
KULTŪRAS UN CITAS NORISES LIELVĀRDES NOVADĀ 

MAIJS  2015 
LIELVĀRDĒ 
01.05 17.00 Deju kolektīva “Lāčplēsis” 50 gadu jubilejas koncerti “Laika raksti”. 
02.05 18.00 Koncertos piedalās visu laiku un paaudžu dejotāji no kolektīva dibināšanas sākuma - 
kultūras namā TDA “Lāčplēsis” bijušie dejotāji un VPDK dažādu sastāvu dejotāji. 
         Biļetes cena EUR 3.00 – 7.00 

07.05 16.00 – 18.00 Eiropas jaunatnes nedēļai veltīts pasākums “Pasaulē tālu prom”. 
kultūras namā Novada jauniešiem būs iespēja uzzināt par jauniešu iespējām studēt Latvijā un ārzemēs, doties 

mācību apmaiņas programmās ārzemēs, par iespējām, ko sniedz Eiropas Brīvprātīgais darbs, kā arī 

par ieteikumiem kā izmantot couchsurfing jeb dīvānu sērfošanu un autostopēšanu. 

08.-22.05  Lielvārdes un Ķeguma novadu skolu bērnu mājturības un vizuālās mākslas darbu izstāde  
kultūras namā “Sirdspuksti”. 
09.05 10.00 – 15.00 Lielvārdes Amatnieku brālība un Lielvārdes jostu audēju kopa uzsāk īstenot 
projektu 

“100 tautastērpi Latvijas simtgadei”. Projekta ideja – Latvijas 100gadē ietērpsim ģimeni goda 

tērpā. Pirmā lekcija – seminārs: “Latviešu tradicionālās jostas, Lielvārdes jostas raksta kompozīcija, 

darināšanas tradīcijas. Praktiskās daļas demonstrējums – jostas velku uzvilkšana un iekārtošana 

aušanai. Lekciju vadīs Dr. hist. Anete Karlsone, LU Latvijas vēstures institūta Etnoloģijas pētniece, 

grāmatas “Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis” autore, jostu audēja un pētniece.  Pieteikties pa 

tālr. 27144044 (Edīte) vai e-pastā: lielvardes-amatnieki@inbox.lv.  Dalības maksa 

EUR 3 

10.00 12.00  Valmieras kinostudijas izrāde bērniem “Dusmīgie putni”- kultūras namā.  Biļetes cena EUR 2 

14.05 14.00 Lielvārdes novada skolu olimpiāžu un konkursu uzvarētāju godināšanas pasākums. 
kultūras namā        

15.05 18.00 Lindas Kukares – Aldersones grāmatas “Piedzīvojumi Lielmežā” atvēršanas ballīte. 
Lielvārdes grāmatnīcā 

16.05 10.00 – 22.00 Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Ogres novadu amatierteātru skate – kultūras namā. 

17.05 10.00 – 21.00  
24.05 16.00 Komponista Jāņa Ābola 60. dzimšanas dienas atceres koncerts “Vēlreiz tiksimies”. 
kultūras namā           
30.05 19.00 Lielvārdes novada Sporta laureāts – kultūras namā. 

31.05  REMBATES PARKA SVĒTKI: 
 13.00 Lielkoncerts “Ceļā uz XI Latvijas Skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem”. 
  Piedalās novada mūzikas skolu, izglītības un kultūras iestāžu bērnu un jauniešu kolektīvi. 

 15.00 Lielvārdes novada bērnu amatierkolektīvu un izglītības iestāžu talantu priekšnesumi. 
 16.00 Oriģinālu un neaizmirstamu programmu sniegs burvju mākslinieks, žonglieris, ekvilibrists, 
  mīms, klauns un profesionāls cirka mākslinieks Džems. 

15.00 un 17.00Animācijas filmu programma “Multenītes pavasarī”. 
 19.00 Grupas “MUSIQQ” koncerts.     Biļetes cena EUR 5 

  Visas dienas garumā darbosies radošās darbnīcas, atrakcijas, lielspēles. 

JUMPRAVĀ 
No 05.05 Jumpravas mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde - kultūras 

namā. 
09.05 18.00 Jauniešu deju kolektīva “Jumpraviņa” 85 gadu jubilejas koncerts “Dancī dzimu, dancī 
augu, 
kultūras namā dancojot vecs paliku”!      Biļetes cena EUR 1 

10.05 16.00 Dāvana māmiņām “Jūs jau sen to esat pelnījušas!” Kamēr bērni izklaidēsies, vērojot 
animāci- 
kultūras namā jas filmu programmu “Multenītes pavasarī” un ejot rotaļās, māmiņas mācīsies atklāt 
skaistu- 

ma noslēpumus kopā ar jauko Martu Ābeli, kas darbojusies kā stiliste un grimētāja Latvijas 
TV, dažādos reklāmas projektos, pasākumos, foto sesijās, kino projektos un TV šovos. 
Pieteikšanās pa tālr. 65057616 vai e-pastā: knjumprava@lielvarde.lv.   

16.05 19.00 Jumpravas amatierteātra izrāde “Žogam ko prāts uzceļ…”. Rūdolfa Blaumaņa četru lugu 
kultūras namā  “Ugunī”, “Trīnes grēki”, “Skroderdienas Silmačos” un “Pazudušais dēls” fragmentu 

virknējums.       Biļetes cena EUR 2 

LĒDMANĒ 

03.05 14.00 Tomes tautas nama amatierteātra izrāde pēc Anitas Grīnieces lugas “Puķu brokastis”.  
tautas namā          Biļetes cena EUR 1 

04.05 19.00 Režisora Arvīda Krieva dokumentālā filma “Freimis. Mārtiņš Freimanis”.  
tautas namā         Biļetes cena EUR 2 

10.05 9.00 Pavasara gadatirgus pie tirdzniecības centra. 



 10.30 Koncerts māmiņām “Ar saulīti sirdī”. 
Līdz 23.05 Fotokluba “Kokneses kadrs” foto darbu izstāde “Tuvāk” – tautas namā. 

Ja nav uzrādīta biļetes cena, pasākums ir bez maksas! 
Tālrunis informācijai: 65053750; 29231470  

Lielvārdes novada administrācija - kultūras darba vadītāja Dace Jansone 

 


