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Ceļu uzturēšana
ziemā

Autoceļu ziemas uzturēšanas sezona oficiāli sākas 1. novembrī un ilgst līdz 31. martam,
bet, atkarībā no laika apstākļiem, šis periods var tikt pagarināts.
Minētajā laikā ceļu dienesti
īpaši uzmanīgi seko laika apstākļu ietekmei uz ceļu stāvokli,
lai savlaicīgi veiktu ceļu attīrīšanu no sniega un veiktu pretapledojuma apstrādi. Ziemas
sezonā ceļu uzturētāji ir mobilizēti darbam visu diennakti.
Kā informē Vecumnieku
novada domes izpilddirektores
vietnieks Guntars Veismanis,
novada ceļi un ielas ziemas
sezonā tiek uzturēti atbilstoši
normatīvo aktu prasībām, kuras ir noteiktas ceļu uzturēšanas tehniskajā specifikācijā.
Uz Valles, Bārbeles un Kurmenes pagastu ceļiem ir izmantota ceļu rievošanas metode, kas
samazina slīdamību. Savukārt
Vecumniekos ielas un gājēju celiņi tiek kaisīti ar smilti. Vienlaikus ar ceļu tīrīšanu notiek
arī krūmu atvašu pļaušana
vietās, kur tas ir iespējams.
Pašreiz SIA «Jaunolis» izmanto laiku, lai savestu kārtībā
tehniku, kas būs nepieciešama,
sākoties pavasara darbiem.
Sniega tīrītāju darba kārtība
ir pagastu pārvaldnieku pārziņā.
Ja ir neskaidrības, jautājumi,
problēmas vai ieteikumi ceļu
un ielu uzturēšanas jomā, Vecumnieku novada domes izpilddirektores vietnieks Guntars
Veismanis aicina sazināties ar
viņu, zvanot pa tālruni +371
27307370, vai sazināties ar katras pagasta pārvaldes vadītāju.
Novada dome aicina automašīnu īpašniekus pārvietot
transportlīdzekļus, kas netiek
ilgstoši izmantoti, kā arī nakts
laikā neatstāt uz pašvaldības
pārziņā esošo ielu braucamās
daļas kravas automobiļus, jo
šī tehnika traucē atbrīvot ceļus
no sniega.
Alise Dreimane

Atminas barikāžu notikumus

Barikāžu atceres brīdis Vecumniekos Sarkanās skolas pagalmā.
«Katra uzvara, tāpat kā katrs
pārmetums,
sākas garā;
smejoties par savu ienaidnieku, es esmu viņā
atradusi kādu vārīgu vietu,
viņa Ahileja papēdi,
viņš, manās acīs zaudējis
savu varenumu,
mani vairs nevar iznīcināt.»
		
/Z.Mauriņa/

Iekurts īpašs
ugunskurs

Vecumniekos 20. janvāra
pēcpusdienā pie Sarkanās skolas dega ugunskurs, apkārt
skanēja laimīgu bērnu balsis
un priecīgu vecāku čalas.
Šis bija īpašs ugunskurs –
iekurts, lai godinātu 1991. gada
Barikāžu aizstāvju atceres dienu. Pie šī Barikāžu laika simbola pulcējās gan barikāžu
dalībnieki, gan ziemas prieku
tvērēji no baznīcas kalna, jo
laikapstākļi šajā dienā mūs ļoti lutināja ar janvārim tik raksturīgo spožu sauli un nelielo
salu.

Ieklausās atmiņās
un dzejā

«1991. gada barikādes bija
Latvijas tautas garīgā spēka augstākā izpausme. Nepieredzēta
vienotība, gatavība kailām rokām aizstāvēt brīvības un demokrātijas idejas, nesavtība un
mīlestība uz Dzimteni – tās bija
vērtības, uz kuru pamata tika
atjaunota tagadējā brīvā valsts,»
citēja Vecumnieku vidusskolas
8. klases skolnieks Roberts Pustenko. Šai aizstāvju atceres dienā daļiņa klātesošo iejutās rakstnieku, žurnālistu un tā laika līdzcilvēku presē paustajos viedokļos, nolasot no iedotajām lapām
rūpīgi atlasītu tekstu. Apkārtējie ļaudis ar interesi ieklausījās šo cilvēku atmiņās un dzejā. Lasītājiem bija iespēja gan
izdzīvot vēlreiz piedzīvoto,
gan vismaz ar savu balsi piedalīties tajos skaudrajos notikumos, kuriem šogad aprit 28
gadi – nozīmīgi gadi.

Apskata izstādi

Pēc vēsturisko materiālu lasījumiem, klātesošajiem bija

Foto – Ainars Ķienis
iespēja doties uz Sarkanās skolas zāli ēkas 2. stāvā, lai kopīgi sildītos ar tēju un cienātos
ar līdzpaņemtajiem «groziņiem». Zālē bija aplūkojama
Ainara Ķieņa barikāžu laikā
izmantoto gāzmasku kolekcija, žurnāla «Latvija. Baltijas
valsts. 1991/1992» spilgtāko
barikāžu notikumu Baltijā faktu izstāde, kā arī 90–to gadu
sākumā vēstures skolotājas un
Vecumnieku pagasta muzeja dibinātājas Veltas Teseļskas veidots plakāts barikāžu atcerei.
Pirms Antras Cilinskas dokumentālās filmas «Provokācijas
anatomija» demonstrēšanas, uz
ekrāna varēja vērot barikāžu
dalībnieku, novadnieku Jāņa
Lapas un Alvja Vītola uzņemtās
fotogrāfijas, kas tapušas pirms
28 gadiem, barikāžu laikā.
Paldies klātesošajiem, paldies klātesošajiem līdzdalībniekiem, jo kopā mēs varam
daudz! Mūsu rokās ir veidot
mūsu valsti, mūsu Latviju,
mūsu Vecumnieku novadu!
Rita Kovala,
pagasta muzeja vadītāja
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Dzirdu, jūtu, redzu
M

an ir dota vienreizēja iespēja – dzirdēt, just un redzēt, iespēja dzīvot tieši te – Latvijā, Vecumnieku novada Misā.
Paveroties apkārt, es redzu lietas, kuras man patīk, kuras mani
iepriecina un iedvesmo, lietas,
kuras slēpj sevī daudz atmiņu,
lietas, kuras citi varbūt nepamana, bet kuras man nozīmē
ļoti daudz. Lietas, kuras piepilda mani un manu ikdienu.
Es dzirdu. Reizēm dzirdu
pat neklausoties. Mēs visi dzirdam. Bet vai visi prot saklausīt,
sadzirdēt īsto, nesamāksloto?
Ir jāprot saklausīt, sadzirdēt.
Es jūtu. Jūtu visur un visā.
Jūtu to ziemā, vasarā, katrā vēja plūsmā, katrā smaržā.
Es redzu. Redzu pat to, ko
citi domā, ka palaižu garām. Es
redzu to sevī, redzu tevī, redzu
jūsos. Redzu to debesīs, redzu
uz zemes, redzu lietās un parādībās, redzu, pat neskatoties.
Un šo redzējumu ierakstu caur
foto objektīvu.
Un tas viss – pat negribot,
pat nepiedomājot un nenojaušot. It kā – pats no sevis.
Jau skolas gados aizrāvos
ar fotografēšanu, iesaistījos Misas vidusskolas izdevuma «Skolas Acs» veidošanā. Tāpēc arī
izvēlējos mācīties par radošo fotogrāfu un kultūras menedžeri.
Pēc profesijas iegūšanas atgriezos strādāt Misas vidusskolā,
kur blakus pamatdarbam atradu
iespēju fotografēt skolas, ciema
un novada pasākumus. Manas
fotogrāfijas bieži tika izmantotas
gan Vecumnieku novada informatīvajā izdevumā, gan «Bauskas Dzīves» laikrakstā. Tad arī

aizsākās sadarbība ar «Bauskas
Dzīvi», kur 2 gadus biju ārštata
korespondente. Pateicoties šai sadarbībai, saprotošiem un pamācošiem kolēģiem, guvu pirmo
nopietno pieredzi žurnālistikā.
e reizi vien tiku aicināta
mainīt darbu Misā un izmēģināt ko jaunu sabiedrisko
attiecību jomā Vecumnieku
domē. Bet līdz šim vienmēr
mazliet pietrūka drosmes piekrist piedāvājumam. Taču
oktobra mēnesī, redzot, ka
kārtējo reizi tiek meklēts darbinieks šai jomā, izlēmu, ka ir
laiks jaunam izaicinājumam.
Hobijs kļuva par nopietnu pamatdarbu. Apzinājos, ka nebūs
viegli iegūt cilvēku uzticību,
pārņemt un saglabāt «Vecumnieku Novada Ziņu» izdevuma
tradīcijas, ko daudzu gadu garumā bija izlolojusi ilggadējā
redaktore Žanna Zālīte. Diemžēl pēc viņas jau bija nomainījušies daudzi redaktori. Tas
nedaudz biedēja.
Nu trīs mēnešu iepazīšanās
laiks ir pagājis. Esmu guvusi
pirmos iespaidus. Tie ir ļoti dažādi! Nav viegli, bet esmu gatava turpmākam darbam – redzēt, dzirdēt un just caur foto
objektīvu, caur saviem rakstiem! Lai šī sadarbība izdotos,
labprāt uzklausīšu jūsu ieteikumus, priekšlikumus un idejas.

N

Alise
Dreimane,
«Vecumnieku
Novada
Ziņu»
redaktore
2. februārī
plkst. 19.00
Valles saieta namā
atkalredzēšanās
svētki –
ŽETONU VAKARS.
12. februārī
plkst. 10.00 – 13.00
Vecumnieku
tautas namā
DONORU DIENA
Sirsnīgi aicināti esošie un
jaunie donori!

Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem, kā arī uzklausītu
viedokļus aktuālu jautājumu risināšanā un dotu iespēju katram interesentam sniegt savus priekšlikumus novada attīstībai, novada domes vadība katru mēnesi pieņem iedzīvotājus individuāli pagastu pārvaldēs.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis
Kalniņš iedzīvotājus pieņems:
7. februārī no plkst. 10:00 – 12:00 Valles pagasta pārvaldē;
14. februārī no plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta
pārvaldē;
15. februārī no plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
21. februārī no plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta
pārvaldē;
28. februārī plkst. 10:00 – 12:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
7. februārī plkst.10:00 – 12:00 Stelpes pagasta pārvaldē;
14. februārī plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
21. februārī plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
22. februārī plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
28. februārī plkst. 10:00 – 12:00 Valles pagasta pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:
7. februārī plkst. 14:00 – 17:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
14. februārī plkst. 14:00 – 17:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
21. februārī ī plkst.14:00 – 17:00 Taurkalnes pagasta
bibliotēkā.
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Sāk realizēt izglītības attīstības stratēģiju
Izglītības attīstības stratēģija Vecumnieku novadā 2019. –
2023. gadam (turpmāk - stratēģija) tika izskatīta un apstiprināta 2018. gada 27. decembra
Domes sēdē. Iepriekš izglītības
jomai atsevišķa politikas plānošanas dokumenta nebija, jo
koncepcija skatīja tikai jautājumus par izglītības iestāžu tīkla
attīstību. Decembra Domes sēdē
apstiprinātais dokuments piedāvā ilgtermiņa redzējumu izglītības jomā, izvirzot pirmajā
vietā cilvēku (bērnu) un iespēju saņemt kvalitatīvu izglītību.
Stratēģijas mērķis ir celt izglītības kvalitāti, nodrošināt tās
pieejamību novadā, izveidojot
optimālu skolu tīklu, kā arī rast
resursu efektīvāku izmantošanu.

viņa». Izmaiņas Valles pagasta
izglītības iestādēs ir jāveic līdz
nākamā mācību gada sākumam.

Izglītības iestāžu
tīklu tālākā attīstība

Stelpes pamatskolas
reorganizācija

Aktuālākais jautājums stratēģijas izstrādes gaitā un visās
apspriedēs bija par izglītības
iestāžu tīklu un tā tālāko attīstību. Apstiprinātā stratēģija iezīmē tuvākajā laikā veicamos
uzdevumus un nosacījumus
skolu tīklam.

Valles vidusskolas
reorganizācija

Atbilstoši noteiktajiem termiņiem jau šajā gadā paredzēta Valles vidusskolas reorganizācija par pamatskolu. Vienlaikus
ar Valles vidusskolas reorganizāciju ir dots uzdevums izvērtēt lietderību Valles vidusskolas
apvienošanai ar Valles pirmsskolas izglītības iestādi «Ciela-

Misas vidusskolas
reorganizācija

Izvērtējot izglītojamo skaitu un redzējumu par izglītības
iestāžu tīklu novadā, Misas vidusskolu paredzēts reorganizēt
par Misas pamatskolu. Šis lēmums neietekmēs skolēnus,
kuri šobrīd apgūst vispārējo vidējo izglītību šajā skolā, jo ir
paredzēta iespēja šiem skolēniem pabeigt mācības vidusskolas posmā. Stratēģija nosaka, ka nākamajā mācību gadā
netiek atvērta 10. klase, un vidusskola tiks reorganizēta par
pamatskolu 2020. gadā.

Strukturālas reformas paredzētas arī Stelpes pamatskolā,
pakāpeniski to reorganizējot par
sākumskolu. 2020. gada 1. septembrī plānots neatvērt 7. klasi
un 2022. gadā skolu reorganizēt
par Stelpes sākumskolu, nodrošinot iespēju bērniem iegūt
izglītību no 1,5 gada vecuma
līdz 6. klasei. Vienlaikus ar šo
reformu Stelpes pamatskolā plānotas izmaiņas izglītības programmā, jo mācīšanas procesā
iecerēts izmantot Montessori
apmācības metodes.

Iespējamas pārmaiņas
Skaistkalnes vidusskolā

Daļēja neskaidrība saglabājas saistībā ar Skaistkalnes

vidusskolu, jo valstiski nav pieņemti normatīvie akti un nav
skaidri kritēriji par izglītības
programmu realizāciju un izglītojamo skaitu vidusskolas
posmā. Tāpēc stratēģijā noteikts, ka lēmums par 10. klases
atvēršanu, atbilstoši normatīvo
aktu regulējumam, jāpieņem
līdz 2020. gada 30. janvārim,
lai izglītojamie var laicīgi sagatavoties nākamajam izglītības posmam. Situācijā, ja Skaistkalnes vidusskola tiks reorganizēta par pamatskolu, skolēniem,
kuri uzsākuši mācības vidusskolas posmā, arī tiks nodrošināta
iespēja pabeigt vidējās izglītības
iegūšanu šajā skolā.

Izglītības kvalitātes
paaugstināšana

Papildus skolu tīkla sakārtošanai stratēģija risina jautājumus par izglītības kvalitātes
paaugstināšanu izglītības iestādēs. Stratēģija paredz ieviest
vairākus monitoringa mehānismus un padziļinātu analīzi gan
diagnosticējošiem darbiem, gan
eksāmeniem, lai izprastu, kam
jāpievērš pastiprināta uzmanība
mācību procesā. Vienlaikus arī
tiks pilnveidota pedagogu profesionālās pilnveides vajadzību
apzināšana un realizēta individualizēta, mērķtiecīgi virzīta
pedagogu pilnveide.

Finanšu līdzekļu
ekonomija

Stratēģija risina arī jautājumus, kas saistīti ar finanšu
līdzekļu ekonomiju, piedāvājot

izvērtēt iespēju dažādu funkciju centralizācijai vai nodošanai
ārpakalpojumā. 2019. gadā jāveic izpēte par efektīvāko grāmatvedības pārvaldības modeli, kā arī jāizstrādā kārtība un
jāuzlabo skolēnu pārvadājumu
nodrošināšana novēršot reisu
pārklāšanos. 2020. gadā jāizvērtē lietderība vienota ēdināšanas pakalpojuma ieviešanai
visās izglītības iestādēs.

Prezentēs gada plānu

Stratēģija nosaka vēl daudzus uzdevumus mērķa realizācijai, tādēļ februārī plānots Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komitejā prezentēt gada plānu ar
veicamajiem uzdevumiem, tādējādi nodrošinot secīgu plānoto
uzdevumu ieviešanu.
Stratēģijas izstrādē tika iesaistītas visas ar izglītības jomu saistītās puses un ikvienam
bija iespēja paust viedokli par
stratēģijā iekļautajiem jautājumiem, tās mērķiem, uzdevumiem un plānotajiem pasākumiem mērķu sasniegšanai. Visi
saņemtie priekšlikumi tika izskatīti un kopīgi pieņemts lēmums par to iekļaušanu stratēģijā. Darbojoties komandā ir
izdevies izstrādāt dokumentu,
kas uzlabos izglītības kvalitāti
novadā, sakārtos skolu tīklu un
nodrošinās resursu efektīvāku
izmantošanu, tādēļ saku lielu
paldies ikvienam, kurš piedalījās šī dokumenta izstrādē.
Jānis Kovals,
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks

Aktīvāk jārūpējas par ugunsdrošību mājokļos
Aizvadītajā gadā no 10. augusta līdz 3. decembrim Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) amatpersonas no
teritoriālajām struktūrvienībām
visā Latvijā veica vairāk nekā
10 400 mājokļu īpašnieku
(lietotāju) aptauju un konsultācijas par ugunsdrošību.
Kopumā četru mēnešu laikā konsultēti vairāk nekā 860
iedzīvotāji Rīgā un pierīgas
teritorijā, 740 Zemgalē, 1705
Kurzemē, 3020 Vidzemē un
4100 mājokļu īpašnieku Latgalē. VUGD amatpersonas ieinteresētos iedzīvotājus konsultēja par ugunsdrošības pra-

sībām, kas jāievēro privātmāju un daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iemītniekiem, lai novērstu
ugunsgrēkus vai mazinātu to
sekas, kā arī veica aptauju, lai
gūtu ieskatu mājokļu ugunsdrošībā kopumā.
Pozitīvi vērtējami aptaujas
rezultāti, kas liecina, ka no
10 400 aptaujātajiem iedzīvotājiem 89% zina, kur zvanīt
ugunsgrēka gadījumā, 76%
aptaujāto ir veikuši sodrēju tīrīšanu no apkures ierīces un
dūmvada. 96% aptaujāto ir sakopuši teritoriju ap dzīvojamo
ēkām, bet 80% iedzīvotāju atklāja, ka pārzina, kur atrodas

tuvākās ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas.
Diemžēl aptaujas rezultāti
liecina par tendenci, ka ugunsdrošības pasākumi, kuru īstenošanā jāiegulda finanšu līdzekļi, lielākoties nav īstenoti –
elektroinstalācijas pārbaudes
nav veiktas 71% aptaujāto iedzīvotāju mājokļos, bet dūmu
detektoru nav uzstādīts 83%
aptaujāto iedzīvotāju mājokļos.
VUGD konsultācijas veiktas, lai sekmētu ugunsdrošības
uzlabošanos valstī, informējot
un atgādinot, ka mājokļos būtiskākos pasākumus ugunsne-

laimju nepieļaušanai vai to
seku mazināšanai ir jāveic un
var veikt paši iedzīvotāji. Piemēram, uzstādīt mājokļos dūmu detektorus, kas ar skaņas
signālu brīdinās par mājās izveidojušos sadūmojumu. No
2020. gada janvāra katrā mājoklī ir jābūt uzstādītam dūmu
detektoram un tā izmaksas ir
salīdzinoši nelielas – vienkāršākos modeļus var iegādāties
par aptuveni pieciem eiro.
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta
Prevencijas un
sabiedrības informēšanas
nodaļa

4. lpp.
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Aicinām iesaistīties nodarbībās
Vecumnieku novada dome īsteno Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (turpmāk – ESF) projektu «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā»
Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts). Projekta ietvaros Vecumnieku novada iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt
sekojošas nodarbības bez maksas:
Nosaukums

Laiks

Vieta

FIZIOTERAPIJAS
NODARBĪBAS

Trešdiena
plkst. 18.30

Vecumnieku
tautas nams,
Vecumnieku
pagasts

Pirmdiena
plkst. 19.00

Valles
pagasta
pārvalde,
Valles pagasts

Ceturtdiena
plkst. 18.30

Skaistkalnes
tautas nams,
Skaistkalnes
pagasts

Otrdienās un
trešdienās,
no 18.00 līdz
20.00

Daugmales
multifunkcionālais
centrs

JOGAS
NODARBĪBAS

PELDĒŠANAS,
T. SK. ŪDENS
AEROBIKAS,
NODARBĪBAS

2019. gadā tiek plānotas
šādas nodarbības:

s Nūjošanas nodarbības Stelpes un Kurmenes pagastos;
s Veselības diena;
s Informatīvās lekcijas par
onkoloģiskajām saslimšanām;
s Informatīvās lekcijas par
bērnu garīgās veselības aprūpi;
s Nometnes «Veselīgais novadnieks» un «Aktīvais novadnieks»;
s Informatīvi izglītojošās lekcijas «Iedzīvotāju veselības psiho higiēna»;
s Nodarbības «Kids Gym»;
s Izglītojošas un praktiskas
nodarbības pieaugušām personām garīgās veselības stiprināšanai;
s Nodarbības «Fiziskās aktivitātes kā medikaments»;
s Fizisko aktivitāšu diena «Esi
aktīvs, esi vesels!»;
s Veselības diena darba kolektīvos.
Sīkāka informācija par lekciju un nodarbību laikiem sekos.

Informācija par projektu:

2017. gada martā Vecumnieku novada dome parakstīja
Vienošanos ar Centrālo finan-

Piezīmes
Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš,
dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm).
Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav
nepieciešama.
2019. gadā no janvāra līdz maijam.
Nodarbības vada fizioterapeite Sandra Čerpakovska.
Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš,
dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm).
Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav
nepieciešama.
2019. gadā no janvāra līdz aprīlim.
Nodarbības vada jogas instruktore Mārīte Iskrova
Nodarbību apmeklētājiem jāņem līdzi vingrošanas paklājiņš,
dvielis, maiņas sporta apavi (var vingrot ar zeķēm).
Nodarbības ir atvērtās grupu nodarbības, pieteikšanās nav
nepieciešama.
2019. gadā no janvāra līdz aprīlim.
Nodarbības vada jogas instruktore Mārīte Iskrova.
Pieteikšanās notiek, aizpildot pieteikuma anketu
Vecumnieku novada domes mājas lapā www.vecumnieki.lv
Otrdienās notiek ūdens aerobikas nodarbības trenera pavadībā,
trešdienās – peldēšanas apmācības trenera pavadībā.
Izbraukšana plkst. 16.50 no Vecumnieku novada domes un
plkst. 17.00 no veikala «Pīlādzis» (centrā).

šu līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par ESF projekta «Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasāku- mi Vecumnieku novadā»
Nr. 9.2.4.2/16/I/037 ieviešanu. Projekta mērķis – nodrošināt pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem Vecumnieku
novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga aktivitātes.
Projekta ietvaros tiek īstenotas šādas aktivitātes:
1. Projekta vadības nodrošināšana;
2. Slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā;
3. Veselības veicināšanas
pasākumi Vecumnieku novada iedzīvotājiem;
4. Projekta informācijas
un publicitātes nodrošināšana.
Slimību profilakses pasākumi ietver informatīvi izglītojošas lekcijas un nodarbības gan
pieaugušajiem, gan bērniem.
Veselības veicināšanas pasākumi ietver dažādas nodarbības kā piemēram jogu, fiziotepiju, nūjošanu instruktora pavadībā, nometnes bērniem,
peldbaseina apmeklējumu u.c.

Lai veicinātu sabiedrības veselības paradumu maiņu, aktivitātes tiek vērstas balstoties
uz sekojošiem rādītājiem:
s Veselīga uztura lietošanas veicināšanu;
s Atkarību izraisošo vielu
un procesu izplatības samazināšana;
s Fizisko aktivitāšu veicināšanu;
s Garīgās veselības veicināšanu;
s Reproduktīvās veselības
veicināšanu;
s Slimību profilakses uzlabošanu.
Projekta ietvaros pašvaldībai ir jāsasniedz šādi iznākuma rādītāji:
1. Slimību profilakses pasākumos jāiesaista 269 unikālie apmeklētāji;
2. Veselības veicināšanas
pasākumos jāiesaista 1524 unikālie apmeklētāji.
Kopā projekta aktivitātēs
jāiesaista 1793 unikālie apmeklētāji.
Laikā no 2017. gada marta
līdz 2018. gada decembrim
projektā iesaistījušās 1815 personas, no tām slimību profilak-

ses pasākumus apmeklējušas
433 personas, veselības veicināšanas pasākumus – 1382 personas. Pēc apkopotās informācijas
varam secināt, ka slimību profilakses jomā iznākuma rādītāji
ir sasniegti, tomēr veselības veicināšanas jomā, līdz projekta
īstenošanas beigām, vēl jāiesaista 142 personas. Unikālie
apmeklētāji ir personas, kuras
projekta aktivitātēs iesaistās
vienu reizi, ja konkrētā persona, piemēram, apmeklē vairākas nodarbības, tā projektā tiek
uzskaitīta vienu reizi.
Projekts tiek finansēts no
Eiropas Savienības ESF (85%)
un valsts budžeta līdzekļiem
(15%). Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 106 895,00.
Laikā no 2017. gada marta līdz
2018. gada decembrim pašvaldība ir apguvusi projekta līdzekļus EUR 68 522.33 apmērā.
Projekts tiks īstenots līdz
2019. gada 31. decembrim.
Vēlos pateikties iedzīvotājiem par lielo atsaucību un iesaistīšanos projekta aktivitātēs!
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

5. lpp.
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Piesakies ēnu dienai Vecumnieku novadā!
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības
programma 1. – 12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 –
6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja
darba ikdienu.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu
profesiju un nozaru prasībām,
lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši
sagatavotos darba tirgum.
Šī ir programma, kas jau
daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau
skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un

darba vidi, Ēnu diena sekmē
jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.
Ēnotāji piesakās uz vakancēm:
14.01. – 20.01.
24.01. – 27.01.
31.01. – 03.02.
Nejaušais ēnotājs: 07.02. –
08.02
Ēnu devēji apstiprina pieteikumus:
21.01. – 23.01. (šajā laikā uz
vakancēm NEVAR pieteikties)
28.01. – 30.01. (šajā laikā uz
vakancēm NEVAR pieteikties)
04.02. – 06.02. (šajā laikā uz
vakancēm NEVAR pieteikties)
Ēnu diena notiek 13. februārī.
Pieteikties ēnošanai varēs
TIKAI enudiena.lv mājaslapā.

ĒNOTĀJS JEB ĒNA ir 1. – 12. klašu (arī profesionālo izglītības iestāžu 1. – 4. kursu) audzēknis, kas Ēnu dienā 4 – 6
stundas seko izvēlētās profesijas pārstāvim viņa darba gaitās un
izzina, kas nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par profesionāli. Ēnotājam ir jāreģistrējas portālā, lai varētu pieteikties vakancēm.
ĒNOT – process, kurā skolēns 4 – 6 stundas seko izvēlētās
profesijas pārstāvim viņa ikdienas darba gaitās un izzina, kas
nepieciešams, lai pats reiz kļūtu par augstas raudzes profesionāli.
ĒNU DEVĒJS – uzņēmums, organizācija vai valsts institūcija, kas pieteikusies Ēnu dienai, dodot skolēniem iespēju ēnot
savus darbiniekus. Ēnu devējiem ir jāreģistrē savas organizācijas profils, lai varētu izmantot portāla sniegtās iespējas un pieteikt vakances.
ĒNOJAMAIS – ikviens uzņēmuma, organizācijas vai valsts
institūcijas (Ēnu devēja) darbinieks, kurš uzņem Ēnu un dalās
savās profesionālajās zināšanās, prasmēs un darba pieredzē.
VAKANCE – Ēnu devēja pieteikts viena cilvēka – Ēnojamā
– amats, kuru 1. – 4. skolēni – ēnotāji – Ēnu dienas ietvaros varēs ēnot.

«Fizikas gads» aizsākas ar astronomiju
Eiropas Savienības struktūrfondu projekta «Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai» Nr. 8.3.2.2/16/I/001
9. janvārī Vecumnieku
vidusskolas skolēnus
gaidīja piedzīvojumu pilna
diena kosmosā.
Sporta zāle bija pārvērtusies
par planetāriju, kurā piedzīvot
galaktiku pētīšanu. Šoreiz sfēriskā kino 3D formātā piedāvātais
mācību filmu klāsts aizveda
skolēnus galaktiku labirintos.

Skatās 3D filmas

Ieinteresēt skolēnus pievērsties zinātnei ikdienas darba
procesā ir diezgan sarežģīti, jo ne
vienmēr izdodas mācību procesā ieviest pētījumus, laboratoriskos darbus, kas veicinātu
skolēnu interesi par konkrētās
problēmas pētīšanu dziļāk. 3D
formāts skolēniem ir saistošs,
saprotams un tuvs, tādējādi
krāšņie specefekti ļauj reālāk
uztvert un aizdomāties par patieso galaktiku vēsturi, plašumu un iespējām.

Zināšanas nodod
saistošā veidā

Filmas «Zemes pastāvīgais
ceļojums» laikā skolēni uzzinā-

ja, kā Zeme atšķiras no Mēness,
kāpēc izzuda dinozauri, kā rodas
upes, pateicoties kādiem fizikas likumiem ūdens piles krīt
uz zemes. Skolēnu citāti no redzētā: «Uzzināju, ka Mēnesim
vairs nav šķidrā kodola, tāpēc
tur vairs nevar izvirst vulkāni», «Tagad zinu, kā notiek
mēness aptumsums», «Bija
interesanti redzēt kāds izskatās meteorīts», «Nezināju, ka
dienas laikā Mēness ir karsts,
bet nakts laikā – ļoti auksts».
Skolēnu rakstītā atgriezeniskā saite pēc filmas liecina, ka tas
nav bijis tikai kino, kurā diemžēl netika dots popkorns, bet gan
zināšanas, kuras tika nodotas
vienkāršā un saistošā veidā. Uz
jautājumu, kur šī informācija
tev varētu noderēt, kāds skolēns
uzrakstīja – «Man tā noderēs
tad, kad es strādāšu NASA».
Cerēsim, ka mūsu skolā izaugs
jaunie kosmosa pētnieki.

Filmas rada filozofiskas
pārdomas

Vecāko klašu skolēni skatījās filmas «Piena Ceļš, pastaiga pa zvaigžņu ratu» un «Gais-

Skolēni sporta zālē, kura bija pārvērtusies par planetāriju.
Foto – Sanita Roga
mas valstībā», kuru laikā raisījās filozofiskas pārdomas
par dažādām pasaules rašanās
teorijām, sākot ar Lielo sprādzienu un dzīvo organismu
rašanās līdz mūsdienām. Vai
tā bija? Pastaigā pa «Piena
Ceļu» skolēni varēja paskatīties uz mūsu galaktiku no dažādiem rakursiem, kas ļāva
iedomāties, kad, kurā laikā, ko
varam novērot debesīs.
Skolēnu citāti izsaka piedzīvotās emocijas: «Man patika redzēt kosmosu, to nenākas
redzēt bieži», «Patika redzēt
Visuma uzbūvi», «Uzzināju,
ka Visums ir 14 miljardus ga-

dus vecs», «Uzzināju, kas ir
melnais caurums», kādas meitenes raksta, ka šī iegūtā informācija viņām noderēs, vērojot
zvaigznes debesīs un domājot
par tām. Un kāpēc ne? Skolotāja uzdevums ir ieinteresēt, ja
skolēns vēlēsies, viņš atradīs
ceļus, kā kaut ko papildus izpētīt. Un labākais, protams, ka
mēs varam darīt kopā, piedāvājot skolēniem aizvien jaunas,
izzinošas, saistošākas metodes,
kas kaut ikdienas mācību procesu padara aizraujošāku.
Sanita Roga,
Vecumnieku vidusskolas
projekta koordinatore

6. lpp.

Lauksaimnieki
varēs izglītoties
Latvijas Lauku konsultāciju
centra (LLKC) Bauskas
birojs rīko mācības
lauksaimniekiem.

Mācību tēma – Integrētā
augu audzēšanas sistēma un
lauksaimnieciskā ražošana dārzeņkopībā un augļkopībā.
Lektori – Ieva Litiņa (augkopības konsultante) un Māris
Narvils (vecākais speciālists
dārzkopībā).
Mācību tematika –
w Lauksaimniecības sistēmas (bioloģiskā, konvencionālā, integrētā);
w Vides prasības integrētā
lauksaimniecībā;
w Augu mēslošanas plānošana;
w Kaitīgo organismu ierobežošana integrētajā lauksaimniecībā;
w Augsnes apstrāde integrētajā lauksaimniecībā;
w Augsne un tās īpašības,
augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai;
w Integrētās augu aizsardzības plānošana, augu aizsardzības līdzekļi un to lietošana;
w Sēklu morfoloģija;
w Šķirņu izvēle;
w Ražas pirmapstrāde un
uzglabāšana;
w Augu maiņa, augu maiņas sastādīšana integrētajā lauksaimniecībā, šķirņu izvēles nosacījumi;
w Augsnes piemērotība kultūraugu audzēšanai;
w Augu maiņas sastādīšana integrētajā lauksaimniecībā;
w Augu aizsardzības līdzekļu lietošana integrētajā
lauksaimniecībā.
Mācības būs bez maksas,
tās notiks četras dienas martā,
tai skaitā – izbrakums uz
saimniecībām.
Pieteikties un precīzāka
informācija par mācībām,
zvanot Lauku attīstības konsultantam Kristapam Stallītim
pa tel. 20267734 vai sūtot e-pastu kristaps.stallits@llkc.lv vai
Augkopības konsultantei Ievai Litiņai – tel. 63927211, epasts  ieva.litina@llkc.lv.
Kristaps Stallīts,
Vecumnieku
novada
lauku attīstības
konsultants
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Mācības lopkopjiem
LLKC Bauskas birojs
organizē mācības arī
lopkopjiem.
Mācību tēma – «Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās».
Mācību programma:
w Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK
noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām;
w Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas
veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem;
w Dzīvnieku ēdināšana un
barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām;
w Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme dzīvnieku
veselības un produktivitātes
nodrošināšanā/uzturēšanā;
w Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai;

w Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas
novērtējums saimniecībā;
w Dzīvnieku barības devu
sastāva analīze saimniecības
apstākļos;
w Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.
Mācības notiks 26.02.2019
un 27.02.2019 Vecumnieku
novadā, Bārbeles pagastā (Tau-

tasnamā). Mācību brauciens
notiks 01.03.2019.
Lektori: Dainis Arbidāns –
konsultants-eksperts veterinārmedicīnā, Anita Vismane –
Lauku attīstības konsultante.
Pieteikties mācībām, sazinoties ar LLKC Bauskas biroju vai ar Lauku attīstības konsultantiem Anitu Vismani un
Kristapu Stallīti.

Dace Griķe – vadītāja, uzņēmējdarbības konsultante
tel. 29180377, e-pasts: dace.grike@llkc.lv
Ieva Litiņa – augkopības konsultante
tel. 63927211, e-pasts: ieva.litina@llkc.lv
Dace Medne, ekonomikas konsultante
tel. 63927212, e-pasts: dace.medne@llkc.lv
Velta Puža, grāmatvedības konsultante
tel. 63927213, e-pasts: velta.puzza@llkc.lv
Aija Daģe, grāmatvedības konsultante
tel. 63927214, e-pasts: aija.dage@llkc.lv
Katrīna Siliņa, grāmatvedības konsultante
tel. 28771333, e-pasts: katrina.silina@llkc.lv
Anita Vismane, lauku attīstības konsultante
tel., 26437269, e-pasts: anita.vismane@llkc.lv
Kristaps Stallīts, lauku attīstības konsultants
tel. 20267734, e-pasts: kristaps.stallits@llkc.lv

Veikti grants ceļu pārbūves darbi
2018. gada jūlijā un augustā tika uzsākta pašvaldības
grants ceļu A10 Mednieki –
Gali (Valles pagasts), autoceļa
posma A1 Ķekavas šoseja –
Dzeguzes (Stelpes pagasts) un
autoceļa posma B2 Spodras –
Krieviņi (Kurmenes pagasts)
pārbūve ELFLA projekta «Vecumnieku novada pašvaldības
autoceļa A10 (Mednieki – Gali), autoceļa posma A1 (Ķekavas šoseja – Dzeguzes) un autoceļa posma B2 (Spodras –
Krieviņi) pārbūve Vecumnieku
novadā» Nr.18-06-A00702000026 (turpmāk – projekts)
ietvaros. Autoceļa Spodras –
Krieviņi pārbūvi 1.5 km garumā veica SIA «Roadeks», savukārt, SIA «Strabag» nodrošināja autoceļa Mednieki – Gali pārbūvi 6 km garumā.
Būvuzraudzību abos būvobjektos nodrošināja SIA «RS
Būvnieks», Tehniskos projektus izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA «Projekts
EAE». Kopējās būvdarbu iz-

maksas sastāda EUR 984 524.20
(tajā skaitā PVN 21%). ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 10%.
Būvuzraudzības izmaksas, tehniskā projekta un autoruzraudzības izmaksas tika segtas no
pašvaldības budžeta līdzekļiem. 2018.gada nogalē pārbūves darbi tika nodoti ekspluatācijā, līdz ar to projekta īstenošanas 1.posms ir noslēdzies.
Janvārī pašvaldība Lauku atbalsta dienestā (turpmāk –
LAD) iesniegs atskaites, lai
saņemtu izlietoto ELFLA finansējumu.
Katrai pašvaldībai ELFLA
pasākuma «Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos» ietvaros tika piešķirta
kvota, lai īstenotu projekta aktivitātes – grants ceļa pārbūvi.
Vecumnieku novadam grants
ceļu pārbūvei piešķirtais finansējums no ELFLA bija 1.22
miljoni euro. Atbilstoši 2015. gada 28. augusta Ministru kabi-

neta noteikumiem Nr. 475
«Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos» atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”
pirms projekta iesniegšanas
LAD, grants ceļi tika vērtēti
atbilstoši apstiprinātajiem Atlases kritērijiem (apstiprināti
Vecumnieku novada Domes
25.11.2015. sēdē, protokols
Nr.16, 4.§) un sarindoti prioritārā secībā. Atbilstoši projekta
nosacījumiem, tika organizētas
tikšanās ar novada uzņēmējiem, lai informētu sabiedrību
par izvirzītajiem pašvaldības
grants ceļiem, kuriem tiks
veikta pārbūve ES projektu ietvaros. Vecumnieku novada
dome ir kvotu ir izlietojusi,
veicot grants ceļu pārbūvi
11.840 km garumā. 2017.gadā
tika veikta autoceļa Kalnakrogs – Mēmele pārbūve
Skaistkalnes pagastā, kopējais
ceļa garums 4.340 km.
Dace Šileika,
Attīstības
plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu
vadītāja
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Klientu apkalpošanas
centrs sāk darbu
Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija
(VARAM) 2015. gadā uzsāka
Valsts un pašvaldības vienoto
klientu apkalpošanas centru
(VPVKAC) izveidi novadu
nozīmes attīstības centros.
Centru izveides mērķis ir
valsts iestāžu pakalpojumu pieejamība plašākā mērogā, iedzīvotāju laika un resursu ieekonomēšana. Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību
klientu centra bāzes.
1. februārī Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29, pirmajā
stāvā tiks atklāts VPVKAC, kurā iedzīvotājiem tiks sniegta informācija par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību,
tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību, kā arī konsultācijas par e-pakalpojumiem. Klātienē varēs pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, saņemt savas pašvaldības pakalpojumus.
Jaunajam centram ir noslēg-

ti līgumi ar Valsts zemes dienestu (VZD), Lauku atbalsta dienestu (LAD), Uzņēmumu reģistru, Lauksaimniecības datu centru (LDC), Valsts ieņēmumu
dienestu (VID), Nodarbinātības
valsts aģentūru (NVA), Valsts
darba inspekciju (VDI), Valsts
sociālo apdrošināšanas aģentūru (VSAA), Pilsonības migrācijas lietu pārvaldi (PMLP).
VPVKAC apmeklētājus
pieņems Vecumnieku novada
domes Kancelejas nodaļas
sekretāre/lietvede Vija Eiduka, tālrunis: 63976734, epasts: vecumnieki@pakalpojumacentri.lv
Vecumnieku novada VPVKAC darba laiks:
Pirmdien: 8.00 – 12.00 un
12.40 – 17.00
Otrdien: 8.00 – 12.00 un
12.40 – 17.00
Trešdien: 9.00 – 12.00 un
13.00 – 19.00
Ceturtdien: 8.00 – 12.00
un 12.40 – 17.00
Piektdien: 8.00 – 14.00

2019. gada 14. februārī 10.00
Vecumnieku tautas nama mazajā zālē
notiks seminārs meža īpašniekiem.
Semināra pirmā daļa veltīta meliorācijas tēmai. Raitis
Meļņiks no Mežzinātnes institūta «Silava» informēs par tēmu «Attālās izpētes risinājumi pārmitro vietu apsaimniekošanā» un Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas Aizkraukles sektora vadītājs Juris Zālītis atbildēs uz interesentu uzdotajiem jautājumiem.
Tā kā Lauku atbalsta dienests jau martā plāno atvērt jauno pieteikšanās kārtu «Meža ieaudzēšanai» un «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai», semināra otrā daļa veltīta aktualitātēm, lai pieteiktos Eiropas atbalsta saņemšanai.
Lektore – Meža konsultāciju pakalpojumu centra mežsaimniecības konsultante Rita Daščiora.
2. februārī plkst. 11.00
Vecumnieku Tautas namā
pensionāru biedrības «Virši»
valdes pārvēlēšanu sapulce.
Darba kārtībā:
t Biedrības valdes atskaites ziņojums;
t Revīzijas komisijas ziņojums;
t Biedrības valdes pārvēlēšana;
t Pārsteigums – koncerts;
t Biedru maksas iekasēšana (3.00 euro).
Aicinām ikvienu senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām atbalstīt pensionāru biedrību ar savu dalību.
Visi kopā diskutēsim par Vecumnieku pagasta senioru,
cilvēku ar īpašām vajadzībām un pensionāru biedrības
«Virši» 10 gadu jubilejas pasākuma organizēšanu, kas notiks 23. februārī Vecumnieku Tautas namā.

Nesaņems ADSI maksājumu
No 2019. gada lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir
dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI). Zemkopības ministrija, uzsākot 2014.
– 2020. plānošanas perioda
īstenošanu, šādu lēmumu pieņēma, konsultējoties ar lauksaimnieku organizācijām.
Ņemot vērā ierobežotās budžeta iespējas, tika nolemts, ka
maksājumu par apgabaliem, ku-

ros ir dabas vai citi specifiski
ierobežojumi, saņems par platībām, kas aptver lielāku Latvijas teritoriju (aptuveni 90% no
platības), bet par īsāku periodu – līdz 2018. gadam. Ja maksājums tiktu saglabāts līdz
2020. gadam, tad tas tiktu ieviests daudz mazākā Latvijas
teritorijas daļā.
Kristaps Stallīts,
lauku attīstības
konsultants

SIA LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
aicina meža īpašniekus, viņu radiniekus vai meža
nozarē nodarbinātos speciālistu
izmantot iespēju un pieteikties mācībām
«Mežizstrāde, darbs ar motorinstrumentiem».
Pēc eksāmena nokārtošanas, tiek izsniegta apliecība
darbam mežā ar motorzāģi un krūmgriezi. Jāmācās 5 dienas.
Maksa par apliecību 25.00 EUR.
Pieteikties pa telefonu 22019356
vai e-pastu: rita.dasciora@mkpc.llkc.lv
SLUDINĀJUMS PAR IZSOLI
Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2019. gada
15. februārī plkst. 10.00 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas
iela 2, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā Vecumnieku
novadā – pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli un
pretendentu atlasi.
Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis 10
gadus pēc darbības uzsākšanas ir rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību vai kultūras jomas pakalpojumu organizēšana un sniegšana, tūrisms un saimnieciskā darbība, kas
saistīta ar iepriekš minētajām aktivitātēm.
Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 731 m² platībā ar
kadastra apzīmējumu 40800020348 un viena būve 54.5
m² platībā ar kadastra apzīmējumu 40800020348001.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no
vada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
un no plkst. 12.40 līdz 16.00, kā arī Vecumnieku novada
pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 28388976 (Ineta Skustā).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē
Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā,
1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no
plkst. 12.40 līdz 16.00. Reģistrācija tiek izbeigta 15. februārī plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 1000 EUR. Izsoles solis –
50 EUR. Nodrošinājums – 100 EUR. Maksājumi ieskaitāmi
Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957,
bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s «Swedbank», kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.
Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā līdz 2019. gada
15. maijam.
Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājaslapā
www.vecumnieki.lv 2019. gada 15. janvārī.
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Godina novada aktīvākos sportistus
18. janvāra vakarā
Vecumnieku tautas namā
norisinājās pasākums «Vecumnieku novada sporta
laureāts 2018», kurā atskatījāmies uz pērnā gada Vecumnieku novada mērķtiecīgāko un izturīgāko sportistu
sasniegumiem un būtiskākajiem sporta notikumiem.
«Sporta laureāts» ir nozīmīgs svētku brīdis, kurā sportisti satiekās un pārrunā pērn
sasniegto, un iedvesmo viens
otru jauniem panākumiem nākotnē. Šajā vakarā tika godināti sporta laureāti deviņās nominācijās.
Sarīkojumu vadīja Vecumnieku tautas nama vadītāja Jana
Juste un jaunatnes lietu speciālists Andris Kāposts. Pasākumu atklāja atraktīvās un
smaidīgās «Royal dance studio» karsējmeitenes, kuras vairākas reizes vakara gaitā kāpa
uz skatuves, lai uzmundrinātu
un sveiktu sportistus.

Tiekas sportiskākie
novadnieki

«Šovakar zālē ir sapulcējusies mūsu novada sportiskākā
publika – publika, kurā ir līdzjutēji, sportisti, kuri šovakar
šeit ir īsas aizraušanās pēc,
sportisti, kuri iet uz noteiktu
mērķi, pieliekot lielas pūles,
lai sasniegtu rezultātus, kā arī
sportisti, kuriem sports ir dzīvesveids. Mūsu novads vienmēr
ir varējis lepoties ar augstiem
sasniegumiem dažādos sporta
veidos, 2018. gads nav bijis
izņēmums. Gads ir pagājis vairāk volejbolistu un vieglatlētu
zīmē, kā arī ir bijuši labi svarubumbu un tehnisko sporta
veidu sasniegumi. Varbūt mēs
nevaram lepoties ar ļoti modernām sporta bāzēm, bet mēs
varam lepoties ar saviem sportistiem. Izsķirošā nav vieta,
kur sportisti trenējās, bet gan
viņu gribasspēks un nospraustie mērķi, kā arī treneri, kuri
ļoti palīdz», vēlot veiksmi turpmākajos sasniegumos, klātesošos uzrunāja Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš.

Liels skaits pretendentu

Vecumnieku novada Domes
sporta skolas direktors Ivars

Vecumnieku novada 2018. gada sporta entuziasti.
Sprancis informēja, ka uz «Sporta laureāta» titulu pretendēja
vairāk kā 110 sportisti, kuri atbilda nolikuma prasībām, kā
arī atzina: «Panākumu atslēga
sportā ir motivācija, saliedētība
strādājot komandā, cieņa vienam
pret otru un komandas darbs.
Novēlu, lai nākošā gada sporta laureātiem būtu vēl lielāks
cīņas spars par šiem tituliem,
kā arī gribētu aicināt visus novada cilvēkus, kuri ir saistīti
ar sportu, strādāt komandā, atbalstīt vienam otru un panākumus dalīt uz pusēm».
Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja dziedātājs, fantastiskas balss īpašnieks un labs Mārtiņa Freimaņa draugs un līdzgaitnieks Gatis Mūrnieks. Pirmā dziesma,
ko viņš izpildīja bija Mārtiņa
Freimaņa dziesma «Dzīve kā
košums», jo arī sportistiem
aizvadītais gads ir bijis ar notikumiem, uzvarām un daudz
citiem košiem notikumiem
piesātināts.

Īpašas balvas

Veiksmīgākie novada sportisti saņēma stikla trofejas «Par
sasniegumiem sportā 2018»,
savukārt galveno balvu ieguvēji saņēma roku darinātu dizaina gaismekli lilijas zieda
formā, jo lilijas zieds ir Vecumieku novada simbols. Katram komandas dalībniekam
tika pasniegtas medaļas.

«Gada labākais sportists
bērniem vecumā līdz
14 gadiem»

Nominācijā «Gada labākais sportists bērniem vecumā
līdz 14 gadiem» par labāko tika atzīts Mārcis Stienis. Mārcis ir Valles vidusskolas 6. klases skolēns, aktīvs un sportisks
jaunietis. Viņam piemīt neizsīkstoša enerģija, tikai tā ir
jānovirza pareizajā gultnē.
Sumināti tika arī Elīza Spurķe, Adrians Aivars Smilškalns
un Dominiks Spurķis.

«Gada labākais sportists
jauniešiem vecumā no
15 līdz 21 gadam»

Par uzvarētāju nominācijā
«Gada labākais sportists jauniešiem vecumā no 15 līdz 21
gadam» tika atzīts Kristaps
Jaunpujens-Pujens. Viņš ir talantīgs šķēpmetējs, kurš pilnveidojas caur smagu darbu,
caur ilgām treniņstundām un
mācīšanos. Kristapam ir dabas
dots ass prāts un milzīga pacietība, bet treniņprocesā viņam
vislabāk palīdz nosvērtība. Šajā
nominācijā tika apbalvoti arī
Verners Kļaviņš un Madara
Lungeviča.

«Gada labākais sportists
pieaugušo kategorijā»

Nominācijā «Gada labākais sportists pieaugušo kategorijā» balvu «Vecumnieku
novada sporta laureāts 2018»

Foto – Alise Dreimane
saņēma 3D loka šāvēja Ketija
Nēringa-Martinsone. Ketija ir
jauna un ļoti talantīga loka šāvēja, kura, starpcitu, ir «mūsējā», jo viņa ir absolvējusi Vecumnieku vidusskolu un šobrīd
ir atgriezusies atpakaļ Vecumniekos kā jaunais mācībspēks.
Apbalvojumus šajā kategorijā
saņēma arī Jegors Lukjaņins
un Edgars Getmančuks.

«Gada labākais sportists
veterānu kategorijā»

Kā «Gada labākais sportists veterānu kategorijā» tika
atzīts Rihards Melgailis. Melgaiļa kungs ir Latvijas Sporta
Veterānu Savienības ilggadējs
sportists, kurš ar labiem rezultātiem startējis jau daudzu gadu garumā.
Uz šo nomināciju pretendēja un lieliskus panākumus
guvuši arī Jānis Kocers un
Raivis Melgailis.

«Gada labākā
vispārizglītojošo skolu
komanda»

Balvu «Gada labākā vispārizglītojošo skolu komanda» saņēma Vecumnieku vidusskolas 2002. – 2003. gadā
dzimušo zēnu volejbola komanda.
Komandā spēlēja Ralfs
Ločmelis, Rūdis Caune, Verners Kļaviņš, Niks Vucāns,
Alekss Žukausks, Jānis Strazdiņš, Pēteris Vietnieks, Edijs
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Titulu «Gada sportists» ieguvēja Ke- Balvu nominācijā «Gada treneris» saņēma divi
tija Nēringa-Martinsone.
treneri – Rinalds Zariņš un Rolands Plēsnieks.
Pīrāgs, Artūrs Čepulis. Puiši
diendienā apmeklējot volejbola treniņus, spēlējot un saspēlējoties, iet uz vienu kopīgu mērķi – būt labākajiem!

«Gada labākā komanda»

Vecumnieku novada domes izpilddirektore Aiga Saldābola pasniedza balvu nominācijā «Gada labākā komanda», kuru saņēma Vecumnieku novada veterānu volejbola
komanda.
Komandā spēlēja Guntis
Kalniņš, Jānis Kovals, Edgars
Gulbis, Raivis Melgailis, Ilgvars Ozoliņš, Gvido Priedītis,
Tomass Kalniņš, Aigars Čerņavskis, Normunds Liepa,
Andris Viņiarskis un Ivars
Sproģis.

«Gada treneris»

Murjāņu sporta ģimnāzijas
volejbola treneris un iedvesmotājs Lauris Iecelnieks pasniedza balvu nominācijā «Gada treneris», kuru šogad ieguva divi treneri – Rinalds Zariņš un Rolands Plēsnieks.
Rinalds un Rolands, kā treneri, ir komanda, kurā abiem ir
vieni mērķi, vieni uzstādījumi
un, protams, vieni sasniegumi.
Bet kas gan ir treneri bez
komandām, ar kurām strādāt
un piepildīt trenera doto uzdevumu? Uz skatuves tika aicināta Vecumnieku novada Domes sporta skolas U-13 zēnu
volejbola komanda: Sandis
Bajars, Ričards Čudars, Rainers Rauls Klipa, Edgars Ročāns, Edvards Drezovs un
Emīls Štarks no Valles vidusskolas, kā arī Martins Caune,

Ralfs Valts Seglickis, Renārs
Vasiļjevs, Krists Aukstars, Lauris Vasiļjevs un Aksels Neimanis no Vecumnieku vidusskolas. Treneri par komandu saka: «Te vienuviet ir tik daudz
un dažādu personību, bet atrodoties kopā vienā laukumā,
viņi veido vienu veselu un spēcīgu komandu. Viņi viens otru
papildina, kopīgi virzās pretī
saviem mērķiem – spēlēt un
izbaudīt volejbola spēli. Ir izveidojies draudzīgs kolektīvs,
kas ir gatavs treniņos cītīgi
strādāt, attīstīt savas prasmes
un iemaņas».
Nākamā komanda, ko aicināja uz skatuves, bija Vecumnieku novada Domes sporta
skolas U-16 zēnu volejbola
komanda: Rūdis Caune, Verners Kļaviņš, Artūrs Čepulis,
Niks Vucāns, Alekss Žukausks,
Edijs Pīrāgs, Pēteris Vietnieks,
Kristers Balcers no Vecumnieku vidusskolas un Norberts
Čudars no Valles vidusskolas.
«Gadu gaitā esam viens otru
labi iepazinuši, esam cītīgi
strādājuši un esam sapratuši,
ka ar grūtu darbu treniņos arī
puiši no nelielas lauku sporta
skolas var sasniegt daudz. Galvenais ir strādāt un ticēt sev,
tad viss izdosies!» atzina treneris.
Nav jau tā, ka tikai puiši
gūst labus rezultātus, arī meitenēm volejbolā, U-14 vecuma grupā, ir atzīstami sasniegumi. Komandā spēlēja Annija Anna Arāja un Annemarija
Rāviņa no Valles vidusskolas.
Latvijas kausa izcīņas sacensībās meitenes spēlēja kopā ar
Aizkraukles novada sporta

Balvu nominācijā «Par ieguldījumiem sportā» saņēma ilggadēja sporta un kultūras
dzīves organizatore Inita Sproģe.

skolas volejbolistēm. «Neapšaubāmi meitenēm nebija vienkārši uzreiz iekļauties svešā
vidē, bet, cītīgi strādājot, ir izveidojusies saikne gan uz laukuma, gan ārpus tā. Meitenes
ir apņēmīgas un centīgas, vēlu
viņām kļūt vēl pārliecinātākām
par to, ko dara,» vēlēja treneris.
Vakara vadītāja J. Juste jautāja: «Kas ir treneris?», uz ko
A. Kāposts atbildēja, ka treneris ir cilvēks, kurš, izmantojot
sporta metodiku, attīsta un pilnveido savu audzēkņu vispārējās un fiziskās īpašības, māca
tehnikas un taktikas iemaņas
izvēlētajā sporta veidā, kā arī
plāno un vada savu audzēkņu
mācību treniņu procesus. Par
ieguldījumu sportistu sagatavošanā 2018. gadā uz skatuves tika aicināti un godināti
visi Vecumnieku novada treneri: Rinalds Zariņš, Rolands
Plēsnieks, Jānis Plūme, Pēteris Lungevičs, Līga Macarovska, Gita Briņķe, Raivis Melgailis, Timurs Muļars, Ainars
Kovals un Lauris Iecelnieks,
kurš ir tagadējais Vernera Kļaviņa volejbola treneris Murjāņu sporta ģimnāzijā.

«Gada sportists»

Titulu «Gada sportists» ieguva Ketija Nēringa-Martinsone. Pirms pieciem gadiem
Ketija pirmo reizi paņēma rokās loku, bet jau pēc gada sāka nopietni trenēties 3D loka
šaušanā. Lai šautu ar loku, pēc
Ketijas domām, ir jābūt platiem pleciem un garām rokām,
jo tad atvilciens sanāk garāks
un spēcīgāks. Ketijas trenere

viņu raksturo kā pārliecinātu,
talantīgu un ar milzīgu gribasspēku apveltītu loka šāvēju un
saka: «Viņas dzinulis ir būt labākajai, kas viņai arī lieliski
izdodas – viņa ir labākā!»

«Par ieguldījumu
sportā»

«Vecumnieku novada sporta laureāta 2018» balvu nominācijā «Par ieguldījumu sportā» saņēma Inita Sproģe.
Inita Sproģe Vecumnieku
pagasta sporta dzīvē aktīvi
darbojusies jau kopš 1965. gada.
Īpaši viņai padevās vieglatlētika un ziemas daudzcīņa (slēpošana, šaušana, roku saliekšana), bijusi ilggadēja Vecumnieku pagasta sieviešu volejbola komandas kapteine. Inita,
kopā ar toreizējo sporta dzīves
vadītāju Aini Plūmi, privatizācijas laikā izcīnīja tagadējo
sporta skolas zāli, nodibināja
Vecumnieku volejbola sporta
klubu, ilgstoši bija šī volejbola kluba prezidente.
Arī tagad Inita ir aktīva
gan sporta, gan kultūras sarīkojumu organizatore un dalībniece, kura ar savu diplomātisko pieeju ir spējusi sakārtot
daudzas lietas, dodot tām pilnīgi jaunu redzējumu un attīstību.
Noslēgumā vēlreiz tika teikts
liels paldies visiem sportistiem
un viņu vecākiem, treneriem,
skolu pedagogiem un atbalstītājiem, kuri bija kopā ar nominantiem un sportistiem visa
gada garumā. Sportistu saime
tika aicināta uz fotografēšanos
un neformālām sarunām.
Alise Dreimane
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Sirsnīgi aizritējis Zvaigznes dienai
veltītais koncerts Skaistkalnē
Vēsā 6. janvāra
pēcpusdienā Skaistkalnes
tautas namā notika
Zvaigznes dienai veltīts
koncerts «Dievs savas
zvaigznes vārdā sauc».

Kārlis Kazāks
ļauj pasapņot

Koncertu atklāja Linda
Valaškeviča izteiksmīgi deklamējot kādu rūpīgi izvēlētu
dzejoli. Pēc skaistajām dzejas
rindām klausītāji varēja baudīt
Kārļa Kazāka koncertu. Dziedājums bija mierīgs un skaists,
tas ļāva klātesošajiem nedaudz
pasapņot par aizgājušajiem svētkiem, par aizgājušo gadu.
«Šajos Ziemassvētkos es
aizdomājos par to, ka mēs viens
otram mēdzam dāvināt dāvanas, mēdzam pateikt kādu labu vārdu. Manuprāt, Ziemassvētkus vajadzētu pārcelt uz
februāra beigām, jo tieši tad
mums ir vismazāk spēka un

Kārlis Kazāks ar virtuozo ģitārspēli aizrāva ikvienu klātesošo.
Foto – Alise Barkauska
visvairāk pietrūkst otra cilvēka atbalsts,» teica K. Kazāks.
Dziesminieks Skaistkalnes tautas namā viesojās jau trešo reizi.

Pūtēju orķestris
aizkustina

Pēc pāris K. Kazāka izpildītām dziesmām koncertu tur-

Seniori Kurmenē «iegriež» deju grīdu

9. janvārī seniori tika
aicināti uz Kurmenes
tautas namu, kurā
norisinājās viņiem veltītas
Jaunā gada svinības, tajās
piedalījās seniori no
Kurmenes, Bārbeles un
Vecumniekiem.

Sarīkojumu atklāja Kurmenes tautas nama vadītāja
Sarmīte Ķīse, kurai bija patiess prieks par kuplo viesu
pulciņu.
«Iepriekšējais gads ir pagājis simtgades zīmē. Ļoti
daudzi no jums bija ņēmuši
dalību simtgades pasākumos.
Tieši jūs, seniori, esat tie, kuriem mums visvairāk jāsaka
paldies par to, ka mēs Latvijas
simtgadi varējām sagaidīt. Tur
ir ieliktas lielas jūsu pūles, tāpēc paldies jums par iepriekšējiem gadiem! Paldies visiem
arī par aizvadīto gadu, par piedalīšanos pasākumos, par to
organizēšanu un dalīšanos ar
pasākumu idejām!» pateicību
izteica Vecumnieku novada
domes priekšsēdētājs Guntis
Kalniņš.

Atkalredzēšanās prieks

Par vakara mūziku, dančiem
un jautrību gādāja Kaspars
Kārkliņš no Rīgas.
Zālē bija jūtams atkalredzēšanās prieks. Šī tikšanās senioriem bija gaidīta, jo viņi
dzīvo un ir uzauguši vienā novadā, tāpēc varēja pārrunāt
gan jaunus, gan vecus notikumus. Tomēr muzikants neatvēlēja ilgu laiku senioru sarunām un ātri vien mēģināja iekustināt sanākušo publiku –
visiem bija jāmin dziesmas.
Šis bija viens labs treniņš
smadzeņu šūnām, jo atminēt
tās nemaz nebija tik viegli.
Kad dziesmas tika uzminētas,
tās uzreiz tika atskaņotas un
dejas varēja sākties!

Sveic jubilārus

Pasākumā tika sveikti arī
jubilāri, kuriem bija pusapaļas
un apaļas jubilejas, tiem par
godu muzikants nodziedāja
arī klasisko sveikšanas dziesmu «Daudz baltu dieniņu».

Gruzīnu ritmi iekustina

Pēc jubilāru sveikšanas uz

skatuves tika aicināts gruzīnu
mākslinieks Nuko, kurš šobrīd dzīvo Rīgā. Viņš latviešu
valodā visus sveica Jaunajā gadā, kā arī pastāstīja par instrumentu, kuru spēlēs – bungām.
Karstasinīgie gruzīnu ritmi
spēja iekustināt arī seniorus.

Ieceru un darāmā daudz

Arī Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča vēlējās uzrunāt seniorus. Viņas runā ieklausījās daudzi, tā bija bagātīga un patiesa, ar atskatu par
pagājušo gadu. Runas noslēgumā viņa sacīja: «Darāmā ir
ļoti daudz, ieceru arī. Mēs gribam radīt vietu, lai mums visiem būtu labi, lai mēs justos
kā mājās, jo šeit ir mūsu mājas, šeit mēs esam uzauguši,
šeit ir pagājusi mūsu bērnība,
šeit ir uzplaukusi mūsu mīlestība, šeit aug mūsu bērni un
mazbērni, un tāpēc mēs visi
kopā darām un veidojam, lai
mums būtu vieta – Vecumnieki, kur mums ir ko mīlēt, kur
mums ir ko atcerēties… Vieta,
kur atnākot mūs mīl, gaida un
saprot».

pināja Skaistkalnes pūtēju
orķestris, viena no orķestra
izpildītajām dziesmām bija
«Pie Dieviņa gari galdi». Šis
skanējums uzrunāja dziesminieku tik ļoti, ka viņš šo
dziesmu atkārtoja spēlējot ģitāru, aicinot klātesošos pievienoties dziesmai. Klātesošie dziesmu izdziedāja no
sirds, zālē bija jūtama burvība, vienotība.
Koncerta noslēgumā Skaistkalnes tautas nama vadītāja
Līga Baļčūne pateicās visiem
māksliniekiem, kuri piedalījās
koncertā un arī tiem, kuri palīdzēja tam tapt. Atvadoties
L. Baļčūne sacīja:
«Dod, Dieviņi, dodamo,
Es saņemšu ņemamo;
Es saņemšu ņemamo.
Ar abāmi rociņām.»
Alise Barkauska,
sabiedrisko
attiecību
speciāliste

Pārsteigums,
kas sasmīdina

Lai seniori atpūtinātu kājas, S. Ķīse bija sagādājusi vēl
kādu pārsteigumu. Viņa ieteica atcerēties jaunību ar Hugo
Diegu un viņa ceļu uz Pampāļiem. Tautas namā ieradās
smieklīgā un aktīvā grupa
«Viepļi Djego», viņi dziedāja
dziesmas un sasmīdināja ikvienu.

Vēl viens otram veselību

Starp lustīgajām dejām bija arī loterija – katram klātesošajam bija jāizlozē numuriņš,
vēlāk savam numuriņam bija
cītīgi jāseko līdzi, lai uzvaras
gadījumā varētu saņemt balvu. Katrs uzvarētājs, saņemot
balvu, visiem novēlēja arī kādu novēlējumu. Visvairāk seniori viens otram vēlēja veselību.
Pasākuma noslēgumā visi
turpināja labi pavadīt laiku, kā
arī prom ejot viens no otra nevarēja atvadīties.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Un skanēs dziesma cauri laikiem...
12. janvārī Vecumnieku tautas
namā tikās senioru kora
«Atbalss» laikabiedri un
dziesmas draugi, lai kopīgi
svinētu kora 10 gadu jubileju.

Kavējās atmiņās

Koncertprogrammā «Skan
dziesma cauri laikiem» atskatījāmies un «piestājām» svarīgākajās kora notikumu pieturās.
Senioru koris dibināts 2009. gadā ansambļa «Kamenes» vadītāja Gunāra Bruno Baloža gādībā.
Skolotājs, kā viņu mīļi dēvēja
kora dalībnieki, vienmēr bija
liels mūzikas entuziasts, viņš ap
sevi pulcēja cilvēkus vislabākajos gados, lai sanāktu kopā un
dziedātu savam un citu priekam.
Gunārs Bruno Balodis korim
bija gan vadītājs, gan dziesmu
komponists, dažas no tām bija
iespēja dzirdēt arī šajā vakarā.
Maestro Baloža dziesmas vienmēr bijušas ļoti mīļas un tās
atgādina laiku, kad «zāle bija
zaļāka un debesis zilākas».
Šajā vakarā klusas, bet spilgtas atmiņas bija par tiem kora
dalībniekiem, kuri tagad dzied
«enģeļu korī», tāpat, ar īpašu
sirsnību, koris atcerējās un
dziesmās atspoguļoja to laiku,
kad kora vadīšana bija jaunas
un azartiskas čella pedagoģes
Māras Lagzdiņas rokās.

Liels pulks sveicēju

Koncertprogrammā tika novērtēta draudzība, jo uz kora jubileju bija ieradušies paši uzticamākie, tuvākie, labākie draugi.
Kori jubilejā sveikt bija ieradušies: Bauskas kultūras cen-

Starojošais senioru koris svētku spožumā.
tra senioru koris «Sarma», mākslinieciskā vadītāja un diriģente
Daina Ārmane; sadraudzības
pilsētas Kokneses senioru koris
«Alaine», diriģente un mākslinieciskā vadītāja Silvija Cīrule;
Baldones senioru vokālais ansamblis «Dziedātprieks», mākslinieciskais vadītājs Ingus Kokins. Draugu sarūpētās dziesmas bija ļoti rūpīgi izvēlētas
un gandrīz ikvienu no tām papildināja stāsts, kurš sasaucās
ar veltījumu mūsu korim.

Turpina augt attīstībā

Tā kā senioru koris «Atbalss» ir aktīvs Vecumnieku
tautas nama amatierkolektīvs,
viņiem patīk arvien jauni izaicinājumi, un ar prieku varam
vēstīt, ka koris savā attīstībā
turpina augt, jo, kopā ar diri-

ģenti Ivetu Kaktiņu, ir pieņēmuši izaicinājumu iesaistīties
Dziesmu svētku kustībā, kas
nozīmē vēl vairāk strādāt, dziedāt un kļūt par pilntiesīgiem
svētku dalībniekiem. Ko latvietim nozīmē Dziesmu svētki?
Tas ir kopkoris, tas ir spēks, tā
ir kopība. Arī šajā vakarā draugu kopkoris, kuriem pievienojās Vecumnieku tautas nama
jauktais koris «Maldugunis»
(diriģente Sindija Druva), vienojās kopīgās dziesmās, kas
skatītājos raisīja īpašas emocijas. Šīs kopdziesmas bija kā
«sēkla» senioru kora «Atbalss»
turpmākajiem izaicinājumiem,
darbiem un sasniegumiem. Vēlam, lai senioru kora «Atbalss»
dziedātās dziesmas un dziesmu
atbalsis sadzird visa Latvija!
Īpašs paldies kora vārdā

Foto – Alise Barkauska
mīļajai čellistei Mārai Lagzdiņai un fantastiskajai koncertmeistarei Leldei Rasnacei, kura ļoti labi prot pielāgoties senioru dziedāšanas manierei un
ar savu klavierspēli visas dziesmas dara vēl skaistākas. Paldies visiem tautas nama kolektīviem par kopā būšanu šajā korim tik nozīmīgajā dienā!
Lai sasaucamies, lai dziedam
un dziesma, lai vieno mūs!
Koris «Atbalss» aicina ikvienu senioru, kuram ir vēlme
dziedāt, pievienoties kora mēģinājumos, kas notiek dienas
pirmajā pusē, kad pasaulei ir
labs garastāvoklis un nepiekusis prāts – pirmdienās no
plkst. 10.00 līdz 12.00.
Vita Vēvere,
Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Pasākumā Vallē skan patriotiska dzeja un dziesmas

Patriotiskā noskaņā
19. janvārī Valles saieta
namā noritēja muzikāls
dzejas uzvedums «Dūmi
un lūgšanas», kas tika
veltīts 1991. gada barikāžu
aizstāvju atceres dienai.

«Kas bija tas, kas mūs visus turp sauca un vienoja? Mēs
bijām gatavi kā tautasdziesmā
«labāk manu galvu ņēma, nekā
manu Tēvu zemi». Stāvējām ar
tautasdziesmu, kā ar zelta atslēgām aizslēdzām Rīgas vārtus.
Milzīgais mīlestības spēks atmodās mūsu mazās tautas sirdī, ko

sajuta sveša vara, ka mēs vairs tā
nedzīvosim», kavējās atmiņās savas zemes patrioti – vakara vadītāji – aktrise Kristīne Dina Bitēna
un komponists Atvars Sirmais.
Spēcīgo emociju iespaidā
radies Kristīnes Dinas Bitēnas
dzejolis «Uz barikādēm», kas
raksturo mūsu tautas vienotību
un drosmi šajā dienā.
«Un atkal sauc Tēvu zeme,
kā dziesmā uz stūru stūriem.
Par zobenu pārtop lemess,
Bet pleci pārtop par mūriem.
Uzvijas dzirksteļu spieti, pār
laukumiem, ceļiem un tiltiem,

Stāv vīri, kā akmens cieti,
Pret meliem, varu un viltu.
Tur, Latvija, stāv tava tauta,
Bārenes saulītē celta.
Mānīta piesmieta, kauta un
tomēr no tīra zelta.
Simtiem sakurtu sārtu
Pret janvāra debesīm liesmo.
Tie ir tavi goda vārti,
Slēgti ar tautas dziesmu.
Tie vīri, kam rokās tavs karogs celts
Tā, Latvija, ir tava brīvība.
Tie vīri, Latvija, ir tavs zelts,
tavs gods un tava dzīvība.»
No Kristīnes Dinas Bitēnas
dzejas un Atvara Sirmā dziesmām

plūda spēcīga mīlestība, kas saviļņoja ikvienu klātesošo ar savu
mīļumu un sirsnību par dzimteni, tautu.
Kā toreiz, Doma laukumā,
pie ugunskuriem skanēja dziesma, tā šajā vakarā visi vienojās
kopdziesmā «Šeit ir Latvija».
Pēc koncertuzvedu Pēc koncertuzveduma pie sveču liesmiņām
emocionāliem stāstiem dalījās
vīri un sievas, kuri bija tā laika
spraigo notikumu liecinieki un
dalībnieki.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi uzrāda
augstus rezultātus Valsts konkursa II kārtā
Noslēgusies Valsts konkursa
II kārta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas «Pūšaminstrumentu spēle» audzēkņiem.

2019. gada 16. janvārī Jelgavas Mūzikas vidusskolā pulcējās 136 audzēkņi no Auces,
Bauskas, Bēnes, Birzgales, Dobeles, Iecavas, Ķekavas, Jelgavas novada, Olaines, Ozolnieku, Salgales, Skrīveru, Tukuma Mūzikas skolām. Tostarp
arī mūsu – Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas astoņi
audzēkņi, kuri bija uzrādījuši
augstus rezultātus valsts konkursa I kārtā. Arī otrajā kārtā
gandrīz visi saņēma augstu žūrijas novērtējumu.
III vietas Valsts konkursa
II kārtā ieguvuši flautisti Keita
Daniela Cīrule un Marts Putnieks (skolotāja Zane Jurēvica), klarnetists Kristaps Bračka, saksofoniste Līva Brazauska (skolotājs Artis Skuja)
un trompetisti Niklāvs Neimanis, Rūdolfs Brazauskis un
Aksels Vitkovskis – Kaktiņš
(skolotājs Aigars Dziļums). Īpaši liels prieks par diviem audzēkņiem – Kristapu Bračku

Trompetists Aksels Vitkovskis-Kaktiņš
un Akselu Vitkovski – Kaktiņu,
kurus žūrija izvirzīja uz konkursa noslēdzošo kārtu Rīgā.
Kopumā konkursa finālam
tika izvirzīti 45 audzēkņi.
Dalībnieku sniegumus konkursa II kārtā vērtēja trīs žūrijas: obojas un flautas spēli
vērtēja Dace Bičkovska, Vita
Zemture, Anemarija Cukura;
klarnetes un saksofona spēli –

Oskars Petrauskis, Ieva Sloka
un Juris Vanags; metālpūšaminstrumentus – Kārlis Jēkabsons, Mārcis Miķelsons un
Jānis Ginters.
Nākamnedēļ notiks Valsts
konkursa II kārta Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas «Sitaminstrumentu spēle» audzēkņiem. Konkursam

Ieraudzīt skaisto, gaišo, tīro
Kad daba uz brīdi visam
pāri pārklāj baltu tīra sniega
segu, tad arī cilvēks sāk ilgoties pēc kaut kā skaista, tīra,
gaiša. Kur to rast darbu steigā,
kad laika par maz, Rīga par
tālu un laiks pārāk auksts? Es
jums teikšu, ka nav tālu jāmeklē! Pēc Ziemassvētku aizvadīšanas un Jaunā gada sagaidīšanas Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā sākas
koncerti, kuros skolēni rāda
to, ko mācību gada 1. pusē iemācījušies. Šī raksta autore
tad arī cenšas šos ziemas vidus koncertus apmeklēt. Tam,
protams, ir vairāki iemesli, bet
viens no tiem – ieraudzīt, saklausīt, piedzīvot kaut ko skaistu, gaišu un tīru – mūziku.

Mūzikas skolā bērni
pārvēršās

Un cik dīvaini! Es redzu,

kā šeit, mūzikas skolā, pārvēršas tie bērni, kuri varbūt vienmēr nav ērti un paklausīgi vispārizglītojošajā skolā. Es redzu, kā puikas no delveriem
pārvēršas par džentelmeņiem,
uzkāpjot uz skatuves. Viņi
prot paklanīties, palaist skolotāju pa priekšu, prot labi apģērbties un izskatīties. Tāds
iespaids, ka viņi, nonākot uz
skatuves, nometuši savalkātās,
raupjās ikdienas drēbes un ļaujas muzicēšanas vieglumam.
Ir tik priecīgi vērot, kā pirmos soļus mūzikā sper mazie
pirmklasnieki, kā muzicēšanas dabiskums un ļaušanās
skaņdarba skaistumam pieņemas spēkā ar katru klasi. Tā kā
apmeklēju šos koncertus vairākus gadus, tad redzu, kas
izaudzis no šiem mazuļiem skaisti, jauni cilvēki, kuri piedzīvo skaņu mākslas brīnumu.

Klarnetists Kristaps Bračka. Foto – Zane Onkele

Un cik dažādi viņi ir! Citam skaņdarba izpildījums atgādina precīzi uzzīmētas figūras, taisnas, pareizas līnijas,
bet cits – it kā gleznotu brīvām, plašām līnijām, ieliekot
izpildījumā savu tā brīža izjūtu. Skaisti! Un, ja vēl padomā,
ka vismaz 98 % planētas iedzīvotāju vispār ne uz ko tādu
nav spējīgi, tad var tikai apbrīnot šos jaunos māksliniekus
un viņu vecākus, kuri ne tikai
apgarotām, rūpju un uztraukuma pilnām sejām sēž koncertā, bet pavada vakarus, gaidot
bērnus pēc nodarbībām, mājās, mudinot spēlēt arī, tad,
kad pavisam negribas. Tad
koncertā arī notiek tas brīnums – kā gan var atcerēties
un no galvas nospēlēt tik garus, sarežģītus skaņdarbus.
Var jau būt, ka skolotāji atradīs, saklausīs kļūdas, bet es

cītīgi gatavojas četri skolotāja
Normunda Everta audzēkņi,
kuri saņēma augstāko novērtējumu konkursa I kārtā.
Paldies audzēkņiem un pedagogiem par darbu un izturību!
Zane Onkele,
Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas speciāliste

biju skaņu burvības pārņemta.
Arī pavadošo skolotāju muzicēšanu varēja vērot un klausīties ar baudu.

Vieta, kur
mīt skaistais

Te nu es saprotu, ka vienkārši ir jābūt vietai un cilvēkiem, kas katrā bērnā ir gatavi
ieraudzīt skaisto, gaišo, tīro
un palīdzēt arī viņam pašam
to ieraudzīt un atbrīvot no ikdienas gružiem. Es domāju,
ka nav ļoti jālauza galva, lai
atminētu, kura ir tā vieta un
cilvēki – tā ir Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skola un
tās skolotāji. Ejiet uz turieni
pēc skaistuma un jūs tur to atradīsiet, kaut arī tā īsti tas varbūt uzplauks pēc gadiem.
Ingrīda Segliņa,
koncerta
apmeklētāja
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Dzimšanas diena Šerlokam Holmsam
Kurš gan negribēs ierasties
uz dzimšanas dienas
ballīti, pat tad, ja nav īstas
pārliecības par jubilāra
reālo esamību. Tā tiešām
bija – 6. janvārī slavenā
britu privātdetektīva Šerloka Holmsa dzimšanas
dienu svin viņa fani visā
pasaulē.
Šerloka Holmsa dzimšanas dienu tika nolemts svinēt
arī Vecumnieku vidusskolā,
aicinot ciemiņus no pārējām
novada skolām. Tā jau nekad
nav, ka ierodas visi aicinātie
ciemiņi, šoreiz ielūgumam atsaucās Skaistkalnes vidusskola, Misas vidusskola, Mazzalves pamatskola un paši saimnieki – Vecumnieku vidusskola.

Dzimšanas dienas
svinības janvārī

Nav īstas pārliecības, ka
šāda persona, Šerloks Holms,
patiešām ir dzīvojis 19. gs.
Anglijā, bet tā runā, ka viņam
savs prototips ir bijis, pat vairāki. Lai nu kā, Šerloka Holmsa radītājam Arturam Konanam
Doilam, šogad aprit 160 gadu.
Tiesa, dzimšanas diena viņam
ir 22. maijā, bet tas jau nenozīmē, ka misis Hadsone, kura
izīrējusi istabas savā dzīvoklī
diviem šarmantiem kungiem –
Šerlokam Holmsam un dokoram Vatsonam – nevarētu aicināt uz viņa radītā varoņa
dzimšanas dienas svinībām
janvārī. Namamātes, misis Hadsones, lomā iejutās raksta autore. Atbilstošu gaisotni ar vijoles spēli palīdzēja radīt 6.a klases skolniece Madara Klauģe.

Atraktīva iepazīšanās

Kas tad īsti notika šajās
dzimšanas dienas svinībās?
Vispirms viesi iepazīstināja ar sevi. Bija patiess prieks
klausīties viesos no Skaistkalnes vidusskolas, kuri sevi prezentēja gan angļu, gan krievu,
gan latviešu valodā (tas bija
pasākuma nosacījums - sadarbojas trīs valodas). Viņi lasīja
apsveikuma telegrammas gan
no krievu slavenā izmeklētāja
Žiglova («Tikšanās vietu mainīt nedrīkst»), gan latviešu apsviedīgās leitnantes Gitas («Dāvana vientuļai sievietei»). Nemaz nerunājot par viesu vi-

Misis Hadsone sarunā ar Šerloku Holmsu.

Foto – Kristiāns Evarts

zuālo tēlu – uz skatuves viens
pret vienu atradās Šerloks
Holms un doktors Vatsons.
Misis Hadsone nevarēja vien
nopriecāties par brīnišķīgajiem viesiem.
Spilgti ar sevi iepazīstināja arī viesi no Mazzalves un
Misas – jautri, atraktīvi, tematiski.

Risina uzdevumus

Pēc iepazīšanās sākās «ballīte» – katra komanda bija sagatavojusi uzdevumus angļu,
krievu, latviešu valodā no
A. Konana Doila darba «Bāskervilu suns». Šos uzdevumus
vajadzēja risināt citu skolu
komandām. Nu, iedomājieties,
ka viesību telpā izvietoti vairāki galdiņi un pie katra no
tiem pasniedz atšķirīgus ēdienus. Tad nu komandas – no
viena galdiņa pie otra. Tie, kuri uzdevumus izsniedza, tika
lepni nodēvēti par ekspertiem,
kuri katras komandu sniegumu izvērtēja un izvēlējās apbalvošanai savu favorītkomandu. Jāpiebilst, ka neviena skola nepalika bez ekspertu atzinības raksta. Savukārt skolotājas
tajā laikā patērzēja misis Hadsones viesistabā, malkojot kafiju no smalkām porcelāna
krūzītēm un našķojoties ar cepumiem. Lai paliktu atmiņas
no šī pasākuma, misis Hadsone bija parūpējusies par foto
stūrīti. Bija pieejami atbilstoši
aksesuāri un rekvizīti, par fotogrāfijas uzņēma jaunais ta-

Skolotāju sarunas, baudot tēju no porcelāna krūzītēm.
lants – Kristiāns Evarts. Vēl
viesību dalībnieki tika aicināti
iejusties dažādu epizožu izspēlēšanā no darba «Bāskervilu suns».

Pārsteiguma balvas

Misis Hadsone tiešām bija
iepriecināta par jaukajiem viesiem. Katra komanda saņēma
arī nelielu piemiņas balvu pateicības rakstu un krūzīti ar
Šerloka Holmsa attēlu. Kā jau
dzimšanas dienā pieņemts –
visi viesi tika aicināti uz Šerloka Holmsa dzimšanas dienas kliņģeri.

Izdevusies «ballīte»

Jautājot viesiem vai «ballīte» izdevās – visi atzina, ka
dzimšanas dienas svinības bija izdevušās. Pirmkārt, viesi
bija ļoti draudzīgi, komuni-

kabli, jautri. Otrkārt, izrādās,
ka daļa no viesiem bija izlasījusi A. Konana Doila grāmatu
un daļa noskatījusies filmu
«Šerloka Holmsa piedzīvojumi», lai gan agrāk par to neko
nebija dzirdējuši. Treškārt, skolu komandas un skolotājas bija ieguldījušas ļoti lielu darbu,
lai svinības izdotos – padomājušas par kostīmiem, noformējumu, tekstiem un uzdevumiem
trijās valodās. Ceturtkārt, gaisotne bija ļoti jauka un pozitīva. Ir skaidrs, ka Vecumnieku
novadā mācās brīnišķīgi jaunieši, kuri prot sadarboties un
kopā svinēt svētkus.
Vai šīs pasākums kļūs tradicionāls? Par to padomāsim!
Ingrīda Segliņa,
arī misis Hadsone,
pasākuma vadītāja
Vecumnieku vidusskolā

14. lpp.

Nr. 2(201) 2019. gada janvāris

Zemgales ugunsdzēsēji glābēji saņem
četras jaunas autocisternas
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (turpmāk –
VUGD) Zemgales reģiona brigādes Iecavas, Kalnciema, Vecumnieku un Pļaviņu posteņa
ugunsdzēsēji glābēji no janvāra sākuma izsaukumos dodas
ar jaunajām MAN 6x6 specializētajām ugunsdzēsības autocisternām, kuru ūdenstilpnes
ietilpība ir 7 tonnas.
Šie automobiļi ir piemēroti tieši lauku teritorijām, jo
6x6 riteņu piedziņa nodrošina
labu caurbraucamību. Savukārt 7 tonnu ūdenstilpne ir liels
atspaids ugunsdzēsējiem glābējiem teritorijās, kurās ūdens
ņemšanas vieta atrodas vairāku kilometru attālumā no notikuma vietas. Tas ļauj apmēram trīs reizes ilgāk veikt dzēšanas darbus bez ūdens uzpildes nekā ar autocisternām, kas
šobrīd ir VUGD tehniskā nodrošinājuma pamatā.
VUGD Zemgales reģiona
brigādes komandieris pulkvedis Dainis Bērziņš norāda, ka:
«Zemgales reģiona brigādes
ugunsdzēsības transportlīdzekļu nodrošinājums ir papildinā-

Vecumnieku posteņa ugunsdzēsēji glābēji pie jaunās cisternas.
Foto no VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas
nodaļas arhīva.
jies ar ilgi gaidītajām 6x6 piedziņas autocisternām. Jaunie
transportlīdzekļi izvietoti Zemgales reģiona brigādes Vecumnieku, Iecavas, Kalnciema un

Pļaviņu posteņos. Darbs lauku
apvidū ir ļoti sarežģīts jebkuros laikapstākļos. Ceļi nereti ir
grūti izbraucami sniega vai
dubļu dēļ, ūdens ņemšanas

vietas bieži atrodas tālu, tāpēc
šīs jaunās autocisternas uzlabos mūsu operativitāti un taktiskās iespējas notikuma vietā!»
Jaunās autocisternas ir aprīkotas ar modernākajām dzēšanas ierīcēm – šļūtenēm, stobriem, elpošanas aparātiem, motorsūkņiem, dažāda veida kāpnēm un roku rīkiem, kā arī
glābšanas aprīkojumu – hidraulisko instrumentu komplektiem darbam ceļu satiksmes
negadījumos un citās avārijās.
Vairāku gadu garumā
VUGD tiek uzlabots tehniskais nodrošinājums ugunsdzēsības transportlīdzekļu jomā –
pēdējo četru gadu laikā iegādātas 95 ugunsdzēsības automašīnas, no kurām VUGD
Zemgales reģiona brigāde ir
saņēmusi deviņas autocisternas, trīs autokāpnes, divus
glābšanas automobiļus un vienu ķīmijas automobili.
Viktorija Gribuste,
VUGD Prevencijas un
sabiedrības
informēšanas nodaļas
vecākā inspektore
Zemgales reģionā

LJSTF reitinga laureātu apbalvošanas pasākums Rīgā
Rīgā 19. janvārī vienkopus
pulcējās klinšu kāpēji un
sporta tūristi, lai godinātu
2018. gada labākos
sportistus šajās disciplīnās.
Arī Misas vidusskolas
esošie un bijušie
audzēkņi bija
apbalvojamo skaitā.

Īpaši liels prieks par Misas vidusskolas 6. klases skolnieces Montas Maslovas sasniegumiem aizvadītajā gadā.
Kopvērtējumā iegūta 2. vieta
D grupā. Interesanti, ka starpība ar 1. vietu četru sacensību
laikā sarukusi no 9 sekundēm
uz 3 sekundēm. Individuāli
3. vietu D grupā izcīnījusi Anna Šnore. Abu meiteņu sasniegumi ir regulāra darba rezultāts.
Esam iepriecināti ar mūsu
komandu sniegumu, jo no 15
apbalvotajām komandām dažādās grupās 3 ir mūsu koman-

das. Vietas iegūtas pēc 5 sacensību kopvērtējuma dažādās Latvijas vietās – Jēkabpilī, Krāslavā, startējot telpās, Ropažos,
Zaļeniekos un Misā, startējot
brīvā dabā.
Apsveicam mūsu laureātus:
3. vieta C grupā – Tīna Spalva, Monta Maslova, Anastasija Paula, Gustavs Jaunzemis;
3. vieta P grupā ( pieaugušie –
bijušie audzēkņi) - Inese Pučeka, Valdis Vaisjuns, Jānis Seglickis, Jānis Sapats, Beāte
Spalva; 2. vieta A grupā ( nu
jau mūsu pagājušā gada absolventi) - Anna Jaunzeme, Sintija Neimane, Matīss Kante,
Lauris Kazlausks.
Jau februāra sākumā notiks
pirmās 2019. gada sacensības
Jēkabpilī, turēsim īkšķus par
mūsējiem!
Ingrīda Vaisjune,
sporta tūrisma
pulciņa
vadītāja

2. vietas A grupā ieguvēji – pagājušā gada Misas vidusskolas
absolventi.
Foto – E. Lavčinovska
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Laiks no kabatas savas
Izņem rītu, dienu, vakaru, nakti –
Un pasniedz kā elpu pirms tālākā ceļa,
Un it neko tas neatstāj sev!
Tad pieņem un iztērē visu!
Tā ir labākā dāvanu karte,Turklāt par velti, ik dienu
Un – tieši Tev!
Un arī Laime ir Laiks,
Kas Tev iedots –
Likteņa izlolots...
		

/Marika Svīķe/

Sirsnīgākos sveicienus janvāra gaviļniekiem sūta
pagastu pārvaldes un novada domes Sociālais dienests!

PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
No 29. janvāra līdz 14. februārim norvēģu dabas fotogrāfa Geira Hansena darbu izstāde «Prieks un drosme ziemeļzemju teiksmās».
2. februārī plkst. 11.00 pensionāru biedrības «Virši»
atskaišu – pārvēlēšanu sapulce un koncerts.
15. februārī LATVISKĀ VALENTĪNA DANČU VAKARS,
plkst. 16.00 muzikantu meistarklases, plkst. 19.00 – latviskie danči.
16. februārī Meteņi Vecumnieku novadā.
23. februārī plkst. 13.00 senioru un cilvēku ar īpašām
vajadzībām atpūtas vakars un pensionāru biedrības «Virši»
10 gadu jubilejas sarīkojums.
25. februārī plkst. 18.00 Tallinas Georga Otsa mūzikas
koledžas simfoniskā orķestra koncerts.
26. februārī plkst. 18.00 multfilmas «JĒKABS, MIMMI
UN RUNĀJOŠIE SUŅI» demonstrēšana.
Ieejas biļete 2,50 eiro.
BĀRBELES TAUTAS NAMS
23. februārī plkst. 22.00 balle. Spēlēs «Sestdynas muzikants». Ieejas maksa 3.00 eiro.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
9. februārī plkst. 22.00 Valentīndienas balle kopā ar
muzikantiem «Divas Promiles». Ieejas maksa 3.00 eiro.
KURMENES TAUTAS NAMS
24. februārī plkst. 12.00 meistarklase «Brīvdienas ķermenim un garam». Mājas tekstila šūšana un defilē nodarbības. Nodarbības bez vecuma ierobežojuma.
Dalības maksa 3.00 eiro.
Pieteikšanās līdz 22. februārim pa tālr. 22423531.
MISAS TAUTAS NAMS
9. februārī plkst. 18.00 deju kolektīvu koncerts «Veca
mīlestība nerūs».
Piedalīsies deju kolektīvi no Baldones, Vecumniekiem,
Ķekavas, Ķeguma, Siguldas un Rīgas.
VALLES SAIETA NAMS
16. februārī plkst. 19.00 senioru deju kolektīvu sadancis.
23. februārī plkst. 13.00 pagasta pensionāru gada balle.
STELPE
3. februārī plkst. 16.00 Stelpes pamatskolā amatierteātra «Vecsaule» izrāde «Stāvu starp jums un klausos, kā
mani vārdi skan…». Režisore Gunta Siliņa.
23. februārī plkst. 14.00 Stelpes pamatskolā talantu
parāde «Gribu, varu, daru 2019».

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

7. februārī
Vecumniekos, RĪgas ielā 5
(pie tautas nama) no plkst. 10.00-17.00
IZMEKLĒJUMI
Mamogrāfija:
Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma
vēstuli – BEZ MAKSAS
Ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2.85 EUR
Bez nosūtījuma – 25.00 EUR
Rentgens:
1 projekcija – 9.00 EUR
JAUNUMS!
Trīs dimensiju (3D) automātiskā krūšu ultrasonogrāfija – 20.00 EUR
NEPIECIEŠAMS PIERAKSTS UZ KONKRĒTU LAIKU
Pierakstīties iespējams pa tālruni 25 431 313
darba dienās plkst. 08.00-18.00.
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
Pakalpojumu nodrošina MDF Veselības grupa
ESI VESELS!

