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4. lpp.

NO 1. JŪLIJA LĪDZ
1. AUGUSTAM  TIKS PAZE-
MINĀTS ŪDENS LĪMENIS
HES ŪDENSKRĀTUVĒ.

7. lpp.

VASARAS NOMETNES 
LIELVĀRDES NOVADA 
PAŠVALDĪBAS BĒRNIEM 
UN JAUNIEŠIEM
2014. GADA VASARĀ.

9. lpp.

MŪSU LABĀKOS 
FLORBOLISTUS 
SUMINA RĪGĀ.

Beatas Kempeles foto.

Indra Jaundāldere ar kompozīciju „Lečes baroks”.

� Turpinājums 8. lpp.� Turpinājums 9. lpp.

Aktīvie „Sporta laureāta” līdzjutēji. Māra Rožāna foto.

Saulainus vasaras
saulgriežus!

Dieviņš sēja sudrabiņu
Visu garu Jāņu nakti.
Sēj, Dieviņ, manu tiesu
Jele vienu birzumiņu!
(Latv. t. dz.)

31. maijā kultūras namā „Lielvārde” pasākumā 
„Sporta laureāts” tika apbalvoti Lielvārdes novada 
2013./2014. gada sezonas labākie sportisti. 
Šogad pretendentu sarakstā bija 82 sportisti un ko-
mandas, sākot ar uzvarētājiem skolās līdz pat starptau-
tiskajam līmenim.

PASĀKUMĀ SVEIKTI:
Lielvārdes pamatskolas labākie sportisti:

Aiga Bernāne, Oļegs Sudņikovičs,  Sintija Ertmane, 
Rūdis Žukelis, Toms Pļevoks, Raivis Puzulis. 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas labākie  
spor tisti:

Jānis Gerasimovs, Agnija Apine, Stella Blumfelde, Ul-
dis Dūniņš, Ralfs Jonikāns, Regīna Virse. 

Labākās skolu komandas:
Lielvārdes vidusskolas skolu 8.–9. klašu komanda – 

Stapnovadu čempioni florbolā un futbolā, piedalījās 
Republikas skolu finālsacensībās futbolā;
Lielvārdes vidusskolas 4.–12. klašu komanda – Latvi-
jas Olimpiskās dienas galvenās balvas ieguvēji. 

Nominācijām „Jaunākais sportists”, „Pieredzes ba-
gātākais, titulētākais sportists” izvirzītie sportisti:

Kristers Varusks – vairāku sacensību uzvarētājs, jau-
nākais „Sporta laureāta” dalībnieks, titula „Drošais ātr-
ritenis BSKB” ieguvējs;
Vilnis Harijs Pucis – 1. vietas ieguvējs Pasaules čem-
pionātā basketbolā senioriem Turīnā, Itālijā.

Tehnisko sporta veidu pārstāvji:
Paula Valpētere – titula „ZELTA Mopēds” ieguvēja;
Beate Klipa – Latvijas čempione autokrosā B600 grupā. 

Tehniskākā ģimene:
Elmārs Tilaks – Motrokross-Kvadri 50cc, Junioru 
kauss, LaMSF 1. vietas ieguvējs;
Emīls Tilaks – Motrokross-Kvadri 100cc, Junioru 
kauss, LaMSF 2. vietas ieguvējs;
Reinis Tilaks – Skijorings-LAMA, 3. vietas ieguvējs Ve-
terānu skijoringa klasē kopvērtējumā;
Jānis Tilaks – Skijorings-LAMA, 2. vietas ieguvējs Ma-
zajā skijoringa Tautas  klasē kopvērtējumā.

Prāta spēļu dalībnieki:
Zane Magone – Pasaules prāta spēļu dalībniece Pe-
kinā, Ķīnā;
Anete Baltause – 1. vietas ieguvēja Latvijas čempio-
nātā Siguldā 100 lauciņu dambretē U-10 vecuma 
grupā;
Linda Barkovska – 1. vietas ieguvēja Latvijas skolēnu 
sporta spēlēs Liepupē U-10 vecuma grupā.

Lielvārdiete Indra Jaundāldere, ziedu salona „Vin-
da” īpašniece, vienā no prestižākajiem Starptautis-
kajiem floristu konkursiem, kas notika San Pietro in 
Lama pilsētā Dienviditālijā, kopvērtējumā ieguvusi 
ceturto vietu. 

Konkurss norisinājās aprīļa beigās, tajā piedalījās 13 
komandas no Krievijas, Ukrainas, Itālijas, Somijas, Lietu-
vas, Norvēģijas un Latvijas.

Par savu Itālijā gūto pieredzi un floristu amatu Latvijā 
Indra stāsta:

„Lai piedalītos šādā konkursā, ir jāsaņem uzaicinā-
jums, un tas iespējams tikai tad, ja jau ir starptautisku 
konkursu pieredze un tu esi pazīstamas Eiropā.

„Sporta laureāta” pasākumā apbalvoti
labākie novada sportisti un sporta skolotāji

Ainars Puķītis, Lielvārdes novada sporta centra direktors

Vari pārsteigt, tikai
izejot no pierastajiem

 rāmjiem
Beata Kempele

Pasākumu „Sporta laureāts” atklāj Lielvārdes novada sporta centra 
direktors Ainars Puķītis un izglītības nodaļas vadītāja Inga Reķe. 
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PIEŠĶIRTS FINANSĒJUMS
EUR 160 – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas peintbola komandas „Pieci āži” da-

lībai Latvijas skolēnu peintbola čempionāta finālā, apmaksājot transporta izdevumus; 
EUR 300 – biedrības „Nesēdi mājās” velo-foto orientēšanās sacensībām „Velo

Dēka 2014”.
EUR 1500 – kultūras nama „Lielvārde” amatierkolektīvu dalībai deju koncertuzve-

dumā „Lec, saulīte” Mežaparka Lielajā estrādē   21. un 22. jūnijā pasākuma „Rīga-Eiro-
pas kultūras galvaspilsēta 2014” ietvaros. Pasākumā aicināti piedalīties Latvijas A gru-
pas jauniešu deju ansamblis „Pūpolītis” un D grupas vidējās paaudzes deju kolektīvi 
„Vēji„ un „Lāčplēsis”.

EUR 355 – Sociālajam dienas aprūpes centram zemējuma un zibens aizsardzības 
ierīču pārbaudei un elektroinstalācijas pretestības mērījumiem.

EUR 2551,44 (papildus finansējums) – pašvaldības projektu konkursa „Daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu labiekārtošana” 2014, visu pašvaldībā iesniegto 
un vērtēšanas komisijas apstiprināto projektu atbalstam.

EUR 7820 (papildus finansējums) – elektroniskai sēžu vadības sistēmas ieviešanai 
Lielvārdes novada domē, proti, datoru iegādei 14 deputātiem.

EUR 2540 (papildus finansējums) – naudas balvām sporta jomā nolikuma „Par Liel-
vārdes novada pašvaldības apbalvojumiem – atzinību un pateicību” īstenošanai un 
vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanai.

EUR 7604 (papildus finansējums) – skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanai 
vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā.

APSTIPRINĀTI LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAI
PIEDEROŠO NEKUSTAMO ĪPAŠUMA IZSOĻU REZULTĀTI

Tiks slēgti pirkuma līgumi:
• par pašvaldības nekustamā īpašuma „Jauncerības” Lēdmanes pagastā pārdošanu 

ar SIA „VilDi”, līguma summa EUR 62000.
• par pašvaldības nekustamā īpašuma Mākoņu iela 5, Lielvārdē, pārdošanu ar SIA 

„MRK Serviss”, līguma summa EUR 9000.
• par pašvaldības nekustamā īpašuma Muižas iela 2, Lielvārdē, pārdošanu ar Arman-

du Eberhardu, līguma summa EUR 4600.
• par pašvaldības nekustamā īpašuma Muižas iela 4, Lielvārdē, pārdošanu ar Arman-

du Eberhardu, līguma summa EUR 6600.

PAR ATĻAUJU VALSTS AMATPERSONAS AMATA SAVIENOŠANAI
Ainaram Puķītim atļauts savienot Lielvārdes novada pašvaldības iestādes – Lielvār-

des novada sporta centra direktora amatu ar Lielvārdes novada sporta darba orga-
nizatora un Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas eksperta pienākumiem.

Līgai Zariņai atļauts savienot Lielvārdes novada pašvaldības iestādes – Jumpravas 
pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar Lielvārdes novada pašvaldības Dzīvokļu komi-
sijas sekretāres un Administratīvās komisijas locekles pienākumiem.

PAR ATĻAUJU SIA „LIELVĀRDES REMTE” ŅEMT KREDĪTU
SILTUMSAIMNIECĪBAS PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

SIA „Lielvārdes Remte” uzsākusi projektu „Pārvades un sadales sistēmas rekonstruk-
cija Lēdmanes ciemā” un „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lielvārdes pil-
sētas Edgara Kauliņa alejā” realizāciju.

Ņemot vērā, ka Kohēzijas fonda līdzekļus būs iespējams saņemt pēc projekta reali-
zācijas, objektu nodošanas ekspluatācijā un uzraugošās iestādes (LIAA) pārbaudēm, 
nepieciešams kredīts, lai līdz Kohēzijas fonda atbalsta finansējuma saņemšanai no-
drošinātu naudas plūsmu būvdarbu un uzraudzības darbu veikšanai. 

Dome nolemj:
1. Atļaut SIA„ Lielvārdes Remte” ņemt kredītu līdz EUR 924 783 apmērā projektu 

„Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lēdmanes ciemā” un „Pārvades un sa-
dales sistēmas rekonstrukcija Lielvārdes pilsētas Edgara Kauliņa alejā” naudas plūs-
mas nodrošināšanai.

2. Kredīta atmaksu garantē SIA „Lielvārdes Remte”.
3. Atļaut SIA „Lielvārdes Remte” ieķīlāt īpašumus, kuri nav nepieciešami tās pastā-

vīgo funkciju realizēšanai.

Nākamā plānotā domes sēde notiks 27. jūnijā 9.00 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11
2014. gada 30. aprīlī

(protokols Nr. 7, punkts Nr. 1)

Par Lielvārdes novada domes 2012. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 4  
„Par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm Lielvārdes novada 
Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes pagastā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. apakšpunktu

1. Atzīt par spēku zaudējušiem Lielvārdes novada domes 2012. gada 28. marta sais-
tošos noteikumus Nr. 4 „Par pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas klasēm Liel-
vārdes novada Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes pagastā”.

2. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs A. Troska 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
2014. gada 30. aprīlī

(protokols Nr. 7, punkts Nr. 2)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013. un 

2014. gadam Lielvārdes novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma Par pašvaldībām” 46. pantu un likuma 

„Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2. panta astoto un 81 daļu un
3. panta 1.4 daļu, pārejas noteikumu 40.1,402,47 un 63. punktu.

1. Izdarīt grozījumus Lielvārdes novada domes 2012. gada 27. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu 2013. un 2014. ga-
dam Lielvārdes novada pašvaldībā”.

 1.1. Papildināt tiesisko pamatojumu aiz skaitļa un vārda „9.1 punktu” ar vārdiem un 
skaitļiem „2. panta astoto un 8.1 daļu” un aiz skaitļa „47” ar skaitli „63”.

 1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5. punktu šādā redakcijā: 
 „5. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas 

ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai pie-
kritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās 
daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai per-
sonas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvoja-
mās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā 
īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā), vai likuma 2. panta septītajā daļā noteiktie 
nodokļu maksātāji”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs A. Troska 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 13
Lielvārdē, 2014. gada 30. aprīlī

(protokols Nr. 7, punkts Nr. 41)
PRECIZĒTI ar Lielvārdes novada domes

2014. gada 28. maija lēmumu Nr. 182 (sēde Nr. 10, punkts Nr. 1.)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009. gada 28. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 30 „Par Lielvārdes novada pašvaldības finansiālo 

vai materiālo pabalstu novada iedzīvotājiem”
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas

4., 6., 7. punktu un 43. panta trešo daļu. 

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 
„Par Lielvārdes novada pašvaldības finansiālo vai materiālo pabalstu novada iedzīvo-
tājiem” šādu grozījumus, papildinot noteikumus ar 10.1punktu šādā redakcijā:

„10.1  Pabalsts invaliditātes seku mazināšanai personām ar 1. un 2. grupas 
invaliditāti.

10.1.1. Vienreizējs pabalsts invaliditātes seku mazināšanai tiek piešķirts perso-
nām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, neizvērtējot klienta ienākumus.

10.1.2. Pabalsta apmērs budžeta gadā ir 60 euro vienai personai.
10.1.3. Klients iesniedz Sociālajā dienestā šādus dokumentus:
 11.3.1. iesniegumu;
 11.3.2. Valsts darba ārstu ekspertīzes komisijas slēdziena vai invalīda ap-

liecības kopiju.
10.1.4. Pabalstu izmaksā klientam pašvaldības kasēs Lielvārdē, Jumpravā un 

Lēdmanē vai ieskaita klienta norādītajā kontā bankā. Klientiem, kuri 
objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, 
sociālais darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā. Saņemot pabalstu, 
klients uzrāda personu apliecinošu dokumentu.”

Domes priekšsēdētājs A. Troska 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Lielvārdē, 2014. gada 26. februārī

(protokols Nr. 3, punkts Nr. 1)

Grozījumi Lielvārdes novada domes
23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2

„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Izdoti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu,
Ministru kabineta 30.03.2010 noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 

atzīšanu par trūcīgu” 19.3. apakšpunktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes 
noteikumi”43. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas

7. punktu un 43. panta pirmās daļas 13. punktu. 

Izdarīt Lielvārdes novada domes 23.02.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Liel-
vārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” šādus grozījumus:
1. papildināt 9.2.3. apakšpunktā aiz vārda „trīs” ar vārdu „pilnajiem”;
2. svītrot 10.3. apakšpunktā vārdu „izņemot”;
3. papildināt 11.2. apakšpunktā aiz vārda „līdzdarbību” ar vārdiem „un, normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos, līgumu”;
4. papildināt 11.4. apakšpunktā aiz vārda „līdzdarbību” ar vārdiem „un, normatīvajos 

aktos noteiktajos gadījumos, līgumu”;

DOMES SĒDĒ Nr. 7
2014. gada 28. maijā
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INFORMĒ ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS UN PROJEKTU VADĪŠANAS NODAĻA

5. papildināt 12.3. apakšpunktā aiz vārda „līdzdarbību” ar vārdiem „un, normatīvajos 
aktos noteiktajos gadījumos, līgumu”;

6. papildināt 14. punktā aiz vārda „līdzdarbību” ar vārdiem „un. normatīvajos aktos 
noteiktajos gadījumos, līgumu”;

7. izteikt 15.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.2. klients neslēdz vienošanos par līdzdarbību un, normatīvajos aktos noteik-
tajos gadījumos, līgumu, vai neveic noteiktos līdzdarbības pienākumus un nepil-
da noslēgtā līguma noteikumus;”;

8. izteikt 16.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.5. Ja kāds no 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4. un 8.2.apakšpunktā noteiktajiem pa-
balsta saņēmējiem nepilda vienošanos par līdzdarbību un noslēgto līgumu, pie-
šķirtā pabalsta apmēru ar Sociālā dienesta lēmumu var samazināt par līdzdarbī-
bas pienākumus, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos līguma noteikumu 
nepildošās personas GMI daļu.”;

9. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:
„17. Dzīvokļa (mājokļa) pabalsts.”;

10. izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„17.1. Pabalstu ir tiesīgi saņemt šo noteikumu 11., 12. un 14.punktā minētie klien-
ti ar dzīvojamās telpas (mājokļa) lietošanu saistītu izdevumu segšanai, tas ir,:

17.1.1. izdevumiem par obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību nodrošināša-
nu vai īres maksai;
17.1.2. izdevumiem par apkures un karstā ūdens nodrošināšanai paredzēto 
siltumenerģiju;
17.1.3. izdevumiem par dabas gāzi vai gāzes balonu;
17.1.4. izdevumiem par patērēto ūdeni;
17.1.5. izdevumiem par kanalizācijas vai asenizācijas pakalpojumu sniegšanu;
17.1.6. izdevumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
17.1.7. izdevumiem par elektroenerģiju;
17.1.8. izdevumiem kurināmā iegādei privātā namīpašumā;
17.1.9. izdevumiem par skursteņslauķa pakalpojumiem.”

11. aizstāt 17.3.1. apakšpunktā skaitli „143,00” ar skaitli „200,00”;
12. aizstāt 17.3.2. apakšpunktā skaitli „114,00”ar skaitli „170,00”;

13. papildināt ar 17.3.3. apakšpunktu šādā reakcijā:
„17.3.3. līdz 75,00 euro ģimenei budžeta gadā šo noteikumu 14. punktā minēta-
jām personām.”;

14. papildināt ar 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
„17.5. Izdevumos par mājokli netiek ieskaitīts nekustamā īpašuma nodoklis, 
maksa par tālruņa abonēšanu un sarunām, maksa par televīziju un internetu, 
institūciju uzliktās vai aprēķinātās soda naudas.”

15. svītrot 18. punktu;
16. izteikt 22.2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

„22.2.3. Pabalstu ir tiesīgi saņemt šo noteikumu 11., 12. un 14.punktā minētie 
klienti.”;

17. papildināt 22.2.5. apakšpunktu aiz vārda „personām” ar vārdiem „un līdz 75,00 
euro ģimenei budžeta gadā šo noteikumu 14.punktā minētajām personām.”;

18. papildināt 23.3.1. apakšpunktā aiz vārda „vienošanos” ar vārdiem „par līdzdarbī-
bu un, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, līgumu”;

19. papildināt ar 23.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„23.4. Pabalsts politiski represētai personai, Nacionālās pretošanās kustī-
bas dalībniekam, Nacionālās atbrīvošanās kustības dalībniekam, Černobi-
ļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušai personai un Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas seku dalībniekam.

23.4.1. Neizvērtējot klienta ienākumus, pašvaldības budžeta iespēju robežās, 
klientam var piešķirt vienreizēju pabalstu, kā politiski represētajai personai, 
Nacionālās pretošanās kustības dalībniekam, Nacionālās atbrīvošanās kus-
tības dalībniekam, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušai 
personai vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku dalībniekam.
23.4.2. Pabalsta apmērs tiek noteikts katru gadu ar Domes saistošiem notei-
kumiem par Lielvārdes novada pašvaldības budžetu konkrētam gadam.
23.4.3. Pabalstu izmaksā klientam pašvaldības kasēs Lielvārdē, Jumpravā un 
Lēdmanē vai ieskaita klienta norādītajā kontā bankā. Klientiem, kuri objek-
tīvu iemeslu dēļ nevar ierasties saņemt piešķirto sociālo pabalstu, sociālais 
darbinieks to izmaksā klienta dzīvesvietā. Saņemot pabalstu, klients uzrāda 
personu apliecinošu dokumentu.”

Domes priekšsēdētājs A. Troska 

2014. GADĀ APSTIPRINĀTIE NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTI

Iesniedzējs /
Projekta vadītājs, kontakti

Projekta
nosaukums Projekta aktivitātes Piešķirtais 

finansējums (EUR)
Lielvārdes novada sieviešu 
biedrība „Iespēja”/
Vita Saleniece-Šmaukstele,
vitasaleniece@inbox.lv 

„Iedvesmas stāsti 
lielvārdiešiem” 

8 pasākumi par 4 tematiem – 
„Cilvēks cilvēkam”, „Cilvēks un vide”, „Cilvēks un viņa veselība”,  „ Cilvēks un viņa gars” 680,00

Lielvārdes Pensionāru biedrība / 
Nora Ivanova, noranova@inbox.lv  „Teātris un dziesma” Tautas dziesminieces lielvārdietes Olgas Reikovskas atstātā intelektuālā mantojuma 

apguve un popularizēšana 800,00

Biedrība „ Mēs Jumpravai” /
Ilze Cābe, ilze.cabe@inbox.lv „Radīsim kopā” Praktiskās nodarbības kopā bērniem ar pieaugušajiem „Grafika”, „Stikla 

apgleznošana”, „Gleznošana”, „Veidošana” mākslas nozarē 566,77

2014. GADĀ APSTIPRINĀTIE DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMU MĀJU IEKŠPAGALMU LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTI

Iesniedzējs / Adrese Piesaistītais 
līdzfinansējums

Projekta
nosaukums Projekta aktivitātes Piešķirtais 

finansējums (EUR)
Biedrība “Ozolu 9” /
Jumprava, Ozolu iela 9 — Soliņi 4 soliņu uzstādīšana 920,00

„Lāčplēša 23A”/
Lielvārde, Lāčplēša iela 23A

SIA „Veina Plus”, SIA 
„Sietiņš Go”

Teritorijas 
labiekārtošana

Pagraba norobežojuma atjaunošana, stādu un puķu 
iestādīšana saskaņā ar apzaļumošanas plānu, 2 atkri-
tumu urnu un 3 puķu vāžu uzstādīšana

1423,00

Biedrība „Ozolu 1” /
Jumprava, Ozolu iela 1 Biedrība „Ozolu 1” Ozolu 1 pagalma 

labiekārtošana

Vingrošanas komplekss bērniem, 4 atkritumu urnu un 
parka soliņa uzstādīšana, līdzsvara takas izveide no 
baļķiem, puķu iestādīšana

1388,32

DzīB „Lāčplēša ģimene”/
Lielvārde, Lāčplēša 21 — Mēs par skaistu un 

sakoptu vidi
Taciņas bruģēšana, 2 soliņu, betona un koka urnu, 
velostatīva uzstādīšana un veļas stieņa atjaunošana 1358,82

E. Kauliņa 19 dzīvokļu īpašnieku 
kopība, Lielvārde, E. Kauliņa aleja 19 SIA  „Lielvārdes Remte” Iekšpagalma 

labiekārtošana Gājēju celiņa seguma bruģēšana 1423,00

„Avoti – 5”, Lielvārde SIA  „Lielvārdes Remte” Iekšpagalma 
labiekārtošana

Betona apmaļu un zāliena atjaunošana, košumkrūmu 
iestādīšana, 4 soliņu un 4 atkritumu urnu uzstādīšana, 
veļas žāvētavas atjaunošana

1410,30

„Centra aktīvisti”/
Lielvārde, Raiņa iela 7c Pašfinansējums Iekšpagalma 

labiekārtošana

Metāla vingrošanas sienas un līdzteku uzstādīšana, 
badmintona laukuma izveide, bērnu laukuma 
aprīkošana, smilšu kastes izveide

1423,00

Sākot ar šī gada 11. jūniju, iepriekš sazinoties, biedrības un nereģistrētās iedzīvotāju grupas tiek aicinātas uz pašvaldības Administrācijas juridisko nodaļu slēgt līgumus par 
projektu realizāciju. Kontaktpersona: Žanete Some, e-pasts: zanete.some@lielvarde.lv, tel. 65020839

Airita Brenča, Administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadīšanas nodaļas vadītāja  

APSVEICAM PROJEKTU PIETEIKUMU IESNIEDZĒJUS AR VEIKSMĪGIEM REZULTĀTIEM!
Šis ir ceturtais gads, kad tika izsludināts nevalstisko organizāciju projektu konkurss un pirmais gads, kad pašvaldība izsludināja konkursu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekš-
pagalmu labiekārtošanai. Paldies projektu iesniedzējiem par radošajām un sabiedrībai interesantajām aktivitātēm, kas ieplānotas 2014. gada pašvaldības projektu konkursu 
ietvaros! Priecāsimies par kopīgi labiekārtotiem māju iekšpagalmiem, piedalīsimies dažādos pasākumos un praktiskajās nodarbībās nevalstisko organizāciju projektu ietvaros, 
intereses gadījumā piezvanot projekta vadītājam, noskaidrojot aktivitāšu laikus un vienojoties par savu līdzdalību tajās.
Tabulā skatāms atbalstīto projektu saraksts, projektu aktivitātes un pašvaldības piešķirtais finansējums:
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLES
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:

Īpašums Adrese Platība Sākumcena
  (EUR)

Solis 
(EUR)

Drošības 
nauda 
(EUR)

Izsole

Dzīvoklis
Avotu iela 
3 – 55,
Lielvārde

34,2 m2 4100 200 410 03.07.2014. 
plkst. 08.30

Dzīvoklis
Avotu iela 
10 – 47, 
Lielvārde

30,8 m2 3400 200 340 03.07.2014. 
plkst. 09.00

Dzīvoklis
Spīdolas 
iela 13 – 5, 
Lielvārde

43,8 m2 5800 200 580 03.07.2014. 
plkst. 09.30

Dzīvoklis
Spīdolas 
iela 13 – 9,
Lielvārde

42,6 m2 5700 200 570 03.07.2014. 
plkst. 10.00

Dzīvoklis
Spīdolas 
iela 17 – 13,
Lielvārde

48,4 m2 6500 200 650 03.07.2014. 
plkst. 10.30

Dzīvoklis
Kalnieši – 1, 
Jumpravas 
pagasts

48,6 m2 1100 100 110 03.07.2014. 
plkst. 11.00

Dzīvoklis Bērzi – 8 ,
Lēdmanes 
pagasts

34,0 m2 1800 150 180 03.07.2014. 
plkst. 11.30

Zemes
gabals

Puķes, 
Lēdmanes 
pagasts

0,8971 
ha 3000 300 300 03.07.2014. 

plkst. 12.00

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 02. jūlijam plkst.15.00. 

Spīdalas saliņai
būs jauns bruģa segums 

Lielvārdes novada pašvaldības budžetā 28 tūkstoši eiro paredzēti Spīdolas saliņas 
seguma renovācijai, kas paredz jauna, paplašināta bruģa seguma izbūvi. Darbus pa-
redzēts sākt jūnijā, plānots, ka tie turpināsies līdz jūlija vidum, lai Lielvārdes novada 
Spīdalas saliņā jau būtu uzklāts jaunais bruģa segums. 

Šogad remontdarbu dēļ nenotiks tradicionālā Līgo balle uz Spīdalas saliņas, kul-
tūras nama „Lielvārde” kolektīvs aicina visus uz Zāļu tirgu un līgodienas pasākumiem 
23. jūnijā Rembates parkā! 

Uzsākti būvdarbi Lēdmanē
un Lāčplēša masīvā Lielvārdē 

2014. gada maijā SIA „Lielvārdes Remte” ir uzsākusi būvdarbu realizāciju projektos 
Nr. L-PCS-13-0071 „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lēdmanes ciemā” un 
Nr. L-PCS-13-0072 „Pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija Lielvārdes pilsētas E. 
Kauliņa alejā”. Projektu ietvaros tiks veikta siltumtrašu rekonstrukcija Lēdmanē un Lā-
čplēša masīvā Lielvārdē. 

Lāčplēša masīvā papildus siltumtrašu rekonstrukcijai tiks modernizēti arī siltum-
mezgli. 2013. gada 18. martā starp LIAA un SIA „Lielvārdes Remte” tika noslēgti līgumi 
par šo projektu realizāciju, kur 40% no attiecināmo izmaksu summas tiek segts no 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Attiecināmo izmaksu atlikušo daļu ir apņēmusies 
segt Lielvārdes novada pašvaldība. SIA „Lielvārdes Remte” sedz projekta neattiecinā-
mo izmaksu daļu un līdz Eiropas līdzekļu saņemšanas nodrošina būvniecībai nepie-
ciešamo naudas plūsmas daļu. 

Ņemot vērā, ka SIA „Lielvārdes Remte” gala rezultātā finansējamā daļa ir salīdzinoši 
neliela, šī projekta realizācija nevar ietekmēt siltuma ražošanas un piegādes tarifus. 
Siltummezglu modernizācijas darbu izmaksas netiks piestādītas ne Lāčplēša masīva 
dzīvokļu īpašniekiem, ne citiem dzīvokļu īpašniekiem. Līdz ar to informācija par to, ka 
minēto projektu realizācija daļēji vai pilnībā būs jāapmaksā dzīvokļu īpašniekiem, ir 
nepatiesa. 

Siltumtrases un siltum-
mezglu būvniecības darbu 
realizācijas laikā tiks pārbū-
vēti šobrīd ekspluatējamie 
tīkli un iekārtas, tāpēc SIA 
„Lielvārdes Remte” brīdina 
par iespējamiem siltum-
apgādes pārtraukumiem 
būvdarbu veikšanas laikā 
un atvainojas par sagādā-
tajam neērtībām. 

Deputāta paziņojums
Ir pienākusi vasara, un dodoties cauri mūsu novadam, bieži var redzēt, ka īpašu-

mi gar ceļa mala netiek kopti – netiek pļauts zāliens. Sakoptie īpašumi ir mūsu no-
vada vides reklāma, ko redz katrs cilvēks, kas šķērso novada teritoriju. Sabiedriskās 
drošības, sporta un tūrisma komitejā aktualizēju šo jautājumu un lūdzu pašvaldības 
policiju pievērst uzmanību šiem nesakoptajiem īpašumiem, brīdinot īpašniekus par 
administratīvo atbildību. Ja pēc brīdinājuma šie īpašumi netiek sakopti, pašvaldības 
policijai ir iespējas administratīvi sodīt īpašniekus. Pie manis ir vērsušies iedzīvotāji 
ar pretenzijām, ka es esmu sastādījis sarakstu ar īpašumiem, kuru saimnieki būtu jā-
soda par zāles nepļaušanu. Paziņoju, ka neesmu piedalījies šāda saraksta veidošanā. 
Aicinu iedzīvotājus par problēmām, kas saistītas ar pašvaldības policiju, vērsties pie 
pašvaldības izpilddirektora G. Vītoliņa (kura tiešā pakļautībā ir pašvaldības policija) 
un domes priekšsēdētāja vietnieka sabiedriskās drošības jautājumos J. Mazitāna. Arī 
turpmāk, saskaņā ar Lielvārdes novada pašvaldības nolikumu, Sabiedriskās drošības, 
sporta un tūrisma komiteja pārraudzīs pašvaldības darbu un atbildēs uz iedzīvotāju 
jautājumiem, kas skar pašvaldības policijas darbu (ja komitejas vadītājs šādus jautā-
jumus iekļaus darba kārtībā).

Jānis Āboliņš, Lielvārdes novada domes deputāts 

PAŠVALDĪBAS ZIŅAS

INFORMĒ SIA „LIELVĀRDES REMTE” 

No 1. jūlija līdz 1. augustam
tiks pazemināts ūdens līmenis 

HES ūdenskrātuvē
Daugavas piekrastes pašvaldības (Ķeguma, Lielvārdes, Skrīveru, Jaunjelgavas 

un Aizkraukles) ir saņēmušas AS „Latvenergo” sūtīto vēstuli, kas informē, ka no š. g.
1. jūlija līdz 1. augustam tiks pazemināts ūdens līmenis HES ūdenskrātuvē remont-
darbu veikšanai.

Šajā periodā AS „Latvenergo”, katru dienu no plkst. 17.00 līdz nākamas dienas plkst. 
07.00, plāno pazemināt ūdens līmeni Ķeguma HES ūdenskrātuves mainīgajā ūdens 
līmeņa zonā līdz augstuma atzīmei 30,40 metri absolūtajās atzīmēs (m.abs.), kas ir par 
0,85 m zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni (31,25 m.abs.) HES normālas 
ekspluatācijas laikā. 

Daugavas upe ir būtiska Lielvārdes novada un Lielvārdes pilsētas vides, kultūras, 
tūrisma un sporta objekts, kā arī dažādu aktivitāšu sastāvdaļa, tāpēc pazeminātais 
ūdens līmenis būtiski ietekmēs novada un pilsētas sabiedrisko aktivitāšu norises ie-
spējamību un mazinās tūrisma un vides objektu pievilcību. Ņemot vērā, ka plāno-
tā ūdens līmeņa pazemināšana ietver periodu, kurā norisināsies Lielvārdes novada 
svētki 2014 (no 19.–27. Jūlijam), Lielvārdes novada pašvaldība lūgusi AS „Latvenergo“ 
iespēju robežās mazināt Ķeguma HES hidrotehnisko būvju remontdarbu un ūdenslī-
meņa pazemināšanas ietekmi uz novada un pilsētas svētkiem un ikdienas dzīvi, taču 
šogad šis lūgums nav ņemts vērā, tāpēc Lielvārdes novada svētku 2014 programmā 
netiks iekļautas aktivitātes uz ūdens. 

Beatas Kempeles foto.

Būvdarbi Lāčplēša masīvā.
Anitas Sakas foto.

PROJEKTUS
„PĀRVADES UN SADALES SISTĒMAS REKONSTRUKICJA LIELVĀRDES PILSĒTAS E. KAULIŅA 
ALEJĀ” UN „PĀRVADES UN SADALES SISTĒMAS REKONSTRUKICJA LĒDMANES CIEMĀ”

LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR  SIA „LIELVĀRDES REMTE”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODRO-
ŠINA LATVIJAS INVESTĪCĪJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA.

Ieguldījums Tavā nākotnē



NR. 7 (441) 2014. GADA JŪNIJS I / II

5

GADA NOVADNIEKS 
Turpinās pretendentu 

pieteikšana Lielvārdes novada 
pašvaldības apbalvojumam
„GADA NOVADNIEKS 2013”

Piesakiet cilvēku, kurš ar savu veikumu iepriekšējā 
gadā veicinājis Lielvārdes novada attīstību, ar savu dar-
bu, nesavtīgu atbalstu un aktīvu sabiedrisko darbību 
iedvesmojis un bagātinājis līdzcilvēkus un ir pelnījis 
visa novada iedzīvotāju ievērību!

Ar apbalvojuma nolikumu var iepazīties pašvaldības 
izdevumā „Lielvārdes Novada Ziņas” Nr. 6, 2014. gada 
maijs I/II un interneta vietnē www.lielvarde.lv.

Pretendentus var pieteikt
līdz 1. jūlijam:

1. Pieteikumu aizpildot internetā www.lielvarde.lv vai
2. Pieteikuma vēstuli ievietot Lielvārdes novada paš-

valdības ierosinājumu kastītēs (uz kastītes Lielvārdes 
novada ģerbonis): 
•	 Lielvārdē: Lielvārdes novada pašvaldības ēkā, 

Raiņa ielā 11A; veikalos: „Elvi”, Lāčplēša ielā 23B; 
„Maxima”, Lāčplēša ielā; „Burve”, Avotu ielā 1; kafej-
nīcā „Panna”, Ausekļa ielā 14A; kultūras namā „Liel-
vārde”, Parka ielā 3; Lāčplēša bibliotēkā, Raiņa ielā 
50-9; Lielvārdes novada sporta centrā, Raiņa ielā 
22; Sociālajā dienas aprūpes centrā, Ausekļa ielā 3; 
Lielvārdes mūzikas skolā, Dravnieku ielā 8;

•	 Jumpravā: Jumpravas pagasta pārvaldē, Jumpra-
vas kultūras namā Daugavas ielā 6;

•	 Lēdmanē: Lēdmanes pagasta pārvaldē, Lēdma-
nes bibliotēkā „Pagastmājā”.

Apbalvojumu „GADA NOVADNIEKS 2013”
 pasniegsim Lielvārdes novada svētkos 26. jūlijā!

Lai top iedvesma
jauniem sasniegumiem! 

19. jūlijā, sestdienā
SVĒTKU DIENA JUMPRAVAS PAGASTĀ

 „JUMPRAVAI 755”
14.00–18.00  Atrakcijas bērniem, meistardarbnīcas, 
 spēle „Izzini Jumpravu”, netradicionālās  
 spēles ģimenēm parkā pie estrādes  
14.00 Amatnieku gadatirgus parkā pie estrādes
15.00 Ekstrēmais velo šovs „Greentrials Bike Tour”
 basketbola laukumā pie estrādes
16.00 Jumpravas kultūras nama amatiermākslas  
 kolektīvu koncerts „Jumpravā atSKAN”  
 estrādē 
21.00 Leģendārās grupas „Jumprava”
 30 gadu jubilejas koncerts estrādē
23.30 Brīvdabas kino – spēlfilma „Džimlai
 Rūdi Rallallā” pie kultūras nama

20. jūlijā, svētdienā
SVĒTKU DIENA LĒDMANES PAGASTĀ

10.00 Vasaras gadatirgus, meistardarbnīcas,  
 atrakcijas laukumā pie tirdzniecības centra
12.00 Tomes folkloras kopas „Graudi”
 koncerts „Zīmju rakstos”
 laukumā pie tirdzniecības centra
13.00 Svētku dievkalpojums
 Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila Romas
 katoļu baznīcā
15.00 Latvijas Ņūfaundlendiešu un Lendzīru  
 kluba suņu paraugdemonstrējumi   
 glābšanā uz ūdens centrā pie dīķa                                     
17.00 Lielkoncerts – uzvedums 
                   „Tauta Eduarda Rozenštrauha piemiņai”
  laukumā pie tirdzniecības centra 
LIELAIS FUTBOLS NOVADĀ
11.00 Lēdmanes pamatskolas stadionā
11.00 Jumpravas vidusskolas stadionā

no 19. jūlija līdz 25. jūlijam
Lielvārdes novada apceļošana – atrodi, iepazīsti, 
lepojies! (nolikums www.lielvarde.lv)     

25. jūlijā, piektdienā
SVĒTKU DIENA LIELVĀRDĒ

PIE ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJA
19.30 Ekumēniskais dievkalpojums
 Luterāņu dievnamā
 Laternu darbnīcas
20.30 Ziemeļlatvijas kameransambļa koncerts 
 Solisti Inga Šļubovska un Ingus Pētersons
 Apbalvošanas ceremonija „Gada   
 novadnieks”.
 Pēc koncerta grāmatas „Mana un Tava
 Lielvārde” papildinātā izdevuma
 prezentācija muzejā
22.20 Gaismas projekcija „Mūsu raksti”
Luterāņu baznīcas mūri un tornis svētku nakts laikā izgais-
mosies Lielvārdes jostas krāsās un rakstos mūsdienīgā map-

inga projekcijā. Jostas zīmju vēstījumu papildinās atbilstošs 
muzikālais noformējums, aicinot ikkatru aplūkot Lielvārdes 
lepnumu – apstāties, padomāt un atcerēties – šī ir mūsu 
pilsēta, mūsu svētki, mūsu baznīca un mūsu raksti!
22.30 Nakts orientēšanās „Nakc orientente-
 rēšanās” (nolikums www.lielvarde.lv)
Darbosies vasaras kafejnīca!

26. jūlijā, sestdienā
SVĒTKU DIENA LIELVĀRDĒ

PIE ANDREJA PUMPURA LIELVĀRDES MUZEJA
06.00 Makšķerēšanas sacensības   
10.00 Zivju zupa un makšķernieku apbalvošana
AUSEKĻA IELĀ
9.00–15.00  Amatnieku gadatirgus
 Piepūšamās atrakcijas (bezmaksas/maksas) 
12.00 Dienas koncerts uz lielās skatuves
 Piedalās amatiermākslas kolektīvi  
PIE DIENAS CENTRA UN PAGALMĀ
 Loesje radošā rakstīšanas darbnīca  
 Filcētāju radošās darbnīcas 
 Amatnieku radošo darbu izstāde
CENTRA LAUKUMĀ
11.00–14.00  Lielvārdiešu autokrosa mašīnu
 parāde
IZZIŅAS UN EKSPERIMENTU CENTRĀ „LIELVĀRDI” 
no 10.00 Atvērtā diena
Iekštelpu ekspozīcija, aizraujoši eksponāti, radošās darbnīcas 
maziem un lieliem. Izzināsim šo pasauli kopā!
PILSĒTĀ
14.00 Svētku gājiens, stāšanās pie kultūras nama  
 „Lielvārde” 13.30 – dzelzceļa stacija –
 Ausekļa iela (cauri tirgum) – Daugavpils
 šoseja – Rembates parks) 
REMBATES PARKĀ
 Starptautiskais floristu festivāls   
 „Dzīves ģeometrija”   
11.00–13.00  Velo-foto orientēšanās ar 20 kontrol- 
 punktiem (nolikums www.lielvarde.lv)
15.00 Deju studijas „Teixma” deju izrāde „Cirks”
  Spīdalas saliņā   
no 15.00 NVO „Zied zeme”
 Netradicionālās sporta spēles
15.00–18.00  Latvijas čempionāta posms
 „Zelta mopēds”
 Riteņbraucēju sacensības no 3–14 gadu
 vecumam Saules ielā   
16.00–17.30  Jauno grupu koncerts Spīdalas saliņā
 (nolikums www.lielvarde.lv)     
19.30 Grupas „Big Al&The Jokers” un solista  
 Aļģirda Šuminska koncerts
no 22.00 NVO „Zied zeme” „tvīto“ uz kultūras nama  
 „Lielvārde” sienas 
21.30 Svētku balle kopā ar grupu    
 „Mākoņstūmēji” un DJ Anss
24.00 Svētku uguņošana 

27. jūlijā, svētdienā
SVĒTKU DIENA LIELVĀRDĒ

PIE LIELVĀRDES NOVADA SPORTA CENTRA
11.00  Aktīvās atpūtas diena:  
	 •	Ielu basketbols
	 •	Mini futbols 7 pret 7
	 •	Pludmales volejbols 2:2
	 •	Florbols
	 •	Teniss
	 •	Galda teniss
	 •	Spēka sacensības
Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam – bez maksas
(nolikums www.lielvarde.lv)

LIELVĀRDES NOVADA SVĒTKI 

VEIDOSIM KOPĀ ZĪMJU RAKSTUS
ARĪ NOVADA SVĒTKU GĀJIENĀ!

Šogad svētku gājiens tiks organizēts kā kustīga 
Lielvārdes josta, dalībniekiem veidojot tajā zīmju 
rakstus. Pirmo reizi novada vēsturē fiksēsim svētku 
gājiena kopgarumu un dalībnieku skaitu. Vēlamies 
īpaši popularizēt un veicināt iedzīvotāju dažādu 
vecumu dažādu interešu grupu atpazīstamību. Pie-
mēram, jaunās māmiņas ar bērnu ratiņiem, seniori, 
jaunieši, dzīvniekmīļi, daudzdzīvokļu māju pārstāvji, 
riteņbraucēji, nūjotāji, motobraucēji, gleznotāji, skri-
tuļotāji, tautas mākslas kolektīvi, folkloras kopas, mu-
zikanti, kā arī Lielvārdes novada iestāžu, uzņēmumu, 
piemēram, ēdināšanas, skaistumkopšanas, medicī-
nas u.c. pakalpojumu sniedzēji, ražotāji, lauksaimnie-
ki, nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Lai svētku gājiena organizatoriem būtu iespēja 
īstenot iecerēto un veiksmīgi izkārtot dalībnieku 
grupas, potenciālos svētku gājiena dalībniekus 
lūdzam pieteikties līdz 2014. gada 11. jūlijam, 
aizpildot pieteikuma formu www.lielvarde.lv tī-
mekļa vietnē, nosūtot to e-pastā: pasakumi@liel-
varde.lv vai piezvanot pa tālr. 65053370. 

Aicinām padomāt par atraktīvu un vienojošu ele-
mentu apģērbā vai atribūtikā savai grupai, kā arī par 
novada svētkiem atbilstošiem lozungiem vai plakā-
tiem. Ar svētku gājiena kārtības noteikumiem iespē-
jams iepazīties www.lielvarde.lv

Ļoti gaidām Tevi, jo esi svarīgs svētku gājiena da-
lībnieks! Piedaloties gājienā, mēs, novadnieki, sa-
lutējam novada svētkiem un viens otram, veicinām 
patriotismu un kopības sajūtu. Kopā mēs varam 
nodrošināt neatkārtojamu, krāšņu pasākumu, iespē-
jams, pašiem uz sevi paskatoties no cita, neierasta 
redzesloka!

Atbildīgie par svētku gājienu: Airita Brenča, Iluta 
Mistre, Jānis Mazitāns, Ainars Puķītis 

INFORMĀCIJAI:
Kultūras nams „Lielvārde”    65053683; 65053684; 29216548
Pieteikties Amatnieku gadatirgum Lielvārdē   29192564  
Jumpravas kultūras nams    65057616; 25450061
Lēdmanes tautas nams    65058674; 26306105
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs    65053759; 29322468
Lielvārdes novada sporta centrs   65054152; 29180320
Lielvārdes novada svētku vadītāja Dace Jansone   65053750; 29231470

LŪDZAM NOVADNIEKUS ATBALSTĪT NOVADA SVĒTKU NORISI! Būsim pateicīgi par jebkādu atbalstu.
Par ziedojumu iespējām līdz 1. jūlijam lūdzam sazināties ar svētku vadītāju Daci Jansoni pa tālr. 29231470.
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Paldies Vītolu fondam
un Monreālas Sabied-

riskajam centram
Vaira Podskočija, Lēdmanes pamatskolas vēstures skolotāja   

Pateicoties Vītolu fondam, Lēdmanes pamatskolas 
7., 8., 9. klašu skolēniem bija izdevība piedalīties 
projektā Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi. 
Pateicoties piešķirtajam Monreālas sabiedriskā centra 
finansējumam, varējām apmeklēt Jelgavas novadu, kur 
Torņa muzejā iepazināmies ar latviešu tautas senvēsturi 
modernākajām tehnoloģijām aprīkotā muzejā. 
Rundāles un Jelgavas pilīs uzzinājām, kā dzīvoja 
mūsu tautas svešzemju pārvaldītāji. Ozolnieku Aučos 
iepazināmies ar mūsu valsts prezidenta Jāņa Čakstes 
dzīvi un darbību Latvijas valsts rašanās pirmsākumos.

Monreālā dzīvo latvieši, kuri pēc II Pasaules kara no 
bēgļu nometnēm nokļuva Kanādā meža darbos, jo 
nevēlējās atbalstīt padomju režīmu dzimtenē. Savus 
mūža ietaupījumus viņi ziedo Vītolu fondam ar mērķi 
finansēt skolu projektus, kuru mērķis ir izzināt un 
iepazīt Latvijas vēsturi. Mēs pateicamies Monreālas 
sabiedriskajam fondam par lielisko iespēju iepazīt 
Jelgavas novada kultūrvēsturiskos objektus skaistā 
ekskursijā. 

NOVADA SKOLĀS

Grāmata manam 
klasesbiedram

Inga Lapena, Lielvārdes novada sociālā dienesta sociālais pedagogs   

Atgādinot par lasītprieku, Jumpravas vidusskolas
3. klases skolnieki kopā ar sociālo pedagogu, vecākiem, 
klases audzinātāju maija nogalē organizēja aktivitāti 
„Grāmata manam klasesbiedram.” Šis pasākums veik-
smīgi sakrita ar Latvijas zibakciju „Lasīšanas diena.” 

Lai grāmatu apmaiņa varētu notikt, sazvanīju vecā-
kus ar aicinājumu kopā ar bērnu izvēlēties vienu grā-
matu no sava grāmatplaukta un atnest uz skolu ar ie-
rakstu „Manam klasesbiedram”. Skolnieki paši gatavoja 
grāmatzīmes ar klasesbiedru vārdiem, kuras pievienoja 
atnestajām grāmatām. Skolas pēdējā mācību dienā 
skolēni ar lielu prieku viens otram novēlēja:„ Priecīgu 
vasaru un lasītprieku!”, apmainījās ar atnestajām grā-
matām, lai rudenī, atgriežoties skolā, kādā no pēcpus-
dienām pārrunātu grāmatās izlasīto.

Paldies 3. klases skolnieku vecākiem par atsaucību! 

Pagājis atkal viens mācību gads. Skolēniem tas ir 
bijis veiksmīgs, jo gūta pieredze vairākos novada un 
valsts mēroga pasākumos speciālo skolu audzēkņiem. 
Šajā mācību gadā skolā darbojās sporta pulciņš, teāt-
ra pulciņš, zēnu ansamblis, koris, datorpulciņš. Skolēni 
ir nostiprinājuši veselību rehabilitācijas nodarbībās: 
ārstnieciskā vingrošanā, logopēdijas, ritmikas, mūzikas 
terapijas, mākslas terapijas un fizioterapijas. Esam pie-
dalījušies vairākos pasākumos ārpus skolas.

Projekta „Talantu māja” ietvaros 5 mūsu skolēni ar 
skolotāju Ināru Plūmi piedalījās talantīgāko bērnu ap-
mācība aktiermeistarībā Latvijas speciālo skolu jau-
niešiem. Darbnīcā ar jauniešiem strādāja dažādu jomu 
mākslas profesionāļi. Izrāde, kas tapa nedēļas garumā, 
bija meklējums dabas skaņās, kustībā un jauniešu per-
soniskajos stāstos. 

Sveķu speciālajā internātpamatskolā speciālo skolu 
konkursā festivālā „Teātris mūzikā – 2014” jeb Popiela 
5.–6.klases audzēkņi ieguva 2. vietu un skatītāju sim-
pātiju balvu 15 skolu konkurencē. Skolēnus sagatavoja 
skolotāja Silvija Raga. 

Integratīvā mākslas festivāla „Nāc līdzās” atlases kon-
kursā Jelgavā bērniem un jauniešiem ar invaliditāti bija 
iespēja apliecināt savus talantus mākslinieciskajā jaun-
radē. Kaspars Skudra no 4. klases dziedāja dziesmu solo 
un Reinis Paegle no 6. klases duetā ar K.Skudru dzie-
dāja dziesmu „Gribu lietutiņu”. Skolēni saņēma atzinī-
bas rakstus. Festivālam skolēnus sagatavoja skolotājs 
Antonijs Kleperis.

Spāres speciālajā internātpamatskolā notika Latvijas 
speciālās olimpiādes florbola sacensības. Skolu pārstā-
vēja 5.–9. klases zēni. Mūsu skolas florbola komanda, 
kuru sagatavoja sporta skolotājs Kaspars Kreimanis, 
ierindojās 5. vietā.

Iecavas internātpamatskolā notika koka auto mo-
deļu ātrumsacīkstes. Sacensībās piedalījās 7 skolēni. 
Skolēniem tika dotas tehniskās specifikācijas un auto 
modeļu izgatavošanas apraksts, kas tika gatavots kopā 
ar pedagogu. Vērtēšana notika 3 nominācijās – auto 
dizains, modeļa izpildes kvalitāte un kustības ātrums. 
Diplomus saņēma Mārtiņš Silenieks par „Ripo auto” di-
zaina konkursā iegūto 3. vietu dalībnieku vērtējumā un 
2. vietu tiesnešu vērtējumā. Auto modeļus zēni gatavo-
ja vairākas nedēļas skolotāja Ilmāra Priekuļa vadībā.

Savukārt skolēni M. Silenieks no 9. klases un 
A.Ločmelis no 6. klases piedalījās starpnovadu sacensī-
bās dambretē Ogres kultūras namā.

Kultūras namā „Lielvārde“  notika Lielvārdes un Ķegu-
ma novadu skolu bērnu darbu izstāde „Sveiciens saulei 
un māmiņai“, kurā piedalījās pirmsskolas un 1.–9. kl. 
skolēni ar mājturības stundās veidotiem darbiem. Pal-
dies skolotājiem B.Otto, I.Priekulim, E.Ķervānei, A.Lācei, 
I.Peismalietei par bērnu sagatavošanu izstādei.

Savus talantus skolēni attīstīja arī skolas ārpusstundu 
nodarbībās un aktivitātēs.

Teātra pulciņa skolēni uzveduši lugu „Rācenis”, kuru 
parādīja arī Jumpravas bērnudārza mazajiem bērniem. 
Uz 9. klases pēdējo zvanu teātra pulciņa dalībnieki spē-
lēja teātri „Uzmanību – Sivēns!”. Pulciņa skolotāja Silvija 
Raga ieguldīja lielu darbu ne tikai, lai iemācītu lugas 
tekstu, bet arī kopīgi ar skolēniem gatavoja krāšņus tēr-
pus visiem lugas varoņiem.

Jumpravas speciālā internātpamatskola 2014./2015. mācību gadā 
uzņem izglītojamos sekojošās programmās:

• speciālajā pirmsskolas izglītības programmā
 (programmas kods 01015811, 01015911)
• speciālajā pamatizglītības programmā 1.–9.klasei
 (programmas kods 21015811, 21015911)
• profesionālās pamatizglītības programmā „Būvdarbi”, iegūstot
 kvalifikāciju „Remontstrādnieks”, apmācības laiks 2 gadi;
• profesionālās pamatizglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi”
  iegūstot kvalifikāciju „Pavāra palīgs” apmācības laiks 2 gadi.

Pieteikties pa tālruni 29424581 vai 65057518
Adrese: Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads,

LV-5022, e-pasts: jumsi@oic.lv

Četras reizes gadā tiek svinētas skolēnu dzimšanas 
dienas. Tās svinam kopā ar pieaicinātiem viesiem, kuri 
sniedz muzikālu dāvanu jubilāriem. 

Pie rudens jubilāriem ciemos atbrauca leļļu teātris 
ar izrādi „Ielāps”. Ziemas jubilāri sagaidīja leļļu teātri no 
Burbuļciema ar izrādi „Par sapnīšiem”. Pie pavasara ju-
bilāriem ciemojās Lielvārdes kultūras nama ansambļa 
„Mikauši” mazie dziedātāji. Vasaras jubilāri sagaidīja 
Jumpravas bērnudārza „Zvaņiņš” mazos dejotājus. 

Visu mācību gadu skolā notika jau par tradīciju kļu-
vušie mācību priekšmetu pasākumi, kurus vada mācību 
priekšmetu skolotāji. Piemēram, latviešu valodas pasā-
kumā notika izteiksmīgās runas konkurss, kurā piedalī-
jās bērni no pirmsskolas grupas līdz 4. klasei.

Jau trešo gadu skolā notiek sporta sacensības „Spor-
ta laureāts”, kuras organizē un vada skolotāja Rita Puče-
kaite. Skolēniem ir iespēja spēlēt dambreti, mest šaut-
riņas, basketbola soda metienus, izpildīt florbola spēles 
elementus, spēlēt novusu. Kopvērtējumā izvirzījās 7 
labākie skolēni, kuri kā balvu saņems braucienu uz Līvu 
akvaparku. 

Visi skolas skolēni piedalījās matemātikas pasākumā 
„Skaitļu valstībā”, kurā katrai klasei bija iespēja parādīt 
savu atjautību un erudīciju matemātikas uzdevumu la-
birintos.

Katru gadu labprāt skolēni piedalās laimes spēlē „Brī-
numu lauks”, kurā, griežot lielo ripu, ir jānosauc burts 
un jāatmin apslēptais vārds. 

Arī mācību ekskursijās skolēni ir braukuši. Septembrī 
visi skolas skolēni apmeklēja bērnu un jaunatnes zināt-
nes centru „Z(in)oo” Cēsīs. Arodklase, apgūstot pavāra 
palīga profesiju, iepazinās ar pavāra darba organizāciju 
Jumpravas konditorejas cehā, kafejnīcā „Panna” Lielvār-
dē un Jumpravas vidusskolas ēdnīcā. Remontstrādnie-
ka aroda apguvēji apmeklēja būvniecības izstādi Ķīpsa-
lā „Māja. Dzīvoklis. 2013”.

Esam apmeklējuši dabas parku Birzgalē un trušu ka-
raļvalsti Lēdmanē. 4. klase devās ekskursijā uz izziņas 
un eksperimentu centru „Lielvārdi”, kur, praktiski darbo-
joties, veica dažādus eksperimentus. Savukārt Ķeguma 
HES skolēni iepazinās ar elektroenerģijas ražošanu. Šo 
mācību gadu noslēdza ekskursija un Lielvārdes lidlauku.

Lai visiem saulaina vasara un daudz piedzīvojumu, 
septembrī atkal gaidīsim visus skolā! 

Sasniegumi Jumpravas speciālajā 
internātpamatskolā

Pie Jelgavas pils. Foto no skolas arhīva.

Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi”. Foto no skolas arhīva.

Sandra Roga
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Brīvprātīgā darba iespējas
Jaunietis vecumā no 13–25 gadiem brīvprātīgo darbu novadā var veikt valsts vai 

pašvaldības iestādē, biedrībā vai nodibinājumā. Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības 
darbs, kas vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja 
zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību. Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot 
peļņas gūšanas nolūkā. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās jomās, piemēram, sociālā 
aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra 
un izklaides pasākumi u.c. Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts veids, kā iedzīvotāji 
iesaistās sabiedriskajā dzīvē un uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

Lai uzsāktu brīvprātīgo darbu, jaunietis var izņemt brīvprātīgā darba uzskaites 
grāmatiņu „Brīvprātīgais Lielvārdes novadā” pie jaunatnes lietu speciālistes Lielvār-
des novada jauniešu informācijas punktā, Ausekļa ielā 3, Lielvārdē. Sakrājot noteiktu 
stundu skaitu, jaunietis saņems apliecinājumu, kas apstiprinās iegūtās prasmes, ie-
maņas un darba pieredzi. Šis apliecinājums varēs kalpot kā pirmās darba pieredzes 
apliecinājums, ko varēs pievienot arī savam CV.

Lai uzzinātu par aktuālākajiem brīvprātīgā darba piedāvājumiem, jaunieši aicināti 
reģistrēties brīvprātīgā darba veicēju datu bāzē. To iespējams izdarīt šeit: http://ejuz.
lv/lielvardesbrivpratigais. Reģistrējoties palielinās iespēja daudz ātrāk un efektīvāk 
uzzināt par iespējām veikt brīvprātīgo darbu novadā. Šobrīd pieejama arī datu bāze ar 
vietām mūsu novadā, kurās var veikt brīvprātīgo darbu (www.lielvarde.lv/jauniesiem).

Aicinu jauniešus, kuri ir ieinteresēti brīvprātīgā darba veikšanā, reģistrēties brīv-
prātīgā darba veicēju datu bāzē. Iesniegtā informācija nekur netiks publiskota un 
nebūs pieejama trešajām personām. Jautājumu gadījumā vērsties pie jaunatnes lietu 
speciālistes Renātes Mencendorfas, rakstot uz renate.mencendorfa@lielvarde.lv vai 
zvanot 29452874. 

Jumpravas vidusskolas skolēni 
viesojas domē pasākuma 

„Saldējums ar lielajiem’’ ietvaros
Anita Saka

28. maijā pasākuma „Saldējums ar lielajiem” ietvaros domē viesojās Jumpravas vi-
dusskolas 4. klases audzēkņi, lai iepazītos ar domes un deputātu darbu un varbūt 
mainītu savus priekšstatus par bargo un nepieejamo lielo cilvēku kopīgi ēdot saldē-
jumu un runājot par dzīvi. 

Draudzīgā atmosfērā ar skolēniem tikās Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Troska, lai nedaudz pastāstītu par deputāta darbu, ikdienu domē un vēlāk aktu 
zālē atbildētu uz bērnu uzdotajiem jautājumiem, no kuriem daži bērna pasaulē svarī-
gi jautājumi, tādi kā „Kāds ir Jūsu mīļākais dzīvnieks”, daži pieaugušo pasaulei aktuālā-
ki jautājumi tādi, kā „Vai Jūs paaugstināsiet algu Jumpravas pagasta pedagogiem”.

Pasākumu ievadīja uzdevums – bērniem bija jāuzzīmē savs priekšstats par to, kāds 
ir deputāts, lai fiksētu „pirms”, bet „pēc” vēlamā gadījumā noslēgtos ar priekšstatu 
maiņu par deputāta tēlu.

Personīgi novērojumi gan liecina, ka nepieejamā, lielā cilvēka priekšstats ir saglabā-
jies tikai mūsu (pieaugušo) prātos, jo, redzot bērnu nepiespiesto izturēšanos, jādomā, 
ka mēs paši šo mītu uzturam dzīvu, savukārt bērni, zinot spēles noteikumus, mums 
par iepriecinājumu savus priekšstatus sarunai atvēlētajā pusstundā arī nomainīja.

Atvadoties priekšsēdētājs aicināja bērnus vairāk lasīt grāmatas, kā to savā bērnībā 
darījis arī pats. 

Nometnes veids Nosaukums,
tematika

Bērnu ve-
cums, skaits Atrašanās vieta Norises laiks Nometnes vadītājs 

(dati) Apraksts

Diennakts 
nometne (ārpus 
telpām, slēgta)

Jaunsargu nometne 
„Apgūto teorētiski – 
pielieto praktiski”

12–18 g.
56

„Lapegles”, Lēdmanes 
muiža

06.06.14.–
08.06.14.

Jānis Leidums
t. 26466059 Militāri patriotiska nometne.

Diennakts 
nometne (ārpus 
telpām, slēgta)

Ogres un Bauskas gar-
nizona ģenerāla Pētera 
Radziņa kausa izcīņa 
starp skolu jauniešiem

12–18 g. 
100

„Lapegles”, Lēdmanes 
muiža

27.06.14.–
28.06.14.

Normunds Raubiška
t. 28347630 Militāri sportiskas sacensības.

Dienas nometne 
(telpās un ārpus 
telpām, slēgta)

Izglītojošā atpūtas 
nometne „Zaļā cepure”

7–14 g.
50

Sociālais Dienas aprūpes 
centrs, Lielvārde

30.0614.–
11.07.14.

Vita Saleniece-
Šmaukstele
t. 26479458, 
65053895

Izglītojoša un atpūtas nometne. 

Diennakts Dabas saite – dzīvo 
mežā

10–14 g.
30 Lēdmanes pamatskola 28.06.14.–

02.07.14. Asnāte Avotniece Bērni apgūs zināšanas par mežu un tā 
izmantošanu.

Diennakts nometne
(telpās, slēgta)

Zaļās planētas Sienāža 
noslēpums

8–13 g.
24 Kaibalas pamatskola; 13.07.14.–

19.07.14.
Renāte Ziedone
t. 29385538

Nometnes laikā notiks 2 radošās darbnī-
cas – Zaļā dabas un Keramikas, ekskursijas.

Diennakts Vides āra nometne 
„Deviņvīru spēks”

13–15 g.
20

„Druvas”, Lēdmanes 
pagasts, „Zilais krusts” 
teritorija 

07.07.14–
11.07.14.

Gints Trēziņš
t. 29215725

Dalībnieki veiks komandu uzdevu-
mus, būs iespēja nobraukt pa virvēm, 
iepazīties ar Trušu karalisti.

Diennakts
Nometne bērniem ar 
īpašām vajadzībām.
Gada tēma – „Pasakas”

7–18 g.
20

Kaibalas skola, Lielvārdes 
novads

20.07.14.–
27.07.14.

Ginta Slišāne,
Edgars Mucenieks
t. 29892229

Bērniem būs iespēja apgūt pasaku 
rakstīšanu, veidot ilustrācijas un 
apzināties savus talantus.

Dienas Vides nometne „Mana, 
tava, mūsu Daugava”

12–15 g.
25

Edgara Kauliņa 
Lielvārdes vidusskola 

11.08.14.– 
17.08.14.

Aigars Kruvesis
t. 29293609

Dalībnieki izzinās dabu, pētīs Daugavā 
ieplūstošo upju tīrību. Notiks ekskursija 
uz Salacas ielejas dabas parku.

Diennakts 
nometne (āra,
ar pārgājieniem)

Sporta un atpūtas 
nometne 11–16 g. Klapkalnciems, Engures 

pagasts
18.08.14.–
22.08.14.

Aigars Kruvesis
t. 29293609 Dalībnieki apgūs tūrisma, pašaizsardzī-

bas un āra dzīves skolas ABC.

Dienas
Vides pozitīvā ietekme 
uz veselību
„Zaļā Jumprava”

10–13 g.
25

Jumpravas Sociālais 
dienests, 
„Līdumi”

19.0814.–
24.08.14.

plkst. 10.00–16.00

Marina Ivanova
t. 26332744, 
65057414

Mazie pētnieki izzinās dabas parādības, 
iepazīs meža un pļavas dažādību.

DARBS AR JAUNIEŠIEM NOVADĀ

Jumpravas vi dusskolas 4. klase ar Lielvārdes novada domes priekšsēdētāju Aivaru Trosku
un Jaunatnes lietu speciālisti Renāri Mencendorfu. Autores foto.

Vasaras nometnes Lielvārdes novada pašvaldības bērniem un 
jauniešiem 2014. gada vasarā

Novadā tiks īstenots projekts 
„Jaunietis ne-formāls!”

Lielvārdes novada pašvaldība ieguvusi finansējumu Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūras organizētajam projektam „Atbalsts jauniešu centra darbības no-
drošināšanai Lielvārdes novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās 
aktivitātes jauniešiem „Jaunietis ne-formāls!””.

Projekta aktivitātes paredzētas 13–25 gadus jauniem novada jauniešiem visas va-
saras garumā, tā mērķis – veicināt Lielvārdes novada jauniešu izpratni par neformālo 
izglītību, nodrošinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, attīstot dzīvei un darba tirgum 
nepieciešamās kompetences un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto Liel-
vārdes novada jauniešu sociālo iekļaušanu. Projekta ietvaros plānots pārgājiens jau-
niešiem kopā ar deputātiem, laivu brauciens ar nakšņošanu teltīs, uzņēmumu „Lūšu 
drava”, “„GM Helihopters” apmeklējums, velobrauciens un dalība radošajās darbnīcās 
Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārdi”.

Jaunieši tiek aicināti sekot līdzi projekta aktivitātēm un pieteikties www.lielvarde.
lv/jauniesi, kā arī sociālajos tīklos twitter.com/lielvardesjd un www.draugiem.lv/liel-
vardesjd. 
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Paldies par piederības
sajūtu un prieku! 

Beata Kempele

25. maijā, noslēdzot „Pūpolīša” nodarbību sezonu, deju kolektīva vadī-
tāja Iluta Mistre uzdāvināju dzīvespriekā dzirkstošus svētkus mazākajiem 
dejotājiem un viņu vecākiem. Vecāki atveda bērnus uz pasākumu, un paši 
tīksmi ieņēma vietas ēnā uz soliņiem, cerot, ka tagad varēs mierīgi noska-
tīties, kā bērni dejo vai iet rotaļās. 

Taču atskanēja kolektīva vadītājas aicinājums vecākiem pārsēsties uz 
krēsliem saliņā. Mūs gaidīja pārsteigums – Iluta asprātīgi iesaistīja dejās 
visus vecākus. Nācās dejot, lidot un sist plaukstas. Lieliski ar savu uzde-
vumu tika galā mazo Pūpolēnu tēti – tieši viņi saņēma skaļākos skatītāju 
aplausus. Visa saliņa burtiski pulsēja vienotā, sirsnīgā ritmā – liekot visiem 
justies piederīgiem lielajai „Pūpolīšu” ģimenei. 

Bija aizkustinoši redzēt, kā „Pūpolīša” jauniešu grupas meitenes sirsnīgi 
rūpējās par mazajiem dejotājiem – atvedot viņus uz saliņu, uzsienot laka-
tiņus, lai pasargātu no karstajiem saules stariem, piedāvājot padzerties. 
Jauniešu grupa iepriecināja mūs arī ar vienu aizrautīgu deju. 

Pasākuma noslēgumā zilajās debesīs uzlidoja desmiti krāsainu balonu – 
katrs ar mazo dejotāju sapņiem un vēlējumiem. Lai tie visi piepildās!

Sirsnīgs paldies, Iluta, par svētkiem sirdij un brīnišķīgām izjūtām – prie-
ku par piederības un vienotības sajūtu, aizkustinājumu par mazo dejotāju 
priekšnesumiem un iespēju pašiem izkustēties un priecāties, dejojot ar 
saviem bērniem.

Gaidām nākamo deju nodarbību sezonu! 

Jaunas tradīcijas aizsākums – 
Rembates parka svētki 

Baiba Ozoliņa, kultūras nama „Lielvārde” kultūras pasākumu organizatore

1. jūnijā patīkamās noskaņās aizvadījām pirmos Rembates parka svētkus, kuru laikā svinējām 
Starptautisko bērnu aizsardzības dienu un vasaras sezonas sākšanos. 

Liels paldies par finansējumu Lielvārdes novada pašvaldībai un svētku atbalstītājiem un da-
lībniekiem:
•	 SIA „Veina Plus”, Lielvārdes pamatskolas talantiem – vokālajam ansamblim „Taurenīši”, te-

ātra pulciņam, „Jauno pētnieku” un „Dabas draugu” pulciņam, pasaku stāstniekiem Lāsmai 
Ločmelei, Renātei Burakai, Keitai Kristīnei Vanagai, Kristiānai Tukišai, zvanu ansamblim, 
blokflautu ansamblim, anekdošu stāstniekiem Madarai Laua, Līnai Evelīnai Krūklei, Kristīnei 
Mūrniecei, burvim Tomam Antonam;

•	 Skolotājām Ingai Blumfeldei, Santai Mežvēverei, Ivetai Bitei, Inesei Rancānei un Sandrai Pē-
tersonei;

•	 E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas teātra grupas „Bumbulis” dalībniekiem un vadītājai Aijai 
Krompānei, modes skates meitenēm un vadītājai Jolantai Zarānei; 

•	 Aigai Kriņģelei un palīgiem, kas darbojās mākslas radošajā darbnīcā;
•	 Dzintaram Kaņepam un dambretistiem;
•	 Bērnu vokālajai studijai „Mikauši”, sieviešu vokālajam ansamblim „Pusnakts stundā”, vadītā-

jai Baibai Kleperei un koncertmeistaram Antonijam Kleperim;
•	 Lielvārdes mūzikas skolas audzēkņiem un viņu skolotājiem – Intai Saulītei, Laumai 

Bērzai,Agnesei Puriņai, Maigonim Makaram un direktorei Mārītei Puriņai;
•	 Netradicionālo deju kolektīvam „Harmonija” un vadītājai Agitai Ziediņai;
•	 Lielvārdes Amatnieku brālībai – Rūtai Krūmiņai un Inesei Ceimerei;
•	 Agrim Liepiņam, Genovefai Porietei, Kārlim Lišmanim un Lielvārdes pilsētas bērnu bibliotē-

kas bibliotekārītēm; 
•	 Improvizācijas teātrim „5 uz perona”, „Jaunlīči plus” par zirgu izjādēm, „Odziņas atrakcijām” 

par ponicikliem un velokartiem;
•	 Inesei Prisjolkovai par iedvesmojošo semināru. 

KULTŪRA

Vari pārsteigt, tikai izejot no pierastajiem rāmjiem� Turpinājums no  1. lpp.

Kad saņēmu uzaicinājumu uz konkursu, nolēmu – ir 
jābrauc, jo tā vienmēr ir iespēja pieredzēt kaut ko jau-
nu, iepazīstināt citus ar saviem darbiem, sajust jaunās 
idejas un citas valsts tradīcijas. 

Itāļi mūs sagaidīja ļoti viesmīlīgi, visa pilsēta šīs di-
vas dienas dzīvoja festivāla noskaņās – iedzīvotāji bija 
dekorējuši savus iekšpagalmus un atvēruši tos apska-
tei, rotājuši balkonus, vecpilsētas centrālajā ielā notika 
floristu un modes mākslinieku demonstrējumi, radot 
svētku, īpašas kopības un itāliskas bezrūpības noskaņu. 

Mēs braucām uz konkursu, zinot tikai pirmos divus 
uzdevumus – būs jāveido pušķis par tēmu Lečes baroks 
un jādekorē statuja. Nācās studēt mākslas vēsturi, izplā-
nojām pušķi, sagatavojām un vedām līdzi materiālus. 
Pirmais darbs radīja daudz jautājumu – kas ir pušķis žū-
rijas un daudzo konkursa dalībnieku izpratnē? Katram 
par to savs priekšstats. Visu nosaka konkursa žūrijas 
priekšsēdētājs, līdzīgi kā sportā – tiesnesis. 

Otrs uzdevums bija izveidot kompozīciju ar privāta 
mākslas muzeja eksponātiem. Mēs izlozējām sēdošas 
Nīlas dievietes skulptūru ar lotosa ziedu uz galvas. Do-
mājām, kā viņu lai izgreznojam – skulptūra izskatījās 
ļoti neparocīga dekorēšanai. Paļāvāmies uz to, ka ideja 
atnāks. Staigājot pa Lečes vecpilsētu, daudzviet redzē-
jām, kā tiek tirgotas rokassomiņas, kurām pēc pircēja 
vēlēšanās tiek pielikti zīmoli Prada, D&G un citi. Sapra-
tām – mūsu Nīlas dievietei būs rozā Pradas rokassomi-
ņa! Krāmu bodītē atradām lietotu zeltīta papīra paplāti 
un trīs skrūves. Nu mums bija viss, kas nepieciešams. 

Itāļiem mūsu darbs ar Pradas rokassomiņu ļoti pati-

ka, žūrija par šo darbu mums piešķīra trešo vietu, un arī 
mēs pašas bijām priecīgas par realizēto ideju. 

Jau labāk saprotot, ko žūrija gaida no konkursa da-
lībniekiem, trešo uzdevumu izpildījām tai par prieku – 
darbu ar veco velosipēdu veidojām sarežģītā tehnikā. 

Konkurss notika priekšpilsētā, pateicoties tam, dar-
bam nepieciešamos materiālus ar meitu Daci vācām 
pilsētas apkaimē, atradām un salasījām vīģes, eikalip-
tus, cūku pupu pākstis, nācām mājās pilnām somām kā 
no tirgus. 

Šajā konkursā ir gūtas ļoti labas emocijas – atbrauc 
mājās un atkal vari strādāt.

Tagad ļoti gaidu braucienu uz Muhu salu uz kursiem 
pie slavenā igauņu florista un dizainera Taivo Pillera. 
Vide te ir vienreizēja! Mākslinieks dod ļoti interesantus 
uzdevumus – ar vienkāršiem materiāliem attēlot ideju, 

piemēram – līgavas pušķi kā kustību. Te notiek īstas ide-
ju vētras, savstarpēja bagātināšanās un izkāpšana no 
tradicionālajiem rāmjiem, paplašinās redzesloks. 

Ja dziedātājiem ir prieks kopā dziedāt un dejotājiem 
– dejot, tad floristiem ir prieks sanākt kopā un kaut ko 
foršu uztaisīt. „Vindas” jaunās meitenes tagad gatavojas 
braukt uz Ventspils straptautisko ziedu paklāju festivā-
lu, piedalīsimies arī „Rožu svētkos” Tukumā.

Lielvārdes novada svētkos Rembates parkā notiks 
Starptautiskais floristu festivāls „Dzīves ģeometrija”, 
kurā tiks veidoti latvju zīmēm veltīti objekti. Nāciet ska-
tīties un novērtēt profesionālu meistaru veikumu! 

Ne velti to uzsveru – redzu, ka Latvijā ļoti krītas flo-
ristu profesionalitāte, dažādos kursos iegūtās zināšanas 
nav pietiekamas, lai cilvēki varētu profesionāli strādāt.

Floristi ir Amatniecības kameras biedri, un tikai 
Amatniecības meistara diploms apliecina mūsu profe-
sionalitāti. Šobrīd kā floristu apvienības valdes locekle 
strādāju darba grupā, kur pārveidojam floristu profesi-
jas standartu, gribam panākt, lai kursus varētu pasniegt 
tikai amata meistari, lai darbu vērtēšanas kritēriji, ter-
minoloģija būtu vienota, lai celtos floristu darba kvali-
tāte. Mūsu Amatniecības kameras meistara diploms ir 
liels ieguvums, pie mums brauc mācīties no Krievijas, 
Ukrainas, Baltkrievijas, un iegūst Eiropas Savienībā at-
zītu florista diplomu.

Lai mēs paliktu pasaules līmenī, mums ļoti daudz jā-
mācās, jābrauc uz semināriem, jādomā netradicionāli, 
jo tu vari pārsteigt kādu, tikai izejot no pierastajiem 
rāmjiem.”  

Katrs balons aiznesīs sev līdzi kādu mazu sapni. Viestura Masuļa foto.

Dambretes turnīrs Rembates parka svētkos. Radošas darbnīcas. Gitas Kārkliņas foto.

Indras un Daces veidotā kompozīcija ar veco velosipēdu.
 Foto no Indras Jaundālderes fotoalbuma.
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Mūsu labākos florbolistus sumina Rīgā 
Ritvars Raits

6. jūnijā Rīgas Latviešu biedrības nama Līgo zālē notika Latvijas Florbola savienības (LFS) rīkotā 
2013./2014. gada sezonas labāko spēlētāju, treneru un tiesnešu sveikšana un apbalvošana. Starp 
sveiktajiem bija arī vairāki mūsu lielvārdieši.

Sporta kluba „Lielvārde” valdes priekšsēdētājs Ansis Kusiņš no Latvijas Olimpiskās komitejas ģe-
nerālsekretāra Žorža Tikmera rokām saņēma atzinības rakstu par vīriešu komandas „Lielvārde” startu 
Čempionvienību kausa izcīņas turnīrā. Lielvārdiešiem arī vairākas individuālās balvas: vecuma grupā 
ZU10 par labāko uzbrucēju atzīts Oskars Tūtāns, vecuma grupā ZU12 labākā vārtsarga balvu saņēma 
Lauris Kārkliņš, vecuma grupā ZU14 labākā uzbrucēja gods tika Rūdim Žukelim, bet vīriešu Virslīgas 
komandas „Lielvārde” labās malas uzbrucējs Aivis Kusiņš tika iekļauts simboliskajā izlasē. Iļja Naza-
rovs, kurš tikai sezonas vidū uzņēmās vīriešu Virslīgas komandas „Lielvārde” vadību, saņēma balvu 
kā labākais treneris.  „Ogres Vēstis Visiem”

SPORTA ZIŅAS

Sporta kluba „Lielvārde” laureāti: Oskars Tūtāns (no kreisās), Iļja Nazarovs, Ansis Kusiņš,
Aivis Kusiņš un Rūdis Žukelis. Pēc balvas nebija ieradies Lauris Kārkliņš. Ritvara Raita foto.

3. vietu lodes grūšanā ieguva lēdmanietis 
Dinārs Pilmanis. Ritvara Raita foto.

„Sporta laureāta” pasākumā apbalvoti labākie novada sportisti un sporta skolotāji
Cīņas sporta veidu pārstāvji:

Aigars Kruvesis – 3. vietas ieguvējs Karatē čempionā-
tā Serbijā;
Didzis Nemme – 6. vietas ieguvējs Pasaules karatē 
čempionātā JKA Serbijā;
Alise Gaiķe – 7. vietas ieguvēja Pasaules karatē JKA 
čempionātā Serbijā;
Paula Nemme – 1. vietas ieguvējs Latvijas JKA karatē 
čempionātā Jelgavā;
Kristaps Krastiņš – 2. vietas ieguvējs Latvijas JKA ka-
ratē čempionātā Jelgavā. 
Spēcīgie un izturīgie:
Kārlis Strods – 2. vietas ieguvējs 2014. gada 4. maija 
Stipro skrējienā;
Komanda „Lielvārde” (Kristaps Šaka, Agris Pikšens, 
Aigars Delvers, Arita Meņģe) 5. Vietas ieguvēja starp 
920 komandām un 3. vietas ieguvēja starp pašvaldī-
bu komandām;
Ints Pātaga – 3. vietas ieguvējs „Vislatvijas spēka dienā”;
Mikus Laganovskis („AD Fitness Lēdmane”) – 2. vietas 
ieguvējs „Lielvārdes novada kausa izcīņā, 2. vietas ie-
guvējs sacensībās Ķeizarmežā; 
Jānis Dzērve – 3. vietas ieguvējs Latvijas atklātā čem-
pionāta Smagatlētikas sacensībās; 
Dzintars Roga – 1. vietas ieguvējs Latvijas atklātā 
čempionāta Smagatlētikas sacensībās. 

Vieglatlēti: 
Jānis Zelģis – 1. vietas ieguvējs LR ziemas čempionā-
tā soļošanā 2 km distancē;
Ērika Bogdānova – 3. vietas ieguvēja LR ziemas čem-
pionātā soļošanā;
Samanta Lidere – 3. vietas ieguvēja LR čempionātā 
augstlēkšanā „A” grupā;
Santa Gerasimova – 1. vietas ieguvēja augstlēkšanā 
SS „Arkādija” atklātajās sacensībās vieglatlētikā;
Matīss Gržibovskis   – 3. vietas ieguvējs SS „Arkādija” 

atklātajās sacensībās vieglatlētikā, 3. vietas ieguvējs 
Izturības trīscīņā;
Jānis Gržibovskis – 3. vietas ieguvējs SS „Arkādija” 
atklātajās sacensībās Vieglatlētikā, 3. vietas ieguvējs 
augstlēkšanā;
Ričards Cepličs – 3. vietas ieguvējs lodes grūšanā SS 
„Arkādija” atklātajās sacensībās vieglatlētikā; 
Veronika Jakušonoka  – 2. vietas ieguvēja  trīscīņā SS 
„Arkādija” atklātajās sacensībās vieglatlētikā; 
Elīza Lemberga – 2. vietas ieguvēja trīscīņā SS „Arkā-
dija” atklātajās sacensībās vieglatlētikā; 
Lēdmanes pamatskolas komanda (Santa Didriksone, 
Annija Leleva, Elīna Šmata, Jogita Baltmane) 2. vietas 
ieguvēja Jēkabpils Republikas skolēnu finālsacensī-
bās;
LNSC stafešu komanda (Elīza Lemberga, Sintija Lob-
laika, Veronika Jakušonoka, Nikita Dzendzerovskis, 
Toms Jēkabsons, Matīss Gržibovskis) 3. vietas iegu-
vēja stafetē;
Kristīne Kuka – 1. vietas ieguvēja nūjošanā SN grupā 
sacensībās „Skrien Latvija” Biķerniekos.

Airētāji:
Pēteris Viļums – 3 zelta medaļu ieguvējs Latvijas jau-
natnes olimpiādē 2000 m, 1000 m, 500 m airēšanā 
Jūrmalā, Priedaines distancē;
Elvis Grunavs-Grunovs – 2. vietas ieguvējs Latvijas 
jaunatnes olimpiādē 500 m airēšanā Jūrmalā, Prie-
daines distancē.

Novada sporta, brīvā laika un veselības stiprināša-
nas sporta veicinātāji:

Basketbola komanda ELVI/LIELVĀRDE – 1. vietas ie-
guvēji Lielvārdes novada čempionāta 2013/2014. 
sezonā, Ogres novada čempioni 2. līgā;
Basketbola komanda „Lielvārdes novada sporta 
centrs”;
Basketbola komanda „Lāčplēsis”;

Lielvārdes novada florbola komanda „AVENS”;
Komanda LNSKF – novada basketbola sacensību at-
balstītāji. 

Florbolisti: 
Florbola komanda „Lielvārde” – Champions-cup 
2013” dalībniece, Latvijas 2013./2014.gada sezonas 
virslīgas vicečempioni. 
Komandas “Lielvārde” treneris Ilja Nazarovs – labā-
kais treneris 2013./ 2014. gada sezonā Latvijā.
ZU-12 vecuma florbola komanda – 20. Latvijas bērnu 
un jauniešu čempionāta uzvarētāji;
ZU-14 vecuma florbola komanda – 20. Latvijas bēr-
nu un jauniešu čempionāta uzvarētāji, nominācijas 
„Labākā komanda 2013./2014.gada sezonā” ieguvēji.

Lielvārdes novada sporta centra 2013./2014. mācī-
bu gada absolventi:
Oskars Duļkins, Raimonds Krūmiņš, Juris Latišs, Ga-
tis Liņģis, Armands Osis (treneris Pēteris Imšs), Oskars 
Dūdens, Nauris Karāns, Olivers Artūrs Lazdiņš, Matīss 
Pēteris Polis, Juris Tretjakovs, Raivo Jānis Tauriņš, Ralfs 
Jonikāns, Kristaps Kukulis, Edgars Tomsons (treneris 
Zintis Bergmanis), Agnis Lazdiņš, Gerda Sedoja, Valen-
tīns Jakušonoks, Dinārs Pilmanis, Armands Valainis (tre-
neris Jevgeņijs Liepa).
Liels paldies visiem treneriem, sporta skolotājiem 
un atbalstītājiem:
Zintim Bergmanim, Dzintaram Kaņepam, Iļjam Naza-
rovam, Pēterim Imšam, Jevgeņijam Liepam, Kasparam 
Kreimanim, Ivetai Puķītei, Aigaram Kruvesim, Jānim Vil-
helmam Vucānam, Dinai Korpei-Jefremovai, Rihardam 
Šorendo; jaunajiem sporta speciālistiem, kuri sāk lauzt 
ceļu uz lielajiem panākumiem, basketbola trenerim Pē-
terim Tomsonam, florbola un futbola trenerim Jānim 
Salcevičam; Lielvārdes novada pašvaldībai par finansiā-
lo atbalstu pasākuma organizēšanā! 

� Turpinājums no  1. lpp.

Lielvārdes čempione florbolā –
komanda „Avens” 

29. maijā ar spēlēm par medaļām noslēdzās Lielvārdes novada 14. atklātais čempionāts florbolā. 
Čempionu kausu izcīnīja komanda „Avens”, kas pirms gada tika pie tāda paša panākuma, startējot ar 
nosaukumu „Kei, kei, kei (:”.

14. čempionātā startēja 10 komandas, kas pārstāvēja ne vien Lielvārdi, bet arī Rembati, Ogri, Ikšķili 
un pat Aizkraukli. Līdz pusfinālam tika četras labākās: „Avens”, „Rembate”, „FK Oši” un „Florbols Labākais”. 
Divas pēdējās zaudēja pusfināla kārtā, tāpēc varēja savā starpā dalīt bronzas godalgas. „FK Oši” un „Flor-
bols Labākais” duelis pamatlaikā noslēdzās neizšķirti, bet pēcspēles metienos triumfēja un bronzas 
medaļas saņēma komanda „FK Oši” ar Jānis Mūrnieku, Kārli Vitkovski, Mārtiņu Zaikovski, Jāni Delveru, 
Sandri Delveru, Aigaru Delveru, Vladislavu Kozlovski, Sandi Mihailovski, Didzi Melli, Niku Buraku, Ralfu 
Jonikānu, Ģirtu Zālīti, Normundu Krūmiņu, Jevgeņiju Kondrašovu un Ronaldu Zvidriņu sastāvā.

Spēlē par čempionu kausu „Avens” jau pirmajā periodā ielika pamatus savam panākumam (5:1), bet 
visā mačā triumfēja ar 7:2. „Rembatei” (Kaspars Mudelis, Ervīns Torsters, Oskars Gūte, Artūrs Skadiņš, 
Rinalds Vaiders, Edijs Veidemanis, Jānis Salcevičs, Ojārs Ūdris, Aigars Liepiņš, Toms Akmentiņš, Viktors 
Aleksejevs, Oskars Dūdens, Sandis Isjomins, Artis Viļumsons un Gatis Ikars), šoreiz jāsamierinās ar sud-
raba medaļām. Par Lielvārdes novada čempioniem kļuva komandas „Avens” florbolisti: Toms Akmeņ-
lauks, Andris Virsnītis, Jānis Virsnītis, Jānis Malzubs, Raimonds Zemzāle, Pēteris Imšs, Mārtiņš Mednis, 
Antons Žuks, Guntis Ločmelis, Mihails Kostusevs, Juris Dubovskis, Imants Kleinbergs, Ansis Kusiņš un 
Iļja Nazarovs. Turnīra rezultatīvākā spēlētāja balvu saņēma Kristers Puķītis no komandas „Grandi”, ku-
ram 32 (23+9) punkti.  „Ogres Vēstis Visiem”

Ritvars Raits

24. maijā Ogres stadionā 
norisinājās valsts mēroga 
sacensības – IAAF (Starp-
tautiskās Vieglatlētikas 
federācijas) „Jauno viegl-
atlētu diena 2014”. Tās ir sa-
censības Latvijas labākajiem 
1997.–1998. gadā dzimuša-
jiem sportistiem. Sacensību 
programmā bija skriešanas 
(arī barjerskriešanas) discip-
līnas, tāllēkšana, lodes grū-
šana un šķēpmešana. Liel-
vārdes novadu pārstāvēja 
lēdmanietis Dinārs Pilmanis, 
iegūstot 3. vietu lodes grūša-
nā ar rezultātu 12,15 m. 

Dināru Pilmani trenē Jevg-
eņijs Liepa. 

Lēdmanietis gūst godalgu
Jauno vieglatlētu dienā

Ritvars Raits
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Mīļi sveicam maijā
Lielvārdes novada

Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos 
Evelīnu, Lizeti JUMPRAVĀ,
Adrianu, Ādamu, Patrīciju,

Karlīnu, Aleksi, Annu,
Heinrihu, Sofiju LIELVĀRDĒ!

Sirsnīgi sveicam MAIJA jubilārus!

Paldies par jūsu mūža devumu!
Vēlam stipru veselību un vēl ilgus,

saulainus dzīves gadus!
Lielvārdes novada pašvaldības vārdā –

Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs Aivars Troska

Beidzot mums ir
pašiem savs veikals!

12. jūnijā Jumpravas pagasta Dzelmēs atvērts jauns 
pārtikas veikals „Elvi”.

Jāatzīmē, ka veikala Dzelmēs nav bijis sešus gadus, 
apkārtējo māju iedzīvotājiem ilgu laiku bija nācies sa-
mierināties ar šeit esošā benzīntanka veikala skopo 
piedāvājumu vai arī braukt iepirkties uz Lielvārdi vai 
Jumpravas centru.

„Tiem, kam mašīnas, varbūt tas nav tik ļoti svarīgi, 
bet cilvēkam bez sava transporta tas bija ļoti grūti, un 
beidzot mums ir pašiem savs veikals”, par jaunā veikala 
atvēršanu priecājās veikala apmeklētāja.

Pirmajā veikala darba diena tajā bija redzams jau pie-
mirsts skats – cilvēki stāvēja rindā. Piedāvātie produkti 
izskatījās svaigi un garšīgi, un to piedāvājums bija ba-
gātīgs.

Veikala īpašnieki ir novada uzņēmēji SIA „Māris un 
Co” īpašnieks Māris Mālmeisters un Zemnieku saimnie-
cības „Kumelītes” īpašnieks Pēteris Vilcāns. Uzņēmēji 
apgalvoja, ka centīsies, lai veikalā nonāktu pēc iespējas 
vairāk novadā ražoto preču.

„Kumelītes” šeit tirgos gan savus tradicionālos, gan 
jaunos gaļas izstrādājumus, kas vēl nav nonākuši citu 
veikalu plauktos, lai redzētu, vai tie patīk cilvēkiem. 
Arī SIA „Māris un Co” jaunos produktus pirmkārt varēs 
nopirkt Dzelmju veikalā. Te jau ir plašs gardo „Māris un 
Co” cepumu klāsts, un Māris Mālmeisters stāsta, ka tūlīt 
veikalā parādīsies arī pavisam jauns produkts – cepumi 
sēnītes, kas daudziem atgādinās viņu bērnību. 

70. dzimšanas dienā
Janīnu Pumpasi

JUMPRAVĀ
Mariju Brenci
Ņinu Ratnieci
Jāni Strazdu

Ausmu Šmiteri
LĒDMANĒ

Silviju Griķi
Ilzi Grīnbergu

Guntu Kamparzāli
Vilni Kazaku

Mihailu Nagli
Anitu Ružu

Mariju Vasiļevsku
Pēteri Zvidriņu

LIELVĀRDĒ

75. dzimšanas dienā
Stefanu Pūci

Feliksu Sazonovu
JUMPRAVĀ

Maigu Alupu
Nelli Kalačikovu
Antonu Ločmeli
Baibu Skļaminu

LIELVĀRDĒ

80. dzimšanas dienā
Jāni Kaminski

JUMPRAVĀ
Vilhelmu Barkovski

Jūliju Gaveiku
Jaņinu Ločmeli

Veroniku Loginu
Pēteri Mārānu

Veroniku Meļņičuku
LIELVĀRDĒ

85. dzimšanas dienā
Vilhelmu Eisaku
Laimdotu Ķepali

LIELVĀRDĒ

90. dzimšanas dienā
Vilmu Dzērvi

JUMPRAVĀ
Annu Strautāni

LIELVĀRDĒ

95. dzimšanas dienā
Staņislavu Bērziņu 

LIELVĀRDĒ

LIELVĀRDĒ 
19. jūnijā 16.00

pie kultūras nama „Lielvārde”
Lielvārdes novada senioru svētki

SIT JĀNĪTI VARA BUNGAS

20. jūnijā 14.30
Sociālā dienas centra pagalmā

Jāņu ielīgošana
Visi tiek aicināti piedalīties vienprātības komitejas 

priekšjāņu sēdē!
Ielīgotājus izklaidēs Senioru teātris, ansamblis 
„Lielvārdietes”, deju grupa „Sidraboti gadi”, būs 

bukstiņbiezputra un skābputra.

23. jūnijā 
Līgo svētki pie kultūras nama „Lielvārde”

  9.00 Zāļu gadatirgus
11.00 Ielīgošana kopā ar Birzgales Pūtēju orķestri
12.00 Līgo svētku ATRAKCIJAS un IZDARĪBAS
22.00 Lustīgas dejas līgo vakarā
 kopā ar DJ Ansi un Ilmāru

28. jūnijā 12.00
Bērnības svētki

LĒDMANĒ
Lēdmanes pamatskolas sporta stadionā

22. jūnijā 19.00 
Viktora Zemgala koncerts „Tikai tev”

Ieeja – EUR 3, pensionāriem, skolēniem – EUR 2.

Pie tirdzniecības centra
23. jūnijā 22.45 

Jāņuguns iedegšana un Jāņu nakts balle 
Spēlē mūziķu duets Marika un Druvis.

Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila
Romas katoļu draudzes baznīcā

29. jūnijā 13.00
Dievnama dibināšanas gadadienas

svētku dievkalpojums 

JUMPRAVĀ
Vasaras saulgrieži Jumpravā

17.02 Jumpravas aplīgošana
 (gājiens no Umurkumura, pilsētas centrā)
17.12 Zāļu tirdziņš – parkā
18.02 Vasaras Saulgriežu dienas atklāšana – parkā
18.02 – 20.02   Netradicionālās Vasaras Saulgriežu  
 tradīcijas (sētu aplīgošana, vainaga mešana,  
 Jāņu zāļu lasīšana, Līgo dziesmas, papardes  
 zieda meklēšana, pliko skrējiens u.c.)
21.02 Vainagu pasniegšanas ceremonija – estrādē
22.02 Lielā ugunskura aizdedzināšana – parkā
22.22 Zaļumballe kopā ar grupu
 „2PRO miles” – estrādē
00.22 Nakts futbols – parkā

Trijās Lielvārdes novada 
peldvietās veiktas peld-
ūdens pārbaudes – tajās 

peldēties atļauts
Lielvārdes novada pašvaldība sadarbībā ar Pār-

tikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zināt-
nisko institūtu „BIOR” veic ūdens tīrības pārbaudes 
Lielvārdes novada peldvietās: Rītupītes peldvieta, 
Austriņu ceļš un Daugavas iela Lielvārdē.

Pēc 4. jūnijā veiktajā pārbaudēm, veselības in-
spekcijas atzinums ir – visās trijās peldvietās pel-
dēties atļauts. Turpmāk ūdens pārbaudes vasaras 
periodā tiks veiktas katru mēnesi. 

Es stāvu un nezinu ko darīt. Ir manas mammas 
bēru diena, un es nezinu ko un kā darīt. „Mamma gan 
zinātu”, es domāju, un man noreibst galva.

Aiziet ziedonī cilvēkam, kurš pats vienmēr bijis daļa 
no tā, ir ļoti grūti. Zeme taču smaržo un aicina! Viss 
jāpaspēj – uzrakt, sasēt, sastādīt un pārstādīt. Lai vēl 
vairāk ziedētu! 

Mamma dusmojās par savu pēkšņo nevarību un 
dienām, kuras aizrit bez darba. Dabas ritums vienmēr 
bija pulsējis viņā, un mammai nepatika negaidītā 
nesaskaņa ar to. Ir ļoti, ļoti žēl, ka šim ziedonim mam-
ma vairs netika līdzi...

Paldies visiem, kas atcerējās un pieminēja mūsu 
mammu ļoti skaistā un ļoti skumjā maija dienā, kad 
atvadījāmies!

Antoņinas Kanceres piederīgo vārdā –
Dace Preimane

Tā aiziet mūsu mīļie, 
Aiziet no ikdienas rūpēm 
Mierā un klusumā prom. 

Paliek vien dvēseles gaisma...

Mierinošus vārdus un atbalstu sūtam mūsu
kolēģei Melitai Zakarei, atvadoties no mātes

Maigas Krēģeres uz mūžu.

Kolēģi no Dienas centra

Aiz Tevis dzīvība un gaisma paliek...

Lielvārdes novada Sociālā dienesta kolektīvs 
skumju brīdī ir kopā ar Melitu Zakari,

pavadot māti pēdējā gaitā.

Liels paldies visiem radiem, draugiem, kolēģiem, 
SIA „Mūžība” kolektīvam, īpaši Jurim un Pārslai Rei-
hleriem, SIA „Veina Plus”, īpaši vadītājai Natālijai 
un kafejnīcas kolektīvam, ka bijāt kopā ar mums 
smagajā stundā, izvadot pēdējā gaitā vecotēvu, 
tēvu un vīru Rembertu Krauzi. 

Pateicībā sieva, meitas, mazmeita un znoti

MAIJĀ no mums šķīrušies
LIELVĀRDĒ
Bubņaka Olga (dzim. 1925. g.)
Aleksejs Jefremovs (dzim. 1940. g.)
Antoņina Kancere (dzim. 1945. g.)
Marija Korotkeviča (dzim. 1943. g.)
Jānis Saulitens (dzim. 1945. g.)

JUMPRAVĀ
Ēriks Baltruņķis (dzim. 1941. g.)
Viktorija Bērziņa (dzim. 1952. g.)
Jānis Stūre  (dzim. 1941. g.)

Mūsu dziļākā līdzjūtība tuviniekiem.

LĪDZJŪTĪBAS

Beatas Kempeles foto.


