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Saistoša bija informācija par finanšu piesaistes 
iespējām komersantiem no ES struktūrfondiem, 
apmācības iespējām, kuru sniedza Rīgas plānošanas 
reģiona informācijas centra pārstāvis Ģirts Kindzulis.

Savukārt PPP biedrī-
bas „Zied zeme” projektu 
vadītājs Jānis Siliņš un val-
des priekšsēdētāja Linda 
Cīrule īpaši aicināja pie-
dalīties projektu konkursā 
mājražošanas attīstībai, 
kura mērķis ir veicināt lauk-
saimniecības produktu 
pārstrādi mājas apstākļos, 
radot pievienoto vērtību 
lauksaimniecības produk-
tiem. Projektu iesniegumu 
pieņemšana sāksies 29. ok-
tobrī un turpināsies līdz 29. 
novembrim, bet konsultā-
ciju jebkurš interesents var 
saņemt „Zied zeme” birojā 
Lielvārdes novada pašval-
dības ēkā.

Par informāciju, kas 
pašvaldības interneta viet-
nē atrodama par novada 

PAR NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NODOKĻA 

ATBALSTA PASĀKUMA 
PIEMĒROŠANU 

LIELVĀRDES NOVADĀ

1. oktobrī Starptautiskā dambretes federācija

 Zanei Magonei 
piešķīra starptautisko FMJD meistares titulu 

(Master FMJD Female, saīsināti MFF).
Bet 2012. gada II Pasaules prāta spēlēs 

Lillē Francijā Zane ieguva 10. vietu!

Sirsnīgi sveicam un vēlam turpmākus 
sportiskus un radošus panākumus!

Lielvārdes novada pašvaldības vārdā   –
domes priekšsēdētājs Imants Balodis

Uzņēmēji un pašvaldība kopīgi domās
par novada attīstībuBeata Kempele

Tikšanās dalībnieki iepazinās ar izdevniecības „Lielvārds” jaunākajiem mācību līdzekļiem.

22. septembrī Latvijā un Lietuvā tika 
atzīmēta Baltu vienības diena. Baltu vie-
nības dienu atzīmē, pieminot 1236. gada 
22.septembra vēsturiskos notikumus, kad 
baltu tautas Saules kaujā sakāva krustne-
šu Zobenbrāļu ordeni. Kopš neatkarības 
atjaunošanas abas baltu valstis – Latviju 
un Lietuvu – vieno cieša sadarbība. Ko-
pīgais valodas, kultūras un vēstures man-
tojums kalpoja par pamatu tam, lai 2000. 
gadā abu valstu parlamenti 22. septembri 
pasludinātu par Baltu vienības dienu. Šīs 
dienas uzdevums ir veicināt latviešu un 
lietuviešu, šodien pasaulē vienīgo baltu 
valodās runājošo tautu, tuvināšanos un 
draudzību. Ik gadu šajā datumā Latvijā 
un Lietuvā notiek kopīgi svētki – baltu 
kopienu pulcēšanās, uzrunas, folkloras 
kopu sadziedāšanās un simboliska uguns 
iedegšana senajos pilskalnos. 

Raksta turpinājums – 6. lappusē.

LIETUVĀ BALTU VIENĪBAS DIENĀ LATVIJU PĀRSTĀV
Jumpravas folkloras kopa „Liepu laipa”
Sandra Karule, Alīse Vorobeja

Folkloras kopa “Liepu laipa” pie Latvijas, Lietuvas un prūšu karogiem. 
Foto no kultūras nama arhīva.

S V E I C A M !

14. oktobrī Slovākijas pilsētā Košicē 
par “EuroFloorball” kausa ieguvēju 
vīriešu komandu konkurencē kļuva 

florbola komanda “Lielvārde”, 
kas izšķirošajā spēlē ar 9:6 pieveica 
Norvēģijas čempionus “Slevik IBK”. 

Par fināla labāko spēlētāju “Lielvārdes” komandā 
atzīts Toms Akmeņlauks, savukārt Mikus Valpēters 

kļuva par rezultatīvāko turnīra spēlētāju.

Sveicam lielisko komandu, 
treneri Mihailu Kostusevu un visus, 

kas kaldināja šo uzvaru!
Lielvārdes novada pašvaldības vārdā   –

domes priekšsēdētājs Imants Balodis

4. oktobrī izdevniecībā „Lielvārds” Lielvārdes 
novada pašvaldības aicinājumam apspriest uzņē-
mējdarbības vidi novadā un kopīgi domāt par 
novada tālāku attīstību atsaucās 25 Lielvārdes 
novada uzņēmēji. Ļoti svarīgi, ka sarunā piedalījās 
uzņēmēji gan no Jumpravas un Lēdmanes, gan 
Lielvārdes.

uzņēmumiem, kā arī uzņēmēju padomes izveidošanas 
nepieciešamību un ideju veidot Novada uzņēmēju gada 
balvu stāstīja Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības 
plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja Airita 
Brenča. Tāpat viņa aicināja piedalīties „Lielvārdes novada 
attīstības programmas” publiskajā apspriešanā, kas notiks 
jau novembrī, un izteikt savus priekšlikumus.

Ar saviem jaunākajiem digitālajiem un praktiskajiem 
produktiem izglītības nozarē iepazīstināja izdevniecības 
„Lielvārds” izpilddirektors Andris Gribusts.

Raksta turpinājums – 3. lappusē.

ŠOGAD PAR A/S SWEDBANK 
„GADA SKOLOTĀJS” NOSAUKUMA 

UN BALVAS IEGUVĒJU LIELVĀRDES NOVADĀ 
KĻUVUSI JUMPRAVAS INTERNĀTPAMATSKOLAS 
LOGOPĒDE, SPECIĀLĀ PEDAGOĢE VIJA PLŪME.

PĒC STATISTIKAS DATIEM, KATRS SESTAIS 
PASAULES IEDZĪVOTĀJS SASLIMST AR INSULTU. 

35 % NO SASLIMUŠAJIEM MIRST, INSULTS IR ARĪ 
VIENS NO GALVENAJIEM INVALIDITĀTES IEMESLIEM. 

TĀ NAV TIKAI STATISTIKA, TĀS IR CILVĒKU DZĪVES.

PALDIES PAR BĒRNIEM DĀVĀTO SIRDS 
SILTUMU UN SIRDS GUDRĪBU

29. OKTOBRĪ – VISPASAULES INSULTA 
DIENA LIELVĀRDES NOVADĀ
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I Z S O L E S

PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS
Ls 2000 – biedrības sporta kluba „Lielvārde” virslīgas flor-
bola komandai dalībai (transporta izdevumiem) Eiropas 
Čempionātā florbolā Slovākijā, Košicē.
Ls 200 – fondam „Sibīrijas bērni” grāmatas „Sibīrijas bērni” 
2. sējuma tulkošanai angļu valodā un tipogrāfijas izdevu-
miem.
Ls 3400 – mācību telpu remontam un aprīkošanai Lielvār-
des pamatskolai.
Ls 500 – jauniešu izglītojošās programmas „Uzņēmējdar-
bības pamati” īstenošanas atbalstam.

Lielvārdes novada jaunatnes lietu speciālists darba 
pienākumu veikšanai izmanto savu privāto datoru un lū-
dza par līdzekļiem, kas bija plānoti tā iegādei, finansēt iz-
glītojošu jauniešu programmu „Uzņēmējdarbības pamati”. 
Programmas īstenošanas kopējās izmaksas ir Ls 775, no 
kurām Ls 275 segs Lielvārdes Attīstības fonds.

VEIKTI GROZĪJUMI LĒMUMĀ 
„PAR LIELVĀRDES MŪZIKAS SKOLAS 

SNIEGTAJIEM MAKSAS PAKALPOJUMIEM”
Lēmums papildināts: Audzēkņu mācību maksa mēnesī sa-
gatavošanas klasē – Ls 20 (ar PVN). Lēmums stājas spēkā 
01.09.2012.

SIA „LIELVĀRDES REMTE” 
IEMAKSĀTO ĪRES MAKSU IZMANTOŠANA

Pašvaldības budžetā saņemtās īres maksas Ls 1971,92 
apmērā nolemts novirzīt pašvaldības īpašumā esošā dzī-

Domes sēdē 26. septembrī

vojamā fonda uzlabošanai – neatliekamajiem remontdar-
biem.

Lielvārdes novada dome 2011.gada 30.martā pieņēma 
lēmumu Nr.40 „Par Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā 
esošo izīrēto dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu un īres 
maksas iekasēšanu pilnvarojumu”, ar kuru Lielvārdes pil-
sētas administratīvajā teritorijā pilnvaroja iekasēt īres SIA 
„Lielvārdes Remte” un ieskaitīt pašvaldības budžetā. No 
2011. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30. jūnijam SIA „ Liel-
vārdes Remte” ir iekasējusi un pārskaitījusi pašvaldības bu-
džetā īres maksu Ls 1971,92.

PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS 
IELU GRANTS SEGUMA UZLABOŠANAI

Piešķirts papildu finansējums Ls 12280 ielu grants 
seguma uzlabošanai Virsaišu ielā, Pērkona ielā, Krīvu ielā, 
Laimas ielā, Māras ielā, Daugavas ielā, Vītolu ielā, Smilgu 
ielā, J. Grestes ielā Lielvārdē. Ielas tiks noklātas ar frēzēto 
asfaltbetonu.

PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS PARKA IELAS 
UN SPĪDOLAS IELAS REKONSTRUKCIJAI

Piešķirts finansējums Ls 14078 papildu darbiem Parka 
ielas un Spīdolas ielas uzlabošanai Lielvārdē.

Darbus veiks SIA “ALBEMA”, ar kuru noslēgts līgums 
par Parka ielas, Spīdolas ielas un Raiņa ielas uzlabošanas 
darbiem, un ko kuras saņemts iesniegumu par būvdarbu 
laikā atklātajiem papildus darbiem un līguma termiņa pa-
garinājumu.

Lai pilnveidotu skolēnu uzturu un attīstītu veselīgus ēšanas paradumus, Lielvārdes 
novada skolās oktobra sākumā uzsāka programmu “Skolas auglis”, kuras ietvaros 1.-9.kla-
ses skolēni ar Eiropas Savienības atbalstu trīs reizes nedēļā bez maksas saņem 100 gramu 
svaigu augļu vai dārzeņu.

Ar kooperatīvo sabiedrību „Mūsmāju dārzeņi” noslēgti līgumi par ābolu, bumbieru, 
burkānu, kāļu un kāpostu piegādi. Programmā „Skolas auglis” noteiktas stingras prasībām, 
kādiem jābūt augļiem un dārzeņiem – tīriem, nebojātiem, ar raksturīgu smaržu, garšu, iz-
skatu, gataviem tūlītējai ēšanai un sagatavotiem porcijās. Šajā mācību gadā augļus un dār-
zeņus skolēniem izsniegs no 2012. gada 1. oktobra līdz 2013. gada 28. februārim.

Programmas nosacījumi paredz, ka katrai skolai jānodrošina arī izglītojoša pasākuma 
organizēšana skolēniem par augļu un dārzeņu veselīgo ietekmi uz cilvēka organismu 

Pavisam Lielvārdes novada skolās mācās 952 pirmo līdz devīto klašu skolēni.

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka nodokļa atbalsts pasākums tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Lielvārdes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to 
saistītajiem maksājumiem administrē Lielvārdes novada pašvaldības administrācija.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs 
Imants Balodis

IZNOMĀTS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMS
SIA „Firma Madara 89” tiks iznomāts pašvaldības ne-

kustamais īpašums – zemi 1079 m2 platībā Lāčplēša ielā 
21A, Lielvārdē sava īpašuma – veikala ēkas – uzturēšanai. 
Nomas līguma termiņš – desmit gadi.

APSTIPRINĀTI ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTI 
ZEMES VIENĪBĀM

•	 Ausekļa ielā 2A, Lielvārdē, 
•	 „Kaktiņi”, Lēdmanes pagastā,
•	 Parka ielā 3, Lielvārdē,
•	 „Jaungrigas” Lielvārdes pagastā, 
•	 „Sūkņu stacija” Lēdmanē,
•	 „Pumpuri” Lēdmanē,
•	 „Dzintari” Jumpravā.

APSTIPRINĀTS DETĀLPLĀNOJUMS
Apstiprināts nekustamo īpašumu Meža iela 16 B, Meža 

iela 18 A, Meža iela 20, Avotu iela 6 A Lielvārdē, Lielvārdes 
novadā, teritoriju detālplānojums.

APSTIPRINĀTI IZSOLES REZULTĀTI
Apstiprināti Lielvārdes novada pašvaldības nekusta-

mā īpašuma – dzīvokļa Nr. 2, dzīvojamajā mājā „Saulstari”, 
Jumpravā otrās izsoles rezultāti. Izsoles rezultātā tika ie-
gūti Ls 5860, kas ieskaitīti Lielvārdes novada pašvaldības 
pamatbudžetā.

NĀKAMĀ PLĀNOTĀ DOMES SĒDE NOTIKS 
31. OKTOBRĪ 15.00.

Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļa informē

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
Apstiprināti Lielvārdes novada domes sēdē 2012. gada 26. septembrī

PAR NODOKĻA ATBALSTA PASĀKUMA PIEMĒROŠANU 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIM 

LIELVĀRDES NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar Nodokļa atbalsta pasākuma likuma 4. panta otro daļu. 

Augļus saņem 2. klases bērni Lielvārdes pamatskolā. Mika Mežvēvera foto.

Skolās sāk programmu “Skolas auglis”
Lielvārdes novada pašvaldība atklātajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli pārdod 

nekustamos īpašumus:

Lielvārdes novada pašvaldība atklātajā mutiskajā otrajā izsolē ar augšupejošu soli 
pārdod nekustamo īpašumu KŪDRAIŅI, kad. Nr.7464 002 0083, Lēdmanes pagastā, 
Lielvārdes novadā. Nekustamais īpašums sastāv no viena zemes gabala 15,32 ha platībā 
(zemes gabala kadastra apzīmējums 7464 002 0069). Izmantošanas mērķis – kūdras 
ieguve. Nosacītā sākumcena – Ls 26000. Drošības nauda – Ls 2600, reģistrācijas maksa – 
Ls 20. Izsoles solis – Ls 1000.

Izsole notiks Lielvārdes novada pašvaldības sēžu zālē (310. telpā), Raiņa ielā 11A, 
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, 2012. gada 25. oktobrī plkst. 10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.lielvarde.lv vai 
Lielvārdes novada pašvaldībā (300. kab.) Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbdienās no plkst. 
9.00 līdz 15.00, tālr. 65053370 vai 29470445, e-pasts: dome@lielvarde.lv

Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā (300. kab.), no sludināju-
ma publicēšanas dienas līdz 2012. gada 24. oktobra pulksten 15.00.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLES

Īpašums Adrese Platība Sākumcena
(Ls)

Solis 
(Ls)

Drošības 
nauda (Ls)

Izsole

Dzīvoklis Avotu iela 6 - 11, 
Lielvārde

52,1 m2 4000 100 400 15.11.2012.
plkst. 9.00

Dzīvoklis „Bērzi” - 29,
Lēdmane

33,5 m2 2000 100 200 15.11.2012. 
plkst. 10.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.lielvarde.lv vai 
Lielvārdes novada pašvaldībā 300. kabinetā Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbdienās no plkst. 
9.00 līdz 15.00, tālr. 65053370 vai 29470445, e-pasts: dome@lielvarde.lv.  
Izsoles dalībnieku reģistrācija Lielvārdes novada pašvaldībā 300. kabinetā no sludinājuma 
publicēšanas dienas līdz 2012. gada 14. novembrim plkst.15.00.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OTRĀ IZSOLE

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATBALSTA PASĀKUMA 
PIEMĒROŠANU LIELVĀRDES NOVADĀ

2012. gada 23. augustā spēkā stājās Nodokļa atbalsta pasākuma (turpmāk – 
NAP) likums. Likums nosaka, ka nodokļu maksātājiem, kuriem uz 2012. gada 1. ok-
tobri ir nodokļa parāds par laika periodu līdz 2011. gada 1. septembrim, un kuri šo 
parādu noteiktajā laikā samaksās, tiks dzēsta aprēķinātā nokavējuma nauda.

Ar 2012. gada 26. septembrī izdotajiem saistošiem noteikumiem Nr. 11 „Par nodokļa 
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Lielvārdes novadā”, Liel-
vārdes novada dome nolēma, ka nodokļa atbalsta pasākums tiks piemērots Lielvārdes 
novadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem par Lielvārdes novada administratī-
vajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem 2012. gada 1. oktobrī ir nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par laika periodu līdz 2011. gada 1. septembrim, tiek aicināti 
līdz 2012. gada 31. decembrim pieteikties uz NAP, iesniedzot Lielvārdes novada pašval-
dībā „Iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā”. Iesnieguma veidlapu var 
aizpildīt Lielvārdes novada pašvaldībā, 211. kabinetā, Raiņa ielā 11A, Lielvārdē vai portālā 
epakalpojumi.lv.

Papildu informāciju var saņemt pa tālruņiem 65053450 un 26392272.
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Informē  SIA  «LIELVĀRDES  REMTE»

Apsaimniekošanas norēķinu kārtība 
daudzdzīvokļu mājās

Ilgonis Igaunis, 
SIA „Lielvārdes Remte” valdes priekšsēdētājs

No šā gada 16. oktobra daudzdzīvokļu māju īpašnieki 
pie namu pārvaldnieka var iepazīties ar 2013. gada dzīvo-
jamo māju apsaimniekošanas izvērstajām tāmēm. Iedzīvo-
tāji varēs izvēlēties pielikuma Nr. 3 atsevišķas pozīcijas, ku-
ras iekļaut nākamā gada tāmēs, informējot par tām namu 
pārvaldnieku.

Iedzīvotāju kopsapulcē izvirzītie priekšlikumi jāie-
sniedz namu pārvaldniekam 30 dienu laikā. Lūgums dzī-
vokļu īpašniekiem noorganizēt kopsapulces un vienoties 
par pozīcijām, kuras iekļaut nākamā gada tāmē. Lēmumu 
var pieņemt, ja par konkrēto jautājumu vienojas 50% + 1 
mājas dzīvokļu īpašnieks.

Esam izveidojuši kopsavilkumu no LR Ministru kabi-
neta noteikumiem Nr.1014 ”Kārtība, kādā aprēķināma 
maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaim-
niekošanu”. Ar pilnu LR MK noteikumu redakciju var iepa-
zīties interneta vietnē www.likumi.lv vai SIA „Lielvārdes 
Remte” mājaslapā www.lielvardesremte.lv

Dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas 
izdevumus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

      

kur: 
Iaps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas 
izdevumi (lati mēnesī par dzīvokļu īpašumu kopējās 
platības kvadrātmetru);
Iu –  dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas 
izdevumi saskaņā ar tāmi, 
Plm  –  dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu kopējā 
platība (m2) – mājas kadastrālās uzmērīšanas lietā 
atzīmētā dzīvojamās mājas kopējā platība, kas precizēta, 
ņemot vērā lodžiju platībai piemērojamo koeficientu 0,5 
un balkonu un segto terašu platībai – koeficientu 0,3.

Pārvaldnieka pienākums ir piecu darbdienu laikā pēc 
dzīvokļa īpašnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas iz-
sniegt tāmi attiecīgā dzīvokļa īpašniekam.

Dzīvokļa īpašnieka veicamo maksājumu aprēķina pro-
porcionāli dzīvokļa īpašumā ietilpstošajai kopīpašuma do-
mājamai daļai.

Ikvienā dzīvojamā mājā organizējami šādi uzturē-
šanas un apsaimniekošanas pakalpojumi: 

•	 dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai 
piesaistītā zemesgabala sanitārā kopšana un labie-
kārtošana (tai skaitā deratizācija, dezinsekcija); 

•	 dzīvojamās mājas (tai skaitā inženiertehnisko komu-
nikāciju un sistēmu) tehniskā apkope, kārtējie re-
montdarbi; 

•	 mājas pārvaldīšanas pakalpojumi (tai skaitā finanšu 
uzskaites un juridiskie pakalpojumi, lietvedības 
nodrošināšana); 

•	 nākamajam periodam nepieciešamo remontdarbu 
plānošana (vismaz trim nākamajiem gadiem vai ci-
tam dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē noteiktajam pe-
riodam).

Par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un ap-
saimniekošanas maksu nākamajam kalendārajam gadam 
dzīvojamās mājas pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa 
īpašniekam ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15. oktobrim, 
paziņojumā norādot laiku un vietu (piemēram, mājaslapa 
internetā, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var 
iepazīties ar tāmes kopsavilkumu, kā arī dzīvojamai mā-
jai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem 
periodiem. Pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska lūguma tāmes 
kopsavilkumu un dzīvojamai mājai nepieciešamo remont-
darbu apkopojumu pārvaldnieks rakstiski nosūta attiecī-
gajam dzīvokļa īpašniekam.

Plānojot nepieciešamos remontdarbus nākamajiem 
periodiem, pārvaldnieks pārvaldīšanas un apsaimniekoša-
nas maksā var iekļaut arī plānoto remontdarbu izmaksas.

30 darbdienu laikā pēc minētā dzīvojamās mājas pār-
valdnieka paziņojuma saņemšanas dzīvokļu īpašnieki dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulcē pieņem lēmumu par dzīvoja-
mai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 
maksas apstiprināšanu nākamajam kalendārajam gadam, 
kā arī par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu 
plāna apstiprināšanu nākamajiem periodiem. Kopsapulce 
ir tiesīga pilnvarot personu (mājas vecāko) dzīvokļu īpaš-
nieku saziņai ar pārvaldnieku.

Ja dzīvokļu īpašnieki noteiktajā termiņā nav sasaukuši 
kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai ap-
rēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nāka-
majam kalendārajam  gadam, dzīvojamās mājas pārvald-
nieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendārajam gadam 
stājas spēkā ar 1. janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu 
termiņu.

Dzīvokļu īpašnieki, pieņemot kopsapulcē attiecīgu 
lēmumu, bez pārvaldnieka starpniecības var nodrošināt 
dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala 
un koplietošanas telpu sanitāro kopšanu. Darbu kārtību, 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un dzīvokļu īpašnieku 
atbildību nosaka kopsapulces protokolā.

•	 Ja par saņemtajiem pakalpojumiem apmaksu veicat interneta bankā, lūdzam 
norādīt klienta numuru un rēķina numuru: klienta Nr. xxxx (4 zīmes), rēķina 
Nr. xxxxxxx (7 zīmes).

•	 Skaitītāju rādījumus lūdzam nolasīt precīzi un noziņot par tiem mēneša pēdējo 
3 darba dienu laikā. Pretējā gadījumā patērētais ūdens tiks aprēķināts pēc vidēji 
noteiktās normas.

•	 Ja vēlaties savus rēķinus saņemt elektroniski, kā arī elektroniski nodot skaitītāju 
rādījumus, iesakam reģistrēties mūsu mājaslapā http://mans.lielvardesremte.lv

•	 apkure daudzdzīvokļu ēkās tiks pieslēgta tikai pēc iedzīvotāju iesnieguma 
saņemšanas SIA „Lielvārdes Remte”. Iesniegumus ar 50% + 1 mājas dzīvokļu 
īpašnieka parakstiem jāiesniedz SIA „Lielvārdes Remte”, Ceriņu ielā 3, 
Lielvārdē, sekretārei vai ēkas namu pārvaldniekam.

Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē noraida pārvaldnieka 
piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimnie-
košanas maksu, vienlaikus izlemjams jautājums par attiecī-
gās maksas noteikšanu visu noteikto pakalpojumu nodro-
šināšanai vai par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību 
pārņemšanu.

Minētais kopsapulces protokols iesniedzams pārvald-
niekam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Pārvaldnieka pienākums ir 10 darba dienu laikā sniegt 
dzīvokļu īpašniekiem rakstisku atbildi par iespējām nodro-
šināt pakalpojumus par maksu, kādu dzīvokļu īpašnieki 
apstiprinājuši kopsapulcē.

Ja pārvaldnieks nevar nodrošināt pakalpojumus par 
dzīvokļu īpašnieku apstiprināto maksu un sniedz attiecīgu 
finansiālu pamatojumu, dzīvokļu īpašnieki lemj par dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.

Ja dzīvokļu īpašnieki nav lēmuši par dzīvojamās mā-
jas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu, ar 1. janvāri vai citu 
pārvaldnieka noteiktu termiņu stājas spēkā pārvaldnieka 
noteiktā pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa nāka-
majam kalendārajam gadam.

Ja dzīvojamā mājā vai tai funkcionāli nepieciešamajā 
zemesgabalā ir radusies vai var rasties avārijas situācija, 
kas var apdraudēt personu dzīvību, veselību vai īpašumu, 
pārvaldniekam ir tiesības steidzamai avārijas situācijas no-
vēršanai izmantot līdzekļus, kas iekasēti par dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai citus pār-
valdnieka rīcībā esošus finanšu līdzekļus.

Pēc avārijas situācijas novēršanas pārvaldniekam ir 
pienākums 10 darba dienu laikā rakstiski paziņot dzīvokļu 
īpašniekiem par avārijas situācijas novēršanai veiktajiem 
darbiem, kā arī šo darbu izmaksām.

Ja ir ievēroti minētie nosacījumi, pārvaldniekam ir 
tiesības pieprasīt dzīvokļu īpašniekiem segt par avārijas si-
tuācijas novēršanu iztērētos līdzekļus (papildus noteiktajai 
pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksai).

Pārvaldniekam ir pienākums paziņot dzīvokļu īpašnie-
kiem vai to pilnvarotai personai par kārtējo remontdarbu 
veikšanu dzīvojamā mājā un pieaicināt attiecīgo personu 
piedalīties veikto darbu pieņemšanā.

Katru gadu līdz 1. aprīlim pārvaldnieks nosūta dzīvok-
ļu īpašniekiem paziņojumu, norādot laiku un vietu (piemē-
ram, mājaslapa internetā, informatīvs stends), kur var iepa-
zīties ar pārskatu par iepriekšējā kalendāra gadā iekasēto 
un izlietoto maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un 
apsaimniekošanu. Pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska lūguma 
pārvaldnieks minēto pārskatu rakstiski nosūta attiecīga-
jam dzīvokļa īpašniekam.

SIA „LIELVĀRDES REMTE” ATGĀDINA

Visiem bija interesanti dzirdēt zemnieku saimniecības „Kumelītes” īpašnieka 
Pētera Vilcāna stāstījumu par gaļas pārstrādes nozari. 

 Beatas Kempeles foto.

Ar gardākajām siera siešanas 
receptēm dalījās lēdmaniete 

Zenta Dreiska.

Daudzi jautājumi tika uzdoti domes priekšsēdētājam Imantam Balodim. Uzņēmējus 
interesēja, kad Lielvārdē būs degvielas uzpildes stacija, kā strādā pašvaldības policija, ad-
ministratīvā komisija, kāda būs pašvaldības izglītības iestāžu veidošanas politika, kā varētu 
optimizēt skolu tīklu.

Domes priekšsēdētājs aicināja uzņēmējus sekot un iesaistīties novada attīstības stratē-
ģijas un teritorijas plānošanas gaitai, paust, ko sagaida no pašvaldības.

Klāstošie atbalstīja izdevniecības „Lielvārds” izpilddirektora Andra Gribusta priekšliku-
mu līdzīgas tikšanās organizēt dažādos uzņēmumos, lai tuvāk iepazītu sava novada ražo-
tājus, dalītos pieredzē un rastu jaunas sadarbības formas.

Sarunas noslēgumā Lelde un Jānis Lūši iepazīstināja ar „Lūšu dravas” produktiem, visi 
klātesošie varēja pārliecināties par Lēdmanes „Bekubodē” ceptās maizes sātīgumu, lēd-
manietes Zenta Dreiskas lielisko prasmi siet gardu sieru saimniecībā „Ķīvītes”, Jumpravas 
zemnieku saimniecības  „Kumelītes” gaļas izstrādājumu aromātu un lielisko garšu.

Uzņēmēji un pašvaldība kopīgi domās
par novada attīstībuRaksta turpinājums 

no 1. lappuses.

PAVEIKTIE DARBI SEPTEMBRĪ
•	 Jaunās apkures sezonas uzsākšanai sagatavotas visas katlumājas, nomainīti ventiļi 

un veikti atgaisošanas darbi.
•	 Intensīvi tiek strādāts, lai atgūtu parādus, gatavotas parāda atmaksas vienošanās, 

kā arī izsūtīti brīdinājumi iedzīvotājiem.
•	 Pēc Lielvārdes novada pašvaldības pasūtījuma uzsākta lietus ūdens kanalizācijas 

drenāžas tīrīšana.
•	 Turpinās ielu apgaismojuma sakārtošana.
•	 Turpinās Ausekļa ielas 15A ēkas siltināšana, kuru veic SIA „AZ Būve”.
•	 Tiek veikti Avotu ielas 9. mājas paneļu šuvju remonts, darbus veic SIA „Andestren” 
•	 Veikta pagrabu un tehnisko koridoru tīrīšana Raiņa ielā 9C.

Materiālu sagatavoja SIA „Lielvārdes Remte” speciālisti.
Vairāk informācijas pa tālruņiem 65059010.



Maija Uzulniece kārto ziedus „putnubiedēklītim” „Seniore ar sunīti”.
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Labi sagatavots sarīkojums. Ne mirkli nebija garlaicīgi. 
Jauka bija komunicēšanās ar Lēdmanes un Jumpravas 
senioriem pēc svinīgās daļas noslēguma. Laba mūzika.

Mūsu pašvaldība arī varētu vairāk domāt, kā tādos labos 
pasākumos iesaistīt visa novada ļaudis.

Daina Kaina (Lielvārde)
Viss pasākums bija labi sabalansēts – nekā par maz, 

nekā par daudz. Patīkami, ka arī mūsu pašu pensionāri 
sniedza priekšnesumus, paši dekorēja telpas. Un viņiem 
tas labi izdevās. Man likās būtiska paaudžu saikne, kas bija 
vērojama sarīkojuma gaitā.

Juris Kaspars (Lielvārde)
Jumpravieši ir gandarīti par šī sarīkojuma apmeklējumu. 

Lai nožēlo tie, kas tur nebija! Labi, ka katru gadu šo dienu svin 
citā vietā. Tā var redzēt daudz ko jaunu. Katrs cenšas parādīt 
gan savus priekšnesumus, gan pieaicina citus. Tā šoreiz ar 
lielu interesi vērojām „Floru +”. Nu lieliski!

Diāna Keiviša (Jumprava)
Jauks sarīkojums. Pats nozīmīgākais – priekšnesumi. 

Patika gan floristes, gan Baibas Kleperes audzēkņi, gan deju 
grupa „Sidrabotie gadi”. Un  ziedi, ziedi… Tikai īsti nesapratu, 
kā tie „putnubiedēklīši” iederas. Nu, tāds smiekliņš… 

Mūsējo gan varēja būt vairāk. No „Mārtiņrozēm” bijām 
visi, kas varēja, bet citi – nu vienkārši slinki, iesīkstējuši.

Daina Komarovska (Lēdmane)

N E V A L S T I S K A J Ā S  O R G A N I Z Ā C I J Ā S

Ar smaidu septembrī

30. septembrī Lielvārdes kultūras nams bija ziedu 
pārpilns. Tie smaržoja gan Ziedu ceļā, gan vāzēs, gan 
floristu  grupas „Flora +” tērpos un cepurēs. Tas viss 
par godu Starptautiskajai Veco ļaužu dienai, kuras 
svinības visam Lielvārdes novadam šoreiz rīkoja 
Lielvārdes Pensionāru biedrība.

Lūk, daži attēli un īsas apmeklētāju atsauksmes!

Antoņina Kancere veido Ziedu ceļu.

„Flora +” puķu tērpos.

Lielvārdes Pensionāru biedrības un valdes vārdā 
pateicos Lielvārdes novada domei un tās priekšsēdētājam 
Imantam Balodim, Sociālā dienesta vadītājai Inesei Geltei 
un kultūras darba vadītājai Dacei Jansonei, Lēdmanes 
pagasta pārvaldniekam Dzintaram Laganovskim un 
sociālajām darbiniecēm Birutai Andersonei un Evijai 
Rutmanei, Jumpravas pagasta sociālajām darbiniecēm 
Diānai Keivišai un Marinai Ivanovai, Lielvārdes Dienas 
centra vadītājai Vitai Saleniecei - Šmaukstelei, Andreja 
Pumpura Lielvārdes muzeja vadītājai Anitai Streilei, 
kultūras nama „Lielvārde” direktorei Maijai Jaudzemei ar 
darbinieku kolektīvu un Kristapam Paeglem personīgi, 
Lielvārdes mūzikas skolas pedagogiem un Antonijam 
un Baibai Kleperiem personīgi, audzēkņiem un viņu 
vecākiem, Lielvārdes floristēm Antoņinai Kancerei un Edītei 
Baikovskai ar dzīvesbiedru, jumpravietim Mārim Skudram, 
Kolužu ģimenei, lielvārdietim Jāzepam Uzulniekam 
personīgi par jūsu visu atbalstu, palīdzību, darbu un 
rūpēm par mums un Jūsu klātbūtni Starptautiskās Veco 
ļaužu dienas pasākuma „Ar smaidu septembris, ar smaidu 
rudens dienas” norisēs Lielvārdē 30. septembrī.

Pateicos biedrības interešu grupu – senioru teātra 
vadītājai Skaidrītei Tilakai un senioru deju kolektīva 
„Sidrabotie gadi” vadītājai Ārijai Priedītei par senioriem 
veltīto, atdevīgo bezalgas darbu.

Mīļš paldies visām biedrības ziedu audzētājām par 
svētkiem ziedotajiem puķu kalniem un visiem biedrības 
senioriem par katra ieguldījumu un darbu svētku tapšanā.

Paldies dāmu floristikas un rokdarbu grupai „Flora+” 
par brīnumskaisto darbu skati!

Pateicos visiem svētku apmeklētājiem no Lēdmanes, 
Jumpravas un Lielvārdes!

Paldies uz izstādi par eksponātiem atbraukušajiem 
„pensionāriem” no Lēdmanes, Jumpravas un Lielvārdes 
Latviešu biedrības!

Pateicos visiem par piedalīšanos pašvaldības konkursā 
nevalstiskajām organizācijām atbalstītajā LPB projektā 
„SENIORU SEPTEMBRIS – 2012”, kura pirmajā daļā notika 
sēņu un sakārnīšu izstāde Rūtas un Romualda Kolužu 
vadībā, otrajā pastaigājāmies pa pensionāru parciņu un 
svinējām senioru svētkus.

Skaistu un svētīgu rudeni visām omītēm un opīšiem 
un jūsu mīļajiem!

LPB priekšsēdētāja Nora Ivanova

P A T E I C Ī B A

Rita Platpīre, 
Lielvārdes pilsētas bibliotēkas vadītāja

Septembris atnāk ne tikai ar rudenīgi košām krāsām, 
bet arī ar tradicionālajām Dzejas dienām. 25. septembrī 
Lielvārdes pilsētas bibliotēkā notika dzejas dienām veltīts 
muzikāls dzejas pasākums „Šo vakaru es uzdāvinu tev....”, 
kurā lēdmaniete Inese Nereta izpildīja savas komponētās 
dziesmas ar dzejnieces Ineses Toras vārdiem. Ineses Toras 
dzeju ir iemīlējuši arī mūsu bibliotēkas lasītāji, tādēļ radām 
iespēju to klausīties gan mūzikas skaņās, gan vārdos.

Jaungulbeniete Inese Tora sākusi dzejot četrdesmit 
gadu vecumā un ir dabas dota dzejniece. Mūziķe un 
dzejniece viena otru atrada virtuālajā vidē. Radās 
sadarbība, kas ilgst jau vairākus gadus. Kopā ar Lēdmanes 
vokālo ansambli „Stari” un mākslinieci Solveigu Kļaviņu 
abas Ineses ir piedalījušās dažādos pasākumos Latvijas 
kultūras namos un bibliotēkās. Kaut gan pie mums Inese 
Nereta ciemojās viena, pēcpusdiena izvērtās ļoti skaista 
un skanīga. Ineses Toras dzeja ir patiesa un sirsnīga, to var 
lasīt un vienmēr atrast kaut ko jaunu sev, savukārt Ineses 
Neretas balss sniedz neatkārtojamu muzikālu baudījumu.

Paldies Inesei par skanīgu un Ilonai Misānei par izjustu 
dzejas izpildījumu!

N O V A D A  B I B L I O T Ē K Ā S

DZEJAS DIENĀS 
Lielvārdes bibliotēkā

Inese Nereta Lielvārdes bibliotēkā. Beatas Kempeles foto.

Man sarīkojums ļoti patika. Viss patika. Bija vērojama 
daudzveidība, kas apmierināja visas gaumes: gan bērnu 
dziesmas un mūzikas instrumentu spēle, gan pašu Lielvārdes 
pensionāru priekšnesumi, gan floristu sniegums.

Man pašam neizdevās pabūt pagājušajā gadā 
Jumpravā, bet mūsējo atsauksmes arī par to sarīkojumu bija 
ļoti labas.

Dzintars Laganovskis (Lēdmane)
Sarīkojums mani iepriecināja. Un pašu pensionāru 

gatavots! Ieguldīts milzīgs darbs. Aizkustināja floristu grupas 
„Flora +” tērpu un cepuru formas un krāsas un lieliskais 
demonstrējums. Lūk, ko spēj mūsu sievietes! Apbrīnojama 
izdoma un skaistums.

Labi, ka bija noorganizēts transports, lai tālāk dzīvojošie 
cilvēki varētu atbraukt. Taču žēl, ka daudzi to neizmantoja…

Anastasija Neretniece (Lielvārde)

Sarīkojums izdevies. Liels darbs ieguldīts skaistajā 
noformējumā, ko veidoja Edīte Baikovska un Antoņina 
Kancere kopā ar pašiem pensionāriem. Lieliski! 

Skaistas dāmas, skaistas cepures. Tā – sarīkojuma 
„odziņa”. Ļoti patika mūzikas skolas bērni un viņu 
priekšnesumi. Patiesībā viss bija sirsnīgi un jauki. Domāju, 
ka arī apmeklētāju bija daudz. Vairāk cilvēku varēja būt no 
Lēdmanes un Jumpravas. 

Tīkamu atmosfēru radīja cienasts, sarunas un dejas pēc 
koncerta.

Vita Saleniece-Šmaukstele (Lielvārde)

Īsās atsauksmes apkopoja Rūta Koluža, 
fotografēja Māris Medenis.

„Sidraboto gadu” dejotājs Uldis Ābelītis izdancina „Narcisi”.



Mūsu jaukā vadītāja Dace Kļava bija parūpējusies par pie-
miņas velti katram darbiniekam ar vēlējumu „būt kopā ar 
„Zvaniņu” un smaidīt arī turpmākos 35 gadus, jo smaids 
ir bagātība, kura jādod no sirds!” Pēcpusdienā pie mums 
ieradās negaidīti ciemiņi – Lielvārdes novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Imants Balodis un Lielvārdes novada izglītī-
bas nodaļas vadītāja Līga Buceniece ar ziediem un saldu-
miem bērniem, kā arī uzdāvināja darbiniekiem ekskursiju 
uz Siguldu. Paldies par sagādāto pārsteigumu!

Piektdien zālē valdīja noslēpumaina rosība: gan lielie, 
gan mazie bērnudārznieki bija satraukušies, jo bērnudārzā 
bija paredzēta dzimšanas dienas ballīte. Katras grupiņas 
bērni bija pagatavojuši sev atšķirīgas svētku cepurītes, no-
tika cepurīšu parāde. Tad tika ieslēgti prožektori, mikrofoni 
un mūzika, iznāca dīdžeji Līga Beļinska un Evija Kozlovska, 
kā arī kārtības sargs īstā policista tērpā – Anna Rubīna. 
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N O V A D A  I Z G L Ī T Ī B A S  I E S T Ā D Ē S

„No visas mūsu saimes daudz 
laimes, daudz laimes, lai priekā 
rit dienas, nav bēdas nevienas!”, 
tā visu nedēļu no 17. līdz 21. sep-
tembrim dārziņā skanēja bērnu 
balsis.

Jau labu laiku iepriekš aici-
nājām vecākus kopā ar bērniem 
piedalīties bērnudārza jubilejai 
veltītās zvaniņu galerijas veidošanā. Bērnu un vecāku kopā 
gatavotie zvaniņi izvietoti iestādes gaitenī un priecē ikkat-
ru. Bērni zīmēja un dāvāja bērnudārzam dzimšanas dienas 
puķes. Katru nedēļas dienu notika kāds svētku pasākums.

Pirmdien sporta skolotāja Taiga Vilciņa bija sagatavo-
jusi sporta izpriecas: bērni lasīja zīles, kastaņus, dārzeņus, 
„cepa” dzimšanas dienas torti, gāja jautrās rotaļās.

Otrdien gan bērnus, gan iestādes darbiniekus sveica 
Jumpravas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un peda-
gogi ar muzikālu sveicienu un ar īpaši veidotu animāciju, 
kas tika rādīta uz lielā ekrāna.

Trešdien visus iepriecināja Jumpravas speciālās inter-
nātpamatskolas audzēkņu un skolotāju sagatavotais kon-
certs un dāvinātais svētku kliņģeris.

Ceturtdien pie mums viesojās ciemiņi no Burbuļciema 
ar koncertu „Gadalaiki”. Viņi bija sarūpējuši mums pārstei-
gumus: pilnu zāli burbuļu, iespēju spēlēt elektroniskās kla-
vieres un vēja zvanus, kā arī „uzbūra” gandrīz īstu sniegu.

Arī bērnudārza darbinieki pulcējās kopā uz „Zvaniņa” 
dzimšanas dienas kūku un priecājās par to, ka katrs šeit 
jūtas labi, ir bērnu, vecāku un kolēģu gaidīts un cienīts. 

„Zvaniņš” skan jau 35 gadus!

Anita Stepiņa, 
skolotāja

Tad par sevi atgādina nu jau par neatņemamu tradīciju 
kļuvušais, pasākums „Gada Lielvārdietis”. Kā vienmēr 
mēs gaidām Jūsu vēstules par blakus esošiem labiem, 
nozīmīgiem cilvēkiem un viņu darbiem, par uzņēmējiem 
un lietām, kas ikdienas steigā ir palikušas kā nepateikta 
pateicība, mūsu kopējās mājās Lielvārdē.

„Gada Lielvārdietis” pasākuma darba grupa

U Z M A N Ī B U !

Lielvārdes novada Jumpravas pagasta 
bērnudārzam „Zvaniņš”  nosvinēta 
35. dzimšanas diena!

Elzas zvaniņš gatavots 
no puķu podiņa.

Svētku disenīte. Foto no PII „Zvaniņš” arhīva.

Sporta spēles dzimšanas dienā.

Beata Kempele
12. oktobrī Lielvārdes novada pedagogi pulcējās uz Skolotāju dienai veltīto vakaru 

kultūras namā „Lielvārde”.
Pedagogus sveica Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis, uzsverot 

pedagogu profesijas nozīmīgumu un novēlot skolotājiem izturību, radošumu un mīles-
tību. Pateicības vārdus skolotājiem veltīja arī Airisa Lepere, Ogres starpnovadu izglītības 
darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja.

Lielvārdes novada izglītības nodaļas vadītāja Līga Buceniece uzsvēra, ka skolotāju 
dienas svētki pedagogiem novadā kļuvuši par labu tradīciju, kad varam pateikties sko-
lotājiem par pašu svarīgāko darbu – jaunās paaudzes mācīšanu un audzināšanu, par 
sava sirds siltuma un sirds gudrības dāvāšanu bērniem. 

Šogad par A/s  Swedbank  „Gada skolotājs” nosaukuma un balvas – portatīvā dato-
ra – ieguvēju mūsu novadā kļuva Jumpravas internātpamatskolas logopēde, speciālā 
pedagoģe Vija Plūme. Kā uzsvēra Līga Buceniece – viena no labākajām logopēdēm ne 
vien novadā, bet arī Latvijā, kas savu gudrību un sirds siltumu dāvina bērniem ar speciā-
lajām vajadzībām, arī iejūtīga un sirsnīga kolēģe.

PALDIES PAR BĒRNIEM DĀVĀTO SIRDS SILTUMU UN SIRDS GUDRĪBU

Sākās svētku kulminācija – skanēja Laura Reinika „Es 
skrienu”, Šakiras „Waka, waka”, Maikls Telo, u.c. Deju pau-
zēs katra grupiņa bija sagatavojusi priekšnesumu: deju vai 
rotaļu. Bērnu dejotprieks un sajūsma aizrāva arī pieaugu-
šos. Nomināciju „Vismīļākais deju pāris” ieguva auklīte Līga 
Reča un pusotrgadīgā Madara Ivanova, bet visatraktīvākās 
dejotājas bija sagatavošanas grupas meitenes Kristena Ba-
lode, Adele Krūzmane un Viktorija Tumaša.

Pēcpusdienā, kad visi bērni pēc dienas miedziņa bija 
glīti saposti, dedzām sveces lielajā svētku kliņģerī, dziedā-
jām „Daudz baltu dieniņu” bērnudārzam un cienājāmies ar 
brīnumgardo kliņģeri.

Par svētku sajūtu visas nedēļas garumā rūpējās mūsu 
atsaucīgās pavāres Irēna Titoviča un Inese Vaidere, lutinot 
mūs ar īpašiem svētku ēdieniem. Foto mirkļus tvēra un ie-
mūžināja Alīna Ķeizere un Evita Krūzmane.

Bērnu un bērnudārza darbinieku vārdā pateicamies 
visiem ciemiņiem, kuri bija ieradušies mūs sveikt jubile-
jā. Paldies visām savām mīļajām kolēģēm par atbalstu, 
sapratni un pleca sajūtu ikdienā, par smaidu un humora 
dzirksti, par dzīvesprieku, kopā darīto darbu un pavadīta-
jiem gadiem! 

Skani, „Zvaniņ”!

Domes priekšsēdētājs Imants Balodis un Izglītības nodaļas vadītāja Līga Buceniece 
Lielvārdes novada pašvaldības diplomus pasniedza:

•	 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotājai Birutai Rutkai par kvalitatīvu 
pedagoģisko darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā un par ieguldījumu 
programmas „Award” īstenošanā.

•	 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolotājai Jolantai Zarānei par kvalitatīvu un 
radošu pedagoģisko darbu un par ieguldījumu estētiskas vides veidošanā.

•	 Jumpravas vidusskolas skolotājai Inetai Jurgensonei par matemātikas 
popularizēšanu skolēnu vidū  un prasmi veidot saliedētu un darbīgu klases kolektīvu.

•	 Lēdmanes pamatskolas skolotājai Zojai Kašai par ilggadēju, kvalitatīvu un radošu 
pedagoģisko darbību jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā.

•	 Lielvārdes pamatskolas skolotājai Ingai Blumfeldei par radošu darbu skolas tradīciju 
veidošanā un mūzikas vērtību popularizēšanā jauniešu vidū.

•	 Lielvārdes pamatskolas skolotājai Lienītei Bērziņai par ilggadēju un radošu darbu ar 
talantīgiem skolēniem un veiksmīgu sadarbību ar vecākiem.

•	 VPII „Pūt vējiņi” skolotājai Ivetai Jaunvīksnai par ilggadēju un kvalitatīvu audzēkņu 
sagatavošanu skolai un arodorganizācijas vadīšanu.

•	 VPII „Zvaniņš” skolotājai Alīnai Ķeizerei par radošu un mērķtiecīgu EKO ideju 
ieviešanu VPII „Zvaniņš”.

•	 Lielvārdes mūzikas skolas skolotājai Baibai Kleperei par mūzikas vērtību 
popularizēšanu bērniem un jauniešiem un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Par e-klases ieviešanu pašvaldības dāvanas – portatīvos datorus – saņēma visu 

vispārizglītojošo skolu vadītāji. Lai jaunās tehnoloģijas ienāktu arī bērnudārzos, portatīvos 
datorus no pašvaldības saņēma arī pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji.

Sirsnīgu paldies par atbalstu un sapratni izglītības jautājumu risināšanā un pedagoga 
profesijas prestiža stiprināšanā saņēma Swedbank Ogres filiāles vadītāja Aija Lastovska. 

Skolotājus ar savu temperamentīgo uzstāšanos iepriecināja Dzintars Čīča, Kaspars 
Antess un talantīgais pianists Anatolijs Livča.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Imants Balodis 
sveic SIA Swedbank „Gada skolotāja” balvas ieguvēju Viju Plūmi. 

Mēs atkal esam rudens 
lapkriša un ražas brieduma 
vārtos, kad vakari kļūs garāki 
un domas lēnīgi apcerīgas, 
kad kopā atskatāmies uz 
vasaras un gada paveikto. 



naudu aizsūta. Andrejs jūtas 
bezgala vainīgs Edes priekšā. 
Toties viņa spriež: “Man ir vīrs 
un būs vīrs, bet sievas pienā-
kums ir palīdzēt vīram, ja vi-
ņam klājas slikti.” Kad viņi pēc 
četriem gadiem satiekas, Ede 
nevar Andrejam pasacīt skar-
bāku vārdu. Kā smagu murgu 
viņa nokrata daudzo gadu sā-
pes un domā: “vēlreiz atgrie-
šanos pie vecākiem ar mazu 
bērnu pie krūts es neizturētu”. 
Un Andrejs sola vienmēr būt 
kopā ar ģimeni. Bet pēkšņi tiek 
pārcelts uz Cēsīm, pēc pāris 
gadiem uz Tērbatu, tuvinieki 
brauc līdzi. 

Kad dzejnieks pabeidz 
“Lāčplēsi”, viņš raksta: “Tajā 
esmu iedziedājis tautas varoņ-
spēku un brīvības mīlestību.” 
Arī ģimenē valda sapratne. 
1888. gadā III Vispārējo dzies-
mu svētku laikā Rīgas veikalos 
parādās “Lāčplēša” izdevums. 

Bet reti cilvēka dzīve iet to gaitu, kāda iepriekš iecerēta. Negaidot viņš kļūst ierēdnis 
Dvinskas (Daugavpils) intendantūrā. Ede domā, ka klaiņošana beigusies. Kur vien nav 
būts ar ģimeni vīram līdzi? Bet arī Dvinskā viņa ceļš turpinās - mēnesi, divus, pat desmit 
viņš ir projām. Ģimenē aug seši bērni, kuri prasa daudz sīkstuma un pacietības. Sirdi plo-
sošs trieciens ir četru bērnu zaudēšana. Dēls Arturs (1876 - 1903) un meita Alma (1883 
- 1897) kļūst par dizentērijas upuriem. Dēls Teodors (1885 - 1919) mirst ar tīfu Igaunijā. 
Dēls Aleksandrs (1887 - ?) pazūd bez vēsts Pirmā pasaules kara laikā pie Grodņas. Paliek 
dēls Henrihs (1889 - 1985), kurš piedalījies Pumpura muzeja dibināšanas svētkos (1970), 
un meita Elza (1893- 1965).

Lai gan Andrejs vienatnē nožēlo pāridarījumus sievai, taču viņam pietrūkst spēka 
atzīties. Tikai nāves gultā novērtē tās spēku. Ede domā, ka dzīve viņu sodījusi - varbūt par 
to, ka tiecās pēc laimes, neieklausīdamās vecāku padomā. Visu dzīvi bija atlicis vienīgi 
cerēt, paļauties un gaidīt: “Cik daudz līksmes no dzīves cerēts un cik bagātīgi vienīgi pār-
sāpējušas skumjas saņemtas!” Tomēr Edei tas atmaksāts Andreja devumā tautai.
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Skolotājas Bļodones vadītajā 2. oktobra pārdomu pēcpusdienā notika ceļojums 
pa Ingunas Baueres grāmatu “Ede, Pumpura sieva”. Tajā iepazīinām mūsu novadnieka, 
dzejnieka un eposa “Lāčplēsis” autora dzīves gaitas. Andreja Pumpura laiks šai saulē ir 
īss (1841- 1902). Bērnības un jaunības gadi aizrit Lielvārdē un tās apkārtnē, mācoties un 
kalpojot par mērnieka palīgu. 

Kad darba gaitas Andreju aizved uz 
Vecpiebalgu, viņš iepazīstas ar Līzi Rāt-
minderi - izglītotu skolotāja meitu. Raisās 
abpusējas simpātijas, notiek dažas tikša-
nās, saistošas sarunas, bet… Neradis Lī-
zes dziļāku atsaucību, Pumpurs ieskatās 
skolotā saimniekmeitā Edē (1952- 1937). 
Meitene ir sajūsmā par iznesīgo jaunekli. 
Cik daudz prieka, cerību, pacilātības un 
nākotnes gaišuma! Viņu nespēj mulsināt 
Līzes greizsirdīgais aizrādījums: “Diez vai 
jaunajam mērnieka palīgam patīk tādas 
bižainas knīpas?” Tāpat mātes pārme-
tumi, ka “spožas pogas ir jaukas, bet no 
jaukuma vien vēl neviens cilvēks nav pa-
ēdis.” Turklāt vecāki draud nedot ne plika 
graša, ja meitene kāro to pliko nabadzību. 
“Laime sadilst, un tad nāk vietā pacietība, 
kurai jābūt izturīgākai par mīlestību.” Bet 
Edes atbilde ir pārliecinoša: “Ja tas plikais 
mērnieks mani gribēs, es pie viņa aiziešu, 
kaut arī desmit mātes man liegtu un simt 
dzirnavniekiem tēvs mani būtu iztirgojis.” 

Līdz ar apprecēšanos (1875) sākas pa-
cietības līdzsvarošana ar mīlestību. Jau 
kāzās Andrejs dejā virpuļo ar Līzi. Edei 
jāsakož zobi! Pats Pupurs to uzskata par 
atriebību Edes vecākiem, ka viņš nekāro 

pēc viņu mantas, un Līze tik un tā paliks garu degunu. Laulātais Pumpuru pāris dzīvo 
Rīgā lielā pieticībaā. Beidzot Ede ar mazo dēlu Årturu dodas pie vecākiem. Andrejs pa-
liek. Ciemojoties pie sievas tuviniekiem, Pupmpurs vienmēŗ jūtas vainīgs, jo ir nabags, 
kuram nedrīkstēja būt ģimenes. Viņš domā: “Varētu dziesmas sacerēt, tēvzemes mīlestī-
bas, tautas tiesības aizstāvošas, bet neviens neņemas izdot. Tā varētu kļūt kaut mazliet 
turīgākam.” Ideju un peļņas meklējumos, neinformējis tuviniekus, viņš dodas uz Mas-
kavu, kur piesakās serbu - turku karā. Pa ceļam nonāk Sevastopolē, Krimā… Pa brīžiem 
raksta “Lāčplēsi”. Nauda izsīkst, dzejnieks lūdz to Edei. Sieva pārdod savas rotas lietas un 

N O V A D A  V Ē S T U R E

Dzīvesdrauga vājums un spēks

Katru gadu 22. septembris Lielvārdē ir muzeja svētki, kas veidoti par godu Andreja 
Pumpura dzimšanas dienai. Šajā gadā īpašs pasākums bija organizēts Lielvārdes novada 
9. klašu skolēniem. 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēni varēja aktīvi līdzdarboties muze-
ja darbinieces Irēnas Arājas vadībā, kura ar  patiesu degsmi un teātra mākslas raitumu 
ļāva mūsu skolēniem iejusties Andreja Pumpura dzīves gājumā un Lāčplēša eposa tēlu 
daudzveidībā. Un kā gan nē, ja raitais stāstījums liek līdzdarboties Lielvārdes draudzes 
skolā, mācīties lasīt vecās drukas tekstus, laika ritējumā pārcelties aizvēstures brīžos un 
lomu spēlēs. 

Skolēnu un skolotāju vārdā vēlos izteikt pateicību Andreja Pumpura Lielvārde muze-
ja kolektīvam par ieguldīto darbu jauniešu izglītošanā, spēju radoši un daudzveidīgi po-
pularizēt mūsu tautas vēsturi un rast laikmetīgu tā skatījumu, kā arī par latviešu dižgaru 
godā turēšanas prasmi. 

Ede Pumpura, dz. Goba ar dēlu Teodoru 1876. gadā.

Andreja Pumpura 
171. dzimšanas dienas pasākums
Aigars Kruvesis, 
Lielvārdes Edgara Kauliņa vidusskolas direktors

Šogad Baltu vienības ugunskurs tika iede-
dzināts arī Kupišku pilskalnā Lietuvā, ko orga-
nizēja vietējais kultūras centrs un etnogrāfis-
kais muzejs. Starptautiskajā folkloras un senās 
amatniecības festivālā „Baltu vienības diena 
Kupišku pilskalnā” Latviju pārstāvēja Jumpra-
vas kultūras nama folkloras kopa „Liepu laipa” 
ar vadītāju Vitu Tallu.

Pasākums tika atklāts ar Baltu vienības 
ugunskura aizdegšanas rituālu, kur katra fol-
kloras kopa dziedāja sava etnogrāfiskā novada 
dziesmu. Lietuviešu folkloras kopu izpildījumā 
dzirdējām sutartines, kas ir unikāla lietuviešu 
tradicionālās mūzikas dziedāšanas forma, ko 
parasti dzied sievietes vairākās balsīs, veidojot 
polifonisku skanējumu. Sutartiņu dziedāša-
nas tradīcija ir viena no lietuviešu nemateriālā 
mantojuma vērtībām, kas iekļauta UNESCO 
sarakstā.

Pēc ugunskura aizdegšanas sekoja kon-
certs, kurā Jumpravas folkloras kopa „Liepu 
laipa” iepazīstināja lietuviešus ar Lielvārdes apkaimes tradicionālajām tautas dziesmām, 
kā arī latvju dančiem.

Pēc „Liepu laipas” uzstāšanās folkloras kopas vadītāju Vitu Tallu sveica Lietuvas Sa-
eimas deputāts un SIA „Voldemārs” īpašnieks Valdemārs Vaļkuns, izsakot pateicību par 
draudzību un seno tradīciju uzturēšanu.

Baltu vienības dienas noslēgumā tika godināts turpat Kupišku pilskalna galā augo-
šais ozols, kur visi dalībnieki vienojās lietuviešu, latviešu un prūšu dziesmās, kā arī tika 
dedzināts tradicionālais salmu āzis.

Katram „Liepu laipas” dalībniekam šis pasākums paliks atmiņā ar kopības sajūtu un 
apziņu, ka mūsu spēks ir mūsu saknēs, mūsu senajā dzīves un pasaules izpratnē. Mūsu 
nākamība ir senatnes pētīšanā un daudzināšanā, dzīvē atbilstoši pasaules un saules dzī-
ves ritējumam. Katrs no mums guva milzīgu radošo enerģijas lādiņu un patiesu aplieci-
nājumu, ka mūsu folkloras vērtības ir dzīvas un tiks ilgi saglabātas.

Pateicamies Lielvārdes novada kultūras darba vadītājai Dacei Jansonei un šoferim 
Vilnim Dārzniekam par atsaucību un palīdzību.

Sandra Karule, Alīse Vorobeja

Raksta turpinājums no 1. lappuses.

Vilhelmīne Eisaka

LIETUVĀ BALTU VIENĪBAS DIENĀ LATVIJU PĀRSTĀV
Jumpravas folkloras kopa „Liepu laipa”
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S O C I Ā L A J Ā  D I E N E S T Ā

Rudens iekrāsojis kokus gleznainās krāsās, skaistās 
lapas virpuļo mūsu pagalmā. Kārtējo reizi kāds nosaka, ka 
tik skaistas lapas ir pirmo reizi. Sēnes aug ne tikai mežā, 
bet arī mūsu Dienas centra pļaviņā. Tur pat var manīt lapsu 
kūmiņu. Neticat? Nāciet aplūkot!

Radošā Dienas centra komanda kā vienmēr ar jaunām 
idejām izdaiļojusi mūsu apkārtni. Gribi apgūt šādas jaunas 
prasmes? Tad atnāc ceturtdienās, turpinās Radošās 
nodarbības no 14.00. Šī mēneša nodarbību tēma – 
„Filcēšna” (Edīte). 

Ja vēlies labu veselību, būt lokans un možs, aicinām 
pievienoties pirmdienās, trešdienās un piektdienās no 
10.00 vingrošana nodarbībās senioriem. 

Sportiski izvingrināties un izstaigāties jaukā pulciņā var 
nūjošanas nodarbībās otrdienās no 10.00 (nūjas ir Dienas 
centrā). Nūjošana nodarbina ap 90% cilvēka muskuļu. 
Īpašo nūju un soļošanas tehnikas pielietojums palielina 
nodarbību efektivitāti gandrīz uz pusi. Tas ir draudzīgs 
sporta veids: drošs, bez vecuma ierobežojumiem, turklāt 
nūjot var visos gadalaikos.

Uztura speciāliste Ilze labprāt aicina uz savām 
bezmaksas konsultācijām otrdienās 11.00 (iepriekš 
pieteikties Dienas centrā). Uztura speciālists konsultē 
cilvēkus, uzzinot par viņu slimībām un uztura 
paradumiem, noskaidrojot kopējo veselības stāvokli. 
Konsultācijas nepieciešamas cilvēkiem ar lieko svaru, 
ēšanas traucējumiem, paaugstinātu holesterīna līmeni, 
sirds un asinsvadu slimībām, celiakiju, cukura diabētu u.c.

Lietoto un sadzīvei noderīgo mantu „Tingeltangels” 
23. oktobrī no 10.00 līdz 17.00, kurā piedāvājam 
ziedotos apģērbus un sadzīves priekšmetus. Pateicamies 
visiem nesavtīgajiem ziedotājiem. 

Aicinām apgūt arī radošas prasmes šūšanā – apģērba 
pārveidošanu, pāršūšanu un uzlabošanu pie šūšanas 
konsultantes Astras katru ceturtdienu no 15.00.

Piedāvājam jaunumu – iemācīties ātri un kvalitatīvi 
adīt uz modernas adāmmašīnas. Var uzadīt saviem 

Vispasaules Insulta diena Lielvārdes novadā

Jau vairākus gadus visā pasaulē tiek atzīmēta insulta 
diena. Vispasaules Insulta diena ir veltīta insulta problēmas 
aktualizēšanai un sabiedrības izglītošanai par insultu. Kam-
paņas mērķis ir veicināt sabiedrībā insulta riska faktoru ap-
zināšanos un iespējamās preventīvās aktivitātes veselības 
saglabāšanai, sniegt atbalstu un izglītot insulta skartos un 
viņu ģimenes. Ikgadējā vispasaules Insulta diena šogad 
tiek atzīmēta 29. oktobrī, kurā pirmo reizi piedalās arī Liel-
vārdes novads.

Mūsdienu straujajā dzīves ritmā, kad cilvēki cieš no 
spēcīga stresa, arī neveselīgiem dzīves veida paradumiem, 
insults ir visai izplatīta slimība. Pēc pasaules statistikas da-
tiem, katrs sestais iedzīvotājs saslimst ar insultu, tā ir trešā 
visbiežāk sastopamā slimība, kas var izraisīt dzīvībai bīs-
tamu stāvokli. 35 procenti no saslimušajiem mirst, citiem 
insults ir arī viens no galvenajiem invaliditātes iemesliem. Tā 
nav tikai statistika, tās ir cilvēku dzīves.

Kas ir insults? Viens no insulta veidiem ir pēkšņi galvas 
smadzeņu asinsrites traucējumi (smadzeņu išēmiskais in-
farkts), kas saistīti ar smadzeņu bojājumu, kas ir visbiežākais 
insulta veids. Otrs insulta veids (hemorāģisks insults) ir sais-
tīts ar smadzeņu asinsvada plīsumu un asins izplūdumu gal-

LĒDMANES PAGASTĀ KULTŪRAS NAMĀ „ZIEDIŅI” 
plkst. 10.00 – 11.45 

JUMPRAVAS PAGASTĀ KULTŪRAS NAMĀ 
plkst. 12.00 – 13.45

LIELVĀRDES SOCIĀLĀ DIENAS APRŪPES CENTRA 
INVALĪDU BIEDRĪBAS TELPĀS 

no14.00 līdz 16.00
•	 Nūjošana – iesildīšanās, nūju piemērīšana, prasmju 

apgūšana, padomi nūjošanai.
•	 Asinsspiediena mērīšana 
•	 Holesterīna līmeņa asinīs mērīšana
•	 Veselības veicināšanas padomi

LIELVĀRDES SOCIĀLĀ DIENAS APRŪPES 
CENTRA KAMĪNA ZĀLĒ:

•	 14.00 – 15.00  Konference „Insults”. Problēmas 
aktualitāte un tās risinājumi Lielvārdes novadā.

•	 15.00 – 15.20  Insulta pacientu rehabilitācija 
multiprofesionālā komandā.

•	 15.20 – 16.00  Interaktīvas diskusijas – insultu pār-
cietušo  un viņu tuvinieku pieredze, iepazīstināšana 
ar rehabilitācijas grupas „Dzīvesspēks” nodarbībām.

Lielvārdes novada 
INSULTA DIENAS PROGRAMMA 

29. oktobrī

Lielvārdes novada sociālais dienests no 2011. gada 1. aprīļa 
sekmīgi realizē projektu „Sociālās rehabilitācijas un 

institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 
attīstība Lielvārdes novadā” 

(Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/099).  
Projekta realizācijas laiks: 

2011. gada 1. aprīlis - 2013. gada 31. marts. 
Kopējais Eiropas Sociālā fonda finansējums 99851,98 LVL 
apmērā bez pašvaldības līdzfinansējuma projekta realizācijai.

vas smadzeņu vielā un/vai asins izplūdumu starp smadzeņu 
apvalkiem. Izplatīts arī mikroinsults jeb pārejoši smadzeņu 
asinsrites traucējumi, kad insulta pazīmes izpaužas īslaicīgi 
un var būt bez paliekošām sekām.

Kādi ir insulta riska faktori? Ņemot vērā, ka insults 
var skart ikvienu, katram iespēju robežās jācenšas novērst 
galvenos riska faktorus, kuri ir: augsts asinsspiediens, pa-
augstināts holesterīna līmenis asinīs, nepietiekami koriģēts 
cukura diabēts, sirds-asinsvadu slimība (sevišķi neritmiska 
sirdsdarbība), nepietiekama fiziska aktivitāte, smēķēšana, 
alkohols, liekais svars.

Galvenās insulta sekas, kad ir bojātas dažādas sma-
dzeņu zonas un bojājumi var būt lielāki vai mazāki, ir 
parēze – ekstremitāšu kustību ierobežojums, vai pilnīgs 
nekustīgums – paralīze. Bieži saslimšanas rezultātā ir ru-
nas, redzes, psihes funkciju un citi traucējumi, jo insults 
ietekmē pilnīgi visas cilvēka organisma funkcijas. Jāzina, 
ka tikai agrīnā periodā sākta specializēta insulta ārstēša-
na un rehabilitācija var būt efektīva.

Jau otro gadu Lielvārdes novadā projekta ietvaros 
darbojas Mobilā brigāde, kuru liela daļa klientu ir insultu 
pārcietušie un viņu ģimenes locekļi. Ģimenēs, kur kāds no 
tuviniekiem saslimst ar insultu, bieži vērojama emocionāla 
spriedze, apjukums, depresija. Šajā situācijā gan slimnie-
kam, gan viņa tuviniekiem nepieciešams liels gara spēks, 
izturība, neatlaidība, pašaizliedzība, pacietība un, protams, 
ticība un mīlestība. Sociālās aprūpes programmas ietvaros 
klienti saņem fizioterapiju (kustību terapiju zaudēto funk-
ciju atgūšanai vai to deficīta mazināšanai), ergoterapiju 
(zaudēto ikdienas aktivitāšu un iemaņu atjaunošanu, mā-
jokļa vides un tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanu), audiolo-
gopēdiju (runas un valodas nodarbības), psiholoģisko at-
balstu gan slimniekam, gan ģimenes locekļiem, medmāsas 
uzraudzību, sociālo aprūpi un ģimenes locekļu izglītošanu 
atveseļošanās procesā gan individuāli, gan grupu nodarbī-
bās.

Ja pirmais un grūtākais atveseļošanās periods kopā ar 
speciālistiem un ģimenes locekļu atbalstu ir pārvarēts, un 

mīļajiem siltus dūraiņus, šalles, cepures, iegūt informāciju 
par aušanu. Adīšanas, tamborēšanas un aušanas 
konsultante Edīte gaida jūs katru otrdienās no 13.00. 

Datora lietošanas un interneta izmantošanas 
pamatu nodarbība notiek katru ceturtdienu no 10.00 
līdz 11.00 (Uldis). 

Daudzi bērniņi no māmiņu klubiņa ir jau paaugušies 
un uzsākuši bērnudārza gaitas. Aicinām jaunas 
dalībnieces - māmiņas ar saviem mazuļiem pirmdienās 
no 10:30 uz Māmiņu klubu (Vita). 

Aktīva brīvprātīgā Elīna piedāvā skolēniem brīvā 
laika pavadīšanas iespējas – rotaļas, spēles, dažādas 
aktivitātes – trešdienās no 16.00. 

Tie, kuri vēlas iemācīties uzrakstīt savu CV, motivācijas 
vēstuli, tiek aicināti katru trešdienu no 10.00 līdz 11.00 
(Uldis).

Ceturtdienās asinsspiediena, holesterīna un 
cukura līmeņa noteikšana pie Dainas no 9.00 līdz 12.00. 

Piektdienās no 15:00 līdz 16:30 aicinām uz bultiņdeju 
nodarbību skolēniem.

Masierītes Melitas pakalpojumi pēc iepriekšēja 
pieraksta pirmdienās, trešdienās un piektdienās (tālr. 
26492455). 

Dušas, veļas mazgāšanas pakalpojumi pieejami katru 
darba dienu, iepriekš pierakstoties Dienas centrā vai 
zvanot - 65053895.

23. oktobrī radošā nodarbība „Gleznošana ar 
akvareli” (Vita). Aicinām visus interesentus apgūt 
akvareļglezniecības pamatus un arī visus tos, kam tā ir 
sirdslieta.

Turpinās „Žagatiņas  rotu darbnīca” nodarbības, visi 
interesenti aicināti 19. oktobrī 14.00, kā arī kosmētikas 
gatavotāji gaidīti 26. oktobrī 14.00. 

6. oktobrī 10.00 sadarbība ar NVA Ogres nodaļu 
notiks lekciju kurss  darba meklētājiem „Prasme strādāt 
pārmaiņu apstākļos”, lektore Anita Rošāne. Kā arī 30. 
oktobrī 10.00 „Emocionālā inteliģence”, lektore Anita 
Rošāne. 

Psiholoģe Ineta pieņem jums ērtā laikā, pēc 
iepriekšēja pieraksta ceturtdienās, piektdienās un 
sestdienās, arī vakaros. Kā arī jauni dalībnieki tiek aicināti 
uz kristīgās meditācijas nodarbībām piektdienās.18.30, 
lai saprastu sevi, rastu mieru un harmoniju.

Gaidām Jūs Dienas centrā!
Ar mēneša aktivitātēm var iepazīties www.lielvarde.lv

Dienas centra tālruņi: 65053895, 26479458
E-pasts: dienascentrs@lielvarde.lv

Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai 
9:00 - 18:00;

piektdienās 9:00 - 17:00
Adrese: Ausekļa iela 3, Lielvārde

insulta slimnieks atguvis smagākos kustību ierobežojumus, 
viņš tiek iekļauts Rehabilitācijas programmas grupā 
„Dzīvesspēks”. Šajās grupu nodarbībās tiek attīstīta valoda 
un sīkā motorika, tiek trenēta atmiņa, bet  savstarpējā 
saskarsmē un radošās nodarbībās dalībnieki atklāj savu 
iekšējo spēku un resursus, kā arī vienkārši priecājas par to, 
ka ir iespēja izkļūt ārpus mājām, satikt citus sev līdzīgos, 
var atbrīvoties no uzkrātās emocionālās spriedzes, sajūtot 
dzīvesprieku un dzīves garšu.  

Lapsu kūmiņš 
Dienas centra pagalmā.

RUDENS 
DIENAS
CENTRĀ 

N E V A L S T I S K A J Ā S   O R G A N I Z Ā C I J Ā S

Ticu, ka daudziem no Jums ne vienu reizi vien ir prātā 
ienākusi kāda laba ideja, bet nez kas ir atturējis no projekta 
pieteikšanas. Lai veicinātu vēl aktīvāku novada iedzīvotāju 
iesaistīšanos projektos, Lielvārdes Attīstības fonds piedāvā 
bezmaksas apmācības projektu pieteikumu sagatavošanā. 
Manā un Daces Grīsles, Ogres novada pašvaldības projektu 
vadītājas vadībā dalībnieki iemācīsies, kas ir jāievēro, un 
no kā jāizvairās, piesakot savu projektu.

Apmācības notiks ceturtdien, 1. novembrī 18.00 
kultūras nama „Lielvārde” mazajā zālē. Aicinām 
interesentus pieteikties līdz 26. oktobrim, zvanot vai 
rakstot Ilzei Kreišmanei (29479361, kdc@latnet.lv).

Atnāc un mācies, kā vēlēšanos pārvērst darīšanā! 
Gaidu Jūsu pieteikumus!

Nemanot pienācis rudens... vējš kļuvis skarbāks, lietus 
logā sit nedaudz uzstājīgāk, saulīte retāk un vairs ne tik 
silti silda, un ārā bez jakas vairs nav ko domāt iet. Ir pie-
nācis laiks gatavoties Lielvārdes Attīstības fonda „Dūraiņu 
svētkiem 2013”, kas paredzēti 9. decembrī. Aicinām visus 
Lielvārdes novada iedzīvotājus palīdzēt LAF sarūpēt siltus 
cimdus, zeķes, šalles un cepures mūsu novada bērniem. 
Kopīgiem spēkiem spēsim parādīt, cik liela ir mūsu mīles-
tība, parūpēsimies, lai visiem bērniem Lielvārdes novadā 
ziemā būtu silti un labi!

Adījumus varēs nodot kultūras namā „Lielvārde”, 
Jumpravas kultūras namā un Lēdmanes tautas namā no 
15. oktobra.

Vēlies? Iemācies
UN DARI!Ilze Kreišmane, 

LAF valdes priekšsēdētāja

Dūraiņu
svētki

Ilze Kreišmane, 
LAF valdes priekšsēdētāja 2013
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LĪDZJŪTĪBA

Sve i ca m !

Sveicam septembrī 
Lielvārdes novadā 

reģistrētos jaundzimušos
Dagni, Adriju JUMPRAVĀ

Gustavu, Olafu LIELVĀRDĒ
Viesturu LĒDMANE!

Svētā Nikolaja Pareizticīgo baznīcā
20. oktobrī 10.00
DIEVKALPOJUMS

Lielvārdes katoļu baznīcā
4. novembrī 11.00

DIEVKALPOJUMU VADĪS 
bīskaps Zbigņevs Stankevičs.

90. dzimšanas dienā
Viktoriju Šubinu

JUMPRAVĀ

85. dzimšanas dienā
Liju Jansoni

Olgu Skangali
JUMPRAVĀ

Regīnu Gaigalnieci
LĒDMANĒ

80. dzimšanas dienā
Jāni Sprogu 

LĒDMANĒ
Liliju Kaņepi

Danutu Novicku
Haritonu Saratovu

LIELVĀRDĒ

KULTŪRAS NAMĀ
No 15. oktobra izstāde

„JUMPRAVAS KORIS – VĒSTURE UN MŪSDIENAS”

25. oktobrī 18.00
KINO CETURTDIENA

Dokumentālo filmu cikls 
par latviešu tautas deportāciju

PIRMĀ FILMA „REIZ BIJA SIBĪRIJA”

SIA „VESELĪBAS CENTRS 4” AICINA VEIKT 
mamogrāfijas izmeklējumu

7. novembrī un 5. decembrī
pie poliklīnikas Raiņa ielā 5, Lielvārdē

•	 ar uzaicinājuma vēstuli no Veselības norēķinu 
centra mamogrāfijas izmeklējums Valsts skrīninga 
programmas (valsts apmaksāta krūts vēža profilaktiskā 
pārbaude) ietvaros BEZ MAKSAS;

•	 ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu 
diagnostiskam mamogrāfijas izmeklējumam – Ls 2;

•	ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kam 
nav līgumattiecības ar Veselības norēķinu centru – 
par maksu.

Pieraksts pa tālr. 67142840, 27866655, 
e-pastu info@mamografia.lv

SVECĪŠU VAKARI

27. oktobrī 16.00 
Jumpravas kapos

28. oktobrī 16.00 
visos Lielvārdes kapos

3. novembrī 16.00 
Lēdmanes kapos

Sirsnīgi sveicam septembra jubilārus!
75. dzimšanas dienā

Valiju Bautri
Brigitu Mazkalniņu

Spodru Ūdri
LIELVĀRDĒ

70. dzimšanas dienā
Jāni Eriksonu

Valentīnu Purvinsku
LĒDMANĒ

Gunāru Auziņu
Irinu Kapeiku

Mariju Laurinoviču
Indru Planderi

Jāzepu Sosnaru
LIELVĀRDĒ

Vēlam stipru veselību, tuvāko cilvēku rūpes, 
mīlestību un vēl ilgus, saulainus dzīves gadus! Paldies 
par jūsu mūža devumu!

Lielvārdes novada pašvaldības vārdā — 
Lielvārdes novada Domes priekšsēdētājs 

Imants Balodis

LIELVĀRDE

KULTŪRAS NAMĀ „LIELVĀRDE”
No 15. oktobra līdz 19. novembrim

ANITAS SAKAS FOTO IZSTĀDE „MANA LIELVĀRDE”
Izstādes atklāšana 20. oktobrī 18.00

25. oktobrī 19.00
Brāļu Auzānu un muzikālās apvienības 

„SLAVENAIS JERSIKAS ORĶESTRIS” KONCERTS
Biļetes cena Ls 3, Ls 4, Ls 5.

LIELVĀRDES LUTERĀŅU BAZNĪCĀ 
21. oktobrī 13.00

Ogres Kultūras centra vokālās grupas 
Anima Solla

(mākslinieciskā vadītāja Mārīte Puriņa)
KONCERTS

MOSTIETIES, STABULES UN KOKLES!

2. novembrī kultūras namā „Lielvārde” notiks 
LIELVĀRDES NOVADA GRĀMATU SVĒTKI

Plašāka informācija par svētku programmu nākamajā 
„Lielvārdes Novada Ziņu” izdevumā un svētku afišās.

Svētku gaidās aicinām Lielvārdes uzņēmējus un citus 
atsaucīgus cilvēkus uzdāvināt Lielvārdes Pilsētas 
bibliotēkai laminējamo aparatūru, Lielvārdes Pilsētas 
bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļai – galda spēles.

Ceram uz atsaucību! Esat mīļi gaidīti svētkos!
Lielvārdes Pilsētas bibliotēkas kolektīvs

DIENAS CENTRĀ
Gata Pladara foto izstāde

„MEDŽUGORJE MANĀM ACĪM”
6. novembrī 13.00

ATMIŅU PĒCPUSDIENA
Kolhoza „Lāčplēsis” dramatiskā kolektīva 

(1948 - 1995)
DARBĪGAIS MŪŽS

Par spilgtākajām izrādēm un interesantākajiem notikumiem 
teātrī stāstīs režisori, aktieri un skatītāji.

VOKĀLĀ GRUPA

Programmā mūsdienu komponistu garīgā mūzika – Rihards 
Dubra, Ēriks Ešenvalds, Rihards Zaļupe, Vitauts Miškinis, 
Mortens Jansons un citi. Ieeja par ziedojumiem.

LIELVĀRDES LUTERĀŅU BAZNĪCAS IZSTĀŽU TORNĪ
  no 3. oktobra līdz 11. novembrim

Gunāra Dukštes 
FOTOGRĀFIJU IZSTĀDE 
„MĀKSLA DABĀ”

SEPTEMBRĪ NO MUMS ŠĶĪRUŠIES

Anna Drafene (dzim. 1912. g.)
Māris Plūme (dzim. 1949. g.)

Raisa Svirščevska (dzim. 1950. g.)
LIELVĀRDĒ

Guntars Buliņš (dzim. 1954. g.)
LĒDMANĒ

Mūsu dziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

JUMPRAVĀ

Lēdmanes Tautas nams organizē braucienu 
uz Valmieras teātra viesizrādi – 
R. Blaumaņa lugas iestudējumu 

„NO SALDENĀS PUDELES” 
Ogres kultūras centrā 31. oktobrī 19.00

Biļešu cena Ls 4, Ls 5, transports – Ls 2.
Izbraukšana no Lēdmanes pamatskolas 31. oktobrī 18.00. 
Pieteikties un iemaksāt par biļeti bibliotēkā līdz 29.10.

LĒDMANĒ

Izsakām līdzjūtību Ilzei Birzniecei, no māmiņas 
atvadoties.

Kora „Kamene” kolektīvs un diriģenti

SLUDINĀJUMI

Kultūras nams “Lielvārde” aicina darbā 
koncertmeistaru. Tālr. informācijai 65053683.

Ģimene vēlas īrēt divu istabu dzīvokli, var izskatīt 
variantu par privātmājas daļu. Tālruņi 25883980 un 
28225178.

PAZIŅOJUMS JUMPRAVAS GARĀŽU ĪPAŠNIEKIEM!
Jumpravas pagasta pārvalde aicina 

visus Jumpravas pagasta centra garāžu īpašniekus 
uz sapulci, kas notiks š. g. 30. oktobrī plkst. 18:00 

Jumpravas kultūras nama zālē.
Pārvaldes vadītāja Līgai Zariņa 

(tālr. 26455877)

EIROPAS KOMISIJAS PĀRTIKAS 
PAKU IZSNIEGŠANA TRŪCĪGAJIEM 

LIELVĀRDES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM

Atbilstoši ES 2012. gada programmā noteiktajam, 
tiesības saņemt pārtikas komplektus ir:
•	 ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras 

ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai 
maznodrošinātu. Lai saņemtu pārtikas produktus, 
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona uzrāda 
Lielvārdes novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu 
par statusa piešķiršanu.

•	 ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas 
par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības 
pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina 
Lielvārdes Sociālais dienests.

Pārtikas pakas saturs: pilnpiena pulveris 0,4 kg; 
makaroni 1,0 kg; auzu pārslu biezputra ar ogām vai 
augļiem 0,14 kg; pankūku milti 0,4 kg; kartupeļu 
biezputra 0,2 kg; griķi 0,3 kg; manna 0,5 kg; kviešu milti 
augstākā labuma 1,0 kg; sautēta cūkgaļa 0,25 kg (uz 
iepakojuma ir norādes “EK” atbalsts, “bezmaksas” un 
Eiropas Savienības karoga attēlojums).

Viena komplekta svars: 4,019 kg. 
SVARĪGI! Pakas tiek izsniegtas tikai par esošo 

mēnesi, par iepriekšējiem netiek izsniegtas!
Bez statusu apliecinošas izziņas pārtikas paka 

netiks izsniegta!
Pārtikas paka paredzēta katram ģimenes loceklim vai 

atsevišķi dzīvojošai personai.

PĀRTIKAS PAKAS PAR OKTOBRI
Dienas centrā Ausekļa ielā 3

tiks izsniegtas no
22. oktobra līdz 26. oktobrim

no 9.00 līdz 18.00,
piektdien līdz 17.00

Tālr. 65053895

DIEVKALPOJUMI

UZMANĪBU!

UZMANĪBU!

JUMPRAVAS BAZNĪCĀ
21. oktobrī 16.00

XII Garīgās mūzikas mēneša I koncerts.
Piedalās Jumpravas mūzikas skolas audzēkņi.

Autobuss no kultūras nama pulksten 15.30

28. oktobrī 17.00
XII Garīgās mūzikas mēneša II koncerts

„MĪLESTĪBA IR TEVĪ”
Muzicēs Ingus Feldmanis, Sergejs Universs, 

Norberts Skraucis un Sintija Grava.
Autobuss no kultūras nama pulksten 16.30


