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Sirds mīļumā

Jau pavasara elpa skar mūs.
Viss plaukst, zaļo un zied.
Saulīte silda, puķes un
putnu dziesmas iepriecina.
Sirdī ielīst tāds savāds siltums.
Dabā jūtams dzīvības spēks.
Liekas, ka Dieva un mātes
asaras naktī nolijušas pār zemīti.
Kas rītausmas saules apmirdzētas, rasas lāsē mirdz kā
pērles pilnas mīlestības.
Kamēr dzīvība pulsē priecāsimies par Dieva radīto pasauli.
Un atcerēsimies svētāko
vārdu pasaulē.
Dievs – Saule – Māte, zeme!
Ziedošā maijā tiek svinēta
Mātes diena.
Neslēgsim dvēseles ciet,
atvērsim sirdis mīlestībai, un
sveiksim savas mātes.
Pateiksim paldies par visu
ko viņas mums devušas.
Par dzīvību, auklēšanu, baltas gultas klāšanu, pasakām, negulētām naktīm un dienišķo
maizīti.
Noskūpstīsim grumbu izvagotos vaigus, teiksim vismīļākos
vārdus, netikai šodien, bet vienmēr. Lai tie pavisam neizzustu
no steigu pilnās pasaules.
Sveicu visas Vecumnieku
novada māmiņas, vecmāmiņas un vecvecmāmiņas Mātes
dienā!
Milda Sloskāne

Klāj, māmiņa,
šūpulīti

Tu esi laimīga un skaista,
Kad kuplā briedā staigā, māt.
Nu gaišas domas tevi saista,
Jo lielais brīdis drīz būs klāt.
Vienalga tev, ko dara citi,
Vai dus, vai rīta darbus sāk.
Caur tavu silto asinsriti
Mazs bērniņš baltā dienā nāk.
Māt, tagad ielikts tavās rokās
Ar prieku bagāts rūpju klāsts,
Jo bezgalīgā laiku lokā
Ir sācies bērna dzīves stāts.
Maiga Kurčanova

Par NVL1 čempioniem kļūst
Vecumnieki

Neviltots prieks, kļūstot par čempioniem Nacionālajā volejbola līgā 1.
Nacionālajā volejbola līgā 1
par čempioniem kļuvuši
Vecumnieki, kas savā
laukumā ar 3:1 uzvarēja
SK RTU, bet bronzu izcīnīja
Aizpute, kas piecos setos
pieveica pagājušās sezonas
čempionvienību
VK Ventspils.
Ilgi gaidītajā 13. aprīlī Misas vidusskolas sporta zālē
notika fināli par 1. un 3. vietu
Nacionālajā volejbola līgā 1.

Svinīgi atklāj finālspēles

Atklājot finālspēles, svinīgi tika ienests Valsts karogs un
Latvijas valsts himnu izpildīja
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas bērnu kora «VIA
Stella» soliste Evelīna Nikola
Nurahanova.
Vispirms bronzas mačā pagājušās sezonas čempionvienības VK Ventspils volejbo-

listi piecu setu cīņā ar 2:3 bija
spiesti piekāpties Aizputei.

Spraiga cīņa par
zelta medaļām

Savukārt Vecumnieku volejbolisti cīņā par zelta medaļām tikās ar SK RTU volejbolistiem. Misas vidusskolas sporta zāles tribīnes piepildīja komandu atbalstītāji.Vecumnieku
komandas atbalstītāji bija īpaši gatavojušies – tērpušies vienojošos fanu krekliņos. Aplausiem un ovācijām skanot,
abu komandu spēlētāji svinīgi,
neliela uztraukuma pārņemti,
kopā ar Vecumnieku novada
Domes sporta skolas volejbola nodaļas pašiem mazākajiem
volejbolistiem ienāca zālē.
Uzvarējuši pirmos divus setus, Vecumnieki zaudēja pirmo setu savā laukumā šā gada
izslēgšanas spēlēs – 20:25.
Nākamais sets kļuva par pē-

Foto – Alise Dreimane

dējo NVL1 šajā sezonā – līdz pat
seta beigām ritēja spraiga cīņa.
Vecumnieki iekrāja pārsvaru seta sākumā, taču seta vidusdaļā rīdzinieki to atspēlēja. Abas
komandas ļoti labi spēlēja aizsardzībā. Katra izspēle tika pavadīta ar lieliskām emocijām
no tribīnēm. Iekarsušie skatītāji abas komandas turēja nemitīgā spriedzē. Reinim Zelčam
servējot, izdevās atspiest rīdziniekus no tīkla, kas ļāva
iegūt minimālu vadību seta izskaņā.
Pēdējo punktu nokārtoja
Vecumnieku vecākais treneris
Jānis Plūme, pieprasot pusminūtes pārtraukumu, esot vadībā ar 24:23. Noslēgumā rīdzinieks Pēteris Lanka ieservēja
tīklā, tādējādi nodrošinot čempiona titulu Vecumniekiem.
Spēles gala rezultāts – 3:1 par
labu Vecumniekiem.
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Mērķis visiem kopīgs

S

aistībā ar to, ka kavējās valsts tāpēc nav pieļaujamas ambīcijas,
budžeta pieņemšana, arī Ve- ir izskaužams slinkums un šķiecumnieku novada pašvaldības tamā nevarība, jo mērķis mums
budžets pilnībā tika apstiprināts visiem ir kopīgs. Liekot kopā
tikai domes sēdē 24. aprīlī. Atliek prātus un apvienojot spēkus, var
cerēt un vēlēt – lai jaunajā bu- paveikt to, kas vienatnē vieš tikai
džeta gadā nepietrūkst drosmes, cerību. Nedrīkst ieslīgt pašapmieticības un cerības, sastopoties ar rinātībā, ir jābūt redzīgiem un
šķēršļiem un ejot cauri grūtībām.
kritiskiem, lai spētu īstenot jauIzvērtējot to, kāds bijis ie- nas idejas un projektus. Tiklīdz
priekšējais laika posms, pārval- ar visu būsim mierā, izaugsme
dot novada rīcībā esošos finan- apstāsies un tas laupīs iespēju
šu līdzekļus, nākas atzīt, ka ne- dzīvot vēl labāk.
izlēmības dēļ divi lieli projekti
ajā gadā, reģionālās refornepelnīti iegūluši plauktā. Dimas priekšvakarā, ir svarīgi
vus gadus gaidot Vecumnieku apzināties, kādu mēs vēlamies
vidusskolas piebūves projekta redzēt Vecumnieku novadu, un
virzību, netika kustinātas jau iz- tāds tas arī jāveido. Katram pastrādāto būvprojektu mapes. šam jāspēj saskatīt savu vēlmju
Tas raisa pārdomas, jo šāda situā- rezultāts un uz to jātiecas. Ikcija neliecina par attīstību. Darbs vienam bija iespēja sevi aplieciiesākts, bet nav spēts to novest nāt Lielajā talkā, sakopjot savu
līdz rezultātam. Vai arī šis budže- sētu un apkārtējo vidi, taču būtu
ta gads novada «izaugsmi» ļaus jāatceras, ka tīrība sākas ar atvērtēt vien salabotajos ēku jum- tieksmi un spēju ikdienā nenotos un nomainītajos logos? Vai mest zemē papīru, un iztukšoto
Skaistkalnes vidusskola nav pudeli ievietot konteinerā, nevis
pelnījusi sporta zāli un Vecum- talkas dienā savākt atkritumus.
nieku vidusskola – stadionu?
Ja kādu mērķi ir grūti sasniegt
Cik ilgi vēl Mūzikas un mākslas vai vēlmi piepildīt, ir jāpārdomā,
skola darbosies šaurajās telpās?
vai viss tiek darīts pareizi. Mēs
Tāpat divus gadus nav sakār- esam stipra tauta un spēcīgs notots jautājums par Tūrisma in- vads, kopā mēs varam visu, tāformācijas punktu, kas vēl aizvien pēc – būsim lepni par savu nonav uzsācis darbu. Klāt tūrisma vadu, mācīsimies priecāties par
sezona, taču joprojām nav rasts cita veiksmi un sniegt atbalstu
risinājums, lai Skaistkalnes no- nestundā, novērtēsim iespēju kopt
vadpētniecības materiālu krātuve savu kultūru un runāt savā – lat«Novadnieki» un Vecumnieku viešu valodā.
pagasta muzejs apmeklētājiem
būtu pieejams brīvdienās, kad ir
Mārtiņš
vislielākais interesentu pieplūMediņš,
dums.
novada Domes
Novadam ir jākļūst par dzīdeputāts no
ves vietu, ko mīlam mēs paši un
Nacionālās
ko mīlēs mūsu bērni un mazbērapvienības
ni. Par to, neatkarīgi no politis«Visu Latvijai!»ko partiju piederības, ir atbildī«Tēvzemei un
gi visi novada Domes deputāti, Brīvībai/LNNK»

Š

Aicina aizpildīt aptauju
par administratīvi teritoriālo
reformu
Aptaujas mērķis ir noskaidrot novada iedzīvotāju
viedokli par iespējamo
Vecumnieku novada apvienošanu ar citu novadu administratīvajām teritorijām.
Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, plānots mainīt valsts administratīvo teritoriju iedalījumu. Publiskotajā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) izstrādātajā kartē
pašvaldību skaits samazināts
no 119 līdz 35. Tas nozīmē, ka
jautājumi, kas skar ikdienas
dzīvi (zeme, nekustamais īpa-

šums, bērnudārzu un skolu
pieejamība, sociālie jautājumi
u.c.), tiks risināti nevis iedzīvotāju tuvumā, bet jaunizveidotā reģiona centrā.
Aptauju aizpildīt varēs visu maija mēnesi gan elektroniskā formā Vecumnieku novada mājas lapā www.vecumnieki.lv, gan Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29,
Vecumnieku novada pagastu
pārvaldēs, bibliotēkās, kultūras namos.
Esiet aktīvi un izsakiet savu viedokli!
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

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:
2. maijā no plkst. 10:00-12:00 Valles pagasta pārvaldē;
16. maijā no plkst. 10:00-12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
23. maijā plkst. 10:00-12:00 Stelpes pagasta pārvaldē;
24. maijā plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
30. maijā no plkst. 10:00-12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
2. maijā plkst.10:00-12:00 Stelpes pagasta pārvaldē;
9. maijā plkst. 10:00-12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
10. maijā plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
16. maijā plkst. 10:00-12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
23. maijā plkst. 10:00-12:00 Valles pagasta pārvaldē,
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:
2. maijā plkst. 14:00-17:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
9. maijā plkst. 14:00-17:00 Valles pagasta pārvaldē;
16. maijā plkst. 14:00-17:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
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Konkursā «Gada skolēns»
piedalās 7 izglītojamie
no mūsu novada
Vecumnieku novada dome
kopā ar Bauskas, Rundāles
un Iecavas novadiem pēc
aptuveni desmit gadu
pārtraukuma jau otro gadu
atkal apvienojās kopīgā
konkursa «Gada skolēns»
organizēšanā.

Konkursa mērķis ir veicināt
izglītojamo harmoniskas personības veidošanos un attīstību, kā arī sekmēt izglītojamo
atbildīgu attieksmi pret sevi,
ģimeni, līdzcilvēkiem, savu
tautu, Tēvzemi, cilvēci un
augstākajām morālajām vērtībām, sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo
prasmju un zināšanu apguli.
Konkursu organizē divos
posmos – skolas un novadu,
konkursa dalībniekus izvērtējot pēc trim pamatkritērijiem:
mācību darbs, pašizpausme
un radošā aktivitāte, iekšējās
pasaules kopšana.
Līdz 1. aprīlim Bauskas
novada Izglītības nodaļa gaidīja pieteikumus konkursam
«Gada skolēns». Konkursā piedalās Bauskas, Rundāles, Iecavas un Vecumnieku novada
pašvaldību vispārizglītojošo
skolu 8. – 12. klašu izglītojamie, daloties divās vecuma
grupās: 8. un 9. klašu izglītojamie un 10., 11., 12. klašu
izglītojamie. No Vecumnieku
novada konkursam ir pieteikti
septiņi izglītojamie – vidusskolu grupā divi, pamatskolu
grupā – pieci. Konkursā pie-

dalās Annija Kuzma un Madara Lungeviča no Vecumnieku
vidusskolas, Anastasija Paula
un Kristīne Kārkla no Misas
vidusskolas, Lolita Griškevica
no Valles vidusskolas, Lelde
Folkmane no Skaistkalnes vidusskolas un Dāgs Neliuss no
Stelpes pamatskolas.
8. aprīlī visi pretendenti
pulcējās Bauskā, lai pildītu
erudīcijas testu, kā arī rakstītu
eseju.
Savukārt 11. aprīlī Bauskas kultūras centrā notika radošās izpausmes demonstrējumi, kuros dalībnieki stāstīja
par sevi, saviem hobijiem un
talantiem.
Vērtēšana tiek veikta, izmantojot vērtēšanas kritērijus,
balstoties uz datiem no pieteikuma anketām un Izglītības nodaļu pārziņā esošiem datiem.
Noslēguma pasākums notiks 9. maijā plkst. 14.00 Rundāles pilī. Svinīgajā ceremonijā tiks godināti konkursa
dalībnieki, pasniegti Uzslavas
raksti un naudas balvas. Naudas balvas un pasākuma organizācijas finansējums tiek nodrošināts no izglītojamo attiecīgās pašvaldības finanšu līdzekļiem: Bauskas novada
pašvaldības iestādes «Bauskas
novada administrācija» Izglītības nodaļas, Rundāles novada
pašvaldības, Vecumnieku novada pašvaldības un Iecavas
novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
Alise Dreimane

Aicinājums pieteikties obligātajā
sagatavošanā skolai

Vecumnieku vidusskola aicina līdz š. g. 15. maijam
pieteikt tos 2014. gadā dzimušos bērnus, kuri vēl
neapmeklē pirmsskolu un kuriem jāsāk apgūt piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai.
Informācija nepieciešama grupu komplektēšanai.
Pieteikties skolas telpās
Kalna ielā 13 A, Vecumniekos
vai pa telefonu 63976190.
Daiga Alde,
Vecumnieku vidusskolas
direktora vietniece

Vecumnieku novada dome (reģistrācijas
Nr. 90009115957) izsludina pieteikšanos uz
JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTA amatu.
Galvenie amata pienākumi
• Plānot, veikt un koordinēt darbu ar jaunatni
Vecumnieku novada pašvaldībā.
• Piedalīties novada jaunatnes politikas īstenošanā, izvērtēt un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Sniegt
priekšlikumus jaunatnes atbalsta programmu un pasākumu
izveidei.
• Sadarboties un konsultēt jauniešus novada jaunatnes
politikas jomā, tajā skaitā par pasākumu, projektu, programmu izstrādi un īstenošanu, par neformālo izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo darbu.
• Atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, veicināt jaunatnes līdzdalību lēmumu pieņemšanā, pašvaldības sabiedriskās dzīves aktivitātēs, dalību dažāda veida pasākumos, projektos, programmās, brīvprātīgajā darbā.
• Īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus, projektus un programmas jaunatnes politikas jomā. Izstrādāt jaunatnes pasākumu gada plānu un organizēt
ieplānotā īstenošanu.
• Sadarboties ar jaunatnes organizācijām un jaunatnes
iniciatīvu grupām. Koordinēt starptautisko sadarbību jaunatnes politikas jomā.
Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un
prasmes
• Augstākā izglītība (var būt students), par priekšrocību
tiks uzskatīta apgūta jaunatnes lietu speciālista apmācības
pamatprogramma.
• Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes. Spēja plānot un organizēt pasākumus. Labas prezentācijas spējas. Prasme strādāt ar liela apjoma informāciju.
• Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, angļu
valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.
• Zināšanas par darbu ar jaunatni, jaunatnes lietu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Zināšanās par dažādiem jaunatnes pasākumiem, projektiem, programmām,
neformālo izglītību, līdzdalības iespējām un brīvprātīgo
darbu. Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā tiks
uzskatīta par priekšrocību.
• Labas prezentācijas spējas, teicamas komunikācijas
un sadarbības prasmes.
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam
• Dinamisku, atbildīgu un interesantu darbu.
• Mēnešalgu 645 EUR (bruto).
• Summēto darba laiku.
• Profesionālu darba vidi, kvalifikācijas paaugstināšanas
iespējas.
• Sociālās garantijas.
• Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.
Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV),
motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas
sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz epastu vecumnieki@vecumnkieki.lv līdz 2019. gada 7. maijam.
Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš).
Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek
vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz
darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Personas dati
tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs
pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti
divus mēnešus pēc pieteikšanās termiņa beigām.
Detalizētāku informāciju par personas datu apstrādi varat iegūt sazinoties ar Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas
datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu datuaizsardziba@vecumnieki.lv vai zvanot uz tālr. nr. 63933323.
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Domes sēdē skatītie jautājumi
26. aprīļa Domes sēdes
darba kārtībā bija 20 jautājumi, tika atlikta jautājuma
skatīšana par SIA «Mūsu
saimnieks» siltumapgādes
tarifa projektu.
Izpilddirektore Aiga Saldābola informēja, ka ir izsludināti vairāki iepirkumi: autobusa
iegādei Vecumnieku novada
pašvaldības vajadzībām, pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» ēkas jumta remontam
un Skaistkalnes vidusskolas
jumta renovācijas darbiem. Domes ēkā notiek darbi pie defektu un nepilnību novēršanas.
Tūrisma informācijas punktā
norit darbi pie grīdas seguma
ielikšanas un ūdens piegādes.
Ceļi ir nogreiderēti, šobrīd notiek ielu slaucīšanas darbi. Notiek aktīva gatavošanās Lielajai
talkai, ir apzināti objekti, kur
nepieciešams rosīties. A. Saldābola informēja par šo piektdien paredzēto vērienīgo Latvijas mākslas pedagogu semināru «Mākslas laboratorija»,
kas notiks Vecumniekos.

«Vecumnieku Novada
Ziņu» formāta maiņa

17. aprīlī Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēdē tika skatīts jautājums
par pašvaldības informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas» jauno veidolu. Domes sēdē, ar deputātu vairākumu, tika nolemts izdarīt izmaiņas Vecumnieku novada

domes informatīvā izdevuma
«Vecumnieku Novada Ziņas»
redakcijas nolikumā. Tādējādi
nosakot, ka informatīvais izdevums tiks izdots A3 formātā.
Jaunais veidols paredz saturā ieviest regulāras tematiskās rubrikas, piemēram, rubrika «Novada vēstis» – vispārēji novada
dzīves notikumi kopumā; rubrika «Viedokļi» – vadības, deputātu vai arī citu speciālistu viedoklis par aktuālo tēmu; rubrika «Tā domā novadnieki» –
pagastu iedzīvotāju īsi, koncentrēti viedokļi par lappuses
galveno aktuālo tēmu vai par
citu novadam aktuālu tēmu;
kā arī virkne citu rubriku.

Veikti grozījumi
saistošajos noteikumos
par sociālās palīdzības
sniegšanu novadā

Domes sēdē tika apstiprināti
grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 5 «Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku
novadā». Grozījumi bija nepieciešami, lai precizētu nosacījumus sociālās palīdzības saņemšanai. Kā arī, lai tiktu izslēgti
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta veidi, kas nav
ietverti Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā.

Folkloras kopa «Tīrums»
pārstāvēs Latviju
starptautiskā folkloras
festivālā Gruzijā

Domes sēdē tika skatīts jautājums par finansiāla atbalsta

sniegšanu Bārbeles folkloras
kopas «Tīrums» dalībai starptautiskajā folkloras festivālā
«GOLDEN DOLPHIN-2019»
Gruzijā, Batumi, no 2019. gada 22. maija līdz 27. maijam.
Festivālā piedalīsies 14 folkloras kopas dalībnieki.
Folkloras kopas vadītājs
Raimonds Vimba informēja,
ka festivālā piedalīsies daudz
un dažādas valstis, bet precīza
informācija par dalībniekiem
no organizatoriem vēl nav saņemta. Taču ir zināms, ka folkloras kopa «Tīrums» būs vienīgie Latvijas pārstāvji šajā
festivālā. Pēc pašreizējās informācijas – arī vienīgie Baltijas valstu pārstāvji.
Folkloras kopai tas būs sava
veida pārbaudījums, jo «Tīrums» pirmo reizi piedalīsies
starptautiskā festivālā. Festivāla laikā tiks gūta nenovērtējama pieredze, iegūti jauni draugi
un dibināti jauni kontakti, kā
arī iepazīta citu valstu folklora.
Domes sēdē nolēma piešķirt
finansējumu 1094 euro apmērā.

Apstiprināti
izsoļu rezultāti

Domes sēdē tika apstiprināti šā gada 15. aprīlī notikušo
izsoļu rezultāti. Kurmenes pagastā esošais nekustamais īpašums «Taurkalnes mežniecība» tika nosolīts par 16900
euro. Izsolē, piedalījās pieci
pretendenti. Savukārt nekustamais īpašums «Mazrešņi 1»
Vecumnieku pagastā tika no-

solīts par 1400 euro. Izsolē piedalījās divi pretendenti.

Atbalsta sportistus

Aprīlī Vecumnieku novada
domē tika saņemti vairāki iesniegumi ar lūgumu finansiāli
atbalstīt novada sportistus.
Latvijas Svarbumbu celšanas asociācija lūdza finansiāli
atbalstīt divus Vecumnieku novada sportistus dalībai Eiropas
Jauniešu čempionātā U16/U18
un Eiropas Kausā svarbumbu
celšanā, kas norisināsies Parīzē (Francija) no šī gada 27. jūnija līdz 1. jūlijam. Domes sēdē nolemts katram sportistam
piešķirt finansējumu 530 euro
apmērā.
Klubs «Bērnu un jauniešu
moto-triāla skola» lūdza finansiāli atbalstīt novada iedzīvotāju dalībai triāla čempionātos
Latvijā un Eiropā, lai iekļūtu
Latvijas izlases sastāvā un piedalītos Pasaules Nāciju kausa
triāla sacensībās, kas norisināsies
Ibisā (Spānija) šī gada 21. septembrī. Domes sēdē tika nolemts sportistam piešķirt finansējumu 340 euro apmērā.
BS Rīga TTP komandas trenere lūdza finansiāli atbalstīt
divas Vecumnieku novada sportistes dalībai starptautiskā meiteņu basketbola turnīrā, kas
norisināsies Lillē (Francija) no
šī gada 5. – 12. jūnijam. Domes sēdē tika nolemts katrai
basketbolistei piešķirt finansējumu 250 euro apmērā.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tradicionālais un mūsdienīgais vienos
6. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētkos
Vecumnieku novada centrs
ir katrs tā iedzīvotājs, tāpēc
6. Vecumnieku novada
Dziesmu un deju svētki
1. jūnijā pulcēs lielāko daļu
Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu un
interešu izglītības kolektīvu
pulciņu dalībniekus, apzinot KAS mēs esam, KĀDI
mēs esam, KO un cik
DAUDZ mēs spējam paveikt kopā.

Galvenajā lomā –
mēs visi

Mēs visi esam šo svētku vei-

dotāji. Pateicībā Dievam, pateicībā Latvijai, pateicībā ģimenei, skolai, draugiem un ikvienam novada svētki sāksies
Skaistkalnes baznīcā plkst.
12:00 bērnu un sieviešu kora
«Via Stella» koncertā «Pateicības psalms».
No plkst. 18:20 visi tiek
aicināti pievienoties svētku
gājienam no Sarkanās skolas
līdz Vecumnieku brīvdabas
estrādei, kur plkst. 19:00 Vecumnieku novada Dziesmu un
deju svētku lielkoncertā «Tikai saknes neatdot» izdzīvosim stāstu, kurš aizsācies senā

pagātnē un pakāpeniski saplūst ar 21. gs. dzīves ritmu.
Paaudžu paaudzēs, kopš
bērnu dienām, dzīves laikā sevi pilnveidojot un attīstot, paceļoties spārnos pāri visai plašajai pasaulei, vienmēr ir svarīgi
apzināties savu piederību, izcelsmi un unikalitāti. Ir svarīgi
pieturēties pie tā, kas ir mūsu
saknes, spēku smeļoties savā
dzimtajā zemē. Svētku galvenais motīvs sasaucas ar mūsu
paša novadnieka Knuta Skujenieka dzeju, un viņš ir tikai
viens no daudziem novadniekiem ar kuru varam lepoties.

Svētku režisors un scenārija
autors ir Mārtiņš Baumanis,
svētku organizatoru un radošo
komandu veido: Jānis Kovals,
Jana Juste, Liene Batņa, Irita
Vimba, Valija Vaina un Svetlana Korole.
Svētku īpašie viesi – deju
studija «ZForce» un Edavārdi.
Lai ne tikai svētkos, bet arī
ikdienā mūs pavada spēcīga
kopības sajūta un lepnums par
novadu, kurā dzīvojam!
Jana Juste,
6. Vecumnieku novada
Dziesmu un deju svētku
producente
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Notiks nūjošanas nodarbības
Maijā Kurmenes un Stelpes pagastos Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda
(turpmāk – ESF) projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā» Nr. 9.2.4.2/
16/I/037 ietvaros tiks organizētas bezmaksas nūjošanas nodarbības. Tās vadīs sertificēta
nūjošanas instruktore Zane
Grava, kas nodarbību apmeklētājiem mācīs pareizu nūjošanas tehniku. Kopā plānotas
divas nodarbības Kurmenes
un divas nodarbības – Stelpes
pagastā.
Dace Šileika
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja –
projektu vadītāja

Nodarbību grafiks:
Datums

Laiks

12.05.2019.

12:00

26.05.2019.

12:00

Datums

Laiks

12.05.2019.

14:30

26.05.2019.

14:30

Tikšanās vieta
Stelpes pamatskola,
STELPES PAGASTS
Tikšanās vieta
Kurmenes tautas nams,
KURMENES PAGASTS

Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 63920596 Dacei Šileikai.

Novada dome pieteikusi darba vietas NVA
skolēnu vasaras pasākuma īstenošanai
Vecumnieku novada dome
jau sesto gadu plāno piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) izsludinātajā aktīvās nodarbinātības pasākuma «Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām,
kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs» īstenošanā. Pasākumam pieteiktas 29
gadījuma darbu strādnieka darba vietas. Skolēniem darba vietas tiks piedāvātas Vecumnie-

ku, Bārbeles, Skaistkalnes,
Stelpes, Valles un Kurmenes
pagastos.
Arī šogad NVA īstenotais
skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no
1. jūnija līdz 31. augustam, un
tajā vienu mēnesi piedalīties
varēs skolēni vecumā no 15
līdz 20 gadiem (ieskaitot).
Skolēnu elektronisko reģistrēšanos dalībai pasākumam
plānots uzsākt šī gada maijā
NVA tīmekļvietnē. Katram

valsts reģionam tiks noteikts
atsevišķs skolēnu pieteikumu reģistrēšanas sākuma datums.
Detalizētāka informācija
par pasākuma nosacījumiem
pieejama NVA tīmekļvietnē:
http://www.nva.gov.lv
Sagatavoja:
Vecumnieku
novada domes
projektu
koordinatore
Alīna Žukauska

Līdz 3. maijam iespēja pieteikties projektu konkursā
Vecumnieku novada dome
izsludinājusi projektu konkursu «Iedzīvotāji veido savu vidi
2019». Projektu konkurss paredzēts Vecumnieku novada
iedzīvotājiem un biedrībām,
lai īstenotu dažādus vides labiekārtošanas projektus, piemēram, stāvlaukumu ierīkošana
vai daudzdzīvokļu iekšpagalmu
sakārtošana; peldvietu labiekārtošana; atpūtas vietu ierīkošana; dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide;
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.
Gadījumā, ja augstāk 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.
Ar konkursa nolikumu un
tā pielikumiem var iepazīties

pašvaldības mājas lapā www.
vecumnieki.lv un Vecumnieku novada domes administrācijas ēkā Rīgas ielā 29, Vecumniekos.
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, e-pasts: dace.sileika@vecumnieki.lv vai alina.
zukauska@vecumnieki.lv.
Sagatavoja:
Alīna Žukauska,
domes projektu
koordinatore

Pavasara
velobrauciens

Tuvojas maijs un tuvojas
arī pavasara velobrauciens.
Iepriekšējās brīvdienās esam
pamatīgi pastrādājuši un sakopuši mūsu zemi, tāpēc 1. maijā kāpsim uz velosipēdiem un
izbaudīsim Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienu un Darba svētkus,
kopā ar saviem mīļajiem cilvēkiem un draugiem minoties
pa novada ceļiem un neceļiem.
Šoreiz mūsu maršruts vedīs
uz Stelpes pusi, kura var lepoties ar pasaules slavu ieguvušo «Pīlādžu mototrasi», kas būs
mūsu galapunkts. Trases veidotājs un saimnieks Ēriks Pīlādzis izrādīs trasi un atpūtas
kompleksu, kā arī pastāstīs par
kompleksa tapšanas vēsturi.
Viss pārējais, kā jau ierasts
brauciena laikā – tējas pauzes
un pusdienu desiņas no novada domes puses.
Ja kādam nepieciešams «bērītis», rakstiet vai zvaniet Ivaram pa tālr. 29123176.
Tiekamies 1. maijā plkst.
11:00 pie Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas!
Ivars Sproģis,
Vecumnieku novada domes
sporta darba organizators

Izsludina
ugunsnedrošo
periodu mežā
Valsts meža dienests ar
2019. gada 19. aprīli izsludina
ugunsnedrošo periodu mežā.
Ugunsnedrošajā periodā mežā
aizliegts veikt jebkādu dedzināšanu. Ugunskurus atļauts
kurināt tikai īpaši ugunskuriem ierīkotās vietās, kā arī
aizliegts pārvietoties ārpus
meža ceļiem ar motorizētiem
transportlīdzekļiem.
Jebkuri dedzināšanas darbi
mežā vai tā tiešā tuvumā jāsaskaņo ar Sēlijas virsmežniecību
vai attiecīgajām mežniecībām.
Par jebkuru aizdegšanos
mežā vai tā tuvumā jāziņo Sēlijas virsmežniecības inženierim
Jurim Čaupjonokam, mob. tālr.
29422024, meža ugunsdzēsības
stacijas vadītājam Jānim Iļjinam,
mob. tālr. 25357188 vai vietējam mežzinim.
Gunta Vārpsaliete,
pārvaldes sekretāre
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Pārstrādei
nodots 14 tonnu
elektroiekārtu

No 1. līdz 7. aprīlim
Vecumnieku novada iedzīvotājiem SIA «Eco Baltia
vide» organizētajā akcijā
bija iespēja nodot nolietotās elektroiekārtas.
Vecumnieku novada iedzīvotāji ļoti aktīvi izmantojuši
iespēju dabai draudzīgā veidā
atbrīvoties no nolietotās un
nevajadzīgas elektrotehnikas
un pārstrādei nodevuši 14 000
tonnas nolietoto elektroiekārtu.
Iedzīvotāju atsaucība vērtējama kā ļoti liela, tāpēc SIA
«Eco Baltia vide» pateicas visiem iedzīvotājiem par dalību
akcijā. Uzņēmums aicina iedzīvotājus nolietoto elektrotehniku vairāk nenest uz iepriekš norādītajām vietām, lai
neveidotos stihiskas izgāztuves, bet gan gaidīt informāciju
par nākamo reizi, kad atkal
varēs nodot elektroiekārtas.

Akcijas turpinās
organizēt

Ņemot vērā iedzīvotāju
lielo interesi, SIA «Eco Baltia
vide» turpinās organizēt šādas
akcijas, lai kopīgiem spēkiem
rūpētos par tīru vidi un nodrošinātu to, ka arī nolietotās
elektroiekārtas nonāk pārstrādē un tiek taupīti dabas resursi.
Atgādinām, ka visas elektroiekārtas – televizori, ledusskapji, datori satur kaitīgas
vielas, kas var apdraudēt apkārtējo vidi un cilvēku veselību, tādēļ tās nekādā gadījumā
nedrīkst izmest sadzīves atkritumos vai atstāt pie atkritumu
konteineriem, kur tās kāds var
sabojāt un padarīt nederīgas
otrreizējai pārstrādei.
SIA «Eco Baltia vide» pateicas visiem Vecumnieku novada iedzīvotājiem par dalību
akcijā un atbildīgo attieksmi
pret vidi.
Daiga Buča,
sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja
«Eco Baltia» grupa
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Līdz 2. maijam pagarināts termiņš stikla
iepakojuma izvešanai no privātmājām
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.
Līdz 2. maijam iedzīvotāji
ir aicināti pieteikt stikla iepakojuma izvešanu savā dzīvesvietā pa tālr. 26154123 vai epastā: stiks@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 pašvaldībā 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 ie-

spēju 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
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Ko sēj… 2019!
Pavasaris ir klāt, un atkal
devāmies uz Kauņu, lai
apskatītu starptautisko
lauksaimniecības inovāciju
izstādi «Ko sēj… 2019».
Izstāde bija plaša, un katrs
varēja ieraudzīt sev interesējošo jomu – gan lauksaimniecības tehniku, gan dažādus
stādus un mājražotāju produktus.

Iegūst noderīgu
informāciju

Populārākie lauksaimniecības tehnikas ražotāji bija izstādījuši modernākās lauksaimniecības tehnoloģijas, lai
apmeklētājiem dotu iespēju
iepazīties ar progresīvās lauksaimniecības tehnoloģiju sasniegumiem.

Arī lopkopjiem bija iespēja iepazīties ar inovatīvām
tehnoloģijām lopkopībā – dažādiem jaunumiem piena lopkopībā, kā arī gaļas liellopu
audzēšanā.
Ļoti plaša izvēle bija dažādu stādu klāstā. Krāsaini košumkrūmi un augļu koki, kā
arī ogulāji bija lielā izvēlē.
Varēja iegādāties arī dažādas
sēklas un puķu stādus, lai radītu dažādību dārzos un puķu
dobēs.
Arī mazā dārza tehnika bija lielā klāstā, kā arī dažādas
siltumnīcas, angāri un nojumes, kas var noderēt jebkurā
mājsaimniecībā.
Mājražotāji un pārtikas
preču ražotāji piedāvāja gan
dažādus ekskluzīvus, gan ikdienišķus pārtikas produktus.

Protams, arī ēdināšanai bija
atvēlēts vesels laukums, kur
katrs varēja atrast ēdienus savai kulinārajai gaumei.
Amatnieki pārsteidza ar saviem oriģinālajiem darbiem,
kas padarīja izstādi daudz
krāšņāku un interesantāku.
Šādas lielas, plaši pārstāvētas izstādes ir daudzpusīgas, jo ikviens dalībnieks iegūst sev kādu nozīmīgu informāciju, kā arī daudzus informatīvos materiālus ar kuriem
sīkāk var iepazīties mājās.

Veiksmīga komunikācija

Brauciena laikā pagastu
zemnieki aktīvi komunicēja
savā starpā, daloties ar iegūto
pieredzi par traktortehnikas

un iekārtu izmantošanu savās
saimniecībās. Pieredzes apmaiņas braucieni paplašina
dalībnieku redzesloku un veicina efektīvāku saimniekošanu.
Pieredzes apmaiņas brauciens notika ar Vecumnieku
novada Domes atbalstu. Paldies lieliskajiem šoferīšiem
par pacietību un drošu braukšanu. LIELS PALDIES Vecumnieku novada Domei par
atbalstu un sapratni, ka šādi
braucieni ir nepieciešami, lai
veicinātu arī novada attīstību.
Paldies visiem dalībniekiem
un uz tikšanos rudenī!
Kristaps Stallīts,
Vecumnieku novada
lauku attīstības
konsultants

Vecumnieku novada
lauksaimnieki iepazīstas
ar 2019. gada aktualitātēm
Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs, Bauskas
nodaļa sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldi rīkoja seminārus, lai pastāstītu par aktualitātēm un konsultētu par platību maksājumu
iesniegumu iesniegšanu elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Seminārā piedalījās Viesturs
Reinfelds, LAD Zemgales RLP
pārvaldes vadītājs, kurš stāstīja par LAD aktualitātēm investīciju pasākumos, Jānis Vīlmanis, LAD Zemgales RLP ES
tiešo maksājumu daļas vadītājs, kurš pastāstīja par platību
maksājumu iesniegšanu EPS,
kā arī par to, kādas ir izmaiņas
2019. gadā platību maksājumu iesniegumā.
Seminārā piedalījās arī
pārstāvis no AS «Attīstības finanšu institūcijas «Altum»»
Jelgavas reģionālā centra; Agrita Sabule, vecākā klientu darījumu vadītāja, reģiona vadītāja vietniece. Pārstāvji stāstīja par «Altum» aktuālākajiem
piedāvājumiem zemes iegādē
un aizdevumiem biznesa uzsācējiem un mazajiem lauksaimniekiem.

Seminārā piedalījās Kristaps Stallīts, LLKC Bauskas
nodaļas lauku attīstības konsultants, lauku attīstības konsultants Vecumnieku novadākurš stāstīja par iespēju saņemt
bezmaksas profesionālas konsultācijas lauksaimniekiem.
Semināri notika gan Vecumniekos, gan Bārbelē, lai
iedzīvotāji no visa novada varētu ērti tos apmeklēt.
Platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu Vecumnieku novadā konsultē Kristaps
Stallīts (tel. 20267734) un Anita Smilškalne (tel. 26330808).
Kristaps Stallīts,
Vecumnieku novada
lauku attīstības
konsultants

25. maijā
Eiroparlamenta
vēlēšanas!

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)).

8. lpp.
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Nosvinētas Lieldienas Vecumnieku novadā
Latviešu tautas tradīcijās Lieldienas iezīmējušas
pavasara punktu, kad diena kļūst garāka par nakti.
Saulainais Lieldienu rīts vilināja cilvēkus doties ārpus
mājas, tuvāk dabai, meklēt paslēptās, krāšņi krāsotās
Lieldienu olas, likt tās groziņā un doties uz Vecumnieku novada pagastiem svinēt svētkus. Arī šogad Lieldienās tika turpinātas ierastās latviešu tradīcijas – sišanās ar olām, olu ripināšana, kā arī šūpošanās, lai vasarā odi un dunduri nekostu.

Lieldienu rītā pirms saules lēkta,
Jaunām meitām ātri uz upi jāskrien.
Uz upi jāskrien sejas sev noskalot,
Lai vaigi sārtojas, lai acis iemirdzas,
Lai puišiem patiktu uz viņām lūkoties.
Un gan jau tad kāds sev līgavu nolūkos!
Inta Krūmiņa

Misā Lieldienas svin ar latviskām tradīcijām
Kopā ar folkloras kopu
«Tīrums» Lieldienas Misā
tika svinētas skanīgi, ar
latviskām tautas tradīcijam.

Sākumā bija jānoskaidro,
kas kāris šūpoles Misas centrā.
Izrādās, tā bijusi tautas nama
vadītāja Sandra Vēvere. Tāpēc
tieši viņu folkoras kopas dalībnieki aicināja zem šūpolēm
paslēpt olu. Lai šūpolēs varētu
šūpoties, vēl bija nepieciešams
tās izrotāt. To palīdzēja izdarīt
folkoras kopas dalībnieces un
mazās Misas ciema iedzīvotājas. Tika noskaidrots, ka parasti
gan šūpoļu kārēji un šūpotāji
bijuši puiši, bet meitas par šūpošanu maksāja vai nu ar olām,
vai ar cimdu pāri. Kā jau pienākās, Lieldienās pirmo izšūpo saimnieci, tāpēc tautas nama vadītāja tika kārtīgi izšūpota, par to šūpotājam samaksājot ar skaisti krāsotu olu.
Šūpošanās norisē īpašu vietu
ieņēma savstarpējā apdziedā-

Visgaidītākā aktivitāte Misā bija olu ripināšana.
šanās. Katru, kas iekāpa šūpolēs, apdziedāja atbilstoši viņa
tikumiem, augumam, kā arī
viņa attieksmei un attiecībām
ar apkārtējo pasauli un ļaudīm. Pēc tam kārtīgi izšūpo-

ties varēja ikviens, lai vasarā
nekostu odi un dunduri.
Kopā ar folkoras kopu iedzīvotāji gāja dažādās rotaļās, sitās
ar olām, kā arī tās ripināja pa
speciāli sagatavotām renītēm.

Foto – Alise Dreimane
Lai sasildītos, visi tika aicināti nobaudīt gardo skābeņu
zupu, par kuru parūpējās Misas tautas nama amatierteātra
dalībnieces.
Alise Dreimane

Stelpē koncerts liek aizdomāties
19. aprīlī, Lielajā Piektdienā,
Stelpē notika vokālās
mūzikas grupas «Lux Sonus» koncerts «Pāri visam
paliek mīlestība».
«Lux Sonus» izpilda galvenokārt kristīgu meditatīvu
mūziku, ko papildina skatuves
noformējumā izmantoti attēli
ar ainavām un dabas objektiem.
Izskanēja daudzas grupas
mūziķu pašu sacerētas dziesmas.
Koncertā piedalījās Anita
Brīdaka (pianiste), Sindija Tuča
(vokāls), dziesminieks Dzintars, Elita Voitkēviča (vokāls)
un Māra Lagzdiņa (čells).

Sarīkojuma īpašais viesis
bija priesteris Andrejs Mediņš. Viņš runāja par to, ka
nepieciešama drosme, lai atbrīvotos no ieradumiem, kas
mūs kalpina. Ir vajadzīga
drosme, lai apstātos un pabūtu
klusumā, vienatnē ar sevi. Tas
ir vienīgais veids, kā varam
sevi sakārtot, smelties drosmi
dzīvot ar prieku un degsmi.
Priesteris pateicās māksliniekiem par skanīgo koncertu,
vēlēja klātesošajiem priecīgas
Lieldienas.
Sandra Neliusa,
Stelpes
kultūras dzīves
organizatore

Grupa «Lux Sonus» priecēja ar dziļām dziesmām un lika aizdomāties par drosmi.
Foto – Egils Neliuss
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Kurmenē lugas pirmizrāde Izrāde Vecumniekos
Lieldienu rīts amatierteātra
ca Kurmenes pagasta pārval- aizkustina ikvienu
«Kurmene» aktieriem sākās des vadītājs Jānis Sils, novēlot
ar satraukumu – jau
pusdienlaikā lugas «Mazā
raganiņa» pirmizrāde!

Spēlēt savējiem un uz sava
nama skatuves varbūt ir vieglāk, bet atbildība ir lielāka.
Aptuveni 100 lieli un mazi
skatītāji gan no pašu pagasta,
gan kaimiņu pagastiem un novadiem bija ieradušies novērtēt
mūsu veikumu. Pusotru stundu
garā izrāde nešķita garlaicīga
nevienam!
Starpbrīdī, kā jau īstā teātrī,
varēja baudīt kafiju, tēju un saldumus. Kopā ar raganu Rumpumpeli tika atminēti Lieldienu ticējumi.
Klātesošos Lieldienās svei-

visiem labi atpūsties.
Pēc izrādes mākslinieki saņēma ziedus un laba vēlējumus. Kā jau Lieldienās ierasts,
arī šogad mazajiem kurmeniešiem prieku un jautrību sagādāja olu ripināšana.
Paldies režisoram Ingum
Pavinkšnim, ka viņš pratis apvienot teātra kolektīvā bērnus,
jauniešus, dāmas un kungus
labākajos gados!
Amatierteātris «Kurmene»
gaidīs skatītājus 11. maijā Neretā un 19. maijā Misā – teātru skatē! Lai jauks un radošām idejām
bagāts pavasaris mums visiem!
Sarmīte Ķīse,
Kurmenes tautas nama
vadītāja

Amatierteātris «Kurmene» ar pirmizrādi uzstājās uz savas skatuves.
Foto – Sigita Baltule

Izrādes galvenie varoņi aizkustināja ikvienu.
Klusajā sestdienā Vecumnieku tautas namā izrāde
«Aiz baltās Rozes smaržas»
(režisore Kristīne KlētnieceSika) aizkustināja skatītāju
sirdis ar stāstu, kas balstīts
uz patiesiem notikumiem.
Stāsts bija par ģimeni, kura
negadījumā zaudēja savus tuviniekus, kur zaudējuma sajūtas,
spēja pārdzīvot, izdzīvot un turpināt dzīvi, tika parādītas ikvienam labi uztveramā veidā, jo
tas bija stāsts par MĪLESTĪBU.
Izrādē bija dzirdami skaisti, pašu izrādes autoru sarakstīti oriģināldarbi, kurus izpildīja apvienoto mūziķu sastāvs
«Lux Sonus» (vadītāja Anita
Brīdaka).
Teātra izrādē satikās cilvē-

Foto – Jana Juste

ki, kurus vieno mūzika, priecīgi un skumji brīži, brīnumi,
pārsteigumi un krāsaini ceļojumi, bet visam pāri – Dievs.
Izrādes dalībnieki iepriecināja
skatītājus ar to, kas viņiem ir
dāvāts no Dieva. Kādam tā ir
dzejas rakstīšana, citam – melodiju sacerēšana, dažam –
skaista balss vai prasme spēlēt
kādu mūzikas instrumentu, citam – aktiermāksla. Ar šīm dāvanām tika iepriecināti Vecumnieku ļaudis.
Teātra izrādē piedalījās arī
talantīgā pusaudžu dejotāju grupa no deju studijas «Dance Beat» (vadītāja Maija Reisa) un
bērnu vokālais ansamblis «Sapnis» (vadītāja Sindija Tuča).
Sindija Tuča,
idejas autore

Skanīgi aizvada Lieldienas Vallē
Otrajās Lieldienās Valles saieta namā pulcējās aktīvākie un
radošākie vallieši, lai kopīgi pavadītu saulaino svētku dienu.
Lieldienu svinētājus ar ritmiskiem priekšnesumiem sveica
VPDK «Valle», SDK «SenValle», TDK «Vallēni», bērnudārza deju kolektīvs «Cielaviņa»
un ar skanīgām dziesmās svētkos sveica bērnu ansamblis
«Ritma spēles».
Pēc koncerta ikvienam bija iespēja piedalīties dažādās
jautrās aktivitātēs kopā ar zaķu meitenēm – iziet Lieldienu
zaķa taku, izdekorēt savu burkānkūkas zaķīti un izbaudīt
lielisku kopā būšanu.
Vineta Zandava,
Valles saieta nama vadītāja

Vallieši radoši darbojās dažādās aktivitātēs.

Foto – Rinalds Zariņš
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«Niansei» –
pieci gadi

Skaistā 6. aprīļa vēlā pēcpusdienā Stelpes pamatskolas zālē pulcējās sieviešu
vokālā ansambļa «Nianse»
cienītāji, lai svinētu piecu
gadu jubileju.
Kā atzīmēja pasākuma vadītāja Inese Freiberga: «Viss
sākās kādā decembra dienā, bet
svinam šodien, tātad mums jau
ir pieci gadi un četri mēneši.»
Programma bija sastādīta,
ņemot vērā laika ritējumu pa
gadalaikiem. «Nianses» izpildījumā skanēja sirdij tuvas, skanīgas dziesmas, kuras mijās ar
dzejas lasījumiem, bet uz ekrāna varēja vērot fotogrāfijas.
Kā jau jubilejā pienākas, bija aicināti arī ciemiņi – Valles
brāļu Amtmaņu muzeja vadītāja
Dace Anna Zvaigzne ar atbalsta
grupu, Misas tautas nama vokālais ansamblis «Vēja meitenes», Jaunsaules senioru vokālais ansamblis «Uguntiņas» un
amatierteātra kopa «Laucis», kā
arī VPDK «Stelpe» un amatierteātra kopa «Re, mēs te!». Ciemiņi iepriecināja ar jautriem un
asprātīgiem apsveikumiem. Ar
J. Lūsēna dziesmu «Mazu brīdi
pirms» vokālo ansambli jubilejā
sveica Austra Galvanovska, bet
ar R. Paula dziesmu «Laternu
stundā» – Ingrīda Zemļinska.
Sveicēju pulkā bija arī Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš,
Stelpes pagasta pārvaldes vadītājs Ingars Štelfs un Stelpes
pagasta kultūras darba organizatore Sandra Neliusa. Stelpes
pagasta pensionāre Sarmīte
Čekmarjova «Niansi» pārsteidza ar Maigas Kurčanovas
īpašu veltījumu dzejā.
Koncerta noslēgums izvērtās ļoti emocionāls. Visi kopā
dziedāja «Pie Dieviņa gari
galdi», bet deju kolektīvs «Stelpe» dejoja. Svinības turpinājās
sarunās pie klāta galda skolas
ēdamzālē un vēlāk ballē kopā
ar duetu «Uzmini, nu!».
Liels paldies ansambļa dalībniecēm koncerta sagatavošanā, kā arī kultūras darba organizatorei Sandrai Neliusai.
Īpašs paldies Inesei Freibergai
un Dmitrijam Gridjuško.
Sirsnīgs paldies visiem ansambļa «Nianse» cienītājiem!
Iveta Grantiņa,
ansambļa vadītāja
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Emociju dažādība orķestra
«Draugi» jubilejas koncertā

Kuplā pulkā svinēja orķestra 20 gadu jubileju.
Ar skanīgu un svinīgu
koncertu Vecumnieku
tautas namā 22. aprīlī
notika jauniešu simfoniskā
orķestra «Draugi» 20 gadu
jubilejas koncerts. Šis
koncerts bija kā labs
Lieldienu brīvdienu noslēgums, kas klausītājiem
sagādāja dažādu emociju
gammu.
20 gadu jubilejas koncertu
cikls «Draugu acīm» notiek
jau no 6. aprīļa un beigsies
3. maijā Kalejas pilsētas koncertzālē Spānijā.

Uz mēģinājumiem –
pat no Liepājas

Pirms 20 gadiem vijoļspēles ansambļa vadītāja Solvita
Loka un pūšaminstrumentu
kvarteta vadītājs Aigars Dziļums izveidoja nelielu projektu, no kura radies jauniešu
simfoniskais orķestris «Draugi». Uz mēģinājumiem jaunieši brauc pat no Liepājas.
Regulāri orķestrī spēlē 59 cilvēki, bet kopā ar absolventiem
dalībnieku skaits ir ap 80.

Dodas uz starptautisku
mūzikas festivālu Spānijā

27. aprīlī jauniešu simfoniskais orķestris devās uz starptautisko mūzikas festivālu, kurš
norisinās Spānijā. Tur viņus

Solvita Loka pateicās katram jaunietim par ieguldīto darbu.
Foto – Alise Barkauska
sagaida divi lieli koncerti –
30. aprīlī Vilareālā «CaixaRural» koncertzālē un 3. maijā
Kalejas pilsētas koncertzālē.
Jāmin, ka Spānijā dzīvo trīs
simfoniskā orķestra bijušie dalībnieki – divas vijolnieces un
viena čelliste.
«Paldies par to, ka mums
ir iespēja nokļūt uz Spāniju,»
S. Loka pateicās Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolas direktorei I. Lavrinovičai, Vecumnieku novada domei, lēmējiem un arī izpildītājiem
par visām degvielas lāsēm un
katru doto centu, kā arī sponsoriem SIA «PANORAMIC»,

SIA «PPR», SIA «FLORABALT» un citiem atbalstītājiem.
Vecumnieku novada domes sēdē tika nolemts piešķirt
finansējumu 2500 EUR apmērā Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas simfoniskā orķestra «Draugi» izdevumiem,
kas saistīti ar dalību mūzikas
festivālā Spānijā.
Koncerta noslēgumā neizpalika arī laba vēlējumi orķestrim no viņu draugiem un atbalstītājiem.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Nr. 8(207) 2019. gada aprīlis

11. lpp.

Es sāku ar sevi!
Jau devīto gadu pie Skaistkalnes vidusskolas lepni
plīvo zaļais EKO karogs.
Domāt, runāt un darīt
saskaņā ar dabu ir katra
cilvēka pienākums uz
planētas Zemes.
Kad «Zaļā josta» sadarbībā ar Valsts izglītības satura
centru izsludināja radošo konkursu - stilīgi audzēkņu radīti
iepirkuma maisiņi «Es sāku ar
sevi – Tīrai Latvijai», nebija
variantu – mēs piedalāmies!
Kāds bija mūsu plāns? Vispirms izsludinājām konkursu
klasē, skolā, ģimenē, radu un
kaimiņu vidū. Kad ēd maizi –
neizsvied metāliņus, ar ko aiztaisa ciet iepakojuma maisiņu.
Metāliņus no maizes iepakojuma maisiņiem sākām krāt
jau no 2. septembra.
Nākamais solis mūsu plāna realizēšanai ir iepirkuma
plastmasas maisiņu krāšana.
Doma pavisam vienkārša – ja
nevar un negrib izmantot maisiņu otrreiz iepirkumiem, tad
izmantojam rokdarbos. Grie-

Skaistkalnes vidusskolas 9. klases jaunietes ar pašdarinātajiem
iepirkuma maisiņiem.
Foto – Ērika Ormane
zām centimetru platās sloksnēs un pārveidojām par «diegiem» mājturības stundām.
Trešais plāna uzdevums
laikam bija visgrūtākais, jo no
sava dzimšanas dienas datuma, mēneša un gada cipariem
katra veidojām savu personīgo aizsardzības zīmi. Bija gan
matemātika - reizinājām, gan

vizuālā māksla – krāsojām
kvadrātiņus. Svarīgākais padarīts! Katrai dalībniecei ir
sava personīgā zīme, kura ir
tikai sava, unikāla un neatkārtojama.
Punkts numur četri. Atradām vecmāmiņu pūra lādē
maisiņus, kurus žēl mest ārā,
jo labas atmiņas, bet lietot...

nu tā kā drusciņ vecmodīgi...
tā kā īsti negribas lietot...
Plāna realizēšanai atlicis
tikai pēdējais darbs. Visus plāna punktus savienot kopā. Idejas, materiālus apvienojām
kopīgā galaproduktā – mans
vienīgais, unikālais maisiņš.
No metāliņiem izveidojām
katra savu unikālo zīmi. Ar
plastmasas maisiņa lenti aptamborējām zīmes maliņu.
Katra izvēlējās savu dizaina
variantu, kuru izvietojām uz
auduma maisiņa ar kuru varam doties iepirkties. Es sāku
ar sevi – Tīrai Latvijai!
Piedalījāmies Zemgales novada konkursā, kurā parādījām savas idejas, vērojām ko
citi bija izdarījuši. Veiksmīgs
kopdarbs un patiesi iepriecinošs rezultāts. Paldies komandai no Skaistkalnes vidusskolas «devītās» par ieguldīto
laiku un enerģiju.
Uz veikalu ar savu iepirkuma maisiņu!
Ērika Ormane,
Eko skolas
koordinatore

Radošā šūšanas meistarklase Bārbelē

Meistarklases laikā Ievas Mediņas tapusī tunika.
Meistarklases dalībnieces radoši darbojoties ar «Brother» šujmašīnu.
Foto – Dace Klipa
5. aprīlī Bārbeles tautas
namā notika radošā šūšanas
meistarklase, kuru vadīja Anna Krastiņa – horeogrāfe un
pasākumu režisore ar vairāk
kā 30 gadu profesionālo pieredzi un Ilze Mendziņa – apģērbu dizainere ar vairāk kā

25 gadu profesionālo pieredzi,
veidojusi vairākas kolekcijas,
izstrādājusi dizainu Latvijas
Olimpiskajai delegācijai Londonā 2012. gadā, radījusi formas un darba apģērba dizainu
VAS «Starptautiskā lidosta
«Rīga»», VAS «Latvenergo»,

AS «Rīgas satiksme», SIA
«Rīgas namu pārvaldnieks»
u. c. Šobrīd Ilze Mendziņa
strādā par «Brother» šūšanas
tehnikas tirdzniecības menedžeri, veido privātas tērpu kolekcijas kolektīviem un individuāliem klientiem.
Šūšanas meistarklases darba
procesā notika iepazīšanās un
praktiskas darbības ar «Brother»

šujmašīnām, kuras nodrošināja meistarklases vadītājas.
Vienkāršas konstrukcijas
un tehnoloģijas apģērbu šūšanas meistarklasē apmeklētājas
iemācījās ātri un viegli uzšūt
tuniku. Kādu tuniku šūt? Tas
bija pašu šuvēju ziņā – radoša
izdoma, dizaineru padoms,
praktiskas darbības un rezultāts – mājās katra apmeklētāja
aizgāja ar pašas darinātu tērpu – tuniku, garo tuniku vai
tunikkleitu.
Radoši darbojoties, daloties
idejās, apgūstot jaunas prasmes, nemanot aizritēja trīs pozitīvu emociju piepildītas stundas. Meistarklases noslēgumā
apmeklētājas pauda kopēju
vēlmi turpināt apgūt šūšanas
prasmes arī rudens pusē, tāpēc
11. oktobrī plkst. 17.00 tiksimies jau otrajā radošās šūšanas meistarklasē, lai mācītos
šūt vieglu mēteli (pamatmateriāls – pleds).
Dace Klipa,
Bārbeles tautas nama
vadītāja

12. lpp.

Beibežu biblotēkā
5. maijā plkst. 16:00
amatierteātra
«Vecmuiža» izrāde
«Es tevi negribēju».
Režisore
Vēsma Petruševica.
Vecumnieku tautas
namā
16. maijā
plkst. 13.00

Vecumnieku
novada skolu
olimpiāžu
uzvarētāju
godināšana.
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Ar rekordlielu dalībnieku skaitu Vallē
aizritējusi pavasara spiningošana

Pirmo zivi sacensībās noķēra Krišjānis Zauers no Misas.
Popularizējot neolimpisko
sporta veidu attīstību novadā,
Vecumnieku novada Dome,
kopā ar biedrībām «Carp Team Latvia» un «MB Carp
Collection Latvia», kā arī lauku tūrisma un atpūtas parku
«Makšķernieku paradīze», saulainā 13. aprīļa rītā rīkoja ikgadējās sacensības spiningošanā tautas klasē.
Sacensības notika Valles
pagasta lauku tūrisma un atpūtas parka «Makšķernieku
paradīze» ūdenskrātuvē. Spiningošanai bija jānotiek no
krasta, sacensību laiks – četras
stundas ar zonu nomaiņu un
pārtraukumiem. Šo sacensību
«odziņa» salīdzinājumā ar citām sacensībām bija tā, ka uzvarētājs tika noteikts pēc noķerto zivju garumiem.

Rekordliels dalībnieku
skaits

Pavisam spiningošanas sacensībās piedalījās 58 makšķernieki, no kuriem bija arī
piecas sievietes un trīs bērni.
Vecumnieku novadu pārstāvēja 21 spiningotājs, viskuplāk
novadu pārstāvēja Misas iedzīvotāji – deviņu cilvēku sastāvā, pieci bija ieradušies no
Piebalgām un pieci no Vecumniekiem, kā arī divi no
Valles. Taču daudzi bija mēro-

Veiksmīgākie sacensību spiningotāji.
juši tālāku ceļu, lai sacenstos
par balvām un saulaino dienu
pavadītu «Makšķernieku paradīzē». Sacensībās piedalījās
makšķernieki no visas Latvijas: no Rīgas, Aizkraukles,
Katlakalna, Ķekavas, Baložiem, Baldones, Kokneses, kā
arī citām vietām, vistālāko
ceļu bija braukuši dalībnieki
no Saldus.

Piedalās visa ģimene

Kopīgi pavadīt saulaino
sestdienu bija ieradusies arī
Drozdovu ģimene no Misas.
Visi ģimenes vīriešu dzimtas
pārstāvji pārbaudīja savas iemaņas spiningošanā, taču vislabāk veicās jaunietim Ģirtam – tika noķertas trīs garas
zivis, kas nodrošināja arī vietu
rezultātu tabulas pirmajā pieciniekā, kā arī balvu «Garākā
zivs».

Pavisam noķertas
47 zivis

Sacensību laikā pavisam
tika noķertas 47 zivis, tajā
skaitā – 26 foreles, 15 zandarti un 6 līdakas. Citam izdevās
noķert vienu zivi, citam – nevienu, bet veiksmīgākajiem –
pat vairākas.
Teju 5 minūtes pēc sacensību sākuma B zonā pirmo zivi noķēra Krišjānis Zauers no

Foto – Alise Dreimane

Rezultāti
1. vietā – Pēteris Skļepovičs, Bauskas novads, Dāviņi (noķēra 5 zivis, kuru kopējais garums bija 200 cm);
2. vietā – Inese Skudra, Koknese; arī balva «Īsākā zivs» (169
cm);
3. vietā – Ruslans Mišukovskis, Vecumnieku novads, Misa
(152 cm);
4. vietā – Ģirts Drozdovs, Vecumnieku novads, Misa; arī
balva «Garākā zivs» (151 cm);
5. vietā – Jurģis Vīte, Rīga (140 cm).
Misas. Krišjānis sacensībās
piedalījās otro reizi un atzina:
«Negaidīju, ka būšu pirmais,
kas noķers zivi un, ka tas notiks
tik ātri! Biju priecīgs un cerēju, ka tik ātri noķertā zivs liecina par veiksmīgu dalību sacensībās. Domāju, ka šis nebūs
mans vienīgais loms, taču veiksme uzspīdēja arī citiem dalībniekiem un mans sacensību ieguvums – tikai šī viena zivs.»
No Vecumnieku novada
godalgoto 3. vietu ieguva Ruslans Mišukovskis no Misas.
«Sacensībās piedalījos pirmo
reizi. Domāju, ka tā vairāk bija laimes spēle – cik zivis pieķersies, jo man blakus makšķerēja pieredzējušāki makšķernieki, bet veiksmīgāk zivis ķērās man. 3. vietu sacensībās
man nodrošināja četras noķertās zivis. Veiksmīgā dalība sacensībās radīja azartu un noteikti
piedalīšos nākošajās sacensībās
rudenī,» atzina 3. vietas ieguvējs.

Pirmie pieci veiksmīgākie
sacensību dalībnieki saņēma
balvas, uzvarētāji – kausus,
medaļas, dāvanu kartes un dažādi makšķerēšanas piederumi. Arī dāmas un mazākie
makšķernieki par drosmi dalībai sacensībās saņēma medaļas un piemiņas balvas. Pateicības veltes saņēma arī ilggadējie tiesneši Miervaldis Bērziņš, Armands Bikmanis, Lauris
Dātavs un Aigars Sirmovičs.
Sacensības atbalstīja Vecumnieku novada dome, dabīgas pārtikas ražotājs SIA «Keefa» no Vecumnieku novada,
makšķerlietu veikals «Kasadaka» (SIA «Sargofish»),
makšķerlietu veikals «Milo»,
veikals «Copeslietas pie Uģa»,
biedrības «Carp Team Latvia»
un «MB Carp Collection Latvia», SIA «MBM». Par cienastu rūpējās kafejnīca «Sēdnīca» no Vecumniekiem.
Alise Dreimane

14. lpp.
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Par NVL1 čempioniem kļūst Vecumnieki

Veiksmīgu uzbrukumu izpilda Vecumnieku volejbolisti.
à1. lpp.

Plānoto izdevās realizēt

«Pēdējā treniņā izrunājām
lietas, kas jāievēro spēlē. To
arī izdevās izdarīt. Trešajā setā paši izlaidām uzvaru. Riskējām tur, kur nevajadzēja un
risks neattaisnojās. Ceturtā seta
vidū visiem traucēja doma, ka
tūlīt, tūlīt uzvara jau būs rokās,
bet tomēr tā vēl bija jāizcīna.
Spēles dienā katrs izdarīja savu
darbu, kas tam bija paredzēts.
Arī es tiku pie punktiņa,» smaidot atzīst J. Plūme, papildinot,
ka «Rolands bija lieliskā formā, kas mums deva papildus
drošību. Visi, kas ienāca spēlē
palīdzēja. Lieliski darbojāmies servju uzņemšanā, kas
deva brīvas rokas Jānim veidot mūsu uzbrukumus.»

Liels fanu atbalsts

Vecumnieku volejbola komandas spēlētāji priecājās un
ir pateicīgi, ka, jau spēlei sākoties, tribīnēs bija neticams
atbalsts, kas no paša sākuma
spieda un neļāva ne brīdi atslābt. Arī pašiem ir prieks –
dot skatītājiem to, pēc kā viņi
ir atnākuši – emocijas.

Lieliska komanda

J. Plūme lepojas: «Esmu
lepns par savu komandu, kas
ir veidojusies gadiem – lielisks kolektīvs, lieliskas personības. Esam atraduši aizstājējus tiem, kuri mums bija.

Tradicionālais šampanietis uzvarētājiem.

Tomēr gribēju, lai arī Oskars
Lisovskis ir ar mums. Esmu
lepns, ka manai komandai ir
labākais komandas kapteinis,
kurš izdarīja tik daudz, lai būtu. Kopējs darbs ir devis rezultātus! Paldies mūsu ģimenēm, kas ar mums kopā ir katru dienu un mūs atbalsta!»
Čempioniem 22 punktus
(3 – ar servi) guva Andris Zadovskis, 14 punkti Kasparam
Kaverskim, 13 – Rolandam
Plēsniekam un 11 – Reinim Zelčam (pa 4 – ar servi un bloku).
Par labākajiem spēlētājiem
finālspēlēs tika atzīti: Andris
Zadovskis (Vecumnieki), Jānis
Muižnieks (SK RTU), Mārtiņš Grundmanis (Aizpute) un
Andis Bertāns (VK Ventspils).

Izdevusies sezona

«Atceros, ka braucot uz
pirmo spēli spriedām, ka sezona
būtu izdevusies, ja izdotos izcīnīt medaļu NVL1, tajā brīdi
tas likās ļoti grūti sasniedzams
mērķis. Sezonu iesākām ļoti
labi, un uzvaras sekoja viena
pēc otras, tad sev uzstādījām
nākamo mērķi – uzvarēt regulārajā čempionātā, kas pēc turnīra nolikuma dotu iespēju organizēt izšķirošās medaļu spēles mūsu mājas sporta zālē –
Misā. Pēc tam izdevās pārvarēt
gan ceturtdaļfinālu, gan pusfinālu un sākumā uzstādītie
mērķi bija izpildīti, vismaz
sudraba medaļa jau bija no-

pelnīta. Atlika tikai saldais
ēdiens – finālspēle pārpildītā
mājas zālē,» atminas Andris
Zadovskis un lepojas, ka «viss
bija noorganizēts lieliski un
šādus volejbola svētkus Vecumnieki bija pelnījuši jau sen.
Spēle izvērtās diezgan smaga,
taču brīžos, kad likās, ka spēki
jau ir izsīkuši, nerimstošais
fanu atbalsts dzina uz priekšu,
un kopā mums izdevās pārrakstīt Vecumnieku volejbola
vēsturi un izcīnīt NVL1 čempionu titulu. Liels paldies trenerim, komandas biedriem un
visiem atbalstītājiem – bez jums
tas nebūtu iespējams! Īpašs
paldies maniem uzticamākajiem
faniem – vecākiem!»
Labākos spēlētājus un komandas sveica Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš un Latvijas
Volejbola federācijas prezidents Jānis Buks.

Varens un pozitīvs
pasākums

«Tika ieguldīts liels darbs,
lai noorganizētu šo pasākumu.
Paldies ikvienam, kas pielika
roku. Palīgu bija daudz –
zumbas meitenes, hip-hop
meitenes. Jāpateicas arī Mūzikas un mākslas skolai, sporta
skolai, kā arī citiem, kas nesavtīgi palīdzēja. Es domāju,
ka mums izdevās radīt svētkus!» atzina J. Plūme. Komandu atbalstīja arī Vecum-

Foto – Alise Dreimane

nieku novada Dome, SIA «Kurmenes būvnieks», SIA «Smilšpapīrs», Z/S «Roņi», SIA
«Sēdnīca», Sporta Punkts. «Viņi ticēja un palīdzēja nodrošināt
visu nepieciešamo, lai komanda var veiksmīgi sasniegt mērķi, par kuru neviens skaļi nekad
nerunāja, bet ticēja tam. Visi
pūliņi ir bijuši tā vērti,» pateicās
J. Plūme.
Visas dienas garumā spēļu
starplaikos ar ritmiskiem priekšnesumiem uzstājās Vecumnieku novada gan lielās, gan mazās zumbas dalībnieces, kā arī
Speed Hacker hip-hop grupas.
Pēc finālsacensībām Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš saņēma
pateicību no Latvijas Volejbola Federācijas, kurā tika teikts
liels paldies par sniegto atbalstu 2018./2019. gada sezonas
Nacionālās volejbola līgas 1 finālsacensību novadīšanu augstā organizatoriskā līmenī.
Īpašs paldies tika teikts Vecumnieku vīriešu komandas galvenajam trenerim Jānim Plūmem
par sadarbību un ieguldīto darbu veiksmīgā pasākuma norisē.
Pasākumu atbalstīja: Vecumnieku novada Dome, SIA «Sēdnīca», SIA «Kurmenes būvnieks», SIA «Smilšpapīrs»,
z/s «Roņi», «Sporta Punkts»,
«Rīga Parket», «Long Chips»,
Latvijas volejbola federācija,
Misas vidusskola.
Alise Dreimane
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15. lpp.

Jaunie volejbolisti noslēdz čempionātu
14. aprīlī Vecumnieku
sporta skolas zālē tika
aizvadītas Latvijas jaunatnes
fināla sacensības
U-16 grupā jauniešiem.
Mūsu jaunieši pēc iepriekšējo posmu rezultātiem nonāca vienā grupā ar Cēsu pilsētas sporta skolas/Siguldas
valsts ģimnāzijas komandu un
Sēlijas sporta skolas komandu. Abās spēlēs svinot pārliecinošas uzvaras, mūsu jaunieši noslēdza dalību Latvijas jaunatnes čempionātos. Priekšā
atlikušas cīņas EVL pieaugušo čempionātā un sporta skolas izlaidums.
Treneris Rinalds Zariņš šajos gados, neskatoties uz ierobežoto audzēkņu skaitu, ir guvis ļoti labus rezultātus:

• Artūrs Čepulis un Verners Kļaviņš ir Latvijas jaunatnes izlašu dalībnieki;
• 2018. gada nogalē izcīnīta 3. vieta Latvijas volejbola
federācijas kausa izcīņā jauniešiem U-16 grupā;
• 2018. gadā «Baltic Kinder Volley Fest» U-15 zēniem
3. vieta;
• 2018. gadā «Lido Volley
Fest 2018» B grupā vīriešiem
2. vieta;
• EVL 5. līgā vīriešiem
3. vieta 2017./2018. gada sezonā;
• 3 gadus pēc kārtas šie
jaunieši uzvar vispārizglītojošo skolu sacensībās kā pamatskolu grupā, tā vidusskolu
grupā.
Vecumnieku novada Domes sporta skolas volejbola

Aizvadīts Latvijas
čempionāta volejbolā
senioriem pamatturnīrs

Vecumnieku senioru volejbola komanda, cīnoties par uzvarām.
Foto – no arhīva
Nedēļas nogalē Vecumnieku Nacionālās līgas komanda
guva vēsturisku panākumu,
uzvarot Latvijas čempionātā
volejbolā, bet šī pasākuma ēnā
savu dalību Latvijas čempionāta pamatturnīrā beidza arī Vecumnieku veterānu komanda.
Lai turnīru noslēgtu pirmajā vietā, bija jāizcīna divas
uzvaras, ko komanda veiksmīgi izdarīja, neskatoties uz
to, ka visas komandas būtiski
pastiprina savus sastāvus uz
play-off cīņām.

11. maijā Talsos visas komandas tiksies pēdējā kaujā,
kurā sadalīs čempionāta medaļas.
Vecumnieku komanda centīsies aizstāvēt savu divkārtējo
čempionu titulu, kas šogad nebūs viegli paveicams.
Ja kādam ir vēlme braukt
atbalstīt komandu, lūdzu, laicīgi to paziņot Ivaram pa tālr.
29123176.
Ivars Sproģis,
Vecumnieku novada domes
sporta darba organizators

Veiksmīgi aizvadītas Latvijas jaunatnes fināla sacensības U-16
grupā jauniešiem.
Foto – no arhīva
nodaļas trenera Rinalda Zariņa MT-7 grupas audzēkņi:
Pēteris Vietnieks, Alekss
Žukausks, Edijs Pīrāgs, Artūrs
Čepulis, Verners Kļaviņš, Niks

Vucāns, Rūdis Caune.Paldies
treneriem un spēlētājiem par
paveikto!
Jānis Plūme,
volejbola treneris

Sporta skolas meitenes
gatavojas EVL play-off spēlēm
Sporta skolas U-17 meiteņu
komanda 14. aprīlī devās
uz Dagdu, kur aizvadīja
pēdējās divas spēles Latvijas jaunatnes čempionātā.
Pirmajā spēlē, pēc četru
stundu ceļa, tika aizvadīts maksimālais setu skaits un gandrīz
trīs stundu cīņā nācās atzīt Dagdas sporta skolas meiteņu pārākumu ar 2:3.
Mūsu meitenes rādīja ļoti
saturīgu sniegumu ar skaistām
izspēlēm aizsardzībā un lieliskām servju sērijām. Otrajā spēlē mūsu meitenes neatstāja nekādas cerības Rūjienas sporta
skolas meitenēm, svinot uzvaru trīs setos.
Līdz ar pēdējo spēli Dagdā, meiteņu komanda noslēdz
dalību Latvijas Jaunatnes čempionātā volejbolā ar 15. vietu.
Meitenēm priekšā vēl cīņas
EVL sieviešu 3. līgā, kur šogad
komanda ir iekļuvusi labāko
astoņu komandu skaitā. Pirmās
play-off cīņas notika 28. aprīlī.

Vecumnieku novada Domes sporta skolas volejbola
nodaļas trenera Jāņa Plūmes
MT-7 meiteņu komanda: Rūta
Ansone, Amanda Bartkeviča,
Airisa Cimermane, Elvita Cimermane, Liene Emīlija Miķelsone, Egija Saule, Undīne Laura Šulce, Rebeka Vietniece.
2002./2003. gadā dzimušo meiteņu komandas rezultāti:
• Latvijas jaunatnes čempionāts 2018/2019 – 15. vieta;
• Latvijas Jaunatnes kausa
izcīņa 2018. – 13. vieta;
• 2018. gadā «Lido Volley
Fest 2018» B grupā sievietēm
1. vieta;
• 2018. gadā «Baltic Kinder Volley Fest» U-16 meitenēm 4. vieta;
• EVL 3. līgā sievietēm
5. vieta 2017./2018. gada sezonā;
• Latvijas jaunatnes čempionāts 2017/2018- 8. vieta
Jānis Plūme,
volejbola
treneris

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

16. lpp.
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Tu esi Latvija
Šo pašu svētāko Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā dali savu prieku,
vai viens pats satiecies ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
		 /Ojārs Vācietis/

		

Sveicam visus novada iedzīvotājus
Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienā!
Vecumnieku novada Dome

PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
• 4. maijā plkst. 13.00 Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas gadadienai veltīts koncerts
«Buramvārdi».
• 12. maijā plkst. 15.00 6. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētku skolu koru un ansambļu modelēšanas
koncerts «Es savai māmiņai».
• 28. maijā plkst. 21.00 dokumentālās filmas «Dziesmu vara» brīvdabas seanss.
Ieeja bez maksas.
MISAS TAUTAS NAMS
• 5. maijā plkst. 12.00 Pagalmu svētki Misā «Urā, pie
mums atbraucis cirks!».
Plkst. 18.00 Misas amatierteātra «MIStērijA» pirmizrāde - «Rekets sieviešu gaumē» (Rita Missūne).
• 18. maijā plkst. 10.00 novada amatierteātru skate.
Irādes rāda Valles, Stelpes, Vecumnieku un Bārbeles amatierteātri.
• 19. maijā plkst. 10.00 novada amatierteātru skate.
Izrādes rāda Skaistkalnes, Kurmesnes un Misas amatierteātri.
BĀRBELES TAUTAS NAMS
• 12. maijā plkst. 12.00 amatierteātra «Bārbelīši» izrāde «Mūsu pokāls».
Plkst. 14.00 Misas amatierteātra izrāde «Rekets sieviešu gaumē».
• 18. maijā plkst. 22.00 sezonas noslēguma balle.
Ieejas maksa līdz 23.00 – 3.00 EUR, pēc 23.00 – 4.00
EUR.
• 20. maijā 18.00 leļļu teātra izrāde bērniem «Sapņu
kuģis».
Ieejas maksa 1.50 EUR.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
• 4. maijā plkst. 15.00 laukumā pie Skaistkalnes tautas
nama Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanai veltīts
pasākums. Piedalīsies TDA «Līgo», VPDK «Līgo», VPDK
«Sen Līgo», TDA «Līgo» bērnu un jauniešu studija.
Plkst. 22.30 svētku noslēguma balle kopā ar muzikantiem «Vidroks».
Ieejas maksa ballē 3.00 EUR.
• 8. maijā plkst. 12.00 skolēnu dziesmu un deju svētki
«Pavasaris Šēnbergā».
KURMENES TAUTAS NAMS
• 4. maijā plkst. 12.00 Baltā galdauta svētki. Pasākumu kuplinās mūziķis Kārlis Kazāks un čelliste Undīne Balode ar koncertprogrammu «Atstāj mani tepat».

• 11. maijā plkst. 23.00 balle kopā ar grupu «Bruģis»,
īpašais viesis DJ Sapnis no Lielbritānijas.
Ieejas maksa 4.00 EUR.
VALLES SAIETA NAMS
• 26. maijā plkst. 18.00 Valles amatierteātra izrāde
«Meklēju omi, ...opim».
STELPE
• 3. maijā plkst. 19.00 svētku koncerts «Zied mana
dvēsele Latvijā». Koncertā piedalās Stelpes pamatskolas
skolēni, pedagogi un Stelpes amatiermākslas kolektīvi.
• 10. maijā plkst. 19.00 Stelpes amatierteātra «Re, mēs
te!» izrāde «Psihotropais nams».
• 17. maijā plkst. 18.00 filma «Klases salidojums».
Ieejas maksa 2.50 EUR.
VECUMNIEKU PAGASTA
MUZEJS
• 8. maijā plkst. 11.00 - 16.00 Vecumnieku tautas namā 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa Apliecību izsniegšana. Līdzi jāņem: Barikāžu dalībnieka apbalvojuma
dokumenta (piemiņas zīme vai pateicības raksts) oriģināls
vai kopija; personas apliecinošs dokuments (pase vai ID
karte); persona uz vietas tiks fotogrāfēta.
• 14. maijā plkst. 12.00 (laiks var tikt mainīts) Pa Geparda pēdām Sicīlijā līdz Spekkes dzimtai Vecumuižā.
Grāmatas «Gepards» priekšvārda autores, bibliogrāfes
Ilzes Lecinskas stāstījums par «Gepardu» un tulkotāju
Andreju Spekki. Annas Žīgures stāstījums par Latvijai nozīmīgo Spekkes dzimtu. Dantes Aligjēri biedrības mākslinieku veltītā darbu izstāde par Dž.T.di Lampedūzas romānu
«Gepards».
• 18. maijā plkst. 19.00 Muzeju nakts «Tālavas taurētājs» – celsim godā varoņus un viņu varoņstāstus! Katram
laikam ir savi nepakļāvīgie - sava ceļa gājēji. Rūdolfa Blaumaņa apdziedātais drosmīgais un neuzpērkamais sendienu
varonis - Tālavas taurētājs - lai ir kā simbols tautas varoņgaram, kas ļāvis mums piedzīvot Latvijas simtgadi.
Plkst. 21.00 īsmetrāžas dokumentālā filma «Lidija» vissmagākajos pārbaudījumos rūdīts, gandrīz gadsimtu ilgs
mūžs vienā trīsdesmit minūšu tuvplānā.
Ieeja bez maksas.
AKTIERU AMTMAŅU MUZEJS
«ZVANĪTĀJU BUKAS»
• 4. maijā plkst. 15.00 Baltā galdauta svētki.
Kopā būšana un sadziedāšanās ar Baldones senioru ansambli «Dziedātprieks».

