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Jumpravā atklāta intelektuālo 
spēļu bibliotēka

Beata Kempele

Jumpravas pirmsskolas izglītības iestādes ”Zvaniņš” telpās atklāta intelektuālo 
spēļu bibliotēka pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem.

Atklājot bibliotēku, sveicēji runāja par sapņiem, kas piepildās, ja ir cilvēki, kas 
sapņo un mērķtiecīgi strādā, lai šos sapņus piepildītu. Tā sapnis par spēļu bibliotēku 
Jumpravā ir realizējies, pateicoties projekta vadītājai Egijai Sniedzītei un ”Zvaniņa” 
vadītājai Dacei Kļavai. Dace par spēļu bibliotēkas izveidi bērnudārzā domāja jau sen. 
Un kad PPPB „Zied Zeme” izsludināja ELFLA projektu konkursu rīcībā „Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”, bija skaidrs – jāraksta projekts par 
spēļu bibliotēkas izveidošanu Jumpravas bērnudārzā!

Šobrīd sapnis ir piepildījies – bibliotēkas krājumā ir 129 jaunas, daudzveidīgas un 
attīstošas spēles. Tagad vecāki kopā ar saviem bērniem varēs iepazīt rotaļu prieku 
gan spēlējot spēles bibliotēkā, gan paņemot tās uz mājām.

Mēs savā ikdienā, kur valda dators un TV, bieži vien par kopīgu spēlēšanās prieku 
esam aizmirsuši. Lai gan tieši aktīvi kopā pavadītais laiks palīdz stiprināt gan bērnu 
un vecāku savstarpējās attiecības, gan ļauj arī pieaugušam cilvēkam atslēgties no ik-
dienas rūpēm.

Bibliotēkas lietošanas noteikumi ir rūpīgi izstrādāti, tajā var iestāties pieaugušie vai 
bērni no 10 gadu vecuma, spēles var paņemt mājās uz 7 dienām, spēles sabojāšanas 
gadījumā tā ir jāaizvieto ar tādu pašu vai līdzvērtīgu.

Dace Kļava uzsver: „Spēlēšanās ir svarīgs priekšnosacījums bērna attīstībai gan pirms-
skolas, gan sākumskolas vecumā. Spēlējoties bērni iepazīst sevi un savstarpējo 
attiecību noteikumus, apgūst priekšmetu nozīmi. Spēles gaitā formējas pirmās 
skaitīšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.”

Liels ieguvums ir projektā iegūtā interaktīvā tāfele, kas aktīvi tiek izmantota gan 
spēlēšanās, gan mācību procesā. Tā ir iepatikusies ne tikai bērniem, bet arī vecākiem.

Spēļu bibliotēka ir 
liels ieguvums arī visiem 
tiem, kas brauc mājās ar 
skolēnu autobusu. Tagad 
brīvo laiku, gaidot auto-
busu, vecāki var pavadīt 
kopā ar saviem bērniem 
spēļu bibliotēkā.

Projekta kopējās iz-
maksas ir EUR 9717,46, 
no tām EUR 6023,22 sedz 
ELFLA, bet EUR 3694,24 
fi nansē Lielvārdes no-
vada pašvaldība. 

Paldies visiem, kas šogad vairojuši mūsu novada sasniegumus 
izglītībā, kultūrā, sportā un citās jomās! Lai Jaunajā gadā piepildās 
mūsu cerības un labie nodomi, lai esam atvērti visam jaunajam, lai 
redzam un izmantojam Jaunā gada sniegtās iespējas – mūsu ģimeņu, 
novada, valsts labā!

Lielvārdes novada pašvaldības vārdā – 
domes priekšsēdētājs Aivars Troska

Beatas Kempeles foto.Projekta vadītāja Egija Sniedzīte spēļu bibliotēkas atvēršanā sveic ”Zvaniņa” vadītāju Daci Kļavu. 
Autores foto.

Mīļie novadnieki! Gaišus, siltuma un 
mīlestības apstarotus Ziemassvētkus!
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LIELVĀRDES NOVADA DOMĒ

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBĀ

Lielvārdes novada 
domes sēdē Nr. 20

2014. gada 26. novembrī 

Domes sēdē apstiprināti vairāki nolikumi
Lielvārdes novada sporta centra nolikums,
Lielvārdes novada jauniešu domes nolikums, 
Lielvārdes novada pašvaldības ideju konkursa 

„Lāčplēša stadiona attīstības koncepcijas” nolikums. 
Deputāti nolēma piešķirt fi nansējumu šī ideju 
konkursa balvu nodrošināšanai 500 eiro apmērā.

Veikti grozījumi arī Lielvārdes novada pašvaldības 
policijas nolikumā – papildinot to ar pielikumiem 
par pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu 
un darba apliecībām.

Domes sēdē tika nolemts dzīvokļu īpašnieku 
biedrībai „Ozols” iznomāt Lielvārdes novada 
pašvaldības nekustamo īpašumu Edgara Kauliņa 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir apstiprinājusi 
Lielvārdes novada pašvaldības projektu „Publisko in-
terneta pieejas punktu izveide Lielvārdes novadā” 
(projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/037), kas 
tika iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
fi nansējuma saņemšanai, lai paaugstinātu Lielvārdes 
novada iedzīvotāju piekļuves iespējas internetam, 
informācijai un elektroniskajiem pakalpojumiem. 

Par projekta līdzekļiem tiks pilnveidoti trīs esošie pub-
liskie interneta pieejas punkti (turpmāk – PIPP) novada 
bibliotēkās – Lielvārdes pilsētas bibliotēkā, Jumpravas 
pagasta bibliotēkā un Lēdmanes pagasta bibliotēkā, 
katrā no tām iegādājoties vienu daudzfunkcionālo 
iekārtu ar iespēju izdrukāt līdz A3 izmēra formāta do-
kumentus. Ņemot vērā arvien pieaugošu iedzīvotāju 
nepieciešamību pēc interneta pakalpojumiem, 
pastāvīgo interneta lietotāju skaita pieaugumu un aktīvu 
bezvadu tīkla izmantošanu, projekta ietvaros Lielvārdes 
novadā papildus jau esošajiem PIPP plānots izveidot vēl 

alejā 5 Lielvārdē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Edgara Kauliņa alejā 11 uzturēšanai.

Noteikta pārdošanas cena Lielvārdes novada 
pašvaldības izdotajam sienas kalendāram 2015. 
gadam „Lielvārdes novada senlietas” – 5,70 EUR.

Dome sēdē informāciju par audita rezultātiem 
Lielvārdes novada pašvaldības atlīdzības un 
personāla vadības sistēmai sniedza auditore Inese 
Dilāne.

Diskusiju daļā priekšlikumu par ētikas komisijas 
izveidošanu pašvaldībā izteica Lielvārdes novada 
pašvaldības policijas priekšnieks Uvis Briedis, viņš 
rosināja deputātus un žurnālistus ievērot ētikas 
normas, izplatot informāciju par pašvaldības darbu, 
tostarp, pašvaldības policijas darbu.

Domes sēdes noslēgumā informāciju par SIA 
„Lielvārdes Remte” darbu sniedza Raitis Baumanis. 
Deputāti diskutēja arī par otra valdes locekļa 
nepieciešamību SIA „Lielvārdes Remte”. 

4 jaunus PIPP:
• Sociālajā dienas aprūpes centrā Lielvārdē un Jump-

ravas pagasta pārvaldē būs nodrošināta pieeja da-
tortehnikai, daudzfunkcionālai drukas iekārtai un 
bezvadu internetam;

• laukumā pie Kaibalas skolas un skvērā pie Lēdmanes 
pamatskolas tiks izveidotas bezvadu interneta 
piekļuves zonas.
Projekta ietvaros izveidotajos un pilnveidotajos PIPP 

netiks iekasēta maksa par interneta un datortehnikas 
izmantošanu (izņemot drukāšanas pakalpojumu).

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 34167,00, no tām 
ERAF sedz 85% jeb EUR 29041,95, Lielvārdes novada 
pašvaldības fi nansējums ir 12,75% jeb EUR 4356,29 un 
valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 2,25% jeb EUR 
768,76.

Visi projektā iecerētie darbi jāveic līdz 2015.gada 
30.jūnijam. 

Lielvārdes novada 
domes sēdē Nr. 21

2014. gada 10. decembrī

Tiks veikta Lielvārdes novada pašvaldības 
administrācijas sabiedrisko attiecību funkcijas 
reorganizācija – Komunikāciju nodaļas 
izveidošana

Pieņemts lēmums likvidēt Lielvārdes novada 
pašvaldības administrācijā šādus amatus:

1. pašvaldības mājas lapas redaktors,
2. Lielvārdes novada pašvaldības izdevuma 

„Lielvārdes Novada Ziņas” redaktors.

Nolemts izveidot Lielvārdes novada pašvaldības 
administrācijas struktūrvienību „Komunikāciju 
nodaļa” ar šādiem amatiem:

1. Komunikācijas nodaļas vadītājs,
2. sabiedrisko attiecību speciālists.
Lēmums stājas spēkā 2015.gada 1.martā. 

Cirsmu izsole 
Lielvārdes novadā

Lielvārdes novada pašvaldība izsludina cirsmu 
mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajā 
īpašumā „Sila-mala”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes 
novadā.

Pieteikumu reģistrācija izsolei Lielvārdes novada 
pašvaldībā līdz 2014.gada 13. janvāra pulksten 15.00. 
Izsole notiks pašvaldības sēžu zālē (310.telpa), Raiņa 
ielā 11A, Lielvārdē, 2015.gada 14.janvārī  plkst.10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības 
mājas lapā www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada 
pašvaldībā (300.kab.), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, 
darbdienās no plkst.9.00 līdz 15.00, tālr.65020839, 
e-pasts: dome@lielvarde.lv Izsolāmās cirsmas var 
apskatīt, iepriekš piesakoties pa tālr.28352769. 

Lielvārdes novadā – 
jauns sporta 

darba organizators

26. novembrī darbu Lielvārdes novada sporta darba 
organizatora amatā uzsācis Agris Pikšens. Agris ir 
sportisks jaunietis no Lielvārdes, kurš studējis Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā, kur ieguvis sporta 
skolotāja un izglītības sporta darba organizatora 
specialitāti. Jaunajā amatā viņš pieņemts uz pusslodzi.

Pirms tam Agris Pikšens strādāja Jumpravas 
kultūras namā par pasākumu organizatoru.

Savukārt par pasākumu organizatoru Jumpravas 
kultūras namā strādāt uzsākusi Laura Sīle. 

Ar 2014. gada 1. novembri spēkā stājās grozījumi 
likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 
(turpmāk – Likums), kas ieviesa būtiskas izmaiņas 
darījumos ar lauksaimniecības zemi, nosakot jaunus 
pienākumus, gan zemju pircējiem, gan nomniekiem.

Informācija lauksaimniecībā izmantojamo zemju 
pircējiem

Likums izvirza noteiktas prasības tām personām, 
kuras vēlas pirkt lauksaimniecībā izmantojamo zemi, 
kā arī nosaka, kurām personām ir lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes pirmpirkuma tiesības un kādā 
secībā šīs pirmpirkuma tiesības ir izmantojamas. Likumā 
noteikta maksimālā lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platība, kas var piederēt vienai fi ziskai vai jurid-
iskai personai.

Atbilstoši likuma noteikumiem ar lauksaimniecības 
zemi veikto darījumu tiesiskumu uzrauga novada 

Apstiprināts projekts par publisko 
interneta pieejas punktu izveidi 

Lielvārdes novadā

pašvaldības izveidota komisija, kas izvērtē un pieņem 
lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes 
iegūšanai īpašumā vai par atteikumu lauksaimniecības 
zemes iegūšanai īpašumā. Likuma normas paredz arī 
gadījumus, uz kuriem jaunā kārtība neattiecas.

Ar plašāku izklāstu par grozījumiem Likumā un 
jauno kārtību darījumiem ar lauksaimniecības zemi 
var iepazīties Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības 
centra mājas lapā: http://www.llkc.lv/lv/raksts/stajas-
speka-kartejie-zemes-iegades-ierobezojumi.

Lai saņemtu pašvaldības komisijas lēmumu 
par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai 
īpašumā, lauksaimniecības zemes pircējam ir 
jāiesniedz pašvaldībā „Iesniegums par darījumu ar 
lauksaimniecības zemi”   un tam jāpievieno šādi doku-
menti:
1) darījuma akts par lauksaimniecības zemes iegūšanu 

Jauna kārtība darījumiem 
ar lauksaimniecības zemi
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Lielvārdes pamatskolas skolēni un skolotāja Inga Blumfelde jauniešu pašizaugsmes programmas Award apbalvošanas ceremonijā.

Inga Blumfelde, Lielvārdes pamatskolas  programmas Award vadītāja

Sestdien, 6.decembrī, Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē notika astotā 
starptautiskās Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas Award 
apbalvošanas ceremonija. Šogad apbalvojumi tika pasniegti 59 Latvijas jauniešiem 
no dažādām Latvijas vietām – Aizkraukles, Alsungas, Bikstiem, Jaunjelgavas, Kan-
davas, Lielvārdes, Mežiniekiem, Ogres, Rīgas, Salaspils, Skrīveriem, Taurupes, Valkas 
un Ventspils.

Pasākumā jauniešus sveica un apbalvojumus pasniedza Starptautiskās Edinbur-
gas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmas Award EMAS reģiona direktors 
Matija Vilfan, programmas Award Latvia direktore Agra Bērziņa, programmas Ava-
rtti direktors Mikko Varesmaa, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas 
pārstāve Sanda Brūna un aktieris Andris Bulis. Apbalvotos jauniešus video uzrunā 
apsveica programmas Award Latvijā patronese Vaira Vīķe-Freiberga.

Ceremonijas izskaņā septiņas Award vienības, tai skaitā arī Lielvārdes pamat-
skola, saņēma īpašās licences, kuras kalpo par apliecinājumu tam, ka iestādei 
vai organizācijai ir tiesības īstenot starptautisko Edinburgas hercoga jauniešu 
pašizaugsmes programmu Award.

Dzejoļu konkurss „Krustceles”
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā 28. novembrī Andreja dienas svinību ietvaros 

notika dzejoļu konkursa „Krustceles” noslēguma pasākums. Šajā dienā muzejā 
saimniekojošie pasaku tēli, sanākušie jaunie dzejnieki un dzejas mīļotāji dalījās 
pārdomās par radīšanas prieku, runāja savu dzeju, klausījās īpašo viesu - mākslinieču 
Ineses Neretas un Mārītes Zaļkalniņas atziņās un izpildītajās dziesmās. Krustceļu 
„aprunāšanas” noslēgumā ikviens varēja stiprināties ar tradicionālajiem Andrejdienas 
zirņiem. 

Šogad dzejoļu konkursā piedalījās 130 autori no Ķeguma, Skrīveriem, Birzgales, 
Lēdmanes, Saldus un Lielvārdes. Dalībnieku vecuma amplitūda ļoti plaša. Jaunākajam 
dzejniekam – 7 gadi, pieredzējušākajam – pāri par 70. Iesūtīto darbu noskaņas - 
visdažādākās. Īpaša pievienotā vērtība – dzejoļa noformējums. 

Konkursa rīkotāji saka lielu paldies visiem dzejniekiem, pasākuma dalībniekiem, tā 
atbalstītājiem un novēl ikvienam radošu garu arī ikdienas darbos!  

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kolektīvs

īpašumā;
2) izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), ja nepieciešamas apliecināt 

izglītības atbilstību likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1 pantā 
minētajām prasībām;

3) nerezidents (gan fi ziskā, gan juridiskā persona) iesniedz dokumentu par nodokļu 
nomaksas stāvokli valstī, kurā ir tā pastāvīgā dzīvesvieta vai kurā tas ir reģistrēts;

4) biedrības un nodibinājumi iesniedz apliecinātu izrakstu no statūtiem par darbības 
mērķi.
Informācija lauksaimniecībā izmantojamo zemju nomniekiem
Likumā noteikts, ka lauksaimniecības zemes nomniekam ir pirmpirkuma tiesības uz 

atsavināmo lauksaimniecības zemi, ja zemes nomas līgums ir reģistrēts pašvaldībā un 
ja kopīpašuma gadījumā zemes pirmpirkuma tiesības neizmanto zemes kopīpašnieks. 
Ņemot vērā, ka Likuma norma ir stājusies spēkā ar 1.novembri, Lielvārdes novada 
pašvaldība aicina novada lauksaimniekus iesniegt pašvaldībā zemes nomas 
līgumus vai to kopijas (uzrādot oriģinālu) reģistrācijai lauksaimniecības zemes 
nomas līgumu reģistrā, un pašu nomnieku interesēs arī tos nomas līgumus, kas 
noslēgti pirms 2014. gada 1. novembra. Vēršam uzmanību, ka pēc likuma noteiku-
miem lauksaimniecības zemes nomas līgums slēdzams rakstveidā uz termiņu, kas nav 
īsāks par pieciem gadiem. Termiņi un kārtība, kādā zemes nomnieks vai iznomātājs 
informē pašvaldību par noslēgtajiem lauksaimniecības zemes nomas līgumiem, ir 
noteikti Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par tiesiskuma uzraudzību un 
lēmumu pieņemšanu darījumos ar lauksaimniecības zemi”. 

Gan zemes pircēji, gan nomnieki dokumentus var iesniegt vienā no pašvaldības 
apmeklētāju pieņemšanas vietām:
1) Lielvārdes novada domes Administrācijā, Lielvārdē, Raiņa ielā 11A sekretārei,
2) Jumpravas pagasta pārvaldē Daugavas ielā 6, Jumpravas pagastā,
3 Lēdmanes pagasta pārvaldē, Pagastmājā, Lēdmanes pagastā.

Lauksaimniecības zemes nomas līgumu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) var sūtīt 
arī pa pastu uz adresi – Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070 vai 
iesniegt elektroniski uz e-pastu dome@lielvarde.lv, ja līgums ir parakstīts ar e-parak-
stu. 

Lielvārdes pamatskola šo programmu realizē kopš 2014. gada februāra. Šobrīd 
programmā Award iesaistījies 21 Lielvārdes pamatskolas skolēns.

Starptautisko Edinburgas hercoga jauniešu pašaudzināšanas programmas 
Award bronzas līmeņa apbalvojumu – starptautiski atzītu sertifi kātu un bronzas 
nozīmīti, kas ir vērā ņemams papildinājums CV, saņēmuši vienpadsmit uzcītīgākie 
un mērķtiecīgākie Lielvārdes pamatskolas skolēni – Monta Kažociņa, Endijs Ger-
asimovs, Reinis Kains, Agris Lapiņš, Niks Blumfelds, Toms Pļevoks, Kristīne Anna 
Grīnuma, Dāvids Zaicevs, Aiga Bernāne, Madara Lipiņa, Kate Strazda. Ar jauniešiem 
kopā šajā svētku dienā bija arī vecāki.

Šobrīd apbalvotie jaunieši ir apņēmības pilni turpināt programmu. Sudraba 
līmeņa sasniegšanai jauniešus gaida grūts un apņēmības pilns darbs.

Paldies Lielvārdes pašvaldības izglītības nodaļas vadītājai Ingai Reķei, Lielvārdes 
pamatskolas direktoram Andim Pētersonam par atbalstu un sapratni, skolēnu 
vecākiem par aktīvu atbalstu un līdzdalību Lielvārdes pamatskolas Award grupas 
organizētajos pasākumos. 

Lielvārdes pamatskolas skolēniem starptautisks apbalvojums
Dzejoļu konkursa „Krustceles” noslēguma pasākumā. Māra Medeņa foto
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DARBS AR JAUNIEŠIEM NOVADĀ

SABIEDRISKAJĀS ORGANIZĀCIJĀS

Piektdien 5. decembrī, Starptautiskajā brīvprātīgo 
dienā, Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā Lielvārdes 
novada pašvaldība godināja novada aktīvākos 
jauniešus – brīvprātīga darba veicējus, kuri jau kopš šā 
gada marta ir izņēmuši brīvprātīgā darba grāmatiņas 
un veikuši savu nostrādāto stundu uzskaiti.

Kopš šī gada 26. februāra Lielvārdes novadā ir 
apstiprinātas brīvprātīga darba veikšanas vadlīnijas, 
kuras ļauj jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gad-
iem veikt brīvprātīgo darbu valsts vai pašvaldības 
iestādē, biedrībā vai nodibinājumā Lielvārdes novadā. 
Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas  ir vērsts 
uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā 
darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, 
kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu.

Lielvārdes novada jaunieši, sakrājot noteiktu stun-
du skaitu, var saņemt apliecinājumu, kas apstiprinās 
iegūtās prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Šis 
apliecinājums varēs kalpot kā pirmās darba pieredzes 
apliecinājums, ko varēs pievienot arī savam CV.

Lēdmanes apkaimē 
darbojas mobilais 

SOS dienests senioriem
Renāte Mencendorfa, Jaunatnes lietu speciāliste

Krapes biedrība „NĀC KOPĀ” sadarbībā ar Rugāju novada biedrību “Mēs pasaulē” 
uzsāk nebijušu pasākumu Krapes apkaimē un Rugāju novadā –mobilo tehnisko 
SOS dienestu.

Tajā brīvprātīgi darbojas jaunieši no Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta – Jānis 
Zeļģis, Līga Lepere un Megija Augustāne, kā arī citu pašvaldību jaunieši.

SOS dienesta darbība izpaužas palīdzībā senioriem tikt galā ar mūsdienu 
modernajām tehnoloģijām, piemēram, Okartes, Amigo vai citas priekšapmaksas 
kartes atjaunošana mobilajā telefonā, e-pasta atvēršana internetā, palīdzība 
maksājumu veikšanai internetā, elektrības skaitītāju nolasīšana, bateriju nomaiņa 
kabatas lukturīšos vai elektroniskajos termometros, TV programmu ieregulēšana 
un daudzas citas lietas, kuras senioriem sagādā grūtības, bet jauniešiem padodas 
viegli. 

Mobilajam SOS dienestam ir pieteikušies jaunieši, kuri uz maiņām dosies uz sen-
ioru izsaukumiem. Jaunieši izbraukumos dosies pa divi, aprīkoti ar Latvijā izgatavo-
tiem elektrovelosipēdiem, planšetdatoru un interneta pieslēgumu. Ziemas periodā 
SOS dienests darbosies testa režīmā, apmeklējot izsaukumus ziemas apstākļos un 
gaišā diennakts laikā sasniedzamos attālumos. Sākot ar martu - aprīli, kad dienas 
kļūs garākas, SOS dienests sāks darboties pilnā režīmā. Plānots, ka tas pārmaiņus 
vienu nedēļu notiks Krapes apkaimē, otru nedēļu Lēdmanes apkaimē. Šobrīd ir in-
terese arī no Ķeipenes.

Jauniešu Tehniskā SOS dienesta pasākums notiek starptautiska projekta „Nāc 
un dari, jo Tu vari” ietvaros ir tikai viena no projekta aktivitātēm. Projektā ir arī ci-
tas uz paaudžu sadarbību un tehnisko jaunradi orientētas aktivitātes, kas notiek 
Limbažos, Madonā, Rugājos un Krapes apkaimē. Projekts tiek īstenots no 2014.g. 
1. oktobra līdz 2015.g. 31. decembrim. Projekta laikā papildus Jauniešu Mobilajam 
tehniskajam SOS dienestam projekta ietvaros noris radošās darbnīcas paaudžu 
sadarbības veicināšanai, semināri, nometnes un darbnīcas jauniešu iesaistei videi 
draudzīgu ilgtspējīgu sadzīves risinājumu veidošanā.

Aicinām atsaukties Lēdmanes apkaimē dzīvojošos seniorus, kuriem 
noderētu jauniešu palīdzība, kaut vai neliela! Atbalstīsim jauniešu centienus 
un palīdzēsim SOS dienestam uzsākt darbību.

Darbības teritorija ir 15 km ap Lēdmani un Krapi. Lai izmantotu šo iespēju, ir 
jāzvana projekta koordinatoram Jānim Baltačam, mobilais tālrunis 29258675 
vai 65055620.

“Jaunieši pie Jums dosies tikai tad, kad būšu Jums atzvanījis un būsim sarunājuši 
konkrētu laiku, kad varam pie jums ierasties, kā arī būšu nosaucis Jums jauniešu 
vārdus, kuri pie Jums brauks. Pakalpojums ir bezmaksas un jebkuri citi cilvēki, 
kuri varētu ierasties pie jums vai piedāvāt līdzīgu palīdzību, nekādi nav saistīti ar 
Jauniešu mobilo tehnisko SOS dienestu,” informē Jānis Baltačs.

Projekts tiek fi nansēts no Eiropas Ekonomiskās zonas Finanšu instrumenta, 
projektu fi nansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, un to administrē 
Sabiedrības integrācijas fonds. 

Līdz šim brīvprātīgā darba grāmatiņas 
izņēmuši 53 jaunieši. Taču seši jaunieši no viņiem 
kopā nostrādājuši 347,5 darba stundas, kas nau-
das izteiksmē sastāda 671,72 eiro.

Apliecinājumus par brīvprātīgā dar-
ba veikšanu saņēma Gerda Fišere, kura 
nostrādājusi 77 stundas, Alīna Kalniņa — 
65,5 stundas, Vita Skrīvele — 55, Elīna Streile, 
Krista Sprice un Agnija Apine   veikušas 50 
brīvprātīgā darba stundas.

Ar muzikāliem sveicieniem jauniešu sveica 
brīvprātīgie jaunieši Ieva Bružāne un Kristaps 
Jasinkēvičs.

Lielvārdes novada pašvaldības vārdā Jau-
natnes lietu speciāliste Renāte Mencendor-
fa pateicas visiem novada jauniešiem, kuri 
veic brīvprātīgo darbu un aktīvi līdzdarbojās 
pašvaldībā notiekošajā, un sveic brīvprātīgos 
jauniešus Starptautiskajā brīvprātīgo dienā! 

Lielvārdes novadā godina jauniešus – brīvprātīgā darba veicējus

Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā godināti brīvprātīgie darba veicēji. 
Kārļa Kristiāna Krinģeļa foto

Starptautiskā projektā gūta pieredze 
jauniešu brīvprātīgajā darbā

No 7. līdz 29. novembrim Lielvārdes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste 
Renāte Mencendorfa pārstāvēja Lielvārdes novada pašvaldību starptautiskajā projektā 
“Jaunatnes darbinieki medī mācības” Klužā Napokā, Rumānijā.

Projekta vadošā partnerorganizācija ir Rumānijas “Klužas Napokas Brīvprātīgo cen-
trs”, kuri projektu īsteno sadarbībā ar deviņām dažādām organizācijām no Lietuvas, 
Latvijas, Itālijas, Lielbritānijas, Bulgārijas, Portugāles, Ungārijas, Polijas un Vācijas.

Projekta galvenā aktivitāte bija centra jaunatnes darbinieku darba ēnošana un 
iepazīšanās ar veidu, kā organizācija īsteno brīvprātīgo darbu ar jauniešiem praksē. 
Šobrīd organizācija vairāk strādā ar brīvprātīgajiem no Eiropas, īstenojot Eiropas 
Brīvprātīgā darba projektus. Šo pieredzi plānots aizgūt, īstenojot brīvprātīgo darbu 
Lielvārdes novadā. 

Projekta laikā dalībniekiem bija iespēja piedalīties neformālās izglītības metožu 
seminārā “Connector 2014”, kurā piedalījās apmēram 300 jaunatnes dalībnieki no Ei-
ropas, lai dalītos pieredzē un apgūtu tādas neformālās izglītības metodes kā foruma 
teātris, labirinta teātris, mūsdienu deja, stāstu stāstīšana, cilvēktiesības u.c.

Projekts fi nansēts no Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ fi nanšu līdzekļiem. 

KULTŪRA

Dūraiņu Rotaļu svētki 
un dāvanu tirdziņš Lielvārdē

13. decembrī kultūras namā “Lielvārde” varējām izbaudīt kopā būšanas prieku.
Ziemassvētku dāvanu tirdziņā ikviens varēja atrast kādu simpātisku dāvaniņu – rotas, 

cimdus, zeķes, cepures, medu, piparkūkas, darinājumus no koka un citas noderīgas lietas.
Ģimenes ar bērniem priecēja pasaku pilsētiņa ar Ziemassvētku vecīšiem, rūķu 

darbnīcu un „Čučumuižas” rūķiem. Jau tradicionāli, kā ik gadu šajā laikā, nosvinējām 
Dūraiņu Rotaļu svētkus. Kopīgi baudījām arī gardu skābu kāpostu zupu. Lielā vēja dēļ 
pasākumu nācās pārcelt uz telpām, taču tas svētku gaisotnei netraucēja.

Organizējot šādus pasākumus, domājām, lai lielvārdiešiem būtu iespēja apmeklēt 
kultūras pasākumus kopā ar ģimeni. Ļoti priecājāmies par ikvienu apmeklētāju, kurš 
izmantoja piedāvāto iespēju notvert svētku sajūtu un sagādāt prieku saviem bērniem. 

Šādu pasākumu organizēšanā tiek ieguldīts liels darbs un fi nansējums, aicinām 
lielvārdiešus citkārt apmeklēt svētkus kuplākā pulkā, ņemot līdzi draugus, kaimiņus, ra-
dus, savu bērnu draugus. 

Kultūras nama „Lielvārde” kolektīvs 

Omulīgie salaveči pierakstīja, kādas dāvanas bērni vēlas saņemt svētkos. 
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INFORMĒ IZGLĪTĪBAS NODAĻA

Linda Caune, izglītības speciāliste
Ar baltām sniegpārslām rudenīgajā pelēkumā gads tuvojas noslēgumam. Arī pirmā 

mācību pusgada noslēgums vairs nav tālu. Laiks atskatīties uz paveikto vēl 2014.gadā.
Lielvārdes novada skolēni savas zināšanas un prasmes apliecinājuši dažādos novadu 

apvienību konkursos, olimpiādēs un sporta sacensībās. Šajos pasākumos apgūtās iemaņas 
būs noderīgas, veidojot savu dzīvi nākotnē, tāpēc ieguvējs ir ikviens – gan tie, kas ieguvuši 
augstākās godalgas, gan tie, kam konkrētais pasākums nav bijis tik veiksmīgs.

Mācību gads iesākās ar sporta aktivitātēm, jo akadēmiskās zināšanas vēl jāapgūst 
un jāatkārto iepriekšējos mācību gados apgūtais, lai zināšanas un prasmes mācību 
priekšmetos apliecinātu jau krietni augstākā līmenī.

Pirmās sportiskās aktivitātes notika jau 10.septembrī, kur futbola sacensībās starp 
mazo skolu komandām (Taurupes pamatskola, Lēdmanes pamatskola, Mazozolu/
Meņģeles pamatskolas, Birzgales pamatskola) 8.-9.klašu grupā 1.vietu izcīnīja Lēdmanes 
pamatskolas komanda. (Komandā spēlēja - Toms Rihards Riekstiņš, Elvis Arnis Krastiņš, 
Reinis Saksis, Dāvis Krēsliņš, Jānis Zeļģis, Druvis Kurbads Bērziņš, Daniels Špaks, Agris Kohan-
skis, komandu sagatavoja sporta skolotāja Dace Mārtiņa.)

6.-7. klašu grupā 1.vietu izcīnīja Lēdmanes pamatskolas komanda sporta skolotājas 
Daces Mārtiņas vadībā. (Komandā spēlēja - Edžus Kampe, Roberts Volonts, Nokolajs Dzendi-
rovskis, Ruvīms Kiseļovs, Raivo Kuks, Aleksejs Kačanovs, Artūrs Romanovskis, Toms Boļbans, 
skolotāja Dace Mārtiņa)

4.-5. klašu grupā Lēdmanes pamatskolas komanda ieguva godpilno 3.vietu, kas ir 
pirmais solis ceļā uz uzvarām nākamajos gados. (Komandā spēlēja - Ņikita Dzendirovskis, 
Emīls MIļicins, Lauris Dāvis, Kudrjavcevs, Ralfs Rūdolfs Volonts, Atis Strazdiņš, Atis Vanags, Gatis 
Grīnbergs, Normunds Boļbans; sporta skolotāja Dace Mārtiņa.)

Rudens ir laiks, kad sevi pierādīt jaunajiem vieglatlētiem. 17.septembrī Lielvārdes no-
vada 2.-5.klašu vieglatlēti parādīja labu sniegumu un izcīnīja godalgotas vietas savā ve-
cuma grupā šādās disciplīnās – 1000m skrējienā Lēdmanes pamatskolas 4.klases skolniece 
Elīza Lemberga izcīnīja 1.vietu, tāllēkšanā – 2.vietu, savukārt bumbiņas mešanā 1.vieta 
Lēdmanes pamatskolas 5.klases skolniecei Veronikai Jakušonokai, bet 3.vieta – 3. klases 
skolniecei Melisai Platpīrei, 60 metru skrējienā 2.vieta Lēdmanes pamatskolas 3.klases 
skolniece Amandai Jušinai, 1000m skrējienā 3.vieta Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 
4.klases skolniece Paulai Rāmutei, 300m skrējienā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 
5.klases skolnieks Matīss Gržibovskis izcīnīja 1.vietu, tāllēkšanā 2. vieta Edgara Kauliņa 
Lielvārdes vidusskolas 3.klases skolniekam Matīsam Sniedzem, bumbiņas mešanā 1.vietu 
izcīnīja Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 3.klases skolniece Danija Truskovska. 

26. septembrī Latvijas Olimpiskās dienas ietvaros Lielvārdes novada skolu jaunie sportis-
ti skrēja stafetes un spēlēja handbolu. 4.-5.klašu grupā, 6.-7.klašu grupā un 8.-9.klašu grupā 
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas jaunieši ieguva 3.vietas, savukārt Lielvārdes pamat-
skolas sportisti 6.-7.klašu grupā izcīnīja 2.vietu. Lai arī Lēdmanes pamatskolas skolēniem 
neizdevās iegūt godalgotas vietas, tomēr 4.vieta 8.-9.klašu grupā 11 skolu konkurencē ir 
augsts sasniegums.

Jau 1.oktobrī prasmi spēlēt futbolu varēja pierādīt arī pārējo skolu pamatskolas posma 
skolēni. Tā 6.-7.klašu grupā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda ieguva 4.vi-
etu, bet Lielvārdes pamatskolas komanda – 5. vietu. Savukārt 4.-5.klašu grupā Lielvārdes 
pamatskolas jaunajiem futbolistiem izdevās izcīnīt 3.vietu. (Komandā spēlēja: In-
gars Pinka, Oskars Tūtāns, Armands Skulte, Oskars Lapiņš, Artis Babris, Emīls Veļiks, Daniels 
Gredzens, Edmunds Skulte, Kristers Senka, Reinis Djuženko, komandu sagatavoja – sporta 
skolotājs Pēteris Imšs.)

8.oktobrī futbola sacensībās 10.-12.klasēm 2.vietu izcīnīja Edgara Kauliņa Lielvārdes vi-
dusskolas komanda (komandā spēlēja: Māris Bergs, Emīls Glīzdenieks, Didzis Mellis, Kristers 
Puķītis, Oskars Dūdens, Jānis Gerasimovs, Artūrs Kurpnieks, Elvis Kurpnieks, Ralfs Jonikāns, 
Kristaps Urtāns, komandu sagatavoja sporta skolotājs Zintis Bergmanis).

22.oktobrī Lielvārdes novada Sporta centrā notika sporta sacensības „Lielā balva”, 
kurās piedalījās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu skolu komandas un veica stafetes 
ar veiklības un ātruma elementiem. Komandā startēja – 2. - 9. klašu skolēni, skolotājs un 
vecāku pārstāvis. Par sacensību uzvarētājiem kļuva Lielvārdes pamatskolas komanda.

15.novembrī „Policijas kausa” izcīņas sacensībās volejbolā piedalījās Edgara Kauliņa 
Lielvārdes vidusskolas un Jumpravas vidusskolas komandas. Sešu komandu konkurencē 
Jumpravas vidusskolas komanda ieguva 2.vietu (komandā spēlēja: Dāvis Višs, Dāvis 
Krūzmanis, Kristaps Skudra, Edgars Rasmanis, Rihards Krūmiņš, Matīss Pēteris Polis, Dāvis 
Cābe. komandu sacensībām sagatavoja sporta skolotājs Jānis Pamiljans), savukārt Ed-
gara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda – 3. vietu (komandā spēlēja: Kristers Puķītis, 
Kristaps Urtāns, Didzis Mellis, Oskars Dūdens, Ralfs Jonikāns, Ritvars Undenkovs, Jānis Gerasi-
movs, komandu sacensībām sagatavoja sporta skolotājs Zintis Bergmanis).

Interešu izglītībā pirmais konkurss šajā mācību gadā bija stāstnieku konkurss „Teci, 
teci valodiņa”, ko Lielvārdes pamatskolā organizēja skolotāja Iveta Bite. Šajā konkursā 
ikvienam skolēnam bija iespēja sevi apliecināt prasmē stāstīt, savukārt veiksmīgākie 
stāstnieki 20.novembrī devās uz Aizkraukli, kur „Kalnaziedu” muzejā sacentās ar labākajiem 
Aizkraukles, Ķeguma, Pļaviņu un Kokneses novada stāstniekiem. 

Pusfi nālā „Lielā stāstnieka” goda nosaukumu un iespēju piedalīties stāstnieku konkur-
sa fi nālā Rīgā izcīnīja Lēdmanes pamatskolas 9. klases skolnieks Jānis Zeļģis un 5.klases 
skolnieks Arvis Adrians Lozda (skolotāja Ilona Ozola), Lielvārdes pamatskolas 2.klases 
skolniece Lūcija Bašķe (skolotāja Rudīte Kažociņa) un 7.klases skolniece Lāsma Ločmele 
(skolotāja Iveta Bite), Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 6.klases skolnieks Artūrs Jer-
maks (skolotāja Laima Prekele). 

29.novembrī Latviešu biedrības namā konkursa „Teci, teci, valodiņa” fi nālā Lēdmanes 
pamatskolas 9. klases skolnieks Jānis Zeļģis par savu uzstāšanos ieguva Dižā stāstnieka 
godu un 1.vietu valsts līmenī, no 50 iespējamajiem punktiem iegūstot visus 50. Jānim šim 
konkursam palīdzēja gatavoties skolotāja Ilona Ozola. Dižās stāstnieces goda nosaukums 
un 1.pakāpes diploms ir arī Lielvārdes pamatskolas skolniecei Lūcijai Bašķei (skolotāja 
Rudīte Kažociņa), savukārt Lielā stāstnieka goda nosaukumu un 2.pakāpes diplomu 
ieguva Lielvārdes pamatskolas 7.klases skolniece Lāsma Ločmele (skolotāja Iveta Bite), 
Lēdmanes pamatskolas 5.klases skolnieks Arvis Adrains Lozda (skolotāja Ilona Ozola) un 
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 6.klases skolnieks Artūrs Jermaks (skolotāja Laima 
Prekele).

24.oktobris atnāca ar pirmo pamatīgo salu un pārbaudījumiem Lielvārdes parkā, kur 
patriotiskā spēlē „Jaunie Rīgas sargi: Atceries Lāčplēšus” Lielvārdes kārtā savu pr-
asmi tikt galā ar nestandarta situācijām un zināšanas vēsturē demonstrēja 20 komandas. 
Veiksmīgākie un veiklākie izrādījās Jumpravas vidusskolas komandas „Sudraba bulta” 
dalībnieki (komanda - Edgars Rasmanis, Artūrs Rasmanis, Kristīne Vilciņa, Elīna Lesničenoka, 
Zīle Ašmane, Atis Kozlovskis ) un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda „Spīdlāči” 
(komanda -Nauris Karāns, Dita Prūse, Vita Skrīvele, Gerda Fišere, Jānis Gerasimovs, Oskars 
Dūdens), kas attiecīgi ieguva 1.un 2.vietu, iespēju piedalīties fi nālsacensībās Morē. Jump-
ravas vidusskolas komanda balvā par 1.vietu saņēma ceļojumu ar prāmi Tallink uz Zviedr-
iju. 28.novembris atkal atnesa aukstu rītu un kārtējos pārbaudījumus mūsu komandām. 
Spēles rezultāti iepriecina, jo kā viens no labākajiem izskan Lielvārdes novada vārds. Šoreiz 
laureātu godu un 3. vietu Latvijā izcīnīja Jumpravas vidusskolas komanda „Sudraba bulta”, 
saņemot maiznīcas “Flora” un Siguldas novada domes balvu – bez maksas baudīt distanču 
slēpošanas priekus Siguldas sporta un aktīvās atpūtas centrā.

7. novembrī jau ceturto reizi Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola uzņēma dabaszinību 
konkursa 9. klasēm „Nāc un eksperimentēt sāc!” dalībniekus. Konkursa dalībnieki 
erudīciju un zināšanas apliecināja sadarbībā ar citu skolu jauniešiem, jo komandas veidoja 
lozējot. Konkursa laikā skolēni darbojās 3 laboratorijās. Fizikas laboratorijā skolēnus aizrāva 
FIZMIX komandas eksperimenti: „Edisona lampas” izgatavošana, kas patiešām arī dega, 
pašu radīto „automašīnu” sacensības. Bioloģijas laboratorijā vienā no eksperimentiem 
skolēni  pārbaudīja savu maņu orgānu jeb personīgo „sensoru” darbību, savukārt ķīmijas 
laboratorijā bija jāveic dažādi eksperimenti, ko vadīja „Iespējamās misijas” skolotājs Kārlis 
Greitāns. Komanda, kas ieguva visvairāk punktus nu var turpināt izglītoties izziņu un eks-
perimentu centrā „Lielvārdi” (uzvarētāji - Sandis Raitums (Jumpravas vidusskola), Jāzeps 
Vītols (Lielvārdes pamatskola), Elizabete Avotiņa (Ķeguma komercnovirziena vidusskola), 
Brenda Veiskate (Birzgales pamatskola), Signe Dātava (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola), 
Reinis Saksis (Lēdmanes pamatskola)).

26.novembrī Lielvārdes novada skolu 8.-9.klašu komandas devās uz Ogri, lai piedalītos 
konkursā “Iepazīsim Latvijas pilsētas. Vidzeme”, kur 3 dažādos uzdevumos koman-
du dalībniekiem bija jāparāda zināšanas par Vidzemes pilsētām, jāizveido prezentācija 
par kādu no pilsētām, kā arī, izmantojot balsošanas pultis, jāatbild uz 30 dažādiem 
jautājumiem. Konkursā piedalījās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas komanda (Laura 
Lazdiņa, Amanda Ozola, Marika Grandāne, Rūdolfs Pētersons, skolotāja Indra Narutaviča) 
un ieguva atzinību. Konkursā piedalījās arī Lielvārdes pamatskolas un Jumpravas vidussko-
las komandas.

26.novembrī Ogrē notika vācu valodas olimpiāde vidusskolēniem. Ar pārliecinošu 
rezultātu 1.vietu ieguva Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 11.klases skolniece Gerda 
Fišere (skolotāja Vineta Kaspare).

28.novembrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā notika šī mācību gada pirmā 
olimpiāde tiešsaistē – bioloģijas olimpiāde 9.-12.klasēm. Mūsu novada skolēniem 
rezultāti ir labi – 9.klašu grupā Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolnieces Signe 
Dātava un Paula Apsīte ieguva 3.vietu, bet Kristīne Robežniece un Estere Evelīna Troska – 
atzinību. 10. klašu grupā - Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolniece Agnija Apine un 
Jumpravas vidusskolas skolniece Linda Sažina saņēma atzinības. 11.klašu grupā – Edgara 
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolnieks Māris Lilavs ieguva 1. vietu, bet Emīls Kazulis – 
3. vietu. Olimpiādei Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēnus sagatavoja skolotāja 
Daiga Brante.

4. decembrī Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā izskanēja tautasdziesmu dziedāšanas 
sacensības „LAKSTĪGALA”, kur septiņas Lielvārdes, Ogres un Ķeguma novadu komandas 
izdziedāja latviešu tautasdziesmas un atbildēja uz viktorīnas jautājumiem. Visvairāk taut-
asdziesmu zināja un visskanīgākās balsis izrādījās Lielvārdes pamatskolas komandai, kas 
5.-9.klašu grupā ieguva 1.vietu (Madara Barkāne, Samanta Mudele, Keita Līna Formaņicka, 
Madara Murāne, Lāsma Ločmele, skolotāja Inga Blumfelde), 2.vieta Lēdmanes pamatsko-
las komandai (Santa Didriksone, Megija Augustāne, Elīna Šmata, Jogita Baltmane, Selva 
Ervalde, skolotāja Juta Isate). Lai gan citu konkurentu nebija, 1.- 4.klašu grupā Lēdmanes 
pamatskolas mazās dziedātājas attaisnoja savu sniegumu ar skanīgām balsīm un tautas-
dziesmu zināšanām, iegūstot 1. vietu (Diāna Prikule, Rendija Finstere, Nellija Lideiķe, Mon-
ta Mūrniece, Elizabete Pilmane, skolotāja Juta Isate).

Lielvārdes novada skolas aktīvi piedalās arī dažādos citos pasākumos, kas saistīti ar 
interešu izglītību, ar katras izglītības iestādes specifi ku un jauniešu interesēm. Ar šo 
pasākumu norisi un rezultātiem var iepazīties Lielvārdes novada mājas lapā.

Mēs varam būt lepni par mūsu skolēniem un skolotājiem, kas katru dienu ar savu darbu 
pierāda, ka esam zinoši, erudīti, veikli un atraktīvi, ka godam nesam Lielvārdes novada 
vārdu Latvijā. Paldies visiem pedagogiem par ieguldījumu darbā ar jauniešiem, attīstot 
viņu dzīvesprasmes un motivējot sasniegt aizvien augstākus rezultātus! 

Lielvārdes novada skolēni – zinoši, erudīti, veikli un atraktīvi

Tautasdziesmu dziedāšanas sacensības „LAKSTĪGALA” Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā.
Beatas Kempeles foto.
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SVĒTKU APSVEIKUMI UN PĀRDOMAS
Meklē Dievu apkārtējos un atceries – draugi ir eņģeļi, 

kas mums palīdz nostāties uz kājām brīžos, kad vairs 
nejaudājam lidot.

Pateicībā par sveicienu svētkos Domei un 
Sociālajam dienestam – 

Politiski represētie Lielvārdē
Tāds laiks, kad gribētos
Par kaut ko ļoti labu pārvērsties,
Un Tavā priekšnamā
Kā baltam sniegam ierasties.

Novēliet un sargājiet vārdus ar dziļu jēgu: pasaule, 
cilvēks, mājas, darbs, mīlestība, laime, veselība, 
sirdsmiers...

Mīļus Ziemassvētkus un prieka pilnu Jauno 2015.
gadu!

Lai Jaunajā gadā, satiekoties, uz jautājumu – kā Tev 
iet? – mēs atbildētu – man iet labi!

Lielvārdes novada sociālais dienests

Visi ir apdāvināti, tā notiek tikai vienreiz gadā, un 
tajā ir kaut kas vienreizēji skaists, ko nedrīkst atmest. Ja 
jau Dievs ir dāvājis cilvēcei savu Dēlu, vai tad arī mums 
neklājas kaut ko no sevis dot? Viņam dāvināt var, vienīgi 
dāvinot cilvēkiem.”

/Anda Līce/ 

Pateicamies visiem draugiem un labdariem, kuri 
aizvadītajā gadā pasniedza mums palīdzīgu roku, 
atbalstīja fi nansiāli, kuri ļāvās, ka paņemam kaut ko no 
Jūsu laika, spēka un sirds kambaru bagātībām! 

Lai svētīgi Ziemassvētki mīļā saskaņā un dvēseles 
dāsnumā visām paaudzēm katrā mājā un ģimenē! 
Lai Dieva sargājošā plauksta pār Latvijas zemi, jūru, 
debesīm un mūsu dvēselēm Tā Kunga žēlastības 2015.
gadā!

Lielvārdes Pensionāru biedrības vārdā, priekšsēdētāja 
Nora Ivanova

Dārgie Lielvārdes iedzīvotāji 
un novada dome!

Adventa laika noslēgumā gribam mīļi 
un sirsnīgi apsveikt visus mūsu skaistās 
pilsētas iedzīvotājus, bet sevišķi visus vecos, 
slimos, vientuļos cilvēciņus pansionātos un 
slimnīcās, kā arī bērnus - bāreņus, tuvajos un 
gaišajos Dieva Dēla Dzimšanas svētkos. Lai 
Jaundzimušais Karalis nes mieru, mīlestību, 
saticību ģimenēs un dāvā visiem stipru 
veselību, prieku, darbu, pārticību un svētību 
ikdienas dzīvē!!!

Lielvārdes Romas katoļu draudze 
un prāvests Andris Solims

Sirsnīgs paldies!
Regina Gribuste
Liels paldies Lielvārdes pilsētas bibliotēkas vadītājai Ritai Platpīrei par ierosinājumu 

izmantot bibliotēkas pakalpojumu - grāmatu piegādi mājās. Bibliotēkas krājumos ir 
plašs grāmatu un citu izdevumu klāsts. Informāciju par jaunākām grāmatām uzzinu, 
lasot presē publicēto vai TV. Atliek tikai sazināties ar bibliotēkas vadītāju, noskaidrot, 
vai bibliotēkā ir un pieteikt piegādi mājās. Ir gadījumi, kad uz iecerēto grāmatu ir 
pieteikušies vairāki lasītāji, tad rindas kārtībā tieku nodrošināta, bet lasīšanai līdz 
nākošai maiņai lasu citus bibliotekāres ieteiktos darbus.

Grāmatu piegāde mājās ir bezmaksas pakalpojums, jo to apmaksā Lielvārdes 
novada pašvaldība. 

Un tā vienu reizi mēnesī ar pieteiktajām grāmatām pēc noteikta grafi ka ierodas 
bibliotekāre Laura Ose. Notiek ne tikai grāmatu, bet arī enerģētiskā apmaiņa. Šis kopā 
būšanas mirklis, pateicoties Lauras sirsnībai un labestīgumam, iedvesmo turpmākai 
dzīves gaitai. 

Un lūk, kad atnāk pārdomu brīži, kad cenšamies savā domu pasaulē atrast mūžsenās 
vērtības, saskatīt notikumu norišu saistību ar savas dzīves gaitām, un paskatīties, cik 
dziļas un skanīgas pēdas ir atstājušas mūsu dzīvē, tad labākais draugs ir grāmata. 

Lai svētīgs un sirsnības pilns ir šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks un veiksmīgs 
Jaunais gads!

Ir jāuzvar ik reizes
Cenšoties sirdī modināt un uzturēt jūtas un noskaņojumu, kas ir pretēji 

dusmām, skaudībai, atriebībai un ļauniem nodomiem, svētkos visiem novēlam: 
neticības vietā – nešaubīgu ticību Dievam, kurnēšanas vietā – patiesu pateicību 
Dievam par visu, Dieva aizmiršanas vietā – nepārtrauktu, dziļu, visuresošu un visu 
saturošu Dieva paturēšanu prātā, nezināšanas vietā - tīru, skaidru vērošanu un 
iedziļināšanos, zaimojošu nodomu vietā – Dieva slavināšanu.

Baudkārei pretī likt atturību un gavēšanu, godkārības vietā – pazemību, 
mantkārības vietā – prieku un pateicību par mazumiņu, dusmu vietā – lēnprātību, 
skaudības vietā – līdzi priecāšanos, atriebības vietā – piedošanu, naida vietā – 
mīlestību un līdzjūtību.

Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus!
Lēdmanes dievnama draudze

Ikreiz, kad Tu uzsmaidi savam tuvākajam un piedāvā viņam savu roku,
kad Tu apklusti, lai kādu uzklausītu,
iestājas Tavi Ziemassvētki....
/Māte Terēze/
Mīļi sveicam Lielvārdes pašvaldības izdevuma ”Lielvārdes Novada Ziņu” un 

mājaslapas lasītājus, visus atsaucīgos cilvēkus, kas ar mums šogad ir sadarbojušies, 
rakstījuši, fotografējuši un iesaistījušies novada dzīves atspoguļošanā! Paldies 
mūsu atsaucīgajiem kolēģiem! Aicinām noticēt brīnumam, dalīties labajā un radīt 
prieku līdzcilvēkos!

Beata Kempele un Gundega Puča

Gaišas domas kā rotu
Eglītes pleciem apvīt.
Nebaidīties iedegt gaismu visapkārt,
Noslaucīt sliekšņa priekšu,
Noglāstīt klusumam vaigu
Un plaukstošam mieram.
/M. Laukmane/

Ar pīrāgu, piparkūku un skuju smaržu pie durvīm 
klauvē Ziemassvētki. Mēs gribētu tos baltus. Baltus 
tāpēc, ka vēlamies paši būt balti un dzīvot saskaņā ar 
sevi. Tāpēc novēlam atrast sevi, būt kopā ar tuviniekiem 
un nest gaismu citiem. Veiksmīgu 2015. gadu!

Lielvārdes novada 
Sociālā dienas aprūpes centra kolektīvs

Lai kādā svečturī
tu ielikts tiec,
tad visiem
gaismu sniedz!
Dz. Rinkule - Zemzare

Visiem vēlam gaišas domas, gaišus darbus, gaišus 
ceļus! 

Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja kolektīvs



NR. 14 (448) 2014. GADA DECEMBRIS I/II

7

SPORTA ZIŅAS

LĪDZCILVĒKA PADOMS

Par „gaišajām domām”
Pārskatot pērn saņemtos Ziemassvētku un Jaunā 

gada apsveikumus, nākas secināt vienu - tiek vēlēta 
veselība, nauda, saticība, prieks un gaišas domas. Jā-
domā, ka to visu dabūt savā īpašumā ir pagrūti, ja jau 
reiz no gada uz gadu to mēs varam gan vēlēt viens 
otram, gan vēlēties paši. Aizdomājos par tām gaiša-
jām domām. Mani mīļie klienti gan klīnikā, gan soci-
ālā dienestā iebilst - kur gan lai tiek pie tām gaišajām 
domām, ja dzīve reizēm sit ar „lielo veseri”. Atnākot no 
viekala, jūties kā apmānīts, raugoties uz nopirktā dau-
dzumu un blakus esošo rēķina čeku. Tā vien gribās pār-
rēķināt, vai kasiere nav kļūdījusies – nu nevar taču tā 
būt! Bet izrādās, ka kasierei ar reķināšanu viss ir kārtībā. 
Tātad, ko darīt, ja nevaram pildīt tos novēlējumus par 
„gaišajām domām”, un reālā dzīvē domas visbiežāk ir 
drūmas, pesimistiskas un nereti vēl – uzmācīgas (galvā 
„maļas” viens un tas pats saturs, un nekādi no tā netikt 
prom). Mēs, šī laika cilvēki, esam pietiekami gudri un 
saprotam, ka par nākotni šajos laikos vairs bažīties nav 
nu nekādas jēgas, jo vienalga neko paredzēt nevar, jau 
ilgstoši dzīvojam nenoteiktības apstākļos. Lai psiholo-
ģiski izdzīvotu, ir jākoncentrējas tikai uz tagadni, bet uz 
pagātni, nākotni... atvainojiet, - „durvis aizveras”. Pro-
tams ar noteikumu, ka pagātnes revīzija ir veikta, ka ir 
arī nojausma, ko vēlamies nākotnē tā drausmīgi apni-
kušā (sievas, vīra, darba, hobija...) vietā, tad varam sākt 
dzīvot „šeit un tagad”. Bieži gan tas nav tik vienkārši, jo 
avots, no kura rodas negatīvās domas – bailes, šaubas, 
sevis žēlošana – ir šķietami neizsmeļams. Varbūt tas pa-
līdzēs, ja atcerēsimies dažas lietas, kas jau ir izpētītas:

* Ar domām nav jācīnās! Ir jāsaprot, ka tās ir mūsu 
smadzeņu darbības produkti. Var tikai iemācīties savas 
domas vērot – kā mākoņus gaisā, kas nāk un aiziet. Nē, 
tā nav psihiatrija, un es neaicinu uz pērsonības dalī-
šanos, bet runa iet par mūsu intresi. Ar domām sākot 
cīnīties, mēs tās „barojam” ar savu enerģiju, ko ģenerē 

mūsu intereses spēks, un tas savukārt savijas tiešā un 
ciešā veidā ar nevēlamo domu spēku, spēju „pielipt”, kļūt 
uzmācīgām. 

* Kad galvā iešaujas pat nelielas pelēcīgas domiņas 
(par uzmācīgām pat nenosauksi), mūsu ķermenis tajā 
pašā brīdī uz to reaģē ar saspringumu. Ir svarīgi to iemā-
cīties novērot pie sevis. Ir grūti, dažbrīd pat neiespējami, 
mainīt domas, emocijas, bet ir svarīgi saprast, ka šiem lie-
lajiem „blokiem” (emocijas, dusmas) mēs varam piekļūt 
caur ķermeņa šaurajiem „vārtiņiem”. Atbrīvojot ķermeni, 
var lielā mērā ietekmēt domu un jūtu pasauli. Te gan ir 
vajadzīgs ikdienas treniņš, un „pelēkā ikdiena” ir brīnišīgs 
laiks šīm nodarbēm. Tātad – ķermeņa un elpas atbrīvoša-
na. Jūs visbiežāk varēsiet vērot, ka uzmācīgās domas, kā 
vecs un uzticīgs suns savam saimniekam, sekos ķermeņa 
„valodai”, kas signalizē pārējiem psihes mehānismiem – 
nekādas briesmas nav, mēs esam pilnīgā drošībā!

* Iemācīties bezkaislīgi vērot to, kas šajā brīdī notiek, 
tvert visu, kas ir satveram mūsu sajūtās. Piemēram, trau-
kus mēs varam mazgāt dažādi. Varam prātā šķendēties 
par „smago likteni” (un nereti tā lielā mērā ir taisnība), 
gan pretēji - izjūtot šo tagadnes mirkli – siltu ūdeni uz sa-
vām rokām, mazgāšanas līdzekļa smaržu... Cik un kādas 
skaņas pašlaik varam saklausīt? Braucot vai staigājot, cik 
objektus varam saskaitīt (logus, kokus?) Kā jūtas mans 
ķermenis, saskaroties ar zemi, uz kuras pašlaik stāvu 
(sēžu), kā smaržo gaiss? Varbūt liksies bērnišķīgi, bet tas 
ļoti palīdz pārslēgt uzmanību no mūsu nenoliedzamās 
grūtību pieredzes uz dzīves tagadnes brīdi, kas vēl ir bur-
vīgi mums atvēlēts.

Ja kaut daļa no tiem daudzajiem, kas Ziemassvētkos 
ir gājuši un ies uz baznīcām, ir patiesi ticīgi cilvēki, tad 
šī cilvēku kopa zinās, ka dzīves grūto domu brīžos ļoti 
palīdz lūgšana. Savā klīniskā psihologa pieredzē, vēroju-
mos smagos klīniskos gadījumos man nācies saprast, ka 
lūgšana – tā ir viena no pašām spēcīgākajām enerģijas 

formām, ko izstaro cilvēks, un nereti tā palīdz tur, kur 
vairs nav palīdzējusi terapeitiskā ārstēšana. 

Emociju psihologi ir konstatējuši, ka jebkurā cilvē-
kā ir ieprogrammētas tā saucamās „bāzes emocijas” 
(naids, dusmas, agresija), kas senos primitīvos laikos ir 
ļāvušas mums izdzīvot. Paralēli pozitīvo bāzes emoci-
ju skaits ir visai neliels (prieks, interese). Tas daļēji var 
izskaidrot, kāpēc cilvēks ir tendēts negatīvi un bažīgi 
domāt par dzīvi, nemitīgi izjust trauksmi. Tā ir sapro-
tams, kāpēc mūsu psihe ir konstruēta tā, ka mēs ātri at-
ceramies sāpīgos pārdzīvojumus, un ātri var pieķerties 
doma, ka nekas dzīvē nav labi. Atsaucoties uz gudra, 
teoloģijas zinātnēs vieda cilvēka Induļa Paiča teikto, ir 
svarīgi vērot, kas mūsu prātā notiek un - pieņemt to. 
Tieši pieņemšana ir būtisks pirmais solis. Būt vērīgiem, 
izprast tos mehānismus, kas ir mūsu apziņā. Tas pirm-
kārt ir šis „trauksmes mehānisms”, kas mudina saskatīt 
bīstamību un apdraudējumu arī tur, kur tā nav (labāk 
pieņemt to ļaunāko, nekā kļūdīties). Otrs mehānisms ir 
saistīts ar mūsu interesi - nemitīgu vajadzību gūt jaunu 
pieredzi, aiziet no vienas lietas, pamest veco, izpētīt ko 
vēl nezināmu. Svarīgi saprast un apzināties, ka mūsu 
smadzenes nemitīgi ģenerē visdažādākās domas, sig-
nālus par sajūtām un vajadzībām. Protams, ir jāsaprot, 
kad ir vajadzīga speciālistu palīdzība, bet visbiežāk 
ir jābūt ļoti kritiskam pret savu paša domu - “ar mani 
kaut kas nav kārtībā”. Tā var būt tikai kārtējās lamatas, 
kas izraisīs atkal jaunu trauksmi! Ir nemitīgi jāatminas 
– „Manī, kā jebkurā citā cilvēkā, ir šis nemitīgais neap-
mierinātības avots, un es to apzinos! Es spēju izturēt 
šī mirkļa diskomfortu un neiešu līdzi tiem impulsiem, 
kas manī nemitīgi rodas. Jā, es sevi pieņemu!” Mēs visi 
esam garīgās izaugsmes ceļā, lai mums izdodas pie-
ņemt sevi un atklāt to gudrību, kas ir ļoti bagātīgi ielik-
ta jebkurā no mums. 

Lielvārdieši Paula un Oskars 
Valpēteri – Zelta mopēda laureāti
Ritvars Raits
Noslēdzoties motosporta sezonai, apbalvoti uzvarētāji visās šī sporta veida klasēs. 

«Zelta mopēda» 1A klasē, izgriežot pogas visiem kungiem, kļuva lielvārdiete Paula Val-
pētere, bet vicečempiona godā viņas tēvs Oskars Valpēters.

Oskara Valpētera komentārs: „Aizvadīta kārtējā mazmotošosejas sezona. Pasākums, 
kas organiski sevī iekļāvis gan vēsturisko Zelta Mopēda kustību, gan tā vēsturisko pār-
mantotāju –Latvijas skūteru čempionātu. Savu nišu atraduši arī ielas un sporta retro-
motociklu braucēji. Septiņi posmi Latvijas kartodromos un gandrīz 150 dalībnieki, kas 
sezonas gaitā turpināja pilnveidot savas braukšanas prasmes un tehnikas sagatavoša-
nas iemaņas. Par cīņas nopietnību liecina fakts, ka gandrīz visās klasēs kopvērtējuma 
uzvarētāji tika noskaidroti tikai pēdējā posmā. Patīkami, ka laureātu vidū ir arī daiļā 
dzimuma pārstāve - lielvārdiete Paula Valpētere, kura neatstāja nekādas cerības pui-
šiem Zelta Mopēda 1A klasē. Kā otrais šajā pašā klasē ierindojos es. Braukšanas sezona 
beigusies, bet uzcītīgākie sportisti jau gatavo savu tehniku ziemas skijoringa sezonai, 
savukārt organizatori un mehāniķi strādā, lai nākamais gads atnestu vēl vairāk iespēj u 
kvalitatīvi un droši sacensties vienā no vispieejamākajiem motosporta veidiem – „Zelta 
mopēdā” un mazmotošosejā.” 

Materiāls publicēts izdevumā “Ogres Vēstis Visiem”.

Florbolisti no Gēteborgas 
atgriežas ar 5. vietu pasaulē

Ritvars Raits
Vakar agri no rīta ar lidmašīnu no Gēteborgas lidostā „Rīga” ieradās Latvijas vīriešu 

fl orbola izlase, kas Zviedrijā notikušajā pasaules čempionātā izcīnīja augsto 5.vietu. 
Starp mūsu varoņiem arī trīs lielvārdieši – Artis Savins, Juris Gribusts un Normunds Krū-
miņš.

12. decembrī Latvijas valstsvienība aizvadīja ceturtdaļfi nāla spēli, kurā tikās ar spē-
cīgo Šveices izlasi. Latvieši cīnījās braši, taču šoreiz mūsējiem pietrūka veiksmes, tādēļ 
sapni par pusfi nālu nācās atlikt uz citu čempionātu – 1:6. 

13. decembrī mūsu fl orbolisti ar maču pret igauņiem sāka cīņu par 5.-8.vietu pasaulē. 
Pēc divām trešdaļām rezultāts bija neizšķirts (1:1), bet pēdējā periodā ziemeļu kaimiņu 
pretestība tomēr tika salauzta – 6:1. Teicamu spēli Latvijas izlases vārtos aizvadīja Nor-
munds Krūmiņš, kurš atvairīja 24 no 25 pretinieku metieniem.

14. decembrī jau agri no rīta latvieši mērojās spēkiem ar spēcīgo norvēģu komandu. 
Lai arī rezultātu atklāja pretinieki (0:1), mūsējie spēja atbildēt ar četriem vārtu guvu-
miem (4:1), mača izskaņā nosargāja uzvaru ar 4:3, kas Latvijas izlasei ļāva jau ceturto 
reizi izcīnīt augsto 5.vietu.

Artis Savins, kuram šis bija jau otrais pasaules čempionāts, turnīrā guva 4 (3+1) re-
zultativitātes punktus, debitants Juris Gribusts izcēlās ar 2 (1+1) punktiem, bet vārt-
sargs Normunds Krūmiņš, kurš arī debitēja tāda līmeņa sacensībās, četrās spēlēs at-

vairīja 67 no 78 pretinieku 
metieniem un ar 85.89% 
neitralizētu metienu bija 
piektais labākais pasaules 
čempionātā.

Puišiem jāturpina trenē-
ties, lai nākamajā pasaules 
čempionātā, kas pēc di-
viem gadiem notiks Rīgā, 
beidzot iekļūtu pusfi nālā 
un pacīnītos par medaļām. 
Gēteborgā jau astoto reizi 
pasaules čempionu kausu 
izcīnīja Zviedrijas izlase, kas 
fi nālā ar 3:2 pārspēja so-
mus. Bronzas godalgas tika 
Čehijas fl orbolistiem. 

Materiāls publicēts izde-
vumā “Ogres Vēstis Visiem”. 

Foto no Oskara Valpētera albūma. Artis Savins, Juris Gribusts un Normunds Krūmiņš pirms došanās uz Gēteborgu. Ritvara Raita foto.

Ineta Blūmīte, 
Lielvārdes novada Sociālā dienesta psiholoģe
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Jumpravas Romas katoļu draudzē
Krapes ielā 1-5

26. decembrī 11.00
svētā Mise Otrajos Kristus Dzimšanas svētkos

Lielvārdes novada pašvaldība
aicina Lielvārdes pilsētas un pagasta bērnus,

kuri neapmeklē bērnudārzu,
uz Ziemassvētku pasākumu

“Rūķu labie darbi”
27. decembrī 10.30

kultūras namā “Lielvārde” Ielūgumi nosūtīti
uz deklarēto dzīves vietu.

31. decembrī 21.00
Visi kopā sagaidīsim Jauno 2015.gadu kultūras namā

„Lielvārde”! Krāsaina programma kopā ar vakara 
vadītājiem, improvizācijas teātri „ 5 uz perona”, grupu 
„Ceļojums” un DJ Jāni Balodi. No 21.00 līdz 01.00 ar 

bērniem darbosies atraktīva rotaļu vadītāja 
(EUR 5 par bērnu). Rezervēt galdiņu līdz 29.decembrim 

kultūras namā vai pa tālr. 65053684.
Biļetes cena EUR 12 (foajē), EUR 20 (zālē).

Atmiņu pēcpusdiena
Lielvārdes dienas centrā

2015. gada 6. janvārī 13.00.
Svinēsim zvaigznes dienu.

Kopā ar mums būs Lielvārdes ev. Lut. Draudzes 
mācītājs Ingus Dāboliņš. Atcerēsimies bērnības di-

enu ziemassvētkus, savu mīļāko dzejoli un dziesmu, 
klausīsimies anambli Lielvārdietes un senioru sagatavoto 
fragmentu no Paula Putnina lugas Paši pūta, paši dega.

Kultūras namā
27. decembrī 17.00

Ziemassvētku eglīte Jumpravas pagasta pirmskolas 
vecuma bērniem. Koncerts, rotaļas 

un Ziemassvētku vecītis.

31. decembrī  22.00
Jaungada balle Jumpravas kultūras namā

Par muzikālo noformējumu rūpēsies grupa “Poļu nams”.
Iegādāties biļetes par EUR 4, kā arī rezervēt vietu 

pie galdiņiem varēs līdz 29. decembra plkst. 16.00.
Biļešu cena pasākuma dienā EUR 6.

Balle paredzēta līdz 01.01.2015. plkst. 05.00.

Tautas namā
31. decembrī 22.00

Jaungada svētku balle „Gadu mijas priekā”
Rezervēt galdiņu līdz 23.12 tautas namā vai bibliotēkā, 

tālr. 27802681.
Biļetes cena EUR 7.50

1. janvārī 00.30
Lēdmanes centrā pie ūdenstorņa

Svētku salūts

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI NOVADA BAZNĪCĀS

Lielvārdes Romas katoļu baznīcā
24. decembrī 

Kristus Dzimšanas svētku vigīlijā:
19.30 Bērnu ansambļa izpildījumā 

Kristus Dzimšanas dienas dziesmas 
20.00 Vigīlijas svētā Mise ar bērnu procesiju 

uz Betlēmes stallīti

25. decembrī, Kristus Dzimšanas svētkos: 
00.00 Pusnakts jeb Ganiņu svinīgā svētā Mise

2.00 Svētku salūts, draudžu rīkotais 
Ziemassvētku „oblāts” un agape draudzes mājas telpās, 

uz kuru tiek aicināti visi. 
Ziemassvētku vecīša apciemojums ar dāvanām.

5.00 Kopīgi meditēta un dziedāta Rožukroņa I daļa 
pie uzstādītā Vissvētākā Sakramenta 

(„Ganiņu rožukronis” – sagatavot lūgšanu „groziņus”!).
7.00 - Kristus Dzimšanas svētku Laudes 

(Rīta slavas dziesmas). Noslēguma svētība.
11.00 – Dienas svētā Mise

28. decembrī, Svētās Ģimenes svētkos
11.00 Sv. Mise, kuras laikā laulātie pāri atjaunos 

Laulības solījumus un saņems svētību.
Pēc Mises dāmu vokālā ansambļa “Pusnakts stundā” 

Ziemassvētku koncerts. Diriģente Baiba Klepere, 
koncertmeistars Antonijs Klepers. 

Visi tiek mīļi ielūgti bez maksas! 

31. decembrī – Vecgada dienā
17.00 Pateicības sv. Mise un Himna 

„Tevi, Dievs, mēs slavējam”
Pusnaktī dievnamā būs Jaunā gada iezvanīšana un 

sagaidīšana kopā ar visiem, kuri atnāks. 
Rožukronis pie „Bētlemītes”.

1. janvārī – Jaungada dienā un Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Dieva Mātes svētkos:

11.00 Svinīgā svētā Mise

6. janvārī - Triju Ķēniņu svētkos jeb Zvaigznes dienā
18:00 Sv. Mise. Tiks pasvētīts krīts, vīraks, 

ūdens un dārglietas.

Lielvārdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

24. decembrī - Kristus Piedzimšanas svētvakarā: 
19.00 dievkalpojums, piedalīsies trompetists  

Leons Meinarts

25. decembrī - Kristus Piedzimšanas svētkos:
11.00 dievkalpojums, piedalīsies Lielvārdes 

mūzikas skolas vokālās studijas solisti 

26. decembrī - Otrajos Ziemassvētkos:
11.00 dievkalpojums bērniem un ģimenēm
14.00 dievkalpojums pansionātā Rembatē

28. decembrī - svētdienā pēc Ziemassvētkiem:   
11.00 dievkalpojums, piedalīsies Ķeguma jauniešu koris 
un Birzgales tautas nama vokālais ansamblis „TIKAI TĀ”

1. janvārī - Jaungada dienā:
18.00 dievkalpojums, piedalīsies mūziķis Valdis Dvorovs

4. janvārī - otrajā svētdienā pēc Ziemassvētkiem :
11.00 dievkalpojums, piedalīsies Lielvārdes 

mūzikas skolas vokālās studijas solisti

6. janvārī – Zvaigznes dienā:
11.00 dievkalpojums

Lielvārdes Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcā
7. janvārī 15.00 Ziemassvētku dievkalpojums.

Svētku dievkalpojumi Lēdmanes Svēto apustuļu 
Pētera un Pāvila katoļu baznīcā

24. decembrī 16.00
Ganiņu mise, piedalās sieviešu koris „Lēdmane”

25. decembrī 13.00
Ziemassvētku mise

Jumpravas evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24. decembrī 15.00

Ziemassvētku dievkalpojums, 
piedalās jauktais koris „Jumprava”.

Autobuss no Jumpravas kultūras nama plkst. 14.45.
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Mīļi sveicam novembrī 
Lielvārdes novada 

Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrētos 

jaundzimušos 

Patrīciju, Edvardu, Emīliju, Ievu, 
Pēteri, Vanesu Lielvārdē,

Gabrielu Jumpravā,
Viktoru, Keitu Lēdmanē.

Sirsnīgi sveicam
NOVEMBRA 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

70. dzimšanas dienā
Mārtiņu Dubinski 
Viju Plaudi
Valentīnu Poļansku
LĒDMANĒ
Veltu Pastari
LIELVĀRDĒ

75. dzimšanas dienā
Jekaterinu Afanasjevu
Ināru Kaņepi
Ļevu Skļaminu
Jāni Suipi
LIELVĀRDĒ

Lai saulaina dzīves taciņa 
mazajiem novadniekiem!

Izdevuma iznākšanas datums 22.12.2014.

LIELVĀRDĒ

80. dzimšanas dienā
Teklu Jermolajevu
Nikolaju Mistjukovu
Rūdolfu Škarstu
LIELVĀRDĒ

85. dzimšanas dienā
Irēnu Dannenbergu
Edvīnu Korni
JUMPRAVĀ
Dzintru Gaili
LIELVĀRDĒ

PATEICĪBAS

Kora „Lāčplēsis” bijušie un tagadējie dziedātāji un in-
teresenti sirsnīgi pateicas Andreja Pumpura muzeja 
kolektīvam, īpaši Irēnai Arājai, par atbalstu un palīdzību 
atmiņu pēcpusdienā sakarā ar kora viesošanos Sibīrijā 
1989.gadā. Mūsējie, kuri bija sabraukuši pat no Dundagas, 
Talsiem, Vangažiem, Rīgas, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes, 
aizbrauca pateicīgi. Paldies! Dalīsimies mīlestībā!

Lielvārdes Romas katoļu draudze un prāvests izsaka 
sirsnīgu pateicību SIA “Lielvārdes Remte” vadībai un 
vīriem, kuri nomainīja baznīcā apkures radiatorus!
Mīļa pateicība SIA “Preco” direktoram Valdim Pabērzam 
par jauno granulu tvertni! Lai Dievs svētī visus mūsu lab-
darus!

Lielvārdes Romas katoļu draudzes prāvests Andris Solims

Mēs, Edgara Kauliņa alejas 13. mājas dzīvokļu īpašnieku 
biedrības „Cīruļi” biedri mīļi sveicam savu mājas vecāko 
Dainu Rimicāni Ziemassvētkos un vēlam laimīgu 2015. 
gadu! Paldies par darbiem, kas jau paveikti, un par dar-
biem, kas vēl gaida. Labu veselību, dzelzs izturību un 
veiksmi!

Paldies Rolandam Elksnītim par viņa sniegto informāciju, 
kas mums palīdzēja nama apsaimniekošanas jautājumos. 
Novēlam Rolandam un viņa ģimenei mīļus Ziemassvētkus, 
veselību un panākumus Jaunajā gadā!
Edgara Kauliņa alejas 12. mājas iedzīvotāji

S/O Latvijas kristīgās informācijas centrs atkarīgiem 
un līdzatkarīgiem cilvēkiem piedāvā astoņu soļu 

semināru ciklu, kā sakārtot savu dzīvi.
Semināros tiks demonstrēti videomateriāli, 

notiks tikšanās ar cilvēkiem, kuri bijuši atkarīgi, 
iespējamas personīgas konsultācijas.

Informācija un pieteikšanās pa tālruni atkarīgajiem 
27083128, līdzatkarīgajiem 27083129.

Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;

Nolīkst klusi sirmā galva,
Saules ceļu aiziedama.

Izsakām dziļāko līdzjūtību Edgara Kauliņa vidusskolas 
skolotājai un novadu ģeogrāfi jas skolotāju apvienības 
vadītājai Skaidrītei Vilciņai, māmuļu aizsaulē pavadot.

Kolēģi Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļā

JUMPRAVĀ

LĒDMANĒ

NOVEMBRĪ
NO MUMS ŠĶĪRUŠIES

(miršana reģistrēta Lielvārdes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā)

LIELVĀRDĒ
Olga Kampāne (dzim.1925.g.)
Zinaida Kosogova (dzim.1939.g.)
Mirdza Koževņikova  (dzim.1929.g.)
Anna Moiseja  (dzim.1920.g.)
Iļja Putiļins  (dzim.1948.g.)
JUMPRAVĀ
Inta Stūrmane  (dzim.1935.g.)
LĒDMANĒ
Skaidrīte Gobiņa  (dzim.1941.g.)
Mūsu dziļākā līdzjūtība tuviniekiem.
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