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Reorganizēs
Valles
vidusskolu

27. martā pirms Domes
sēdes tika sasaukta
Finanšu komitejas ārkārtas
sēde, kurā izvērtās karstas
diskusijas jautājumā par
Valles vidusskolas un
PII «Cielaviņa» apvienošanu.
Deputātu viedoklis dalījās,
kā argumentus minot nepietiekamos finansiālos ieguvumus
un skaidrojuma trūkumu, kā
uzlabosies izglītības kvalitāte, apvienojot izglītības iestādes.
Pēc diskusijām Finanšu komitejas vadītājs Guntis Kalniņš rosināja jautājuma skatīšanu par PII «Cielaviņa» pievienošanu Valles vidusskolai
atlikt uz gadu, turpinot papildus izpēti saistībā ar ieguvumiem un draudiem.
Savukārt ārkārtas Domes
sēdē tika skatīts lēmumprojekts par Valles vidusskolas
reorganizāciju uz pamatskolu.
Vecumnieku novada Domes
Valles vidusskolā nepietiekamā skolēnu skaita dēļ kopš
2016./2017. mācību gada nav
10. klases. Šobrīd Valles vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu neapgūst
neviens skolēns. Līdz ar to,
Valles vidusskolas izglītības
pakāpe un nosaukums neatbilst vidusskolai, tādēļ nepieciešams veikt šīs skolas reorganizāciju par Valles pamatskolu.
Domes ārkārtas sēdē vienbalsīgi tika nolemts reorganizēt Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolu par
Valles pamatskolu, nosakot,
ka reorganizācija pabeidzama
līdz 2019. gada 31. jūlijam.
Paredzētās izmaiņas neietekmēs skolēnus, pedagogus
un darbiniekus.
Sabiedrisko
attiecību
nodaļa

Novadā atminas baiso
1949. gada 25. marta nakti

Spītējot laikapstākļiem, 25. martā Vecumnieku dzelzceļa stacijā satikās ļaudis, lai dalītos atmiņās par 1949. gada marta nakti.
Foto – Alise Barkauska
Spītējot lietum, krusai un
brīžiem arī sniegam,
25. martā Vecumnieku
novada pagastos īpašajās
piemiņu vietās, kas kalpo
kā apliecinājums nevainīgo
iedzīvotāju ciešanām un
pārdzīvojumiem, satikās
ļaudis, lai caur atmiņu
stāstiem pieminētu baiso
1949. gada marta nakti.

Vecumnieku dzelzceļa
stacijā kavējas atmiņās

1949. gada 25. marta diena
esot bijusi apmākusies, gluži
kā nojauzdama smagās ciešanas, ko nāksies pārdzīvot lielai daļai Latvijas iedzīvotāju,

pametot savas izlolotās un iekoptās dzimtās mājas, laukus,
savus tuviniekus.
No Latvijas kopumā izsūtīja vairāk kā 42 000 cilvēku.
No Bauskas apriņķa Vecumniekiem – 106 cilvēkus un 40
ģimenes. Cilvēki tika izsūtīti
uz neatgriešanos. Tikai pēc
1957. gada, kad tika pieņemts
lēmums par izsūtīto atbrīvošanu no nometinājuma vietām, represētajiem bija iespēja atgriezties Latvijā, padomju Latvijā.
Ar svecīšu iedegšanu, ziedu
nolikšanu un klusuma brīdi
iesākām 2019. gada 25. marta
piemiņas brīdi pie akmens politiski represētajiem Vecum-

nieku dzelzceļa stacijā, lai
godinātu visus, kuri cieta no
PSRS slepeni un smalki izplānotajām represijām.
Klātesošie ar interesi ieklausījās Vecumnieku pagasta
izsūtīto iedzīvotāju atmiņu stāstu fragmentos par tālo un pazemojoši smago turpceļu un
dzīvi Sibīrijā.
Savulaik šīs atmiņas pierakstīja Vecumnieku vidusskolas 7. klašu skolēni, uzklausot represētos, kuri tika
izvesti no Vecumnieku pagasta un tuvākās apkaimes, kā arī
tos, kuri pēc izsūtījuma mājvietu rada šeit, Vecumniekos,
à8. lpp.
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«Pastāvēs, kas pārvērtīsies!» Dzimtsarakstu nodaļa

D

zejnieks Rainis ir teicis:
«Pastāvēs, kas pārvērtīsies».
Valles vidusskolas vārds šajā
pavasarī ir izskanējis daudz un
plaši, tāpēc vēlos teikt to labāko
par savu skolu – savu darbavietu.
Valles vidusskola ir Vecumnieku novada Domes dibināta
un pakļautībā esoša daudzfunkcionāla izglītības, kultūras
un sporta iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības (kods
21011111), vispārējās speciālās
pamatizglītības (kods 21015611)
un vispārējās vidējās izglītības
(kods 31011011) programmas,
kā arī realizē valsts un pašvaldību politiku kultūras un sporta vērtību radīšanā, izplatīšanā
un saglabāšanā.
Skolai ir moderna sporta
halle, novadā vienīgais vieglatlētikas sacensību prasībām atbilstošs sporta stadions, kur notiek dažādi sporta pasākumi,
kuros iesaistās gan Vecumnieku, gan citu novadu sportojošie jaunieši un pieaugušie. Uz
skolas sporta bāzes pamata
vasarās un ziemas brīvlaikos
notiek sporta nometnes.
Pateicoties lieliskajiem treniņapstākļiem, gūti ievērojami
sporta rezultāti Zemgales reģionā un valstī – vieglatlētikā,
volejbolā, tautas bumbā. Mūsu
skolēni ar panākumiem ir piedalījušies arī starptautiskajās
sacensībās ārvalstīs.
Sadarbībā ar Latvijas Uzņēmējdarbības Menedžmenta
akadēmiju, pamatskolas skolēni 3 gadu garumā apgūst programmu «Starts».
Skolā mācās skolēni arī no
Ķeguma, Neretas, Aizkraukles
novadiem. Skolēnu ēdināšanu
mums nodrošina skolas pavā-

res ar daudzveidīgu un bagātīgu ēdienkarti. Skola jau otro
gadu piedalās arī programmā
«Skolas piens un auglis».
Sākumskolas audzēkņiem
jau ilgstoši ir draudzības saites
ar vienaudžiem pilsētā Papylis
Lietuvā. 2018. gada maijā lietuviešu draugi mūsu skolas pagalmā iestādīja ozolu par godu
Latvijas simtgadei.
Skola tiek finansēta no
valsts un pašvaldības budžeta,
taču notiek alternatīvu finansēšanas avotu piesaiste. Paldies SIA «Florabalt» par ziedotajiem līdzekļiem skolas
stipendiātiem, kuriem katru
mēnesi ir iespēja saņemt naudas balvas. Paldies zemniekiem Andrim un Guntim Zjukoviem par finansiālu atbalstu
skolas ērtību nodrošināšanai
un skolēnu finansiālam atbalstam sportā.
sam gatavi pastāvēt kā
Valles pamatskola. Mēs
celsim skolas izglītības kvalitāti,
bet bērnu skaitu palielināt varat
tikai jūs, iedzīvotāji.
Mūsu skola ir ļoti skaista!
Šovasar, 24. augustā, skola atzīmēs savu 55. dzimšanas dienu. Mēs lepojamies ar savas
skolas absolventiem!
Paldies pedagogiem un
viņu ģimenēm par ieguldīto
darbu, laiku un atbalstu skolas
pastāvēšanā.

E

Gita
Eriņa
Valles
vidusskolas
direktore

informē

Martā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta divu bērniņu dzimšana – saules gaismu ieraudzījuši divi puikas.
Dzimtsarakstu nodaļā notikusi viena laulības reģistrācija, sastādīti pieci miršanas
reģistri:
VALLES PAGASTS
Artija Zvirbule (1936. gada 14. aprīlis – 2019. gada
5. marts);
Arnis Kruvesis (1937. ga-

da 16. oktobris – 2019. gada
25. marts).
VECUMNIEKU PAGASTS
Juris Izāks (1948. gada
1. maijs – 2019. gada 9. marts)
Jānis Vasaraudzis (1936. gada 9. decembris – 2019. gada
28. marts).
KURMENES PAGASTS
Ruta Stanga (1960. gada
15. maijs – 2019. gada 20. marts).
Elga Kaļķe,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

Kārtības nodaļa informē
Sabiedriskās kārtības nodaļā martā saņemti četru personu iesniegumi, uz kuriem
sniegta atbilde.
Tika sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli –
vienai personai par atrašanos
sabiedriskā vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu, vienai personai par saplīsuša Valsts karoga lietošanu pie ēkas. Vienas
personas lietā par dzīvošanu
bez pases informācija nodota
Valsts robežsardzes Imigrācijas
kontroles dienestam.
Februārī apkalpoti 35 personu izsaukumi, tai skaitā 20
no Valsts policijas iestādēm.
Aizvadītajā mēnesī Sabiedriskās kārtības nodaļa veikusi
28 reidus likumpārkāpumu profilaksei, kā arī nodrošinājusi
sabiedrisko kārtību piecos masu
pasākumos, nostrādājot tajos
13 stundas.

Septiņas reizes tika sniegts
atbalsts sociālajam dienestam
un bāriņtiesai.
Martā izteikts 21 aizrādījums par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem,
mājās nogādātas astoņas personas, kuras bijušas slimas vai
alkohola reibumā.
Mēneša laikā viens suns
tika nogādāts dzīvnieku patversmē «Mežavairogi».
21 reizi sniegta fiziska
palīdzība – 16 no tām Valsts
policijai, četras – neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestam, vienu reizi citiem dienestiem, kā arī sagatavots un
izsniegts Valsts policijai viens
videonovērošanas ieraksts.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības
nodaļas
vadītājs

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:
18. aprīlī no plkst. 10:00-12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
25. aprīlī plkst. 10:00-12:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
18. aprīlī plkst. 10:00-12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
25. aprīlī plkst. 10:00-12:00 Valles pagasta pārvaldē,
26. aprīlī plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:
18. aprīlī plkst.14:00-17:00 Taurkalnes bibliotēkā.
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Aicina pieteikt dalību konkursā

Vecumnieku novada dome
izsludina projektu
konkursu «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2019».
Projektu konkurss tiek organizēts jau septīto gadu, tā
mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan
fiziskajā, gan sociālajā jomā
ar novada iedzīvotāju privātu
iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides
un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.
Projektu konkurss paredzēts Vecumnieku novada iedzīvotājiem un biedrībām, lai
īstenotu dažādus vides labiekārtošanas projektus, piemē-

ram, rotaļlaukumu, stāvlaukumu ierīkošana vai daudzdzīvokļu iekšpagalmu sakārtošana, pasākumu rīkošana un
dažādu citu ideju īstenošana.
Projektu konkursa kopējais pieejamais finansējums ir
9600,00 EUR, kopējais atbalstāmo projektu skaits ir 12
projekti, katram projekta īstenošanai piešķiramais atbalsts
ir līdz 800,00 EUR.
Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas paredz publiski pieejamu objektu un vietu labiekārtošanu un attīstīšanu vai publisku
pasākumu rīkošanu, piemēram:
• bērnu rotaļu laukuma ierīkošana;
• sporta laukuma ierīkošana;
• dabas, atpūtas, tūrisma
vai sporta takas izveide;
• dažādu pasākumu, nometņu organizēšana;
• peldvietu labiekārtošana;
• daudzdzīvokļu ēku pagalmu apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu, taciņu uzlabošana.

Gadījumā, ja iepriekš minētie projekti netiek iesniegti
vai atbalstīti pilnā apmērā, tiks
atbalstīti ne vairāk kā trīs projekti, kas paredz koplietošanas telpu remontu.
Projekta pieteikumi, atbilstoši nolikumam, jāiesniedz līdz
š. g. 3. maija plkst. 14.00 Vecumnieku novada domē personīgi, nosūtot pa pastu, vai nosūtot parakstītu un ieskenētu
pieteikumu uz e-pastu alina.
zukauska@vecumnieki.lv vai
dace.sileika@vecumnieki.lv.
Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai iespējams saņemt Vecumnieku novada domē katru darba dienu,
darba laikā, iepriekš saskaņojot ar projektu vadītāju Daci
Šileiku vai projektu koordinatori Alīnu Žukausku, tālr.
63920596, epasts: dace.sileika@vecumnieki.lv vai alina.
zukauska@vecumnieki.lv.
Sagatavoja
Alīna Žukauska,
domes projektu
koordinatore

Aicinājums Bārbeles pagasta iedzīvotājiem
un apmeklētājiem – sakopta dzīves telpa!
Ne tikai pienākums,
bet arī atbildība

Šogad notikušās izmaiņas
atkritumu apsaimniekošanas
jautājumā gan pašiem apsaimniekotājiem, gan iedzīvotājiem
ir radījušas nelielu apjukumu:
vieniem tā ir jauna teritorija,
bet otriem mainās līdz šim ierastā ikdienas kārtība.
Lielākai daļai iedzīvotāju ir
zināms, ka, sākot ar 2019. gada
1. februāri, atkritumu apsaimniekošanu Vecumnieku novadā
nodrošina SIA «Eco Baltia vide». Joprojām ir vērojama abpusēja pielāgošanās jaunajiem
apstākļiem. Vēl aizvien Bārbeles pagastā ir iedzīvotāji, kuri
ignorē līgumu slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotājiem.
Salīdzinot noslēgtos līgumus ar
klientiem starp SIA «Lautus»
un SIA «Eco Baltia vide», secinām, ka līdz šim tie iedzīvotāji, kas vēsturiski rūpējās par
sakoptu vidi savās mājsaimniecībās un uzņēmumos, ir tie
paši, kas to aktīvi dara arī šobrīd. Protams, klāt ir nākuši arī

jauni klienti, bet to ir salīdzinoši maz.

arī ir jābūt noslēgtam līgumam.

Jānoslēdz līgums

Mainīta konteinera
atrašanās vieta

Atgādinām, ka saskaņā ar
Vecumnieku novada Domes
25.01.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 «Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā» katram ir pienākums noslēgt līgumu par
atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu apsaimniekotāju, ja mājsaimniecībā vai
uzņēmumā rodas atkritumi. Gan
Vecumnieku novada mājas lapā www.vecumnieki.lv, gan
Vecumnieku novada informatīvajā izdevumā, gan arī mutiski klātienes konsultācijās ir
daudz skaidrots par šo jautājumu. Ir pienācis laiks rīkoties!
Bārbeles pagasta veikalā «Vesko» var iegādāties SIA «Eco
Baltia vide» sadzīves atkritumu 120 litru maisus, kas ir alternatīva konteineriem, un pirkuma čeks ar kvīti ir jāsaglabā. Par maisu izmantošanu

Bārbeles pagastā saistībā
ar lielgabarīta konteineru ir ieviestas izmaiņas, t. i. mainīta
konteinera atrašanās vieta no
Liepu alejas uz Bauskas ielu 2.
Šāds lēmums ir pieņemts, jo
iedzīvotājiem ilgstoši nav bijusi vēlme izprast katra konteinera lietošanas nosacījumus.

Nedrīkst būt pārpildīti

Atgādinām, ka konteineri –
gan šķirotiem atkritumiem,
gan sadzīves atkritumiem, nedrīkst būt pārpildīti, t.i. pilna
konteinera vākam ir jābūt pilnībā aizvērtam. Ja konteinera
vāks nenoslēdzas, atkritumu
apsaimniekotājam ir tiesības
prasīt papildus samaksu par
papildus apjomu. Lielgabarīta
konteineru drīkst piepildīt ar
lielgabarīta atkritumiem tikai
līdz konteinera augšējai malai.
à5. lpp.

Saņemta atbilde
no Satiksmes
ministrijas
Kā minēts marta informatīvajā izdevumā «Vecumnieku
Novada Ziņas», Vecumnieku
novada Domē tika saņemti
vairāki iedzīvotāju parakstīti
iesniegumi ar jautājumiem par
ceļu un ielu stāvokļa uzlabošanu gan Vecumnieku pagastā, gan visā novadā. Vecumnieku novada domes izpilddirektora vietnieks Guntars
Veismanis nosūtīja iedzīvotāju vēstuli uz Satiksmes ministriju 7. martā.
Ir saņemta atbilde par valsts
reģionālā autoceļa P92 Iecava–
Stelpe pārbūvi.
Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS «Latvijas
Valsts ceļi» speciālistiem ir
izskatījusi vēstuli par valsts
reģionālā autoceļa P92 Iecava–Stelpe ceļa posma km
18,80 – 24,64 pārbūvi.
Satiksmes ministrija informē, ka 2018. gadā valsts reģionālajā autoceļa P92 Iecava–
Stelpe km 18,80 – 24,64 grants
segums novērtēts ar vērtējumu apmierinošs, un, atbilstoši
pēdējiem satiksmes skaitīšanas datiem, satiksmes intensitāte uz autoceļa posma km
18,80 – 24,64 ir 712 transportlīdzekļi diennaktī, tajā
skaitā 10% kravu transports.
Kā arī informē, ka valsts
reģionālā autoceļa P92 Iecava
–Stelpe km 18,80 – 24,64 projektēšanas darbi ir pabeigti.
Projekta īstenošana paredzēta
2021. gadā, bet, ņemot vērā
autoceļu nozarei pieejamo finansējumu un strauji augošās
autoceļu būvniecības izmaksas, projekta īstenošanas termiņš var tikt mainīts.
Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa P92 Iecava–Stelpe ceļa posma km 18,80 –
24,64 stāvokli tiks nodrošināta autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši
noteiktajai C uzturēšanas klasei.
Vecumnieku novada domes
izpilddirektora vietniekam Guntaram Veismanim ir paredzēta
tikšanās ar Valsts akciju sabiedrības «Latvijas Valsts ceļi» vadību, lai pārrunātu Vecumnieku novada autoceļu aktuālos jautājumus.
Alise Dreimane

4. lpp.
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27. marta Domes sēdē lemtie jautājumi
Vecumnieku novada
domes sēde noritēja
27. martā. Sēdē
piedalījās visi deputāti.

Uzmanība ceļiem un
atkritumu izvešanai

Sēdes sākumā Vecumnieku novada domes izpilddirektore Aiga Saldābola informēja, ka vēl joprojām liela uzmanība tiek pievērsta ceļiem –
lauksaimnieki ar pašvaldību
saskaņo pašvaldības ceļu izmantošanu, tiek kontrolēta svara ierobežojošo zīmju ievērošana.
A. Saldābola skaidroja izteikto neapmierinātību ar SIA
«Eco Baltia vide» sniegtajiem
atkritumu izvešanas pakalpojumiem, ziņoja, ka uzņēmuma
pārstāvji tika uzaicināti uz domi sniegt skaidrojumu, jo bija
ļoti daudz neskaidrību. Izpilddirektore atgādināja, ka netiek
izvesti mazie konteineri, kurus atkritumu daudzuma dēļ
nevar aizvērt. Problēmas sagādā arī sliktie ceļi, jo ne visur
atkritumu izvešanas transports
var iebraukt. Izpilddirektore
informēja arī par iespēju iegādāties speciālos atkritumu maisus veikalos, kā arī informēja
par akciju, kuras ietvaros iedzīvotājiem dzīvesvietās būs iespēja nodot stikla taru no 10. –
11. maijam.
Tika stāstīts arī par plānoto būvgružu konteineru izvietošanu Vecumniekos un Misā,
jo lielgabarīta konteineros nedrīkst ievietot būvgružus. Ja
tas attaisnosies, tad šādi konteineri tiks novietoti arī citās
lielākajās apdzīvotajās vietās.
Vēl jāmeklē risinājums par
bīstamo atkritumu savākšanu,
piemēram, šīfera.
Tika infomēts, ka ir noslēgts līgums par Vecumnieku
novada Attīstības programmas izstrādi, un pirmā darba
grupu tikšanās notiks aprīlī.
A. Saldābola ziņoja, ka ir izraudzīts tūrisma konsultants,
kurš uzsāks darbu 15. aprīlī.

Administratīvās
komisijas ziņojums

Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja Līga Vaira Šķiliņa izteica pateicību domei
par Administratīvajai komisijai nodrošinātajiem labajiem

darba apstākļiem, kā arī pateicās komisijas locekļiem par
darbu.
L. V. Šķiliņa informēja par
dokumentu apriti administratīvajā komisijā, par iekasēto
soda naudu 2037,56 euro apmērā, par piemērotajiem LAPK
pantiem, par izskatīto administratīvā pārkāpuma lietu
skaitu pa mēnešiem, kopā to
bijis 139. Kā arī informēja par
izbeigto lietvedību skaitu, uz
sēdēm ieradušos pārkāpēju
skaitu, tiesu izpildītājam nodotajām lietām par soda naudas piedziņu, par sastādītajiem administratīvā pārkāpuma
protokoliem – kopā pagasta
pārvaldēs sastādīti 139 administratīvo pārkāpumu protokoli. Informēja, ka komisija
saņēma 3 lietas no skolām, kuras gan nebija noformētas kā
administratīvā pārkāpuma lietas,
taču tik un tā komisija iesaistījās to risināšanā. L. V. Šķiliņa
atzina, ka ir laba sadarbība ar
citām institūcijām – kārtībniekiem, policijas inspektoriem,
sociālo dienestu, bāriņtiesu,
domes Finanšu nodaļu.

Apstiprina bāriņtiesas
statusu

Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš informēja, ka pašreizējās Vecumnieku novada
bāriņtiesas sastāva pilnvaras
beidzas šī gada 31. jūlijā. Vecumnieku novada domē tika
saņemts Vecumnieku novada
bāriņtiesas priekšsēdētājas iesniegums, kurā tika lūgts no
2019. gada 1. augusta apstiprināt šādu bāriņtiesas sastāvu –
Bāriņtiesas priekšsēdētājs un
4 bāriņtiesas locekļi.
Ņemot vērā to, ka saņemti
Vecumnieku novada bāriņtiesas locekļu iesniegumi par gatavību turpināt darbu pēc šī
pilnvaru termiņa beigām, Vecumnieku novada Dome
27.02.2019. sēdē nolēma neizsludināt jaunu kandidātu
pieteikšanos.
Tika nolemts apstiprināt Vecumnieku novada bāriņtiesu
šādā sastāvā: Bāriņtiesas priekšsēdētāja – Evita Caune; Bāriņtiesas locekļi: Ieva Mediņa,
Daina Pelne, Vita Siliņa, Liena Grīnberga. Jaunievēlētās
bāriņtiesas pilnvaras stāsies spēkā 2019. gada 1. augustā.

Precizē un
izdara grozījumus
saistošajos noteikumos

Kancelejas nodaļas vadītājs – jurists Arvīds Zvirbulis
informēja, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbilstoši savai kompetencei ir izvērtējusi Vecumnieku novada Domes 2019. gada
30. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 «Noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvojamās
telpas iegādei vai būvniecībai»
un izteikusi dažus iebildumus,
lūdzot precizēt saistošos noteikumus. Saistošajos noteikumos
tika izdarīti nepieciešamie precizējumi un domes sēdē tie
vienbalsīgi tika apstiprināti.
Kancelejas nodaļas vadītājs – jurists A. Zvirbulis ziņoja,
ka Vecumnieku novada Domes saistošie noteikumi Nr. 2
«Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā»
izdoti 2012. gada 25. janvārī.
Izvērtējot to darbību līdzšinējā periodā, ņemot vērā lietderīgus ierosinājumus un nepieciešamo apstākļu aktualizāciju,
izstrādāti grozījumi. A. Zvirbulis atgādināja, ka atkritumu
konteinerus drīkst piepildīt tā,
lai to vākus var aizvērt, kā arī
atgādināja par iespēju iegādāties marķētos maisus.
Vienbalsīgi tika apstiprināti
Vecumnieku novada Domes
saistošie noteikumi Nr. 3 «Grozījumi Vecumnieku novada
Domes 2012. gada 25. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
«Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā»».

Apstiprina projektu
konkursa nolikumu

Projektu koordinatore Alīna Žukauska ziņoja, ka Vecumnieku novada dome no
2013. gada organizē projektu
konkursu «Iedzīvotāji veido
savu vidi» ar mērķi uzlabot
dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan
sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību
par sa-vas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību,

pašvaldību un uzņēmējiem.
Vienbalsīgi tika apstiprināts konkursa nolikums un
nolemts – ar 2019. gada 1. aprīli izsludināt pieteikšanos uz
projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2019» finansējumu 2019. gadā. Konkursa
nolikums un pieteikuma veidlapa ir ievietota pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv.
Vairāk informācijas 3. lpp.

Nosaka minimālo
audzēkņu skaitu

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals ziņoja par
minimālo audzēkņu skaitu izglītības iestādēs.
Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2017.gada 29. jūnijā pieņēma lēmumu lietā
Nr. 2016-23-03 «Par Ministru
kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr. 591
«Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības
iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti
uz nākamo klasi» 12.1.1. un
60. punkta atbilstību Latvijas Republikas 25 Satversmes
1. pantam» atzīt Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra
noteikumu Nr. 591 «Kārtība,
kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs
un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no
tām, kā arī pārcelti uz nākamo
klasi» 12.1.1. un 60. punktu
par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un spēkā neesošiem no
to pieņemšanas brīža. Šāds
tiesas spriedums atceļ regulējumu par minimālo skolēnu
skaitu, atverot 10. klasi. Līdzšinējā normatīvo aktu bāze
noteica, ka minimālais audzēkņu skaits ir 12. Minimālais audzēkņu skaits ir pamatots uz aprēķiniem, lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu pedagogu darba samaksai
un spētu īstenot izglītības
programmu.
Pastāvot normatīvo aktu
neesamībai, nepieciešams iestādes dibinātāja pieņemts lēmums par rīcību, kādā iestādēm turpināt darbu.
Vienbalsīgi nolēma, ka Vecumnieku novada Domes dibinātajās izglītības iestādēs,

5. lpp.
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izglītojamo skaits 10. klasē ir
ne mazāks par 12 vai kopējais
izglītojamo skaits 10. – 12. klasēs ne mazāks par 32. Vecumnieku novada Domes dibinātās izglītības iestādes 10. klases komplektēšanu veic līdz
20. augustam.

Lemj par 10. klases
neatvēršanu Misas un
Valles vidusskolās

Domes priekšsēdētāja vietnieks J. Kovals ziņoja, ka Vecumnieku novada Domes
27.12.2018. lēmums «Par Vecumnieku novada izglītības
attīstības stratēģijas 2019. –
2023. gadam apstiprināšanu»
(prot. Nr. 17., 12.§) uzdod realizēt Vecumnieku novada izglītības attīstības stratēģiju,
tai skaitā veikt Izglītības iestāžu sakārtošanu, optimizējot
skolu tīklu. Rīcības plānā noteiktie uzdevumi paredz Valles un Misas vidusskolas reorganizēt par pamatskolām. Lai
secīgi virzītos uz stratēģijā
noteikto mērķi, nepieciešams
iestādes dibinātāja pieņemts
lēmums par 10. klašu neatvēršanu reorganizējamās izglītības iestādēs.
Vienbalsīgi nolēma neatvērt 10. klasi Valles un Misas
vidusskolās. Kā arī nolēma
uzdot izglītības iestāžu vadītājiem informēt izglītojamos par
pieņemto lēmumu.

Apstiprina amatierteātru
iestudējumu
skates nolikumu

Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals ziņoja, ka
Vecumnieku novada dome Misas tautas namā 2019. gada
18. un 19. maijā rīkos amatierteātru skati.
Skatē paredzēta citu novadu amatierteātru kolektīvu dalība, tādēļ, lai segtu proporcionālu daļu no izmaksām,
tiek noteikta dalības maksa
50.00 euro apmērā, bet no
skates dalības maksas tiek atbrīvoti Vecumnieku novada
Domes dibinātie amatierteātri.
Nolikums vienbalsīgi tika apstiprināts.
Vairāk informācijas 10. lpp.

Par dalību projekta
noslēguma konferencē
Briselē

Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš ziņoja, ka Jaunatnes starptautisko programmu

aģentūra ar Vecumnieku novada Domi 2018. gada 25. aprīlī noslēdza sadarbības līgumu par sadarbību starptautiskā stratēģiskās partnerības
projekta «EUROPE GOES
LOCAL – Supporting Youth
Work at the Municipal Level»
ietvaros organizētā nacionāla
līmeņa projekta «Darba ar
jaunatni kvalitātes celšana
pašvaldībās» īstenošanu. Projekta mērķis ir uzlabot jaunatnes darba kvalitāti pašvaldībās, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai.
Noslēdzoties projekta trīs
gadu ciklam, 4. – 6. jūnijā,
Briselē tiek organizēta noslēguma konference, kurā piedalīsies visas projektā iesaistītās
dalībvalstis un to sadarbības
partneri, lai izvērtētu rezultātus, lielākos sasniegumus un
izaicinājumus. Tiks svinīgi prezentēta Eiropas harta par vietējo darbu ar jaunatni, tiks radīta vieta un laiks tīklošanās
iespējām, kā arī pārrunāta turpmākā projekta nākotne un
mērķi. Konferencē Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūra prezentēs Latvijas pieredzi un pieeju projektā kā vienu no ļoti labiem piemēriem,
kur projekts ir veicinājis kvalitatīvas pārmaiņas vietējā jaunatnes politikā. Latviju konferencē aicināti pārstāvēt jaunatnes lietu speciālisti, politikas veidotāji, nevalstiskā sektora
pārstāvji no projektā iesaistītajām 27 pašvaldībām, kā arī
projekta koordinators.
Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz no projekta līdzekļiem. Izvērtējot noslēguma konferences programmu,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rekomendāciju un līdzšinējo iesaisti šajā projektā, lūdza komandēt
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētaja vietnieku Jāni
Kovalu dalībai noslēguma
konferencē.

Balsojot Vecumnieku novada Dome nolēma norīkot
komandējumā Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja
vietnieku Jāni Kovalu piedalīties projekta «EUROPE GOES
LOCAL – Supporting Youth
Work at the Municipal Level»
noslēguma konferencē Briselē
(Beļģija) no š.g. 4. līdz 6. jūnijam.

Valles vidusskolu
reorganizē par
pamatskolu

27. marta ārkārtas sēdē
Domes priekšsēdētāja vietnieks
J. Kovals ziņoja, ka nepietiekamā skolēnu skaita dēļ
kopš 2016./2017. mācību gada Vecumnieku novada Domes
Valles vidusskolā nav nokomplektēta 10. klase. Šobrīd Valles vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmu neapgūst
neviens skolēns.
Tā kā Vecumnieku novada
Domes Valles vidusskolas izglītības pakāpe un nosaukums
neatbilst vidusskolai, nepieciešams veikt šīs skolas reorganizāciju par Valles pamatskolu.
J. Kovals rosināja lēmumprojektu papildināt ar punktu
par Vecumnieku novada Domes 27.03.2019. sēdes lēmuma «Par 10. klases neatvēršanu Misas vidusskolā un Valles vidusskolā» 1. punkta
«Neatvērt 10. klasi Valles vidusskolā» atcelšanu, jo tas vairs
nebūs aktuāls. Tika rosināts
kādā no nākamajām Domes
sēdēm pieņemt lēmumu arī
par Valles vidusskolas adreses
maiņu.
Vienbalsīgi balsojot, tika
nolemts reorganizēt Vecumnieku novada Domes Valles
vidusskolu par Valles pamatskolu. Tika noteikts, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2019. gada 31. jūlijam.
Vairāk informācijas 1. lpp.
Alise Dreimane

Pildot Ministru kabineta noteikumu Nr. 408
(Dzīvojamās mājas pārvaldīšana un apsaimniekošana)
24. punktu,
SIA «MŪSU SAIMNIEKS» pēc 2019. gada 1. aprīļa
piektdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00
Vecumniekos, Ceriņu ielā 9a, LV-3933,
aicina dzīvokļu īpašniekus mājas lietā iepazīties ar
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2018. gadu
(3. pielikums).
SIA «Mūsu saimnieks»

Pārvietots
atkritumu
konteiners

Stelpē lielgabarītu atkritumu konteiners ar 9. aprīli ir
pārvietots no Stelpes pagasta
«Palejām» uz auto stāvlaukumu pie Stelpes pagasta pārvaldes «Stelpes pagasta nams»
(Vecstelpe, Stelpes pagasts,
Vecumnieku novads), kur tas
atradīsies visu turpmāko laiku.
Lielgabarīta atkritumi ir
atkritumi, ko izmēru dēļ nevar
ievietot atkritumu tvertnēs, tie
ir matrači, paklāji, mēbeles,
svētku egles u.tml.
Ingars Štelfs,
Stelpes pagasta pārvaldes
vadītājs

Aicinājums
Bārbeles pagasta
iedzīvotājiem
à3 lpp.
Plastmasas pudeles atkritumu
konteineros ir jāmet saplacinātā formā. Diemžēl arī šeit
konteinera izmantotāji grēko.

Savāksim paši aiz sevis!

Paši vien esam tie, kas lielākoties radam atkritumus, bet
ne visi aiz sevis grib savākt.
Tā kā tuvojas Lielā Talkas diena, kas notiks 27. aprīlī, īpašs
aicinājums tiem Bārbeles pagasta iedzīvotājiem, kuri regulāri apseko Bārbeles centra
teritoriju, saņemties un savākt
savas ierastās pieturas vietas.
Cieniet to cilvēku ieguldīto darbu, kuri katru dienu savāc gan
savu, gan citu radīto postu!
Vēlreiz paldies tiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas katru
dienu kopj savu dzīves telpu un
ir atbildīgi arī sabiedrības priekšā. Liels prieks, ka uz pārvaldi
nāk iedzīvotāji un patiesās rūpēs stāsta par to, kur ir vērojami
«nesmukumi». Tikai kopā mēs
esam spēks, ar kuru jārēķinās!
Santa Bračka,
Bārbeles pagasta pārvaldes
vadītāja

6. lpp.
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Saistošie noteikumi Nr. 1 «Noteikumi par pašvaldības
palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai»
Saistošie noteikumi izstrādāti un apstiprināti Domē, lai jaunajām ģimenēm ar bērniem kaut
daļēji sniegtu atbalstu dzīvojamās platības iegādei vai būvniecībai. Atbalsts šai iedzīvotāju grupai nepieciešams, lai mainītu Vecumnieku novada iedzīvotāju struktūru, lai palielinātu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju un jauniešu īpatsvaru, lai veicinātu novada ekonomisko aktivitāti, uzņēmējdarbības aktivitāti, kā arī novērstu darbaspēka nepietiekamību atsevišķās nozarēs novadā.
Izdoti saskaņā ar likuma «Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 27.1 panta trešo daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā
Vecumnieku novada pašvaldība
sniedz aizņēmējam palīdzību,
pilnībā vai daļēji sedzot kredītprocentu maksājumus attiecībā uz dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai Vecumnieku novada administratīvajā
teritorijā ņemto aizdevumu
(turpmāk – palīdzība).
2. Šo saistošo noteikumu
1. punktā minēto palīdzību
sniedz Vecumnieku novada dome (turpmāk – dome) un
administrē Vecumnieku novada domes Finanšu nodaļa.
3. Palīdzību tiesības saņemt, un dome izskata palīdzības saņemšanas pieteikumu
personai, ar kuru kopā dzīvo
un kuras apgādībā ir vismaz
viens nepilngadīgs bērns.
4. Personai palīdzību ir tiesības saņemt gadījumos, ja hipotekāro aizdevumu (turpmāk –
aizdevums) izsniedz pēc šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā
Latvijā vai dalībvalstī reģis-

trēta banka vai tās filiāle, kas
ir tiesīga izsniegt aizdevumus
Latvijā (turpmāk – aizdevējs).
5. Lai saņemtu palīdzību,
aizņēmējs domē iesniedz šādus dokumentus:
5.1. pieteikumu palīdzības
saņemšanai kredītprocentu segšanai dzīvojamās telpas iegādei
vai būvniecībai, kurā norāda:
5.1.1. informāciju par aizņēmēju – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese,
saziņas līdzekļi;
5.1.2. informāciju par vismaz vienu nepilngadīgu bērnu
ar kuru aizņēmējs dzīvo kopā
un ir viņa apgādībā – vārds,
uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese;
5.1.3. informāciju par aizdevuma nodrošinājumu – nekustamo īpašumu – nosaukums,
adrese, kadastra numurs;
5.1.4. informāciju par aizdevuma kredītprocentu apmēru
un maksājumu kārtību;
5.2. aizdevuma līgumu vai
tā norakstu (uzrādot aizdevuma līguma oriģinālu);
5.3. personai var lūgt uzrādīt citus ar palīdzības snieg-

šanas izvērtēšanu saistītus dokumentus, kā arī personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina personas un/vai bērna
tiesisko statusu Latvijā.
6. Palīdzības apmērs nepārsniedz 2500 euro.
7. Pēc šo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu saņemšanas domē, Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors
izskata pieteikumu, pievienotos
dokumentus un pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanu
vai atteikumu sniegt palīdzību.
8. Divu darbdienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas un noformēšanas dome to nosūta
aizņēmējam.
9. Atteikumu sniegt palīdzību pieņem, ja:
9.1. nav iesniegti šo noteikumu 5. punktā minētie dokumenti;
9.2. aizdevējs devis aizdevumu, kas nav saistīts ar dzīvojamās telpas iegādi vai būvniecību Vecumnieku novadā;
9.3. aizņēmējs iepriekš ir
saņēmis šo saistošo noteikumu
izpratnē palīdzību dzīvojamās
telpas iegādei vai būvniecībai;

10. Palīdzība zaudē spēku, ja:
10.1. aizdevums atmaksāts;
10.2. aizdevums netiek izmantots dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai;
10.3. īpašuma tiesības uz
aizdevuma nodrošinājumu ir
nostiprinātas uz trešās personas vārda, kura nav aizņēmējs.
11. Aizņēmējam atbilstoši
šiem saistošajiem noteikumiem
ir tiesības saņemt palīdzību
vienas dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai.
12. Palīdzība tiek sniegta uz
termiņu, kas nepārsniedz 10 gadus.
13. Palīdzību nesniedz aizdevuma kavējuma procentu, līgumsodu un citu līdzīgu veidu
maksājumu segšanai.
14. Trīs mēnešu laikā pēc palīdzības pirmreizējas saņemšanas aizņēmējs iesniedz pašvaldībai dokumentus, kas apliecina,
ka nekustamais īpašums ir iegādāts vai izsniegta būvatļauja.
15. Palīdzība tiek sniegta,
atmaksājot iepriekšējā kalendārā gada periodā faktiski veiktos aizdevuma kredītprocentu
maksājumus, kurus rakstveidā
apliecinājis aizdevējs un aizņēmējs iesniedzis domē līdz
1. aprīlim.
G. Kalniņš
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts Vecumnieku novada Domes 2019.
«Noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvojamās telpas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Vecumnieku novada Domes
saistošo noteikumu projekta
«Noteikumi par pašvaldības
palīdzību dzīvojamās telpas
iegādei vai būvniecībai» (turpmāk – saistošo noteikumu
projekts) nepieciešamība pamatota ar apstākļiem, ka mājokļa
iegāde lielai daļai ģimeņu ar
bērniem ir finansiāli apgrūtināta vai pat neiespējama.
Viens no galvenajiem iemesliem, kas sarežģī nekustamā
īpašuma iegādi, ir kredītiestāžu prasība par kredītņēmēja
līdzfinansējumu 20 – 30% apmērā no mājokļa vērtības, kā

arī kredītprocentu maksājumi,
kas sākuma periodā sastāda
būtisku ietekmi uz šo ģimeņu
maksātspēju. Vērtējot valsts
atbalsta politiku šajā jomā,
secināms, ka jauna ģimene
bez aktīvām kredītsaistībām
un bez uzkrājuma, kas mēnesī
par esošās mājvietas īri maksā
300 euro un kurai mēnesī ir
iespēja atlikt 100 euro uzkrājumam, 40 000 euro vērtu dzīvokli hipotekārajā kredītā ar
30% pirmo iemaksu varētu noformēt tikai pēc 10 gadiem.
Būtiski, ka šo 10 gadu laikā ģimene par esošā mājokļa īri
būtu samaksājusi summu 36 000
euro apmērā, kas ir jau 90%

no ģimenes noskatītā jaunā
mājokļa vērtības.
Lai veicinātu ģimeņu drošuma spējas stiprināšanu un pārliecību par ģimenes kopējiem
ieguvumiem nākotnē, svarīgi
ir veicināt to rīcībā esošo līdzekļu nākotnes vērtības maksimizēšanu. Situācija tirgū liecina, ka ikmēneša īres maksājums šobrīd ir tuvs ikmēneša
kredītmaksājumam par līdzīga
mājokļa hipotekāro kredītu.
Līdz ar to būtiski, lai ģimeņu
šodienas izdevumi vienlaicīgi
būtu arī ieguldījums īpašumā,
kas nākotnē sniegtu papildu
drošību un stabilitāti. Īpašumā
esošs mājoklis mudinātu iedzī-

votājus nākotni veidot mūsu
novadā.
Likumā «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» ir
paredzēts iedzīvotājiem valsts
atbalsts mājokļa iegādei vai
būvniecībai. Savukārt šā likuma 27.1 panta trešā daļa nosaka, ka dzīvojamās telpas iegādes vai būvniecības gadījumā
pašvaldība var sniegt palīdzību to saistošajos noteikumos
paredzētajā kārtībā un apmērā,
pilnībā vai daļēji sedzot kredītprocentu maksājumus. Šādu
palīdzību, saskaņā ar šā panta
ceturto daļu, var saņemt persona ar kuru kopā dzīvo un
kuras apgādībā ir vismaz viens
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Lielā Talka 27. aprīlī

Jau ierasts, ka aprīļa
beigās Latvijā notiek
Lielā Talka, šogad rosīsimies
27. aprīlī.
Pirmo reizi Lielās Talkas
pastāvēšanas laikā iedzīvotāji
tiek aicināti šķirot atkritumus,
respektīvi – zilajos maisos lasīsim visa veida plastmasu, baltajos maisos – visus pārējos
atkritumus.
Tas tiks darīts, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi
uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos. Aici-

nām ikvienu Vecumnieku novada iedzīvotāju piedalīties vides sakopšanā un labiekārtošanā.
Ja vēlies reģistrēt savu talkošanas vietu, tad saskaņo to
ar pašvaldības koordinatoru
e-pastā un tad reģistrē mājas
lapā www.talkas.lv.
Izvēlies tuvāko vai interesantāko talkas vietu un 27. aprīlī plkst. 9.00 pievienojies!
Maisus bez maksas būs iespējams saņemt 27. aprīlī reģistrētajās talkas norises vietās
pie talkas atbildīgā vai koordinatora.
Talkas vietas:
Vecumnieku pagastā
• Sarkanās skolas teritori-

jas sakopšana. Plānotie darbi – izgriezt vecos zarus, iztīrīt krūmājus u. c., atbildīgā
Rita Kovala.
• Vecumnieku vidusskolas
sākumskolas bērni rosīsies Čigānkalnā, vecāko klašu audzēkņi dosies sakopt Jaunā ezera
malu.
• Ceļmalu sakopšana posmā
Piebalgas – Vecumnieki. Atbildīgais Guntars Veismanis,
tālr. 27307370.
• Klīvu kapsētas sakopšanas talka sāksies plkst. 10.00,
atbildīgā – Inese Dātava, tālr.
63976812.
• Biedrība «Virši» 24. aprīlī sakops Brāļu kapus.
• Par Misas ciemata sakopšanu atbildīgā persona ir Andris Beinārs, tālr. 29134852.
• Piebalgās iedzīvotāji sakops māju teritoriju, atbildīgā Jevgenija Gruzļaka-Medne, tālr. 26136205.
Vairāk informācijas var saņemt pie izpilddirektora vietnieka Guntara Veismaņa pa
tālruni 27307370.
Skaistkalnes pagastā
• Ramiķēnu kapsētas sakopšana, atbildīgā Ineta Skustā, tālr. 28388976.
• Mēmeles ciema parkā
upes krasta sakopšana un koku stādīšana, atbildīgā Laima
Indriķe, tālr. 26346250.
• Ciematā Putni sporta laukuma apkārtnes sakopšana, at-

bildīgā Ineta Skustā, tālr.
28388976.
Sīkāka informācija pie pagasta pārvaldes vadītājas Inetas
Skustās pa tālruni 28388976.
Kurmenes pagastā
• Parka un baznīcas apkārtnes sakopšana un labiekārtošana.
• Pie bijušajām mehāniskajām darbnīcām apkārtnes sakopšana, atbildīgais Jānis Sils,
tālr. 29188880.
Vairāk informācijas pie pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa
Sila pa tālruni 29188880.
Stelpes pagastā
• Kalna ielas rotaļu laukuma labiekārtošana un sakopšana, atbildīgais Ingars Štelfs,
tālr. 29154643.
• Pagasta centra teritorijas
sakopšana.
• Brīvdabas estrādes apkārtnes un Brāļu kapu sakopšana, atbildīgais Ingars Štelfs,
tālr. 29154643.
• Ciemu Beitiņi un Nīzere
apkārtnes sakopšana.
• Stelpes pamatskolas
skolēni sakops Pliekšānu
dzimtas kapus un pārējo teritoriju.
• Karjeras peldvietu un apkārtnes sakopšana, atbildīgā
Ruta Garklāva.
Sīkāka informācija pie pagasta pārvaldnieka Ingara Štelfa pa tālruni 29154643.
à11. lpp.

gada 30. janvāra saistošajiem noteikumiem
iegādei vai būvniecībai»
nepilngadīgs bērns. Līdz ar to
pašvaldības atbalsts attiektos
uz kredītprecentu maksājumu
segšanu, tādējādi daļēji atvieglojot kopējo maksājumu apmēru un radot iespēju mājokļa
vietu izraudzīties Vecumnieku
novadā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā
Vecumnieku novada pašvaldība sniedz aizņēmējam palīdzību, pilnībā vai daļēji sedzot
kredītprocentu maksājumus attiecībā uz dzīvojamās telpas
iegādei vai būvniecībai Vecumnieku novada administratīvajā

teritorijā ņemto aizdevumu personai ar vismaz vienu nepilngadīgu bērnu.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu izdošana radīs finansiālu un saistību
ietekmi, kuru ar nākamo gadu
būs nepieciešams iekļaut pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu mērķa
grupa ir ģimenes ar nepilnga-

dīgiem bērniem un uzņēmējdarbības vidi šāds apstāklis var
pozitīvi veicināt daudzējādās
jomās.

jekts sagatavots saskaņā ar
likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»
27.1 panta trešo daļu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Šo saistošo noteikumu projektā minēto palīdzību, pieņemot lēmumu, izvērtē Vecumnieku novada pašvaldības izpilddirektors un administrē Vecumnieku novada domes Finanšu
nodaļa.

7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar Vecumnieku novada iedzīvotājiem,
pašvaldības speciālistiem un
Domes deputātiem.
G. Kalniņš
Vecumnieku novada
pašvaldības
Domes
priekšsēdētājs

6. Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem saistošie
noteikumi sagatavoti
Saistošo noteikumu pro-

8. lpp.
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Novadā atminas baiso 1949. gada 25. ma
à1. lpp.
jo, kā zināms, dzimtās mājas
bija aizņēmuši citi.
Senioru kora «Atbalss»
dalībnieki – Anna Vājeika,
Druvvaldis Sāns, Vija Strautiņa, Anna Lungeviča, Ērika
Trofimoviča, Biruta Enkure
un kora diriģente Iveta Kaktiņa – ne tikai dziedāja, bet arī
lasīja Leldas Strautnieces, Gunāra Mikaiņa, Ārijas Spruktes,
Birutas Klincītes un Viktorijas
Eisakas atmiņas. Smaidas Stumbres un Līvijas Dzelmes dzejoļus lasīja ilggadējā Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja
Aloida Baķe un kora «Atbalss» dalībniece Sarmīte Žotova.
Spītējot milzīgam vējam
un sniegputenim, bērnu vokālais ansamblis «Zīļuki» Daces
Startas vadībā nodziedāja divas sirsnīgas dziesmas, kurās
klausoties, aizdomājāmies par
Latvijas skaistumu un par lietām, kas mūs smagos brīžos
notur pie cerības un dzīvības.
Jānis Kalējs, kurš tika izsūtīts 1941. gadā, būdams tikai trīs gadu vecumā, dalījās
savās atmiņās un pieredzē,
uzsvērdams, ka mūsdienās
gan žurnālisti, gan muzeju
pārstāvji neprecīzi pauž vēsturiskos faktus, kas viņu kā politiski represēto ļoti sarūgtina.
Priecēja, ka klātesošo vidū
bija Vecumnieku vidusskolas
6.a un 8.a klašu audzēkņi ar
savām klases audzinātājām
Ingrīdu Segliņu un Sarmīti
Vēveri. Goda sardzē ar Latvijas karogu pie represēto akmens braši stāvēja 8.a klases
skolnieki Adrians Alenčiks,
Roberts Pustenko, Rihards
Vētra un Jānis Gēriks. Pateicoties tik raksturīgajiem pavasara laikapstākļiem – saulei,
vējam, sniegputenim, klausoties atmiņu stāstos un dziesmās, nepilnās četrdesmit piecās minūtēs mums bija iespēja
kaut nedaudz izprast un kaut
ar vissīkāko dvēseles stūrīti
sajust skaudro Sibīrijas laiku.

Izskaņā –
Latvijas valsts himna

Mūsu pienākums ir cienīt
un godā turēt savas tautas un
valsts vēsturi. Mūsu valsti
veidojam mēs paši. Mūsu attieksme pret sevi atspoguļo

Bārbelieši noliek ziedus piemiņas vietā.
attieksmi pret valsti. Sargāsim
to, kas mums ir dots!
Rita Kovala,
Vecumnieku pagasta
muzeja vadītāja

Arī Kurmenē pulcējas
izsūtītie

Agrā rīta dzestrumā ar ziediem un svecītēm pie Sarkanā
terora upuru pieminekļa Kurmenes centrā pulcējās kurmenieši. Viņu vidū arī 1949. gadā
uz Sibīriju izsūtītie Andrejs
Putnieks, Dzintra Kante un Jānis Daugavietis. Sanākušo
pulciņu kuplināja bērnudārza
grupiņas bērni un viņu audzinātājas. No Kurmenes pagasta
šai naktī izveda 101 iedzīvotāju, tukšas palika 29 mājas. Izsūtītie kavējās atmiņu stāstos.
Ar klusuma brīdi tika pieminēti Sibīrijas plašumos palikušie. Sarunas turpinājās pie kafijas tases tautas namā.
Sarmīte Ķīse,
Kurmenes tautas nama
vadītāja

Bārbeliešus uzrunā
stāsti

Bārbeles pagasta bibliotekāre Brigita Krauze un Ieva
Mediņa caur vēstures faktiem,
dzejas rindām un atmiņu stāstiem emocionāli attēloja mūsu
ļaužu piedzīvoto. Vecumnieku

Mūzikas un mākslas skolas pedagogi bija sagatavojuši aizkustinošus skaņdarbus, kas savijās ar tā laika rakstītajām vēstulēm, kas klātesošajiem lika
noraust pa asarai. B. Krauze
uzsvēra, ka piemiņu akmens
simbolizē izvesto ļaužu dzimtenes mīlestību. Taču īstā piemiņas vieta ir tā, ko katrs glabājam savā sirdī, cieņā pret
savu tautu un cilvēkiem.
Bārbelē viesojās Jānis
Rožkalns, kurš saņēmis Triju
Zvaigžņu ordeņa augstāko pakāpi par nopelniem Latvijas
valsts neatkarības atjaunošanā. J. Rožkalns savā uzrunā
stāstīja par drosmīgo bārbelieti Juri Ziemeli, kurš 20 gadus
pavadīja Sibīrijā, 1977. gadā
parakstīja Baltijas memorandu un atgādināja par šī vīra
dzīves varonīgajiem darbiem.
J. Rožkalns vēlēja, lai vienmēr saglabājas drosme un
spēks nest šo piemiņu katru
gadu un nodot to jaunajām paaudzēm. Savukārt Bārbeles
pagasta pārvaldniece Santa
Bračka savā uzrunā uzsvēra
atmiņu stāstu nozīmību, kas
jāsaglabā un jāstāsta, par to
cik esam stipri, varoši un paliekoši.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Foto – Ieva Pankrate

Skaistkalnē ieskicē
vēstures faktus

Skaistkalnē pie piemiņas
akmens pulcējās kupls pulks
ļaužu, to skaitā sirmgalvji, kas
piedzīvojuši deportāciju. Kāda kundze, kurai tolaik bija
seši gadi, atminējās, kā pa
nakti kopā ar ģimeni tika atvesta uz šo vietu, kur bija milzīgs šķūnis, kurā tika vienkopus savesti skaistkalnieši, lai
vēlāk tos vestu uz Vecumnieku staciju, kur sākās skaudrais
ceļš uz Sibīriju. Pirms 70 gadiem šī diena bija sniegota un
auksta.
«Šajā piemiņas vietā 1949. gada 24. – 25. marta naktī sākās
sāpju ceļš teju simtam Skaistkalnes iedzīvotāju uz Sibīriju.
Tur, vienatnē ar trimdu, baiso
tundras klimatu un necilvēcīgiem apstākļiem, notika cīņa
par savu dzīvību,» tā laika notikumus stāsta vēstures skolotājs Ingus Pavinkšnis. Skolotājs ieskicēja vēstures faktus,
kā padomju vara slepeni izplānoja operāciju «krasta banga», kuras mērķis bija izvest
latviešu tautu, iebiedēt un parādīt, kas ir valdītāji. I. Pavinkšnis pauda gandarījumu,
ka atrašanās šobrīd šeit parāda, ka protam novērtēt brīvības un neatkarības vērtību.
Izpilddirektore Aiga Saldābo-
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arta nakti

Skaistkalnē aizdedz piemiņas svecītes svešumā palikušajiem.
la savā uzrunā pateicās tiem,
kuri gājuši cauri šīm šausmām
un spējuši sevī saglabāt mīlestību un sapratni, vienlaikus
aizlūdzot par pāri darītājiem.
Skaistkalnes baznīcas paulīniešu ordeņa mūks Jānis Vīlaks kopā ar klātesošajiem
aizlūdza par mirušajiem latviešiem, kuri palika svešumā.
Pēc ziedu nolikšanas un
sveču aizdegšanas klātesošie
devās uz tautas namu, lai baudītu mūziķa Jāņa Bārtuļa
dziesmas un apceres par izsūtījuma laiku. Spilgtus atmiņas
stāstus lasīja Linda Valaškeviča par trimdu un tajā piedzīvoto.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Vallē vienojas
skumjās

Uz brīdi mitējies lietus, un
valliešus pie piemiņas akmens
steidz sagaidīt saule. Šis ir brīdis, kad cilvēki ir bēdu vienoti, jo nekas cilvēkus tā nevieno, kā kopīgi pārdzīvojumi un
skumjas. Arī šajā dienā cilvēki ir skumji, atsteigušies no
ikdienas darbiem, lai pieminētu Komunistiskā genocīda
upurus – savus tuviniekus,
paziņas, draugus, kaimiņus.
No Valles pagasta jeb toreizējā Taurkalnes pagasta
1949. gada martā tika izsūtīti
vairāk nekā 100 iedzīvotāji.

Pārsvarā to nometināšanās vietas bija Omskas apgabala Pavlogradas rajonā. Jāmin, ka daži no iedzīvotājiem tika izsūtīti jau 11. martā, viņu nometināšanās vieta bija Džezkazaganā, kur atradās GULAG darba
nometnes.
Pasākums sākās ar klusuma brīdi, kas tika veltīts visiem tiem cilvēkiem, kuriem
par savām mūža mājām, piespiestā kārtā, nācās izvēlēties
svešu zemi un par tiem cilvēkiem, kuri nu jau dus Latvijas
kapu kalniņos.
Bērni lasīja atmiņu fragmentus – sāpīgus, nežēlīgus
un veiksmīgus. Tas lika aizdomāties par to, cik labi mēs dzīvojam šobrīd, ka mums blakus ir mātes un tēvi, brāļi un
māsas, ka mums ir sava zeme,
savs dīķītis, savs nogatavojies
tomāts siltumnīcā.
Vecumnieku novada Domes deputāte Vēsma Petruševica stāstīja par savām atmiņām, ko savukārt viņai bija
pastāstījis vecaistēvs, kurš arī
bija viens no izsūtītajiem.
«Viņš raudāja un atcerējās to,
cik smagi bija strādājis, lai nopirktu zemi, bet pēc kara viņu
par šo čaklo strādāšanu izsūtīja. Ilgas pēc savas dzimtenes
bija tik milzīgas, ka viņš naktī izgāja ārā un skatījās uz māju pusi,» stāstīja V. Petruševica. Stāsta beigās viņa lasīja
pašas sarakstītu dzejoli, kurš
veltīts viņas vectēvam.

Piemiņas vieta Vallē, no kuras tika izsūtīti vairāk nekā 100 iedzīvotāji.

Vecumnieku vidusskolas audzēkņi piemiņas brīdī Vecumniekos.
Foto – Alise Barkauska
Arī Valles pagasta iedzīvotājs Ivars Smilga atcerējās,
kā viņš, bērns būdams, gaidīja
tēti pārnākam mājās. «Tēvs
atgriezās 1947. gada februārī,
tā bija skaista ziemas nakts,
mēness spīdēja spoži jo spoži,
un es atceros, kā tēvs ienāca
pagalmā,» ar asarām acīs stāsta I. Smilga. Šis stāsts lika
raudāt arī klātesošajiem, jo
stāstus par reāliem notikumiem un cilvēku dzīvēm ir
visgrūtāk klausīties, tie aizkustina līdz sirds dziļumiem.
Pēc šī stāsta cilvēki pie piemiņas akmens nolika ziedus un
iededza sveces.
Alise Barkauska,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Vēsma Petruševica Vallē dalās savas dzimtas atmiņu stāstos.
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Ausekļu dzirnavās «Sējas svētki 10»
Vecumnieku novada
Bārbeles pagasta Ausekļu
dzirnavu muzejs 11. maijā
aicina interesentus izjust
Ulmaņlaika sadzīvi un
lauku darbus.
Ar Latvijas valsts karoga
pacelšanu mastā atzīmēsim nu
jau 10. Sējas svētkus muzejā.
Šie svētki ir īpaši ar to, ka pavasarī iesētie graudi, sēklas, iestādītie kartupeļi nesīs augļus, lai
rudens svētkos demonstrētu
ražas novākšanu.
Sējas svētkos, kā ierasts,
tvaika dampja «Ruston Proctor»
(ražots Anglijā 1912. gadā)
spēks tiks izmantots seno laiku
gatera darbināšanā. Dzirnavās ar
ūdens spēku tiks malti graudi,
gatavotas grūbas un putraimi.
Svētku apmeklētāji varēs
iepazīt pavasara lauku un Zemgaļu sētas darbus gan demonstrējumu laukā, gan muzeja plašajā teritorijā. Dažādu amatu
meistari no visas Latvijas, izmantojot savus un muzeja darba rīkus, ļaus ielūkoties daudzveidīgajos mājsaimniecības un
lauksaimniecības darbos.
11. maijā visas dienas ga-

Maijā notiks
amatierteātru
skate

Vecumnieku novada dome
18. un 19. maijā
Misas tautas namā rīkos
amatierteātru skati.
Vecumnieku novada amatierteātru skate tiek organizēta
katru gadu, lai nodrošinātu teātra spēles tradīcijas saglabāšanu
un attīstību novadā, apzinātu
amatierteātru kvantitatīvo un
kvalitatīvo sastāvu, veicinātu
amatierkolektīva māksliniecisko
izaugsmi, kā arī izvērtētu amatierteātru iestudējumu kvalitāti.
Skate tiek rīkota atbilstoši
Latvijas Nacionālā kultūras
centra noteiktām prasībam, lai
izvērtētu amatierteātra kvalitāti
un labākos amatierteātru iestudējumus izvirzītu dalībai konkursa otrajā reģionālajā kārtā.
Tiem, kuri grib piedalīties
skatē, līdz 10. maijam Misas
tautas namā personīgi, elektroniskā veidā vai pa pastu ir
jāiesniedz pieteikuma anketa.
Alise Dreimane

rumā varēs aplūkot kurpnieka
darba instrumentus, gan vērot
apavu labošanas procesu, gan
arī pašiem piedalīties apavu
labošanā. Rīkstnieks Teodors
Blija iepazīstinās ar āderu noteikšanas noslēpumiem, amatnieks Valters Reiznieks – mūzikas instrumentu izgatavotājs, rādīs un muzicēs uz cītarkokles, kokles un cītaras, kā
arī būs līdz šim neredzētu
amatu demonstrējumi.
Svētkos piedalīsies: Dobeles amatu māja, Valters Reiznieks un Tautas mūzikas ansamblis «Ziemeļmala» no
Limbažiem, Vecumnieku novada Bārbeles pagasta jauniešu deju kopa «Rakari», Vecumnieku vidusskolas deju kopa «Rūķi» un Albīns Baļčūns
ar draugiem.
Aicinām ikvienu seno amatu pratēju, amatnieku un citus
interesentus 11. maijā būt
svētku dalībnieku pulkā (pieteikties pa tālr. 29197412,
26396878). Katram būs iespēja gan vērot, gan iemēģināt
savu roku dažādos darbos, seno amatu prasmēs un izdarībās.

«Vecumnieku
Novada Ziņas»
var lasīt arī
novada pašvaldības
interneta mājaslapā
www.vecumnieki.lv.

SVĒTKU PROGRAMMA
Plkst. 11 – svētku atklāšana.
No plkst. 11.30 – iespēja vērot un izmēģināt savus spēkus dažādos lauku sētas darbos:
s zemes pirmssējas sagatavošanā ar tehniku un zemkopja
darba rīkiem;
s labības un zālāju sēšanā ar sētuvi un dažādu veidu sējmašīnām;
s kartupeļu stādīšanā, kukurūzas sēšanā;
s kurpnieka un mūzikas instrumentu meistaru amata demonstrējumos;
s jumta dēlīšu zāģēšanā ar dēlīšu zāģi, jumta skaidu plēšanā;
s graudu malšanā, grūbu un putraimu gatavošanā ūdens
dzirnavās;
s baļķu zāģēšanā seno laiku gaterī, kuru darbinās tvaika
dampis «Ruston Proctor»;
s baļķa zāģēšanā ar rokas zāģiem un motorzāģiem;
s koka apstrādē uz dažādiem darbagaldiem un ar instrumentiem.
AMATNIECĪBAS DARBI: grozu pīšana, baļķu grebšana, metāla kalšana, slotu siešana, aušana, dzijas vērpšana, dzijas krāsošana, adīšana, lubiņu plēšana, māla podu veidošana u. c.
MĀJSAIMNIECĪBAS DARBI: putras vārīšana, pīrāgu cepšana, pankūku cepšana, sviesta kulšana, veļas mazgāšana,
veļas gludināšana, graudu malšana ar rokas un ūdens dzirnavām, malkas zāģēšana ar rokas zāģiem u. c.
Izbraukumi zirga pajūgā un laivošana Iecavas upē, atrakcijas bērniem un pieaugušajiem.
AMATNIECĪBAS DARBU TIRDZIŅŠ.
Ieejas maksa, EUR: pieaugušajiem – 5.00, pensionāriem – 4.00, bērniem (7– 12. g.) –
2.00, Goda ģimene (1 pieaug. + bērni) – 6.50, Goda ģimene (2 pieaug. + bērni) – 11.00.

Atbalsta: Vecumnieku novada Dome, «Vecumnieku Novada Ziņas»,
Kanoenoma.lv; z/s«Silavēji»

Vakars kopā ar amatierteātri Vallē

Teātra dienai veltītajā pasākumā Vallē kopīgi kavējās atmiņās
par senākiem izrāžu iestudējumiem. Foto – Lolita Griškeviča
Teātra diena ir svētki visiem, kuri mīl teātri. 27. martā – Starptautiskajā teātra

dienā, Vallē, aktieru Amtmaņu muzejā pulcējās Valles
amatierteātra dalībnieki un

teātra mīļi, lai svinētu šo dienu.
Vakara gaitā Valles amatierteātra dalībnieki dalījās atmiņās, rādot video fragmentus
(no A. Zvirbuļa personīgā arhīva) no iestudētajām izrādēm
un svētkiem, kuri uzvesti pirms
15 un vairāk gadiem.
Svētku vakaru papildināja
Ināra un Leons no folkloras
grupas «Dreņģeri» ar dziesmām, rotaļām un dejām.
Valles amatierteātris pateicas
visiem, kas bija kopā ar viņiem šajā svētku vakarā un
muzeja vadītājai Dacei Annai
Zvaigznei par radīto svētku
noskaņu.
Lolita Griškeviča,
Valles amatierteātra
dalībniece
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Piesaki stikla iepakojuma
izvešanu un laimē veikala
«top!» dāvanu karti!
Vides apsaimniekošanas
uzņēmums SIA «Eco Baltia
vide» sadarbībā AS «Latvijas
Zaļais punkts» Vecumnieku
novadā organizē «Stikla šķiratlonu», kura laikā ar speciālo
transportu no iedzīvotājiem
viņu dzīvesvietās pieņems izlietoto stikla iepakojumu –
burkas un pudeles. Projekta
dalībnieki varēs laimēt veikalu tīkla «top!» dāvanu kartes.

Stikla iepakojuma
izvešana jāpiesaka līdz
26. aprīlim

Līdz 26. aprīlim iedzīvotāji ir aicināti pieteikt stikla iepakojuma izvešanu savā dzīvesvietā pa tālr. 26154123 vai
e-pastā: stikls@ecobaltiavide.
lv. Piesakot pakalpojumu, jānorāda adrese, aptuvenais
stikla iepakojuma apjoms un
sava kontaktinformācija.

Balvā – veikala «top!»
dāvanu kartes

Starp visiem dalībniekiem
tiks izlozētas divas veikalu
«top!» dāvanu kartes 20 EUR
vērtībā. Veikala «top!» dāvanu karti 30 EUR vērtībā saņems arī akcijas dalībnieks,
kurš būs sašķirojis visvairāk
stikla pudeļu un burku (kg).

Stikla iepakojumu
izvedīs 10. maijā

10. maijā speciālais transports pieteiktajās adresēs izvedīs stikla iepakojumu, kuram jābūt novietotam SIA
«Eco Baltia vide» darbiniekiem pieejamā vietā. Pašiem
atrasties klāt savākšanas laikā
nav nepieciešams. Pie izvešanas
konkrētā adrese tiks automātiski
reģistrēta dalībai loterijā.
Pašvaldībai, kurā šogad iedzīvotāji projekta laikā nodos
visvairāk stikla pudeļu un burku, būs iespēja savā pašvaldī-

bā novadīt Vislatvijas šķiratlona aktivitātes kopā ar treneri
Viktoriju.
Stikla iepakojums ir smagākā frakcija sadzīves atkritumos, ko var veiksmīgi pārstrādāt, saudzējot dabas resursus
jauna iepakojuma ražošanai.
Kopumā Latvijā tirgū gada
laikā nonāk gandrīz 55 000
tonnas stikla pudeļu un burku,
bet tikai 36 000 tonnas tiek sašķirotas un nonāk pārstrādē.

Piedāvā pašvaldībām
iespēju pieteikties
bez maksas stikla
šķirošanas konteineriem

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) izvirzītajiem mērķiem Latvijai tāpat kā citām
ES valstīm līdz 2020. gadam
ir jāsavāc un jānodod pārstrādei 68% no Latvijā novietotā
stikla. Nereti stikla savākšanas konteineru trūkuma dēļ
stikls nonāk kopējos sadzīves
atkritumu konteineros, kas apgrūtina to atlasīšanu un nodošanu atkārtotai pārstrādei. Tāpēc SIA «Eco Baltia vide» sadarbībā ar AS «Latvijas Zaļais
punkts» piedāvā pašvaldībām
iespēju pieteikties bez maksas
stikla šķirošanas konteineriem, kā arī piedāvā alternatīvus centralizētus risinājumus,
lai pārstrādei derīgie atkritumi
nenogultu šķūnīšos, netiktu
aprakti kopā ar sadzīves atkritumiem un nenonāktu mežos
vai grāvmalās.
Iniciatīvu «Stikla šķiratlons» SIA «Eco Baltia vide»
īsteno sadarbībā ar AS «Latvijas Zaļais punkts» un vietējo
veikalu tīklu «top!». Plašāka
informācija www.ecobaltiavide.lv.
Daiga Buča
Sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja
Eco Baltia grupa

Lielā Talka 27. aprīlī
à7. lpp.
Valles pagastā
• Liepu ielas daudzdzīvokļu māju un katlumājas teritorijas sakopšana, labiekārtošana,
atbildīgais Ziedonis Jankužs,
tālr. 29489385.
• Taurkalnes bibliotēkas
teritorijas sakopšana, atbildīgā
Iveta Radziņa, tālr. 26668961.
• Valles vidusskolas skolēni sakops skolas teritoriju.
Sīkāka informācija pie pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas
Radziņas pa tālruni 26668961.
Bārbeles pagastā
• Tautas nama apkārtnes
labiekārtošana un sakopšana,
atbildīgā Dace Klipa, tālr.
28759159.
• Māju iedzīvotājus aicina
sakopt māju pagalmus un apkārtni.
Sīkāka informācija pie
pagasta pārvaldes vadītājas
Santas Bračkas pa tālruni
29373009.

Laipni gaidīti visi talkot
gribētāji laika apstākļiem piemērotā apģērbā, līdzi ņemot
piemērotus darba rīkus un labu noskaņojumu. Katrā organizētajā talkas vietā pie atbildīgās personas varēs saņemt
bezmaksas atkritumu maisus
(zilā un baltā krāsā) un norādi,
kur tos pēc darba pabeigšanas
atstāt.
«Lielajā Talkā aicinām ne
tikai vākt atkritumus, bet darīt
arī citus labus darbus – stādīt
kokus, radīt brīnišķīgas puķu
dobes, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus,
atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus. Dzīvosim skaisti! Lai
prieks Tev pašam un pārējiem! Latvijai BŪT zaļai!» aicina Lielās Talkas organizatori.
Ieva Pankrate,
talkas koordinatore
Vecumnieku
novadā

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

14. maijā no plkst. 10.00 līdz 17.00
Vecumniekos, Rīgas ielā 5 (pie tautas nama)
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
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 MFD Veselības grupa

Turpinās traktortehnikas valsts tehnisko apskašu sezona
VECUMNIEKU NOVADĀ TEHNISKO APSKATI
VARĒS VEIKT:
• 9. maijā plkst. 11.00 Kurmenē (Upmaļi 1, pie bijušā
pasta),
• 10. maijā plkst. 11.00 Vallē («Rosmes», pie Krīču veikala),
• 13. maijā plkst. 10.30 Bārbelē (Baznīca, Liepu aleja 1),
• 13. jūnijā plkst. 10.30 Beibežos (Katlu māja),
• 20. jūnijā plkst. 10.30 Vecumniekos (Jaunā iela (darbnīcas)).

12. lpp.
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Vecumniekos atvērts veikals «Kumode»

Košie baloni aicināja ienākt ikvienu garāmgājēju.
Veikala atvēršanas dienā pircējus laipni sagaidīja īpašniece (pa
kreisi) un pārdevēja (pa labi).
Foto – Alise Dreimane
30. martā Vecumnieku
bijušo autoostas kiosku
rotāja koši baloni, jo tur
tika svinēti atvēršanas
svētki veikalam «Kumode»,
kura īpašniece ir Jekaterina
Sarajeva.
Ikdienā veikala apmeklētājus apkalpos pilnvarota persona, pārdevēja – kasiere Nelda Sabo.

Patīkams pārsteigums

Veikaliņa atklāšanas dienā
jaunos klientus sagaidīja priecīga ziņa – pirmajiem trim
pircējiem tika piemērota 10%
atlaide pirkumam, nākamajiem 3 pircējiem – 5% atlaide
pirkumam. Jaunos klientus kiosks gaidīja jau no rīta, bet arī
ap pusdienslaiku kioska smaidīgā pārdevēja Nelda Sabo un

īpašniece Jekaterina Sarajeva
iepazīstināja interesentus ar
preču piedāvājumu, kā arī cienāja ar saldiem našķiem. Košie baloni pie ieejas durvīm
aicināja cilvēkus ienākt, reti
kurš izgāja no veikaliņa tukšām rokām.

Telpas iegūst
izsolē

15. februārī Vecumnieku
novada domē notika Vecumnieku autoostas kioska telpu
nomas tiesību mutiska izsole.
Kiosks atrodas Bauskas ielā 5
un ir 14, 9 m² liels. Telpas nomas tiesības izsolē ieguva Jekaterina Sarajeva, kuras veikaliņš «Kumode» iepriekš atradās Vecumniekos, Rīgas ielā 26 virs SIA «Bauskas
tirgotājs» kafejnīcas, kur tas
tika slēgts 2019. gada 28. feb-

ruārī, lai pārkārtotos uz jaunajām telpām.

Veikals visiem

J. Sarajeva veikalam «Kumode» īpašniece ir teju 2 gadus. «Autoostas kioska telpu
izsolē piedalījos, jo daudziem
cilvēkiem veikals nebija ērti
pieejams tad, kad tas atradās
virs «Bauskas tirgotāja» kafejnīcas,» apgalvo J. Sarajeva.
Īpašnieci priecē tas, ka tagad
veikals ir pieejams visiem gan cilvēkiem gados, gan jaunajām māmiņām, gan cilvēkiem ar veselības vai kustību
traucējumiem.

Produkcija vērsta uz
rokdarbiem

Veikaliņā ir pieejamas amatniecības preces, akcents vērsts
uz dažādiem rokdarbiem – piedāvājumā ir daudz dažādu lietiņu, kuras darinatātas novadnieku pašu rokām, bet ir arī

Marts – Viļa Plūdoņa jubilejas mēnesis

Marts ir dzejnieka Viļa
Plūdoņa 145. jubilejas
mēnesis.

Lielākai daļai lasītāju Plūdoņa vārds saistās ar liriskiem
un skanīgiem bērnu dzejoļiem, ar «Zaķīšu pirtiņu» un
«Eža kažociņu», varbūt nedaudziem ar poēmu «Atraitnes dēls», kas ir skolu obligātās literatūras sarakstā. Tomēr
ar to Viļa Plūdoņa literārais
mantojums neaprobežojas.

Apmeklē dzejnieka
dzimtās mājas

Viņa daiļrade vislielākajā

mērā saistās ar Latviju, ar tēvzemes apziņu, ar brīvības izjūtu,
ar dzimtās zemes skaistumu.
Šo atziņu vēlreiz apstiprināt
bija iespēja Stelpes pamatskolas pedagogiem un skolēniem,
apmeklējot dzejnieka māju –
muzeju «Lejenieki» Bauskas
novada Ceraukstes pagastā.
Māja – muzejs atrodas gleznainā Mēmeles upes krastā.
Ekskursijas gaitā apskatījām Plūdoņa dzīvojamo māju
un tajā izvietoto ekspozīciju,
kas veltīta dzejnieka dzīvei un
daiļradei. Interesanti bija redzēt mājas iekārtojumu ar sadzīves priekšmetiem, kuri sa-

glabājušies līdz mūsdienām.
Sētā pie zaķīšu pirtiņas mūs
sagaidīja koktēlnieka P. Studenta veidotā zaķu saime.
2. un 3. klašu skolēni bija
iejutušies dzejnieka dzejoļu tēlos un sagādāja mums pārējiem
patīkamu pārsteigumu. Savukārt muzeja darbinieces bija
patīkami pārsteigtas par mazo
bērnu skaistajām ilustrācijām,
kuras tika veidotas pēc Plūdoņa bērnu dzejoļu motīviem.
Vēl interesanti bija uzzināt, ka Plūdoņa pastaigas taka
gar Mēmeli veda uz dzejnieka
iemīļoto darba vietu pie Jautrā
strauta.

pieejami dažādi izejmateriāli,
lai kaut kas taptu. Īpašniece ir
gatava uzklausīt jebkuru ieteikumu saistībā ar veikala sortimentu, kā arī cer, ka ar laiku
veikalā varētu būt pieejami arī
citu Vecumnieku novada cilvēku radošie darbi – «tā būtu
lieliska iespēja iepazīt mūsu
novada talantīgos cilvēkus un
viņu veikumu,» atklāšanas
dienā atzīst kioska pārdevēja
Nelda Sabo. Protams, padomā
ir arī citi plāni kā veikaliņu
uzlabot, ko jaunu ieviest, piemēram, iesaiņot dāvanas.
Ikviens «Kumodes» apmeklētājs atvadoties, smaidot vēlēja veiksmi: «Lai veicas un
viss izdodas!»
Veikala darba laiks: pirmdien – sestdien no plkst. 9.00 –
14.30, svētdien – slēgts.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste,
Alise Dreimane

Tiem, kas muzeju bija apmeklējuši pirms vairākiem gadiem, noteikti interesi izraisīja
restaurētā ratnīca un klēts ar
ratu un lauksaimniecības darba rīku kolekciju.
Nobeigumā apmeklējām arī
kapsētu, kur apglabāts dzejnieks un viņa tuvinieki. Bet
galvenais, ka ekskursija notika
pavasara atmodas noskaņā.
Paldies muzeja darbiniekiem
par iespēju izjust šo māju īpašo gaisotni.
Rita Matuševa,
Stelpes
bibliotekas
bibliotekāre
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Pavasara rogainingā iepazīta Skaistkalne
Saulainajā 30. marta dienā
Skaistkalnē norisinājās
Vecumnieku novada
pavasara rogainings, kuru
organizēja tūrisma un
orientēšanās klubs «Eko O»
sadarbībā ar Vecumnieku
novada domi un karšu
izdevniecību «Jāņu sēta».
Nu jau otrais pavasara rogainings pulcēja 165 dalībniekus no visas Latvijas, Lietuvas, kā arī Krievijas, kas,
meklējot kontrolpunktus, iepazina skaisto Skaistkalnes
dabu. Rogainingā piedalījās
visu paaudžu interesenti – ģimenes ar bērniem pat ratiņos,
jaunieši, pieaugušie un seniori.

Cītīgi izplāno
maršrutus

Krietni pirms starta Skaistkalnes tautas namā dalībnieki rūpīgi izplānoja maršrutu,
kurp doties. Pirms starta visus
instruēja Andris Kāposts, izklāstot galvenos noteikumus,
kas jāievēro, lai veiksmīgi noritētu sacensības. Ar krietnu
humora devu tika novadīta
kopīga iesildīšanās, kurā tika
ievingrināta pat mēle.

Iespēja apskatīt
skaistas vietas

Atskanot starta signālam,
dalībnieki devās sevis izplānotājās distancēs – kur nu kurais, visos virzienos, uz tuvākajiem kontrolpunktiem.
Skaistkalnes rogaininga galvenais tiesnesis Mārtiņš Šteinalts atzīst: «Plānojot distances, vēlējos parādīt skaistākās,
interesantākās vietas Skaistkalnes apkārtnē. Tādēļ daļa
kontrolpunktu tika izvietoti
interesantu un skaistu vietu
tuvumā, piemēram, pie barotavas ar uzrakstu «graudus nezagt», pie vecām neapdzīvotām mājām, karjerām. Lietuvas pusē rogaininga laikā varēja apskatīt no siena ruļļiem
izveidoto Lāci, kā arī skolu.
Tāpat dalībnieki varēja apskatīt Skaistkalnes baznīcu un
skolu, karsta kritenes un Mēmeles upi. Protams, daļa kontrolpunktu bija izvietoti mežos, arī grūti pieejamās vietās,
piemēram, kontrolpunkts bija
jāatrod, laužoties cauri sīki sa-

Kontrolpunkti bija novietoti visdažādākajās vietās.
Foto – Ieva Pankrate
augušajām eglītēm, pārvietojoties gar grāvja malu, kur saauguši biezi avenāji.»

Sacensības –
bez starpgadījumiem

Organizatoram M. Šteinaltam šīs bija kārtējās izaicinājumu pilnās sacensības. Lai
sacensības izdotos un visi būtu apmierināti un priecīgi, organizēšanā ir jāiegulda milzīgs darbs. Sacensības noritēja bez īpašiem starpgadījumiem, un M. Šteinalts lepojās:
«Šīs bija labākās sacensības,
kādas līdz šim esmu organizējis!»
Sekojot līdzi sacensību norisei, vērojot komandas rogaininga laikā, organizatori pārliecinājās, ka ikviens dalībnieks ir patiesi priecīgs un
pozitīvu emociju pārpilns.
Galvenais ir kopā pavadītais
laiks, pat dažas zaudētās sekundes, lai uzņemtu kādu kopbildi, neuztrauca dalībniekus.

Godina uzvarētājus

Ātri un nemanāmi paskrēja laiks, tāpat kā komandu pieveiktie kilometri. Divu stundu
apbalvošana norisinājās plkst.
14:45 ar uzvarētāju godināšanu divās ģimeņu grupās un
OPEN grupā ar balvu izlozi.
Četru stundu apbalvošana notika plkst. 16:35 ar labāko godināšanu jauniešu, veterānu
un atklātajā grupā. Sacensību
uzvarētāji saņēma skaistas un
lielas medaļas, balvās vietējo

Andris Kāposts kopā ar Mārtiņu Šteinaltu kārtīgi iesildīja dalībniekus.

ražotāju produkciju – SIA
«Keffa» veselīgos biezeņus,
SIA «Ābolis» gardo ābolu sulu, Bruknas ķiploku čipšus un
augļu sukādes, savukārt, Vecumnieku novada dome parūpējās par suvenīriem, tāpat
bija divas bezmaksas dāvanukartes baskāju rogainingam
jūlijā Jūrmalā, bet no laivu nomas Lutauši – trīs bezmaksas
braucieni pa Mēmeles upi.

Liels paldies visiem!

«Paldies, tiesnešiem – Ingrīdai Vaisjunei, Laurai Manušai un Annai Jaunzemei par
lieliski padarītu darbu sacensību dienā. Paldies lieliskajam
runas vīram Andrim Kāpostam, Kristai Strautniecei no
Jelgavas par nevainojumu IT
darbu ar laika kontroli, rezultātiem. Paldies Andrim Lejam
no Talsiem par sacensību lapas izveidi un komandu reģistrācijas pieņemšanu. Paldies
Skaistkalnes tautas namam un
vadītājai Līgai Baļčūnei. Tāpat arī pateicos par neplānoto
Jāņa Kalniņa pūtēju orķestra
grupas mini koncertu pirms
starta. Protams, liels paldies atbalstītājiem,» pateicās M. Šteinalts.
Sacensību organizatori pateicās visiem 165 dalībniekiem,
kuri piedalījās Skaistkalnes rogainingā, patiesu prieku paužot
par visiem – par tiem, kas piedalījās pirmo reizi, tiem, kas
jau tradicionāli apmeklē novadā rīkotās sacensības, un tiem,

kas daudzu gadu garumā nodarbojas ar orientēšanās sportu.

Nākamās sacensības –
septembrī

«Nākamās rogaininga sacensības notiks jau šī gada
septembra beigās, kad jau trešo reizi tiksimies Vecumniekos uz Vislatvijas nakts rogainingu. Lai tās nebūtu pēdējās
sacensības Vecumnieku novadā un iedibinātā tradīcija turpinātos, aicinu izvērtēt iespēju, interesentiem iemācīties
organizēt masu sporta pasākumu, intereses gadījumā vērsties pie manis,» aicina M.
Šteinalts.
Orientēšanās sporta jaunā
sezona uzņem apgriezienus, ja
vēlies piedalīties citās rogainga sacensībās vai pat orientēšanās skriešanas sacensībās,
tad apskati Latvijas Orientēšanās federācijas mājaslapas kalendāru, jo sezonas laikā ik
dienu kaut kur Latvijā notiek
orientēšanās sacensības! Nāc,
izkusties dabas stadionā - mežā! www.lof.lv
Nemāki lasīt orientēšanās
karti? Vērsies pie Mārtiņa
Šteinalta vai «Eko O» kluba
biedriem, kuri palīdzēs un noorganizēs orientēšanās sporta
apmācību!
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
Mārtiņš Šteinalts,
Skaistkalnes rogaininga
galvenais tiesnesis
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Apmeklē mācības Lietuvā
No 18. līdz 24. martam
Vecumnieku novada
jaunatnes lietu speciālists
Andris Kāposts apmeklēja
Politikas izpētes un
analīzes institūta organizētās mācības «Facilitation
academy» Lietuvā.
Tajās kopā ar jaunatnes jomas pārstāvjiem no Latvijas,
Polijas, Lietuvas, Bulgārijas un
Norvēģijas apguva dažādas kompetences, kuras nepieciešamas
jaunatnes politikas un jauniešu apmācību fasilitēšanā.
Apmācību sākumā vadītāji
Marius Ulozas un Nerijus Miginis dalībniekus iepazīstināja
ar teorētiskām zināšanām fasilitēšanas jomā, stāstot par savu ilggadējo pieredzi, ļaujot
strādāt grupās un diskutēt par
fasilitatora lomām, atbildību
un pienākumiem.

Organizē savu
mācību sesiju

Galvenā mācību daļa bija

savas mācību sesijas organizēšana. Visi dalībnieki tika
sadalīti grupās, bija jāizstrādā
sava stundu garā mācību sesija, kuru novadīt pārējiem apmācību dalībniekiem. Šī daļa
dalībniekiem šķita ļoti noderīga, jo bija iespēja redzēt kā
sesiju vadīšanu jauniešiem
veic Norvēģijas speciālisti.
Turklāt Vecumnieku novada
jaunatnes lietu speciālists izmēģināja jaunu, paša izstrādātu metodi, kura guva dalībnieku atzinību un sasniedza plānotos rezultātus.

Sniedz noderīgas
zināšanas

Pēdējās apmācību dienās
bija pieaicināti Lietuvas speciālisti, kuri sniedza praktiskas un teorētiskas zināšanas
par to, kā informāciju jauniešiem pasniegt vizuālā formā,
ar zīmējumu un simbolu palīdzību, kā arī to, kā izmantot
dažādus tiešsaistes rīkus mācību organizēšanā.

Noderīgākā daļa mācībās dalībniekiem šķita darbs grupās.
Foto – no arhīva
Iegūtās zināšanas būs ļoti
noderīgas turpmākajā darbībā
un tika nodotas tālāk aktīvākajai novada jauniešu daļai –
Vecumnieku novada jauniešu
domei.

Visas ar mācībām saistītās
izmaksas tika segtas no programmas «Erasmsus+».
Andris Kāposts,
jaunatnes lietu
speciālists

Vecumnieku sporta skolas audzēkņi iekļūst finālā
Marta nogalē –
30. un 31. martā,
Vecumnieku novada
domes sporta zālē,
norisinājās Latvijas
jaunatnes čempionāta
pārspēļu turnīrs U14
zēniem volejbolā.
Turnīrā piedalījās 6 komandas. Divu dienu laikā jauniešu komandas aizvadīja apļa
turnīru, izspēlējot katra komanda ar katru, cīnoties par ceļazīmi finālā, finālā iekļūst tikai
pirmo 2 vietu izcīnījušās komandas.
Šajā turnīrā par vietu finālā
cīnījās: Sēlijas sporta skola, Minusas volejbola skola, Cēsu
SS/Sigulda, Talsu NSS/Dundaga, Rīgas volejbola skola un
mūsu Vecumnieku NDSS.
Lai gan pirms turnīra treneriem Rolandam Plēsniekam
un Rinaldam Zariņam bija zināmas bažas, jo treniņprocesā
ne viss izdevās kā plānots, tomēr puiši ar savu sniegumu
šīs bažas kliedēja.
Vecumnieku novada sporta skolas jaunieši treneru vadībā pirmajā dienā aizvadīja trīs

Komandas sastāvs: Emīls
Siljānis, Markuss Onzulis, Jānis Šukelis, Kristers Balcers,
Mārcis Stienis, Kārlis Kristers
Kreimanis, Renārs Vasiļjevs,
Krišjānis Skosa, Ralfs Valts
Seglickis, Lauris Vasiļjevs,
Krists Aukstars, Martins Caune, Roberts Caune un Artūrs
Semjonovs.

Vecumnieku novada Domes sporta skolas volejbola komanda
pēc veiksmīga starta.
Foto – no arhīva
spēles. Uzvarētas tika Sēlijas
SS un Minusas volejbola skolas komandas ar 2:0, bet sīvākā dienas spēle bija ar vidzemniekiem – Cēsu un Siguldas apvienoto komandu,
kurā uzvarēja ar 2:1.
Otrajā dienā mūsu komanda aizvadīja divas spēles. Vispirms tika uzvarēti kurzemnieki no Dundagas ar 2:0, vēlāk apspēlēta Rīgas volejbola
skolas komanda ar 2:0, kuru

trenē Vecumnieku sporta skolas
un Vecumnieku vidusskolas
absolvents Jorens Janišonis.
Tādējādi Vecumnieku novada sporta skolas jaunieši nodrošināja vietu starp labākajām
komandām un cīnīsies par
Latvijas jaunatnes čempionāta
medaļām. Otru ceļazīmi uz finālu izcīnīja Rīgas volejbola
skolas jaunieši.
«Patīkami bija tas, ka puiši
savā starpā bija draudzīgi, viens

otram neko nepārmeta arī brīžos, kad spēle kādam negāja no
rokas. Tas arī ļāva pārvarēt grūtos brīžus un uzvarēt spēļu galotnēs,» atzīst treneris R. Zariņš.
R. Zariņš pateicās puišiem
par ieguldīto darbu treniņos, tāpat saka lielu paldies trenerim
Rolandam Plēsniekam ar kuru
kopā dalās idejās un sadarbojās
treniņprocesā un novēl: «Veiksmi mums tālāk finālā!»
Volejbola treneris Jānis Plūme pateicās: «Paldies visiem,
kas palīdzēja šīm sacensībām
notik Vecumniekos. Vēlam jaunajiem sportistiem un treneriem aizvadīt labu sagatavošanās posmu finālsacesībām!»
Jānis Plūme,
Rinalds Zariņš,
volejbola treneri
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Kas gan var būt naivāks par Latviešu Mīlestību?
2019. gada 11. maijā no
plkst. 12:30 – jau trešo
gadu pēc kārtas – senā
Gaismas ābeļdārzā Bārbeles
pagastā Vecumnieku novadā
notiks naivais brīvdabas
mini festivāls «Āboļdārzs».
Rosoties kukaiņiem, dūcot
bitēm un cerībā par baltām ābeļu kupenām, visas dienas garumā Āboļdārzs tiks piepildīts
ar bērnu čalām, smaidīgām sejām un dzīvo mūziku. Latviešu tautas mūzika un orģinālmūzika skanēs muzikālās apvienības «Svīres» izpildījumā,
bet pasaules mūziku iegriezīs
grupa «Secret Sounds». Mūziķu apvienība «Smart Casual»
ievedīs klausītājus 30 – 40-to
gadu džeza atmosfērā, bet «Ineses Bērziņas trio» uzjauks muzikālo kokteili. Starp mūzikas
skaņām Jaunā Rīgas Teātra
aktieris un novadnieks Vilis
Daudziņš lasīs dzeju.
Pirmo reizi festivālā piedalīsies arī māksliniece no Lietuvas – Alina Orlova, kura Latvijā jau ir uzstājusies vairākās
reizes. Katru reizi viņas koncertos klausītāji tiek ievilināti unikālā, liriskā, intriģējošā
atmosfērā. Viņas maģija vēl nevienu nav atstājusi vienaldzīgu.
Par latviešu mīlestību vēl
naivāk var būt dziesmas par
mīlestību, kuras starp ziedošajām ābelēm izpildīs Andris
Keišs un Jēkabs Nīmanis ar grupu. Dziesmas tālajā 2004. gadā
radītas Jaunā Rīgas Teātra izrādei «Latviešu Mīlestība».
Tās ir tik izturētas un vienkāršas savā naivumā, ka nu jau
kļuvušas par klasiku.
Nakts uguns performance
iespīdinās un parādīs ābeļdārzu
pilnīgi citā «gaismā», bet īpašās
pavasara nakts sākumu ieskandinās DJ Nina Elektrichka audiovizuālā performance.
Vienlaikus notiks visdažādākās aktivitātes ģimenēm un
dažādu vecumu bērniem – Alda Kalniņa Zilu Brīnumu fizikas šovs rādīs brīnumus, kas ir
tepat katra deguna priekšā.
Ilzes Tigules radošajā meistardarbnīcā varēs radīt skaistas
lietas no dabas materiāliem un
otrreiz izmantojamajiem materiāliem. Darbosies Sudraba
pīlādzis rotas un alvas liešanas darbnīca, kur varēs izliet

Festivāls pulcē dažādu paaudžu interesentus.
dolomīta formās autentiskas
arheoloģiskas rotas no alvas.
Banana Chill kendama čempionātā notiks cīņa par vērtīgām un garšīgām balvām. Būs
arī Slackline ļodzīgās virves
uz kurām pārbaudīt un trenēt
līdzsvara izjūtu. Interesenti
varēs izbaudīt Zemgales sētas
«Everti» klūgu masāžu, neirografiku un Yury Podusov
tējas ceremoniju. Senajā ābeļdārzā un «Radi Vidi» fantāziju pasaulē brīnumi kļūs īsti!
Vēdera un kulinārajai baudai
piedāvājumā būs burito un zupas no Vecumnieku kafejnīcas
«Sēdnīca», pankūkas, karstas
maizes, kafija un kokteiļi no dizainbāra «M50», burgeri no
«Bosa Burgers», «Mr. Plūmes»
sidri un Skrīveru mājas saldējums.
Minifestivālu atbalsta Vecumnieku novada dome, SIA
«Keefa», kafejnīca «Sēdnīca»,
SIA «Ābolis», Slackline un
Banana Chill, Bauskas kultūras centrs, lielisku skaņu un
gaismu sarūpēs PXB.lv
Ieeja no plkst. 12.30, koncerti
no plkst. 13.00 līdz 24.00.Nakšņot varēs ābeļdārzā savās teltīs.
Laisko svētdienas rīta branču
piedāvās dizainbārs «M50». Biļetes iegādājamas tickteshop.lv.
Lai saglabātu komfortu,
ko veido arī apmeklētāju daudzums, biļešu skaits būs limitēts.

Foto – no arhīva
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Dzīves ceļš
nav bez strupceļiem sevī,
kuros sarūs cerību zelts,
un pret likteņa
negaisiem arī
bieži velti ir aizsprostus celt.
Galvenais –
vienmēr apvārsni vaļā
lai ver vēju
un gājputnu balss,
tad būs dienu
galotnes zaļas,
sirdī neienāks nespēka sals.
Mūžam jābūt
kā krāčainai upei,
kuras vidū dzīvība zied,
kuras dzīlēs smeļamas krāsas,
kas liek priecāties,
mīlēt un smiet.
/K. Apškrūma/
Sirsnīgākos sveicienus aprīļa gaviļniekiem
sūta pagastu pārvaldes un
novada domes Sociālais dienests!

5. Starptautiskais festivāls «Baroka pavasaris»

Festivāls «Baroka pavasaris» Biržos šogad svin piecu gadu jubileju! Kā
katru gadu, no marta līdz maijam, Biržu pilī un baznīcās, skanēs baroka
mūzika, kas priecēs gan ar pazīstamām, gan pavisam jaunām skaņām.
Šogad būs iespējams ne tikai ieraudzīt un dzirdēt reti sastopamus instrumentus, bet tos arī izgatavot! Atrisinājumu šai mīklai atradīsiet zemāk.
22. aprīlī plkst. 19.00 Biržu pilī
LA HARPE DE MÉLODIE: «DZIEDOŠĀ ARFA». Arfas vienkāršais, jūtīgais
un siltais skanējums, mūsuprāt, ir neatdalāms no cilvēka balss, jau kopš
seniem laikiem. Daudzveidīga, pārsteidzoša un radoša programma ļaus
piedzīvot bagāto, krāsaino un mūžīgo pasauli. Skanēs franču komponistu
Jacob Senlèches, Guillaume de Machaut, Gilles Binchois, kā arī John
Dowland, Jacques Arcadelt u.c. komponistu skaņdarbi.
27. aprīlī plkst. 18.00 Biržu pilī
CLAAS HARDERS: «VIRTUOSITE DE VERSAILLES». Claas Harders (Vācija) ar savu viola da gamba spēli aizvedīs klausītājus uz Francijas karaļa
Ludviga XIV pili. «Virtuozā Versaļa» atklās vienu no visiecienītākajiem
stīgu instrumentiem, mirdzošo un ugunīgo raksturu. Visi šie komponisti:
Antoine Forqeray, François Couperin un populārais viola da gamba komponists
Marin Marais, darbojušies «Chapelle Royale» – Versaļas karaļa pils kapellā.
1. maijā plkst. 19.00 Biržu pilī
IEVA BAUBLYTE: «DEBESU SONĀTES». Klausītāju sirdis iekaros skaistākās Baroka sonātes, traversflautai un klavesīnam, kurus sarakstījis Arcangelo Corelli,
Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach un citi.
4. maijā plkst. 19.00 Biržu pilī
RŪTA VOSYLIŪTĖ UN COLLEGIUM MUSICUM RIGA: «ARIA DA CAPO».
Baroka mūzikas orķestris Collegium Musicum Riga (Latvija), diriģents
Māris Kupčs un lietuviešu dziedātāja Rūta Vosyliūtė izpildīs teatrālu muzikālu programmu «Aria da capo». 18. gs. Baroka opera - izteiksmīga, ne
tikai labi zināma kastrātu, bet arī sieviešu, dziedātāju, slavas ēra. Koncertprogramma sagatavota, izmantojot kastrātu un unikālu dziedātāju – sieviešu – baroka repertuāru, ļaujot 21. gs. klausītājiem atklāt Baroka mūzikas teatrālismu.

PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
• 16. aprīlī plkst. 18.00 filmas «1906» demonstrēšanas
seanss. Ieejas maksa 2.50 EUR.
• 18. aprīlī plkst. 18.00 animācijas filmas «Lote un pazudušie pūķi» demonstrēšanas seanss. Ieejas maksa 2.50 EUR.
• 20. aprīlī plkst. 12.30 muzikāla izrāde visai ģimenei
«Aiz baltās rozes smaržas».
• 22. aprīlī plkst. 16.00 simfoniskā orķestra «Draugi»
jubilejas koncerts «Draugu acīm».
• 27. aprīlī tautas nama terasē pēctalkas vakars pie
ugunskura:
plkst. 20.00 dokumentālā filma «No GHETTO uz olimpiādi». Ieeja bez maksas;
plkst. 22.00 muzicēs jauniešu grupa «Konuss» no Skaistkalnes. Ieejas maksa 2.00 EUR, lielās talkas dalībniekiem
ieeja bez maksas.
• 28. aprīlī plkst. 16.00 amatierteātra «Vecmuiža» pirmizrāde «Es tevi negribēju». Režisore Vēsma Petruševica.
MISAS TAUTAS NAMS
• 21. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu iešūpošana Misas centrā.
Plkst. 22.00 Lieldienu balle kopā ar grupu «Hameleoni». Ieejas maksa 4.00 EUR.
BĀRBELES TAUTAS NAMS
• 14. aprīlī plkst. 13.00 leļļu teātra izrāde «Nelūgtais
viesis». Ieejas maksa 1.00 EUR.
• 15. aprīlī plkst. 18.00 dokumentālā filma «No GHETTO
uz olimpiādi». Ieeja bez maksas.
• 20. aprīlī plkst. 22.00 pavasara balle kopā ar grupu
«Laimīgs gadījums». Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 – 3.00
EUR, pēc plkst. 23.00 – 4.00 EUR.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
• 13. aprīlī plkst. 18.00 jauniešu deju kolektīvu sadancis.
• 20. aprīlī plkst. 10.00 Jaunsaules amatierteātra «Laucis» izrāde «Labie nodomi jeb viena traka diena..». Režisore
Inga Cepure.
• 21. aprīlī plkst. 16.00 Lieldienu pasākums bērniem kopā
ar apvienību «Pārsteigumu tēli». Plkst. 22.00 Lieldienu balle
ar Lielvārdes muzikantiem «Kolibri». Ieejas maksa 3.00 EUR.
• 23. aprīlī plkst. 10.00 leļļu teātra izrāde «Sapņu kuģis».
Ieejas maksa 1.50 EUR.
• 26. aprīlī plkst. 17.00 Kurmenes amatierteātra izrāde «Mazā Raganiņa». Režisors I. Pavinkšnis.
• 27. aprīlī plkst. 18.00 balle senioriem, cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām. Muzicēs grupa «Uzmini nu!», kā arī
apvienība «Ziņģes Brāļi».
KURMENES TAUTAS NAMS
• 21. aprīlī Lielās dienas izklaides. Plkst. 12.00 amatierteātra «Kurmene» pirmizrāde «Mazā raganiņa», pēc
tam rotaļas un olu ripināšana. Plkst. 21.00 balle kopā ar
Ziedoni Vildi. Ieejas maksa 3.00 EUR.
• 26. aprīlī plkst. 10.00 skolu teātru festivāls «Mazie
spēlmaņi».
VALLES SAIETA NAMS
• 22. aprīlī plkst. 15.00 Lieldienu pasākums.
• 26. aprīlī plkst. 12.00 koncerts bērniem.
STELPE
• 18. aprīlī plkst. 14.30 spēlfilma «Lote un pazudušie
pūķi». Ieejas maksa 2.50 EUR.
• 19. aprīlī plkst. 14.00 vokāli instrumentālās grupas «LUX
SONUS» koncerts, īpašais viesis – priesteris Andrejs Mediņš.
• 22. aprīlī plkst. 13.00 Stelpes pamatskolas pagalmā
Lieldienu sarīkojums «Oliņ boliņ».

