
draudzības koncerts

«Pavasara danči»
Ieeja Ls 1

30. martā 19.00
Lielvārdes 

Tautas teātra izrāde
G. Priede 

Tāltālā zemē (Tīna)
Izrādē piedalās: 

Jānis Jansiņš, 
Inga Lišmane�Ozoliņa, Guna 
Mendziņa, Salvis Tālmanis, 

Skaidrīte Tilaka.
Režisors Kārlis Lišmanis, 

izrādes vadītāja 
Baiba Papāne, 

tērpu šuvēja Karmena.
Izrādi atbalsta Lielvārdes 
novada dome un Vētras 2.

Ieejas maksa Ls 1
31. martā 12.00

Austrumu saulgriežu 
tradīciju festivāls

«NOVRŪZS 2012»
12.00—13.30

Svētku ieskandināšana 
parkā pie kultūras nama

15.00—17.00
Pavasara deju maratons

Biļetes cena Ls 1
13.00—17.00

Tai-dzi, tatāru, baškīru un 
uzbeku deju meistarklases 

gan pieredzējušiem 
dejotājiem, gan dalībniekiem 

bez deju pieredzes.
18.00

Noslēguma koncerts

«Austrumu telts»
Biļetes cena Ls 2

Festivāla īpašie viesi 
Uzbeku kultūras centrs 

«Sogdiana» (Narva) 
Vairāk informācijas 

www.nowruzlatvia.1w.lv
un www.lielvarde.lv

Klusās nedēļas un svētku dievkalpojumi
LIELVĀRDES LUTERĀŅU BAZNĪCĀ

5. aprīlī, Zaļajā ceturtdienā 19.00
6. aprīlī, Lielajā piektdienā 17.00

7. aprīlī Nakts vigilija 23.00
8. aprīlī Kristus Augšāmcelšanās svētki 11.00

LIELVĀRDES KATOĻU BAZNĪCĀ
5. aprīlī, Zaļajā ceturtdienā, 

Kunga pēdējo vakariņu svētā mise 19.00
6. aprīlī, Lielajā piektdienā, 

Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena 15.00
7. aprīlī, Lielajā sestdienā, 

Kunga augšāmcelšanās svētki, vigilijas svētā mise 19.00
8. aprīlī, Lieldienās, 

Kunga augšāmcelšanās svētku svētā mise 8.00
LĒDMANES KATOĻU BAZNĪCĀ

1. aprīlī, Pūpolsvētdienā, svētā mise 13.00
7. aprīlī, Lielajā sestdienā, svētā mise 13.00

ēdiena un ūdens svētīšana
8. aprīlī Jēzus Kristus augšāmcelšanās svētku svētā mise 13.00

ēdiena un ūdens svētīšana
JUMPRAVAS LUTERĀŅU BAZNĪCĀ

6. aprīlī, Lielajā piektdienā 15.00
8. aprīlī Kristus Augšāmcelšanās svētki 14.00
8. aprīlī, Lieldienās, katoļu svētā mise 16.00

PAR A/S «LATVENERGO» DĀVANU KARŠU PIEŠĶIRŠANU
Lielvārdes novada sociālais dienests aicina vientuļos pensionārus un personas, kurām no-

teikta 1. grupas invaliditāte vai ģimenes, kurās ir minētās personas, līdz 2012. gada 31. martam 
saņemt A/S «Latvenergo» elektrības norēķinu kartes, kas dos iespēju norēķināties par izlietoto 
elektroenerģiju.

Atvadu sveiciens Uldim Ozoliņam
Ābols uz galda. Skaists, sarkandzeltens un spīdīgs. Īpašs — Ulda 

Ozoliņa pēdējo svētku liecinieks. Tādu mums katram pēc bērēm 
līdzi iedeva Ausma — Ulda dzīvesbiedre gandrīz 55 gadu garumā. 
Viņi vienmēr bija kopā, jo to darīšanu bija tik daudz — jāaudzina 
meita, jāceļ māja, jāiekopj dārzs, tajā daudz un rūpīgi jāstrādā, 
jāaudzina mazbērni.

Uldis bija godavīrs, visu, ko viņš darīja, veica pamatīgi. Daudziem 
šķiet, ka viss viņa mūžs bija saistīts tikai ar Lielvārdi, taču uz šejieni 
jaunā ģimene atnāca 1969. gadā. 

Ulda mūžs aizsākās 1933. gadā Bauskas apriņķa Īslīces pagastā, 
tad skolas gaitas Smiltenē un pēdējais mācību gads vidusskolā 
Valmierā. 

Lielvārdieši Uldi iepazina kā sporta skolotāju Edgara Kauliņa 
Lielvārdes vidusskolā, bet ne visi zināja to, ka pirms Fizkultūras 
institūta beigšanas viņš bija ieguvis fizikas un matemātikas sko-
lotāja diplomu Cēsu Skolotāju institūtā (lai gan patiesībā vecāki 
vēlējās, lai dēls kļūst par mācītāju). Ulda laikā mūsu skolā īpašā 
cieņā bija slēpošana un peldēšana, un viņš daudzus ieinteresēja 
par šiem sporta veidiem. Īpaša Ulda aizraušanās bija kalni — vai-
rākas vasaras pēc kārtas viņš piedalījās kalnu ekspedīcijās, vēlāk 
tās pats organizēja. Vairākas kolēģes ar sajūsmu joprojām atceras 
Ulda vadīto Kaukāza kalnu iekarošanu. Par sportu, slēpošanu un 
kalniem Uldis ieinteresēja arī savu lielāko lepnumu — meitu Andu. 

Uldis ar Ausmu vienmēr bijuši ļoti viesmīlīgi cilvēki — katrs ciemiņš 
tiek laipni sagaidīts, pacienāts, Uldis lēja glāzēs pašdarināto vīnu 
un paretam piebilda kādu vārdu. Dažreiz Uldis ar Ausmu strīdējās 
par nebūtiskiem sīkumiem, bet patiesībā taču viņi vienmēr bijuši 
Vienas Upes krasti.

Meita Anda atvadoties teica, ka tāda nāve — savā mājā, savā 
gultā un savas sievas balstītam — jānopelna ar sava mūža labajiem 
darbiem, un Uldim to ir ļoti daudz. Kolēģi vēlēja, lai Uldim viņā saulē 
būtu kalni, sniegs, slēpes un baseins, un kāds padarāms darbs jau 
Krietnajam Cilvēkam vienmēr atradīsies...

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas bijušo un pašreizējo 
skolotāju vārdā — Daina Grīnhofa

Mums palikuši Tavi vārdi,
Mums palikusi Tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.

Visdziļāko līdzjūtību izsakām 
Reinim un Laurai, māmiņu 

zaudējot.
Edgara Kauliņa 

Lielvārdes vidusskolas 2b. un 9b. klases
audzēkņi, audzinātājas un vecāki

PĀRDOD DĀRZU (480 m2) 
lauktehnikā, tālr. 28446516.


