Pašvaldības vadītāji risina
Kaibalas iedzīvotājiem
būtiskus jautājumus 3. lpp.

Jumpravas pagastā
būs par vienu
sakoptu ēku vairāk 3. lpp

Lielvārdes
novada jaunieši
“mācās darot” 6. lpp.

Nāc nākdama,
Jāņu diena,
daudzi tevis
gaidītāju!

10. lpp.
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Priekšsēdētājas sleja

Priecīgus šī gada
īpašos Jāņus!

Sveikti Lielvārdes novada
izglītības iestāžu izcilnieki

Šie Līgosvētki ir īpaši. Gan tāpēc, ka joprojām
dzīvojam ārkārtas situācijas un koronavīrusa “ēnā”, gan tāpēc,
ka šajā gadā mums visiem ir nācies sadzīvot ar nestandarta
situācijām, ierobežojumiem un pavisam neierastiem dzīves un
darba apstākļiem. Tāpēc jo īpašs ir gandarījums, ka esam tikuši
galā, spējuši pielāgoties un neapjukt.

Šogad 28.maijā Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas dārzā
Lielvārdes novada pašvaldība
godināja valsts un reģiona
olimpiāžu, konkursu un sacensību laureātus.

Ir noslēdzies kārtējais mācību
gads, kas pierādīja: gan skolēni,
gan vecāki, gan pedagogi ir varējuši strādāt attālināti, mācīt un
mācīties, atrast motivāciju darbam
papildu slodzes apstākļos, izturēt
dzīves radītos pārbaudījumus un
sasniegt labus mācību darba rezultātus. Paldies visiem, kas saprata,
atbilstoši rīkojās un spēja organizēt
savu darbu šajā neordinārajā situācijā. Ar līdzīgām grūtībām, strādājot attālināti, sastapās arī pašvaldība. Administrācijas un pašvaldību
iestāžu darbinieki, manuprāt, spēja
pieņemt šo izaicinājumu, nepasliktinot pakalpojumu kvalitāti, pacietīgi un iejūtīgi organizējot darbu,
sniedzot novadniekiem nepieciešamo palīdzību. Īpašu paldies gribu
teikt iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, kuri atsaucās pašvaldības
aicinājumam iesaistīties novada un
pilsētas teritorijas sakopšanas darbos, maniem kolēģiem deputātiem un domes darbiniekiem, kuri
aktīvi līdzdarbojās domes un komiteju attālinātā darba režīmā. Arī
nestandarta situācijās netika traucēta lēmumu pieņemšanas un realizācijas procedūra.
Ārkārtas situācija pašvaldībā
neapturēja iesāktos darbus, un
esam spējuši uzsākt arī jaunus
projektus. Mūsu radošā iedvesma
un aizrautība ļāvusi paveikt daudz:
ģimenes ārstes Guntas Tīcmanes
prakses infrastruktūras uzlabošana un Jumpravas doktorāta siltināšana, Lielvārdes tirgus laukuma
labiekārtošana, Slimnīcas ielas pārbūve, autostāvvietas paplašināšana pie PII “Pūt vējiņi”... Tie ir tikai
daži no paveiktajiem darbiem.
Paldies visiem iesaistītajiem! Arī
šogad turpināsim labo praksi un
uzlabosim ģimenes ārstu prakšu
infrastruktūru, iespēju robežās piesaistot arī Eiropas Savienības projektu finansējumu. Novadā lielu
atsaucību ieguva veselības veicināšanas projekts, pateicoties projekta
vadītājai Miraldai Rangai un viņas
degsmei rūpēs par novadnieku
veselību un dzīvesprieku. Projekta
ietvaros turpināsies iemīļotās spor-

tiskās aktivitātes un lekcijas, būs
arī dažādas jaunas aktivitātes.
Lai arī vēsais pavasaris neļāva
jau maijā veikt novada apdzīvoto
vietu apzaļumošanas darbus pilnā
apmērā, domāju, ka šobrīd jau
varam sākt priecāties par krāšņajiem dekoratīvo ziedu podiem un
puķudobēm, kur pamazām pavasara puķes nomaina vasaras ziedu
skaistums.
Daudzi projekti novadā ir realizēti pateicoties novadnieku priekšlikumiem, aktivitātei un vēlmei
iesaistīties. Šoreiz gribu teikt paldies kaibaliešiem par iesaistīšanos
pagasta un novada dzīves uzlabošanā, par ieteikumiem, aktivitāti
un idejām, kas tika izteiktas mūsu
tikšanās laikā, jo pašvaldībai ir
svarīgi, lai mūsu attīstības plāni
sakņotos pašu iedzīvotāju redzējumā par sava novada un savas
dzīvesvietas nākotni. Tas mums
palīdz noteikt prioritātes, plānot
veicamos darbus un strādāt, lai
iedzīvotāji saņemtu tieši to, kas
ir svarīgi cilvēkiem viņu dzīvesvietās. Mums jau ir bijuši spilgti
un pozitīvi piemēri šādai iedzīvotāju un pašvaldības kopdarbībai – ielu apgaismes līnijas izbūve
Lēdmanē, doktorāta uzlabošanas
darbi Jumpravā... Tagad mēģināsim īstenot arī Kaibalas iedzīvotāju nosauktos prioritāros darbus.
Klāt Līgosvētku un Jāņu laiks,
tāpēc gribu vēlēt visiem novadniekiem priecīgus svētkus!
Nosvinēsim gada skaistākos latviešu svētkus godam. Protams,
joprojām ievērojot mediķu un
ekspertu ieteikumus. Lai mums
visiem izdodas krāšņi svētki, kas
dod jaunu darba, ideju un radošas
iedvesmas garu turpmāk – dzīvojot, strādājot un kopīgi rūpējoties par savu ģimeni, saimi un
novadu!
Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena.
Pāri mežiem, pāri siliem,
Pār’ Jānīša tīrumiem.

Santa Ločmele,

Uz pasākumu tika aicināti piecu
“Izcilnieka” nomināciju ieguvēji,
viņu skolotāji un vecāki, lai saņemtu Lielvārdes novada pašvaldības pateicību un piemiņas balvu.
Lielvārdes novadā ir arī izveidojusies skaista tradīcija, ka izcilnieku

Alise Luīze Zīliņa – Izcilnieks mākslās.
katrā nominācijā sveic un atbalsta Lielvārdes novada uzņēmēji. Kā
ierasts, labākie no labākajiem tika
izvirzīti piecās nominācijās:
* Izcilnieks dabas zinībās un
tehnoloģijās;
* Izcilnieks mākslās;
* Izcilnieks sportā;
* Izcilnieks sabiedrības zinībās;
* Izcilnieks valodās.
Svinīgajā pasākumā izcilniekus
uzrunāja Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja Santa Ločmele.

ķtiecīgumu. Arī
šajā mācību gadā
Zanda ar panākumiem piedalījās Valsts 42. bioloģijas olimpiādes valsts posmā
un ieguva atzinību. Zandai ir
augsti
sasniegumi arī Latvijas
Skolēnu 44. zinātZanda Jefremova - Izcilnieks dabas zinībās un tehniskās pētniecīnoloģijās.
bas darbu konferencē. Lielvārdes
Domes
priekš- novada pašvaldības pateicību par
sēdētāja
savā ieguldījumu meitas izaugsmē saņērunā uzsvēra, ka ma Zandas vecāki un viņas skoLielvārdes nova- lotāja Daiga Brante. Nominācijas
dā skolēniem gūt „Izcilnieks dabas zinībās un tehnopanākumus olim- loģijās” un nominācijas ieguvēpiādēs, konkursos jas skolotāju sveica izglītības uzņēun skatēs ir tie- mums „Lielvārds”.
šām daudz iespēNomināciju „Izcilnieks mākslās”
ju, taču šajā pasā- saņēma Edgara Kauliņa Lielvārdes
kumā tiek godi- vidusskolas 9. klases skolniece
nāti pieci jaunie- Alise Luīze Zīliņa. Viņa veiksmīši, kuri ir pratuši gi piedalījās šī gada mājturības
sakārtot savu laiku, izvirzīt precīzus un vizuāli plastiskās mākslas konmērķus un sasniegt tos.
kursos. Viņa ir ieguvusi pirmo
Nomināciju „Izcilnieks dabas zinī- vietu vizuālās un vizuāli plastisbās un tehnoloģijās” šogad saņē- kās mākslas konkursā un tērpu
ma Edgara Kauliņa Lielvārdes vidus- skatē “Radi rotājot”, un viņas darbs
skolas 11. klases skolniece Zanda šobrīd atrodas izstādē Bauskā, kur
Jefremova par sasniegumiem dabas maija izskaņā noris konkursa valsts
zinību jomā. Lielvārdes novada izglī- līmeņa posms. Alise Luīze piedalītības nodaļas vadītāja Inga Škapare jās arī mājturības un tehnoloģiju
pievērsa klātesošo viesu uzmanību konkursā “Rotāšanās”, ieguva arī
tam, ka Zanda šo nomināciju saņem otro vietu vizuālās mākslas konkurnu jau trešo gadu. Tas tiešām lieci- sā “Ainava”.
na par jaunietes zināšanām un mērAlise Luīze saņēma Lielvārdes
novada
pašvaldības pateicību,
naudas
balvu un dāvanu no uzņēmuma
“Linu
māja”.
Pateicību saņēma
arī viņas vecāki un skolotāja
Jolanta Zarāne.
Jumpravas
pamatskolas 9.
klases skolniece Vita Muciņa
tika nominēta
kā 2020. gada
“Izcilnieks valodās”. Vita ir ieguvusi 1. vietu 23.

Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

Turpinājums

9. lpp.
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Lielvārdes novada domes sēžu apskats
27. maija Domes sēdē
nr. 10 pieņemtie lēmumi
* No 2020.gada 1.jūlija spēkā
stāsies Administratīvās atbildības
likums, kas ieviesīs būtiskas izmaiņas administratīvo pārkāpumu
tiesību sistēmā. Jaunajā likumā
naudas sods izteikts naudas soda
vienībās, nevis konkrēta apmēra eiro, nosakot, ka viena naudas
soda vienība ir pieci eiro. Likums
paredz, ka pašvaldības izdotajos
saistošajos noteikumos minimālais
naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas
soda vienības (t.i. šobrīd10 eiro),
bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas
soda vienību, juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību.
Lai
nodrošinātu
minēto saistošo noteikumu atbilstību
Administratīvās atbildības likuma
regulējumam, kā arī, lai precīzi
noteiktu, kuras institūcijas un kādā
apjomā ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu, ir veikti grozījumi zemākminētajos saistošajos noteikumos:
Nr.8 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.34
„Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā””;
Nr.9 „ Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra
saistošajos noteikumos Nr.17 „Ēku
numurzīmju, ielu, laukumu nosaukumu un virziena norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes novadā”;
Nr.10 „Grozījumi Lielvārdes
novada
domes
2012.gada

30.maija saistošajos noteikumos
Nr.7 „ Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā””;
Nr11 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra
saistošajos noteikumos Nr.21 „Par
Lielvārdes novada simboliku””;
Nr.12 „Grozījumi Lielvārdes
novada
domes
2018.gada
29.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā””;
Nr.13 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta
saistošajos noteikumos Nr.22 „Par
nekustamā īpašuma kopšanu, ēku
uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu””;
Nr.14 „Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.1 „ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību Lielvārdes
novadā””;
Nr.15 „Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2019.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5
„Lielvārdes novada pašvaldības
kapsētu darbības un uzturēšanas
noteikumi””;
* Apstiprināts Lielvārdes novada
pašvaldības 2019.gada publiskais
pārskats.
* Apstiprināts nolikums Nr.5
“Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2017.gada 27.septembrī
apstiprinātajā nolikumā “Lielvārdes
novada domes Tautsaimniecības
komitejas nolikums””.
* Apstiprināts nolikums Nr.6

“Grozījumi Lielvārdes novada
domes 2014.gada 26. novembrī
apstiprinātajā Lielvārdes novada
Sporta centra nolikumā”.
* Veikti grozījumi Lielvārdes
novada
domes
2019.gada
30.decembra lēmumā Nr.441 “Par
īres maksas apmēru Lielvārdes
novada pašvaldības īpašumā un
valdījumā esošajām dzīvojamām
telpām”.
* Veikti grozījumi Lielvārdes
novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.115 “Par Lielvārdes
novada domes 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” precizēšanu”.
* Apstiprināts “Ilgtspējīgas rīcības
plāns Lielvārdes novada darbā ar
jaunatni iesaistīto personu sadarbībai un kapacitātes stiprināšanai”.
* Veikti grozījumi Lielvārdes
novada domes 2020.gada 8.janvāra lēmumā Nr.2 “Par Lielvārdes
novada pašvaldības iestāžu amatu,
amatu klasifikācijas un amatu
algu apstiprināšanu” 8.pielikumā “Lielvārdes novada Lēdmanes
pamatskolas amatu un amatalgu saraksts”, sakarā ar vēl vienas
amata vienības - pirmsskolas skolotāja palīgs (profesiju klasifikatora kods “5312 01”) – izveidošanu.
* Pagarināts projekta “Veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes novadā”
ieviešanas laiks līdz 2023.gada
31.decembrim.
* Piešķirts papildu finansējums
14 960,48 EUR apmērā projek-

ta “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” būvdarbu veikšanai
VUGD atzinumā noradīto nepilnību
novēršanai.
* Piešķirts Lielvārdes novada
pašvaldības finansējums sabiedrisko aktivitāšu dažādošanas projektu konkursa pieteikumiem:
1. 863,25,
eiro
Ingrīdai
Smuškovai, projekta “Lielvārdes
tautastērps Lielvārdes muzejā”
īstenošanai;
2. 950,00 eiro
biedrībai
“Novadnieki”, projekta “Atmiņas
par kolhozu laikiem Lēdmanē”
īstenošanai;
3. 1000,00
eiro
biedrībai
“Lielvārdes Pensionāru biedrība”,
projekta “Pamati un jaunrade”
īstenošanai.
* Piešķirti papildu finanšu līdzekļi 19 121,48 EUR apmērā Lielvārdes
novada pašvaldībai piederošo atkritumu konteineru nojumju
iegādei Avotu ielas daudzdzīvokļu
dzīvojamo ēku masīvā.
* Noteikts jauns Lielvārdes novada Sporta centra sniegto maksas
pakalpojumu cenrādis.
* Izsniegta bieži sastopamo
derīgo izrakteņu ieguves atļauja
J.D. derīgo izrakteņu smilts atradnei „Tentēni”, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā. Atļaujas derīguma termiņš - 2024.gada 1.aprīlis.
*
Nodots
atsavināšanai
Lielvārdes novada pašvaldības
nekustamais īpašums – dzīvoklis
Nr.13, dzīvojamā mājā “Krasti”,
Dzelmēs, Jumpravas pagastā,
Lielvārdes novadā.

* Atsavināts un izsolīts
Lielvārdes novada pašvaldības
nekustamais īpašums “Šautuve”,
Lielvārdes pagastā, Lielvārdes
novadā.
* Apstiprināti nekustamā īpašuma „Māllēpes”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, nomas tiesību izsoles rezultāti.
* Apstiprināti nekustamā īpašuma
„Garāžas”,
Jumpravā,
Jumpravas pagastā, Lielvārdes
novadā, garāžu telpas Nr.8 nomas
tiesību izsoles rezultāti.
* Apstiprināti nekustamā īpašuma
Parka iela 19, Lielvārdē, Lielvārdes
novadā, garāžas telpas Nr.107 un tai
funkcionāli piesaistītās zemes platības pārdošanas rezultāti.
* Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā likumprojektā plānotajam Ogres novadam 2020. un
2021.gadā jāizstrādā jaunās administratīvās struktūras projekts, lai
pēc Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma spēkā stāšanās jaunizveidotais novads 2021.
gadā varētu veiksmīgi uzsākt darbību, tāpēc Lielvārdes novada dome
nolēma deleģēt Lielvārdes novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju vai viņa prombūtnes gadījumā
– domes priekšsēdētāja vietnieku,
pārstāvēt Lielvārdes novada pašvaldību pārrunās ar pašvaldībām,
kuras ieinteresētas sadarboties
administratīvi teritoriālās reformas
ietvaros, tai skaitā, likumprojektā paredzētā jaunveidojamā Ogres
novada administratīvās struktūras projekta izstrādē un sadarbības
līguma noslēgšanā.

Pašvaldības svarīgākie darbi 2020. gada maijā Lēdmanes pagasta pārvaldes
Lielvārdes novada pašvaldības administrācija maijā ir pabeigusi iepirkumu ar rezultātu par būvdokumentācijas izstrādi Raiņa ielas un Austriņu ceļa atjaunošanai, noslēgts līgums par darba izpildi ar SIA
"VARG Industries".
Darbi pašvaldības objektos:
*VPII “Pūt vējiņi” stāvlaukuma
izbūve un Slimnīcas ielas posma
seguma atjaunošana. Darbus šajā
objektā veic SIA "Asfaltbūve", būvdarbi uzsākās 5.maijā. Būvdarbu
laikā ir saskaņota satiksmes organizācijas shēma posmā no autoceļa A6 līdz Slimnīcas un Raiņa
ielas krustojumam. Darbi tiek
veikti saskaņā ar darbu veikšanas
plānu: maijā izbūvēta lietus ūdens
kanalizācijas sistēma, uzsākti rakšanas darbi jaunā autostāvlaukuma teritorijā.
*Kultūras nama lielās zāles jumta
pārbūve un lielās zāles atjaunošana – 05.05.2020. noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “LVS Building”.
Iepirkumu procedūras rezultātā
noslēgti līgumi par būvuzraudzības veikšanu un par autoruzraudzību. Nosūtīta informatīva vēstule BVKB par būvdarbu uzsākšanu. 26.05.2020.būvnieks iesniedzis darbu veikšanas projektu. Parakstīts akts par būvobjekta nodošanu būvniekam. Uzsākta
būvlaukuma iekārtošana.

*Jumpravas doktorāta siltināšanas būvdarbi. Darbus veic SIA "HB
Service". Notiek ēkas fasādes siltināšanas un atjaunošanas būvdarbi,
kuru ietvaros tiek risināti arī vides
pieejamības jautājumi. Ēkai tiks
nomainīti logi, atjaunota fasāde,
atjaunots jumta segums u.c. darbi.
*Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas sienas atjaunošana.
Noslēgts būvniecības līgums ar SIA
“Velve – AE”. Pēc baseina daļas
demontāžas pagājušajā gadā tiek
atjaunotas un siltinātas skolas ēkas
dienvidu fasādes 3 sienas.
*Jumpravas pagasta pārvaldes
ēka – sadarbībā ar būvprojekta
autoru un būvnieku maijā atrisināti ugunsdrošības jautājumi, veiktas
nepieciešamās korekcijas ugunsdrošības pārskata sadaļā, lai nodrošinātu visas ēkas atbilstību ugunsdrošības prasībām.
*Deinstitucionalizācija Lielvārdes
novadā – SIA “Eiropro” projektē Specializēto darbnīcu telpas
Jumpravas pagastā, “Doktorātā”,
Ceriņu ielā 2a. Notikušas tikšanās ar projektētājiem, lai saskaņo-

tu labākos risinājumus plānotajām
darbnīcām.
*Centrālā finanšu līgumu aģentūra ir veikusi pārbaudes Lielvārdes
novada pašvaldības īstenoto ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras uzlabošanas projektos, paveiktais darbs
novērtēts kā labās prakses piemērs.
Pašvaldība gatavojas jaunajam projektu pieteikumam ģimenes ārstu
prakšu infrastruktūras uzlabošanai,
kas plānots šajā vasarā.
*“Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi
Lielvārdes novadā”:
ir noslēgusies šī projekta 1.kārta,
maijā noticis aktivitāšu izvērtējums. Pašvaldība plāno turpināt
dalību projektā, nodrošinot dažādas veselību veicinošas aktivitātes
iedzīvotājiem, tiek gatavots jaunais aktivitāšu plāns.
*Dravnieku ielas lietus ūdens sistēmas pārbūves projekts – darbus
veic SIA “MELIORATORS – OZ”, darbi
ir pabeigti.

Inga Reķe,

Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektore

Jumpravas pagasta pārvaldes veiktie darbi maijā
Tika veikta pastāvīga teritorijas sakopšana, zāles
pļaušana, pie Jumpravas pagasta pārvaldes ēkas izvietoti 9 puķu podi. Pie katlu mājas “Lomaņi” atkārtoti izvietots būvniecības konteiners pagasta teritorijas
sakopšanas vajadzībām, iedzīvotāji var to izmantot
nestandarta atkritumu izmešanai (izņemot ķimikālijas, auto riepas). Notika pastāvīgas iknedēļas (4) būvsapulces Jumpravas doktorāta teritorijā. Darbi notiek

saskaņā ar grafiku.
Maijā tika veikta pašvaldības autoceļa Papardes –
Pūces pieslēguma pie A6 caurtekas remonts, kas ilgus
gadus traucēja ceļa izmantotājiem izbraukt šo posmu
dēļ augstā ūdens līmeņa, Darbus veica AS "Latvijas
Valsts autoceļu uzturētājs".

Aivars Samsons,

Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs

veiktie darbi maijā

Maijā Lēdmanes pagasta pārvalde ir paveikusi sekojošus darbus:
1. Tika atjaunots grants segums
uz Lēdmanes pagasta ceļa Tautas
nams – Piegāzes.
2. Turpinās Lēdmanes pagasta
teritorijas sakopšanas darbi.

3. Lēdmanes pagasta pārvalde
plāno pašvaldības zemju robežu
apsekošanas pasākumus.
4. Teritorijas sakopšanas darbu
uzraudzība.

Dzintars Laganovskis,

Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs

Aicinām uz tirgus laukuma
atklāšanas pasākumu
Lielvārdes novada
pašvaldība informē,
ka 2020.gada 20.jūnijā, plkst. 11.00
Lielvārdes Lāčplēša laukumā, kas tiek dēvēts arī par Centra laukumu, Līgo dienas tirdziņa ietvaros tiks svinīgi atklāts jaunais tirgus
laukums.
Aicinām ikvienu interesentu
uz atklāšanas svētkiem! Svētku
noskaņu radīs un apmeklētājus ar
muzikāliem un atraktīviem priekšnesumiem priecēs vokāli dramatiski instrumentālā grupa “ILGA”.
Lielvārdes novada pašvaldība ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu “Trigus laukuma
izveide Lielvārdē” (projekta Nr.1804-AL02-A019.2103-000006) tirgus teritorijā novietojusi trīs slēgta tipa tirdzniecības nojumes, publiskas pieejamības tualeti, kā arī

atkritumu urnas un atpūtas soliņus. Projekta ietvaros ir uzstādīts arī brīvkrāns, kur ikvienam
iedzīvotājam ir iespēja piepildīt savu ūdens trauku ar pilsētas
dzeramo ūdeni.
Projekta īstenošanas rezultātā izveidotais tirgus laukums dos
atbalstu preču un pārtikas produkcijas ražotājiem un uzlabos uzņēmējdarbības vides pieejamību.
Projekts tiek īstenots vietējās
rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied
zeme” sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas 2015.-2020.
ietvaros.

Madara Malahovska,

Attīstības plānošanas
un pašvaldības īpašumu
pārvaldības nodaļas projektu
vadītāja
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Pašvaldības vadītāji risina Kaibalas
iedzīvotājiem būtiskus jautājumus
Atsaucoties Kaibalas iedzīvotāju aicinājumam par kaibaliešiem aktuālu jautājumu izskatīšanu, 1. jūnijā uz sarunu tikās Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele, izpilddirektore Inga Reķe
un Kaibalas iedzīvotāju pārstāvji – Ingrīda Liepiņa un Miervaldis Ozoliņš. Divu stundu ilgajā sarunā
pašvaldības vadītāji un Kaibalas iedzīvotāji pārrunāja Kaibalas ciema aktuālākās problēmas un meklēja piemērotākos risinājumus to novēršanai.
Kā pirmo un būtiskāko, Kaibalas
iedzīvotāji minēja veloceliņa līdz
Kaibalai izbūves nepieciešamību, jo
šobrīd, lai pārvietotos ar velosipēdu vai kājām posmā no kapu līcīša
līdz Kaibalai, nākas izmantot šoseju Rīga – Daugavpils, kas intensīvās auto satiksmes un divu tiltu
sašaurinājuma posmu dēļ ir visai
bīstams.
Kā otrs būtiskākais ierosinājums
tika minēts ceļa infrastruktūras
uzlabojums, kas paredzētu drošu
nogriešanos uz Kaibalu no Rīga –
Daugavpils šosejas. Nobraukšanas
josla ir būtiska tādēļ, ka taisnajā ceļa posmā, kurā šis manevrs
veicams, autobraucēji pārvietojas ar lielu ātrumu un nogriešanās
ikreiz veicina bīstamas situācijas
izveidošanos.
Sarunā Kaibalas iedzīvotāji ie
skicēja situācijas, kurās iedzīvotāji
nonāk tādos brīžos, kuros nepieciešama medicīniskā aprūpe, medikamenti vai vienkārši veikals, kura
Kaibalā nav. Šobrīd kādu daļu rūpju
savas cilvēkmīlestības dēļ uzņēmies bijušais Kaibalas pamatskolas direktors, Goda Lielvārdietis,
Miervaldis Ozoliņš, ciematam
nepieciešams savs vadītājs, kurš
pastāvīgi tur rūpi par Kaibalā
notiekošo.
Pēc pašvaldībā esošās informācijas, Kaibalā dzīvo aptuveni 900
iedzīvotāju. Tas ir pietiekošs iemesls,
lai Kaibalā izveidotu sabiedrisko,

kultūras un sporta dzīves centru,
par kuru lieliski kalpotu Kaibalas
pamatskola. Pašvaldība, gatavojoties sarunai ar Kaibalas iedzīvotājiem, prezentēja jau 2018. gadā
Attīstības nodaļas speciālistu sagatavoto prezentāciju par bijušās
Kaibalas pamatskolas izmantošanas
iespējām vietējā sabiedriskā centra izveidei. Arī Ingrīda Liepiņa
saredz, ka nākotnē šī ēka varētu
kalpot gan kā dažādu radošo darbnīcu vai sporta un izglītojošu pasākumu norises vieta, gan kā grāmatu
apmaiņas punkts. Pēc Būvniecības
valsts kontroles biroja (BVKB) atzinuma, ēka šobrīd nav izmantojama un Pašvaldības Investīciju plānā
šim mērķim paredzētais finansējums bija jānovirza izglītības un kultūras iestāžu BVKB konstatēto nepilnību novēršanai. Taču 2015. gadā
Kaibalas skolas rekonstruētā sporta
zāles daļa, kura ir salīdzinoši labā
stāvoklī, iespējams, būtu izmantojama jau tuvākajā laikā, tāpēc pašvaldība meklēs veidus, kā atbalstīt
iedzīvotāju intereses.
Jāpiebilst, ka šajos gados tika
izskatīti dažādi Kaibalas skolas
ēkas un tās teritorijas izmantošanas mērķi. Tā 2019. gadā, kad
Lielvārdes novadā viesojās aizsardzības ministrs Artis Pabriks, apmeklējot Kaibalas pamatskolu, izteica
pieņēmumu, ka skola varētu tikt
izmantota jaunsardzes mācībām.
Veloceliņa būve ir jautājums,

kuram Lielvārdes novada pašvaldība ir pieskārusies vairākkārt. 2018.
gadā tika veikti aptuvenie aprēķini, kas paredzēja aptuveni viena
miljona investīcijas celiņa izbūvē.
Dažādu būtisku šķēršļu, tostarp drīzās Administratīvi teritoriālās reformas dēļ, būtiski ierobežo kredīta
ņemšanu Valsts kasē, tādēļ realizācija netika uzsākta, taču, ņemot
vērā nopietnos drošības apsvērumus, kopīgiem spēkiem centīsimies pievērst Satiksmes ministrijas
un AS “Latvijas valsts ceļi” uzmanību gan iepriekšminētajām vajadzībām, gan arī gājēju pāreju izveidošanai un ceļa apgaismojuma laternu uzstādīšanai. Sarunas gaitā tika
pārrunāta dažādu projektu finansējumu piesaistes iespēja šī mērķa
realizēšanai.
Domes priekšsēdētāja Santa
Ločmele izteica gatavību tuvākajā Ogres un apkārtējo novadu pašvaldību vadītāju sanāksmē, kurā
apspriedīs drīzās Administratīvi teritoriālās reformas jautājumus, informēt arī par šo Kaibalai un Lielvārdei
tik būtisko jautājumu.
Ņemot vērā, ka Lielvārdes pagasta Kaibalas ciemā nav pagasta pārvaldes vadītāja, taču pašvaldībai ir
būtiski savlaicīgi un regulāri apzināt
un strādāt pie kaibaliešiem būtisku jautājumu risināšanas, pašvaldības vadītāji turpmāk sazināsies ar
aktīvajiem Kaibalas iedzīvotājiem!
Šādas tikšanās un iedzīvotāju vie-
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VAS “Latvijas Dzelzceļš” plāno
modernizēt Lielvārdes un Jumpravas
dzelzceļa staciju infrastruktūru
"Latvijas Dzelzceļš" līdz 2023. gadam plāno modernizēt 20 dzelzceļa
stacijas visā Latvijā ar mērķi nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu dzelzceļa tīklu izveidi, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti.
Projekta „Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve” ietvaros plānota paaugstināto platformu ar pandusiem un to aprīkojuma
izbūve un saistītās dzelzceļa infrastruktūras būvniecība stacijas teritorijas un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežās (pasažieru staciju
ēku rekonstrukcija projekta ietvaros neietilpst). Lielvārdes novada
teritorijā projekta ietvaros plānota
modernizācija staciju “Lielvārde” un
“Jumprava” teritorijās.
Lai izstrādātu projekta dokumentāciju, Lielvārdes novada pašvaldībā saņemta VAS “Latvijas Dzelzceļš”
vēstule ar lūgumu sniegt izvirzāmās prasības par katru staciju, kā arī
informāciju par gājēju/velo infrastruktūras pieslēgumu sakārtošanu
atbilstoši universālā dizaina principiem pašvaldības zemes īpašumā
līdz publiskās lietošanas dzelzceļa
zemes nodalījuma joslas robežai.
Maija beigās Lielvārdes nova-

da pašvaldības administrācija tikās
sanāksmē, lai spriestu par šo jautājumu. Sarunu gaitā nolēma izvirzīt šādus priekšlikumus Lielvārdes
un Jumpravas dzelzceļa staciju
modernizācijai:
1) nodrošināt bruģētu segumu
starp plānotajām gājēju dzelzsceļa
pārejām un ielām (t.sk. stāvlaukumiem) gan Lielvārdē, gan Jumpravā;
2) modernizēt labierīcību telpas,
saglabājot vienotu visu dzelzceļa
ēku vizuālo ansambli.
Infrastruktūras uzlabošanas pasākumos iesaistīsies arī Lielvārdes
novada pašvaldība, sakārtojot pašvaldības īpašumā esošās teritorijas
un nodrošinot gājēju/velo kustības
pieslēgumu dzelzceļa teritorijai.
Kaibalas dzelzceļa stacijas
modernizācija projektā nav iekļauta, sakarā ar nepietiekamo pasažieru kustības noslodzi.

dokļu uzklausīšana ir ļoti būtiska
lēmumu pieņemšanā, tādēļ tās tiks
turpinātas arī turpmāk!
Ingrīda Liepiņa par tikšanos: “Mēs
ar Miervaldi, Kaibalas karoga nesēji, priecājamies, ka saruna notikusi pozitīvā gaisotnē un, jādomā,
ievirzījusies labā un auglīgā gultnē.
Sarunas iznākumu uztveram cerīgi,
lai gan pagaidām viss vēl ir runas
līmenī, taču jūtamies pārliecināti, ka darbība sekos. Priecājos par
ieinteresēto vadības attieksmi, tas
mums vieš lielas cerības, ka vadība
palīdzēs jautājumos, kas saistīti ar

griešanos Satiksmes ministrijā un
AS “Latvijas valsts ceļi”. Katrā ziņā,
mēs turēsim roku uz pulsa, lai par
mums neaizmirst!”
Atgādinām, ka Lielvārdes novada pašvaldības vadītāji regulāri rīko
tikšanos ar pagastu iedzīvotājiem,
lai apspriestu būtiskus jautājumus,
tāpēc novadnieki tiek aicināti piedalīties un izteikt savus ierosinājumus, lai mēs visi kopā veidotu savu
novadu par skaistu, sakoptu un
patīkamu dzīves vietu!

Anita Saka,

Informācijas līdzekļu redaktore

Anita Saka,

Informācijas līdzekļu redaktore

Jumpravas pagastā būs par vienu sakoptu ēku vairāk
27. maijā, Lielvārdes novada pašvaldības vadītāji – domes priekšsēdētāja Santa Ločmele un izpilddirektore Inga Reķe kopā ar
pašvaldības administrācijas darbiniekiem apsekoja divu lielu būvniecības projektu “Jumpravas doktorāta ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” un “Energoefektivitātes paaugstināšana Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā” izpildes gaitu.
Jumpravas doktorātā maija
mēnesī atrakta pamatu virszemes
daļa, veikta pamatu hidroizolācija, pabeigta pamatu siltināšana un
armēšana. Uzsākta sienu siltināšana ar fasādes vati, ventilācijas un
inženierkomunikāciju, kanalizācijas
un elektroskapju kabeļu pieslēgumu sakārtošanas darbi. Uzstādītas
sastatnes ap ēku. Notiek ārsienu un
jumta siltināšana, drīzumā uzsāks
logu un ārdurvju nomaiņu.
Bez ēkas siltināšanas darbiem, projekta ietvaros tiek plānots atjaunot
un pielāgot labierīcības telpas personām ar kustību traucējumiem, atjaunot personāla labierīcības telpas, veikt
palīgtelpu atjaunošanu, kā arī uzlabot ēkas vizuālo pievilcību. Pēc līguma, būvuzņēmējam darbi jāpaveic
šajā vasarā, darbu izpildes termiņš no
05.05.2020 līdz 05.08.2020.
Lielvārdes novada pašvaldība turpina labo praksi, projekta realizācijā piesaistot dažādus finansējuma
avotus. Līdzīgi kā Lielvārdes poliklīnikas ēkā, Raiņa ielā 5, kur iepriekšējā gadā tika piesaistīti projekta
“Deinstitucionalizācija un sociālie

pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” (turpmāk DI) finanšu līdzekļi, šogad līdzīgi turpinām
strādāt arī Jumpravas pagastā. DI
projekta ietvaros, tiks sakārtotas ne
tikai ilgstoši neizmantotās un novārtā
pamestās telpas vienā no doktorāta
spārniem, bet realizējot visus projektus -“Jumpravas doktorāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, DI
projekts un “Jumpravas doktorāta primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana G.Tīcmanes ģimenes ārstu praksē”, novada iedzīvotājiem uzlabosies veselību veicinošo
pakalpojumu pieejamība un kvalitāte mūsdienu prasībām atbilstošās un
sakārtotās telpās.
Ārste Gunta Tīcmane: “Esmu ļoti
priecīga par notiekošajiem būvdarbiem doktorātā, redzot, ka tie tiek
veikti pamatīgi un kārtīgi! Esam ilgstoši gaidījuši šīs pozitīvās pārmaiņas, jo līdz šim daudzus gadus telpas
esam apkurinājuši paši, pacienti un
bērni ir saluši un uzgaidāmajā telpā
pūtis caurvējš. Priecājos, ka nākamajā gadā varēsim strādāt siltās un izremontētās telpās!”

ēkā šobrīd tiek īstenots finansiāli
apjomīgākais projekts Lielvārdes
novadā. Skatīt: “Energoefektivitātes
paaugstināšana Jumpravas pagasta
pārvaldes ēkā".
Projekta ietvaros tiek veikti ēkas
siltināšanas būvdarbi, ēkas arhitektoniskā izskata un tehniskā stāvokļa uzlabošana, funkcionalitātes
paaugstināšana un vides pieejamības nodrošināšana. Šobrīd būvobjektā notiek ar ugunsdrošību saistīti noslēguma darbi. Paralēli tiek kārtota būvniecības izpilddokumentācija iesniegšanai Būvniecības valsts
kontroles birojā.
Jumpravas pagasts var lepoties
arī ar skaistu pagasta pārvaldes

ēku, kurā zem viena jumta atrodas
arī Jumpravas kultūras nams. Šajā

Anita Saka,

Informācijas līdzekļu redaktore,
autores foto

Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji
Lielvārdes novada teritorijā
Saskaņā ar 2019.gada 30.janvāra Lielvārdes novada domes saistošo noteikumu Nr.1 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Lielvārdes novadā” VI nodaļas prasībām, SIA
“Lielvārdes Remte” (tālr. 65 053 126), I.K “Kumpēni”
(tālr. 27014423), SIA “Dropp” (tālr. 20144000), SIA
“BMN” (tālr. 29265808), ir reģistrējušies Lielvārdes
novada pašvaldībā kā asenizācijas pakalpojuma sniedzēji Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.

Asenizācijas pakalpojums ietver sadzīves kanalizācijas savākšanu, izvešanu un utilizāciju no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām. Pasūtītājam ir
pienākums nodrošināt to, ka notekūdeņi nesatur
sadzīves atkritumus (polietilēna plēves, konservu
kārbas, pudeles u.c. rupjus mehāniskus piemaisījumus), ķīmiski bīstamus atkritumus (naftas produktus, krāsvielas, koksnes apstrādes antiseptiķus), kā
arī toksiskas vielas.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

					Lielvārdē		2020.gada 26.februārī
Precizēti ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.115
Precizēti ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.160

Nr.2

(protokols Nr.4, 1.punkts)

Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5.pantu, 6.panta otro daļu, 7.panta piekto un sesto daļu, 14.panta astoto daļu,
15. pantu, 21.1 panta otro daļu, 21.2 panta otro daļu, 24.panta pirmo daļu,
likuma ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto daļu, 10.panta otro daļu, 12.pantu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
Noteikumi) nosaka kārtību, kādā personām tiek sniegta Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā Lielvārdes
novada administratīvajā teritorijā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1.
kvalificēts
speciālists
–
Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā nodarbināts kvalificēts speciālists, kura kvalifikāciju apliecina izglītības
dokuments.
2.2.
palīdzība – pašvaldības sniegtā
palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai piederošās vai
nomā esošās dzīvojamās telpas (turpmāk
– dzīvojamās telpas vai dzīvojamā telpa);
2.3.
palīdzības reģistrs – reģistrs,
kurā persona tiek reģistrēta pašvaldības
dzīvokļa jautājumu risināšanai, ja viņa
normatīvo aktu kārtībā atzīta par tiesīgu
saņemt palīdzību;
2.4.
Palīdzības likums – likums „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
3. Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā atbilstoši likumam
„Par dzīvojamo telpu īri”, likumam „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
likumam ,,Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” un citiem
normatīvajiem aktiem.
4. Personas palīdzības saņemšanai tiek
reģistrētas šādos reģistros:
4.1.
Dzīvokļu izīrēšanas neatliekami sniedzamās palīdzības reģistrs
(1.reģistrs);
4.2.
Pirmās kārtas dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistrs (2.reģistrs);
4.3.
Vispārējās kārtības dzīvokļu
izīrēšanas palīdzības reģistrs (3.reģistrs);
4.4.
Īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņas palīdzības reģistrs (4.reģistrs);
4.5.
Kvalificēta speciālista nodrošināšanas ar dzīvojamo telpu palīdzības
reģistrs (5.reģistrs);
4.6.
Sociālā dzīvokļa vai sociālās
dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības
reģistrs (6.reģistrs).
5. Noteikumi nosaka:
5.1.
pieteikšanās kārtību palīdzības
saņemšanai;
5.2.
kārtību, kādā pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību;
5.3.
citas personu kategorijas,
kurām pašvaldība sniedz palīdzību pirmām kārtām;
5.4.
kārtību, kādā pašvaldība
sniedz palīdzību vispārējā kārtībā;
5.5.
kārtību,
kādā
pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētiem
speciālistiem;
5.6.
kārtību, kādā pašvaldība izīrē
sociālo dzīvokli;
5.7.
dzīvojamo telpu piedāvāšanas
secību;
5.8.
kārtību, kādā pašvaldība
sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo
telpu;
5.9.
kārtību, kādā tiek izskatīts jautājums par dzīvojamās telpas īres līguma
termiņa pagarināšanu;
5.10.
palīdzības atteikumu gadījumus dzīvokļa jautājumu risināšanā;
5.11.
pieņemto
lēmumu
pārsūdzēšanu.
6. Pašvaldības dzīvokļu komisija (turpmāk – dzīvokļu komisija) viena mēneša
laikā no iesnieguma iesniegšanas izskata
personas iesniegumu un dokumentus par
palīdzības sniegšanu vai pēc savas iniciatīvas pieņem vienu vai vairākus lēmumus
par:
6.1.
lietas izskatīšanā nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu;
6.2.
personas reģistrēšanu attiecīgā palīdzības reģistrā vai izslēgšanu no
palīdzības reģistra;
6.3.
atteikumu personas reģistrēšanai attiecīgā palīdzības reģistrā;
6.4.
dzīvojamās telpas vai dzīvokļa
īres līguma termiņa pagarināšanu;
6.5.
atteikumu dzīvojamās telpas vai dzīvokļa īres līguma termiņa
pagarināšanai.
7. Nepieciešamības gadījumā dzīvokļu komisija ir tiesīga lemt par jautājuma
izskatīšanas atlikšanu līdz visu nepiecieša-

mo dokumentu saņemšanai, lai nodrošinātu pilnīgu situācijas izvērtējumu un palīdzības sniegšanu atbilstoši normatīvajiem
aktiem.
8. Dzīvokļu komisija ir tiesīga atcelt tās
pieņemto lēmumu par palīdzības sniegšanu, ja papildus tiek konstatēti fakti, kas
liedz palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumos, ievērojot Administratīvā procesa
likumā noteikto kārtību.
9. Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu par palīdzības reģistrā iekļauto datu
precizēšanu un personu palīdzības kārtas numuru pārreģistrēšanu, pamatojoties uz kārtējā gada 1.janvārī pieejamo
informāciju.
10. Papildus Palīdzības likumā noteiktajām ziņām par katru personu, kura reģistrēta palīdzības saņemšanai, palīdzības
reģistrā iekļauj šādas ziņas:
10.1.
personas deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adrese;
10.2.
tālruņa numurs, e – pasta
adrese (ja tāda norādīta);
10.3.
ģimenes sastāvs.
11. Pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā, izmantojot pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo fondu.
11. Par personai izīrējamo dzīvojamo
telpu izīrēšanu vai līguma izbeigšanu
lemj Lielvārdes novada dome (turpmāk
– Dome).
II. Pieteikšanās kārtība palīdzības
saņemšanai
12. Persona iesniegumā par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā norāda kādu
palīdzības veidu vēlas saņemt:
12.1.
īrēt pašvaldības dzīvokli;
12.2.
īrēt dzīvokli, kuram noteikts
sociālā dzīvokļa statuss;
12.3.
īrēt pašvaldības dzīvokli,
kuram noteikts kvalificētam speciālistam
izīrējamas telpas statuss.
13. Persona iesniegumā par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā papildus
norāda, vai:
13.1.
viņas vai laulātā (ģimenes)
īpašumā ir/nav dzīvošanai derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa, un viņa
nav devusi piekrišanu privatizēt viņas
īrēto pašvaldības dzīvokli citai personai
un noslēgusi ar šo personu vienošanos
par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību
izbeigšanu;
13.2.
persona piekrīt viņas datu
apstrādei līdz pilnīgai jautājuma izlemšanai par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.
14. Ja personas iesniegumā nav norādīta informācija attiecībā uz Noteikumu
14.2.apakšpunktu, uzskatāms, ka persona
ir piekritusi savu datu apstrādei atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likuma
nosacījumiem līdz jautājuma par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā pilnīgai izskatīšanai. Pēc personas
iesnieguma saņemšanas dzīvokļu komisija veic iesniegumā norādītās informācijas
pārbaudi, nepieciešamības gadījumā informāciju iegūstot no citām valsts vai pašvaldību institūcijām.
15. Persona iesniegumā par palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā 14.1.apakšpunktā minēto informāciju nenorāda, ja
palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā tiek sniegta Noteikumu 19.punkta,
26.3.apakšpunkta un VI. nodaļā noteiktajos gadījumos.
16. Papildus Noteikumu 14.punktā
norādītajai informācijai persona iesniedz
šādu dokumentu kopijas, uzrādot attiecīgo dokumentu oriģinālus vai apliecinātas
kopijas, norakstus vai izrakstus, kas apliecina personas tiesības saņemt palīdzību:
16.1.
personas, kuras tiek izliktas no
tām piederoša dzīvokļa vai mājas pašvaldības teritorijā par hipotekārā kredīta, kas
ņemts vienīgā mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu, atbilstošu tiesas nolēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā;
16.2.
personas, kurām saskaņā ar
likumu „Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība, ja viņas tiek izliktas no īrētās
dzīvojamās telpas, atbilstošu tiesas nolēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies
spēkā;

16.3.
politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 28.2
panta pirmajā daļā, 28.3 pirmajā daļā vai
28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos, ja viņas lietošanā nav citas dzīvojamās telpas, atbilstošu tiesas nolēmumu
vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā;
16.4.
bērni bāreņi un bērni, kuri
palikuši bez vecāku gādības un audzināti
bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
audžuģimenē vai pie aizbildņa – Lielvārdes
novada bāriņtiesas lēmumu par ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanu vai tiesas
nolēmumu par aizgādību tiesību atņemšanu, ar atzīmi, ka tas stājies spēkā;
16.5.
personas ar nepilngadīgiem
bērniem – bērnu dzimšanas apliecības vai
bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;
16.6.
pensionāri – pensionāru
apliecību;
16.7.
politiski represētas personas –
politiski represētas personas apliecību;
16.8.
repatrianti – repatrianta izziņu
un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pierakstu) pirms izceļošanas no Latvijas;
16.9.
personas ar invaliditāti –
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas izziņu;
16.10. personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas –
izziņu par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas sodas izciešanas;
16.11. persona, kura vēlas saņemt
palīdzību, ja īrētā dzīvojamā telpa ir atzīta
par dzīvošanai nederīgu (avārijas stāvoklī)
vai nepieciešams veikt mājas (dzīvojamās
telpas) kapitālo remontu, iesniedz rakstisku izīrētāja brīdinājumu par īres līguma
izbeigšanu;
16.12. personas, kuras dzīvo īrētās
dzīvojamās telpās, iesniedz īres līgumu;
16.13. lēmumu par namīpašuma
atdošanu likumīgajam īpašniekam vai tiesas nolēmuma kopiju par īpašuma tiesību
atjaunošanu (iesniedz mājas īpašnieks);
16.14. maznodrošinātas ģimenes vai
personas – izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;
16.15. trūcīgas ģimenes vai personas
– izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam.
17. Persona Noteikumu 17.punktā norādītos dokumentus var neiesniegt, ja tie
izsniegti kādā no pašvaldības institūcijām
vai informācija ir pieejama pašvaldībai
pieejamās datu bāzēs.
III. Kārtība, kādā pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību
18. Pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību Palīdzības likuma 13.panta pirmā
daļā minētām personām, ja pašvaldības
palīdzības saņemšanai persona iesniegumu iesniegusi ne vēlāk kā viena mēneša
laikā pēc terora akta, stihiskās nelaimes,
avārijas vai citas katastrofas, šādā kārtībā:
18.1.
Lielvārdes novada sociālais
dienests (turpmāk – sociālais dienests)
divu darba dienu laikā sagatavo un
iesniedz pašvaldības izpilddirektoram
atzinumu;
18.2.
pašvaldības izpilddirektors pēc
sociālā dienesta atzinuma saņemšanas
un ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no
personas iesnieguma saņemšanas pieņem
lēmumu par personas nodrošināšanu ar
pagaidu dzīvojamo telpu Palīdzības likuma
23.panta noteiktajā kārtībā.
19. Persona (ģimene), kurai sniegta
palīdzība, nodrošinot ar pagaidu dzīvojamo telpu, tiek reģistrēta Dzīvokļu izīrēšanas neatliekami sniedzamās palīdzības
reģistrā iesnieguma iesniegšanas secībā.
20. Pagaidu dzīvojamās telpas īrnieks
maksā Domes apstiprināto attiecīgās dzīvojamās telpas īres maksu pilnā apmērā, izņemot gadījumus, ja īrniekam ir
piešķirts:
20.1.
trūcīgas personas (ģimenes)
statuss – 30 procentu apmērā no Domes
apstiprinātās attiecīgās dzīvojamās telpas
īres maksas;
20.2.
maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss – 50 procentu apmērā
no Domes apstiprinātās attiecīgās dzīvojamās telpas īres maksas.

21. Dome pieņem lēmumu Palīdzības
likuma 13.panta pirmās daļas 1. un
2.punktā minētajā gadījumā, ņemot vērā
Palīdzības likuma 13.panta ceturto daļu.
IV. Citas personu kategorijas, kurām
pašvaldība sniedz palīdzību pirmām
kārtām
22. Papildus Palīdzības likuma 14.panta
pirmajā daļā minētajām personām pašvaldība pirmām kārtām sniedz palīdzību personai, ja viņa ir:
22.1.
trūcīga vai maznodrošināta
persona un kuras īrētā dzīvojamā telpa ir
avārijas stāvoklī;
22.2.
trūcīga vai maznodrošināta
persona un kuras ģimenē ir trīs un vairāk
nepilngadīgi bērni, un kura īrē dzīvojamo
telpu, kuras dzīvojamā platība ir mazāka
par 6 m2 uz vienu cilvēku;
22.3.
trūcīga vai maznodrošināta
persona un kura dzīvo īrētā dzīvojamā
telpā un audzina bērnu ar invaliditāti un
dzīvojamā platība ir mazāka par 6 m2 uz
vienu cilvēku.
23. Persona (ģimene), kura atzīta par
tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību pirmām kārtām, tiek reģistrēta Pirmās kārtas dzīvokļu izīrēšanas palīdzības reģistrā
iesnieguma iesniegšanas secībā.
24. Dzīvojamās telpas īrnieks, kuram
sniegta palīdzība Noteikumu 23.punktā
noteiktā kārtībā, maksā īres maksu 50
procentu apmērā no Domes apstiprinātās
attiecīgās dzīvojamās telpas īres maksas.
V. Kārtība, kādā pašvaldība sniedz palīdzību vispārējā kārtībā
25. Pašvaldība vispārējā kārtībā palīdzību sniedz šādām personām:
25.1.
trūcīgai vai maznodrošinātai personai, kura dzīvo likumīgam īpašniekam atdotā mājā un lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai,
uz kuru ir attiecināms viens no šādiem
nosacījumiem:
25.1.1. dzīvojamās telpas, kas atrodas
likumīgajam īpašniekam atdotā mājā, īres
līgums ar īrnieku tiek izbeigts, pamatojoties uz minētās mājas īpašnieka (izīrētāja)
lēmumu veikt šīs mājas kapitālo remontu un remonta veikšana nav iespējama,
īrniekam dzīvojot mājā vai lietojot attiecīgo telpu, un kopš īpašuma tiesību atjaunošanas ir pagājuši vairāk kā septiņi gadi, kā
arī dzīvojamo māju (dzīvojamo telpu) nav
paredzēts pārbūvēt par nedzīvojamo māju
(nedzīvojamo telpu);
25.1.2. ar personu kopā dzīvo un tās
apgādībā ir vismaz trīs nepilngadīgi bērni;
25.1.3. persona ir sasniegusi pensijas
vecumu vai ir darbnespējīga invaliditātes
dēļ;
25.2.
personai, kura nepārtraukti
deklarējusi savu dzīvesvietu pašvaldības
teritorijā ne mazāk kā piecus gadus, ja
viņa ir:
25.1.0. trūcīga vai maznodrošināta
persona, kura īrē tādu dzīvojamo telpu, ka
vienā istabā jādzīvo dažāda dzimuma personām (izņemot laulātos), kas vecākas par
deviņiem gadiem;
25.1.1. trūcīga vai maznodrošināta
persona, kura sasniegusi pensijas vecumu
vai ir darbnespējīga invaliditātes dēļ;
25.1.2. persona, kuras īrētās dzīvojamās telpas, kas atrodas pašvaldības teritorijā un kuras persona īrējusi ne mazāk kā
piecus gadus, ar sertificēta būvinženiera
atzinumu ir atzītas par dzīvošanai nederīgām, ja:
25.1.2.1. ar personu kopā dzīvo un viņas
apgādībā ir bērns ar invaliditāti;
25.1.2.2. ar personu kopā dzīvo un viņas
apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi
bērni;
25.2.
persona, kura, pamatojoties
uz tiesas nolēmumu, kas stājies spēkā pēc
Noteikumu spēkā stāšanās, ir izlikta no
viņai piederoša dzīvokļa vai mājas pašvaldības teritorijā par hipotekārā kredīta, kas
ņemts vienīgā mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu, ja aizņēmums nepārsniedz 100 000 eiro, ar nosacījumu, ka
īpašuma atsavināšanas (pārdodot izsolē)
apmērs ir vienāds vai mazāks par parādsaistību apmēru, ja persona ir:
25.1.0. persona, ar kuru kopā dzīvo un
kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;
25.1.1. persona, ar kuru kopā dzīvo un

kuras apgādībā ir bērns ar invaliditāti;
25.2.
persona, kura līdz Noteikumu
spēkā stāšanās dienai bija reģistrēta palīdzības reģistrā un neatbilst nevienam
no Noteikumos iepriekš iekļautajiem
nosacījumiem.
26. Persona (ģimene), kura atzīta par
tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību vispārējā kārtībā, tiek reģistrēta Vispārējās
kārtības dzīvokļu izīrēšanas palīdzības
reģistrā iesnieguma iesniegšanas secībā.
27. Dzīvojamās telpas īrnieks, kuram
sniegta palīdzība Noteikumu 26.punktā
noteiktā kārtībā, maksā īres maksu 50
procentu apmērā no Domes apstiprinātās
attiecīgās dzīvojamās telpas īres maksas.
VI. Kārtība, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam
28. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu
dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam
(turpmāk – speciālists) izīrējamās dzīvojamās telpas statusu.
29. Pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo
telpu, kurai pašvaldība noteikusi speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusu,
speciālistam pēc darba līgumā noteiktā
pārbaudes laika, kurš:
29.1.
nepieciešams
pašvaldības
administratīvajā teritorijā šādās pašvaldības attīstības programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs:
29.1.0. veselības aprūpe;
29.1.1. izglītība;
29.1.2. sports.
29.2.
veic ar valsts vai pašvaldības
funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes
uzdevumu un nepieciešams pašvaldības
administratīvajā teritorijā:
29.1.0. sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu nozares speciālistiem;
29.1.1. kultūras un tūrisma nozares
speciālistiem;
29.1.2. sabiedriskās kārtības un drošības nozares speciālistiem;
29.1.3. inženierzinātņu
nozares
speciālistiem;
29.1.4. tiesībsargājošo institūciju un
glābšanas dienestu speciālistiem;
29.1.5. uzņēmējdarbības nozares speciālistiem: kokapstrādes, lauksaimniecības
un rūpniecības jomā;
29.1.6. pakalpojumu sniegšanas nozares speciālistiem.
30. Gadījumos, kad pašvaldības institūcija nav kvalificēta speciālista darba
devējs, darba devējam pirms kvalificēta
speciālista reģistrēšanas kvalificēta speciālista nodrošināšanas ar dzīvojamo telpu
palīdzības reģistrā jānoslēdz ar pašvaldību
sadarbības līgums.
31. Speciālists, kurš vēlas saņemt palīdzību, pašvaldībā iesniedz iesniegumu, kur
norāda ģimenes sastāvu un dzīvesvietu,
pievienojot šādus dokumentus:
31.1.
darba līguma kopiju;
31.2.
darba devēja iesniegumu, kur
izteikta nepieciešamība tās darbinieku vai
uzaicināto speciālistu nodrošināt ar dzīvojamo telpu uz darba tiesisko attiecību laiku, ja darba devējs nav pašvaldības
institūcija;
31.3.
ieteikuma vēstuli no darba
devēja, ja darba devējs ir pašvaldības
institūcija;
31.4.
speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
32. Speciālists, kurš atzīts par tiesīgu
īrēt pašvaldībai piederošu vai tās valdījumā esošu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība noteikusi speciālistam izīrējamās
dzīvojamās telpas statusu, tiek reģistrēts
Kvalificēta speciālista nodrošināšanas ar
dzīvojamo telpu palīdzības reģistrā iesnieguma iesniegšanas secībā.
33. Speciālists maksā Domes apstiprināto attiecīgās dzīvojamās telpas īres maksu
pilnā apmērā.
VII. Kārtība, kādā pašvaldība izīrē sociālo
dzīvokli
34. Dome ar atsevišķu lēmumu nosaka
pašvaldībai piederošām vai tās nomātām
dzīvojamām telpām sociālā dzīvokļa statusu. Domes lēmuma projektu par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu sagatavo
sociālais dienests.
35. Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociāla-
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jām dzīvojamām mājām” 5.panta pirmajā
daļā, pirmās daļas prim daļā, otrajā daļā
un trešajā daļā noteiktām personām, ja tā
ir:
35.1.
maznodrošināta vai trūcīga
persona (ģimene) un tā īrē pašvaldības
īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli;
35.2.
maznodrošināta vai trūcīga
persona – bārenis, kurš nav nodrošināts ar
dzīvojamo telpu;
35.3.
persona ar invaliditāti, kā arī
persona, kura aprūpē bērnu ar invaliditāti
vai pilngadīgu personu ar invaliditāti;
35.4.
trūcīga persona, ja tā par tādu
atzīta saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma noteikumiem;
35.5.
maznodrošināta persona, ja tā
atbilst likuma ‘’Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā’’ noteikumiem.
37. Persona (ģimene), kura atzīta par
tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli saskaņā ar pašvaldības dzīvokļu komisijas lēmumu, tiek
reģistrēta Sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrā iesnieguma iesniegšanas secībā.
38. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu pieņem Dome, ievērojot likuma
“Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 11.panta prasības. Domes lēmuma projektu, pamatojoties uz dzīvokļu komisijas lēmumu, gatavo
Sociālais dienests.
39. Sociālā dzīvokļa īrnieks maksā:
39.1.
sociālā dzīvokļa īres maksu –
30 procentu apmērā no Domes apstiprinātās dzīvojamās telpas īres maksas;
39.2.
maksu par komunālajiem
pakalpojumiem, ja sociālais dzīvoklis
izīrēts pirmo reizi – 25 procentu apmērā
no aprēķinātās mēneša maksas;
39.3.
maksu par komunālajiem
pakalpojumiem, ja sociālais dzīvoklis
izīrēts atkārtoti – 50 procentu apmērā no
aprēķinātās mēneša maksas.
40. Noteikumu 39.punktā paredzēto īres
maksas un komunālo maksājumu starpību
sedz no Sociālā dienesta sociālā budžeta
līdzekļiem.
41. Ja pēc sociālā dzīvokļa īres līguma
termiņa beigām persona (ģimene) nav
zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli,
pamatojoties uz personas iesniegto iesniegumu par sociālā dzīvokļa īres līguma
atjaunošanu, Dome var pieņemt lēmumu
par īres līguma atjaunošanu, Domes lēmuma projektu gatavo Sociālais dienests.
42. Persona (ģimene), kurai ir tiesības
atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu, ne
vēlāk kā mēnesi pirms līguma termiņa
beigām iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu par iepriekš noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu un Noteikumu
II.nodaļā noteiktos dokumentus.
43. Ja persona (ģimene) neatbilst kritērijiem, kas noteic tiesības īrēt sociālo dzīvokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
Dome atceļ dzīvojamajai telpai sociālā dzīvokļa statusu un pieņem lēmumu par sociālā dzīvokļa īres līguma izbeigšanu.
44. Noteikumu 43.punktā minētajā
gadījumā, ja īrnieks izteicis vēlēšanos arī
turpmāk īrēt līdz šim īrēto dzīvokli, noslēdzot jaunu dzīvojamās telpas īres līgumu
likumā ,,Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā, Dome, atceļot dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu, var lemt par jauna
dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. Šādā gadījumā līdzšinējais sociālā dzīvokļa īres līgums tiek izbeigts un likumā
,,Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā
tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres
līgums un īrnieks maksā Domes apstiprināto attiecīgās dzīvojamās telpas īres
maksu pilnā apmērā.
45. Persona (ģimene), kura zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli un kura ir
reģistrēta palīdzības reģistrā, ar dzīvokļu
komisijas lēmumu tiek izslēgta no palīdzības reģistra sociālā dzīvokļa izīrēšanai.
VIII.
Dzīvojamo telpu piedāvāšanas
secība
46. Dzīvokļu komisijai ir tiesības mainīt
Palīdzības likuma 17.pantā noteikto secību
reģistrācijas grupu ietvaros, ņemot vērā
personas ģimenes sastāvu, konkrētos dzīves apstākļus vai telpu tehnisko stāvokli.
47. Neizīrētu sociālo dzīvokli vai sociālo telpu piedāvā īrēt sociālā dzīvokļa vai
sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanas palīdzības reģistrā reģistrētajām personām
reģistrācijas secībā, ņemot vērā izīrējamā
dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas
platību.
48. Neizīrētu dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam piedāvā īrēt kvalificēta
speciālista nodrošināšanas ar dzīvojamo
telpu palīdzības reģistrā reģistrētajām personām reģistrācijas secībā, ņemot vērā
izīrējamā dzīvokļa telpas platību.

49. Personai, kura dzīvo viena bez bērniem un ģimenes, piedāvā īrēt vienistabas
dzīvokli.
50. Saskaņā ar Palīdzības likuma
19.pantu dzīvojamās telpas īres līgums
var tikt slēgts uz noteiktu laiku no sešiem
mēnešiem līdz diviem gadiem, izņemot
Noteikumu VI. un VII.nodaļas īres līgumus.
IX. Palīdzība īrētās dzīvojamās telpas
apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
51. Persona (ģimene), kura īrē pašvaldības dzīvojamo telpu, var lūgt dzīvokļu
komisijai īrēto dzīvojamo telpu apmainīt:
51.1.
pret lielāku vai labiekārtotāku
neapdzīvotu dzīvojamo telpu, ja personai
par dzīvojamo telpu nav īres, apsaimniekošanas, komunālo maksājumu un nekustamā īpašuma nodokļa parāds;
51.2.
pret mazāku vai mazāk labiekārtotu neapdzīvotu dzīvojamo telpu,
ja personai par dzīvojamo telpu ir īres,
apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parāds, un persona noslēdz vienošanos par parāda samaksu;
51.3.
pret citu piemērotāku neapdzīvotu dzīvojamo telpu pēc ģimenes ārsta
atzinuma;
51.4.
pret citu īrēto pašvaldības dzīvojamo telpu, pašvaldības izīrēto telpu
īrniekiem par to savstarpēji rakstveidā
vienojoties, ja personām par dzīvojamo
telpu nav īres, apsaimniekošanas, komunālo maksājumu un nekustamā īpašuma
nodokļa parāds.
52. Persona (ģimene), kura vēlas
saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu, iesniedz dzīvokļu komisijai
iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, un pievieno šādus
dokumentus:
52.1.
dzīvojamās telpas īres līguma
kopiju;
52.2.
izziņu par dzīvoklī deklarētajām personām;
52.3.
izziņu, ka personai par dzīvojamo telpu nav īres, apsaimniekošanas,
komunālo maksājumu un nekustamā īpašuma nodokļa parāds;
52.4.
izziņu, ka personai nav parāds
par pakalpojumiem, kas tiek saņemti no
tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem, piem.
gāze, elektrība;
52.5.
gadījumā, ja personai par īrēto
dzīvojamo telpu ir īres, apsaimniekošanas
vai komunālo maksājumu parāds, persona
iesniegumam pievieno rakstiski noslēgtu
vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju par
parāda samaksu;
52.6.
gadījumā, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par izīrēto mājokli, persona iesniegumam pievieno rakstiski noslēgtu parāda nomaksas
grafiku.
53. Persona Noteikumu 52.punktā norādītos dokumentus var neiesniegt, ja tos
izsniedz kāda no pašvaldības institūcijām
vai tie ir pieejami pašvaldības datu bāzēs.
54. Lēmumu par dzīvojamās telpas
apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu
pieņem Dome.
X. Kārtība, kādā tiek izskatīts jautājums
par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa
pagarināšanu
55. Persona, kura atbilstoši normatīvo
aktu prasībām ir tiesīga prasīt un vēlas
pagarināt dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu, ne vēlāk kā divus mēnešus pirms
īres līguma termiņa beigām iesniedz dzīvokļu komisijai iesniegumu un pievieno
šādus dokumentus:
55.1.
dzīvojamās telpas īres līguma
kopiju;
55.2.
izziņu, ka personai par dzīvojamo telpu nav īres, apsaimniekošanas vai
komunālo maksājumu parāds;
55.3.
izziņu, ka personai nav parāds
par pakalpojumiem, kas tiek saņemti no
tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem, piem.
gāze, elektrība;
55.4.
izziņu, ka personai nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īrēto
dzīvojamo telpu;
55.5.
gadījumā, ja personai par īrēto
dzīvojamo telpu ir īres, apsaimniekošanas
vai komunālo maksājumu parāds, persona
iesniegumam pievieno rakstiski noslēgtu
vienošanos ar pakalpojuma sniedzēju par
parāda samaksu un pakalpojuma sniedzēja rakstisku apliecinājumu, ka vienošanās
par parāda nomaksu tiek pildīta;
55.6.
gadījumā, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds par īrēto
dzīvojamo telpu, persona iesniegumam
pievieno ar pašvaldību rakstiski noslēgtu
vienošanos par parāda samaksu un pašvaldības administrācijas rakstisku apliecinājumu, ka vienošanās par parāda nomaksu tiek pildīta.
56. Persona Noteikumu 55.punktā norā-

dītos dokumentus var neiesniegt, ja tos
izsniedz kādā no pašvaldības institūcijām
vai tie ir pieejami pašvaldības datu bāzēs.
XI. Par palīdzības atteikumu dzīvokļa
jautājumu risināšanā
57. Papildus Palīdzības likuma 7.panta
piektajā daļā noteiktajam dzīvokļu komisija pieņem lēmumu atteikt atzīt personu par tiesīgu saņemt Palīdzības likuma
3.panta 1.punktā noteikto palīdzību, ja
persona pirms palīdzības lūgšanas apzināti
ar savu rīcību ir pasliktinājusi savus dzīves
apstākļus, tas ir, ne senāk kā pirms pieciem gadiem:
57.1.
personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts sakarā ar dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu
dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu
pārkāpšanu;
57.2.
personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums izbeigts sakarā ar īres maksas un maksas par pakalpojumiem parādu,
lai gan persona varēja neuzkrāt parādu,
jo persona (ģimene) īres līguma darbības
laikā nebija atzīstama par maznodrošinātu
vai trūcīgu personu (ģimeni);

57.3.
personas īrētās dzīvojamās
telpas īres līgums izbeigts sakarā ar to,
ka persona nelikumīgi iemitināja īrētajā
dzīvojamā telpā citas personas, tādējādi
pārkāpjot normatīvo aktu un ar personu
noslēgtā īres līguma noteikumus vai arī
samazinot dzīvojamās telpas platību līdz
tādai, kas ir mazāka par 6 m2 uz vienu
cilvēku.
58. Papildus Noteikumu 57.punktā
noteiktajam dzīvokļu komisija ir tiesīga
pieņemt lēmumu atteikt palīdzību, vienlaicīgi atceļot arī iepriekš savu pieņemto
lēmumu par palīdzības sniegšanu, šādos
gadījumos:
58.1.
ja persona atsakās no palīdzības, iesniedzot par to attiecīgu
iesniegumu;
58.2.
persona sniegusi nepatiesas
ziņas par apstākļiem, kas bijuši par pamatu palīdzības sniegšanai;
58.3.
zuduši apstākļi, kas bijuši par
pamatu palīdzības sniegšanai šai personai;
58.4.
persona viena mēneša laikā
pēc pašvaldības vai dzīvokļu komisijas
pieprasījuma nav iesniegusi dokumentus,
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kas apliecina tiesības saņemt Noteikumos
noteikto palīdzību;
58.5.
personai sniegta palīdzība, bet
persona novilcina palīdzības sniegšanas
procesu, nepamatoti atsakoties no vismaz
trīs dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem.
XII. Lēmumu
apstrīdēšana
un
pārsūdzēšana
59. Dzīvokļu komisijas lēmumus var
apstrīdēt Domē, izņemot likumā “Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” noteiktos gadījumus,
kad lēmumus var pārsūdzēt tiesā.
60. Domes lēmumus var pārsūdzēt
tiesā.
XIII.
Noslēguma jautājums
61. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku
zaudē Lielvārdes novada domes 2017.
gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.15
„Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
62. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2020.gada 1.oktobri.
Domes priekšsēdētāja
Santa Ločmele

Paskaidrojuma raksts

Lielvārdes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2
„Par Lielvārdes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”
Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti jaunā redakcijā, ņemot vērā nepieciešamību
Lielvārdes novada domei deleģēt Lielvārdes novada pašvaldības (turpmāk
– pašvaldība) dzīvokļu komisijai (turpmāk – dzīvokļu komisija) noteiktas
funkcijas un Fizisko personas datu apstrādes likuma prasības.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka:
1. paplašinātu dzīvokļu komisijas kompetenci lēmumu pieņemšanā;
2. pieteikšanās kārtību palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā saņemšanai,
ievērojot Fizisko personas datu apstrādes likuma prasības;
3. kārtību, kādā pašvaldība neatliekami sniedz palīdzību;
4. citas personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību pirmām
kārtām;
5. kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību vispārējā kārtībā;
6. kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētiem speciālistiem;
7. kārtību, kādā pašvaldība izīrē sociālo dzīvokli;
8. dzīvojamo telpu piedāvāšanas secību;
9. kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā
pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;
10. kārtību, kādā tiek izskatīts jautājums par dzīvojamās telpas īres līguma
termiņa pagarināšanu;
11. palīdzības atteikumu gadījumus dzīvokļa jautājumu risināšanā;
12. īres maksas apmēru, atbilstoši sniegtās pašvaldības palīdzības veidam un
personas piešķirtajam sociālajam statusam;
13. pieņemto lēmumu apstrīdēšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi Saistošie noteikumi ietekmēs pašvaldības budžeta ieņēmumu daļu, to
uz pašvaldības budžetu
samazinot īres maksas ieņēmumu daļā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi Saistošie noteikumi neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas”. Ar saistošo
noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudēs Lielvārdes novada domes
2017.gada 25.oktobra saistošie noteikumi Nr.17 “Par Lielvārdes novada
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes laikā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.
Domes priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte

Var saņemt īstermiņa aizdevumu no vienotā
platības maksājuma
Lai mazinātu Covid-19 krīzes negatīvo ietekmi, šogad lauksaimniekiem ir pieejams bezprocentu
īstermiņa aizdevums no vienotā platības maksājuma (VPM). Tas rudenī, kad tiks izmaksāts VPM, tiks
atskaitīts no vienotā platības maksājuma, ko saņems lauksaimnieks par VPM pieteiktajiem platības
hektāriem. Iesniegumu īstermiņa aizdevuma saņemšanai lauksaimnieki var iesniegt no 2020. gada
21. maija līdz 15. augustam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Īstermiņa aizdevums tiek aprēķināts no vienotā platības maksājuma avansa apmēra, ņemot vērā
šādus nosacījumus:
• īstermiņa aizdevuma minimālā summa – 700 eiro;
• atbalsta likme noteikta 40
eiro par vienotajam platības maksājumam pieteikto hektāru;
• saskaņotā valsts atbalsta
īstermiņa aizdevuma maksimālā
summa – 100 000 eiro.
Īstermiņa aizdevumu līdz 2020.
gada 31. decembrim piešķirs lauksaimniekiem kā de minimis atbalstu vai arī kā saskaņotu valsts
atbalstu atbilstoši Eiropas Komisijas

lēmumam, ja lauksaimniekam trīs
pēdējos fiskālajos gados piešķirtā
de minimis atbalsta kopējā summa
ir sasniegusi 25 000 eiro.
Lauksaimnieks var pretendēt uz
īstermiņa aizdevumu:
• ja 2020. gadā ir pieteicies vienotajam platības maksājumam;
• ja pretendē uz aizdevumu kā
de minimis atbalstu, ir sagatavojis
un apstiprinājis uzskaites veidlapu
par saņemto de minimis atbalstu,
to var izdarīt Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas
sistēmā (EDS);
• ja pretendē uz aizdevumu kā
saskaņotu valsts atbalstu, pieteicējs

īstermiņa aizdevuma iesniegumā
pamato, kā Covid-19 izplatība negatīvi ietekmējusi uzņēmuma saimniecisko darbību (pamatojums jābalsta
vismaz uz vienu no šiem kritērijiem):
• atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020. gada martā, aprīlī,
maijā, jūnijā vai jūlijā lauksaimniekam apgrozījums samazinājies vismaz par 20 procentiem, salīdzinot
ar 2019. gada attiecīgo periodu;
• atbilstoši operatīvajiem finanšu datiem 2020. gada pirmajos
piecos mēnešos lauksaimniekam likviditātes rādītāji ir pasliktinājušies, salīdzinot ar 2019. gada
finanšu datiem.
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Lielvārdes novada aktīvie jaunieši pierāda, ka neformālā izglītība
ir ļoti svarīgs stūrakmens aktīvas mūsdienu sabiedrības veidošanā
Lielvārdes novads ir bagāts ar aktīviem un iniciatīvas bagātiem cilvēkiem, kuri daudz
devuši savam novadam un visai Latvijai. Šo mūsu novada “stafetes kociņu” godam nes
tālāk Lielvārdes, Jumpravas un Lēdmanes jaunieši, kurus urda tas pozitīvais nemiera
un darbošanās gars, kurš ved uz arvien jauniem sasniegumiem un panākumiem.
Pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Agnese Vovčenko stāsta, ka viens no jauniešu līdzdalības veidiem novadā, kas sekmē jauniešu sadarbību un iniciatīvas, ir darbošanās Jauniešu
domē, kas Lielvārdes novadā pirmo reizi izveidota 2012.gadā ar Lielvārdes novada domes
apstiprinātu nolikumu. No tā paša gada Lielvārdes novadā darbu ar jaunatni plāno, veic un
koordinē Izglītības nodaļas Jaunatnes lietu speciālists, kura ziņā ir sadarboties ar jauniešiem,
citām pašvaldības iestādēm un speciālistiem.
Pašreiz darbs ar jaunatni noris saskaņā ar pirmo jaunatnes politikas plānošanas dokumentu
novadā – 2015. gadā apstiprināto Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programmu 2015.-2020.gadam. Jaunatnes lietu speciālista pārziņā ir ne tikai izglītojošu, informatīvu
un izklaides pasākumu organizēšana, sadarbojoties ar jauniešiem, bet arī projektu rakstīšana
un īstenošana. Pašvaldības Izglītības nodaļa aktīvi izmanto piedāvātās iespējas, lai piedalītos
projektos un piesaistītu papildu finansējumu jauniešu aktivitātēm. Un jāsaka, ka novada jauniešiem interesantu pasākumu netrūkst. Par to liels paldies novada pašvaldībai un iniciatīvas
un spilgtu ideju bagātajiem Jauniešu domes aktīvajiem dalībniekiem.
Padarīt jauniešu dzīvi interesantāku
Novada aktīvie jaunieši ieviesuši vairākas lieliskas tradīcijas – Jauniešu dienu, “NAKC oriententerēšanos” (Lielvārdes novada svētku ietvaros), Zemes stundu, iedvesmas vakarus ar personībām, Zelta talantu konkursu Jumpravā. 2019.gadā nogalē tika īstenota vērtīga iniciatīva
– Jauniešu gada balva. Idejas autore ir aktīva Lēdmanes jauniete, Jauniešu domes dalībniece
Lāsma Ločmele. Viņa savu ideju aizstāvēja Lielvārdes novada domē un guva atbalstu konkursa rīkošanā. Pirmos “Lielvārdes novada Jauniešu gada balvas” uzvarētājus novada Kultūras
centrā godināja pērn, un var teikt, ka līdz ar šo konkursu Lielvārdes novads ieguvis jaunu,
skaistu tradīciju.
Lāsma Ločmele stāsta, ka vairākus gadus darbojusies Jauniešu domē, kurā bijusi gan
sabiedrisko attiecību koordinatore, gan kā vadītāja un vadītāja vietniece, arī īstenojusi un piedalījusies dažādos projektos.
“Esmu piedalījuies Lielvārdes, Ogres un Ķeguma novadu Erasmus+ starpnovadu projektā
“Kopā varam labāk”, kur biju vadītāja grupiņai, kas veidoja prototipu jauniešu starpnovadu
medijam, pagājušā gada vasarā palīdzēju arī organizēt Lielvārdes un Ogres kopīgo Jauniešu
dienu. Filmējām dažādus sižetus, vadīju arī vienu no diskusijām. Esmu arī rakstījusi Eiropas
projektu, un, lai arī tas netika apstiprināts, tomēr tā bija fantastiska pieredze,” saka Lāsma.
Savukārt par darbību Lielvārdes novada Jauniešu domē viņa teic, ka pirmām kārtām tā pārstāv novada jauniešus un viņu intereses, un ļauj ar dažādiem pasākumiem, konkursiem un
citiem notikumiem padarīt jauniešu dzīvi interesantāku. Lāsma uzsver arī Jauniešu domes labo
sadarbību ar novada pašvaldību. “Savas darbības laikā vairākkārt esmu gājusi uz dažādām
domes komitejām, informējusi par jauniešu domes darbību un mūsu plāniem nākamā gada
ietvaros, esam arī lūguši atbalstu dažādu pakalpojumu organizēšanai,” viņa stāsta.
Lāsma plāno studēt žurnālistiku, nākotnē vēlas strādāt televīzjā un kādreiz attīstīt arī pati
savu mediju platformu.
Aktīvā atpūta nerimst ne mirkli
Pērnvasar Lāsma kopā ar Artu Jurgensoni un Renāti Buraku Lielvārdes novada vietējo iniciatīvu konkursa ietvaros īstenoja projektu “Lec uz dēļa!” vai SUP dēļu funkcionālās nodarbības jauniešiem. Šis projekts deva iespēju 46 jauniešiem izmēģināt savu veiklību un līdzsvara izjūtu uz dēļa, piedaloties supošanas treniņos. Tā nu pērnvasar Daugavas krastā peldvietā “Austriņas” ik nedēļu bija redzami jaunieši, kas trenējās gan krastā, gan uz ūdens.
Renāte Buraka, kura arī aktīvi darbojusies Jauniešu domē un savulaik bijusi gan tās vadītāja,
gan vadītāja vietniece, stāsta, ka projekta mērķis bija dažādot Lielvārdes novada jaunie-

Foto no Jauniešu domes arhīva
šu aktīvās atpūtas iespējas vasarā, kā arī veselīga, mūsdienīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšana. Renāte teic, ja jaunieši projekta laikā ne vien iemācījās, ko jaunu un
pasportoja, bet arī iepazina jaunus cilvēkus. Projekta īstenotāji ir pateicīgi Lielvārdes novada
domei par atbalstu un arī SIA “WindBorn”, kas rūpējās apr apmācībām profesionāļu vadībā
un nodrošināja SUP dēļus. Savukārt Agnese Vovčenko uzsver, ka lai arī darbs projekta rakstīšanā, plānošanā un īstenošanā nebija viegls, tomēr gandarījums un iegūtās prasmes ir
nenovērtējamas.
Brīvprātīgais darba – pieredze nākotnei
“Jauniešiem izveidojusies laba sadarbība ar novada uzņēmējiem, kas atbalsta viņu organizētos pasākumus un iniciatīvas," saka Agnese Vovčenko. “Prieks, ka jaunieši aktīvi darbojas
arī Jumpravā, piedaloties dažādos projektos un organizējot pasākumus. Jumpravas jaunieši ir
kvēlākie brīvprātīgā darba darītāji, katru gadu saņemot arī apbalvojumus par nostrādātajām
brīvprātīgā darba stundām.”
Jauniešu brīvprātīgo darba koordinēšana kultūras, sporta, labdarības jomās ir jaunatnes
lietu speciālista ziņā. Tādējādi tiek veicināta jauno cilvēku līdzdalība, iekļaušana sabiedrībā un
jaunu prasmju attīstība. Jauniešiem ir iespēja reģistrēt sava brīvprātīgā darba stundas un gada
beigās saņemt apbalvojumus – Bronzas, Sudraba vai Zelta līmeni.
Arta Jurgensone savulaik bijusi Jauniešu domes Jumpravas nodaļas vadītāja un piedalījusies
dažādos brīvprātīgā darba pasākumos Lielvārdes novadā. “Esmu darbojusies novada svētkos,
kuri ir kopīgi Lielvārdei, Jumpravai un Lēdmanei, tāpat kopā ar citiem brīvprātīgajiem esmu
palīdzējusi veikt dažādus darbiņus Lielvārdes kultūra nama pasākumos – piedalījos gan to tapšanā, gan arī gan palīdzēju svētku norises laikā. Jumpravas “Māmiņu klubā” esam pieskatījušas mazos, kamēr viņu mammas bijušas dažādās lekcijās, tāpat esmu piedalījusies arī dažādos
Erasmus projektos, un kā brīvprātīgā dažādās novada aktivitātēs, kad reģistrācijā bija nepieciešama “palīdzīga roka”. Bijuši arī dažādi ārpusnovada pasākumi,” stāsta Arta.
Arta plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē, un cer un tic, ka arī
savā nākamajā lielās dzīves posmā būs šeit, un līdzdarbosies, cik varēs. “Brīvprātīgais darbs
dod labu darba pieredzi un ļauj apzināties savus spēkus. Māca prasmi plānot, uzņemties atbildību, organizēt un sadarboties ar citiem cilvēkiem,” saka Arta. Viņa ir pārliecināta, ka nākotnē
spēja sadarboties kolektīvā, dzirdēt ne tikai sevu
viedokli, bet uzklausīt arī citus, noteikti noderēs.
Arī Renāte Buraka teic, ka darbošanās Jauniešu
domē un dalība dažādos projektos viņai devusi daudzas ļoti noderīgas zināšanas. “Pirmām
kārtām tā ir prasme rakstīt projektus un kārtot
“papīru lietas”. Tas noder arī manā pašreizējā
darbā Olainē, kur nodarbojos ar jauniešu lietām.
Par sevi Renāte teic, ka ir lielvārdiete no matu
galiņiem līdz papēžiem, un ļoti lepojas ar mūsu
skaisto pilsētu. Pašlaik viņa mācās par biotehnoloģisko procesu tehniķi, taču pieļauj, ka nākotnes
profesija vairāk varētu būt saistība ar pedagoģiju – valodām, izglītības procesu un pārvaldi. Vēl
Renāte teic, ka lai arī darbadienās atrodas Olainē,
kur mācās un strādā, tomēr brīvdienās vienmēr
atgriežas Lielvārdē. “Darbojoties ar projektiem
Jumpravā un Lēdmanē, guvu daudzus jaunus
paziņas, kuri šobrīd jau kļuvuši par draugiem,”
viņa stāsta. Un tas uzskatāms par vienu no lielākajiem ieguvumiem.

Foto no Jauniešu domes arhīva

Lielākā pievienotā vērtība ir “paldies”
Lielvārdes novads ir ar jauniešiem domātiem
pasākumiem bagāts. Veiksmīgi īstenoti vairāki
Erasmus+ Jaunatnes dialoga un Valsts programmas projekti, katru gadu norit Jauniešu biznesa
ideju konkurss. Sadarbojoties ar biedrībām, organizējam PUMPURS jaunatnes iniciatīvu projektu konkursus, kas vērsti uz priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. Kopš
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Kā būs pēc novadu
reformas?
Agnese Vovčenko teic, ka
mērķ
tiecīgi un atbildīgi domājot
par nākotni un Lielvārdes
novada jauniešu interesēm un
vajadzībām pēc administratīvi
teritoriālās reformas, projekta
ietvaros pagājušā gada nogalē
veicām jauniešu viedokļu aptauju un ekspertu darba grupā izstrādājām ilgtspējīgu rīcības plānu,
kas tika apstiprināts arī Lielvārdes
novada domē. Šis plāns nosaka
prioritāros rīcības virzienus darbam ar jaunatni Lielvārdes novadā arī nākošajā gadā.
Šobrīd jauniešiem ir ļoti lielas
iespējas līdzdarboties ne tikai
novada līmenī, bet arī Latvijā
un Eiropā, turklāt lielākoties
piedāvātās
aktivitātes
ir
bezmaksas. Mūsdienu dinamiskajā pasaulē un darba tirgū aizvien
vairāk ir pieprasītas tādas zināšanas un prasmes, ko sniedz neformālās izglītības aktivitātes, piemēram, sociālās un organizatoriskās iemaņas, publiskā uzstāšanās, kritiskā domāšana, argumentācijas un pārliecināšanas spējas,
projektu un iniciatīvu izstrādāšana
un īstenošana. Neformālās izglītības būtiska priekšrocība ir brīvā
Foto no Jauniešu domes arhīva un nepiespiestā gaisotne, kas veicina arī jauniešu sociālo iekļauElizabete Janikāne. Viņa teic, ka dalība šādu projektu šanu un dažādības pieņemšanu.
īstenošanā dod nenovērtējamu pieredzi gan par to, kā Grūtākais speciālistam ir jauniešus
veidot programmu, gan arī kā uzrunāt sponsorus. “Tas motivēt, iesaistīt un parādīt, ko šīs
ļauj iemācīties sadarboties ar citiem cilvēkiem, atrast iespējas ilgtermiņā sniedz. Tomēr
vidusceļu sekmīgam dialogam, jo mēs visi tomēr esam Lielvārdes novadā ir daudzi jauniecitādi,” tā Elizabete.
ši, kuri aktīvi ir izmantojuši mūsu
Viņa teic, ka tādējādi apgūtās komunikācijas un piedāvātās iespējas piedalīties prosadarbības prasmes, noderēs arī izraudzītajā nākotnes jektos, arī pašiem īstenojot savas
profesijā. Elizabete savu dzīvi plāno saistīt ar medicīnu, projekta idejas, neformālās nodarun mediķa profesijā prasme sarunāties ar visdažādāka- bībās un apmācībās, jauniešu piejiem cilvēkiem tiešām ir būtiska.
redzes apmaiņas braucienos, aktīvi
Savukārt Agnese Vovčenko atzīst, ka pievienotā vēr- veikuši brīvprātīgo darbu un darbotība jaunatnes lietu speciālista darbā ir katra jaunieša jušies citās ārpusskolas aktivitātēs.
pateiktais “paldies” – par lielisku pasākumu, vērtīgu Tas noteikti ir lielisks CV papildineformālās izglītības nodarbību, uzrakstītu rekomen- nājums nākotnē un iegūtās prasdācijas vēstuli vai atbalstu un iedrošinājumu darīt. mes un zināšanas būtiski papildi“Prieks, ka aizvien vairāk speciālistu ir ieinteresēti nās mūsdienu jaunieša personību,
sadarboties, lai veidotu kvalitatīvāku dzīves telpu jau- veicinot viņa spēju integrēties
niešiem Lielvārdes novadā.”
sabiedrībā un darba tirgū.

PII “Pūt vējiņi” izsludina pieteikšanos uz trīs amatu
vakancēm:

Jauniešu domes dalībniece Lāsma Ločmele.
2018.gada īstenojam programmu
“Latvijas skolas soma”, kas sniedz
iespēju visiem novada skolēniem
vismaz vienu reizi mācību semestrī
bez maksas klātienē iepazīt Latviju
mākslas un kultūras norisēs.
Gaidīts un rūpīgi gatavots pasākums ir arī “Jauniešu diena”, un, kā
saka Agnese Vovčenko, liels atbalsts
tā rīkošanā ir Jauniešu dome. Šis
iecienītais pasākums top sadarbībā
ar pašvaldību, Lielvārdes novada
Kultūras centru un ar sponsoriem
– Lielvārdes novada uzņēmējiem.
““Jauniešu dienā” rīkojam dažādas
aktivitātes, domājam, lai jauniešiem ir interesanti. Piemēram, par
godu Latvijas simtgadei tika rīkots
erudīcijas konkurss “Latvijai-100”,
komandu spēle “Apslēptā Zelta
keda”, sporta mītiņš “Jaunieši sporto” ar strītbolu un futbolu, kur jaunieši varēja iegūt arī balvas, un
dažādi citi pasākumi.” stāsta aktīvā

Anitas Sakas foto

• medicīnas māsa, pamatalga 796 eiro pirms nodokļu nomaksas. Prasības pretendentiem – spēja nodrošināt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo medicīnisko palīdzību, spēja
uzraudzīt bērnu ēdināšanu.
• tehniskais strādnieks, pamatalga 583 eiro pirms nodokļu nomaksas. Prasības pretendentiem – spējaveikt dažāda veida tehniskus darbus, nelielus remontus.
• pirmsskolas skolotājs uz noteiktu laiku, pamatalga no EUR 750,00 par likmi.
Sīkāka informācija: VPII “Pūt vējiņi” vadītāja Ingūna Dakstiņa, tālr. 65054350
Pieteikumus sūtīt uz e-pastu putvejini@lielvarde.lv

Lielvārdes pamatskola izsludina pieteikšanos uz
divām amatu vakancēm:

• vēstures/ģeogrāfijas skolotājs uz pilnu slodzi. Pamatalga atbilstoši Ministru kabineta
noteikumiem no 750 eiro pirms nodokļu nomaksas.
• pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs uz 0,8 slodzi. Pamatalga atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem 750 eiro pirms nodokļu nomaksas.
CV sūtīt uz e-pastu liepa@lielvarde.lv, papildinformācija pa tālruni 25666875.

Lēdmanes pamatskola izsludina pieteikšanos uz
divām amatu vakancēm:

Renāte Buraka.

Anitas Sakas foto

• pirmsskolas skolotāja palīgs (uz nenoteiktu laiku). Vēlama pieredze darbā ar
bērniem.
Atalgojums pirms nodokļu nomaksas – 512,00 eiro mēnesī.
Darba slodze – viena likme.
• sporta skolotājs 1. – 9. klašu izglītojamajiem (uz noteiktu laiku, no 01.09.2020. –
31.05.2021). Atalgojums par pilnu likmi pirms nodokļu nomaksas – 750,00 eiro mēnesī.
Darba slodze – 16 kontaktstundas nedēļā.
CV (dzīves aprakstu) sūtīt uz e–pasta adresi: dace.martina@lielvarde.lv, tālr. nr.
27341178.
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Nemanot aizritējis Ekoskolas gads
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā
Nemanot aizritējis gads, kopš Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
ir dalībniece starptautiskajā Ekoskolu kustībā. Tas ir liels gods, bet
uzliek arī lielu atbildību. Apkopojot gada laikā paveikto, pārņem
liels gandarījums!
Ekoskolu darbība notiek divos virzienos. Pamattēma jeb gada tēma
šogad bija enerģija. Katru mēnesi visa gada garumā bija jānovada
kāds pasākums veltīts šai tēmai.
Katrs skolotājs saņēma metodiskos ieteikumus un prezentācijas,
lai sekmīgi varētu plānot darbu
pie gada tēmas. Papildus fizikas
skolotājs vadīja šai tēmai veltī-

tas nodarbības, kuras audzināšanas
stundās apmeklēja klašu kolektīvi. Teorētiskās zināšanas apvienojām ar praktiskajām. Apmeklējot
uzņēmumus, tika vērsta uzmanība,
kā tajos tiek taupīti energoresursi. Atrodoties attālinātajā mācību
procesā, bērni kopā ar vecākiem
izvērtēja, cik ekonomiski viņi patērē elektrību un ūdeni. Skaidroja,

Noslēdzies akreditācijas
process Lielvārdes pamatskolā!

kādas būtu iespējas samazināt gan
ūdens, gan elektrības patēriņu.
Plānotais gada tēmā izpildīts!
Otra sadaļa - citi pasākumi. Esam
patiesi centīgi darbojušies! Ir uzbūvēta viesnīca kukaiņiem, piedalījušies vairākos labdarības pasākumos, šķirojuši atkritumus, izgatavojuši un uzlikuši putnu būrus,
novadījuši mācību stundas brīvā
dabā, piedalījušies dažādos projektos un konferencēs ar nopietniem pētījumiem, kā arī piedalījušies bateriju un makulatūras vākšanā. Uzskaitījumu varētu vēl ilgi
turpināt…
Pateicoties vecāku atbalstam,
šogad makulatūras vākšanas kon-

kursā 407 skolu vidū esam 16.
vietā. Mūsu kontā ir 7396 kg
makulatūras!
Valstī kopumā savākts 907,79
tonnas makulatūras. Ar šo akciju esam izglābuši 16 963 kokus,
ietaupījuši 4082126 litrus ūdens
un palīdzējuši no jauna saražot
697,80 tonnu jauna papīra!
Atrodoties mājās, noteikti esat
pievērsušies šķirošanas darbiem.
Ja jums ir makulatūra, bet nav
transporta, lūdzu zvaniet pa tālruni
27775508 Rolandam Elksnītim, ar
kuru vienosieties par makulatūras
savākšanu un nogādāšanu uz skolu.
Makulatūru vāksim visu vasaru.
Vēlētos teikt sirsnīgu paldies

visiem skolotājiem par aktīvu darbošanos, ieteikumiem un atbalstu.
Eko skola esam mēs visi, ikviens no
pirmklasnieka līdz skolas beidzējiem! Lai īstenojas nodomi Ekoskolas
prezidentei Laurai Viļumsonei un
viņas vietniekam, allaž atsaucīgajam, izdarīgajam Artūram
Kristkalnam. Bija prieks sadarboties! Īpašs paldies vecākiem par viņu
ieteikumiem, dalību pasākumos un
atbalstu. Jūs bijāt lieliski!
Lai skaista vasara un daudz jauku
piedzīvojumu! Uz tikšanos rudenī!
Būs jauna gada tēma, jauni izaicinājumi.

Velta Gobiņa,

Ekoskolas darba koordinatore

2019./2020.mācību gads Lielvārdes pamatskolā noslēdzies.
35. skolas mācību gads atmiņā
paliks kā lielu izaicinājumu gads,
jo ne tikai pirmo reizi organizējām mācības attālinātā režīmā
valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, bet arī piedzīvojām
pēc sešiem gadiem kārtējo skolas
darba izvērtēšanas procesu.
No 9. marta līdz 13. martam
skolā norisinājās akreditācija,
kuras ietvaros Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) vērtēja skolas darbu un izglītības
programmu īstenošanas kvalitāti.
Skolas un izglītības programmu
akreditācija dod tiesības izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu, dokumentu par pamatizglītības ieguvi.
Izglītības iestādes un programmu
akreditācijas termiņš var būt divi
vai seši gadi. 2020. gada 6. aprīlī Lielvārdes pamatskolai beidzās
kārtējās akreditācijas termiņš,
tādēļ skolā ieradās akreditācijas
ekspertu komisija, kuras sastāvā
bija ekspertes Laura Katkeviča un
Astra Siliņa un ekspertu komisijas
vadītājs Rūdolfs Kalvāns.
Eksperti jau iepriekš bija izvērtējuši skolas iekšējos normatīvos
aktus, publiskajā vidē un specifiskajās datu bāzēs pieejamo
informāciju, skolas darba pašvērtējuma ziņojumu par pēdējo trīs
gadu skolēnu mācību sasniegumiem un skolas darbības kvalitātes izvērtējumu, kā arī veikuši vecāku, skolēnu un pedagogu
aptauju. Klātienes darba posmā
ekspertu komisija galveno uzmanību veltīja mācību stundu vērošanai un izvērtēšanai, sarunām ar
skolas darbībā iesaistītajiem pārstāvjiem. Sarunas notika ar skolas vadību, pedagogiem, atbalsta
personālu, skolēnu pašpārvaldi,
skolēnu vecākiem un Lielvārdes
novada domes pārstāvjiem.
Novērtēšanas procesā IKVD
eksperti skolas darbu vērtēja 7
jomās un 17 vērtēšanas kritērijos. Septiņos vērtēšanas kritērijos
skolas darbs saņēma visaugstāko novērtējumu “Ļoti labi”. Tie ir
kritēriji – psiholoģiskais atbalsts,
sociālpedagoģiskais
atbalsts,
sadarbība ar izglītojamā ģimeni, mikroklimats, izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana, izglītības iestādes vadības darbs un personāla

pārvaldība un izglītības iestādes
sadarbība ar citām institūcijām.
10 kritērijos bija vērtējums “Labi”.
Kopumā akreditācijas komisijas
vērtējums par skolas darbu ir labs,
jo neviens kritērijs netika novērtēts ar “pietiekami” un “nepietiekami”, un skola ar kvalitātes dienesta lēmumu ir ieguvusi akreditāciju uz sešiem gadiem. Komisija
atzinīgus vārdus teica par vecāku
un skolas sadarbību, pedagogu
un skolas darbu kopumā, uzslavēja skolēnu attieksmi un izaug
smi. Akreditācijas laikā pedagogi guva apliecinājumu tam, ka
nepārtraukta profesionālā izaugsme, pedagogu sadarbība un skolas atbalstošā vide ļauj sasniegt
labus rezultātus mācību un skolas darbā.
Akreditācijas procesā ekspertu komisija sagatavoja arī savus
ieteikumus skolas darba kvalitātes pilnveidošanai. Tie ir saistīti
ar mācību stundas darba paņēmienu dažādošanu, ar skolvadības sistēmas “e-klase” iespēju
plašāku izmantošanu vērtēšanas
procesā un IKT aprīkojuma pakāpenisku atjaunošanas nepieciešamību. Plānojot skolas darbu
turpmāk, ņemsim vērā komisijas ieteikumus, centīsimies tos
ieviest un izglītības procesu veidot atbilstoši skolēnu vajadzībām.
Līdz ar skolas un programmu akreditāciju notika arī skolas direktora profesionālās darbības novērtēšana. Esam lepni,
ka mūsu skolas direktora darbu
ekspertu komisija novērtējusi
tikai ar augtākiem vērtējumiem.
Skolu veido skolēni, vecāki, pedagogi un tehniskie darbinieki. Skola ir komanda! Labu
skolu veido labs komandas darbs.
Atsaucīgs, darbīgs, radošs un
draudzīgs kolektīvs ir mūsu skolas virzītājspēks. Paldies pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem
par ikdienas darbu un ieguldījumu skolas attīstībā! Paldies vecākiem par uzticēšanos, atbalstu
un veiksmīgu sadarbību! Paldies
Lielvārdes novada pašvaldībai un
visiem sadarbības partneriem par
ieguldījumu Lielvārdes pamatskolas izaugsmē!

Anda Bariņa,

Lielvārdes pamatskolas
direktora vietniece

Radošums un sadarbība
skolotāju metodisko darbu skatē
Kāda skolotāja ar aizrautību stāsta: “Ja es uzzinu kādu interesantu, pamatotu domu, tad es to izpētu
dziļāk un piedāvāju kolēģiem izmēģināt. Gribu akcentēt vienu patiesību – mācību procesā ir ļoti svarīgi
iziet ārpus ierastajiem, klasiskajiem rāmjiem.”
Šogad Lielvārdes un Ķeguma
novadu pedagogu metodisko
izstrādņu skates ietvaros bija iespēja neklātienē tikties ar vairākiem
mūsu novadu skolotājiem, kuri
domā līdzīgi.
Tāpat kā pagājušajā mācību
gadā, metodisko izstrādņu skates
tēma bija dažādu mācību priekšmetu pedagogu mijiedarbība un
sadarbība, realizējot starpdisciplināru pieeju mācību, interešu izglītības un audzināšanas darbā, nodrošinot jēgpilnu un praktisku izglītības
satura apguvi. Izvēlētā tēma bija
lieliska iespēja pedagogiem arvien
no jauna parādīt savu radošumu,
vēlmi sadarboties un meklēt interesantus risinājumus, lai dažādotu
savu un skolēnu ikdienu.
Šogad skatē piedalījās 13 metodiskās izstrādnes:
• Aiga
Kriņģele,
Elvisa
Aļhimoviča, Lielvārdes pamatskola,
darba tēma “Starpdisciplināra pieeja latviešu valodas un matemātikas nodarbībā “Labība””.
• Iveta Bite, Agita Eriņa,
Lielvārdes pamatskola, darba tēma
“Starpdisciplināra pieeja latviešu
un angļu valodas stundā”;
• Līga Laganovska, Kristīne
Kuka, Lēdmanes pamatskola, darba
tēma “Līdzsvars”(integrētas dabaszinības un sporta stundas 4. klasei);

• Ilona Ozola un Olita Griščuka,
Lēdmanes pamatskola, darba
tēma “ Saziņa. Monologs. Dialogs.
Polilogs. Praktiskais latviešu un
angļu valodas lietojums saziņā
atbilstoši sadzīves situācijai”;
• Maija Auziņa un Ilze Dreiska,
Lēdmanes pamatskola, darba tēma
“Kompetenču pieeja ārpus stundu pasākumā sociālajās zinībās un
vēsturē viktorīna “Mana Latvija” ”;
• Inese Lidere un Dace Mārtiņa,
Lēdmanes pamatskola , darba
tēma “Ģeometriskās figūras mums
apkārt”(6 – 7 gadi);
• Līga Beļinska un Eva Ulme,
Jumpravas pamatskola, darba tēma
“Paškolāža”;
• Lāsma Medne un Dita Maklere,
Jumpravas pamatskola, darba tēma
“Augsnes PH mērīšana”;
• Iveta Kokareviča, Jumpravas
pamatskola,
darba
tēma
“Mājdzīvnieki un meža dzīvnieki”;
• Inese Kristapure, Jumpravas
pamatskola, darba tēma “Zirneklīša
skola”;
• Agris Pikšens, Inta Saulīte un
Gunita Kolosjonoka, VPII “Pūt vējiņi”, darba tēma “Āra teritotorijas labiekārtošana ikdienas dzīves
dažādošanai”;
• Ilona
Klimane,
VPII
“Birztaliņa”, darba tēma “Mežs kā
uztveres objekts”;

• Inese Martinova un Marita
Puķe, VPII “Birztaliņa” , darba tēma
“Ziemas saulgrieži”.
Visi darbu autori saņems pateicību. Četru visaugstāk novērtēto
darbu skolotāji saņems pateicību
un naudas balvu:
• Aiga
Kriņģele,
Elvisa
Aļhimoviča, Lielvārdes pamatskola,
darba tēma “Starpdisciplināra pieeja latviešu valodas un matemātikas nodarbībā “Labība””;
• Maija Auziņa un Ilze Dreiska,
Lēdmanes pamatskola, darba tēma
“Kompetenču pieeja ārpus stundu pasākumā sociālajās zinībās un
vēsturē viktorīna “Mana Latvija” ;
• Inese Kristapure, Jumpravas
pamatskola, darba tēma “Zirneklīša
skola”;
• Ilona
Klimane,
VPII
“Birztaliņa”, darba tēma “Mežs kā
uztveres objekts”.
Uzturēt radošo dzirksti ikdienā,
papildus pieņemt dažādus izaicinājums nav viegli nevienā darbā,
un būt skolotājam nozīmē strādāt
darbu, ko saprast un novērtēt var
tikai skolotājs. Paldies, ka piedalījāties, ka nenobijāties no neizdošanās, ka atradāt sevī spēku padarīt
vairāk nekā ikdiena to prasa!

Inga Škapare,

Lielvārdes novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja
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Pieņemts jauns cenrādis Lielvārdes novada
Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

1.1
1.1.1
1.1.2

Sporta centra telpu noma ar palīgtelpām
Visa sporta zāle (stunda)
Viena puse no sporta zāles (volejbols, basketbols,
teniss) (stunda)
Aerobikas, ārstnieciskās fizkultūras sporta (stunda)
Cīņu sporta zāle 3.stāvā
Viens apmeklējums (stunda)
Abonements mēnesī pieaugušajiem
Zāles noma (stunda)
Trenažieru zāle
Viens apmeklējums (1,5 stundas)
Abonements mēnesī pieaugušajiem
Abonements mēnesī skolniekam, studentam, pensionāram
Visa trenažieru zāles noma (1,5 stundas)
Skrejceļa izmantošana (stunda)
Palīgtelpas (ģērbtuve un dušas) (stunda)
Ģērbtuve un dušas vienam cilvēkam (reize)
Saunas un tās palīgtelpu noma
Noma par pirmo stundu
Noma par otro un katru nākamo stundu
Telpu noma 1m2 (stunda)
Telpu nomas republikas mēroga sporta sacensībām,
ja netiek pārdotas ieejas biļetes (cenā ietilpst sporta
inventāra, skaņu aparatūras un elektroniskā tablo
izmantošana) (stunda)
Sporta centra noma pasākumiem (stunda)
Galda spēļu noma (stunda)
Galda teniss
Biljards
Līdzmaksājums mācību maksai
Līdzmaksājums profesionālajās programmās
(vieglatlētika, florbols, teniss) mēnesī
Līdzmaksājums mācību maksai gadā profesionālajās
programmās (ja maksa tiek veikta par visu gadu kā
viens maksājums)

1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.9
1.10

1.11
1.12
1.12.1
1.12.2
1.13
1.13.1
1.13.2

Maksa
EUR

PVN
EUR

33,06
16,53

6,94 40,00
3,47 20,00

8,26

1,74 10,00

2,89
16,53
12,40

Maksa ar
PVN EUR

0,61 3,50
3,47 20,00
2,60 15,00

2,89
24,79
16,53

0.61 3,50
5,21 30,00
3,47 20,00

41,32
6,61
3,72
1,65

8,68 50,00
1,39 8,00
0,78 4,50
0,35 2,00

8,26
4,13
2.48

1,74 10,00
0,87 5,00
0.52 3.00

33,06

6,94 40,00

57,85

12,15 70,00

1,65
1,65

0,35
0,35

12,40

2,60 15,00

2,00
2,00

111,57 23,43 135,00

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

1.13.3 Līdzmaksājums interešu izglītības programmas
1.13.3.1 Līdzmaksājums Valsts mērķdotācijas līdzfinansējuma
programmās
1.13.3.2 Līdzmaksājums maksas programmās
1.14
Sporta sacensību apmeklējums, ieejas maksa
1.14.1 Starptautiskas sacensības
1.14.2 Valsts mēroga sacensības
1.14.3 Sporta centra audzēkņiem (visās sacensībās)
1.15
Multifunkcionālais laukums (āra tenisa laukums)
1.15.1 Inventāra (Tenisa raketes, bumbiņas, tenisa tīkls)
noma (1,5 stundas)
1.15.2 Āra tenisa laukuma pie Lielvārdes pamatskolas
noma (1,5 stundas)
1.16
Volejbola laukums ar tribīnēm (stunda)
1.17
Stadiona noma (stunda)
1.17.1 Stadiona viens vieglatlētikas celiņš treniņu nodarbībām (stunda)
1.17.2 Stadiona viens mešanas sektors treniņu nodarbībām
(pa vienam katrā stadiona galā) (stunda)
1.17.3 Stadiona teritorijas izmantošana vieglatlētikas
nodarbībām (ar skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem)
(stunda)
1.17.4 Stadiona teritorijas izmantošana vieglatlētikas
sacensībām (ar skrejceļu, vieglatlētikas sektoriem),
tribīnēm un palīgtelpām (stunda)
1.17.5 Futbola laukums sporta nodarbībām (stunda)
1.17.6 Futbola laukums sacensībām ar tribīnēm un
palīgtelpām (spēle 90 min.)
1.17.7 Tāllēkšanas bedre (stunda)
1.17.8 Tribīnes (stunda)
1.17.9 Inventārs vieglatlētikas disciplīnām (atspēriena bloks/ 3 gb. bumbiņas mešanai/ tālumā/
tāllēkšanas bedres inventārs/ šķēps/ barjeras 4
gab./ augstlēkšanas paklāji 2gb.) (stunda)

Maksa
EUR

PVN
EUR

Maksa ar
PVN EUR

6,20

1,30

7,50

16,5

3,47 20,00

2,48
1,65
0,83

0,52
0,35
0,17

3,00
2,00
1,00

4,13

0,87

5,00

5,79

1,21

7,00

6,61
43,80
2,07

1,39 8,00
9,20 53,00
0,43 2,50

1,65

0,35

24,79

5,21 30,00

33,06

6,94 40,00

18,60
41,32

3,90 22,50
8,68 50,00

0,83
8,26
0,83

0,17 1,00
1,74 10,00
0,17 1,00

2,00

Lielvārdes novada iedzīvotājiem un individuālajiem sportistiem laikā, kad Lielvārdes novada
Sporta centrā nenotiek plānotās nodarbības atbilstoši nodarbību grafikam!
Vairāk informācijas www.sportslielvarde.lv

Sveikti Lielvārdes novada izglītības iestāžu izcilnieki
Turpinājums no 1.

lpp.

valsts krievu valodas (svešvalodas)
olimpiādē 9. – 12. klasēm starpnovadu posmā un izvirzīta dalībai olimpiādes valsts posmā. Vita
Muciņa jau vairākus gadus ar lielu
aizrautību piedalās skatuves runas
konkursos. Lielvārdes novada pateicība tika pasniegta Vitas vecākiem
un skolotājai Irēnai Janpaulei.
Nominācijas „Izcilnieks valodās”
atbalstītājs arī šogad ir “Lielvārdes
Novada Valodu Centrs” un pasākumā Vitu sveica tā vadītāja Ilze
Kreišmane.
Par „Izcilnieku sportā” ir nominēts Matīss Sniedze. Matīss ir
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 8. klases skolnieks. Matīss

Vita Muciņa - Izcilnieks valodās.

ar augstiem rezultātiem piedalījās
Latvijas skolēnu 72. spartakiādē
vieglatlētikā “Pamatskolas kauss”,
šķēpa mešanas un tāllēkšanas disciplīnās. Abās disciplīnās tika iegūta
pirmā vietā. Nominācijas atbalstītāja Lielvārdes florbola kluba
pārstāvis Aivis Kusiņš pasniedza
Matīsam balvu un novēlēja arī
turpmāk panākumus un izdošanos!
Lielvārdes novada pateicība tika
pasniegta Matīsa vecākiem un skolotājai Ivetai Puķītei.
Nomināciju „Izcilnieks sabiedrības zinībās” saņēma Kārlis Jansons.
Kārlis ir Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas 9. klases skolnieks. Kārļa
sasniegumi šogad ir ļoti augsti rezultāti vairākās jomās. Kārlis ieguvis
1.vietu starpnovadu posmā fizikas
valsts 70. olimpiādē.
Savas zināšanas un
erudīciju Kārlis apliecināja, piedaloties
vēstures valsts 26.
olimpiādes starpnovadu posmā, bet vislabāk šogad ir veicies Latvijas Skolēnu
44. zinātniskās pētniecības darbu konferencē,
par ko
Kārlis arī tika izvirzīts
nominācijas saņemšanai. Kārli Jansonu
sveikt bija iera-

dies uzņēmuma "Māris& Co" vadītājs Māris Mālmeisters. Pasākuma
gaisotni vēl patīkamāku un gaišāku
darīja Lielvārdes novada Mūzikas un
mākslas skolas šī gada absolventes,
vairākkārtējas dažādu konkursu laureātes Sendija Mihailovska un Laura
Tabure kopā ar savu skolotāju Baibu
Kleperi un koncertmeistari Marinu
Kravčenko.
Izglītības nodaļas vadītāja Inga
Škapare pateicās vecākiem, skolotājiem par nesavtīgo ieguldījumu. Liels paldies par atbalstu un tradīciju saglabāšanu
Lielvārdes novada uzņēmējiem SIA
“Lielvārds” valdes priekšsēdētājam
Aivaram Gribustam, "Lielvārdes
Novada Valodu Centra" vadītājai
Ilzei Kreišmanei, sporta klubam
“Lielvārde”, kluba priekšsēdētājam
Ansim Kusiņam un pārstāvim Aivim
Kusiņam, SIA “Linu māja” uzņēmējām Elitai Jaudzemai un Inesei
Delviņai , SIA “Māris&Co” vadītājam
Mārim Mālmeistaram. Liels paldies Lielvārdes novada Mūzikas un
mākslas skolai par atbalstu pasākuma organizēšanā!
Kopā par augstiem sasniegumiem valsts un reģionālajās olimpiādēs, interešu izglītības konkursos,
sacensībās 2020. gadā ar Lielvārdes
novada pašvaldības pateicību un
naudas balvu tika apbalvoti 33
skolēni un viņu skolotāji.

Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskola:
Zanda Jefremova,
11.klase,
Kārlis
Jansons,
9.klase,
Alise Luīze Zīliņa,
9.klase,
Matīss
Sniedze, 8.klase, Elīza
Meiere, 11.klase,
Līva
Cionele,
12.klase,
Keita
Līna
Formaņicka,
12.klase, Ērmanis Kārlis Jansons – Izcilnieks sabiedrības zinībās.
Circins,
11.klase,
Sendija Mihailovska, Agnese
Niklāvs Lipskis, 10.klase, Ronalds
Šilovs, 10.klase, Monta Zvaigzne, Dzalbe, Emīlija Žukele, Patrīcija
8.klase, Kerola Ozola, 8.klase, Marta Linda Ločmele.
Danuta
Rašmane,
Estere
Zariņa, 8.klase, meiteņu vieglatlētikas komanda, 8., 10. – 12. klase, Jankovska, Amanda Jankovska,
un viņu skolotāji Daiga Brante, Velta Ansis Mednis un viņu skolotāji Baiba
Gobiņa, Iveta Puķīte, Kārlis Greitāns, Klepere, Inta Saulīte, Justs Liepiņš,
Inese Circina, Vēsma Graudiņa, Rūta
Sarmīte Lazdiņa un Guntis Rūze.
Ābola, Evita Konuša, Māra Sirmā,
Lielvārdes pamatskola:
Agnese Allena, 9.klase, Folkloras Mārīte Puriņa, Marina Kravčenko.
Vēlamies teikt lielu paldies
pulciņš “Avotiņš”, ansamblis
“Taurenīši” un viņu skolotāji Iveta visiem skolotājiem, skolu vadības
komandām un citiem darbiniekiem
Bite un Inga Blumfelde.
par ieguldīto darbu, radošumu un
Jumpravas pamatskola:
Vita Muciņa, 9.klase un skolotāja izturību šajā neparastajā laikā!
Lai jauka vasara!
Irēna Janpaule.
Lielvārdes Mūzikas un mākslas
Brigita Zariņa,
skola:
Lielvārdes novada pašvaldības
Jānis
Vingris,
Rūdolfs
administrācijas izglītības
Leitis,Regnārs Cauņa, Liene Puriņa,
speciāliste
Foto: Anita Saka
Katrīna Leščinska.
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Nāc nākdama, Jāņu diena, daudzi tevis gaidītāju!
Jau pavisam drīz reibinoši smaržos Jāņu zāles, pret debesīm
pacelsies ugunskuru liesmas un skanēs Līgo dziesmas. Meitas vīs
vainagus un sies sieru, bet puiši rūpēsies par pundeles dedzināšanu un gādās alu. Ne velti šie gadskārtu svētki ir iekļauti Latvijas
Kultūras kanonā un cieši turas tautas sirdīs. Par Līgo svētkiem
rakstīts Andreja Pumpura eposā “Lāčplēsis”, arī Lielvārdes jostas
simboliskais spēks vasaras saulgriežos gūst īpašu skanējumu.
Kad gada ritējumā diena ir visgarākā, bet nakts – visīsākā, latvieši
svin Jāņus. Šiem svētkiem ir bagātīgs, no mūsu senčiem mantots tradīciju un ieražu kopums.
“Līgo vārds nezudīs arī
Mūžīgi tautiešu mutē,
Ja vecā dievība šeitan
Ar citādi aizmirsta tiktu."
Tā eposā “Lāčplēsis” rakstīja
Andrejs Pumpurs.
Jāņu pirmsākumi aizsniedzas vēl
zemkopju saules kulta laikos, kad
mūsu senču svētvietās svētbirzīs
vai kalnu galos tika veikti vasaras
saulgriežu zemes un auglības rituāli. Pārceļoties iztēlē sirmā senatnē, varam iztēloties, kā saulgriežu ugunskuri liesmojuši Lielvārdes
Dievu kalnā Daugavas krastā, kuru
baltu kopienas apdzīvojušas jau
kopš pirmā gadu tūkstoša pirms
mūsu ēras, un mitušas šeit līdz pat
6.-8. gadsimtam. Gadsimtu ritumā
senie saulgriežu rituāli šeit bijuši
pilnīgi iespējami.
Jāņuguņu liesmas cēlušās pret
debesīm visos laikos.
Un interesanti, ka nevienā latvju dainā
nav lietots “saulgriežu” vārds. Ir
tikai Jāņi. Arī “Līgo svētku” vārds
ir samērā jauns – to 1900. gadā
ieviesa Emilis Melngailis.
Jāņošana kolhozu laikos
Padomju gados Jāņu svinēšanu
te atļāva, te atkal aizliedza. 1950.
gadā Jāņus pat izņēma no oficiāli svinamo svētku saraksta, lai
drīz pēc tam tie atkal atgrieztos.
Tiesa, latvju dainu vietā oficiālajā

svinēšanā un tā laika presē drukāja īsti padomiskus apdziedāšanās pantiņus, tomēr lai vai kādi,
bet tie bija. Ogres rajona laikrakstā
“Padomju Ceļš” piecdesmito gadu
vidū un nogalē Līgo dienā tika
publicēti pantiņi par visiem rajona
kolhoziem, izņēmums nebija arī
“Lāčplēsis” un lielvārdieši.
1954. gadā “Lāčplēsim” veltītas
šādas rindas:
Nāc nu droši, Līgo diena,
Pirmrindnieku sētiņā,
Tiem ir šķūņi pilni siena,
Pērnā maize klētiņā.
Arvien pilna piena kanna
Pirmrindniecei Klāsonei;
Tā varēja Līgo svētkus
Pulkā līksmi pavadīt.
“Lāčplēsis” šā paša laikraksta slejās aplīgošanās dziesmās slavēts arī
1958. gadā.
Kur plūst tādas piena upes
Kā "Lācplēša“ kolhozā?
To darīja čaklas rokas.
Kupla zāle ganībās.
Toties “Jaunietes Taiga un Laima
Birkmanes, kas dzīvo Lielvārdes
strādnieku ciematā, pameta skolu
un tagad ved "parazītisku" dzīves
veidu”, dabūjušas trūkties.
Meičas saulē silda sānus,
Izkaldina tālus plānus:
- Ja mūs ņemtu naudīgs vecis,
Lai skrien ratā Jancis, Pēcis!
1959. gadā šai pašā laikrakstā
uzslavēti lēdmanieši.

Brīdinājums par krāpnieciskiem
mēģinājumiem uzdoties
par sociālo darbinieku
Laikā, kad liela daļa iedzīvotāju saliedējušies, lai palīdzētu un
atbalstītu viens otru, diemžēl ir arī personas, kas, valstī esošo
situāciju, izmanto krāpnieciskiem nolūkiem. Lielvārdes novada
Sociālais dienests atgādina, ka Sociālā dienesta sociālie darbinieki nekad nepiešķir nekādu palīdzību vai pakalpojumus pirms
tam nevienojoties ar pašu cilvēku. Piemēram, sociālie darbinieki nevienu nesūta palīdzēt uzkopt māju, atnest pirkumus
u.tml., pirms tam nesazinoties ar pašu cilvēku, nevienojoties par
nepieciešamās palīdzības veidu, laiku u.tml.
Lūdzam visus iedzīvotājus rūpīgi izvērtēt, kad mājoklī ielaist
svešus cilvēkus.
• Vai Jūs esat vienojušies par
to, ka pie Jums nāks kāds speciālists (sociālais darbinieks, santehniķis u.c.)?
• Vai cilvēkam, kurš uzdodas
par kādas organizācijas vai iestādes pārstāvi, ir forma vai apliecība (piemēram, sociālajiem darbiniekiem ir apliecības ar darbinieka foto, kas apliecina to, ka viņi ir
konkrētā dienesta darbinieki)?
• Ja rodas šaubas, sazinieties
ar organizāciju vai iestādi, par
kuras pārstāvi uzdodas Jums svešais cilvēks.
• Ja Jums rodas aizdomas,
ka Jūsu dzīvesvietā vēlas iekļūt
krāpnieks (viltus sociālais darbi-

nieks, viltus labdarības organizācijas darbinieks u.tml.), nekavējoties informējiet par to Lielvārdes
novada pašvaldības policiju pa
tālruni: 26538811 vai Valsts policiju, zvanot pa tālruni 110 vai 112.
Gan šobrīd, gan vasaras brīvlaikā, pieaugušajiem esot darbā,
mājās bērni būs vieni, lūdzam
visus vecākus pārrunāt ar bērniem to, ka dzīvesvietā nedrīkst
ielaist nevienu viņiem nezināmu personu. Vēlams – redzamā
vietā, piemēram, pie ieejas durvīm, novietot sarakstu ar tālruņa
numuriem uz kuriem bērnam zvanīt, ja nepieciešama palīdzība.

Evija Rutmane,

Lielvārdes novada Sociālā
dienesta sociālā darbiniece
darbā ar ģimenēm un bērniem

Lēdmaniešiem maz ir vaļas,
Kādod valstij vairāk gaļas:
Labi kopj tie bekonus,
Vistas, teļus, sivēnus.
Savukārt kolhozs “Lāčplēsis"
saņēmis sutu par to, ka “pārāk
gausi organizē cūku nometināšanu
salmu būdās”.
Kas tur Jāņu naktī kliedza,
Līgo dziesmu izjaucot?
Bekoniņi reizē spiedza,
Valdes vīrus apsūdzot.
Paši viņi alu dzēra,
Rikām sieru piekozdami.
Gadu vecs bekons svēra
Pussimts kilo trīssimts gramu.
Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados līgošanu atkal aizliedza.
Padomju ideologi Jāņus dēvēja par
“degradējušos elementu un nacionālistu svētkiem”, no aprites izņēma visu ar Līgo tematiku saistīto,
jāntārpiņus sāka saukt par spīdeklīšiem, jāņogas par sarkanajām upenēm, un no kulinārijas grāmatām
pamanījās pat izsvītrot Jāņu siera
receptes. Vai svētkus tādēļ nesvinēja? Protams, ka svinēja – tikai
klusiņām... Tālāk sekoja čaukstošo
papīra kroņu, indiāņu galvasrotu
un sombrero cepuru ēra, pundeļu
vietā dedzināja vecās riepas, kolhozos rīkoja zaļumballes ar bagātīgi klātiem galdiem, jāņu sieram
līdzās nostājās šašliks un alus plūda
straumēm. Līgo svētki it kā bija, bet

tomēr ...nebija. Īsti Jāņi tika atgūti
vien 80.gadu nogalē līdz ar tautas
Atmodas vilni.
Līgo svētku tradīcijas un
Jāņuzāļu rituāli
Gatavošanās gadskārtu svētkiem
sākas ar zāļu plūkšanu. Ar jāņuzālēm rotā gan istabas, gan pagalmu un sētu. Arī meijas un ozolu
zari ir neatņemama pušķošanas
sastāvdaļa, bieži vien arī pīlādža
zari. Mūsu senči ļauno garu atbaidīšanai izmantoja arī dadžus un nātres. Turklāt nemaz nav tik vienkārši
– iziet pļavā un saplūkt jāņuzāles.
Dažas jāņuzāles jāplūc pusdienā,
citas – pašā Jāņu vakarā, vēl citas –
rasas laikā Jāņu rītā.
Vainagu pīšana
Jāņu vainagu pīšana arī ir dziļi
simbolisks rituāls. Jāņu vainags,
gluži kā Jāņu siers un ugunskurs, ir
Saules simbols. Ticējums vēsta, ka
no trejdeviņām puķēm un zālēm
pīts Jāņu vainags pasargās no nelaimēm un slimībām un nelabvēļiem.
Ozols vienmēr ir bijis svēts koks,
tādēļ sensenos laikos ozolu vainagu drīkstēja likt galvā tikai cilvēks
vārdā Jānis, kurš tad arī bija Jāņa
tēvs. Savukārt Jāņa mātei – zāļu
vainags. Zāles, kas sapītas aplī, ir
dabas skaistuma, spēka un mūžības simbols, tādēļ vainaga uzlikšana galvā Jāņos nozīmēja auglību un
bagātību.

Jāņuguns iedegšana
Jāņuguns iedegšana ir viena no
simboliski spēcīgākajām tradīcijām.
Ugunij ir Dieva aicināšanas un godināšanas zīme. Parasti uguni kūra
augstās vietās, lai to varētu tālu
redzēt. Tāpat arī dedza uguni mucā,
kas uzsprausta kārts galā. Jāņuguni
jāiededz līdz ar saules rietu un tai
jādeg līdz saules lēktam. Ir arī tāda
tradīcija līdz ar saules pēdējiem stariem laist lejup pa krauju vai kalna
nogāzi uguns ratu, kas ieripo, piemēram, jūrā, simbolizējot sauli. Kāpēc
jālec pāri ugunskuram? Lai vienotu
kopā! Tādēļ parasti visbiežāk lēca
jauni ļaudis, kas sadevušies rokās.
Jāņusiers un miestiņš
Jāņu dienā galdā ceļ gan dažādus
piena produktus, maizi, cūkas gaļu
un – miežu alutiņu. Saimniece sien
Jāņu sieru, saimnieks – brūvē miestiņu. Īpaši senākos laikos brūvēja
medalu, kura sastāvā bija medus.
Ja Jāņu siers simbolizē sauli un
pasauli tās veselumā, tad alus simbolizēja lauku valgmi un ražību.
Atcerieties, ka Jāņu nakti nedrīkst
nogulēt! Ja paliksiet nomodā visu
nakti, būs jums laba veselība. Bet,
ja guļ, tad gulēšot visu turpmāko
gadu... Turklāt tā taču ir gada īsākā
nakts, kas senatnē bija gada kulminācijas brīdis. Jāņu nakts ir īsa,
taču – ļoti skaista, tādēļ novēlam
arī Jums to izdzīvot pilnasinīgi un
enerģiski!

Par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu
Dabas aizsardzības pārvalde pēdējo gadu laikā saņem regulārus dažādu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju
ziņojumus un sūdzības par dabiskos biotopus, kultūraugus un mājdzīvnieku veselību apdraudošo Spānijas
kailgliemezi Arion vulgaris. Gliemeži nereti tiek konstatēti lielā skaitā un nodara ievērojamus postījumus
dārzu īpašniekiem. Līdz ar siltāka laika iestāšanos, iedzīvotāju sūdzības pēdējās šī gada nedēļās ir būtiski
pieaugušas, nereti izsakot lūgumu pēc koordinētas cīņas ar šīs sugas īpatņiem.
Spānijas kailgliemezis ir ierindots
Eiropas simts visinvazīvāko dzīvnieku
sarakstā. Lai gan no zinātniskā viedokļa arī Latvijā tā ir klasificējama kā
invazīva suga, nepilnīgā normatīvā
regulējuma invazīvo sugu jomā dēļ
šobrīd Spānijas kailgliemezis nav oficiāli iekļauts invazīvo sugu sarakstā.
Latvijas teritorijā šī suga ir sastopama
kopš 2009.gada. 2019.gada rudenī bija konstatētas un apstiprinātas
59 sugas atradnes, kuras lokalizējas
galvenokārt Latvijas centrālajā daļā.
Ārēji Spānijas kailgliemezis Arion vulgaris ir ļoti līdzīgs vietējam sarkanajam kailgliemezim Arion rufus, kas ir
sastopams Latvijas dienvidrietumos.
Latvijas teritorijā kaitēklis galvenokārt tiek ievazāts ar stādiem, pie kuru
saknēm atrodas gliemeža oliņas. Līdz
ar stāda iestādīšanu gliemezis iedzī-

vojas dārzos un caur ceļmalām, grāv
malām un ūdenstilpju piekrastēm
izplatās gan kaimiņu dārzos, gan arī
dabiskās teritorijās. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka Spānijas kailgliemeža
izplatības ierobežošanā būtu jāiesaistās visu invadēto teritoriju īpašniekiem. Tā kā Spānijas kailgliemezis
visintensīvāk olas dēj no augusta
līdz septembrim, ir jācenšas panākt,
lai pēc iespējas mazāks gliemežu
skaits sasniegtu olu dēšanas vecumu
un izdētu olas. Viena dējuma olas ir
vienkopus un vienā dējumā var būt
pat vairāk nekā 250 olu.
Sugas ietekme var izpausties
dažādi, piemēram, kailgliemeži var
apdraudēt kultūraugus un vietējās
augu sugas – gan apēdot tās, gan
pārnēsājot dažādus augu patogēnus.
Tāpat Spānijas kailgliemezis izkon-

kurē un barojas ar citām bezmugurkaulnieku sugām. Ir novērota krustošanās ar tuvāk radniecīgajām Arion
ģints kailgliemežu sugām, kā rezultātā tās asimilējas un izzūd. Suga
var izplatīt jaunas parazītu un patogēnu sugas.
Ņemot vērā augstāk minēto Dabas
aizsardzības pārvalde aicina:
- papildu informācijai iepazīties ar Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā pieejamo Spānijas
kailgliemežu izplatības ierobežošanas plānu;
- turpināt ziņot par jauniem
atradņu gadījumiem, rakstot uz
e-pastu invazivs@daba.gov.lv, norādot iespējami precīzu atradnes
vietu, savu kontaktinformāciju un
pievienojot atrastā Spānijas kailgliemeža foto.
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Lēdmanes katoļu dievnama prāvests
Gregors Kibulis atzīmējis 60. gadadienu
kopš ordinēšanas priestera kārtā
2020. gada 24. maijā Svēto
apustuļu Pētera un Pāvila Lēdmanes katoļu dievnamā priesteris Gregors Kibulis nosvinēja
60. gadadienu kopš ordinēšanas
priestera kārtā. Dzimis 1933.
gada 5. janvārī Ludzas rajona
Zvirgzdenes pagastā, piecu
bērnu ģimenē. Kalpojis par
katoļu garīdznieku Rendānos,
Brodaižos, Asūnē, Landskoronā,
Beresnē.
Kopā 2011. gada apkalpo
Suntažu, Lēdmanes, Lauberes un
Meņģeles draudzes. Jubilejas dienas sprediķis tika veltīts paša prāvesta dzīves ceļa atspoguļoju-

mam. Gregors izstāsta visu savu
dzīvi no mazotnes līdz mūsdienām.
Priesterim savā kalpošanas laikā
nākas piedzīvot gan prieku, gan
cieņu, gan arī daudz ciešanu no valdošās varas, pabūts arī čekas kambaros, bet viss ir pārejošs, saka prāvests. Lēdmanē ir ļoti skaista baznīca – no tīra koka baļķiem, kādas
nav nekur citur Latvijā. Lai gan
Lēdmanē pagasts ir mazāks nekā
Suntažos, uz dievkalpojumiem šeit
nāk gandrīz uz pusi vairāk cilvēku,
nekā Suntažos. Agrāk dievkalpojumi bija daudz garāki un dziedāja
arī daudz vairāk dievlūdzēju, kuri
bija krietni vairāk. Līdzīgi bija arī

Ineses Pūras foto
Atmodas laikā, bet tagad bieži vien
virsroku ņem materiālisms, nevis
garīgā dzīve. Gregors saka lielu pal-

dies pagasta ticīgajiem, Lēdmanes
pagasta pārvaldei un Lielvārdes
novada domei par atbalstu baznīcas uzturēšanā, un visiem Latvijas

ļaudīm novēl nekad nezaudēt ticību
sev un Dievam!
Svēto apustuļu Pētera un Pāvila
Lēdmanes katoļu draudze

Deju kolektīvs Lāčplēsis šī gada maijā plānoja savu 55 gadu pastāvēšanu atzīmēt, iepriecinot skatītājus ar skaistu koncertu. Tomēr
dzīve ieviesa pamatīgas korekcijas. Koncertēšana pagaidām jāatliek.
Jāsakārto domas, jāizvērtē svarīgais, jāuzkrāj spēki, lai tad, kad dzīve atkal vērs durvis, varam baudīt to ar lielu prieku un iedvesmu.
Deju kolektīva dejotāji un vadītāja dalījās ar domām un sajūtām
šajā laikā.
Alise, deju kolektīva vadītāja: VPDK
,, Lāčplēsis’’.... jau pēc nosaukuma
var pateikt, ka šis kolektīvs, lai vai kā
ietu vai neietu, pastāvēs un dejojot
cīnīsies uz priekšu. Šie 55 gadi kolektīvam, cik zinu, ir bijuši raibi. Esmu
pavadījusi ar šiem dejotājiem vienu
sezonu kopā un esmu sapratusi, ka
te ir dejotāji, kas nāk dejot tikai aiz
mīlestības pret deju. Ar šādiem dejotājiem ir viegli sastrādāties un vieglāk doties uz kopīgi noliktiem mērķiem. Ar šādu deju prieku deju kolektīvs ,,Lāčplēsis “ svinēs vēl daudz
jubilejas un ar katru gadu kuplākā
skaitā! Patiess prieks sastrādāties!
Ilze K.: Šajā laikā ar prieku un nostalģiju skatos vecos koncertu ierakstus. Kā pēdējo skatījos 50 gadu
jubilejas koncertu un prātoju, ka lielāko daļu no emocijām pat šodien,
pēc pieciem gadiem, jūtu kā toreiz,
varbūt pat vēl spēcīgāk, jo nepamet sajūta, ka tā vairs nebūs nekad.
Izdzirdot “Spēlēju spēlmani” mūziku,
acīs sariešas asaras – ir tādas dejas,
kuras ir īpaši tuvas. Savukārt igauņu dejas “Lauku polka” laikā raisās
smaids un apbrīns par mūsu varēšanu. Šis koncerts nedaudz atgādināja laiku, kad koncertā bija jādejo daudz dejas, jāpārğērbjas dažu
minūšu laikā, jo šobrīd tā vairs nav
ikdiena. Šis koncerts ļāva satikties ar
daudziem, kurus ikdienā nesatiekam
un saprast, ka dejā jūtam vienādi.
Sajūtas bija un ir pozitīvas, jo dejošana “Lāčplēsī” ir lielā mērā veidojusi
manu personību, attieksmi pret deju,
kolektīvu, atbildības sajūtu. Lāčplēša
dejotāji ir kā liela saime!
Daiga: Esmu pārliecināta, ka vienīgais, kas mani mudina virzīties uz
priekšu ir mīlestība uz to, ko daru,
ne tikai ikdienā, bet arī mēģinājumu
vakaros, kad esmu kopā ar kolektīva
“Lāčplēsis” deju biedriem! Pa šiem
daudzajiem gadiem, kas ir piepildīti dejā no padsmitnieces vecuma
līdz šai dienai, ir daudz pieredzēts,
to izstāstīt nav iespējams, par mēģinājumos, koncertos un deju svētkos
izbaudīto, vien foto albūmi un atmi-

ņas zina atgādināt. Deja – tā ir mana
sirdslieta, kas aizpilda daļu no manas
ikdienas. Arī tautas tērpi, kas man uz
tagadējo deju laika periodu ir uzticēti, ir kā mans auklējamais bērns.
Reizēm aizraujos un varbūt mazliet stingrāka esmu prasībā pret to
lološanu, bet tas tikai tāpēc, ka ļoti
vēlos nosargāt to, kas reiz uzsākts,
sarūpēts. Jo ne vien deju laukumos
izdejotie deju mūži, arī deju tērpi ir
tikpat cieņas vērti, kuri kopā ar visu
dejas mīļu ieguldīto darbu savijas
deju dzīpariņos. Tāpēc gribētos ticēt,
ka vienīgais veids, kā būt patiesi apmierinātai, ir ticēt tam, ka mēs
darām lielisku darbu un spējam būt
vienoti – vienoti dejā, jo tā ir mūsu
bagātība, varenība kustībā!
Arta: Uz VPDK Lāčplēša ilggadības
fona, esmu tikai mirklis tā vēsturē. Tikai trīs gadus mani un pārējos
kolektīvā vieno deja un tās filozofija, kura savā ziņa nosaka arī dzīvesveidu. Nav slikta vai laba laika. Tā ir
mūsu attieksme un mūsu līdzšinējā
pieredze, kas to padara patīkamu vai
nepatīkamu. Man šis ir īsts restrukturizācijas laiks. Savās vietās nostājās domas, darbi, lietas un cilvēki.
Ikdienas pieklusinātajā fonā arvien
skaidrāk zinu un jūtu, ka manī joprojām mīt divas atkarības, kuras nevar
izārstēt. Vai vajag? Nevajag! Viena
no tām ir – dejošana un tieši VPDK
Lāčplēsis. Un cilvēki kolektīvā ir tie,
kas veido šo atkarību, kuri emocionāli uzlādē, dod enerģiju. Deju kolektīvu jau netrūkst kā tuvumā, tā tālumā, bet... man nevajag citu. Darbojas
Visuma likumi, kas stāv pāri pēdējā
laika veselības jeb drīzāk neveselības statistikai un tirgus ekonomikai,
un liek ilgoties būt tur, kur jūtos labi.
Lai VPDK Lāčplēsis nekad neizsīkst
iekšējais spēks pievilkt un neatlaist
dejotājus!
Sabīne: Deja, tā ir dzīve, tas ir dzīves veids. Tā ir sirdslieta. Daudzi, kas
reiz deju izmēģinājuši paliek tai uzticīgi un vairs nevar no tās atteikties.
Arī es deju pirmo reizi pamēģināju trīs gadu vecumā un tā kļuva par
manu lielāko dzīves sastāvdaļu uz
vairāk, kā divdesmit pieciem gadiem.
Tagad atgriežoties pēc astoņpadsmit

gadu pārtraukuma tā atkal kļuvusi
par manas dzīves sastāvdaļu. Jaunībā
tā bija trauksme, skaistas dejas,
pirmā mīlestība, skaists laiks. Tagad
tā ir iespēja izkāpt no sava komforta
zonas. Tā ir iespēja izrauties no ikdienas rutīnas, satikt kolosālus cilvēks,
koncertos izjust svētku noskaņojumu. Kārtīgi padarbināt savas pelēkās
šūniņas apgūstot jaunas dejas un to
soļus. VPDK “Lāčplēsis” ar savu jauno,
aizrautīgo vadītāju var veikt daudz. Es
teikšu ar Eduarda Pāvula vārdiem no
filmas “Ceplis”, VPDK “Lāčplēsis” ir,
bija un būs! Lai mums Lāčplēša dejotājiem nepietrūkst prieka, iedvesmas
un aizrautības nākošajiem piecdesmit pieciem gadiem. Lāčplēsim viss
izdosies!
Ieva P.: Deju kolektīvs – sirsnīgi,
jauki un optimisma piepildīti cilvēki.
Es deju kolektīvā iegūstu atelpu no
ikdienas darbiem, pozitīvu enerģiju
un pozitīvas emocijas. Deja ir kā jaunības un dzīvības eliksīrs.
Aija: Esmu viena no jaunākajām
kolektīva dalībniecēm. Un viena
no dalībniecēm, kas sāka dejot no
“0”, bez tautas deju priekšzināšanām. Mana pati pirmā uzstāšanās
bija Lāčplēša 50 gadu jubilejas koncertā. Tāpēc sajūtas un atmiņas pa
šo laiku ir ļoti svaigas un emocijām
bagātas. Kolektīvs fantastisks. Pa šo
laiku esmu daudz mācījusies gan
mēģinājumos, gan individuāli mājās.
Lāčplēša vadītāji, repetitori un dejotāji man ir iemācījuši dejot tautiskās
dejas un smaidīt kaut spēka vairs
nav. Šodien ļoti pietrūkst kopā būšana ar kolektīvu, gan dejošanas mēģinājumi, gan koncerti.
Anda : Savās ikdienas darba gaitās
mēs atdodam spēku un enerģiju. Un
tāpēc man vajag vietu, nodarbi, kur
gūt šo pozitīvo enerģiju. Man šī vieta
ir dejošana Lāčplēsī. Gaidu tikšanos
ar deju draugiem un sajust deju grīdu
zem kājām.
Raimonds: Man deja ļoti patīk, pietrūkst tā visa darba mēģinājumu un
protams balva tam visam ir koncerti!
Var teikt ka tas ir dzīves veids ne tikai
hobijs vai aizraušanās!
Oskars: Šajā laikā protams grūti
nedaudz, jo pierasts ir dejot, bet dēļ

VPDK “Lāčplēsis” kolāža virtuālajam gājienam “Uzvelc tautas tērpu par
godu Latvijai” 2020. gada 4. maijā.
zināmiem apstākļiem tas nav iespēja. Jūtams, ka kaut kas trūkst no
ikdienas. Dejot patīk un pilnīgu patiku pret to atjaunoja atgriešanās dejošanā ar Lāčplēša palīdzību. Gaidu,
kad viss beigsies un varēs atkal izkustināt kājas un dejot.
Normunds: Šis ir laiks, kad var
pārvērtēt to kas izdarīts, un ko vēl
plānojas darīt. Laiks kad izprast, ka
lietas var darīt arī savādāk. Un, ka
daudzas lietas, darbi patiesībā ir bezjēdzīga laika tērēšana. Laiks, kurā
mēs redzam arī savādākas attīstības
iespējas. Vislabākās lietas rodas, kad
cilvēku izmet no “komforta zonas”,
un viņam nākas pakustināt savu
pēcpusi.
Einārs: Protams ir skumīgi, ka nav
mēģinājumu un līdz ar to koncerti izpaliek, plus vēl skolēnu dziesmu un deju svētki nenotiek. Loti
lielas izmaiņas mūsu sadzīvē dēļ
šīs situācijas valstī un stingrajiem
ierobežojumiem.
Ira: Kolektīvā dejoju jau 8 gadus.
Bet sapnis būt Lāčplēša dejotājai
bija jau pamatskolas vecumā. Tik
izbraukāt no Lēdmanes – nereāli. Tā
savus sapņus noliku maliņā. Dejoju
citos kolektīvos. 2013.g. piedalījos
Dziesmusvētkos ar Lāčplēsi.. Sākums
bija grūts, bet ir piepildījies sapnis dejot Lāčplēša kolektīvā. Ieguvu
jaunus draugus. Sapratu, ka varu ko
jaunu apgūt. Es esmu priecīga, dejojot Lāčplēša kolektīvā.
Sandra: Šobrīd, kad mana ikdiena paiet dzīvojot mājās, kad neko

nevar nokavēt, kad neesmu dzīvā
saskarē ar cilvēkiem, kad dienas ir
līdzīgas viena otrai kā golfa bumbiņas, es nejūtos slikti. Vāveres ritenis ir nometis apgriezienus un ļāvis
uzmest skatu dzīves norisēm un sev
svarīgajām lietām. Tomēr dzīve ir
vienmuļa, man ir vajadzīga tā prieka dzirksts, ko rada kustību prieks un
tieši Lāčplēsī viss ir pilnīgā harmonijā:
gandarījums, darbs, sviedri, saskaņa,
radošums, nopietnība, centieni pēc
augstākiem rezultātiem. Domājot par
mūsu kolektīva 55 gadiem, mani
tomēr nepamet ticība, ka neiespējams ir iespējams. Vēsturiski izveidojās situācija, ka Lāčplēša vārdu tagad
nes tikai vidējās paaudzes dejotāju
sastāvs un nav TDA jauniešu sastāva.
Varbūt kādreiz zvaigznes sakārtosies
tā, lai mainītu šo lietu kārtību.
Ainārs: Šis laiks man ir devis iespēju apstāties un atgūties no pamatīgā
skrējiena, pievērsties vairāk citiem
darbiem. Vienlaicīgi, ir bijusi iespēja
sakārtot ar deju kolektīvu un biedrību
saistītās lietas un saprast to, ka, strādājot no mājām, šobrīd ļoti pietrūkst
dejošanas Lāčplēsī, kopā būšanas.
Turklāt man ļoti nepatīk nepadarītā
darba, t.i., līdzdalības jubilejas koncerta organizēšanā, sajūta – bija tik
daudz ideju, bet šobrīd mums tiek
dota iespēja realizēt dažas no idejām, kuras iepriekš nebūtu iespējams
paveikt.
VPDK “Lāčplēsis” jubilejas
rakstā saglabāts kolektīva
iesūtītais oriģinālteksts

12 NOVADA AKTUALITĀTES
Lielvārdē
Pie A.Pumpura Lielvārdes muzeja
19.06. plkst. 20.00
Koncerts romantiskās noskaņās
kopā ar mūziķi un dziedātāju
Rihardu Sauli.
Lāčplēša laukumā
20.06. no plkst. 10.00 līdz 15.00
Līgo Lielvārdē. īgo svētku tirdziņš
un tirgus atvēršanas pasākums.
Rembates parkā
20.06 plkst. 19.00
Vakara koncerts “Tikšanās jasmīnziedu laikā”
Aicina sieviešu vokālais ansamblis
“Pusnakts stundā”. Koncertā piedalās studijas “Mikauši” solisti.
11.07. Šūpuļtīklu konkurss “Zīmju
ceļš”. Radošais pieskāriens Rembates parka košumam – sadarbībā
ar Lielvārdes novada uzņēmējiem.
11.07. Pasākumu sērijas “Goda
krēslu stāsti” 2. stāsts:

“Pauls Kvelde” piedaloties senioru
korim “Kamene”.
12.07. plkst.16.00 Imanta Kalniņa,
Aivara Hermaņa, Valta Pūces
un Jāņa Lūsēna skaistāko sajūtu
dziesmu koncertprogramma “Esi
man tā”, biļetes iepriekšpārdošanā no 17. jūnija www.
bilesuparadīze.lv.
Biļetes cena: 10.00 eiro.
26.07. Pasākumu sērijas “Goda
krēslu stāsti” 3. stāsts: “Gunārs
Priede”.
Kaibalas stadionā
26. jūnijā plkst. 23.00 Brīvdabas
kino vakara filma "Limuzīns Jāņu
nakts krāsā".

Jumpravā
Zem Jumpravas pamatskolas
vītoliem
20.06. plkst. 22.00
Brīvdabas kino vakara filma
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”
Ieeja bez maksas.

Nr. 6 (519) / ceturtdiena / 2020. gada 18. jūnijs
20.06. plkst. 11.00 Ielīgošanas
mezglošanas darbnīca. Dalības maksa: 20,00 EUR (Līdz 15 cilv.). Vairāk
informācijas www.lielvarde.lv.
Jumpravas teritorijā
20.06. – 21.06.
Saulgriežu orientēšanās spēle
“Jumpravas vainags”.

Lēdmanē
Pie Lēdmanes tautas nama
21.06. plkst. 19.00
Ielīgošana, sadziedāšanās ziņģu
koncertā “Es nopinu vainadziņu”.
Izdziedāt pazīstamās latviešu
dziesmas aicinās Inese Nereta,
Ausma un Andris Eglīši, Ilze
Krapauska (flauta), Aldis Andersons (akordeons), Jānis Ostrovskis
(kontrabass).
Lēdmanes tautas namā
26.06. plkst. 20.00
Filma “Klases salidojums-2”.
Biļetes cena: 3,00 eiro.

Līdz 29.augustam Lēdmanes
Tautas nama 1. stāvā skatāma
Helēnas Liepiņas izšūto gleznu
izstāde „Vērtības”, 2.stāvā Ineses
Pūras foto izstāde „Puķes stāsts”.
10.07. plkst. 20.00
Kinofilma “Džimlai rūdi rallallā”.
Ieejas maksa 2.00 euro.
Pie Lēdmanes tautas nama
19.07. plkst. 19.00 Koncerts „Nāc
man līdz” dziesmu valdzinošā
vasaras gājienā aicinās Inese Nereta
(vokāls), Ilze Krapauska (flauta) un
Aldis Andersons (taustiņinstrumenti).
Pie tirdzniecības centra
18. jūlijā no plkst. 15.00 Vasarvidus tirgus.
Pie Lēdmanes tautas nama
18. jūlijā plkst. 19.00 pūšaminstrumentu izgudrotāja Vaira Nartiša jautra instrumentālā “Stand
up Comedy” žanra izrāde – koncertprogramma “Pūt un Palaid!”.

Lūdzam stingri ievērot visus droš ī bas un piesardzī bas pasākumus!

Saulgriežu orientēšanās spēle "Jumpravas vainags"
Saulgriežu nedēļas nogalē ikvienam interesentam būs iespēja ieorientēties ap Jumpravu jeb –
Jumpravas vainagā.
KAS TEV JĀZINA?
Orientēšanās spēlē varēs piedalīties komandas no 2 līdz 5 dalībniekiem, ievērojot visus tā brīža drošības noteikumus.
Orientēšanas spēles uzdevumu
izprintēšana nav obligāta.
Aptuvenais orientēšanās spēles
ilgums no 2 līdz 3 stundām, ejot
ar kājām. Orientēšanās spēle NAV
“uz laiku”!
Spēles darbības zona: Jumpravas
apkaime. Orientēšanās spēli varat
sākt jebkurā jums ērtākajā vietā pie
tuvākā kontrolpunkta vai uzdevuma.
Pirms orientēšanās uzlādē vied
ierīci vai digitālo fotoaparātu līdz
100%, vai paņem līdzi ārējo bateriju.
NEPIECIEŠAMS:
* laikapstākļiem piemērots
apģērbs;

* digitālais fotoaparāts ar iespēju digitalizēt bildes vai viedierīce ar
fotogrāfēšanas funkciju;
* papīra lapa un pildspalva vai
viedierīce, kur pierakstīt uzdevumu
atbildes.
KAS TEV JĀDARA?
Mosties ar labu garastāvokli, uzvelc ērtu apģērbu un dodies
piedzīvojumā!
Lai piedalītos orientēšanās spēlē,
20. jūnijā no plkst. 10.00 meklē
orientēšanās spēli manajumprava.
lv un lejuplādē to savā viedierīcē. (Lai lejupielādētu spēles uzdevumus, viedierīcē nepieciešams interneta pieslēgums.)
Izpēti spēles uzdevumus un
dodies piedzīvojumā!
Ja vēlies saņemt izprintētus orientēšanās uzdevumus, tos būs iespēja saņemt 20. jūnijā no plkst. 10.00
līdz plkst. 11.00 pie Jumpravas
pamatskolas.
Orientēties varat jebkurā sev
vēlamajā laikā. BET – lai tiktu pie

lieliskiem BONUSIEM un piedalītos Lielvārdes novada uzņēmēju sagatavoto BALVU IZLOZĒ, atbildes uz uzdevumiem nepieciešams atsūtīt uz e-pastu knjumprava@lielvarde.lv līdz 21. jūnija plkst.
22.00! BALVU IZLOZE Jumpravas
kultūras
nama
Facebook

lapā būs redzama 26. jūnijā.
Tiekamies netiekoties, tiekamies
orientējoties!
Spēli organizē LdNKC Jumpravas
kultūras nams, atbalsta SIA “Lūšu
Drava”, SIA “Jumpravas sidrs”,
“Dailas konditoreja” , SIA “Vaniļas
debesis”.

Lielvārdes novada pašvaldība
aicina sakopt savus īpašumus
Lai uzturētu sakoptu vidi, sākoties vasaras sezonai, aktuāla ir
zālāju un zāliena pļaušana. Lielvārdes novadā ir spēkā saistošie
noteikumi „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Lielvārdes novada
teritorijā”, kas nosaka kārtību, kādā kopjama Lielvārdes novada
administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves,
nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību.
Noteikumi paredz, ka zālājs jeb
pļava, kas ir dabīgi izveidojušās lakstaugu un graudzāļu platības ir jāpļauj ne retāk kā divas
reizes gadā – līdz 20. jūnijam un
līdz 1. augustam. Zālāja pļaušana
pilsētas teritorijā ir regulāra zāles
pļaušana, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 20 cm un kūlas
veidošanos pilsētā; ciemos un
teritorijās ārpus apdzīvotām vietām – regulāra zāles pļaušana,
nepieļaujot zāles vidējo garumu
virs 30 cm un kūlas veidošanos.
Dzīvojamo ēku, sabiedrisko
(publisko) ēku pagalmos, publiskajās teritorijās, ražošanas un
citu uzņēmumu priekšpagalmos
esošais zāliens, kas ir apstādījumu platība pilsētā un ciemos,
kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra
pavasara līdz pirmajam sniegam, ir jāpļauj regulāri, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs
15 cm. Zāliens ir jāpļauj arī īpašumam vai zemes gabalam piegu-

lošajā teritorijā – no pārvaldīšanā
esoša īpašuma robežas līdz tuvākajai gājēju ietvei vai brauktuves
malai, bet, ja nav gājēju ietves,
ne vairāk kā 6 m platu joslu
mērot no zemes gabala robežas,
izņemot sabiedriskā transporta
pieturvietas.
Šo noteikumu ievērošanu kontrolē Lielvārdes novada pašvaldības policija, un par noteikumu neievērošanu fiziskajām
personām var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz
350,00 eiro. Juridiskajām personām – līdz 1000,00 eiro. Atkārtota
pārkāpuma gadījumā – fiziskajām personām naudas sods no
350,00 eiro līdz 750,00 eiro,
juridiskajām personām – no
1001,00 eiro līdz 1400,00 eiro.
Vairāk par teritoriju kopšanas
noteikumiem lasiet 2018.gada
29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 22. “Lielvārdes novada
teritorijas kopšanas un ēku uzturēšanas saistošie noteikumi”.

Lielvārdes pilsētas bibliotēkas
apmeklētāju ievērībai!
Saistībā ar Lielvārdes novada kultūras centra ēkas lielās zāles jumta pārbūvi no 15.jūnija līdz 28. jūnijam bibliotēka būs slēgta.
Grāmatas nodot un saņemt iespējams filiālbibliotēkā Lāčplēsis.
Lāčplēša bibliotēkas darba laiks:
Pirmdiena - Piektdiena:
Sestdiena, Svētdiena:
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - slēgts. Metodiskā diena.

11.00 - 18.00
Brīvs

Adrese: Raiņa iela 50 - 9, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV – 5070
Tālruņi: 65053644, 28858911, e-pasts: biblio.lacplesis@lielvarde.lv.

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2020. gada 16. jūlijā.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 6. jūlijs.

„Lielvārdes Novada Ziņas”
Reģ. Nr. 00700861
Iznāk 1 reizi mēnesī,
4530 eksemplāri.
Izdevējs – Lielvārdes
novada pašvaldība
Atbildīgā par izdevumu
Anita Saka, tālr. 26610250,
e-pasts: lz@lielvarde.lv
Pārpublicējot materiālus,
atsauce uz „Lielvārdes
Novada Ziņām” obligāta.
Iespiesta SIA “Poligrāfijas grupa
Mūkusala”. Makets – “Tēls PR®”.

Mīļi sveicam 2020. gada
maijā Lielvārdes novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā –
Roberts, Madara,
Gabriela, Luīze, Amanda
Gabriela, Elīza, Martins,
Jumpravas pagastā – Daniels.

2020. gada maijā Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti miršanas gadījumi:
Lielvārdes pilsētā:
Aina Pinne, dzim. 1938.g.,
Sofija Monjaka, dzim. 1948.g.,
Andris Ādamsons,
dzim. 1970.g.,
Laimonis Kalniņš, dzim. 1955.g.,
Oskars Mucenieks,
dzim. 1941.g.,
Roberts Škapars, dzim. 1937.g.,
Lēdmanes pagastā:
Nadežda Aukstare,
dzim. 1940.g.,
Jumpravas pagastā:
Imanta Paulīte, dzim. 1927.g.,
Ina Mārcēna, dzim. 1966.g.,
Juris Kriškāns, dzim. 1965.g.

PATEICĪBAS
Visdziļākā pateicība
puišiem, kas 16. maijā
palīdzēja degošas mājas
iemītniecēm. Jūsu ātrā,
precīzā un profesionālā
rīcība padarīja šo
nelaimi mazāku, nekā
tā varēja izvērsties.
A.Pumpura ielas 5. mājas
iemītnieki
Izsaku lielu pateicību ārstei
Guntai Tīcmanei un Jumpravas
doktorāta medicīnas
personālam par veselības
aprūpi visaugstākajā līmenī.
Paciente Ludmila Jefimova

