Veloceliņa Lielvārde Kaibala izbūve būs
jārisina pašiem 3. lpp.

Mūsu mājas ir kas
vairāk par savas
sētas robežām 4. lpp.

Daugavas krastu
nostiprināšana
turpināsies 8. lpp.

Lielvārdē pasākumu ciklā “Goda
krēslu stāsti” atceras izcilo
diriģentu Paulu Kveldi
11. lpp.
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Lielvārdes novadā atklāts svētku
mēnesis. Pirmā pietura – Jumprava

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid-19 pandēmiju Lielvārdes novada svētki šogad tika atcelti, taču, mainoties
apstākļiem, tradicionālais novada svētku laiks – jūlijs – tomēr tiks
aizvadīts svētku noskaņās. “Cits koncepts un formāts, bet svētku
pasākumi novadā būs,” norāda Lielvārdes novada Kultūras centra
direktore Iveta Bule.
Arī Jumpravas Kultūras nama
vadītāja Zane Skrauča piebilst, ka,
ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus un
rūpējoties par cilvēku veselību, citkārt ierastos vērienīgos pasākumus visas dienas garumā ar kuplu
apmeklētāju pulku nav iespējams
rīkot, tāpēc jumpravieši tika aicināti pavadīt jauku un omulīgu vasaras
vakaru pie Jumpravas pamatskolas.
“Pasākums ir kompakts, bet tajā
esam padomājuši par visu paaudžu apmeklētājiem – gan bērniem,
gan pieaugušajiem. Mazajiem tās
ir spēles, burbuļi, radošās darb-

nīcas, savukārt viņu vecākiem un
vecvecākiem – relaksējošs talantīgās dziedātājas Aijas Vītoliņas koncerts un līdz pat pusnaktij mēmais
kino kopā ar Čarliju Čaplinu,” stāsta
Z.Skrauča.
Nonākot pasākuma norises vietā,
bērni nekavējoties iesaistījās visās
piedāvātajās aktivitātēs, lai iegūtu hennas tetovējumu, izgatavotu rokassprādzi, kā arī priecātos
par lielajiem ziepju burbuļiem, kas
lidoja vai pa visu Jumpravu. Bērni
aktīvi izmantoja iespēju izmēģināt
lielformāta spēles “Riču-Raču” un
“Cirks”, kas sagādāja daudz jauku

brīžu. Kā atzīst Z.Skrauča, šis pirms
gada Lielvārdes novada pašvaldības finansiāli atbalstītais Vietējo
iniciatīvu konkursa projekts ir ļoti
vērtīgs ieguldījums bērniem rīkoto pasākumu organizēšanā visos
novada pagastos. Lai sagādātu
prieku mazajiem novadniekiem,
nav jāpērk ārpakalpojumi un jāpiesaista papildu līdzekļi. Pasākuma
organizēšanā piedalījās arī biedrība
“Jumpravas māmiņu klubs”, kas ir
viena no aktīvākajām nevalstiskajām organizācijām pagastā.
Jumpravas māmiņu klubs darbojas jau trešo gadu. Tā dibinātāja ir

Jana Rutmane divu meitiņu – Rūtas
(4 gadi) un Māras (viens gads)
– māmiņa. Kluba pamatsastāvā ir
11 māmiņas, bet pasākumos piedalās daudz vairāk. Šim vakaram
Jumpravas māmiņu klubs bija sarūpējis radošo darbnīcu, kurā ikviena
dāma no dažādiem akmentiņiem
varēja izgatavot sev rokassprādzi.
Māmiņu kluba pārstāves palīdzēja ar padomu, kā īstenot sapni par
oriģinālu rotu. “Klubs mums ir ļoti
nepieciešams, jo varam savstarpēji aprunāties, apmainīties pieredzē
gan priecīgos, gan bēdīgos brīžos.
Labprāt piedalāmies dažādu svētku
rīkošanā Jumpravas pagastā, taču
arī katra mūsu kluba tikšanās mums
ir kā mazi svētki,” atklāj J.Rutmane.
Pasākuma norises vietā bija
iekārtots arī foto stūrītis, kur varēja

Visplašākā Lielvārdes novada informācija: www.lielvarde.lv

nofotografēties laivā pie Jumpravas
nosaukuma. Burti, kas veido vārdu
“Jumprava”, iegādāti pagājušajā
gadā, kad Jumprava svinēja 760
gadu jubileju, un lieliski papildina
ainavu.
Jumpravas Kultūras nama darbinieki un apmeklētāji ar nepacietību
gaida jauno sezonu, kad durvis vērs
rekonstruētais Jumpravas Kultūras
nams. “Iegūsim ne tikai vizuāli
pievilcīgu ēku, ko var novērtēt jau
tagad, bet arī komfortablus darba
apstākļus,” norāda Z.Skrauča.
Svētku mēneša stafeti nākamās
nedēļas nogalē pārņems Lēdmane,
tad Kaibala, bet jūlija izskaņā tiksimies Lielvārdē.
Informācijas avots
"www.ogrenet.lv",
Austra Auziņa fotogrāfijas
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Lielvārdes novada domes sēžu apskats
Domes sēdē Nr. 11 pieņemtie lēmumi
• Apstiprināts nolikums “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.5 “Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļas nolikums”.
• Apstiprināti grozījumi 2020.gada 27.maija Lielvārdes novada domes lēmumā Nr.168
“Par Lielvārdes novada Sporta centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem” un izteikti lēmuma 1.13.1., 1.13.2., 1.13.3.1., 1.13.3.2.punkti jaunā redakcijā:
Nr. p.k. Pakalpojuma veids

Maksa
EUR

PVN Maksa ar
EUR PVN EUR

15,00

-

-

-

-

1.13

Līdzmaksājums mācību maksai

1.13.1

Līdzmaksājums profesionālajās programmās
(vieglatlētika, florbols, teniss) mēnesī

1.13.2

Līdzmaksājums mācību maksai gadā profesionālajās 135,00
programmās (ja maksa tiek veikta par visu gadu kā
viens maksājums)

1.13.3

Līdzmaksājums interešu izglītības programmas

1.13.3.1 Līdzmaksājums Valsts mērķdotācijas līdzfinansējuma programmās

7.50

-

-

1.13.3.2 Līdzmaksājums maksas programmās

20,00

-

-

• Izdarīti grozījumi Zemes nomas līgumā Nr.8-7.1./2 par zemes nomu Parka ielā 3,
Lielvārdē.
• Izdarīti grozījumi starp Lielvārdes novada pašvaldību un Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību – sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lielvārdes Remte” – 2019.gada
28.novembrī noslēgtajā Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumā Nr.LNP/10.1-10/19/1.
• Par nenotikušām atzītas trīs izsoles Lielvārdes novada pašvaldības nekustamajam īpašumam “Zemgales”, Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā, kadastra numurs 7464 006
0144.

• Zemes vienībai Dravnieku ielā 12, Lielvārdē, ar kadastra apzīmējumu 74130020491
(platība 0,9995 ha) mainīts esošais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) uz lietošanas mērķi – neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme (kods 1000).
• Nolemts ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē Investīciju projektam
“Jumpravas pagasta doktorāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Ceriņu iela 2a,
Jumprava, Lielvārdes novads)”.
• Nolemts ņemt aizņēmumu Latvijas Republikas Valsts kasē Investīciju projektam
“Autostāvvietas izbūve un Slimnīcas ielas pārbūve pie Lielvārdes novada pašvaldības VPII
“Pūt vējiņi”.
Domes ārkārtas sēdē Nr. 12 pieņemtie lēmumi
• Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Attīstības plānošanas un pašvaldības
īpašumu pārvaldības nodaļas vadītāja Indra Leja deleģēta pārstāvēt Lielvārdes novada pašvaldību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība ,,Zied zeme””, reģistra
Nr.40008092249, padomē.
• Konceptuāli atbalstīta projekta “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” īstenošana Lielvārdes novada teritorijā, lai nodrošinātu finansējumu gājēju/velo infrastruktūras
pieslēgumu izbūvei atbilstoši universālā dizaina principiem (ar vadulām neredzīgiem gājējiem) pašvaldības teritorijā ārpus valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslas robežām.
• Nolemts sniegt galvojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību “Lielvārdes Remte” aizņēmumam Valsts kasē uz 10 (desmit) gadiem 172 500,00
EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro) apmērā ūdensvada izbūvei Liepu
ielā, Lielvārdē.
• Piešķirts finansējumus 10 224 EUR apmērā pašvaldības dzīvojamās mājas Meža ielā 20,
Lielvārdē, Lielvārdes novadā, jumta maiņai.
• Piešķirts finansējumus 237 840 EUR apmērā investīciju projekta “Jaunas pirmsskolas
izglītības ēkas izbūve pirmsskolas izglītības nodrošināšanai” 2.kārtas “Riekstu ielas izbūve”
būvdarbu veikšanai un būvuzraudzībai.

Pašvaldības svarīgākie
darbi 2020. gada jūnijā

Lēdmanes pagasta pārvaldes veiktie
darbi jūnijā

1) Tiek organizēti autotransporta pakalpojuma iepirkumi
skolēnu regulāriem pārvadājumiem (Jumpravas pagastam un
Lielvārdes pilsētai un pagastam)
2020./21.mācību gadam.
2) Turpinās VPII “Pūt vējiņi”
stāvlaukuma izbūve un Slimnīcas
ielas posma seguma atjaunošana.
Aktuālākie darbi: ielas un ietvju
apmaļu izbūve ar grunts piebēršanu aiz apmalēm un šķembu kārtas
ieklāšana ietvei. Darbus veic SIA
"Asfaltbūve".
3) Saskaņots darbu veikšanas projekts Lielvārdes novada
Kultūras centra lielās zāles jumta
pārbūvei. Uzsākti pirmie darbi:
sastatņu montāža skatītāju zālē
(griestu demontāžai) un uzsākta
inženiertīklu demontāža. Objektā
veikta fasādes sastatņu izbūve un
pagaidu jumta atbalstīšanas mezgla izbūve uz iekšējā parapeta.
Uzsākts jumta demontāžas darbs.
4) Turpinās būvdarbi pie Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskolas
dienvidu fasādes 3 sienu atjaunošanas, kam sekos metālkonstrukcijas montāžas darbi. Uzsākta dokumentācijas sagatavošana nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbus veic
SIA “Velve - AE”.
5) Nodota ekspluatācijā atjau-

Jūnjā Lēdmanes pagasta pārvalde ir paveikusi sekojošus darbus:
1. Lēdmanes pagasta pārvalde turpināja teritorijas
sakopšanas darbus un to uzraudzību.
2. Tika veikti teritoriju pļaušanas darbi.

notā Dravnieku ielas lietus ūdens
sistēma.
6) Veikti garantijas remonta
darbi pagājušā gadā izbūvētajai
lietus ūdens kanalizācijas sistēmai
Virsaišu ielā – iesēdums asfaltbetonā uz ielas braucamās daļas,
gūlijas remonts.
7) Turpinās būvdarbi Jumpravas
doktorātā: fasādes siltumizolācijas armējošā slāņa iestrāde, logu
montāža, jumta siltumizolācijas darbi. Būvdarbus veic SIA “HB
Service”.
8) Notikusi atkārtota VUGD pārbaude Jumpravas pagasta pārvaldes ēkā, būvnieks sagatavojis
dokumentāciju iesniegšanai BVKB.
9) Saņemta pozitīva atbilde
Valsts kases aizdevumam- jaunas ielas (Riekstu ielas) izbūvei,
kas nodrošinās piekļuvi plānotajai jaunajai bērnudārza ēkai,
stāvlaukuma pie VPPI “Pūt Vējiņi”
un Slimnīcas ielas posma un
Jumpravas doktorāta būvdarbiem.
10)
Notikusi
saruna
ar
Lielvārdes un Lēdmanes pagasta ģimenes ārstu praksēm, kuras
vēlas piedalīties ģimenes ārstu
prakšu telpu uzlabošanā, piesaistot projekta finansējumu.

Inga Reķe,

pašvaldības izpilddirektore

Jumpravas pagasta
pārvaldes veiktie darbi
jūnijā
Tika veikta pastāvīga teritorijas sakopšana, zāles pļaušana pašvaldības
īpašumos.
Turpinās darbi pie Jumpravas Doktorāta siltināšanas. Darbi notiek
saskaņā ar grafiku.
Jūnijā SIA "Blīgzna" veica Jumpravas pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbus. Grants segumu ielu atputekļošanas darbi, asfaltbetona ielu
bedrīšu remonts ar emulsiju un drupināto šķembu atsijām Dzelmēs,
Jumpravā un ceļam uz kompleksu, lauku ceļu planēšana, virskārtas
uzbēršana Lomaņu ceļam.

Aivars Samsons,

Jumpravas pagasta pārvaldes vadītājs

3. Tika apsekoti un apkopti pašvaldībai piederošie
īpašumi.
4. Norisinājās gatavošanās darbi Jāņu pasākumam
Lēdmanē.

Dzintars Laganovskis,

Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītājs

Izsoles

Lielvārdes novada pašvaldība atsavina kustamo mantu:
Īpašums

Adrese

Izlaiduma
gads

Sākumcena Solis Drošības
(EUR)
(EUR) nauda (EUR)

Izsole

Automašīna
Renault Master

Raiņa
iela 11A, Lielvārdē

2004

1440

05.08.2020.
plkst.14.00

100

144

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai sazinoties pa tālruni
65053370, e-pasts: dome@lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija, sazinoties pa tālruni 65053370, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.
gada 4.augustam plkst.15.00.
Lielvārdes novada pašvaldība atsavina nekustamos īpašumus:
Īpašums

Adrese

Platība

Sākumcena Solis
(EUR)
(EUR)

Drošības
nauda (EUR)

Izsole

Dzīvoklis

Krasti - 13, Jumprava

48,1 m2

4650

250

465

05.08.2020.
plkst.09.00

Zeme

Andreja Pumpura
iela 4B, Lielvārdē

0,1486 ha

5800

500

580

05.08.2020.
plkst.10.00

Zeme

Zemgales, Lēdmane

0,4015
ha

1550

250

155

05.08.2020.
plkst.11.00

Zeme

Sprogas, Jumprava

1,0
ha

2375

250

237

05.08.2020.
plkst.13.00

Zeme, smilts-grants
un smilts krāja,
mežs

Viņķelmanes
3,63 ha
grants karjers, Jumpravas pagastā

198000

10000 19800

05.08.2020.
plkst.15.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv vai Lielvārdes novada pašvaldībā (KAC), Raiņa ielā 11A, Lielvārdē, darbdienās no plkst.9.00 līdz 15.00, tālr.65053370, e-pasts: dome@
lielvarde.lv.
Izsoles dalībnieku reģistrācija, sazinoties pa tālruni 65053370, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.
gada 4.augustam plkst.15.00.

Publiski pieejams Lielvārdes novada pašvaldības
2019. gada publiskais pārskats
Lai informētu sabiedrību par pašvaldības un tās
institūciju mēķiem un rezultātiem, kā arī piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā
gadā, pašvaldības administrācija katru gadu sagatavo gada pārskatu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 72.
pantu, Publisko aģentūru likuma 27. panta otro un
trešo daļu, likuma „Par budžeta un finanšu vadību”

14. panta 3. daļu un Ministru kabineta 2010. gada 5.
maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”. Deputāti Lielvārdes novada
pašvaldības 2019. gada publisko pārskatu apstiprināja
27. maijā domes sēdē nr. 10, un ar to iespējams iepazīties www.lielvarde. lv sadaļā „Publiskais pārskats”,
kā arī tas pieejams Klientu apkalpošanas centrā
Lielvārdes novada pašvaldībā Raiņa ielā 11A, 1. stāvā.
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Jau iepriekš tika rakstīts par
Kaibalas iedzīvotāju viesošanos
domē, kur sarunās ar domes
vadību – priekšsēdētāju Santu
Ločmeli un izpilddirektori Ingu
Reķi –, tika apspriesti Kaibalas
iedzīvotājiem aktuālie jautājumi (skat. izdevuma “Lielvārdes
Novada Ziņas” jūnija nr. 3.lpp.),
kā būtiskāko no tiem izceļot
veloceliņa izbūves nepieciešamību gar autoceļu A6 un ceļa
infrastruktūras sakārtošanu Kaibalas ciemā. Pēc sarunas domē
š.g. jūnija sākumā tapa iecere
atkārtoti griezties VAS “Latvijas
valsts ceļi” un Satiksmes ministrijā šo problēmu risināšanai.
Lai uzsvērtu problēmas aktualitāti, Kaibalas iedzīvotāji pēc pašu
iniciatīvas īstenoja akciju, kurā
modelēja situācijas, kādas bieži
izveidojas, pārvietojoties ar velosipēdu vai bērnu ratiņiem divos
ceļa sašaurinājumos uz A6 šosejas

Anitas Sakas foto

Veloceliņa Lielvārde - Kaibala izbūve būs jārisina pašiem

Kaibalas ciema teritorijā. Šajā akcijā iesaistījās riteņbraucēji, māmiņas ar bērniem un bērnu ratiņiem,
kā arī pašu kaibaliešu automašīnas papildināja jau tā ievērojamo
autobraucēju plūsmu uz šosejas
A6. Fotoakcijā tapušās fotogrāfijas tika plānots pievienot vēstulei Satiksmes ministrijai un VAS
“Latvijas valsts ceļi”.

Kaibaliete Ingrīda Liepiņā savā
vēstulē VAS “Latvijas valsts ceļi”
norāda: “Lai nokļūtu uz centru,
ciema ļaudis izmanto A6 autoceļu, daudziem iedzīvotājiem nav
autotransporta, tāpēc tie brauc ar
riteņiem, iet kājām, jaunās māmiņas ar ratiņiem. Satiksme katru
gadu kļūst intensīvāka un ir liels
apdraudējums tiem, kas pārvie-

Uzziņai
Jau 2014. gadā Lielvārdes novada pašvaldība pēc savas iniciatīvas uzsāka veloceliņa Lielvārde – Kaibala
projekta plānošanu, veicot iespējamās trases novietojuma un nepieciešamo teritoriju apzināšanu, topogrāfisko uzmērījumu un tehnisko priekšlikumu izstrādi, kā arī izveidoja veloceliņa/gājēju ietves Lielvārde –
Kaibala trases skici, saskaņā ar izsniegtajiem VAS “Latvijas valsts ceļi” un AS “Sadales tīkli” tehniskajiem
noteikumiem. 2014. gada 1. februāra vēstulē VAS “Latvijas valsts ceļi” norādījuši, ka piekrīt slēgt līgumu
ar Lielvārdes novada pašvaldību par valsts autoceļu zemes nodalījuma joslas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, lai veiktu gājēju un velosipēda ceļa projekta īstenošanu.
Nosūtot vēstuli 2018. gadā gan VAS “Latvijas valsts ceļi”, gan Satiksmes ministrijai, sarunas tika
uzsāktas atkārtoti, norādot, ka Lielvārdes novada Attīstības programmā 2011.-2017.gadam kā viens no
svarīgākajiem uzdevumiem ir velotīkla attīstība. Sekmīgākai sarunu virzībai VAS “Latvijas valsts ceļi”
pārstāvji tika aicināti uz tikšanos ar Lielvārdes novada pašvaldību. Arī šoreiz gan sarakste, gan tikšanās klātienē noslēdzās ar uzdevumu nodošanu pašvaldības pārziņā, atļaujot veikt būvdarbus par pašvaldības līdzekļiem autoceļa A6 posmā no 57.2 km līdz 58,4 km veloceliņa izbūvei un uzturēšanai.
Arī šobrīd velo tīkla attīstība ir viena no aktuālajām rīcībām Lielvārdes novada attīstības programmā
2019.-2025.gadam. Pašvaldība ir apzinājusi, ka veloceliņa izbūve no Lielvārdes uz Kaibalu varētu izmaksāt apmēram 1 000 000 eiro. Ņemot vērā VAS “Latvijas valsts ceļi” atbildi, Lielvārdes novada pašvaldība
izskatīs iespējas piesaistīt ārēju finansējumu Eiropas Savienības vai valsts programmās gājēju un veloceliņa izbūvei!

Sākušies priekšdarbi dubultai
virsmas apstrādei uz autoceļa
Lielvārde–Rozītes (V971) Lielvārdes un Lēdmanes pagastos
posmā no 2,25. km līdz 9,44.
km.
Šos būvdarbus veic SIA
"Strabag" par līgumcenu 715,6
tūkstoši eiro (ar PVN), ko finansēs
valsts budžets. Šajā ceļa posmā
būs noteikts ātruma ierobežojums
70 un 50 km/h. Būvdarbus plānots
pabeigt 45 dienu laikā no darbu
uzsākšanas brīža.
Jau iepriekš tika ziņots, ka gadu
no gada Lielvārdes novada pašvaldība ir vērsusies dažādās institūcijās.
Kopš 2017.gada pašvaldības vadība
šo jautājumu ir izvirzījusi kā prioritāru un aktīvi rīkojusies, lai pievērstu
atbildīgās Satiksmes ministrijas un
VAS “Latvijas valsts ceļi” uzmanību,
norādot uz to, ka šis ceļš savieno
Lēdmanes pagastu ar novada centru
Lielvārdes pilsētu un ceļa slikto stāvokli rudens lietavu un pavasara šķīdoņa laikā, kā arī uz ceļa putēšanu
sausajās un karstajās dienās.
2018. gada maijā, Lielvārdes
novadā viesojoties toreizējam
Ministru prezidentam Mārim
Kučinskim, 12.Saeimas deputātiem Aināram Mežulim, Armandam
Krauzem u.c., priekšsēdētāja Santa
Ločmele iepazīstināja delegāciju gan ar veiksmīgajiem novada
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uzņēmumiem un iestādēm, gan
norādīja uz vairāku autoceļu stāvokli, īpaši izceļot valsts vietējo
autoceļu V971 Lielvārde–Rozītes,
piedāvājot arī pašiem izbraukt un
iepazīties ar situāciju.
2019. gadā VAS “Lavijas autoceļu uzturētājs” (LAU) Rīgas
ceļu rajona direktoram Ivaram
Munkenam viesojoties Lielvārdes
novada pašvaldībā, priekšsēdētāja
Santa Ločmele un priekšsēdētājas
vietniece Vita Volonte vērsa LAU
uzmanību uz to, ka ceļš, kas savieno Lēdmanes pagastu ar novada
centru Lielvārdi, faktiski ir avārijas stāvoklī. Rudenī un pavasarī,
šķīdoņa laikā, tas ir grūti izbraucams. Vairākkārt pašvaldība ir biju-

tojas pa autoceļa grantēto malu.
Intensīvas ir rīta stundas un pēcpusdienas, kad autotransporta plūsma
dubultojas, arī pirmssvētku dienas,
kā arī sestdienas un svētdienas,
kad visi autobraucēji dodas izbraukumos. Veicot šo ceļa posmu diennakts tumšajā laikā un lietainā laikā,
apdraudējums ir neizbēgams, tāpēc
nu jau mūsu sarunās šo posmu saucam par Dzīvības celiņu.
Jau ilgstoši runājām par A6 autoceļa ceļmalu sakopšanu ciemata
robežās, lai nebūtu apdraudējums
no vecajām, nekoptajām liepām,
lai tiktu nopļauta garā zāle līdz liepām, kas traucē drošu izbraukšanu
no ciema uz A6 autoceļu. Ceļa pretējā pusē ir izstīdzējušas, nokaltušas un nogāzušās egles.
Aktualizējām jautājumu par A6
autoceļa nobrauktuvju asfaltēšanu, Gūtmaņu gravas un Kaibaliņas
gravas rekonstrukciju. Šīs ir īpaši
bīstamas vietas, ja jāiet kājām,
jābrauc ar velosipēdu vai jāpārvietojas ar bērnu ratiņiem. Šajā sakarā
ar ciema iedzīvotājiem veicām foto
“sesiju”, kurā tika iesaistīti riteņbraucēji, māmiņas ar bērnu ratiņiem, gājēji un vietējie autobraucēji, lai parādītu sevišķo bīstamību šajos divos posmos. Tapa foto

grāfijas, kas pievienotas sagatavotajai vēstulei.” Vēstule papildināta ar lūgumu pie “Rasas” pieturas izveidot trafarētu gājēju pāreju ar apgaismojumu skolēnu un
visu iedzīvotāju drošībai, gaidot
autobusu.
Sekojot norunai, vienlaikus arī
Lielvārdes novada pašvaldība nosūtīja vēstuli Satiksmes ministrijai un
VAS “Latvijas valsts ceļi”, norādot
visas Kaibalas iedzīvotāju izvirzītās
prasības.
Š.g. 9. jūlijā tika saņemta VAS
“Latvijas valsts ceļi” atbilde uz
Lielvārdes novada pašvaldības sūtīto vēstuli, kurā norādīts, ka, lai
veiktu pieprasītās darbības, jābūt
pietiekamam lietotāju skaitam šajā
ceļa posmā Lielvārde - Kaibala. 1.
jūlijā VAS “Latvijas valsts Ceļi” veica
gājēju un velosipēdistu skaitīšanu,
bet nepietiekama lietotāju skaita
dēļ, darbi šajā posmā netiek plānoti: “Ņemot vērā skaitīšanas rezultātā iegūtos datus un standartu “LVS
190-2 Ceļu - projektēšanas noteikumi, Normālprofili” un “LVS 190-10
Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi” prasības, gājēju – velosipēdistu ceļa būvniecība netiek plānota, un gājēju pāreju, kas šķērso
autoceļu A6, plānots likvidēt."

Tiks uzsākta ūdensvada izbūve
Uzvaras ielā posmā no Lauku
ielas līdz Liepu ielai Nr.23
SIA “Lielvārdes Remte” kā Lielvārdes novada pašvaldības
daudznozaru uzņēmums nodrošina ūdens un kanalizācijas
pakalpojumus visā Lielvārdes novadā. Vēsturiski izveidojusies
situācija, ka daudzdzīvokļu māju Liepu ielā 23, Lielvārdē, nav
bijis iespējams pievienot centralizētajiem ūdens apgādes un
kanalizācijas tīkliem, lai iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus
un videi draudzīgus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

si spiesta skolēnu autobusu novirzīt pa apkārtceļiem, arī iedzīvotāji regulāri pauž neapmierinātību
par ceļa stāvokli. Šis grants ceļš ir
valsts pārvaldībā un nav piedzīvojis remontdarbus kopš valsts neatkarības atgūšanas.
Pašvaldības vadītāji un iedzīvotāji gandarīti, ka ilgi gaidītie ceļa darbi ir uzsākušies!
Lēdmanes pagasta Tautas nama
vadītāja Inese Nereta: "Daudzu
Lēdmanes vecāku un iedzīvotāju sapnis ir piepildījies, varēs
vest savus bērnus uz Mūzikas un
mākslas skolu Lielvārdē, ērtāka
būs satiksme, un nebūs jābaidās no kādas dziļākas bedres un
putekļiem!"

Jau 2017.gadā SIA “Lielvārdes
Remte” vērsās Lielvārdes novada
pašvaldībā ar ierosinājumu izskatīt
jautājumu par kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu minētajai
mājai, kā rezultātā ūdens apgādes nodrošināšanai SIA “Lielvārdes
Remte” 2018.gadā izstrādāja
būvprojektu “Ūdensvada izbūve
Uzvaras ielā posmā no Lauku ielas
līdz Liepu ielai Nr.23, Lielvārdē”.
Šogad tiks uzsākta projekta realizācija, un, lai ietaupītu finanšu līdzekļus, ūdensvada izbūves projekts tiks īstenots paralēli sadzīves kanalizācijas projektam “Ūdensapgādes pakalpojumu
attīstība Lielvārdē, III kārta”.
Pēc minētā ūdensvada izbūves
projekta realizācijas, centralizētajam ūdensvadam būs iespēja
pievienoties vēl 32 privātmājām,
kas atrodas izbūvējamā ūdensvada posmā, kā arī izbūvēti izvadi uz Rembates un Miera un

Liepu ielām.
Ūdensvada izbūvi finansēs SIA
“Lielvārdes Remte”, ņemot aizņēmumu Valsts kasē, aizņēmuma
galvotājs būs Lielvārdes novada
pašvaldība.
Pēc SIA “Lielvārdes Remte”
ūdens un kanalizācijas projektu realizācijas daudzīvokļu māja
Liepu ielā 23, Lielvārdē, būs pilnvērtīgi nodrošināta ar visiem
uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, jo kopš 2018.gada
jūnija, atpērkot katlu māju no
VAS “Latvenergo”, tiek nodrošināta siltumenerģija. Tāpat
SIA “Lielvārdes Remte”, veicot
apsaimniekošanas un pārvaldīšanas funkcijas, augsti novērtē sadarbību ar daudzdzīvokļu
mājas Liepu ielā 23, Lielvārdē,
dzīvokļu īpašniekiem.

Andis Siliņš,

SIA “Lielvārdes Remte” valdes
loceklis
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Saeima ir teiksi savu vārdu, un likums par administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu ir stājies spēkā. Tas nozīmē, ka šobrīd
esošo 119 pašvaldību vietā turpmāk būs 42 pašvaldības, un no
nākamā gada 1. jūlija dzīvosim jaunizveidotos, teritoriālā ziņā
daudz lielākos novados. Lielvārdes novads no nākamās vasaras būs
jaunizveidotā Ogres novada sastāvā. Par to, kā dzīvosim tālāk un
kā rit gatavošanās pārmaiņām, saruna ar Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāju Santu Ločmeli.
Praktiski visu Latvijas novadu
iedzīvotājus interesē jautājums,
kādas izmaiņas viņus gaida pēc
novadu reformas īstenošanas.
Arī Lielvārdes novada iedzīvotājiem šis jautājums ir aktuāls. Kā,
jūsuprāt, dzīvosim tālāk?
Es ceru, ka dzīvosim labi. Tas
skaistais mērķis jebkurai reformai
ir esošās situācijas uzlabošana.
Tomēr nevienu reformu nav iespējams īstenot, ja mēs paši pie tā
nestrādājam. Zināmā mērā tas arī
sniedz atbildi uz jautājumu, kādēļ
iepriekšējās reformas nav nesušas
gaidīto rezultātu. Es neapgalvotu,
ka tās bijušas nepareizas, taču ne
visu tajās plānoto esam īstenojuši.
Ja viss būtu izdarīts, tad, iespējams,
citas reformas nebūtu vajadzīgas.
Runājot par iepriekšējo reformu mūsu novada kontekstā, jāsaka, ka Lielvārdes novads ir sakārtots, un tas, kas bijis atkarīgs no
paša novada, realizēts. Mums ir
labi sakārtots skolu tīkls, izveidots
centralizēts Sociālais dienests un
Bāriņtiesa, taču katrā pagastā uz
vietas strādā šo dienestu speciālisti un katrā no tiem attiecīgie
pakalpojumi nepārtraukti pieejami arī uz vietas. Tas, kas, manuprāt, iepriekšējos gados no valsts
puses līdz galam netika izdarīts,
ir ceļu infrastruktūras sakārtošana. Piemēram, autoceļš Lielvārde
– Rozītes. Ceļa sliktā seguma dēļ
Lēdmanes un Lielvārdes pagastu
iedzīvotājiem bija grūtības nokļūt
novada centrā – Lielvārdē. Pēc
ilggadējas sarakstes ar Satiksmes
ministriju un VAS "Latvijas valsts
ceļi", pēc tikšanās ar šo institūciju pārstāvjiem ir izdevies atrisināt
problēmu. Šobrīd ceļš tiek remontēts, tiek likts dubultās virsmas
segums, un iedzīvotāji jau pavisam drīz, gan kājām ejot, gan pārvietojoties ar velosipēdu vai automašīnu, ātri un ērti varēs nokļūt
novada centrā. Vai, piemēram, ceļa
A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava
– Baltkrievijas robeža (Patarnieki)
posms caur Lielvārdes pilsētu. Gan
iepriekšējos sasaukumos, gan šajā
sasaukumā esam centušies panākt
ceļa seguma pārbūvi. Un tikai
šogad, pēc VAS "Latvijas valsts ceļi"
mājaslapā pieejamās informācijas,
ir plānots izsludināt iepirkumu šī
ceļa posma projektēšanai.
Reformas apspriešanas gaitā
ne reizi vien izskanēja bažas par
dažādu novadu administratīvo
“spēles noteikumu” salāgošanu.
Katrā novadā ir savi pašvaldības
saistošie noteikumi, savi sociālie
dienesti ar noteiktu palīdzības
apjomu mazturīgajiem iedzīvotājiem, kā arī citi pašvaldības
pakalpojumi. Kā notiks visu šo
noteikumu un dienestu darbības
savstarpējā saskaņošana, un cik
ilgu laiku tas prasīs?

Visi novadu reformas kontekstā pieņemtie domes lēmumi, ar
kuriem esam vērsušies Saeimā,
bijuši balstīti 2019. gada augustā notikušās iedzīvotāju aptaujas
rezultātos. Protams, mēs varam
diskutēt par dažādām lietām, vai
tās patīk, vai nē, taču ir skaidrs, ka
reforma kā tāda bija vajadzīga, jo
2009. gada reforma tā arī nenesa
gaidīto rezultātu.
Atskatoties uz pagātnes kļūdām,
gan politiķiem, gan izpildvarai
jāsaprot – arī šī reforma gaidīto
rezultātu nedos, ja pie tās nestrādās. Problēma jau nav deputātu
skaitā – vai tie būs pieci, desmit,
piecpadsmit vai divdesmit cilvēki, problēma ir tur, kā tiek vai
netiek realizēti uzstādītie mērķi.
Tas arī ir viss. Jau iepriekš minēju, ka Lielvārdes novadā iepriekšējās reformas kontekstā uzstādītie
mērķi tika realizēti un lietas sakārtotas, taču ne jau visos mūsu valsts
novados tā ir.
Jā, šī savstarpējā dažādu funkciju izpildes salāgošana arī ir tā
galvenā lieta, kas biedē iedzīvotājus, zināmā mērā arī deputātus,
pašvaldības darbiniekus un visus,
kurus reformas īstenošana skars.
Un te nu man gribētos teikt, ka
nav vērts tērēt laiku un enerģiju,
lai apspriestu vai strīdētos – kurš
ir labāks, kuram ir smukāks soliņš,
skaistāka domes ēka, vairāk bērnu
mācās vidusskolā vai mūzikas
skolā un tamlīdzīgus jautājumus.
Jāraugās ir uz to, ko varam darīt,
lai savam iedzīvotājam nodrošinātu nepārtrauktu pakalpojumu
pieejamību un sniegtu tos labākā
kvalitātē, nekā iepriekš. Galvenais
uzstādījums ir, ka reformas rezultātā iedzīvotājam jābūt ieguvējam. Savukārt tas, kā mēs to realizēsim un kā iedzīvotājiem piedāvāsim, jau ir atkarīgs no mums
– politiķiem. Ja mēs savā starpā
strīdēsimies, dalīsim amatus un
krēslus, vai savu darbu darīsim
vien no sasaukuma līdz sasaukumam, rezultāta nebūs. Mērķim
jābūt daudz tālejošākam, nekā
četri sasaukuma gadi.
Daudzus satrauc arī jautājums,
kā mēs visi sadzīvosim lielajā
Ogres novadā. Vai nebūs tā, ka
primāras būs Ogres intereses,
bet pārējie pagasti paliks tādā
kā “pabērna” lomā...
Ir jāskatās nedaudz pāri robežām. Vai tiešām cilvēks, kurš dzīvo
blakus novadā, vienalga, vai tā
būtu Ogre, Ikšķile vai Ķegums, ir
savādāks? Vai viņam ir četras kājas
un viena roka? Nē, viņš ir tieši tāds
pats cilvēks, kā tie, kuri dzīvo šeit.
Vai Jānis vai Anna tāpēc ir sliktāki, ka viņi dzīvo citā kāpņu telpā?
Nē! Mēs visi esam lielvārdieši vai
Lielvārdes novada iedzīvotāji. Tieši
tāpat ir arī jauno novadu kontek-
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stā. Mēs visi esam vienādi, un,
neraugoties uz to, kurā pagastā
vai pilsētā esam deklarēti, mums
visiem pienākas vienādi pašvaldības pakalpojumi.
Lai saprastu, ko varam darīt
saviem iedzīvotājiem nākotnē,
mēs, Lielvārdes novada, Ķeguma
novada un Ogres novada priekšsēdētāji sanācām kopā un nolēmām
jau savlaicīgi strādāt pie pašvaldību
sniegto pakalpojumu un to salāgošanas jautājumiem, lai uz jaunā
sasaukuma brīdi jau būtu izpētīta
situācija visās jomās novados un
atrasts labākais risinājums. Vēlos
pateikt paldies Lielvārdes novada
deputātiem, kuri atbalstīja ideju,
ka tas jādara, negaidot likuma pieņemšanu. Esam piesaistījuši konkrētu personu, kuras uzdevums ir
koordinēt visu procesu, organizēt
tikšanās ar atbildīgajiem novadu
speciālistiem, izstrādāt jaunveidojamā novada administratīvo struktūru, veikt sniegto pakalpojumu
salīdzinājumu un izstrādāt priekšlikumus pakalpojumu pieejamības
nodrošināšanai. Diemžēl Ikšķile
šajā darbā izlēma nepiedalīties.
Šobrīd jau notiek visu pašvaldības funkciju, darbības, struktūras un administrācijas esošo funkciju izpēte. Plānojam regulāri tikties, lai kopīgi izspriestu un izrunātu, kāds varētu būt šis modelis.
Pēc tam, kad šis darbs būs izdarīts,
jaunas novada pārvaldības struktūras izveide veiksies ātrāk, taču
par to, kāda tā būs, lems jaunais Ogres novada domes deputātu sasaukums.
Ir ļoti svarīgi, lai iedzīvotājiem
nebūtu nekāda pārtraukuma un
neziņas perioda, tādēļ arī darām
visu iespējamo, lai novadu administrāciju darbības salāgošana aizņemtu pēc iespējas mazāku laiku.
Šajā ziņā mēs zināmā mērā varbūt
būsim soli priekšā citiem novadiem, kas pēc vēlēšanām vēl tikai
strādās pie šīs salāgošanas.

Vai tiek pētītas arī dažādu pašvaldības piešķirto pabalstu un
palīdzības apjoms?
Jā, izpētē ietilpst arī visu pašvaldības sniegto pakalpojumu izmaksas, arī pabalstu apmēri un to
veidi. Kā zināms, ir gan valsts
noteiktie pabalsti, gan arī dažādi
pašvaldības sniegtā atbalsta veidi.
Ir svarīgi, lai šī palīdzība kopējā
novada ietvarā nepasliktinātos, lai
tā varētu tikai pieaugt vai saglabāties līdzšinējā apmērā. Protams,
katrs no šiem pabalstiem arī ir jāizvērtē, cik tas ir pienesošs.
Varbūt manis teiktais skanēs
nepopulāri, tomēr uzskatu, ka daļa
pabalstu ir degradējoši. Ķīniešu
sakāmvārds vēsta: ja gribi cilvēkam palīdzēt, dod viņam nevis
zivi, bet gan makšķeri. Ir maksimāli jāstrādā tā, lai mēs cilvēkam
varētu radīt apstākļus, kuros viņš
varētu gūt ienākumus, atgrieztos
darba tirgū un spētu sevi un savu
ģimeni uzturēt. Mums jāmudina
cilvēku darīt, nevis nedarīt. Mūsu
pienākums un arī mērķis ir palīdzēt nelaimē nonākušajiem iedzīvotājiem. Cilvēkiem darba spējīgā vecumā jāpalīdz ar pasākumiem, kuri ir vērsti darba un līdz
ar to arī ienākumu atgūšanai, ja
darba spēju nav, tad varam palīdzēt ar pašvaldības atbalstu pabalstu veidā. Šobrīd vairāk runāju par
darba spējīgiem cilvēkiem, kuriem
zudusi vēlme kaut ko darīt. Tādā
gadījumā sociālo dienestu un arī
mūsu darbs ir atrast veidu, kā viņus
ieinteresēt, atjaunot vai radīt viņos
vēlmi darīt. Tā ir tā joma, kurā jāinvestē līdzekļus.
Iedzīvotājus galvenokārt interesē, kā novadu reforma skars
konkrēti viņus. Vai būs iespējams pašvaldības pakalpojumus
saņemt savā dzīves vietā, teiksim, Lēdmanē vai Jumpravā, vai
arī nāksies doties uz novada centru Ogrē?

Visu, kas saistās ar valsts iestāžu pakalpojumiem, iesniegumu
pieņemšanu un klientu apkalpošanu, mēs plānojam nodrošināt
arī pagastos, jo labi saprotam, ka
iedzīvotājiem tas ir nepieciešams.
Vai tas būs pagasta sekretārs, vai
arī, kā VARAM to iesaka, šis pakalpojums tiks sniegts pagastu bibliotēkās, tas jau ir cits jautājums.
Galvenais, lai šis pakalpojums ir
pieejams turpat uz vietas pagastā, turklāt to sniedz speciāli apmācīts cilvēks.
Runājot par citiem pakalpojumiem, jāsaka, ka Lielvārde jau
pierādījusi savu spēju veikt iedzīvotājiem draudzīgas reformas.
Piemēram, novadā ir viena iestāde – Sociālais dienests, taču
dienesta speciālisti strādā un visi
sociālie pakalpojumi ir pieejami
uz vietas pagastos. Tas pats ir ar
Bāriņtiesu. Grāmatvedība ir centralizēta, taču kur citādāk nevar,
tur grāmatvedis ir arī uz vietas, kā
tas ir Jumpravā.
Pakalpojuma kvalitāte jau nav
atkarīga no direktoru skaita, bet
gan no to sniegšanas apjoma un
kvalitātes. Nav jābaidās no centralizēta dienesta, kuru vada viens
direktors. Jābaidās no tā, ka no
kāda pagasta varētu pazust pakalpojuma pieejamība.
Kā centralizētas darbības piemēru var minēt Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolu.
Skolas administrācija atrodas
Lielvārdē un līdztekus mākslas un
mūzikas programmām Lielvārdē
arī Lēdmanes pagastā tiek īstenota mākslas programma, savukārt Jumpravā ir gan mākslas, gan
mūzikas klases, un visi bērni attiecīgajā profesionālās ievirzes mācību programmā beidz Lielvārdes
novada Mūzikas un mākslas skolu.
Šāda sistēma ļauj samazināt administratīvo slogu un vairāk līdzekļus
novirzīt pakalpojuma kvalitātei. Tas
ir svarīgi.
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par savas sētas robežām
labi strādā, nedrīkst iznīcināt, tas
ir jāattīsta. Savukārt to, kas varbūt
nav tik labs, ir jāuzlabo. Vēl atbildes uz visiem jautājumiem nav,
bet mēs strādājam pie tā, lai pēc
iespējas ātrāk tās rastu. Piemēram,
Lielvārdes novads ar savu labi funkcionējošo vienoto klientu apkalpošanas centru varētu turpināt
šo pakalpojumu sniegšanu arī pēc
administratīvi teritoriālās reformas,
jaunajā Ogres novadā iekļaujoties
kā pagastu apvienība.

Vai no novada centra Ogrē būs
iespējams saskatīt arī no centra
tālāk esošo pagastu problēmas
un tās savlaicīgi risināt?
Šim nolūkam jānodrošina speciālistu tīklojums. Mana pārliecība
ir, ka vislabāk mēs pagastu un arī
citas problēmas saprotam, nevis
sēžot kabinētā pie galda, bet izejot
no tā laukā. Tāpēc man ir svarīgi
šie regulārie pagastu apmeklējumi, kad izrunājos ar pagasta cilvēkiem, pabraucu pa to vai izstaigāju
kājām, un attiecīgo propblēmsituāciju vai darāmos darbus redzu uz
vietas. Viedoklis tad pilnīgi mainās. Vēl vairāk tas mainās, kad tu
ar to iesaistīto pusi uz vietas arī
aprunājies. Un tā ir ar daudzām
lietām. Piemēram, kad sadarbībā ar ārstu praksēm plānojām
startēt Eiropas Savienības projektā
veselības infrastruktūras nodrošināšanai, braucām uz šīm praksēm
un kopā ar dakteriem izrunājām,
kas konkrēti viņiem ir nepieciešams. Jo viena lieta ir, kad man par
to stāsta pagasta pārvaldes vadītājs, taču pavisam cita – aizbraukt
pašai un redzēt visu savām acīm.
Priekštats tad veidojas pavisam
cits. Patiesāks.
Kas notiks ar komunālajiem
pakalpojumiem? Vai jaunajā Ogres novadā visi komunālo pakalpojumu sniedzēji apvienosies zem vienas “cepures”,

vai arī viss paliks kā bijis? Kas
būs ar siltuma, ūdens, atkritumu izvešanas tarifiem? Vai tie
mainīsies?
Ūdensapgādes,
siltumapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
nodrošināšana ir viena no pašvaldības funkcijām, un tās realizēšanai var tikt veidotas pašvaldības
aģentūras vai uzņēmumi. Tomēr
jāsaprot, ka nekas nevar notikt
vienā dienā. Mums jāatrod ekonomiski pareizākais risinājums.
Daudzi mazi uzņēmumi izmaksā
pietiekami dārgi, jo katrs no tiem
prasa savu administratīvo resursu.
Tātad jādomā par to, kā šo resursu
samazināt, tajā pašā laikā nezaudējot, bet, tieši otrādi, uzlabojot
pakalpojuma kvalitāti.
Jāņem gan vērā, ka to pakalpojumu nodrošinājumu, kas saistās ar ūdeni, kanalizāciju vai siltumu, cilvēki nereti jauc ar namu
apsaimniekošanu, kas nav pašvaldības funkcija. Šī pakalpojuma piedāvājumā darbojas atvērtais tirgus, to sniedz jebkurš SIA, kurš
specializējies šajā jomā, vai arī
dzīvokļu īpašnieku izveidota biedrība vai kopība. Tā ir iedzīvotāju
brīva izvēle.
Kas attiecas uz pašvaldības kompetencē esošajiem komunālajiem
pakalpojumiem, ir jāmeklē optimāls risinājums – vai šo pakalpojumu sniedzēji ir apvienojami vienā
lielā aģentūrā, bet paši pakalpoju-

mi sadalāmi pa funkcijām, kur siltums ir atsevišķi, ūdens atsevišķi,
kanalizācija atsevišķi. Vai arī paliek
atsevišķi šo pakalpojumu sniedzēji. Kā īsti notiks, uz šo jautājumu es šobrīd vēl atbildēt nevaru.
Tas būs jau jaunievēlētās domes
kompetencē.
Taču satraukumam pamata
nav. Piemēram, kad realizējām
Jumpravas aģentūras reorganizāciju un pievienošanu SIA “Lielvārdes
Remte”, tas pagasta iedzīvotājiem
bija stress. Taču Jumpravas aģentūra bija ļoti neliela, ar mazu klientu
skaitu, un tas noveda pie augstām
pašizmaksām, kas nekādā gadījmā nav iedzīvotāju interesēs. Mēs
skaidri zinājām, ka pēc reorganizācijas spēsim noturēt tarifus, kā arī
ieguldīt līdzekļus situācijas uzlabošanā. Jo SIA “Lielvārdes Remte” ir
tam nepieciešamais resurss, un tas
arī tiek darīts. Tagad, piemēram,
Dzelmēs ir sakārtoti ar ūdensapgādi saistītie jautājumi, tos kārto
arī Jumpravas centrā, tāpat tiek
būvēta jauna katlu māja. Domāju,
tā visa rezultātā mēs varēsim
runāt par siltuma tarifa samazinājumu, nevis palielinājumu. Te
būs arī iedzīvotāju pašu izlemšana – vai mēs pielietojam atsevišķo vai kopējo tarifu. Līdzīgi notiks
arī novadiem apvienojoties – ne
jau kopējais vai atsevišķais pašvaldības uzņēmums noteiks tarifu.
Situācija lielā mērā būs atkarīga no

tā, vai uz visu reģionu tiks piemērots vienots vai atsevišķs tarifs.
Sociālajos tīklos izvērsusies
diskusija par to, vai jumpravieši
un lēdmanieši ar savām pagastu pārvaldēm būs tieši pakļauti
Ogrei, vai tomēr tas viss darbosies caur integrēto Lielvārdes
novada sistēmu?
Šis jautājums saistās ar jaunizveidotā novada struktūru, par
kuru tiks lemts jau pēc pašvaldību vēlēšanām. Kā jau minēju,
kopā ar kaimiņu novadu vadītājiem mēs šobrīd strādājam pie šīs
struktūras ieskicēšanas. Arī pašreiz
mūsu novadā ir Lielvārdes pilsēta un līdzvērtīgi pagasti. Tāpat būs
arī jaunajā novadā – būs valsts
pilsēta Ogre, pilsētas – Lielvārde,
Ikšķile, Ķegums, un būs 16 pagasti.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka novada dome var noteikt novada teritoriālo dalījumu, kas sastāv no vairākiem pagastiem vai no pagastiem un pilsētas, apzīmējot šādu
teritoriālo iedalījumu ar attiecīgu
vietvārdu un vārdu “apvienība”.
Iespējams, ka mazākie pagasti vai
tagadējie novadi būtu iekļaujami
kā apvienības jaunā novada struktūrā, taču, kā jau minēju, šo iedalījumu vai struktūru veidosim mēs
paši.
Tāpēc jau mums ir vajadzīgs šis
izpētes darbs, jo to, kas ir labs un

Lielvārdes novadam ir ārkārtīgi spēcīga identitāte, un tās
saglabāšana ir viens no tiem
sāpīgajiem jautājumiem, kas
satrauc daudzus lielvārdiešus.
Kas notiks ar to Ogres novadā?
Katra reforma vai robežu maiņa
rada tādu kā nedrošības sajūtu, ka
kaut ko no šī "sava" varam pazaudēt, vai ka mūsu vārds tiks mazāk
iezīmēts. Taču Lielvārde jau netiek
iznīcināta vai likvidēta. Lielvārdes
nosaukums netiek mainīts, tās kultūra netiek atņemta. Jā, Lielvārdes
novadam ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums un tradīcijas.
Šādas pašas piederības sajūtas ir
arī Jumpravas un Lēdmanes iedzīvotājiem. Par šīm kultūrvēsturiskajām tradīcijām arī turpmāk ir jārūpējas mums pašiem. Par to ir atbildīgs arī katrs cilvēks, kurš dzīvo
šajā pilsētā vai pagastā.
Nav nekā bezvērtīgāka par to,
kas iekritis rokās bez cīņas vai bez
darba. Jo vairāk mēs pie kaut kā
strādājām vai cīnāmies par to, jo
vērtīgāks tas kļūst. Es citreiz stāstu jauniešiem, ka esmu priecīga
par to, ka man bijusi iespēja dzīvot
arī tajā citā iekārtā, kurā bija pilnīgi citas vērtības un uz lietām raudzījāmies savādāk. Tas man devis
plašāku redzeslauku, iespēju salīdzināt, un sevī izvērtēt, kas bija
labs, un kas slikts. Pie labajām lietām jāmin tautas māksla, pašdarbība, Dziesmu un deju svētki un
visas tās sajūtas, ko tie nolieguma gados radīja. Mēs tajos piedalījāmies ar ļoti izteiktu latvietības
sajūtu. Jo tikai tā varējām nosargāt savu kultūru, un mēs to arī sargājām. Bija tāda īpaša atbildības
sajūta. Arī pret to, kā jāveido savi
tautas tērpi. Paldies visiem, kas
strādā šajā jomā, ir spējuši šo kvalitātes latiņu noturēt tik augstu un
saglabāt šo unikālo tradīciju. Mēs
ļoti bijīgi izturamies pret visu, ko
mums var atņemt, un visiem spēkiem cenšamies to nosargāt. Esmu
priecīga, ka man nācās to piedzīvot. Ja ar tādu attieksmi iesim,
tad nosargāsim savu identitāti, un
Lielvārdes, Jumpravas, Lēdmanes
vārds turpinās skanēt tikpat lepni,
kā skan tagad.
Protams, katrs no šiem pagastiem ir citādāks, katram no tiem
ir sava unikalitāte, un manī rada
prieku, kad redzu, kā šajos cilvēkos
rodas cīņas spars un vēlme to visu
nosargāt. Kad cilvēki savu māju
saprot ne vien ar savas sētas robežām, bet arī ar savu ciemu, savu
kopienu, pagastu, pilsētu, novadu
un valsti. Tā ir tā pareizā attieksme.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Lielvārdē 2020.gada 27.maijā
Nr.8 (protokols Nr.10, 2.punkts)
APSTIPRINĀTI ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.149

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada
25.novembra saistošajos noteikumos Nr.34
„Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu
teritorijā”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
4.punktu
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2009.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.34
„Par kārtību bērnu rotaļu un atpūtas laukumu teritorijā” šādus grozījumus:
0.1. izteikt 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu neievērošanu veic Lielvārdes novada pašvaldības policijas amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Lielvārdes novada
pašvaldības Administratīvā komisija.”
0.2. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 3
naudas soda vienībām līdz 70 naudas soda vienībām.”
0.3. Papildināt ar 13.punktu šādā redakcijā:
“13. Procesuālās darbības, kas par šo noteikumu pārkāpumiem uzsāktas līdz Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz šajos noteikumos un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā, ievērojot Administratīvās atbildības likuma Pārejas
noteikumus. Saistošo noteikumu normas šajā gadījumā piemēro līdz uzsāktās administratīvā
pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai.”
1. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
2020.gada 27.maijā

Nr.9

(protokols Nr.10, 3.punkts)

APSTIPRINĀTI ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.150

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.gada
30.novembra saistošajos noteikumos Nr.17
„Ēku numurzīmju, ielu, laukumu nosaukumu un virziena
norāžu izvietošanas kārtība Lielvārdes
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.punktu
2. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos
Nr.17 „Ēku numurzīmju, ielu, laukumu nosaukumu un virziena norāžu izvietošanas kārtība
Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
a. Izteikt 4.1.punktā šādā redakcijā:
“4.1. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic Lielvārdes novada būvvaldes vadītājs, būvinspektors un Lielvārdes novada pašvaldības
policija.”
b. svītrot 4.2.punktu,
c. izteikt 5.1. un 5.2. punktu šādā redakcijā:
“5.1. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2
naudas soda vienībām līdz 7 naudas soda vienībām.
5.2. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Lielvārdes
novada pašvaldības Administratīvā komisija.”
d. papildināt ar 6.5.punktu šādā redakcijā:
“6.5. Procesuālās darbības, kas par šo noteikumu pārkāpumiem uzsāktas līdz Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz šajos noteikumos un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā, ievērojot Administratīvās atbildības likuma Pārejas
noteikumus. Saistošo noteikumu normas šajā gadījumā piemēro līdz uzsāktās administratīvā
pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai.”
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
2020.gada 27.maijā

Nr.10 (protokols Nr.10, 4.punkts)

APSTIPRINĀTI ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.151

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par atkritumu
apsaimniekošanu Lielvārdes novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu,39.
panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta trešo
daļu
4. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā” šādu grozījumu un aizstāt 69.punktā vārdus
“Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
2020.gada 27.maijā

Nr.11

(protokols Nr.10, 5.punkts)

APSTIPRINĀTI ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.152

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada
28.septembra saistošajos noteikumos Nr.21
„Par Lielvārdes novada simboliku”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta
trešo daļu
6. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.21

„Par Lielvārdes novada simboliku” šādus grozījumus:
0.1. aizstāt 26.punktā vārdus “Administratīvo pārkāpumu protokolu” ar vārdiem
“Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai” un vārdus “ir tiesīgi sastādīt” ar vārdu “veic”.
0.2. papildināt ar 26.1, 26.2 un 26.3 punktiem šādā redakcijā:
“26.1 Par Lielvārdes novada ģerboņa elementu (izmainīts vai stilizēts ģerbonis) izmantošanu
bez Lielvārdes novada domes atļaujas piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 4 naudas soda vienībām līdz 14 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 14 naudas soda
vienībām līdz 70 naudas soda vienībām.
26.2 Par necieņas izrādīšanu Lielvārdes novada ģerbonim, karogam (piem. saplēšana, nosmērēšana) piemēro naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām.
26.3 Par necieņas izrādīšanu Lielvārdes novada pašvaldības simbolikai piemēro naudas sodu
līdz 14 naudas soda vienībām.”
0.3. aizstāt 27.punktā ciparu “27” ar ciparu “26”.
0.4. izteikt 28.punktu šādā redakcijā:
“28. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Lielvārdes
novada pašvaldības Administratīvā komisija.”
0.5. papildināt ar 31.punktu šādā redakcijā:
“31. Procesuālās darbības, kas par šo noteikumu pārkāpumiem uzsāktas līdz Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz šajos noteikumos un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā, ievērojot Administratīvās atbildības likuma Pārejas
noteikumus. Saistošo noteikumu normas šajā gadījumā piemēro līdz uzsāktās administratīvā
pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai.”
1. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
2020.gada 27.maijā

Nr.12

(protokols Nr.10, 6.punkts)

APSTIPRINĀTI ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.153

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada
29.augusta saistošajos noteikumos Nr.20
„ Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru
kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9.punktu
7. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.20
„Par ielu tirdzniecību Lielvārdes novadā” šādus grozījumus:
0.1. izteikt 30.punktu šādā redakcijā:
“30. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Lielvārdes novada pašvaldības policija.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Lielvārdes novada
pašvaldības Administratīvā komisija.”
0.2. papildināt ar 34.punktu šādā redakcijā:
“34. Procesuālās darbības, kas par šo noteikumu pārkāpumiem uzsāktas līdz Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz šajos noteikumos un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā, ievērojot Administratīvās atbildības likuma Pārejas
noteikumus. Saistošo noteikumu normas šajā gadījumā piemēro līdz uzsāktās administratīvā
pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai.”
1. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
2020.gada 27.maijā

Nr.13

(protokols Nr.10, 7.punkts)

APSTIPRINĀTI ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.154

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”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu
8. Izdarīt 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” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 26.punktu šādā redakcijā:
“26.Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Lielvārdes novada pašvaldības policija un
Lielvārdes novada būvvalde. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā
pieņem Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvā komisija.”
1.2. 27.punktā:
1.2.1. aizstāt 27.1.apakšpunktā vārdus “izsaka brīdinājumu vai uzliek” ar vārdiem “piemēro
brīdinājumu vai” un skaitli un vārdu “350 euro” ar skaitli un vārdiem “70 naudas soda vienībām”.
1.3. aizstāt 27.2.apakšpunktā vārdus “izsaka brīdinājumu vai uzliek” ar vārdiem “piemēro brīdinājumu vai” un skaitli un vārdu “1000 euro” ar skaitli un vārdiem “200 naudas soda
vienībām”.
1.4. svītrot 27.3 apakšpunktu;
1.5. aizstāt 28.punktā vārdu “izteikšana” ar vārdu “piemērošana”.
1.6. Papildināt ar 30.punktu šādā redakcijā:
“30. Procesuālās darbības, kas par šo noteikumu pārkāpumiem uzsāktas līdz Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz šajos noteikumos un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā ievērojot Administratīvās atbildības likuma Pārejas
noteikumus. Saistošo noteikumu normas šajā gadījumā piemēro līdz uzsāktās administratīvā
pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
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Nr.14

(protokols Nr.10, 8.punkts)

APSTIPRINĀTI ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.155

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada
30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Lielvārdes novadā”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu
un piekto daļu un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu
9. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā”
šādus grozījumus:
2.1. izteikt 32.punktu šādā redakcijā:
“32.Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Lielvārdes novada pašvaldības policija.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Lielvārdes novada
pašvaldības Administratīvā komisija.”
2.2. 33.punktā:
2.2.1. aizstāt vārdus “izsaka brīdinājumu vai uzliek” ar vārdiem “piemēro brīdinājumu vai”
un skaitli un vārdu “350 euro” ar skaitli un vārdiem “70 naudas soda vienībām” un skaitli un
vārdu “1400 euro” ar skaitli un vārdiem “280 naudas soda vienībām”.
2.2.2. svītrot otro teikumu.
2.3. papildināt ar 38.punktu šādā redakcijā:
“38.Procesuālās darbības, kas par šo noteikumu pārkāpumiem uzsāktas līdz Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz šajos noteikumos un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā, ievērojot Administratīvās atbildības likuma Pārejas
noteikumus. Saistošo noteikumu normas šajā gadījumā piemēro līdz uzsāktās administratīvā
pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai.”
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
2020.gada 27.maijā

Nr.15

(protokols Nr.10, 9.punkts)

APSTIPRINĀTI ar Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija lēmumu Nr.156

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija
saistošajos noteikumos Nr.5 „Lielvārdes novada
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 43.panta pirmās daļas 6.punktu un trešo daļu
10.
Izdarīt Lielvārdes novada domes 2019.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.5 „Lielvārdes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” šādus
grozījumus:
1.1.
48.punktā:
1.1.1. svītrot vārdus “izsaka brīdinājumu vai”;
1.1.2. papildināt aiz vārda “piemēro” ar vārdiem “brīdinājumu vai”;
1.1.3. aizstāt skaitli un vārdu “70 euro” ar skaitli un vārdiem “14 naudas soda vienībām”;
1.1.4. aizstāt skaitli un vārdu “140 euro” ar skaitli un vārdiem “28 naudas soda vienībām”.
1.2. 49.punktā:
1.2.1. svītrot vārdus “izsaka brīdinājumu vai”;
1.2.2. papildināt aiz vārda “piemēro” ar vārdiem “brīdinājumu vai”;
1.2.3. aizstāt skaitli un vārdu “200 euro” ar skaitli un vārdiem “40 naudas soda vienībām”;
1.2.4. aizstāt skaitli un vārdu “450 euro” ar skaitli un vārdiem “90 naudas soda vienībām”.
1.3. 50.punktā:
1.3.1. svītrot vārdus “izsaka brīdinājumu vai”;
1.3.2. papildināt aiz vārda “piemēro” ar vārdiem “brīdinājumu vai”;
1.3.3. aizstāt skaitli un vārdu “150 euro” ar skaitli un vārdiem “30 naudas soda vienībām”;
1.3.4. aizstāt skaitli un vārdu “1000 euro” ar skaitli un vārdiem “200 naudas soda vienībām”.
1.4. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:
“51. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Lielvārdes novada pašvaldības policija.”
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1.5. papildināt ar 51.1 punktu šādā redakcijā:
“51.1 Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu par soda piemērošanu vai administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Lielvārdes
novada pašvaldības Administratīvā komisija.”
1.6. papildināt ar 54.punktu šādā redakcijā:
“54. Procesuālās darbības, kas par šo noteikumu pārkāpumiem uzsāktas līdz Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz šajos noteikumos un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā, ievērojot Administratīvās atbildības likuma Pārejas
noteikumus. Saistošo noteikumu normas šajā gadījumā piemēro līdz uzsāktās administratīvā
pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Domes priekšsēdētāja Santa Ločmele

Paskaidrojuma raksts
Lielvārdes novada domes 2020.gada 27.maija
saistošajiem noteikumiem Nr.8-Nr.15
Paskaidrojumu
raksta sadaļas

Informācija

1. Projekta ne- Saistošo noteikumu “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada
pieciešamības 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.34 “Par kārtību bērnu rotaļu un
pamatojums
atpūtas laukumu teritorijā””, “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2011.
gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 “Ēku numurzīmju, ielu,
laukumu nosaukumu un virziena norāžu izvietošanas kārtībā Lielvārdes
novadā”, “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija
saistošajos noteikumos Nr.7 “Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes
novadā», “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par Lielvārdes novada simboliku»,
“Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „ Ielu tirdzniecības kārtība Lielvārdes novadā””,
“Grozījumi Lielvārdes novada domes 2018.gada 29.augusts saistošajos
noteikumos Nr.22 “Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu
un īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu» , “Grozījumi Lielvārdes
novada domes 2019.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Lielvārdes novadā” un “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2019.gada
26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5 “Lielvārdes novada pašvaldības
kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” mērķis ir aktualizēt saistošos noteikumus, atbilstoši Administratīvās atbildības likuma normām,
precizējot administratīvās atbildības normas un izsakot naudas sodu
apmērus naudas soda vienībās.
2. Īss projekta
satura izklāsts

Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam precizētas saistošajos noteikumos paredzētās administratīvās atbildības normas un naudas sodu
apmēri izteikti naudas soda vienībās.

3. Informācija Plānotais projekts neietekmē pašvaldības budžetu.
par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija Projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā nav
par plānoto
plānota.
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības
teritorijā
5. Informācija
par administratīvajām
procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
par konsultācijām ar privātpersonām
Domes priekšsēdētāja Santa Ločmele

Latvijas Dabas fonds aicina jauniešus
pieteikties vasaras skolai
Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar žurnālu "Ir" aicina jauniešus vecumā no 15-19 gadiem pieteikties
dalībai klimata pārmaiņām un ilgtspējīga dzīvesveida praksēm veltītā dienas vasaras skolā “Game
On Climate Change”, kura norisināsies no 10. – 14. augustam Rīgā. Vasaras skola 25 jauniešiem tiks
nodrošināta bez maksas, un tā notiek starptautiskā projekta "Game On: Neļausim klimata pārmaiņām
uzvarēt!” ietvaros.
Vai tevi uztrauc klimata pārmaiņas un pasaule, kurā būs jādzīvo
nākotnē? Ir padomā idejas, kā mainīt
pasauli, lai tā kļūtu klimatam draudzīga? Vēlies kļūt par klimata aktīvistu, mācīties no ekspertiem un sadarboties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem? Tieši šādus jauniešus aicinām
piedalīties vasaras skolā “Game On
Climate Change”. Nedēļas laikā jaunieši varēs izzināt dažādus ar klimata

pārmaiņām saistītus procesus, apzināties savu lomu tajos, kā arī ieviest
ilgtspējīgus ikdienas paradumus un
motivēt tiem apkārtējos.
Pieteikties dalībai vasaras skolā
iespējams no 9. līdz 24. jūlijam,
aizpildot pieteikuma anketu, kura
pieejama vietnē https://bit.ly/2VYBBP2. Izvērtējot anketās pausto
motivāciju, dalībai vasaras skolā tiks
izraudzīti 25 jaunieši. Vērtēšanas kri-

tēriji atrodami https://docs.google.
com/kritēriji. Vasaras skolas “Game
On Climate Change” organizatori ar
apstiprinātajiem dalībniekiem sazināsies 30. jūlijā.
Vasaras skolas “Game On Climate
Change” dalībnieki iepazīsies ar to,
kas ir klimata pārmaiņas un kā tās
sekmē cilvēku darbība rūpniecības,
lauksaimniecības un citās jomās, kā
arī pētīs risinājumus klimata pār-

maiņu mazināšanai un plānos to
ieviešanu savā un apkārtējo ikdienā,
apzinot sabiedrības informēšanas un
iesaistes mehānismus. Skolēniem
būs iespēja tikties un uzklausīt klimata ekspertu viedokli, sabiedrībā
zināmu jauniešu pieredzes stāstus,
kā arī pašiem izstrādāt risinājumus
cilvēku negatīvās ietekmes uz klimatu mazināšanai. Vasaras skolā
tapušās idejas noslēguma dienā tiks
prezentētas ne tikai citiem dalībniekiem, bet arī sadarbības partneriem un nozaru ekspertiem, veicinot
ideju realizāciju dzīvē. Pilna vasaras skolas programma un ieguvumi

aplūkojami https://ir.lv/ir-notikums/
game-on-climate-change/.
Vasaras skola notiks no 10. līdz
14. augustam katru dienu 10:00
– 17:00 Kalnciema Kvartāla galerijā (Melnsila iela 10b), Rīgā. Dalība
dienas vasaras skolā ir bez maksas, nodrošinot pusdienas, launagu,
dzeramo ūdeni un visus nepieciešamos resursus uzdevumu veikšanai.
Transportu nokļūšanai uz un no norises vietas, kā arī naktsmītni dalībnieki nodrošina paši.
Pieteikuma anketa dienas vasaras
skolai “Game On Climate Change”:
https://bit.ly/2VYBBP2.
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Daugavas krastu
nostiprināšana
turpināsies

Daugavas krastus gadu no gada arvien vairāk apdraud erozija.
Nokrišņu, vēju un spēkstaciju ūdeņu cilāšanas dēļ ūdens palēnām
vien noskalo metriem zemes. Pēdējo gadu laikā jau veikta Daugavas
stāvkrasta nostiprināšana Dievkalna apkārtnē, savulaik stiprināts
arī krasts pie Lielvārdes pilsdrupām un Lāčplēša tēlu parka, taču
erozijas process turpinās. Lielvārdes novada dome panākusi, ka jau
pārskatāmā nākotnē tiks turpināta posma pie Dievukalna nostiprināšana, taču izteikta Daugavas krasta erozija, kas prasa tūlītēju
rīcību, Lielvārdes novadā konstatēta vairākās vietās.

VARAM atsaukusies domes
aicinājumam
Šovasar 17. jūnijā VARAM pārstāvji tikās ar Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāju Santu Ločmeli,
priekšsēdētājas vietnieci Vitu Volonti
un pašvaldības administrāciju, lai
kopīgi apsekotu Daugavas krastos
erozijas visvairāk skartos posmus,
kuros akūti nepieciešama krasta
nostiprināšana. Jāmin, ka šī vizīte ir
sava veida atbilde Lielvārdes novada domes vēl 2017. gadā LVĢMC
sūtītajai vēstulei ar lūgumu izskatīt iespēju novērst Daugavas krasta
erozijas turpināšanos.
Jau tolaik VARAM tika informēta, ka vēl 2007. gadā notikušajā
tauvas joslas izpētē, kad sadarbībā ar Ogres rajona padomi tūrisma attīstības projekta ietvaros tika
izvērtēta takas gar Daugavu no
Lielvārdes parka līdz Rembates parkam Lielvārdē ierīkošanas iespēja, topogrāfiskā plāna uzmērījumā
bija fiksēta tāda krasta līnijas pārbīde, kuras rezultātā privāto īpašumu
robežas vai atsevišķi robežu posmi
jau atradušies ūdenī. Īpaši bija skarti īpašumi starp Skolas un Upes
ielām. Krasta erozija būtiski skārusi
arī citus nekustamos īpašumus, kur
novērojama stāvkrasta sabrukšana.
Atsevišķās vietās krasta līnijas pārvietošanās bija mērāma viena līdz

pat trīs metru robežās. Kā zināms,
vietās, kur Daugavas krastos izgulsnējušies mīkstie ieži vai smilts,
erozijas process norit ātrāk, tādējādi ieskalojot Daugavā tauvas joslas
daļu, kas valstī ir noteikta 10 metru
Anitas Sakas foto

Daugavas krastu noskalošana
nav ne pirms desmit, ne arī pirms
divdesmit vai trīsdesmit gadiem
radusies problēma. Līdztekus klimatiskajiem apstākļiem, krastu
izskalošanu apdraud arī Ķeguma
HES izraisītās ūdens līmeņa svārstības.Taču to nostiprināšana izmaksā ļoti dārgi, un šādi darbi ir valsts
ziņā. Līdz 2016. gada nogalei
līdzekļus Daugavas krastu nostiprināšanai no sava budžeta ik gadus
izdalīja VAS “Latvenergo”, bet no
2017. gada ar Ministru kabineta
lēmumu šim mērķim katru gadu
tiek piešķirta valsts dotācija 700
000 eiro apmērā, kura sākumā
nonāk Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
budžetā, kura to attiecīgo darbu
veikšanai pārskaita VSIA “Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC). Savukārt
par to, kurā Daugavas vietā krastu
nostiprināšanas darbi veicami, lemj
komisija ar ļoti garu nosaukumu:
“Daugavas HES ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas
HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas koordinēšanas un līdzekļu izlietojuma
noteikšanas konsultatīvā komisija”.
Arī tas, konkrēti kurā vietā attiecīgajā gadā Daugavas krasts nostiprināms, ir minētās komisijas ziņā.

platumā. Toreiz Lielvārdes novada pašvaldības aicinājuma vēstuli
VARAM pieņēma zināšanai, atliekot jautājuma izskatīšanu uz vēlāku
laiku. Tagad tiek plānots, ka LVĢMC
turpinās Daugavas krasta nostiprināšanas darbus 285m garumā,
turpinot jau 2014.gadā nostiprināto posmu pie Dievukalna. Tiesa,
pagaidām skaidrības ne par būvdarbu izsākšanas brīdi, ne arī par
materiālu izvēli trūkst, jo vēl nav
sākušies projektēšanas darbi un
nav arī veikta iepirkuma procedūra.
Saskaņā ar LVĢMC projektu vadītāja
Guntara Krīgera teikto, pašreiz tiek
apzināta informācija par Daugavas
krastu mērniecības monitoringa
datiem.
Nostiprinājumu gaida
vairākas vietas
Lielvārdes novada pašvaldības
vides inženiere Sandra Pudāne
norāda, ka minētā 285 metru josla,
kuru paredzēts nostiprināt, ir ļoti īsa
un neietver visus tos Daugavas krasta punktus, kuros vērojama izteikta
erozija. Piemēram, Lielvārdes pilsētas centra daļā erozija upes krastus

skārusi Austriņu ielas, Skolas ielas,
Ausekļa ielas, Upes ielas un Dārza
ielas rajonos. Iedzīvotāju namīpašumus tā neapdraud, bet Daugavas
krastos esošā zemes platība gan
samazinās.
Ainavu arhitekte Irisa Janevica
teic, ka vissliktākā situācija ir Skolas
ielas galā pie vecās ambulances,
un, lai arī apsveicami, ka krastu
stiprināšana pie Dievukalna turpināsies, tomēr attiecībā pret visu
Lielvārdi tas ir ļoti maz. “Ir vietas,
kur Daugavas krasti izskatās ļoti
bēdīgi, un palika noruna, ka VARAM
pārstāvji tās vēlreiz apsekos no upes
puses, braucot ar laivu.”
Diemžēl dabas spēks izrādās stiprāks par cilvēka radītajiem stiprinājumiem, tādēļ ik pa laikam nepieciešama to atjaunošana. Kā piemēru
var minēt 2000. gadā veikto krasta
stiprināšanu pie Lielvārdes pilsdrupām, kad daļa krasta tika nosegta ar ģeotekstilu, bet pie ūdens
izveidota terase no akmeņiem un
zemes. Tomēr, neraugoties uz to, ik
pa laikam Daugavā ieveļas augsne,
akmeņi un arī koki.
Situāciju pašu spēkiem iespē-

jams glābt ar tādiem līdzekļiem,
kā būvgružu iebēršanu un koku un
krūmu stādīšanu, taču ir vietas, kur
ar šiem parastajiem krasta stiprināšanas paņēmieniem eroziju būtiski
iegrožot nevar.
Darbs nav bijis veltīgs
2014. gadā no iznīcības tika
paglābts senais Dievukalns, kurš
jau pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados šeit notikušo arheoloģisko izrakumu laikā bija vien
neliela daļa no kādreizējā zemesraga Rumbiņas kreisajā krastā
pie tās ietekas Daugavā iepretim
Lielvārdes pilskalnam. Dievukalnā
kopš 1. gadu tūkstoša pirms mūsu
ēras pastāvējusi nocietināta baltu
apmetne. Jau arheoloģisko izrakumu laikā ūdens līnija bija pievirzījusies tik tuvu kalna pakājei, ka ik
gadus dzelmē tika ieskalota daļa
no šīs unikālās vietas. Pēc krastu
nostiprināšanas šis obkekts nu ir
pamatīgi iekonservēts, un, kā savulaik solīja tā īstenotāji, turpmākos
50 gadus raizes neradīs.
2017. gadā tika nostiprināts arī
Daugavas krastu posms Laimdotas

ielas 26 apkaimē, un arī šim objektam dota 50 gadu garantija.
Irisa Janevica teic, ka krastu stiprināšana ar dolomīta bluķiem no
ainavas viedokļa ir tikai apsveicama. “Daugavai jau dolomīts ir organisks akmens, upe pati ir izgrauzusies cauri dolomītam un visiem
smilšakmens slāņiem, tas ir piederīgs Daugavai.” Tiesa, ja šajā vietā
vēlētos veidot promenādi, tad lielajām dolomīta šķembām būt jāuzber pāri smalkāka akmeņu frakcija. Tomēr būtiskākais ir fakts, ka arī
šajā posmā Daugavas krastu erozija
ir apturēta.
Arī VARAM pārstāvji, apsekojot
nostiprinājuma posmu, secināja, ka
darbs nav bijis veltīgs un erozijas process, kurš tiek monitorēts
vismaz reizi gadā, nostiprinātajos
Daugavas krastu posmos ir ievērojami samazinājies. Tiesa, posma pie
Dievukalna tālākai nostiprināšanai
plānots izmantot dolomītakmens
klučus, nevis laukameni kā 2014.
gadā veiktajā stiprinājumā. Jo, lai arī
laukamens ir visefektīvākais ilgmūžīgākais risinājums, tas tomēr ir arī
visdārgākais.
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Jūnija pašās beigās septiņas Latvijas Dabas fonda projekta "GrassLIFE" mobilā ganāmpulka aitas kopā ar jēriem tika
nogādātas uz Kaibalas salu Daugavā, Lielvārdes novadā. Uz
salas aitas noganīs aptuveni vienu hektāru dabiskās pļavas, tā
atjaunojot un uzturot Eiropas Savienības nozīmes biotopu "Sausi
zālāji kaļķainās augsnēs", kā arī pļavai piegulošo meža joslu.
Tā ir pirmā sala, kuras pļavu apsaimniekošanā iesaistījies LDF
mobilais ganāmpulks.
Latvijas Dabas fonda mobilajā
ganāmpulkā ir 70 liellopi un ap
200 aitas, kuras ganīšanas sezonas laikā tiek nogādātas dažādās
Latvijas malās, lai noganītu un tādā
veidā atjaunotu dabiskās pļavas. Tā
kā uz salas pļaušana un novākšana
ir iespējama tikai ar rokām, tad šeit
kā racionālākais variants tika izvēlēta ganīšana ar aitām.
Kaibalas sala ir daļa no īpaši aizsargājamās teritorijas “Daugava pie
Kaibalas” un šīs teritorijas dabas aizsardzības plānā paredzēta dabisko
pļavu atjaunošana uz tās. Tieši tāpēc
Lielvārdes novada pašvaldība uzrunāja Latvijas Dabas fondu sadarbībai, kas nu īstenojusies, un pirmo
reizi daļa no mobilā ganāmpulka
tiks nogādāta darbam uz salas.
Aitas Kaibalas salā uzturēsies visu
vasaru, un garām braucošie laivotāji varēs tās arī redzēt darbībā.
Latvijas Dabas fonda mobi-

Anitas Sakas foto

Latvijas Dabas fonda mobilais
ganāmpulks – uz Kaibalas salas Daugavā

lais ganāmpulks šovasar nogana
dabiskās pļavas daudzviet Latvijā
– Gaujas Nacionālajā parkā, Abavas
senlejā, Ziemeļgaujā, Vestienas
aizsargājamo ainavu apvidū,
Veclaicenē, Vecdaugavā, Raķupes
ielejā un citur. Šajās vairāk nekā
20 pļavās, kas ir gan valsts, gan
pašvaldības, gan privātajā īpašumā, plānots noganīt gandrīz 300
hektārus.
Mobilais ganāmpulks izveidots
LDF īstenotā projekta “GrassLIFE:
Zālāju atjaunošana un to dažādas
izmantošanas veicināšana” ietvaros. "GrassLIFE" ir ES LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansēts projekts, ko
īsteno Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Vides
risinājumu institūtu un 12 zemnieku saimniecībām visā Latvijā.
Vairāk par projektu: www.grasslife.lv.

Tirgus laukums atgriezies savā
vēsturiskajā vietā!
2020.gada 20.jūnijā Lielvārdes
Lāčplēša laukumā, kas tiek
dēvēts arī par Centra laukumu,
Līgo dienas tirdziņa ietvaros,
tika svinīgi atklāts jaunais tirgus laukums.
Jaunajā tirgus laukumā projekta ietvaros uzstādītas trīs slēgta
tipa tirgus nojumes, brīvi pieejams
ūdens krāns un publiskā tualete,
bet atpūtas zonu ar soliņiem papildina puķu kastes ar krāšņām ziedu
kompozīcijām!
Līgo tirdziņa atklāšanās dienā,
kā ierasts, pulcējās liels daudzums tirgoties un iepirkies gribētāju, valdīja omulīga rosība, bet
svētku noskaņu radīja un apmeklētājus ar muzikāliem un atraktīviem priekšnesumiem priecēja
vokāli dramatiski instrumentālā
grupa “ILGA”.
Projekts tika īstenots vietējās
rīcības grupas publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied
zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020
ietvaros, sadarbībā ar Lielvārdes
novada pašvaldību.

Aizritējis projekta “Brīvdabas
kino Lielvārdes novadā”
atklāšanas pasākums

26.jūnijā plkst.23:00 Kaibalas stadionā notika projekta “Brīvdabas kino Lielvārdes novadā” atklāšanas pasākums, kura laikā
tika demonstrēta režisora Jāņa Streiča filma “Limuzīns Jāņu
nakts krāsā”.

Tirgus laukuma atklāšanas pasākumā Lielvārdes novada domes
priekšsēdētāja Santa Ločmele atgā-

dināja, ka tirgus Lielvārdē atgriezies
savā vēsturiskajā laukumā, kur tas
savulaik bijis plaši apdzīvots.

Brīvdabas kino un kopā būšanas
prieku esam varējuši baudīt jau š.g.
jūnija sākumā, kad 7. un 12. jūnijā Rembates parkā tika izrādīta V.
Kairiša filma “Piļsāta pi upis”, pulcējot vien nelielu ārkārtējās situācijas
noteikto cilvēku skaitu. Kā arī 20.
jūnijā Jumpravas pagastā ar filmu
“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.
Vēlajā 26. jūnija vakarā Kaibalā
pulcējās prāvs kino mīļotāju
skaits, par ko Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa
Ločmele savā pasākuma atklāšanas runā izteica prieku un atzinību, piemetinot, ka kultūras pasākumi Kaibalā tiks organizēti arī
turpmāk! Jau pavisam drīz, 24.
jūlijā, Kaibalā pie Dzejas ozoliem
apmeklētājus priecēs mūziķi Laimis
Rācenājs, Ilze Grunte

un Andris Grunte brīvdabas vakara koncertā “Balāde par vīnu, mīlu
un raganām”.
Par nākamajiem brīvdabas
kino filmu seansiem sekojiet līdzi
informācijai www.lielvarde.lv.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.2020.gadam apakšpasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un vietējās rīcības grupas Publisko un privāto
partnerattiecību biedrības “Zied
zeme” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 20152020 ietvaros atbalstu.
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No šī gada jūlija Lielvārdes novada pašvaldības policijā darbu ir
uzsākusi Lielvārdes novada pašvaldības policijas vecākā inspektore nepilngadīgo lietās/ lietvede Karīna Zadvinska, kura bez
lietvedības pienākumiem turpmāk veiks preventīvos pasākumus
sadarbībā ar Lielvārdes novada izglītības iestādēm un valsts un
pašvaldību struktūrām, ar mērķi mazināt pārkāpumus bērnu un
pusaudžu vidū, kā arī veicināt izpratni par nepilngadīgo tiesībām,
pienākumiem un atbildību! Lielākais uzsvars šajā amatā tiks likts
tieši uz nepilngadīgo izglītošanu gan lekciju, gan pārrunu veidā,
kā arī ciešu sadarbību ar sociālajiem pedagogiem un Bāriņtiesu, lai
pēc iespējas mazinātu pārkāpumus bērnu un pusaudžu vidū.
Nu jau lielvārdiete Karīna
Zadvinska pēc jurisprudences studijām, kur iegūts maģistra grāds
tiesību zinātnēs, vēlējusies mainīt
līdzšinējo amatu banku jomā, lai
turpmāk dotu savu artavu sabiedrības atveseļošanā! Pieredze iepriekšējā amatā turpmāk palīdzēs kārtot
lietvedības jautājumus un iestrādnes sadarbībā ar klientiem palīdzēs risināt sensitīvos komunikācijas jautājumus ar bērniem un pusaudžiem, kā arī ar viņu vecākiem.
Karīna aicina ikvienu Lielvārdes
novada iedzīvotāju, bērnus un pus-

audžus, kā arī viņu vecākus griezties pēc palīdzības visos bērnu
un pusaudžu uzvedības jautājumos, kuros nepieciešama policijas
iejaukšanās gan tajos gadījumos,
kad pārkāpums jau konstatēts, gan
tajos, kad ir radušās tikai aizdomas par ļaunprātīgu rīcību. Pie tām
jāmin alkohola un narkotisko vielu
lietošana, huligānisms, sabiedriskās kārtības neievērošana, klaiņošana, iesaistīšanās bīstamās nodarbēs digitālajā vidē.
Inspektore darbosies arī Bērnu
tiesību aizsardzības grupā, kuru

pārstāv arī Lielvārdes novada pašvaldības struktūrvienības:
Bāriņtiesa, Sociālais dienests un
Izglītības nodaļa. Grupas uzdevums
ir izzināt nepilngadīgo lietu pārkāpumu cēloņus, pieņemt risinājumus un koriģēt nepilngadīgo uzvedību; grupas darbību nosaka MK
noteikumi Nr.545.
Arī Lielvārdes novada pašvaldības
policijas priekšnieks Artis Mundurs
uzsver, ka Lielvārdes novada pašvaldības policija izrādīs iniciatīvu ikvienā jautājumā, kurā būs jāaizstāv
bērnu tiesības un intereses, vai arī
jāveic pedagoģiskais darbs ar bērniem, kam ir tendence veikt pārkāpumus, taču to var panākt tikai
ciešā sadarbībā starp Lielvārdes
novada pašvaldības iestādēm,
struktūrvienībām un sociālajiem
pedagogiem, ar kuriem līdz šim
ir izveidojusies laba sadarbība!
No 1. jūlija ir pieņemts jauns administratīvās atbildības likums, kas
visiem policijas darbiniekiem ir
liels izaicinājums saistībā ar seviš-

ķās daļas neesamību un administratīvo pārkāpumu sastāvu iekļaušana nozaru likumos, piemēram,
Bērnu tiesību aizsardzības likums
papildināts ar jaunu XIII nodaļu
Administratīvie pārkāpumi bērnu
tiesību aizsardzības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā". Jāmin arī, ka naudas
soda apmērs ir izteikts naudas soda
vienībās.
Noslēgumā Karīna Zadvinska
teic: “Bērni ir dabiskais barometrs, kas atspoguļo to, kā mēs
dzīvojam kā ģimene, sabiedrība
un nācija kopumā, tādēļ nepieciešams nodrošināt bērniem tādus
apstākļus, kuros viņi pēc iespējas
labāk var attīstīt savu potenciālu,
lai vēlāk būtu gatavi dzīvot pilnvērtīgu pieauguša cilvēka dzīvi, un
tas ir iespējams savstarpēji sadarbojoties. Vecākiem ir jābūt atvērtiem runāt par cēloņiem, kuri ir
veicinājuši pārkāpumus un visām
iesaistītajām iestādēm ir savlaicīgi
jādalās ar informāciju, lai veicinātu

Anitas Sakas foto

Lielvārdes novada pašvaldības policijas vecākā inspektore nepilngadīgo
lietās Karīna Zadvinska: “Man rūp sabiedrības atveseļošana!”

turpmāka likumpārkāpuma neizdarīšanu, bet sabiedrībai kopumā ir
jābūt aktīvai. Aicinu iedzīvotājus ar
īpašu rūpību un gādību iesaistīties
sabiedrības atveseļošanā!”

Sagatavoja Anita Saka,

informācijas līdzekļu redaktore

Lielvārdes novada sociālais dienests Lielvārdes novada iedzīvotājiem sniedz
informāciju par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību
Ja persona vēlas saņemt sociālo palīdzību, vispirms ir jāaizpilda
iesniegums ar atļauju personas datus ievadīt pašvaldības sociālās
palīdzības informācijas sistēmā SOPA.
Ienākumu līmenis trūcīgas ģimeMinistru kabineta noteikumi Nr.
138 “Noteikumi par sociālo pakalpo- nes (personas) statusa noteikšanai
jumu un sociālās palīdzības saņemša- visā valstī ir vienāds līdz 128,06
nu” nosaka ka, lai, saņemtu sociālo eiro uz vienu personu ģimenē,
palīdzību, ģimene vai persona vēršas savukārt maznodrošinātas ģimenes
sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais (personas) statusu katra pašvaldība
dienests), uzrāda personas apliecinošu nosaka atsevišķi. Lielvārdes novadokumentu un iesniedz iesniegumu; dā maznodrošinātas ģimenes (perdarba devēja izziņu par darba samak- sonas) statusu piešķir, ja ienākumi
su par pilniem pēdējiem trim kalendā- nepārsniedz 250,00 eiro uz vienu
ra mēnešiem par katru saimnieciskās personu. Statusa piešķiršanai vērā
darbības veicēju ģimenē; izrakstus no tiek ņemti ienākumi pēc nodokļu
visu kopā dzīvojošo personu atvērta- nomaksas, kā arī personas īpašumi.
jiem kredītiestāžu vai pasta norēķi- Sociālais darbinieks informē pernu sistēmas kontiem par pilniem trim sonu par pabalstu veidiem, kādus
kalendāra mēnešiem; citus dokumen- iespējams saņemt ģimenēm (pertus (čekus, rēķinus u. c. dokumentus), sonām) ar trūcīgas vai maznodrošija tas nepieciešams lēmuma pieņem- nātas ģimenes (personas) statusu.
šanai un sociālās palīdzības piešķiršanai. Aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, Par sociālo rehabilitāciju
03.12.2019. ir stājušies spēkā
kur ar savu parakstu apliecina sniegtās
jauni MK noteikumi Nr. 578
informācijas patiesumu.

“Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem
sociālās rehabilitācijas institūcijā”.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā
Černobiļas AES seku likvidēšanas
dalībnieki, politiski represētās personas un personas ar funkcionēšanas traucējumiem saņem valsts
apmaksātu sociālo rehabilitāciju.
Izmaiņas Ministru kabineta
noteikumos nosaka, ka personas ar
funkcionēšanas traucējumiem sociālo rehabilitāciju var saņemt pēc
valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas
pabeigšanas stacionārā (turpmākmedicīniskā rehabilitācija), ja ārstniecības iestāde izrakstā no stacionāra ir rekomendējusi saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.
Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībnieki sociālo rehabilitāciju var saņemt reizi gadā, ne ātrāk
kā gadu pēc iepriekšējā pakalpo-

juma beigām. Politiski represētās
personas sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu var saņemt reizi divos
gados, ne ātrāk kā divus gadus pēc
iepriekšējā pakalpojuma saņemšanas beigām, ģimenes ārsta izrakstu no pacienta kartes un pārējos dokumentus(iesniegumu, ČAES
dalībnieka apliecību u.c.) iesniedzot
sociālajā dienestā.
Par profesionālo rehabilitāciju
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) un Jūrmalas profesionālā vidusskola nodrošina profesionālo rehabilitāciju personām ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti
apgūt jaunu profesiju vai pilnveidot savas profesionālās zināšanas
un prasmes. Pieteikties profesionālajai rehabilitācijai var personas
līdz pensijas vecuma sasniegšanai.
Vide SIVA ir piemērota personām
ar kustību traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā.

Profesionālā rehabilitācija ietver
šādas darbības: profesionālās piemērotības noteikšana, profesionālās kvalifikācijas iegūšana, individuālā sociālā rehabilitācija un atbalsta sniegšana iekārtošanai darbā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas.
Personām ar invaliditāti vai
prognozējamo invaliditāti studiju
vai mācību laikā SIVA koledžā vai
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā
valsts apmaksā: izglītības programmas, ārsta , psihologa , fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas
un nodarbības, dzīvošanu dienesta viesnīcā, ēdināšanu, cilvēkiem
ar dzirdes traucējumiem- surdotulkošanu, auto vadīšanas apmācības. Par iespēju pieteikties profesionālajai rehabilitācijai informāciju
sniegs Sociālajā dienestā sociālā
darbiniece pa tālruni 28681334.

Sagatavoja Vita Pole,
Lielvārdes novada Sociālā
dienesta juriste

Lai bērniem būtu droša vasara
Sākoties skolēnu brīvlaikam, bieži vien bērni mājās paliek vieni. Diemžēl vasara ir tas gadalaiks,
kad bērni gūst dažādas traumas. Kā rīkoties, lai pasargātu savu bērnu brīžos, kad vecāki nav blakus?
Ieteikumi:
- Nekad neatstājiet mazu bērnu
istabā, kurā ir atvērts logs vai balkona durvis, kaut arī šķiet, ka uz
palodzes bērns nekādi nespēj
nokļūt.
- Ja bērniem ir pieejams batuts,
tam noteikti būtu jābūt ar drošības
tīklu, batuta atsperēm jābūt pārklātām. Neļaujiet vienlaikus vairākiem bērniem tajā lēkāt, lai arī
cik prātīgi un uzmanīgi viņi būtu.
Mediķi batutus ierindo starp bīstamākajām bērnu izklaidēm! Tā kā
batutā iespējams gūt dažādas un
pat smagas traumas, bērni batutā
drīkst atrasties tikai tad, ja blakus ir
pieaugušais.
- Nekad neļaujiet bērnam atrasties pie ūdens bez pieaugušā klātbūtnes. Pieskatot bērnus peldēša-

nās laikā, nelietojiet mobilo tālruni,
jo, pat uz mirkli novērsta uzmanība var būt liktenīga – noslīkšana notiek ātri un klusi. Ideāli, ja
gan pieaugušie, gan bērni ir apguvuši pirmās palīdzības sniegšanas
pamatus. Materiāli par drošību uz
ūdens un pirmo palīdzību atrodami arī internetā, piemēram: http://
www.nmpd.gov.lv/nmpd/padomi/
drosiba_uz_udens/?page=0&doc=807&ins_print=1.
- Regulāri ar bērniem pārrunājiet to, cik ilgi bērns drīkst atrasties
saulē, kā bērns var kontrolēt to, cik
ilgi viņš atrodas saulē. Nekad neatstājiet bērnu vienu automašīnā, pat,
ja jūs „uz mirkli ieskrieniet veikalā”, jo automašīnas salons uzkarst
ļoti ātri. Staigājot ar mazuli, kas

atrodas ratiņos, karstā laikā vēlams
pastaigām izvēlēties ēnainas vietas,
nepārklāt bērna ratiņus pat ar plānu
audumu. Ja bērns ratiņos guļ ārā,
ratiņiem jābūt novietotiem ēnā, un
ik pa laikam jāpārliecinās, vai tiem
virsū nav sākusi spīdēt saule.
- Ja bērns brauc ar velosipēdu, noteikti jālieto aizsargķivere.
Atsākoties velo sezonai, ar bērnu
jāizrunā visi drošības nosacījumi,
ceļu satiksmes noteikumi (var skatīt: http://berniem.csdd.lv/content/
index.php/satiksmes-drosiba/velosipedu-vaditaji/velobrauceja-iespejas ).
- Pārrunājiet ar bērniem, kā
rīkoties, ja uz ielas bērnu uzrunā
svešs cilvēks. Īsa videofilma, kas
var palīdzēt sarunā ar bērnu: http://

www.dzimba.lv/lv/berna-personiska-drosiba-saskarsme-ar-svesiniekiem-uz-ielas/.
- Bērns līdz 7 gadu vecumam
nekad nav atstājams viens, ne
tikai tādēļ, ka to liedz likums, bet
tādēļ, ka bērns līdz septiņu gadu
vecumam pilnībā nespēj izvērtēt savas rīcības sekas, riskus, var
nespēt adekvāti rīkoties bīstamās
situācijās.
- Pēc likuma bērnus pieskatīt
var personas no trīspadsmit gadu
vecuma, bet, pirms atstāt jaunākos bērnus vecākas māsas vai brāļa
uzraudzībā, būtiski jāizvērtē, vai šis
pusaudzis spēj uzņemties atbildību
par jaunākajiem bērniem. Arī pusaudzis ir tikai bērns un ne vienmēr
spēj spriest un rīkoties kā pieaugušais, īpaši krīzes situācijās.
Noteikti ar bērniem pārrunājiet
to, ko darīt, ja kaut kas ir noticis:
- parādiet, kā ātri sazvanīt glāb-

šanas dienestu – 112, uzlieciet lapiņas ar šo tālruņa numuru visās
telpās;
- ja iespējams, atrodiet kādu
pieaugušo pie kā bērni var meklēt palīdzību vecāku prombūtnē,
piemēram, sarunājiet ar kaimiņos
dzīvojošo senioru, ka īpašos krīzes
gadījumos jūsu bērni skries pie viņa
lūgt palīdzību.
Lūdzam arī līdzcilvēkus, gadījumos, kad redzat, ka bērns vai bērni
ir bīstamās vai potenciāli bīstamas
situācijās, neignorēt to – runāt ar
pašiem bērniem par redzēto, ja
iespējams, informēt bērnu vecākus.
Plaša informācija par bērnu drošību vasarā: https://www.vm.gov.
lv/lv/tava_veseliba/ieteikumi_
bernu_drosibai_vasara/?print.

Evija Rutmane,

sociālā darbiniece darbā
ar ģimenēm un bērniem
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11. jūlijā Rembates parkā
norisinājās cikla “Goda krēslu
stāsti” 2.pasākums, kas
šoreiz bija veltīts diriģentam
Paulam Kveldem.
Paulam Kveldem veltītais Goda
krēsls ir pirmais no pieciem Goda
krēsliem, kas Rembates parkā
uzstādīti nozīmīgām Lielvārdes
novada personībām. Paula Kveldes
Goda krēsls pretī estrādei uz
Spīdalas saliņas tika uzstādīts 2015.
gadā. Šogad krēsls atjaunots, un
Lielvārdes novada Kultūras centra
senioru kora “Kamene” dalībnieki
varēja kavēties atmiņās un nofotografēties pie sava bijušā diriģenta
Goda krēsla.
Pauls Kvelde no 2003. līdz 2014.
gadam strādājis kā senioru kora
“Kamene” diriģents, bet no 1951.
līdz 1972.gadam diriģējis kādreizējā kolhoza “Lāčplēsis” jaukto kori.
Cikla “Goda krēslu stāsti” pasākuma ietvaros norisinājās senioru kora
“Kamene” koncerts. Abus kora diriģentus – Antoniju Kleperi un Gunāru
Jākobsonu – savulaik uzrunājis un
aicinājis strādāt ar kori Pauls Kvelde.
“Esmu ļoti pateicīgs par uzticēšanos, ka kora mākslinieciskais
vadītājs Pauls Kvelde man palīdzēja iejusties kolektīvā. Viņš nekad
nejaucās otra diriģenta jeb kormeistara dabā, uzskatīdams, ka

Anitas Sakas foto

Lielvārdē pasākumu ciklā “Goda krēslu stāsti”
atceras izcilo diriģentu Paulu Kveldi

darām vienu darbu. Ja bija nepieciešams izteikt savu vēlmi, viņš
to darīja ļoti taktiski un asprātīgi.
Pauls Kvelde bija ievērojis, ka man
ir lēni tempi dziesmu interpretācijās. Vēl tagad ar smaidu atceros
viņa teikto: “Es zinu divus diriģentus – Edgaru Račevski, kuram viss
ir par ātru, un Gunāru Jākobsonu,
kuram viss ir par lēnu!”.”
Pasākuma laikā klātesošie ierakstos varēja dzirdēt ne tikai senioru
kora “Kamene” kormeistara Gunāra
Jākobsona, bet arī Paula Kveldes
brāļa meitas Ilzes Kreišmanes un
Māras Jakubovskas – grāmatas
autores par Paulu Kveldi – atmiņu
ierakstus.

“Kad Paulam Kveldem jautāja
kaut ko par Lielvārdi, viņa redzējums bija daudz plašāks, nekā daudziem citiem, kas aprobežojas tikai
ar savu darāmo. Viņu interesēja ne
tikai kormūzika un mūzika kopumā. Pauls Kvelde spēja saskatīt ne
tikai savu kori, bet visu Lielvārdi,”
atklāj Paula Kveldes brāļa meita
Ilze Kreišmane.
Savukārt
rakstniece
Māra
Jakubovska savu pirmo iepazīšanos ar izcilo diriģentu atceras
kā lauksaimniecības preču veikala pastāvīgo pircēju, kurš regulāri
pie viņas pirka minerālmēslus un
augu aizsardzības līdzekļus savam
dārzam, jo Pauls Kvelde bija arī

Sportisko aktivitāšu
“Vasaras Sports 2020” rezultāti

Īsi pirms Līgo svētkiem, 22. jūnijā, pie Lielvārdes novada Sporta centra norisinājās sportiskas aktivitātes “Vasaras Sports 2020”. Šīs bija pirmās oficiālās sacensības pēc atļaušanas tās rīkot.
Ielu basketbols
Ielu basketbola formāts šoreiz bija 2 pret 2. 10
komandu konkurencē visaugstāko vietu ieguva “ Avotu
Reprezent” (Tomass Sparāns, Artūrs Pokšāns), 2. vietā
“Oga” (Ervīns Torsters, Aigars Delvers), 3.vieta “Mitrie”
(Niks Buraks, Kristaps Pugačs).
Smilšu volejbols
Smišu volejbolā šoreiz piedalījās 17 komandas:
1. vietā “EJ Sporto” (Emīls Josts, Mārtiņš Strauss),
2.vietā “Latvieši” (Mārtiņš Bite, Kristaps Skudra),
3.vietā “Makita” (Ralfs Raitis Tiltiņš, Adrians Jirjens).

Teniss
Paralēli šiem komandu sportiem norisinājās Vasaras
Saulgriežu tenisa turnīrs. Kopā 15 dalībnieki uz trim
tenisa laukumiem noskaidroja labākos.
Dāmu turnīrā uzvarēja Dace Kārkliņa, vīriešu “Lucky
looser” uzvarētājs Valters Silanaglis, vīriešu turnīra
uzvarētājs Daumants Lūsa.
Paldies sportistiem un organizētājiem, lai kustība
neizsīkst!

Agris Pikšens,

biedrības “Visa Veida Kustība”
vadītājs

"Visa Veida Kustības" festivāls
31. jūlija vakarā, plkst. 18:00 Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas stadionā tiks dots starts 24
stundu skrējienam – stadionā ik pēc stundas, mainoties
skrējējiem, stafetes kociņš ceļos pa apli līdz 1. augusta
plkst. 18:00 vakarā.
24 "Visa Veida Kustības" aktīvisti katrs savā stundā

veiks nepārtrauktu skrējienu. Tiek gaidīti atbalstītāji
un līdzjutēji, jebkurš var pievienoties skrējējiem, gan
dienā, gan naktī. Jaunākā informācija par šo pasākumu iegūstama Facebook/ Visa Veida Kustība grupā.
Organizatori plāno dažādus pārsteigumus un aktivitātes.

aizrautīgs dārznieks. Vēlāk jau abi
satikās pavisam citā statusā – kā
grāmatas autore un apraksta varonis. Arī grāmatas “Pauls Kvelde.
Diriģents. Dārznieks” nosaukumā
ietverts viņa vaļasprieks – dārzkopība. “Kaut gan viņš bija ienācējs,
Lielvārdē tika pieņemts un atzīts
par savējo,” atzīst M.Jakubovska.
Visas dienas garumā pie Lielvārdes
novada Kultūras centra pasākuma apmeklētāji varēja piedalīties
radošajās darbnīcās – pagatavot
rupjmaizi ar tomātiem un zaļumiem, izgatavot piespraudes no
ziediem, kā arī pēc fotogrāfijām
atpazīt puķu un ogu nosaukumus.
“Šādu radošo darbnīcu temati-

ku izvēlējāmies tāpēc, ka Pauls
Kvelde bija ne tikai diriģents, bet
arī dārznieks. Uz kora mēģinājumiem bieži vien nāca ar tomātiem
un sīpoliem no sava dārza,” zina
teikt Lielvārdes novada Kultūras
centra kultūras projektu vadītāja
Līga Cerbule.
Pie Lielvārdes novada Kultūras
centra bija apskatāma arī foto
izstāde, kurā attēloti Paula Kveldes
dzīves notikumi.
26.jūlijā Rembates parkā notiks
jau trešais cikla “Goda krēslu stāsti” pasākums, kas būs veltīts dramaturgam Gunāram Priedem.
Informācijas avots
“www.ogrenet.lv”

Skrējiens “Pa Saulei”
Kopš jūnija sākuma katru trešdienu plkst. 19:30 Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolas stadionā biedrība “Visa Veida Kustība” kopā
ar Lielvārdes novada Sporta centru un Lielvārdes novada pašvaldību rīko 20 minūšu skrējienu “Pa Saulei”, kurā aicināts piedalīties
ikviens, kam patīk kustēties!
Pirmie trīs skrējiena posmi notika
attālināti – skrienot, ejot vai nūjojot sev izvēlētā vietā un laikā, krājot apļus un rezultātu sūtot izmantojot "Whats App" aplikāciju uz
tālruni 29571247. Arī turpmāk,
ja nav iespējas piedalīties klātienes posmos, rezultātus var sūtīt uz
norādīto numuru Agrim Pikšenam
(Pievienojot Endomondo vai citā
aplikācijā fiksēto maršrutu).
Visi dalībnieki, kas, piedaloties klātienes posmos, kopā būs noskrējuši/
nogājuši 100 apļus, tiks apbalvoti ar
organizatoru sarūpētām medaļām.
Dalībniekiem, kas piedalās attālināti,
lai iegūtu medaļu jāsakrāj 130 apļi.
Katru trešdienu tiek izlozēts viens
no klātienes dalībniekiem, kurš fināla posmā (augusta beigās) saņems
balvu. Kopā visi dalībnieki ir jau
noskrējuši 4820 apļus.
Sacensības pulcē prāvu sportistu
pulku – 84 skrējējus.
Kopvērtējumā pēc 6 posmiem
vadībā ir Dāvis Eglītis, sieviešu
grupā – Agita Kaļva.
No lielvārdietēm labākais rezultāts šobrīd ir Katrīnai Kalniņai.
Katrīna Kalniņa: “Cik es sevi
atceros, es nekad nevarēju mierīgi nosēdēt malā. Sports ir tā lieta,
bez kā nevaru iztikt. Skriešana ir
mans hobijs, brīdis tikai sev un
savām domām. Sākot skriet, es
nekad nezinu, cik daudz skriešu.

Citreiz mans mērķis ir noskriet konkrētu kilometru daudzumu, bet citu
dienu atkal skrienu konkrētu laiku.
Skrējiens “Pa Saulei” ir mana cīņa
ar sevi. Katru reizi gribas skriet tikpat labi vai pat labāk. Katru nedēļu gaidu trešdienu, jo zinu, ka būs
tās 20 min., kurās izlieku visu sevi.
Nemaz nerunājot par to foršo kopā
būšanu ar citiem, kam sporta aktivitātes arī ir daļa no ikdienas. Nav
jau svarīgi, cik ātri tu skrien vai cik
daudz kilometru tu vari pieveikt.
Manuprāt, svarīgi ir tas, ka tu kusties un tas tev sagādā prieku.”
Dāvis Eglītis: “Skrējienā “Pa saulei” piedalos otro gadu. Piedalīties
šajā skrējienā ieteica kaimiņiene
Liene. Brīvajā laikā bieži sportoju,
tāpēc šis skrējiens ir iespēja labi
pavadīt brīvo laiku. Gandarījums
par paveikto motivē nepadoties un
sportot turpmāk.”
Skriešanas virziens stadionos
ierasti ir bijis pretējs pulksteņrādītāja virzienam, bet skrējienā “Pa
Saulei” dalībnieki pārvietojas pulksteņrādītāja virzienā – Saules ceļa
virzienā. Gandarījums pēc izkustēšanās ir liels, un ja katru trešdienu
noskrieto apļu skaits palielinās, tad
ir dubultprieks. Uz tikšanos iknedēļas skrējienā “Pa saulei”!

Inga Orlova,

biedrības "Visa Veida Kustība"
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Lielvārdē

Svētki
Lielvārdes novadā
Lielvārdes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā
24.07.2020. plkst. 18.00 Ekumēniskais dievkalpojums.
Kaibalas stadionā
24.07.2020. plkst. 21.00
Koncerts “Balāde par vīnu, mīlu
un raganām”.
Poētiskas fantāzijas, ilgas, sāpes,
slāpes, svētlaimīgs prieks – mīlestības krāsu dažādais spektrs izdziedāts koncertā deviņās valodās ar
deviņiem mūzikas instrumentiem.
14.08.2020., plkst. 22.00,
brīvdabas kino – filma “Maestro”.
Režisora Pētera Krilova 1990.
gadā uzņemtā filma MAESTRO ar
mūsu visu mīļoto Eduardu Pāvulu
galvenajā komiskajā lomā. Filma
veidota pēc Anšlava Eglīša tāda
paša nosaukuma stāsta un vēsta
par komiskajiem atgadījumiem
ar slavenu mākslinieku, kurš

vairāk ieinteresēts nesātīgā dzīves
baudīšanā.
Lielvārdē, Lāčplēša laukumā
25.07.2020. plkst. 9.00-14.00
Amatnieku tirdziņš sadarbībā
ar Lielvārdes novada Uzņēmēju
biedrību un Lielvārdes novada
tūrisma informācijas centru.
Spīdalās saliņā
25.07.2020. Plkst. 12.00
Valmieras kinostudijas izrāde
bērniem “Supervaronis kapteinis
Apakšbiksis”.
25.07.2020. plkst. 18.00
Muzikāli izklaidējoša koncertprogramma ar Valmieras drāmas
teātra dziedošo aktieru apvienību
“Žerāri”. Piedalās Imants Strads,
Ģirts Rāviņš un Emīls Zilberts.
Dziesmas un humora pilnie
stāsti atraktīvo aktieru izpildījumā
sniegs pozitīvas emocijas uz ilgu
laiku, tieši tādēļ šo var dēvēt par
laba garastāvokļa apvienību. Jubilejas tūres koncertos labs garastāvoklis garantēts visai ģimenei!
25. 07. 2020. plkst. 23.00
čella mūzikas “Saulrieta koncerts”

LIELVĀRDES NOVADA KULTŪRAS CENTRS (LdNKC)
aicina pieteikties pretendentus uz četru amatu
vakancēm uz nenoteiktu laiku
LdNKC folkloras kopas “Josta” vadītājs
Profesionālās kvalifikācijas prasības: nozarei atbilstoša izglītība, pieredze
darbā ar folkloras kopu.
Darba vieta Lielvārdes novada Kultūras centrā.
Atalgojums – 6.10 EUR apmērā par katru faktiski nostrādāto stundu.
LdNKC jauniešu deju kolektīva “Pūpolītis” koncertmeistars
Profesionālās kvalifikācijas prasības: nozarei atbilstoša izglītība, pieredze
darbā ar deju kolektīvu.
Darba vieta Lielvārdes novada Kultūras centrā.
Atalgojums – 5.00 EUR apmērā par katru faktiski nostrādāto stundu.
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2020.gada
10.augustam elektroniski: rita.voitina@lielvarde.lv, pa pastu (adrese: Parka
iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070), vai nodot personīgi LdNKC, uz
aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC folkloras kopas “Josta” vadītājs” vai
“LdNKC jauniešu deju kolektīva “Pūpolītis” koncertmeistars” amatam.
Uzziņas pa tālruni 29216548 Ruta Dumpe, direktora vietniece pamatdarbības jautājumos.
Lēdmanes tautas nama senioru deju kolektīva “Lēdmane” vadītājs
Profesionālās kvalifikācijas prasības:
1) nozarei atbilstoša izglītība, pieredze darbā ar deju kolektīvu.
2) profesionālā pieredze darbā ar deju kolektīvu vai līdzīga rakstura
radošā, organizatoriskā
vai izglītojošā darbā;
3) profesionālas zināšanas un prasme – plānot, organizēt darbu atbilstošam uzdevumam, spēja pieņemt lēmumus, kultūras jomas ētiskās normas un darba aizsardzību;
4) vispārīgās zināšanas un prasmes – labas organizatora spējas, saskar
smes spējas,
komunikācijas prasmes, radošās idejas, sadarboties, strādāt komandā.
Darba vieta Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienībā Lēdmanes
tautas namā.
Atalgojums – 6.40 EUR apmērā par katru faktiski nostrādāto stundu;
Pieteikumu vakancei (CV, motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt līdz 2020.
gada 10.augustam elektroniski: rita.voitina@lielvarde.lv, pa pastu (adrese:
Parka iela 3, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070), vai nodot personīgi
LdNKC uz aploksnes norādot “Pieteikums LdNKC Lēdmanes tautas nama
senioru deju kolektīva “Lēdmane” mākslinieciskā vadītāja amatam”.
Uzziņas pa tālruni 27802681, Inese Nereta , LdNKC Lēdmanes tautas
nama vadītāja.

Aicinām darbā sētnieku Lielvārdes novada Mūzikas un
mākslas skolā, Lielvārdē, Dravnieku ielā

Pienākumi:
- kārtīgi un savlaicīgi veikt apsaimniekojamā objekta pieguļošās teritorijas uzkopšanu.
Piedāvājam
- sociālās garantijas;
- darba inventāru;
- darbs darba dienās;
- darba grafiks savstarpēji vienojoties;
- darba slodze – 0,35;
- darba samaksa – 450 EUR bruto (par pilnu slodzi).
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 29420817!
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Mūziķis Mareks Radzēvičs, kas
izdevis divus albumus – “Romantic
Cello” un “Burn On the Stage”, kā
arī koncertējis Vācijā, Skandināvijas valstīs un citviet Eiropā.
15.08.2020., plkst. 21.00,
Koncerts “Saulrieta dziesmas”.
Biļetes cena 15.00 EUR.
Divi izcili un harizmātiski latviešu komponisti Jānis Lūsēns
un Mārtiņš Brauns pie klausītājiem dodas ar unikālu noskaņu
koncertu “Saulrieta dziesmas”.
Viņiem pievienojušies arī lieliskie
dziedātāji Zigfrīds Muktupāvels un
Ieva Sutugova.
Rembates parkā
25.07.2020. plkst. 13.00-16.00,
· “Iepazīsti Zemessardzi” kopā ar
Zemessardzes 54.inženiertehnisko
bataljonu.
· Stafetes un sportiskās aktivitātes kopā ar biedrību “Visa veida
kustība”.
· “Ģimeņu parks”, kas piedāvās
Atraktīvas stafetes ģimenēm,
radošo bērnu pilsētiņu (sejiņu
apgleznošana, eksperimentu
darbnīca), tēvu - dēlu sacensības,
mātes – meitu sacensības, bērnu
skrējiens.
· Šūpuļtīklu apgleznošana.
· Lielās spēles- “Riču-raču” un
“Cirks”.
26.07.2020., plkst. 15.00-20.00,
pasākumu sērijas “Goda Krēslu
stāsti” trešais stāsts Gunārs Priede
Plkst. 18.00 Tērvetes amatierteātris “Trīne” ar Gunāra Priedes
izrādi “Zilā”.

15.08.2020., plkst. 10.00-17.00,
Pasākumu sērijas “Goda Krēslu
stāsti” ceturtais stāsts Vera un
Arveds Paegles.
Edgara Kauliņa Lielvārdes
vidusskolas stadionā
31.07.2020. plkst. 18:00
"Visa Veida Kustības" festivāls.
Lielvārdes stadionā tiks dots
starts 24 stundu skrējienam – stadionā ik pēc stundas, mainoties
skrējējiem, stafetes kociņš ceļos
pa apli līdz 1. augusta plkst. 18:00
vakarā.

Lēdmanē
Pie Lēdmanes tautas nama
17. jūlijs, plkst. 19.00 koncerts
“Nāc man līdz”. Koncerts “Nāc
man līdz” norisināsies Lielvārdes
novada svētku ietvaros. Dziesmu
valdzinošā vasaras gājienā aicinās
Inese Nereta (vokāls), Ilze Krapauska (flauta) un Aldis Andersons (taustiņinstrumenti).
18. jūlijs plkst. 19:00 “Stand up
Comedy” žanra izrāde – koncertprogramma “Pūt un Palaid”!
Pūšaminstrumentu izgudrotāja
Vaira Nartiša jautra instrumentālā
“Stand up Comedy” žanra izrāde
– koncertprogramma “Pūt un
Palaid!” norisināsies Lielvārdes
novada svētku ietvaros.
Pie Lēdmanes
tirdzniecības centra
18.07.2020., plkst. 15:00 Vasarvidus gadatirgus.

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

Nākamais
„Lielvārdes Novada Ziņu”
numurs iznāks
2020. gada 20. augustā.
Materiālu iesūtīšanas
termiņš – 10. augusts.

„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
jūnijā Lielvārdes novada
dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētos jaundzimušos:
Lielvārdes pilsētā –
Fēbe, Harijs.
2020. gada jūnijā Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrētas divas laulības,
no kurām viena Lielvārdes
evaņģēliski luteriskā draudzē.

Mobilais mamogrāfs aicina veikt
mamogrāfijas izmeklējumus
"Veselības centrs 4" Mobilais mamogrāfs aicina veikt mamogrāfijas
izmeklējumus Raiņa ielā 5, Lielvārdē, pie poliklīnikas, š.g. 24.jūlijā.
UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA,
tālrunis 27 86 66 55.
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir BEZ
MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – par maksu.

Kapusvētku dievkalpojumi
Lielvārdes novadā
Lielvārdes Lāčplēša kapsētā:

2020. gada jūnijā Lielvārdes
novada dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti miršanas gadījumi:
Lielvārdes pilsētā:
Jānis Rāzna, dzim. 1940.g.,
Jekaterina Baziļeviča,
dzim. 1925.g.,
Elvīra Grūbe, dzim. 1958.g.,
Brigita Mazkalniņa,
dzim. 1937.g.,
Guna Martinsone,
dzim. 1938.g.,
Jumpravas pagastā:
Aleksandrs Lovnieks,
dzim. 1934.g.,
Anna Jaunzeme, dzim. 1925.g.,
Iveta Ambarova, dzim. 1974.g.

2.augustā plkst. 14:00 luterāņu mācītāja vadīts
dievkalpojums un mirušo pieminēšana.

Lielvārdes katoļu kapsētā:

2.augustā plkst. 11:00 katoļu priestera vadīta sv. Mise
(stipra lietus gadījumā – baznīcā);
plkst. 13:00 Vesperes un Procesija par mirušajiem.
Noslēgumā tiks dota svētība bērniem un jauniešiem.
Pēc dievkalpojuma būs jaunuzstādīto
pieminekļu un kapu krustu pasvētīšana.

Līdzjūtība
Ir skumjas,
kas acīs asaras rieš,
Ir atmiņas,
kas visu dzīvi silda.
(A. Skujiņa)

Jumpravas kapsētā:

9.augustā plkst. 15:00 katoļu priestera vadīta
sv. Mise un aizlūgums par mirušajiem.

Lēdmanes kapsētā:

29.augustā plkst. 15:30 katoļu priestera vadīta sv. Mise.

Piektdien, 24. jūlijā plkst. 18:00 Lielvārdes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā notiks Lielvārdes svētku ekumenisks
dievkalpojums, kuru vadīs tradicionālo kristīgo konfesiju
Lielvārdes draudžu garīdznieki
Pēc dievkalpojuma Jūs esat
mīļi aicināti uz koncertu – duets
„Viņi divi” – Ainārs Eidons, ģitāra,
balss, un Sabīne Zaķe, balss.
Svētkos pateiksimies Dievam
par mūsu mīļo Lielvārdi un
cilvēkiem, par svētību un sirds
gudrību darbos un dzīvē!

Skumju brīdī esam kopā
ar kolēģi Benitu, mammu
mūžībā pavadot.
Jumpravas pamatskolas
kolektīvs

PATEICĪBA

Lielvārdes novada Invalīdu biedrība izsaka lielu pateicību
Mārim Mālmeisteram un Pēterim Vilcānam par ziedotajām pārtikas
pakām Covid – 19 ārkārtas situācijas laikā.
Lielvārdes novada Invalīdu biedrības vadītāja Vija Dzērve

