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Par Latvijas florbola  
čempionāta vīriešu Virslīgas  

vicečempioniem otro gadu  
pēc kārtas kļuvusi komanda  

«Lielvārde».

Drauds vārdā spaiss. Šausminoša  
ir apziņa, ka neviens no mums  

nevar būt pilnīgi drošs par to, ka  
mūsu bērni nemēģinās eksperimentēt  

ar kādu apreibinošo vielu lietošanu.

Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju, 
privātīpašnieku, uzņēmēju,  

izglītības iestādi, nevalstisku  
organizāciju vai pašvaldības iestādi  

iesaistīties talkās un novada sakopšanā.

3. lpp. 7. lpp. 6. lpp.

Pārliecinies 
arī tu, ka 
LIELVĀRDE 
VAR!

Aprīlis ir klāt un ir atkal pienācis laiks dalīties ar 
to, ko „LIELVĀRDE VAR!”. Nu jau trešo gadu Lielvār-
des Attīstības fonds izmantos iespēju ar Lielvārdes 
modes mākslinieču palīdzību pateikt paldies mūsu 
novada uzņēmējiem, dāvinot viņiem divu dienu 
radošu piedzīvojumu. Pasākums „LIELVĀRDE VAR!” 
notiek 25. un 26. aprīlī.

PIEKTDIEN, 25. APRĪLĪ

Darīsim paši!

Meistarklases ar Lielvārdes novada amatniekiem 
un uzņēmējiem no 16.00 līdz 18.30:

Aldis Lambergs – metālapstrāde pie „ZemeCafe”,

Sanita Kozuliņa – aušana Amatnieku centrā,

Sandra Jaundaldere – gleznošana 
kultūras namā „Lielvārde”.

Dalības maksa meistarklasēs 5 EUR; pieteikšanās, 
zvanot Ivetai Bulei pa tālr. 22088486.

Vakara noslēgumā 19.00 

kultūras nama 2. stāva zālē

koncerts džeza noskaņās 

Muzicēs Artūrs Sebris & Co no Jelgavas. 

Ieeja bez maksas.

SESTDIEN, 26. APRĪLĪ

17.00 Tikšanās ar uzņēmēju viesi Ingunu Žurginu no 
„Orgamint Home” kultūras nama „Lielvārde” 2. stāva zālē

19.00 Modes skate 

Gaismas skaņas... spīdi, staro, uzdrīksties...

Pēc skates notiks tērpu izsole – visi ienākumi tiks 
novirzīti bērnu dārza „Pūt Vējiņi” peldbaseina 

projektam. Izsoli vadīs Kārlis Lišmanis.

Skatē piedalās modes mākslinieces Dace Šīmane - 
Kalnozola, Lolita Formaņicka, Agnese Meistare, Guna 

Taukule, Viola Ermanovska, Patricilla Dātava, Inga 
Kārkliņa, Emerita Taukule, Ilze Madelāne, Kristīne 

Dzintare, Svetlana Kozlova, Anna Zubareva, Svetlana 
Osipova, Sigita Brikmane, skaistumkopšanas „Saloniņš”.

Gaismas skaņu pavēlnieki: Artūrs Sebris & Co

Ieeja bez maksas.

Sīkāka informācija pieejama, zvanot vai rakstot 
Ilzei Kreišmanei (29479361, kdc@latnet.lv) vai 
Ivetai Bulei (22088486, iveta.bule@inbox.lv).

LEPNUMS PAR TO, KO VARAM  
UN PRIEKS PAR TO, KO IEPAZINĀM

Beata Kempele

5. aprīlī notika Lielvārdes novada pašvaldības 
organizētā Uzņēmēju diena. Jau no rīta Rembates 
parkā pulcējās novada ražotāji un tirgotāji, lai gada-
tirgus apmeklētāji varētu iepazīt, novērtēt un iegā-
dāties Lielvārdes novadā radītās preces un iepazīt 
piedāvātos pakalpojumus. Saulainais laiks, prie-

cīgie pircēji un laipnie pārdevēji, satiktie paziņas, 
patīkamais pārsteigums par savu uzņēmēju varē-
šanu, piedalīšanās degustācijās, kopīgā cienāšanās, 
sirsnīgā pasākuma vadīšana – viss radīja svētku un 
vienotības sajūtu. 

Īpašs paldies svētku organizatoriem to gadatirgus 
apmeklētāju vārdā, kas bija atnākuši ar bērniem, jo ma-

Lai Lieldienas mūsu dzīvē atver jaunus 
apvāršņus un modina cerību!

Priecīgus  
un saulainus  

svētkus!

 Turpinājums 4. lpp. 

Amatnieku darinājumi sagādā prieku gan bērniem, gan vecākiem. Anitas Sakas foto.
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DOMES SĒDE NR.6 (ĀRKĀRTAS)
2014. gada 10. aprīlī 

• Apstiprināti nekustamā īpašuma Mākoņu iela 8, Lielvārdes novadā, pirmās izsoles 
rezultāti. Tiks slēgts pirkuma līgums par īpašuma pārdošanu ar Ingu Vanagu, līgu-
ma summa EUR 7550.

• Sākta Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas iekšējā auditora ziņojuma 
„Par SIA „Lielvārdes Remte” izskatīšana. Darbs pie ziņojuma izskatīšanas turpināsies 
nākamajā plānotajā domes sēdē.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10
2014. gada 10. aprīlī

(protokols Nr.6, punkts Nr.1)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 25.11.2009. 
saistošajos noteikumos Nr.37 „Grozījumi Lielvārdes 
novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos 
Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas plānojumu””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
16.punktu un 43.panta pirmās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu
Izdarīt Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošajos noteikumos Nr.37 „Grozījumi 

Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lielvārdes novada 
teritorijas plānojumu”” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. papildināt Saistošos noteikumus ar 1.2. punktu šādā redakcijā:

 „1.2.  Atzīt Lielvārdes novada domes 25.11.2009. saistošos noteikumus Nr.37 
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 26.08.2009. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 
Lielvārdes novada teritorijas plānojumu”” teritorijas daļā Lielvārdes pagasta Kaibalas 
ciemā, ko ierobežo: 

• autoceļš A6 austrumu virzienā līdz Kaibalas upes labā krasta līnijai, 

• Kaibalas upes labā krasta līnija līdz Kaibalas upē ietekošai ūdenstecei, 

• ūdenstece,

• līnija no ūdensteces sākuma līdz trīs īpašumu robežu krustpunktam (robežzīmei),

• līnija no trīs īpašumu robežu krustpunkta (robežzīmes) dienvidrietumu virzienā 
līdz koku rindas sākumam,

• koku rinda līdz pašvaldības autoceļam „Kaibalas skola-Silkalni-Krasti”, 

• pašvaldības autoceļš „Kaibalas skola-Silkalni-Krasti” līdz pašvaldības autoceļam 
„Silkalni-autoceļš A6”,

• pašvaldības autoceļš „Silkalni-autoceļš A6” līdz autoceļam A6,

par spēkā neesošiem no to spēkā stāšanās brīža”;

2.  papildināt Saistošos noteikumus ar 2. punktu šādā redakcijā:

„2. Noteikt, ka attiecībā uz 2.punktā minēto teritoriju ir piemērojams Lielvārdes 
novada domes 26.08.2009. saistošo noteikumu Nr.3 „Par Lielvārdes novada teritorijas 
plānojumu” 1.punkts  (Lielvārdes un Lielvārdes lauku teritorijas (Lielvārdes pagasta) 
Lielvārdes novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”;

3.  papildināt Saistošos noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā: 

„3. Noteikt Lielvārdes un Lielvārdes pagasta teritorijas plānojuma, Lēdmanes pa-
gasta teritorijas plānojuma un Jumpravas pagasta teritorijas plānojuma darbības ter-
miņu līdz jauna teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim”.

Domes priekšsēdētājs A. Troska 

L I E L V Ā R D E S  N O V A D A  D O M Ē

N O V A D A  S K O L Ā SP O L I C I J A S  Z I Ņ A S

Pašvaldības policija 
aicina pieteikties darbā 

jaunākos inspektorus
Ainārs Lideris, vecākais inspektors

No 2014. gada 7. aprīļa Lielvārdes novada pašvaldības policija pārveidota 
no iestādes par nodaļu. Pēc neveiksmīgiem pašvaldības policijas priekšnieka 
meklējumiem tika pieņemts lēmums izveidot nodaļu, papildinot to ar divām 
jaunāko inspektoru štata vietām un nepalielinot esošā budžeta ietvarus. Likvi-
dējot pašvaldības policijas priekšnieka štata vietu, radās iespēja finansēt jau-
nāko inspektoru štata vietas. 

Pieņemot darbā divus darbiniekus, atrisināsies liela problēma – ar pašvaldības 
policijas dežūrām tiks nosegtas brīvdienas un svētku dienas no pulksten 08.00 līdz 
24.00. Iepriekš brīvdienās Lielvārdes novadu apkalpoja tika Valsts policijas Ogres po-
licijas iecirkņa dežūrdaļa.

Lai iedzīvotājiem viestu skaidrību, paskaidrošu, kāda ir atšķirība starp iestādi un 
nodaļu. Principā iedzīvotājiem lielas atšķirības nav. Tagad Lielvārdes novada pašval-
dības policija būs tieši pakļauta Lielvārdes novada izpilddirektoram un būs novada 
pašvaldības administrācijas sastāvā.

Tā kā Lielvārdes pašvaldības policijā ir divas jaunāko inspektoru vakances, 
aicinu novada iedzīvotājus pieteikties uz brīvajām štata vietām.

Prasības pretendentiem:
• Pilngadīgs Latvijas Republikas pilsonis;
• Nav sodīts par tīšu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• Nav notiesāts par tīšu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, atbrīvojot no soda;
• Nav saukts pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
• Ieguvis vidējo izglītību;
• Autovadītāja apliecība B kategorija.
• Aicinām pieteikties arī Lēdmanes un Jumpravas pagasta iedzīvotājus, jo vēlams, lai 

Lielvārdes novada pašvaldības policijā strādātu arī darbinieki no šiem pagastiem.
Jaunāko inspektoru galvenie darba uzdevumi:

1.  Sekot autotransporta tehniskajam stāvoklim un tā tīrībai. 
2.  Piedalīties patrulēšanā kopā ar inspektoru vai vecāko inspektoru.
3.  Prast pieņemt no iedzīvotājiem iesniegumus un paskaidrojumus.
4.  Piedalīties apsekošanās kopā ar Lielvārdes novada pašvaldības dienestu darbiniekiem.
5.  Nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldības organizētajos pasākumos. 

Interesanta tikšanās
Daina Grīnhofa,
Edgara Kauliņa Lielvārdes 
vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotāja

Pašlaik Latvijā desmit 
visvairāk pirkto grāmatu 
topā 8. vietu ieņem Rutas 
Skrebeles grāmata „Pa-
laidnību karaļa Jāņa B. 
dienasgrāmata” (Zvaig-
zne ABC). To ar lielu inte-
resi lasa arī mūsu skolā. 
Tāpēc 6.a un 7.a klases 
skolēni autori uzaicinā-
ja ciemos. Kāda bija šī 
tikšanās, varam uzzināt, 
izlasot dažu skolēnu uz-
rakstīto.

„Grāmatas autore ļoti 
interesanti stāstīja par savu 
grāmatu. Bija vērts ar viņu tikties, jo tik daudz uzzināju par grāmatu un pašu autori.” 
(Simona)

„Patika, ka rakstniece bija sagatavojusi prezentāciju. Uzzināju daudz ko jaunu, pie-
mēram, ka visi tēli ir īsti. Es biju pārsteigts, ka šīs grāmatas mākslinieks bija 11 gadus 
vecs zēns.” (Rūdis)

„Viņai ļoti paveicās, ka tika izdota viņas grāmata, jo viņa pat to necerēja, arī nedo-
māja, ka kādreiz sarakstīs grāmatu.” (Katrīne)

Neliels komentārs skolēnu izteikumiem. Daudzi Rutu Skrebeli pazīst kā bijušo Kai-
balas pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju, bet ne visi zina, ka viņas 
grāmatas varoņu prototipi ir daži šīs skolas skolotāji un skolēni. Prezentācijā redza-
majās fotogrāfijās bija pazīstamas sejas. Par grāmatas popularitāti liecina arī tas, ka 
grāmata ir jau iztulkota lietuviešu valodā un ievadītas sarunas par tās tulkošanu an-
gļu valodā. 

Nobeigumā vēl Alekša rakstītais: „Es domāju, ka grāmatas sacerēšana ir grūts 
darbs. Pati autore smuki zīmē. Es to grāmatu esmu izlasījis, man tā šķita jautra un 
smieklīga. Paldies Rutai Skrebelei, ka viņa ieradās pie mums ciemos.” 

Pašvaldība gaida 
projektu iesniegumus

Turpinās pieteikšanās Lielvārdes novada pašvaldības izsludinātajiem projektu 
konkursiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošanā un ne-
valstisko organizāciju projektu pieteikumu gatavošanā.

 
Projektu pieteikumus lūdzam iesniegt pašvaldībā līdz 2014. gada 22. aprīlim, 

plkst.15:00. Abu konkursu nosacījumi, pieteikuma veidlapas un citi saistošie doku-
menti pieejami www.lielvarde.lv, sadaļā „Pašvaldība” – „Projekti”.
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Turpinās sakopšanas mēnesis novadā
Liene Bērziņa,  
Lielvārdes novada īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāja

Lielvārdes novada pašvaldība izsludinājusi ap-
rīli par Spodrības mēnesi. Aicinām ikvienu novada 
iedzīvotāju, privātīpašnieku, uzņēmēju, izglītības 
iestādi, nevalstisku organizāciju vai pašvaldības 
iestādi iesaistīties Spodrības mēneša talkās un no-
vada sakopšanā.

Jau 4. aprīlī Lielvārdes skolu audzēkņi devās talkā uz 
Lielvārdes un Rembates parkiem. Arī Lielvārdes novada 
administrācijas darbinieki vāca vecās lapas Rembates 
parkā.

Katrā Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā 
ir nozīmētas atbildīgās personas par Lielās talkas un 
Spodrības mēneša norisi.

Lielvārdes pilsētā un pagastā – Liene Bērziņa, tālr. 
29338112, e-pasts: liene.berzina@lielvarde.lv

Jumpravas pagastā – Līga Zariņa, tālr. 26455877, 
e-pasts: liga.zarina@lielvarde.lv

Lēdmanes pagastā – Dzintars Laganovskis, tālr. 
28352769, e-pasts: dzintars.laganovskis@lielvarde.lv

Šie darbinieki varēs pašvaldības īpašuma teritorijas, 
kas gaida uzkopšanu vai sakārtošanu. 

Lielvārdes pilsētā tās ir:
• Kačas kalns pie Zveņģupītes - vecās zāles nopļauša-

na, lapu un zāles sagrābšana kaudzē,
• Dinamarkas akmens - vecās zāles nopļaušana, lapu 

un zāles sagrābšana,
• Draudzes akmens - vecās zāles nopļaušana, lapu un 

zāles sagrābšana, 
• 1905. gada pieminekļa apkārtne - lapu grābšana, at-

augušo lieko krūmāju novākšana,
• Kritušo piemiņas akmens apkārtne (Meža ielā),
• Daugavas krasta zona (tauvas joslā)- vieglo atkritu-

mu savākšana,
• Pašvaldībai piederošo novadgrāvju attīrīšana no lie-

kajiem krūmiem un atkritumiem,

• Daudzdzīvokļu māju masīvos iekšpagalmu sakopša-
na - lapu grābšana, gājēju ietvju un ielu apmaļu attī-
rīšana no smiltīm un zāles,

• Lāčplēša laukuma (Ābeļdārza pilsētas centrā) sakop-
šanas darbi - lapu un vecās zāles grābšana, nokritušo 
zaru savākšana,

• Rumbiņas krastu sakopšana- vieglo atkritumu, no-
kaltušo krūmu un zaru savākšana.

• Stadiona Laimdotas ielā 22 sakopšana, nokaltušo 
krūmu nociršana un zaru savākšana.

• Teritorijas Dravnieku ielā 3 sakopšana, veco šķūnīšu 
novākšana, esošo remontēšana, lieko krūmu novāk-
šana, lapu grābšana.

• Lielvārdes parka sakopšana – lapu grābšana un sa-
vākšana lielās kaudzēs,

• Rembates parka sakopšana – lapu grābšana un sa-
vākšana lielās kaudzēs,

• Teritorijas Upes ielā 3 (pie bērnudārza stāvlaukuma) 
sakopšana,

• Teritorijas pie bērnu rotaļu laukuma (Spīdolas ielā, 
Edgara Kauliņa alejā) sakopšana- vecās zāles un lapu 
sagrābšana un savākšana lielās kaudzē,

• Pašvaldības autoceļu un ielu malās vieglo atkritumu 
savākšana,

• Avotu ielas masīvā – novadgrāvja un Graužupītes 
krastu sakopšana - lieko krūmu, vecās zāles nopļau-
šana un savākšana

• Mazdārziņu nomas vietās – „pamesto” zemes gabalu 
sakārtošana - vecās zāles nopļaušana, savākšana.
Ja esat izvēlējušies sakopt kādu no pašvaldības īpa-

šumā esošajām teritorijām, talkas laiku un veicamos 
darbus lūdzam saskaņot ar pašvaldības atbildīgajām 
personām.

Pavasarī Lielvārdes novada policija sadarbībā ar paš-
valdības darbiniekiem veiks īpašus reidus, lai apsekotu 
nekustamos īpašumus un saistošo noteikumu „Par ne-
kustamo īpašumu uzturēšanu Lielvārdes novada terito-
rijā” ievērošanu. 

D A R B S  A R  J A U N I E Š I E M  N O V A D Ā

Lielvārdes novada jauniešu dome 
piedalās labdarības akcijā!

25. marta pēcpusdienā 15 jaunieši no LNJD no-
formēja apmēram 120 pārtikas pakas, ar kurām 
29. marta rītā desmit jaunieši iepriecināja novada 
mazaizsargātās ģimenes, politiski represētās per-
sonas, pensionārus un invalīdus. Labdarības akcija 
tika organizēta kopā ar Lielvārdes Attīstības fondu. 

Lielvārdes novada jauniešu domes pārstāve Gerda 
Fišere atzīst: “Man bija prieks piedalīties labdarības ak-
cijā un palīdzēt tiem, kuriem dzīvē mazāk paveicies! Šī 
diena bija ļoti emocionāla un saviļņojoša!”

Jaunieši saka sirsnīgu paldies Lielvārdes Attīstības 
fondam, personīgi Ilzei Kreišmanei un Lielvārdes no-
vada iedzīvotājiem, kuri palīdzēja izvadāt pārtikas pa-
kas – Jānim Zolnerovičam, Zitai Bērziņai, Lienei Bēr-
ziņai-Varuskai, Dainai Ašmanei un Dacei.

Jaunieši atzīmē Zemes 
stundu Lielvārdē

Agnija Apine

Sestdien, 29. martā Lielvārdes centrālajā lauku-
mā tika atzīmēta Zemes stunda, kurā pierādījām, ka 
arī lielvārdiešiem ir svarīga Zemes ilgtspējas sagla-
bāšana.

Kopā dziedājām, priecājāmies, sildījāmies pie 
ugunskura, malkojām tēju un baudījām vakara zvaig-
žņotās debesis. Mazākajiem bija iespēja izpausties la-
ternu darbnīcā, kurā katrs apgleznoja savu burciņu un 
ielika tajā svecīti. Darījām arī ko nebijušu - veidojām 
gaismas graffiti, kas patika gan lieliem, gan maziem, kā 
arī Zemes stundas simbolu 60+.

Paldies Lielvārdes novada pašvaldībai par idejas un 
pasākuma atbalstīšanu. Liels paldies Mārītei Zaļkalniņai 
un Danielam Leškevičam par muzicēšanu visa vakara 
garumā un, protams, paldies, lielvārdiešiem, kuri nežē-
loja savu brīvo laiku, bija smaidīgi, aktīvi un atsaucīgi. 

Uz tikšanos Zemes stundā nākamgad!

Lēdmanes pamatskolas kļūst 
par “Labdarības skolu”

Lēdmanes pamatskola kļūs par “Labdarības sko-
lu” un ar savu labo gribu un brīvprātīgo darbu radīs 
pārmaiņas Lēdmanē, atjaunojot pieturas izskatu, 
uzlabojot skolas un bērnudārza teritoriju. Savukārt 
4. aprīlī jaunieši pēc nelielas iepazīšanās vienam ar 
otru kopīgi ar Lielvārdes Attīstības fonda pārstāvi 
Ilzi Kreišmani meklēja atbildes uz jautājumiem – 
Kas ir labdarība? Kā izpaužas labdarība? Cik daudzi 
jaunieši ir iesaistījušies labdarības akcijās? 

Tā kā labdarība ir cieši saistīta ar brīvprātīgo darbu, 
tad kopīgi ar novada jaunatnes lietu speciālisti jaunieši, 
strādājot grupā, uzzināja vairāk par brīvprātīgo darbu, 
ieguvumiem no tā veikšanās, kā arī par iespējām iesais-
tīties brīvprātīgā darba aktivitātēs Lielvārdes novadā. 

Lēdmanes jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk arī par 
Eiropas brīvprātīgo darbu un dzirdēt stāstu no austrie-
tes  Valentīnas, kura brīvprātīgo darbu veic Latvijā. 

Šajā reizē jaunieši izņēma savas brīvprātīgā darba 
grāmatiņas, kurās iespējams uzskaitīt brīvprātīgā darba 
laikā apgūtās prasmes un nostrādātās stundas.

Lielvārdes novada jauniešu 
dome Uzņēmēju dienā

Sintija Olehno

5. aprīlī Lielvārdes novada jauniešu dome pieda-
lījās Uzņēmēju dienā. Mūsu brīvprātīgie biedri ie-
jutās Pepijas Garzeķes, Zaļā gurķa un Zaļās vardes 
tēlos. Pārējos jauniešu domes dalībniekus varēja 
sastapt pie degustācijas galdiem vai rotaļājoties ar 
bērniem. Lielvārdes novada uzņēmēji bija sarūpē-
juši bērniem kūku dekorēšanu, piparkūku rotāšanu 
un dažādas balvas, kuras mēs veiksmīgi izspēlējām 
rotaļās un mīklu minēšanā. 

Neskatoties uz patīkamo nogurumu, kas mūs bija 
pilnīgi pārņēmis pēc pasākuma, bija arī milzīgs gan-
darījums un labi padarīta darba sajūta. Ceram, ka arī 
turpmāk mums tiks dotas šīs brīnišķīgās iespējas - veikt 
brīvprātīgo darbu mūsu novadā. 

Sausās lapas Rembates parkā vāc Lielvārdes novada pašvaldības 
būvinspektors Maigonis Kuzmans un izpilddirektors Gvido Vītoliņš. 

Rembates parkā strādā Lielvārdes pamatskola skolēni.
Beatas Kempeles foto.

Agnijas Apines foto
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zajiem tiešām bija, ko darīt – varēja vizināties ar zirgu, de-
korēt piparkūkas un tortes, darboties ar interaktīvajām 
spēlēm izdevniecības „Lielvārds” stendā, uz brīdi sajus-
ties kā īsta traktora vadītājam, gatavot piekariņus, filcēt, 
zīmēt un krāsot kopā ar Sociālā dienas aprūpes centra 
darbiniekiem, izmēģināt pneimatiskos ieročus, apskatīt 
arbaletu, loku, vizināties ar kvadracikliem.

Gadatirgus apmeklētājiem bija iespēja baudīt Liel-
vārdes novada SIA „VEINA PLUS”, SIA „Māris & Co”, SIA 
„Kalniņi AL”, IK „Gamma-Ā”, IK Klubiņš „Pie Rumbiņas”, 
SIA „Kante 96” ēdināšanas uzņēmumu trīs ēdienus ak-
cijā „Aklā degustācija”. Iedzīvotāju vērtējumā titulus 
ieguva: „SIA Māris & Co” – „Garšīgākās aukstās zupas 
meistars 2014” un „Gardāko uzkodu meistars 2014”, un 
SIA „Veina Plus” – „Saldā ēdiena meistars 2014”. 

Dienas vidū noslēdzās arī gadatirgus apmeklētāju 
balsojums par “Draudzīgākajiem uzņēmējiem”. Par „Vis-
draudzīgāko uzņēmumu” kļuva IK klubiņš „Pie Rumbi-
ņas”, par „Draudzīgākajiem uzņēmumiem” - ZS „Kumelī-
tes” un SIA „Veina Plus”. 

Krāsainajā, rosīgajā un tik kārdinoši gardajā tirgus 
burzmā bija grūti pārslēgties uz nopietnākām lietām, 
tomēr tie, kurus uzrunāja daudzveidīgās semināru tē-
mas, pirmajā dienas daļā guva jaunas zināšanas par 
akvakultūras attīstības tendencēm, dārzu apzaļumo-
šanu, latviešu pirts tradīcijām, kaņepju audzēšanu un 
izmantošanu pārtikā un būvniecībā, ēku siltināšanu, 
bet otrajā dienas daļā – par NBS gaisa bāzes attīstības 
projektiem, uzņēmējdarbības attīstīšanas iespējām un 
aktualitātēm.

Uzņēmēju dienas vakarā notika novada uzņēmē-
ju sumināšana. Lielvārdes novada pašvaldība piešķīra 
Gada balvas, vadoties pēc iedzīvotāju aptaujas rezul-
tātiem.

Balvu Gada ražotājs 2013 saņēma SIA „Lūšu drava” 
(bišu produktu ražošana)

Gada tirgotājs 2013 – SIA „Garšas pietura” (delika-
tešu veikals)

Gada pakalpojums 2013 – SIA „Sarmas SK” (skaistu-
ma salons)

Gada debija 2013 – SIA „Zeme Zeme” (kafejnīca 
„Zeme Cafe”)

Gada Amatnieks 2013 – Edīte Kuzmane (Lielvārdes 
amatnieku centrs)

Gada sociālais partneris 2013 – SIA „Māris & Co” 
(ātrās ēdināšanas kafejnīca „Panna”, veikals „Mājai un 
Dārzam”, „Dzelmju” konditoreja)

Gada ēdinātājs 2013 – SIA „Kante 96” (kafejnīca 
„Kante”)

Novada tēla popularizētājs 2013 – Agra Liepiņa in-
dividuālais Kultūrtūrisma uzņēmums „Uldevens”

Gada eksportētājs 2013 – ZS „Rožkalni” (salmu un 
skaidu granulu ražošana)

Īpašā balva, kuru saņēma uzņēmēji – metālā kodi-
nāts Lielvārdes jostas fragments. Lielvārdes jostu māks-
linieks Juris Leitāns bija izvēlējies kā novada raksturīgā-
ko un spilgtāko simbolu. Katra no balvām ir atšķirīga, 
tās raksts neatkārtojas.

Vakara gaitā Lielvārdes novada uzņēmējus – „Latvi-
jas labākais tirgotājs” uzvarētājus un laureātus – sveica 
Latvijas Tirgotāju asociācija. Balvas saņēma: SIA „Kas-
taņas AL” – Brīvdienu māja „Kastaņas” Kaibalā, SIA „Īves 
aptieka” Lielvārdē, SIA „Veina Plus” veikals „Elvi” un ka-
fejnīca-picērija „Bacca”, SIA „Māris &CO” veikals „Mājai 
un Dārzam”.

Latvijas attīstības finanšu institūcija ALTUM īpaši 
sveica SIA „Lielvārdes Meliorācija” kā inovatīvu risinā-
jumu ģimenes uzņēmumu, SIA „Lāčplēša grauds” – kā 
stabilāko sadarbības partneri, SIA „Lūšu drava” - kā no-
saukuma „Starts 2013” ieguvēju.

Apbalvošanas ceremoniju papildināja sieviešu vo-
kālais ansamblis „Pusnakts stundā”, bērnu vokālā studi-
ja „Mikauši” un „Mikaušu” solisti, iluzionists Robijs Tran-
kalis, saksofoniste Inga Meijere ar grupu. 

U Z Ņ Ē M Ē J U  D I E N A
 Turpinājums no 1. lpp.

LEPNUMS PAR TO, KO VARAM  
un prieks par to, ko iepazinām

DALĪBNIEKU ATSAUKSMES
Normunds Raubiška, Aktīvās atpūtas centrs jau-

niešiem: Gadatirgū bijām ļoti noslogoti, tā bija laba ie-
spēja iepazīstināt ar sevi, pats gan es varēju iepazīties 
tikai ar uzņēmējiem, kas bija mums blakus. To, ka esam 
ieguvēji, sajutām jau nākamajā dienā, kad mums lauku-
mā bija talka – no gadatirgū jauniegūtajiem draugiem 
pie mums atbrauca trīs ģimenes, viena piedalījās talkā, 
divas piedāvāja sadarbību un atbalstu. 

Anita Streile, Lielvārdes Andreja Pumpura mu-
zejs: Esmu runājusi ar daudziem cilvēkiem, lielvārdieši 
ir priecīgi, ka uzzinājuši, kādi novadā ir uzņēmēji, jo cit-
kārt pat nezinām, ko dara kaimiņš. Ļoti patika pozitīvā 
attieksme no uzņēmēju puses, cerams, ka nākamajā 
gadā viņu pulks būs vēl kuplāks. 

Inese Delviņa, „Linu māja”: Bijām ļoti priecīgas par ie-
spēju piedalīties Uzņēmēju dienā. Viss bija vienkārši lieliski 
– pasākuma gaisotne, organizācija, enerģija. Abām rokām 
balsojam par to, lai šādas dienas būtu ik gadu. Mēs parādī-
jām cilvēkiem, ka mēs te esam, saņēmām daudzus labus 
vārdus, kas bieži ir nozīmīgāk nekā ieguvums naudas iz-
teiksmē. Mēs noteikti pacentīsimies nākamajā gadā iekļūt 
ne vien nominantu vidū, bet kļūt arī par laureātu. 

Jānis Lūsis, „Lūšu drava”: Esmu runājis ar daudziem 
cilvēkiem – visi izteica atzinību svētku organizatoriem. 
Tirdziņš bija ļoti mājīgs, un par balli esmu sajūsmā. 
Gan tirdziņā, gan vakara daļā bija loti pozitīva gaisot-
ne. Ceru, ka Lielvārdes uzņēmēji tagad noturēsies uz šī 
pozitīvisma viļņa un katrs savā lauciņā ražīgi turpinās 
strādāt. Mans ieteikums nākamajam gadam – ļoti ceru, 
ka tāds pasākums būs – uzaicināt uz gadatirgu arī kai-
miņu novadu uzņēmējus, lai paplašinātu apmeklētāju 
loku, un varbūt plašāk šo pasākumu reklamēt, lai arī no 
švītīgās Rīgas cilvēki atbrauc.

Ingrīda Priedīte, kafejnīca „Kante”: Liels prieks, 
ka mūs novērtē. Parasti atzīmē tikai lielos uzņēmējus, 
varbūt nākamajā reizē var atzīmēt arī individuālā darba 
veicējus, mums Lielvārdē, piemēram, ir ļoti labs kurp-
nieks. Bet pirmajai reizei – bija ļoti labi!

Uģis Amons, Ogres Biznesa un inovāciju 
centrs: Pats esmu organizējis vairākas uzņēmēju 
dienas Ogres un Ikšķiles novadā, Lielvārde mani pār-
steidza ar savu vērienīgumu, ar uzņēmēju atsaucību 
un pašvaldības lielo ieinteresētību un līdzi jušanu. 
Programma bija ļoti plaša – gan gadatirgū, gan semi-
nāros ar interesantām diskusijām, gan ballē, kas ilga 
līdz rītam.

Atliek vēlēt, lai šādi pasākumi notiek arī turpmāk, 
pirmajā ir ļoti augsta latiņa uzlikta, Ogres uzņēmējiem 
tagad nopietni jādomā, ar ko varētu Lielvārdi pārspēt. 

Agris Liepiņš, Uldevena pils: Svētki bija sirsnīgi un 
jauki. Ir svarīgi un labi cilvēkus uzteikt un viņu pateikto 
atzīmēt. Šādas tikšanās reizes ir vajadzīgas, tās veido 
sabiedrības saites. 

Mareta Rubīna, Uzņēmēju Gada balvas aptaujas 
vinnesta – PPPB „Zied Zemes” delikatešu groza  – 
ieguvēja: Par vinnestu uzzināju frizētavā no saviem 
klientiem, kuri bija sajūsmā par pasākumu. Biju ļoti 
pārsteigta un priecīga saņemt gan skaisto grozu, gan 
novada uzņēmēju sarūpētos gardumus.

Inita Bērziņa, aptaujas "Draudzīgākie uzņēmēji" 
loterijas vinnesta ieguvēja: pasākums bija saulains 
un prieka pilns. "Zied Zeme" dāvanu grozu saņēmu pil-
nīgi negaidīti.  Viss bija ļoti garšīgs - gan cepumi, gan 
sulas, gan medus. Lai mūsu uzņēmējiem veicas - jo vai-
rāk būs, kas ar saviem darbiem mūs iepriecina, jo vairāk 
tas rosinās arī citus cilvēkus darboties. 

Sirsnīgi un atraktīvi pasākumu vadīja Kārlis Lišmanis, viņa vadītajā izsolē bērnu dekorētās tortes tika pārdotas desmit minūtēs. 

Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem bija izpelnījies vislielāko jaunās paau-
dzes uzmanību – pieredzējušu vīru vadībā katrs varēja izmēģināt pnei-

matiskos ieročus ar optiskajiem tēmekļiem, apskatīt arbaletu un loku.

Visgardākā darbnīca – te tapa spilgti garnējumi piparkūkām 
un tortēm. Gardo kūku garnējumu no dabīgajām 

sulām atveda Ināra Zadaua no ZS „Ziedkalni”.
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U Z Ņ Ē M Ē J U  D I E N A

PATEICĪBA UZŅĒMĒJU 
DIENAS DALĪBNIEKIEM

Mūsu dzīvē ik stunda un ik diena ir pateicības vērta, jo tajā 
iepazīstam dzīves varavīksnes krāsas, iegūstam pieredzi un 
bagātinām sevi. Šobrīd esam svētīti ar vēl vienu kopīgi pie-
dzīvotu dzīves dienu – Uzņēmēju dienu – 2014. gada aprīļa 
pirmajā sestdienā Lielvārdē. 

Rembates parku sestdienas rītā izgaismoja saule, lai sasildītu un 
samīļotu, un lai mēs spētu ieraudzīt darbīgos un rosīgos uzņēmējus, 
amatniekus un mājražotājus, kā arī sajustu pavasara maigo dvesmu 
visā tā krāšņumā. Šajā dienā mēs, lielvārdieši, pratām atrast laiku ap-
stāties, apskatīties apkārt, sajust, izsmaržot un izgaršot to, kas ir mūsu 
novadnieku ražots, lolots, mīļots un ar ko lepojamies paši un esam ga-
tavi piedāvāt citiem –draugiem, kaimiņiem, radiem, sadarbības part-
neriem. Šajā dienā mums bija iespēja satikt daudzas siltas sirdis, kas 
prot dāvāt apkārtējiem dzirkstošu joku, labsirdīgu smaidu, mīlestību, 
atbalstu un padomu. 

Ir sajūta, ka sestdienas vakara daļā esam atvēruši gaismas ceļu sa-
vai rītdienai – iedibinot tradīciju un iedzīvojot 2014. gada 5. aprīli ar 
lielo burtu Lielajā vēstures grāmatā kā pirmo Lielvārdes novada uzņē-
mēju gada balvas pasniegšanas brīdi. 

Paldies visiem piecdesmit trim uzņēmējiem, kas ar savu klātbūtni 
bagātināja gadatirgus produktu un pakalpojumu piedāvājumu buķe-
ti – jo tāpat kā ikvienai ziedlapiņai krāšņajā ziedā, arī ikvienam uz-
ņēmējam bija sava loma, sava krāsa un garša mūsu kopējā pasākuma 
scenārija veiksmes stāstam. 

Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību atbalstītājiem par gadatirgus un va-
kara ceremonijas sekmīgu norisi: SIA „VEINA PLUS”, SIA „Māris & Co”, SIA 
„Kalniņi AL”, IK „Gamma- Ā”, IK Klubiņš „Pie Rumbiņas”, SIA „Kante 96”, 
Lielvārdes novada sporta un kultūras attīstības fondam, PPP biedrībai 
„Zied zeme”, SIA „Linu māja”, SIA „Lūšu drava”, SIA „Jumava”, ZS „Zied-
kalni”, SIA „Liepziediņi”, SIA „Jaunlīči Plus”, SIA „Multipro”, SIA „Gnus-
ma”, biedrībai „Eurika”, biedrībai „Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem”. 

Īpašu pateicību izsaku mūsu sabiedriski aktīvajiem uzņēmējiem 
Santai Ločmelei un Mārim Mālmeisteram – par radošajām idejām 
un praktiskajiem ieteikumiem, par klātbūtni, par nesavtīgu atbalstu 
pasākuma organizēšanas daudzajos līkločos; kultūras nama „Lielvār-
de” direktorei Maijai Jaudzemei un mākslinieciskajai vadītājai Ivetai 
Bulei – par elastīgumu, smaidu un augsto profesionalitāti pasākuma 
scenārija aktivitāšu realizēšanā; dežurantei Gitai Kārkliņai – par skru-
pulozo gadatirgus dalībnieku shēmas zīmējumu; Latvijas Kultūras ko-
ledžas Mākslas institūciju pārvaldības studiju programmas studentam 
Tomam Streilim – par krāšņo vakara daļas gaismas dizainu; Kristapam 
Paeglem – par atbildīgo pasākuma apskaņošanu; Lielvārdes Tautas 
teātra režisoram Kārlim Lišmanim – par atraktīvi omulīgo gadatirgus 
vadīšanu; dienas daļas oratoriem Ojāram Dauberam, Gunai Sietiņai, 
Ojāram Bistrovam, Guntim Vilnītim, Gatim Petrovam, Agritai Vagoliņai, 
Viesturam Masulim, Armandam Pučam, Mārim Cīrulim, Mārim Legzdi-
ņam, Uģim Amonam, Jurim Visockim un Henrikam Danusēvičam - par 
lietišķi praktisko semināru prasmīgu vadību un auditorijas ieintere-
sēšanu prezentācijas tematikā; vakara daļas virtuozajam vadītājam 
Haraldam Burkovskim, vokālajai pedagoģei Baibai Kleperei, kon-
certmeistariem Marinai Kravčenko un Antonijam Kleperim, vokālajai 
studijai „Mikauši”, pārsteidzošajam iluzionistam Robijam Trankalim un 
aizraujoši skanīgajām solistēm Vitnijai Rožānei, Liānai Muižniecei, Lie-
nei Začestei, Lindai Baltajai un Samantai Mudelei, degsmīgajām mū-
ziķēm Ingai Meijerei, Antrai Lantei, Ievai Sircovai un Nelli Bubujancai, 
krāšņajam dāmu vokālajam ansamblim „Pusnakts stundā”, azartiski 
izturīgajai grupai „Vīzija”, Lielvārdes novada Jauniešu domes brīvprā-
tīgajiem jauniešiem Alīnai Kalniņai, Agnijai Apinei un Esterei Akme-
ņlaukai – par iejušanos Pepijas Garzeķes, Zaļā Gurķa un Zaļās Vardes 
tēlos, kā arī pārējiem jauniešiem par piedalīšanos „Aklās degustācijas” 
norisē, radošo darbnīcu un rotaļu vadīšanu – Gerdai Fišerei, Annai Ran-
gai, Annijai Jozuus, Kristapam Lidžus, Artai Spricei, Kristai Spricei un 
Sintijai Olehno. 

Mīļš paldies arī māksliniekiem – balvas autoram Jurim Leitānam 
un reklāmas materiālu veidotājai Inesei Ciprusai – par gaumīgajiem 
un oriģinālajiem darbiem.

Lai mums sagādā sirdsprieku un acu mirdzumu organizētie pasā-
kumi uzņēmējiem arī turpmāk, jo kā teicis romiešu filozofs un valsts-
vīrs Seneka: „Virsotni ir sasniedzis tas, kurš zina, kas ir prieka vērts”. 

Uz tikšanos 2015. gada aprīlī vēl kuplākā skaitā!
Airita Brenča, 
Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja  

Balvu „Gada 
tirgotājs 2013” 
Lāsmai Paeglei 
pasniedz 
Latvijas 
Tirgotāju 
asociācijas 
prezidents 
Henriks 
Danusēvičs.

Lielvārdes 
novada domes 
priekšsēdētāja 
vietniece 
Vita Volonte 
balvu „Gada 
pakalpojums 
2013” pasniedz 
Sarmītei 
Kauliņai. 

Lielvārdes 
amatnieku 
centra vadītājai 
Edītei Kuzmanei 
balvu „Gada 
Amatnieks 
2013”’ pasnie-
dza Lielvārdes 
novada domes 
deputāts Jānis 
Mazitāns.
Anitas Sakas 
foto.

Balvu „Gada 
debija 
2013” Aldim 
Lambergam 
pasniedz 
izdevniecības 
„Lielvārds” 
izpilddirektors 
Andris Gribusts.

Balvu 
„Novada tēla 
popularizētājs 
2013” 
Uldvena pils 
saimniekam 
Agrim Liepiņam 
pasniedz 
Lielvārdes 
novada domes 
priekšsēdētājs 
Aivars Troska.

Laimīgā izlozes 
uzvarētāja 

un gardumu 
groza ieguvēja 

telefona 
numurs un 

vārds - Airitas 
Brenčas rokās.

Latvijas 
attīstības 

finanšu 
institūcija 
ALTUM kā 
stabilāko 

sadarbības 
partneri sveica 

SIA „Lāčplēša 
grauds”, balvu 

no Rīgas filiāles 
vadītājas Agritas 

Vagoliņas 
saņem Māris 

Mežapuķe.

SIA „Lūšu 
drava” īpašnieki 

Jānis un Lelde 
Lūši - balvas 

Gada ražotājs 
2013 ieguvēji.

Lielvārdes 
novadā ražoto 

gardumu 
grozus 

sagādājuši 
Māris un Linda 

Cīruļi no PPP 
biedrības 

„Zied Zeme”.

Māris Mālmeis-
ters – balvas 

„Gada sociālais 
partneris 2013” 

ieguvējs un 
Ingrīda Priedīte 
– balvas „Gada 

ēdinātājs 
2013” ieguvēja 

Uzņēmēju 
dienas vakara 

daļā. „SIA Māris 
& Co” iedzīvo-

tāju vērtējumā 
ieguva arī titulu 

„Garšīgākās 
aukstās zupas 

meistars 2014”.

Par „Visdraudzīgāko uzņēmumu” iedzīvotāju balsojumā kļuva 
IK klubiņš „Pie Rumbiņas”. Balvu saņem Valts Ruiss.

Balvas „Gada eksportētājs 2013” ieguvējus Andi Narovski 
senioru un Andi Narovski junioru sveic Lielvārdes 

novada domes priekšsēdētājs Aivars Troska.
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DRAUDS VĀRDĀ SPAISS
Saruna ar NMP Organizēšanas un attīstības nodaļas vadītāju Māru Dīriņu.

Ineta Blūmīte,  
Lielvārdes novada Sociālā dienesta psiholoģe

Tikai šī gada marta mēnesī kopumā Neatliekamās Medicīniskās Palīdzī-
bas (NMP) dienesta brigādes slimnīcās nogādājušas 200 spaiss lietotājus, 
no kuriem daudzi bijuši vecumā no 13 līdz 17 gadiem. Lai arī augu maisījumi 
vispopulārākie ir Rīgā un tās apkārtnē, šī problēma vairs nevar neskart arī 
citus Latvijas novadus.

– Tu nesen mūsu sarunā teici, ka mediķi gandrīz katru dienu 
izbrauc izsaukumos pie kārtējā spaiss lietotāja, kas nokļuvis uz 
dzīvības un nāves robežas.

Jā, ātrās palīdzības mediķu ikdienā izsaukumu skaits pie jauniešiem, 
kuri lietojuši pašreiz plaši pieejamos augu maisījumus, ir palielinājies. 
Visbiežāk izsaucējs ir draugs, klasesbiedrs garāmgājējs, arī policija, kad ir 
konstatēts, ka jaunietis nekustās, ir miegains, uz jautājumiem neatbild, ir 
apjucis, citos gadījumos nevar saprast, vai elpo, kļūst zilgans. Spaisa lieto-
tāja pazīmes ir ļoti dažādas. NMP dienestam visi šie izsaukumi ir augstākās 
prioritātes, kad mediķi uz izsaukuma vietu izbrauc nekavējoties. Visi gadīju-
mi klīniski ir ļoti sarežģīti, prasa mediķu profesionalitāti un, nenoliedzami, 
pašiem mediķiem tā ir liela psiholoģiska slodze.

Ātrās palīdzības mediķi ir tādi paši cilvēki kā mēs visi, katram ir sava 
ģimene, mājās ir bērni. Ja ik dienu ir jāglābj kāda bērna vai jaunieša – 
spaiss lietotāja dzīvība – tas ir psiholoģiski smagi, tādēļ arī mediķiem 
ir jāsniedz atbalsts, nereti arī psiholoģiska palīdzība, lai varētu turpināt 
pildīt darba pienākumus.

– Televīzijas sižetos ne reizi vien ir akcentēts, ka šie jaunieši 
savas agresīvās uzvedības dēļ ir bīstami gan sev, gan apkārtējiem.

Izsaukumi pie spaiss lietotājiem ir dažādi, ir tik nopietni gadījumi, kad 
nekavējoties ir jāuzsāk reanimācijas pasākumi un pēc iespējas ātrāk jāno-
gādā atbilstoša profila slimnīcā. Pirmsslimnīcas etapā NMP brigāžu mediķi 
pacientu redz ļoti īsu laiku, kura ietvaros ir jānoskaidro notikušais, jāpieņem 
lēmumi, jāsniedz palīdzība un, nepieciešamības gadījumā, jānogādā slim-
nīcā. Mediķiem ir jātiek galā ar visām situācijām. Gadījumos, kad pacienti ir 
ar nopietniem uzvedības traucējumiem vai izteiktu agresivitāti, kad ir bīsta-
mi gan mediķiem, gan paši sev, palīgā tiek izsaukta policija.

– Domājot par šīs potenciālās traģēdijas cēlonību, šķietami lie-
la nozīme ir spēcīgajām „bāzes” emocijām – zinātkārei, interesei, 
kas „lietotājam” ir bīstami un aplami ievirzījusies.

Protams, kārtējo reizi ir jādomā par to, ar ko jaunieši ir nodarbināti, kā 
pavada savu brīvo laiku. Vai 14 gadīgam puikam vecāki vienmēr var atļau-
ties apmaksāt sporta nodarbības? Nesen televīzijā es redzēju aktuālu sižetu 
par spaiss problēmām mūsu valstī. Sižetā piedalījās klasesbiedri nesen 
bojā gājušajam jaunietim, kurš bija pārpīpējies spaiss. Satraukumu radīja 
viena frāze – lai pieminētu klasesbiedra aiziešanu, draugi nolēma uzpīpēt... 
Minētais vedina uz nopietnām pārdomām, cik liels cinisms tomēr ir daļā 
mūsu jauniešu. Ir kaut kāds emociju trūkums, nav līdzjūtības, ko nozīmē 
zaudēt draugu, tuvu cilvēku. Manuprāt, ikvienam galvenais ir nepalikt vien-
aldzīgam pret to, kas notiek sabiedrībā, kas notiek man kaimiņos.

– Attiecībā uz alkoholu ir konstatēts, ka cilvēka personības at-
tīstība it kā apstājas tajā vecumā, kad vielas lietošanu cilvēks ir sā-
cis intensīvi praktizēt, tāpēc agrīna vielu lietošana sabiedrībai dod 
šos vēlākos „pieaugušos”, kas arī savos 30, 40 un 50 gados iekšējā 
būtībā jūtās un arī uzvedībā atgādina infantilus pusaudžus. Kādas 
var būt sekas šim spaiss lietotājam, vai Tev liekas, ka izmaiņas 
smadzenēs ir neatgriezeniskas?

Ja uz smadzenēm ilgstoši darbojas toksiskas vielas, izmaiņu procesi ir 
neatgriezeniski. Bēdīga prognoze: nevēlēšanās mācīties, grūtības apgūt 
amatu, sašaurinās interešu loks. Spaiss ir 21. gadsimta reāls drauds: prob-
lēma parādās pēkšņi, tā ienāk ģimenēs pilnīgi pa visiem informācijas un 
pieejamības ceļiem un mērķtiecīgi ietekmē tieši jauno paaudzi. Te jau arī ir 
atbilde: mums ir jāatrod laiks saviem bērniem, nav cita varianta.

– Kā Tu domā, ko varētu darīt jau šodien, šobrīd?
Jāpaskatās uz sevi un savu bērnu. Kas starp mums notiek? Kādas ir 

mūsu ģimenes vērtības? Jāmācās ir visiem, arī vecākiem kopā ar bērniem. 
Ir jāmācās novērtēt, kas ir dzīvība, jāsaprot, kas ir bailes, kas ir zaudējums. 
Masu mēdiji, pašvaldību speciālisti, sociālo dienestu darbinieki un psihologi 
saviem iedzīvotājiem var sniegt ļoti lielu informāciju par spaiss, to lieto-
šanas sekām. Pret nezināšanu ir jācīnās ar zināšanām! Nepalikt vienal-
dzīgiem, saukt palīgā un meklēt palīdzību! 

S V E I C A M

A K T U Ā L I !

Cik dažādas ir dejas soļa nokrāsas!
12. aprīlī Lielvārdē, krāšņi, iedvesmojoši un ra-

doši tika aizvadīts Intas Poles, deju kolektīva „Lāc-
plēsis” vadītājas, 50 gadu jubilejas koncerts ”Deju 
varavīksne”.

Inta Pole par koncertu saka: „Man ir bijusi laime savā 
dejotājas mūžā dejot gan klasisko un moderno baletu, 
gan tautas dejas. Kā vadītāja un repetitore esmu strā-
dājusi dažādos kolektīvos – bērnu, jauniešu un vidējās 

paaudzes. Tas viss ir darījis manu dzīvi ļoti krāsainu un 
bagātu – piešķīris tai visas varavīksnes krāsās. Tādēļ arī 
koncerta programmai man likās piemērots nosaukums 
„Deju varavīksne”, kas apvieno šos deju žanrus.”

Šī vakara koncerts ieskicēja vairāk nekā 30 gadus, kas 
pavadīti dejā. Tas tika veidots sadarbībā ar Intas kolē-
ģiem un draugiem – deju kolektīvu „Teiksma”, „Dancis”, 
„Līgo”, „Saime”, „Vēji”, „Dardedze” un „Liesma” vadītājiem 

un repetitoriem.
Koncerts deva iespēju 

skatītājiem ielūkoties dažā-
dās deju pasaules krāsās un 
to krāšņumā. Krāsu parādi 
atklāja pirmā Intas deju 
varavīksnes krāsa – balets. 
Skatītāji varēja vērtēt frag-
mentu no Čaikovska baleta 
„Riekstkodis”. Inta 8 gadus 
mācījusies Rīgas Horeogrā-
fijas vidusskolā, pēc tam 
divus gadus dejojusi Rīgas 
baleta trupā.

Nākamā un ļoti spilg-
tā deju varavīksnes krāsa 
– „Dailes” krāsa. 13 neaiz-
mirstami dejas gadi Valsts 
deju ansamblī „Daile”, sā-
kotnēji deju meistara Ulda 
Žagatas, vēlāk Māra Reter-
maņa, Rolanda Juraševska 
un Jāņa Ērgļa vadībā.

Viens no spilgtākajiem 
deju pasaules piedzīvoju-
miem Intai bija 1995.gads, 

kad Valsts deju ansamblī „Daile” ieradās horeogrāfs Gre-
gorijs Henkoks, ASV Indianopolises modernā baleta tru-
pas vadītājs. Toreiz šo dejas žanru nopietni un mērķtie-
cīgi Latvijā vēl nepasniedza ne Horeogrāfijas vidusskolā, 
ne Kultūras akadēmijā. Inta dejoja šī uzveduma miniatū-
rā „1941. gads”, kas tika izdejota arī koncertā.

„Slikts ir tas karavīrs, kurš negrib kļūt par ģenerāli”, 
atzīst Inta, un kopā ar citiem „Dailes” kolēģiem iestājās 
Latvijas Mūzikas akadēmijā, lai apgūtu horeogrāfa un 
deju kolektīva vadītāja prasmes. Pēc tam tiek iegūts arī 
maģistra diploms. 

Viena no būtiskākajām varavīksnes krāsām, ko Inta 
īpaši izcēla koncertā, ir viņas draugu, kolēģu un ģime-
nes iezīmēta – tas ir atbalsts, iedrošinājums, uzmundri-
nājums. Koncertā īpaši emocionāli izskanēja veltījums 
Intas mammai – deja „Pie Dieviņa gari galdi” dejotāju un 
dziedātājas Lauras Teivānes izpildījumā.

Intas vadībā deju kolektīvs „Lāčplēsis” dejo jau trešo 
sezonu. Šajā laikā kolektīvs ir kuplinājis dejotāju skaitu 
un pilnveidojis savu dejotprasmi. 2013. gada Deju svēt-
ku skatē „Lāčplēša” sniegums tika novērtēts ar augstāko 
pakāpi. Izskanējušais koncerts, ievadīja "Lāčplēsi" 50 
gadu jubilejas svinību gaidās nākamajā gadā.

Deju kolektīva "Lāčplēsis" dejotāji sirsnīgi sveic savu 
vadītāju Intu Poli skaistajā dzīves jubilejā. Sadarbības 
gados ar Intu esam baudījuši dejotprieku, iemācījušies 
būt kopā priekos un bēdās, ieraudzījuši cik daudz un da-
žādas ir dejas soļa nokrāsas. Kopīgi mērķi neļauj apstā-
ties pie sasniegtā, un deju kolektīvs "Lāčplēsis" lepojas 
ar to, kas ir iegūts. Lai vadītājai neizsīkstoša radošuma 
dzirksts un sasniegtais sniedz gandarījumu un prieku!

Vidējās paaudzes deju kolektīva "Lāčplēsis" dejotāju vārdā 
Sandra Remese 

AICINĀM  
KOPĀ DOMĀT,  
KĀ PASARGĀT 

SAVUS BĒRNUS
Sandra Ozoliņa,  
Lielvārdes novada Izglītības nodaļas psiholoģe

Šausminoša ir apziņa, ka neviens no mums nevar 
būt pilnīgi drošs par to, ka mūsu bērni nemēģinās ek-
sperimentēt ar kādu apreibinošo vielu lietošanu. Diem-
žēl neviens no mums nevar būt blakus pusaudzim vi-
sas dienas garumā, tomēr ir lietas, ko vecāki var darīt, 
mazinot pusaudža riskus iesaistīties apreibinošu vielu 
lietošanas epizodēs. Un ko darīt, ja jau esat pusaudzi 
pieķēruši, lietojot alkoholu vai narkotikas? Jautājumu ir 
daudz, bet atbildes ne vienmēr ir viegli un ātri atroda-
mas. Tieši tādēļ Lielvārdes novada sociālā dienesta un 
izglītības nodaļas speciālisti plāno organizēt informatī-
vu semināru ciklu par palīdzības iespējām pusaudzim 
gan profilaktiski, gan arī tad – kad esat sastapušies ar 
grūtām situācijām.

Pirmā tikšanās notiks 7. maijā plkst. 18.30 Liel-
vārdes novada sociālā dienesta sociālajā dienas 
aprūpes centrā Lielvārdē Ausekļa dienā 3. 

Sociālā pedagoģe Inguna Kaniņa stāstīs par to, kā 
atpazīt iespējamās atkarību izraisošu vielu lietošanas 
pazīmes; psiholoģe Sandra Ozoliņa iepazīstinās ar at-
karību veidošanās psiholoģiskajiem iemesliem. Turp-
mākās tēmas plānosim, ņemot vērā Jūsu vēlmes un 
vajadzības. Būsim pateicīgi, ja savu dalību seminārā 
iepriekš pieteiksiet, rakstot uz e-pastu sandra.ozoli-
na@ lielvarde.lv vai zvanot, telefona numuri 65053895, 
26479458. Aicinām Jūs kopā domāt par to, kā pasargāt 
savus bērnus no iesaistīšanās riskantās situācijās! 

Deju kolektīva "Lāčplēsis" vadītāju Intu Poli sveic Lielvārdes novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Troska un priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte.

Ivetas Bules foto.
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Bērnudārznieka dienas maltīte
Brokastis: biezpiens ar krējumu un svaigu gurķi. 

Graudu maize ar sviestu. Augļu tēja. Banāns. Pusdienas: 
vārīti kartupeļi, maltās gaļas mērce, svaigu kāpostu, 
burkānu salāti. 

Tā sākas gan bērnudārza pavāru, gan mūsu – vecā-
ku  – rīts, kad izvērtējam, kāda ēdienkarte bērnudārzā 
paredzēta mūsu atvasei. 

Turpinot iepazīstināt Lielvārdes novada iedzīvotājus 
ar bērnudārza „Pūt vējiņi“ ikdienu, šoreiz Padomes pār-
stāvji uz sarunu aicināja Maiju Līdumu – diplomētu šef-
pavāri ar vairāk kā 30 gadu darba stāžu ēdināšanā, kura 
ik dienu maltīti gatavo vidēji 270 bērniem un pedago-
giem. Par savu darbu Maija stāsta:

„Pirms diviem gadiem Lielvārdes pilsētas pirmssko-
las izglītības iestādes  „Pūt vējiņi“ virtuve ieguvusi citu 
veidolu. Par pašvaldības piešķirto finansējumu veikts 
virtuves kapitālais remonts, iegādāta jauna konditorejas 
cepeškrāsns, kurā varam kvalitatīvi cept gan kondito-
rejas izstrādājumus, gan sacepumus un otros ēdienus. 
Esam tikušas arī pie liela zupas tvaika katla, tāpēc ir visas 
iespējas bērnus kvalitatīvi ēdināt, lai viņi augtu veseli un 
stipri. 

Darba ir gana daudz visām 4 pavārēm un noliktavas 
pārzinei. 

Desmit dienu ēdienkarti gatavojam kopīgi – 
medmāsa, šefpavāre un sagādniece. Izstrādāto 
ēdienkarti pārbauda un apstiprina bērnudārza va-
dītāja. Ministru kabineta noteikumi Nr. 172 paredz 
bērniem nepieciešamo enerģijas un uzturvielu 
daudzumu, un saskaņā ar tiem tiek plānotas bērnu 
ēdienreizes.

Ēdienkate tiek sastādīta ar specializētas programmas 
palīdzību, kas pēc ēdiena pagatavošanā izmantotajiem 
pārtikas produktiem automātiski izrēķina, cik kalorijas 
saturēs maltīte.

Cenšamies, lai bērniem tiktu atbilstošs ēdiens. Tās 
ir putras un piena zupas, lai gan lielākiem bērniem 
tās ir apnikušas, un viņi priecājas redzēt brokastīs ap-
ceptu siera maizīti vai maizīti ar desiņu. Katru dienu 
brokastīs ir augļi, izņēmums ir pirmdienas rīti, jo pie-

gādātājs uz mūsu bērnudārzu brauc pirmdienu pēc-
pusdienās. Cenšamies, lai ēdienkartē būtu produkti 
ar saliktajiem ogļhidrātiem, piemēram, rupjmaize vai 
pilngraudu maize, vārīti kartupeļi vai kartupeļu biez-
putra, vārīti griķi, vārīti rīsi, putraimi vai makaroni. 
Ik dienu bērniem tiek piedāvāti piena vai skābpiena 
produkti. Ēdienkartē iekļauti arī tādi olbaltumvielām 
bagāti produkti – gaļa, putnu gaļa, zivis, olas, biez-
piens, pākšaugi. Bērnu visiecienītākie ēdieni ir frika-
deļu zupa, biešu zupa, makaroni, plovs, kotletītes, 
olu kultenis, no saldajiem ēdieniem – rīsu krēms un 
biezpiena krēms. 

Gatavojot ēdienus, garšvielas tiek liktas minimāli, to-
ties garšas uzlabošanai ēdienam tiek pievienoti sīpoli, 
ķiploki, dažādi zaļumi, citrons. Piedomājam arī pie tā, lai 
gaļas ēdienu gatavošanā netiktu izmantots par daudz 
eļļas un sāls. Piemēram, gatavojot gaļas mērcītes un 
kotletes, gaļu maļam uz vietas, izmantojam tikai liesu 
gaļu un ēdienu gatavojam cepeškrāsnī. Ziemas mēne-
šos, domājot par bērnu veselību, tiek vārītas zāļu tējas 
ar ingveru. 

Šefpavāre Maija saka lielu paldies vecākiem, kuri dalī-
jās ar pašu audzētiem ķirbjiem un āboliem. 

Lūk, recepte bērnu iecienītajam 
ĶIRBJU-ĀBOLU SACEPUMAM

Ķirbji 500 gr
Saldskābi āboli 500 gr
Piens 1 glāze
Cukurs 50 gr
Olas 2 gab.

Manna 60 gr
Sviests 100 gr
Rīvmaize
Kanēlis

Sarīvētu ķirbi sviestā (2 ēdamkarotes) sautē pusmīkstu, 
pievieno sarīvētus ābolus, cukuru, kanēli un sautē vēl 10 
minūtes. Masu nedaudz atdzesē, pievieno pienā uzbriedi-
nātu mannu, olu dzeltenumus, kas sakulti ar cukuru, un sa-
putotus olu baltumus. Masu liek ietaukotās un ar rīvmaizi 
apkaisītās porciju veidnītēs, pārliek ar sviesta piciņām un 
cep cepeškrāsnī 30-40 minūtes. Lai labi garšo!

Vienai no bērnudārza pavārēm ir konditores kvalifikā-
cija, tas lieti noder, kad piektdienās cepam smalkmaizītes 
vai gatavojam kādu no bērnu iecienītajiem saldajiem ēdie-
niem. Pārsvarā tiek gatavoti tradicionāli ēdieni, kurus bērni 
pazīst, jo viņi ir piesardzīgi pret visu jauno. Bieži vien auklītes 
liek lietā izdomu, piemēram, sacepumu nosaucot par „kū-
ciņu“, lai mudinātu bērnus pagaršot, bet kad ir pagaršots, 
izrādās, ka ēdiens ir garšīgs. Cenšamies no visas sirds, tādēļ 
ir bēdīgi, ja auklītēm kādā dienā ir vairāk neapēsta ēdiena.

Svētku reizēs bērnudārzā tiek domāts par ko īpašu – 
Ziemassvētkos cepam piparkūkas un gatavojam upeņu 
karsto dzērienu, savukārt pirms Vasaras saulgriežiem ce-
pam pīrāgus un taisām kvasu.

Pašreiz bērnudārzā ir trīs bērni ar celiakijas diagno-
zi, divi bērni nedrīkst uzturā lietot piena produktus un 
viens bērns nedrīkst ēst olas, tādēļ mums katru dienu 
jādomā, ko gatavosim mūsu īpašajiem bērniem. Ja visus 
iepriekšējos gadus vecāki nesa par savu naudu pirktos, 
īpašajiem bērniem piemērotos produktus, šogad bērnu-
dārzs tos pērk par saviem līdzekļiem.“

Maijas sapnis ir, lai bērnudārza teritorijā, gluži kā mā-
jās, būtu kaut dažas dobītes, kur izskriet un saplūkt svai-
gus zaļumus! Turēsim īkšķus, lai Maijas sapnis piepildās!

Bērnudārza Padomes pārstāvji saka paldies par sadarbī-
bu bērnudārza vadībai un īpaši šefpavārei Maijai Līdumai.

PII “ Pūt vējiņi” Padome 

N O V A D A  B Ē R N U D Ā R Z O S

S P O R TA  Z I Ņ A S

Mūsu florbolistēm 
zelts un pieci 

sudrabi
Ritvars Raits, speciāli «OVV» no Valmieras

6. aprīlī Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā, 
noslēdzās Latvijas Florbola čempionāta sieviešu 
Virslīgas turnīrs. Par čempioni kļuva Kocēnu «Ru-
bene», kas finālā uzvarēja «Ķekavu». Abās šajās 
komandās spēlē pat vairākas Lielvārdes florbola 
audzēknes.

Lai arī Lielvārdei sen vairs nav savas sieviešu florbo-
la komandas, daudzas bijušās lielvārdietes ar panāku-
miem turpina spēlēt citos klubos. Kocēnu komandas 
«Rubene» sastāvā par Latvijas čempioni kļuva lēdma-
niete Evita Rudzīte. Komanda «Ķekava» pirmo reizi 
kluba vēsturē izcīnīja vicečempiones titulu. Tās rindās 
par sudraba medaļniecēm kļuva veselas piecas Liel-
vārdes florbola audzēknes: ogrēniete Evija Poļakova, 
kura sezonas pēdējā spēlē guva divus vārtus un tika 
atzīta par labāko savā komandā, kā arī Anna Žižkuna, 
Sintija Kalvāne, Līga Akmeņkalne un Ilze Medne. Bez 
medaļām šoreiz palika trīskārtējās Latvijas čempiones 
– ķegumiete Līga Cebule un rembatiete Santa Torste-
re, kuras pārstāv komandu RSU (4.vieta). Viņu bijusī 
komandas biedrene Diāna Isjomina florbolu spēlē 
Šveices augstākajā līgā. Florbola klubā «Ādaži», kas 
tikai šosezon debitēja Virslīgā, spēlē ikšķiliete Kristīne 
Tauriņa.

„Ogres Vēstis Visiem” 

«Lielvārdes» florbolisti – Latvijas vicečempioni
Ritvars Raits

Par Latvijas florbola čempionāta vīriešu Virslī-
gas vicečempioniem otro gadu pēc kārtas kļuvusi 
komanda «Lielvārde», kas 12. aprīlī Valmierā ar 4:5 
piekāpās «Cēsu alus/Lekrings» florbolistiem, visā fi-
nālsērijā zaudējot ar 1:4. Lievārdieši Virslīgas meda-
ļas izcīnījuši jau ceturto pavasari pēc kārtas.

Finālsērijas piektās spēles rezultātu jau 2. minūtē 
atklāja lielvārdieši (1:0), tomēr cēsniekiem jau pirmā 
perioda laikā izdevās izvirzīties vadībā ar 2:1. 54.mi-
nūtē «Cēsu alus/Lekrings» ieguva pat triju vārtu pār-
svaru – 5:2. Pamatlaika pēdējās minūtēs «Lielvārde» 
nomainīja vārtsargu pret sesto laukuma spēlētāju. 
Risks attaisnojās, jo mūsējiem izdevās rezultāta star-
pību samazināt līdz minimumam – 4:5. Lai panāktu 
izlīdzinājumu, laika pietrūka – cēsnieki nosargāja 
uzvaru un ieguva čempionu kausu, bet lielvārdie-
ši iepriekšējās sezonās izcīnītajai bronzai zeltam un 
sudrabam pievienoja vēl vienu sudraba medaļu. Par 
labāko spēlētāju sezonas pēdējā mačā tika atzīts 
Lielvārdes komandas kapteinis Sandris Virsnītis, kura 
kontā viens vārtu guvums. Pa 2 (1+1) punktiem guva 
Toms Akmeņlauks un Juris Gribusts.

Par Latvijas vicečempioniem kļuva: spēlētāji Toms 
Akmeņlauks, Aivis Kusiņš, Mikus Valpēters, Sandris 
Virsnītis, Artis Savins, Juris Gribusts, Artūrs Skadiņš, 
Ervīns Torsters, Kaspars Mudelis, Mārtiņš Zaikovskis, 
Antons Žuks, Kristers Puķītis, Oskars Dūdens, Jānis Mūr-
nieks, Sandris Delvers, Mārtiņš Mednis, Aigars Delvers, 
Armands Puķītis un Jānis Salcevičs, treneri Iļja Nazarovs 

un Gatis Heidingers, komandas pārstāvji Dace Belova, 
Ansis Kusiņš, Ainars Puķītis un Mārtiņš Skadiņš, kā arī 
ārste Inga Miglāne – Siliņa.

Nevar nepieminēt Lielvārdes komandas līdzjutējus, 
kuri visas sezonas garumā aktīvi atbalstīja savus puišus 
gan mājas spēlē, gan izbraukumā. Kā sarunā ar «OVV» 
pastāstīja komandas menedžeris Ainars Puķītis, īpaši 
patīkams, lai arī ļoti negaidīts pārsteigums mūsu florbo-
listiem ticis sagādāts, kad viņi ar sudraba medaļām un 
kausu atgriezās no pēdējās spēles Valmierā – Lielvārdes 
centrā vicečempionus sagaidīja ar salūtu! Šo sagaidīša-
nu esot noorganizējis Lielvārdes novada domes depu-
tāts Jānis Āboliņš.

„Ogres Vēstis Visiem” 

Lielvārdes florbolistiem Latvijas čempionāta 
medaļas jau ceturto reizi pēc kārtas.

Jāņa Priedīša foto

Bērnudārza „Pūt vējiņi” virtuves kolektīvs.
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Tirāža 4270 eksemplāri.

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLES
LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBA ATSAVINA NEKUSTAMOS ĪPAŠUMUS:

ĪPAŠUMS ADRESE PLATĪBA
SĀKUMCENA  

(EUR)
SOLIS 
(EUR)

DROŠĪBAS 
NAUDA (EUR)

IZSOLE

Zemes gabals
Mākoņu iela 5,
Lielvārde

1656 m2 6600 300 660
15.05.2014. 
plkst.09.00

Zemes gabals 
(ar mežu)

Jauncerības,
Lēdmanes pagasts

13,28 ha 60000 2000 6000
15.05.2014. 
plkst.10.00

Zemes gabals
Puķes, 
Lēdmanes pagasts

0,8971 ha 3600 500 360
15.05.2014. 
plkst.11.00

Zemes gabals 
(starpgabals)

Muižas iela 2,
Lielvārde

1097 m2 4600 200 460
15.05.2014. 
plkst.13.00

Zemes gabals
Muižas iela 4,
Lielvārde

1738 m2 6300 300 630
15.05.2014. 
plkst.14.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē 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 sludinājuma publicēšanas dienas līdz 
2014. gada 14. maijam plkst.15.00.

JUMPRAVĀ
KULTŪRAS NAMĀ

LĪDZ 30. APRĪLIM
Baibas Vaivares tekstilmākslas studijas  

darbu izstāde.

21. APRĪLĪ 13.00
Radoša darbošanās, šūpošanās, tautasdziesmu

maratons, danči tradīciju pasākumā
Lieldienu gaviles

21. APRĪLĪ 15.00
Kompānijas FreshArt piedāvātā

Lieldienu svētku programma Smurfu ceļojums
Ieeja EUR 4.

30. APRĪLĪ 20.00
Pašdarbības kolektīvu koncerts 

Skani manā brāļa sētā
Ieeja brīva.

10. MAIJĀ 19.00
Mātes dienas koncerts. Dzeja un mūzika. Ieeja EUR 1.

LĒDMANĒ
TAUTAS NAMĀ

LĪDZ 10. MAIJAM
Jolantas Ābeles gleznu izstāde 

„Brīnišķais stāsts par pankūku zemi”

LAUKUMĀ PIE ŠŪPOLĒM
21. APRĪLĪ 11.00

Lieldieniņa atnākusi, raibas olas sabērusi

PIE TIRDZNIECĪBAS CENTRA
11. MAIJĀ 

9.00 gadatirgus
10. 30 Māmiņu dienas koncerts

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI

LIELVĀRDES EVAŅĢĒLISKI 
LUTERISKAJĀ BAZNĪCĀ

18. APRĪLĪ 15.00 LIELĀS PIEKTDIENAS 
DIEVKALPOJUMS

ar Kristus ciešanu stāsta lasījumiem

19. APRĪLĪ 23.00 LIELDIENU NAKTS VIGĪLIJA

20. APRĪLĪ 11.00 KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS 
SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

Piedalīsies Birzgales tautas nama jauktais
vokālais ansamblis “TIKAI TĀ”.

LIELVĀRDES SVĒTĀ NIKOLAJA 
PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ

20. APRĪLĪ 13.00 LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

LIELVĀRDES KATOĻU BAZNĪCĀ

17. APRĪLĪ 18.00 LIELAJĀ CETURTDIENĀ 
KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU SV. MISE 

ar kāju mazgāšanas ritu

18. APRĪLĪ LIELAJĀ PIEKTDIENĀ
13.00 Krustaceļš

15.00 Kunga ciešanu dievkalpojums

19. APRĪLĪ 11.00 LIELAJĀ SESTDIENĀ 
Sāpju Mātes stunda

20. APRĪLĪ KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS 
LIELDIENU SVĒTDIENĀ
0.00 Lieldienu Vigīlija 

(galvenais Lieldienu dievkalpojums!),
uguns, ūdens un Lieldienu maltītes svētīšana,

7.00 Lieldienu Rīta slavas dziesmas (Laudes),
8.00 Kristus Augšāmcelšanās svētku procesija,

Kunga Augšāmcelšanās svētdienas Dienas mise
ar Lieldienu maltītes pasvētīšanu.

LĒDMANES KATOĻU BAZNĪCĀ

19. APRĪLĪ 15.00
Dievkalpojums ar uguns degšanu,

ūdens un ēdiena svētīšanu

20. APRĪLĪ 13.00
Lieldienu dievkalpojums

JUMPRAVĀ LUTERĀŅU BAZNĪCĀ

18. APRĪLĪ, LIELAJĀ PIEKTDIENĀ 15.00

20. APRĪLĪ, LIELDIENĀS 14.00

KATOĻU LŪGŠANU NAMĀ (KRAPES IELĀ 1-5)

21. APRĪLĪ 11.00 SV. MISE

LIELVĀRDĒ

KULTŪRAS NAMĀ "LIELVĀRDE"
20. APRĪLĪ 12.00

Rembates parkā pie kultūras nama „Lielvārde”
Nāc nākdama, Liela diena!

Lieldienas ieskandinās folkloras kopa.
Programmā: mīklas, ticējumi, olu ripināšana,

radošās darbnīcas, stafetes un rotaļas.
Līdzi ņemiet Lieldienu simbolu – olu!

21. APRĪLĪ 17.00
Vokālās studijas „Mikauši” koncerts

„Cāļu dziesmas Lieldienās”. Ieeja EUR 2

Lielvārdes pensionāru biedrība aicina
24. APRĪLĪ 14.00

Fotomākslinieces Sarmītes Bezzubovas 
izstādes atklāšana
ROKAS UN ZIEDI

Tikšanās ar Latvijas militārā un diplomātiskā 
dienesta ģimeni Juri un Sarmīti Bezzuboviem

Aicināts ikviens interesents. Ieeja brīva.
Izstādi būs iespējams apskatīt līdz 12. maijam.

27. APRĪLĪ 10.00
Pavasara gadatirgus

27. APRĪLĪ 18.00
Dziedātāja un dziesmu autora Dona  

ceturtā studijas albuma  
„Varanasi”  

akustiskā koncertprogramma
Ieeja EUR 10, 9, 8

2. MAIJĀ 17.00
Vokālo ansambļu koncerts  
„Labrīt puķe, brīnišķā!”

Piedalās vokālā studija „Mikauši” un sieviešu 
vokālais ansamblis „Pusnakts stundā”. 

EUR 2 / LS 1,41

10. MAIJĀ 18.00
Horeogrāfes Ilutas Mistres 

jubilejas autorkoncerts
Uzlūgt dzīvi uz deju

Piedalās bērnu un jauniešu deju kolektīvi Pūpolītis, 
tautas deju ansamblis Ogre, senioru deju kolektīvs 
Ogrēnietis, vidējās paaudzes deju kolektīvi Raksti 

un Vēji, bērnu deju kolektīvs Pīlādzītis. 
Ieeja EUR 3

11. MAIJĀ
Mātes dienai veltīti pasākumi

11.00 Rožu stādīšana pilsētas centrā
12.00 Valmieras kinostudijas izrāde  

„Madagaskara”
Ieeja EUR 2 

DIENAS CENTRĀ
6. MAIJĀ 13.00

Atmiņu pēcpusdiena 
(sezonas noslēgums)

Tikšanās ar Miervaldi Ozoliņu. 
Atcerēsimies mūsu māmuļas,  

runāsim iemīļotos dzejoļus, klausīsimies 
pensionāru biedrības vokālo ansambli 

„Lielvārdietes” un kopā dziedāsim.

Ik vēja čukstā skan – Māsiņ, Māsiņ!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu bijušajai kolēģei 
Lidijai Kuzminai, no māsas uz mūžu atvadoties.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas kolektīvs

Paldies par visu, Māt!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 
kolektīvs skumst kopā ar kolēģi Žaneti 

Vilkāju, māti pavadot mūžībā.

Riti, riti, rīta rasa,
Pa ābeļu lapiņām;

Tā norit mans mūžiņš,
Kā norit rīta rasa.

Mūsu sirsnīgākā līdzjūtība kolēģei Valdai 
Rodei, māmuļu Maigu Biķi mūžībā pavadot.

Lielvārdes novada pašvaldības  
administrācijas kolektīvs

LIELVĀRDES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS
AICINA DARBĀ UZ PILNU SLODZI

SOCIĀLO DARBINIEKU 
DARBAM AR ĢIMENĒM UN BĒRNIEM

DARBAM LIELVĀRDES PILSĒTĀ 
UN LIELVĀRDES PAGASTĀ.

Pieteikšanās prasības un nosacījumi:
l augstākā izglītība: sociālajā darbā vai specialitātē 

sociālais darbinieks (vai minēto specialitāšu students)
l CV; pieteikums-motivācijas vēstule;
l iemaņas darbā ar datoru (MS Office programmām);
l vēlama pieredze sociālajā darbā;
l spēja rīkoties elastīgi intensīvos darba apstākļos, 

augsta atbildības sajūta, komunikācijas spējas, 
patstāvība, apzinīgums, stresa noturība, analītiskā 
domāšana, spēja prognozēt un analizēt datus;

l prasmes lietvedībā, labas latviešu valodas zināšanas, 
vēlamas svešvalodu zināšanas (krievu vai angļu), 
vēlamas rekomendācijas,

l vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pieteikšanās laiks: līdz 2014. gada 12. maijam. 
Lūgums dokumentus iesniegt personiski 

vai arī nosūtīt pa pastu: 
Lielvārdes novada sociālajam dienestam, 

Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070.
Papildu informācija pa tālruni: 26410906 vai 65053558.


