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Klāt jaunais mācību gads

Vija Beļūna,

Izglītības nodaļas
vadītāja

Rit trešais izglītības reformas «Kompetenču
pieeja mācību saturā» gads. Projekta mērķis – nodrošināt kompetenču pieejā balstīta
vispārējā izglītības satura aprobāciju un
mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības
pakāpē. Jaunais mācību saturs tika aprobēts
daudzās Latvijas skolās, t. sk. arī Vecumnieku
vidusskolā.

P

rojekta laikā tika izstrādāts jaunais mācību saturs, kā arī mācību satura ieviešanai
nepieciešamie mācību un metodiskie līdzekļi. Tika veikta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu
izstrāde un īstenošana un tajā tika iesaistīti 6000
pedagogi, t. sk. arī mūsu novada skolu pedagogi.
Gatavojoties pilnveidotā mācību satura un tam
atbilstošas mācīšanās pieejas pakāpeniskai
ieviešanai, valdība ir apstiprinājusi gan pirmsskolas izglītības vadlīnijas, gan pamatizglītības
standartu un programmas paraugus. Pagājušajā
mācību gadā kā atbalsts pedagogiem novadā
darbojās metodisko jomu koordinatori. Viņu
pienākumos bija veicināt pedagogu prasmi
strādāt ar jauno mācību saturu, pilnveidot skolotāju profesionālās zināšanas. Visa mācību gada
garumā jomu koordinatori organizēja izglītības
iestādēs jomu pedagogiem atklātās stundas
un to analīzi, pēc tam arī sniedza skolotājiem
individuālas konsultācijas.
2018./2019. mācību gada laikā mūsu novada
pirmsskolas pedagogi piedalījās dažādos profesionālās pilnveides kursos, kā arī metodiskās
dienas ietvaros iepazinās ar galvenajiem virzieniem jaunajā pirmsskolas izglītības modelī. Vēl
skolotājiem bija iespēja piedalīties metodisko
darbu skatē, kā arī vērot atklāto nodarbību Skaistkalnes vidusskolas pirmsskolas grupiņā. Labs
atbalsts pedagogiem arī jaunajā mācību gadā
būs pirmsskolas jomas koordinatore S. Sama, kura
ieguvusi atbilstošu izglītību. Skolotāji e-vidē tiks
nodrošināti ar jaunajiem mācību materiāliem.
Lai šajā mācību gadā izglītības iestādes veiksmīgi uzsāktu ieviest jauno mācību saturu pirmsskolas izglītībā, būs vairāk kā citkārt jāplāno,
jāveicina skolotāju sadarbības iespējas skolas
un novada ietvaros, jānodrošina pedagogu regulāras mācības kopā, kolēģa darba vērošana,
kā arī sadarbība ar vecākiem un profesionālais
atbalsts bērnam (logopēds, psihologs, speciālais
pedagogs). Tikpat svarīga ir arī vide, kurā bērns
visas dienas garumā darbosies.
Novēlu jauno mācību gadu uzsākot katrā izglītības iestādē stipru komandu un savstarpēju
atbalstu. Lai Jums izdodas ne tikai sniegt mūsu
bērniem zināšanas un to vērtības apziņu, bet
arī gūt gandarījumu par savu darbu! Lai mums
visiem darbīgs un veiksmīgs Jaunais mācību
gads!

Valsts prezidents iepazīst Skaistkalni mērojot ceļu ar kājām no Skaistkalnes baznīcas uz tautas namu.

Baltijas ceļa 30. gadadienā, 23. augustā,
Valsts prezidents Egils Levits reģionālajā
darba vizītē viesojās Skaistkalnē.

V

izīte sākās Skaistkalnes Vissvētākās
Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
Romas katoļu baznīcā, kur prezidents
sarokojās ar Vecumnieku novada Domes deputātiem, vadību un pagastu
pārvalžu vadītājiem.
Priesteris Jānis Vīlaks iepazīstināja ar Skaistkalnes dievnama vēsturi un novadīja lūgšanu. Pēc
svētbrīža tēvs Jānis Vīlaks Valsts prezidentam
Egilam Levitam izrādīja dievnama nozīmīgākos objektus – Dievmātes – ģimeņu aizbildnes
altāri u. c.
Vizītes tālākā gaitā prezidents kopā ar Vecumnieku novada domes delegāciju devās uz tautas
namu, kur notika tikšanās ar iedzīvotājiem. Uz
tikšanos ar prezidentu bija ieradies kupls pulks
iedzīvotāju, tautas nama zāle bija pārpildīta un
daudzi interesenti stāvēja pat kājās.
Tikšanos ar iedzīvotājiem atklāja Vecumnieku
novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš,
savā uzrunā paužot pateicību Valsts prezidentam
par iespēju tikties un izrādīto godu apmeklējot
Skaistkalni. Priekšsēdētājs G. Kalniņš aicināja
prezidentu arī šobrīd veicināt Latvijas iedzīvotāju
vienotību, kāda tā bija 30 gadus atpakaļ.

Prezidents aicina saglabāt
vietējās tradīcijas

Valsts prezidents uzrunājot klātesošos pateicās
par iespēju apmeklēt Skaistkalni un pirmo reizi
apskatīt baznīcu, ko bija apbrīnojis braucot
vairākkārt garām. «Skaistkalne ir Latvijas valsts
dienvidu robeža, valsts sākas un beidzas ar
robežu. Valsts bez robežām nepastāv. Baltijas
ceļa ideja ir, ka mēs paši noteiksim mūsu robežas. Mēs paši noteiksim, kur ir mūsu valsts un
kas ir mūsu valsts. Tādā veidā mēs iezīmējam
mūsu valsti ne tikai ģeogrāfiski uz kartes, bet
arī idejiski, politiski mūsu sirdīs. Tādēļ man ir ļoti
patīkami būt šodien pie jums», atzina prezidents
Egils Levits.
Atminoties notikumus pirms 30 gadiem, prezidents pateicās visiem, kuri toreiz piedalījās
Baltijas ceļā. «Baltijas ceļš nozīmē saistību un
atbildību par savu valsti. Toreiz mūsu atbildība
bija atjaunot šo valsti, tagad mūsu atbildība ir

MĒS PAŠI NOTEIKSIM
MŪSU ROBEŽAS.
MĒS PAŠI NOTEIKSIM,
KUR IR MŪSU VALSTS UN KAS
IR MŪSU VALSTS.
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to attīstīt, uzlabot tā, lai mūsu valsts ilgtspējīgi
pastāvētu,» pauda Valsts prezidents.
Prezidents savā runā aicināja ļaudis saglabāt
vietējās lokālās identitātes un tradīcijas, gatavojoties reģionālajai reformai.
Iedzīvotājiem bija iespēja uzdot jautājumus
prezidentam, izskanēja jautājums par ceļa asfaltēšanu līdz plānotajam reģionālās reformas
attīstības centram. Tika noskaidrots prezidenta
viedoklis par mazo skolu pastāvēšanu, kurā
prezidents atklāja, ka viņa viedoklis sakrīt
ar Izglītības ministri – mazākajiem bērniem
skolai jābūt tuvāk mājām. Galvenais, lai skola
skolēniem var piedāvāt kvalitatīvu izglītību.
Izskanēja jautājums par mazajiem zemniekiem,
ka valstī subsīdijas tiek sadalītas tikai lielajiem
zemniekiem, līdz ar to mazajiem izdzīvošanas
iespējas ir apdraudētas. Prezidents atzina, ka
kritiski raugās uz lauksaimniecības industrializācijas politiku.
Valsts prezidenta vizīte noslēdzās Skaistkalnes
vidusskolā, kur skolas direktore Svetlana Vāverniece iepazīstināja ar saglabātajiem vēsturiskajiem muižas elementiem skolā, realizētajiem
projektiem un skolas dzīvi ikdienā. Skolā ar
prezidentu tikās skolas personāls un vecāku
domes pārstāve.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
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Ar kādām sajūtām un
iecerēm sagaidāt
jauno mācību gadu?
Anda Kuzma,

skolotāja Vecumnieku vidusskolā
Protams, ka neviens atvaļinājums nav tik garš,
lai negribētos to vēl garāku.. Man par skolas
laika tuvumu ziņo dzērvju skumjie kliedzieni rīta
miglā, dāliju smagie ziedi un rasaini zirnekļu tīkli
samteņu dobēs manā dārzā.
Esmu noilgojusies pēc savas audzināmās klases
skolēniem – kāds pa vasaru būs izstiepies un
kļuvis pieaugušāks... Mani 8.b?
Skola smaržo pēc krāsas, rosās tehniskais
personāls, arī man rodas nepārvarama vēlme
sakārtot plauktus un atvilktnes savā kabinetā.
Šādi rosoties arī domas sāk sakārtoties un lēnām
ievirzās jaunā mācību gada gultnē.
Man patīk jaunās pārmaiņas izglītībā, tās liek
būt radošai, izmēģināt ko jaunu, lauzt stereotipus. Tāpēc jau man patīk strādāt skolā, tur ir
daudz izaicinājumu, un viss atrodas nemitīgā
attīstībā. Protams, protams mani spurainie tīņi,
kurus ļoti mīlu.
Vēlu visiem skolēniem sekmīgu, radošu un
interesantu jauno mācību gadu, bet kolēģiem –
lai pietiek laika visa iecerētā realizēšanai, labu
veselību un optimismu!

Laura Laputa,

12. klases skolniece
Pēdējos gadus esmu mācījusies Misas vidussolā,
taču šogad, neskatoties uz to, ka tas ir pēdējais
gads vidusskolā, esmu nolēmusi mācības turpināt Skaistkalnes vidusskolā neklātienes programmā. Šādu izvēli izdarīju, lai man būtu vairāk
laika nodarboties ar dažādām citām lietām, bet,
diemžēl, Misā šāda veida izglītības programma
netiek realizēta. Ņemot vērā, ka mana ģimene
ir mainījusi dzīvesvietu uz Stelpi, ērtāk būs izbraukāt uz Skaistkalnes vidusskolu. Protams, ir
neliels satraukums mainīt skolu pēdējā mācību
gadā,bet priecē iespēja iegūt papildus brīvo
laiku. Ļoti patīkami, ka ir iespēja mainīt skolu
tepat novada robežās!

Toms Jaunzemis,

jaunais pedagogs
Misas vidusskolā
Esmu jauns un apmņēmīgs, vienmēr atvērts
jauniem izaicinājumiem. Viens no iemesliem
kāpēc izlēmu pamēģināt darbu skolā kā fizikas
skolotājs ir tas, ka fizika vienmēr mani ir interesējusi un aizrāvusi. Domāju, ja jau šādu iespēju
man piedāvā, tad, kādēļ gan nepamēģināt? Šobrīd man vēl nav skaidra viedokļa par to, kā būs
būt pedagogam, bet tas noteikti būs savādāk!

Lelde Folkmane,

10. klases skolniece
Šogad mācības uzsākšu 10. klasē, Skaistkalnes
vidusskolā, kurā mācos jau kopš 1. klases, tāpēc
skolā viss ir tuvs un pazīstams – klasesbiedri,
skolotāji, skolas ēka un telpas, kā arī gleznainais upes krasts pie pašas Lietuvas robežas.
Tāpat kā citus gadus, arī jaunajā 2019./2020.
mācību gadā apņemos uzturēt labas sekmes
mācībās, apmeklēt pulciņus gan skolā, gan
ārpus tās, kā arī piedalīties dažādos konkursos
un olimpiādēs.

Sveiciens
Zinību
dienā!

2019. gada augusts

Jaunais mācību gads
nesīs pārmaiņas izglītībā
Rudens tuvums jau jūtams dabā, un jūtama
arī jaunā mācību gada tuvošanās. Ielās un
pagalmos atgriežas arvien vairāk bērnu,
skolās ieplūst dzīvība, skolotāji un darbinieki
steidz sapost skolas un klases, lai sekmīgi
sagatavotos jaunajam mācību gadam.

M

ācību gada sākums parasti ir arī
laiks, kad ieviešanu un īstenošanu sagaida iepriekš apstiprinātas
izmaiņas izglītības jomā.
Šogad tādas ir vairākas, bet būtiskākā ir izglītības satura reforma, kas no šī mācību
gada tiks īstenota visā valstī. Atbilstoši plānam,
sākot ar jauno mācību gadu, pirmsskolas audzēkņi sāks apgūt jauno kompetencēs balstīto izglītību.
Mūsu pedagogi ir apguvuši jaunas prasmes, lai
ieviestu šo izglītību, pirmsskolas iestādēs ir atjaunota materiāli tehniskā bāze, lai sekmīgi spētu
pielāgoties jaunajam saturam, bet, iespējams,
kādā grupā īpašas pārmaiņas nemaz neizdosies
saskatīt, jo jau iepriekšējā gadā, lai sekmīgāk
pielāgotos plānotajām izmaiņām, daudzi pedagogi
jau pakāpeniski mainīja mācīšanās metodes.
Pēc garām, plašām diskusijām, piketiem un
plāniem streikot, valdība lēma par pedagogu
darba samaksas paaugstinājumu, tādējādi
turpinot īstenot normatīvajos aktos apstiprināto

BŪTISKĀKĀ IR IZGLĪTĪBAS
SATURA REFORMA, KAS NO ŠĪ
MĀCĪBU GADA TIKS ĪSTENOTA
VISĀ VALSTĪ
plānu pakāpeniski paaugstināt atalgojumu pedagogiem. No šī gada 1. septembra pedagoga
algas likme tiks novērtēta ar 750 eiro, līdzšinējo
710 eiro vietā. Tas, protams, atstās ietekmi arī
uz pašvaldības budžetu, jo pirmsskolā daļai
pedagogu atalgojumu maksā pašvaldība. Tomēr algu paaugstinājums ir nepieciešams, jo
jau šobrīd izglītības iestādēm rodas problēmas
ar pedagogu piesaisti, un nākamajos gados šis
jautājums kļūs vēl aktuālāks.
Diemžēl šajā mācību gadā ir notikušas izmaiņas
novadā skolu tīkla jomā. Atbilstoši Izglītības attīstības stratēģijā noteiktajam un Domes sēdēs
lemtajam, no šī mācību gada Vallē turpmāk
darbosies pamatskola. Valles pamatskola ir
visu saistību un resursu pārņēmēja, tādēļ šīs
izmaiņas nejutīs ne skolēni, ne pedagogi, ne
darbinieki, kuri turpinās savas gaitas pamatskolā. Vienīgi skolas ieeju turpmāk rotās Valles
pamatskolas nosaukums.

Lielu izaicinājumu remontdarbiem izglītības
iestādēs šogad radīja vēlu apstiprinātais valsts
budžets un tajā iestrādātās izmaiņas saistībā
ar kredīta saņemšanu. Lai paveiktu ieplānotos darbus izglītības iestādēs tika pārplānots
pašvaldības budžets, novirzot finansējumu
izglītības iestādēm. Šīs izmaiņas prasīja laiku,
kas savukārt apjomīgāko darbu paveikšanu iekavēja. Uz mācību gada sākumu netiks pabeigti
jumtu remonti Skaistkalnes vidusskolā un Valles
pirmsskolas izglītības iestādē «Cielaviņa», bet
citi plānotie remontdarbi ir un tiks pabeigti, lai
jaunajā mācību gadā izglītojamie varētu uzsākt
mācības krietni labākos apstākļos.
Gan iestāžu remontēšana, gan jaunu pedagogu piesaiste, gan jauno iniciatīvu ieviešana
izglītības iestādēs tiek veikta, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītību mūsu bērniem. Tādēļ, vēlos pateikt lielu paldies ikvienam, kurš pielicis
roku pie tā, lai mācību vide uzlabotos un bērni
varētu iegūt kvalitatīvu izglītību. Savukārt
bērniem vēlu zinātkāri un nepazaudēt mācību
gada laikā to mirdzumu acīs, kas manāms
pirmajā skolas dienā. Sekmes visiem jaunajā
mācību gadā!
Jānis Kovals,
Vecumnieku novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks

Tikšanās par Valles vidusskolas reorganizāciju
31. jūlijā Valles vidusskolā notika izglītības
iestādes darbinieku, izglītojamo un izglītojamo
vecāku informēšana par izglītības iestādes
reorganizāciju.

V

ecumnieku novada Domes lēmums
par Valles vidusskolas reorganizāciju paredz iesaistīto pušu informēšanu par skolas reorganizāciju. Skolas
direktore Gita Eriņa informēšanu organizēja sapulces formātā, pieaicinot Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieku
Jāni Kovalu.
Valles pamatskola atbilstoši Vecumnieku novada
Domes un Izglītības kvalitātes valsts dienesta
lēmumiem ir Vecumnieku novada Valles vidusskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību,

T

Dagmāra Venclova,
Stelpes pamatskolas direktore

ie vecāki, kuri vēlas saviem bērniem rast
labas izglītības iespējas, arvien biežāk nonāk grūtībās, meklējot skolu, kur būtu gan
pietiekami konsekventas prasības, gan arī
draudzīga vide bērna personības attīstībai.
Mūsdienu tendence, veidot klases ar lielu bērnu
skaitu, kurās bērniem ir jābūt «konkurētspējīgiem», acīmredzami nav piemērota bērna personības, talantu un individuālo spēju izkopšanai.
Tāpēc Stelpes pamatskolas skolotāji jau ilgāku
laiku pētījuši iespējas piedāvāt alternatīvu izglītību, kura nodrošina individuālu pieeju katram
bērnam, darbu nelielās, pārredzamās grupās.
Jaunu pavērsienu šajos meklējumos iezīmēja
novada Domes deputāta Daiņa Rijkura ierosinājums izpētīt Saldus novada Striķu pamatskolas
pieredzi, kas uzkrāta, strādājot pēc Montesori
pedagoģijas metodes.
Šai metodei, salīdzinājumā ar vispārpieņemto izglītību, ir ievērojamas priekšrocības. Tā
nodrošina individuālu pieeju, ņem vērā bērna
personības iezīmes. Klasē valda brīva, radoša
atmosfēra, kas rosina bērnu domāt, pieņemt
patstāvīgus lēmumus. Tajā pat laikā pastāv noteiktas, skaidras prasības, kas katram audzēknim
ir jāievēro. Skolotājs ļauj bērnam pašam tikt
galā ar problēmu, sniedz atbalstu, kad jāpārvar
grūtības. «Palīdzi man to izdarīt pašam!» - tāds
ir metodes pamatlicējas Marijas Montesori, itāļu
ārstes un pedagoģes, iedzīvinātais vadmotīvs.

t.sk. darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu
līdzekļu, funkciju, t.sk. izglītības programmu un
izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja. Atbilstoši darba likuma 117.panta otrajai
daļai un Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas skaidrojumam vienas iestādes
administratīvo funkciju nodošana otrai iestādei
pati par sevi nevar būt par pamatu darba līguma
uzteikumam, līdz ar to visi darbinieki turpina
darba attiecības līdzšinējā apmērā. Atbilstoši
šiem lēmumiem nav nepieciešama izglītojamo
pārreģistrācija.
Izglītības kvalitātes valsts dienesta lēmums paredz veikt grozījumus izglītības iestāžu reģistrā
svītrojot no reģistra Valles vidusskolu, anulējot
reģistrācijas apliecību ar attiecīgo numuru,
vienlaikus reģistrējot pastarpināto izglītības

iestādi, tādējādi Valles pamatskolai piešķirot
jaunu reģistrācijas numuru. Jāatgādina, ka 24.
jūlija Vecumnieku novada Domes sēdē tika
pieņemts lēmums par skolas adreses maiņu.
Līdz šim adrese bija «Valles vidusskola», Valles
pagasts, Vecumnieku novads, bet, atbilstoši
valsts normatīvo aktu prasībām, turpmāk Valles pamatskolas adrese būs Rīgas iela 4, Valle,
Valles pagasts, Vecumnieku novads. Augusta
Domes sēdē šīs izmaiņas tika iestrādātas Valles
pamatskolas nolikumā.
Klātienē uz tikšanos bija ieradies neliels skaits
interesentu, tādēļ neskaidrību gadījumā Jānis
Kovals un Gita Eriņa aicina iesaistītās puses
individuāli izrunāt neskaidros jautājumus.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Striķu skolā redzējām klasē rosīgu un darbīgu
noskaņojumu. Tajā pat laikā valdīja disciplīna,
bērni strādāja klusi un mērķtiecīgi. Prasības ir
augstas, skolēni tiek motivēti sasniegt maksimāli labu rezultātu atbilstīgi viņu spējām. Darbs
notiek nelielās grupās, skolotājam ir iespēja
veltīt uzmanību katram bērnam.
Redzētais pārliecināja, ka šī metode spēj darboties ar labiem panākumiem, un ka ir vērts to
rūpīgāk izpētīt, lai, iespējams, to varētu izmantot
arī Stelpes pamatskolā. Vērsāmies pie Montesori
pedagoģijas speciālistes un lektores Sandras
Āzenas. Skolas darbinieku grupa – Valentīna
Rūtiņa – Rūtenberga, Iveta Grantiņa, Laura Macpane - apmeklēja Pētnieku darbnīcu – Montesori
pedagoģijas resursu centru ar savu pirmsskolu
un sākumskolu. Sadarbībā ar Pētnieku darbnīcas
skolotājiem, Sandra Āzena kopš februāra vada
nodarbības Stelpes skolotājiem, iepazīstina ar
mācību materiāliem, skaidro metodiku, ļauj
pašiem iejusties bērna lomā.
Šie ir vārdi no Pētnieku darbnīcas misijas deklarācijas: «Mūsu mērķis ir iemācīt bērniem domāt,
eksperimentēt, uzdot jautājumus un rast atbildes.
Mēs gribam izaudzināt bērnus, kuri ir aktīvi, nosvērti un mērķtiecīgi, nevis vienkārši prot iemācīties kaut ko no galvas un vēlāk to aizmirst.» Tātad
šī metode ieliek pamatu pašam svarīgākajam
cilvēka dzīvē – vēlmei izzināt, izpētīt, pārliecināties.
Stelpes skolai ir nepieciešamā infrastruktūra un
resursi, lai piedāvātu ģimenēm šādu, uz bērna
interesēm orientētu, mācību procesu. Pirmie soļi
ir sperti. Ceram, ka pārmaiņas izdosies sekmīgi
realizēt un, ka labumu no tām gūs ne vien Stelpes
iedzīvotāji, bet arī ģimenes no tālākas apkaimes.

Sākot ar 2019./2020.m. g., pirmsskolas izglītības
programmas apguvi uzsāksim pēc Montesori
metodikas.
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Vija Beļūna,

V

Izglītības nodaļas vadītāja

aldība 2018. gada 21. novembrī apstiprināja pirmsskolas izglītības vadlīnijas, lai jau no 2019. gada 1. septembra sāktu īstenot pārmaiņas mācību
saturā un pieejā pirmsskolas iestādēs un skolās visā Latvijā. Vadlīnijās teikts, ka
pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns,
kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas
patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku,
gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā. Bērns
pirmsskolā ir pētnieks un darītājs, kurš ar skolotāja atbalstu konstruē zināšanas un veido izpratni, gūst pieredzi un vispārīgās prasmes, un
mācību jomu (valodu, sociālās un pilsoniskās,
kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā,
dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes) pamatprasmes.
Bērna mācīšanās rezultāts būs nevis konkrēta
priekšmeta izgatavošana vai zināšanu iemācīšanās kā vienreizējs notikums, bet ilgtermiņa
prasmju attīstība, to veicinās mērķtiecīgi, jēgpilni, daudzveidīgi skolotāja uzdevumi un mācību materiāli, kā arī atbilstoši iekārtota vide.
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Nosūtīta vēstule Satiksmes ministrijai
par kritisko valsts autoceļu stāvokli
Vecumnieku novadā
Vecumnieku novada domē katru dienu tiek

saņemti iedzīvotāju jautājumi un kritika
par ceļu stāvokli gan Vecumnieku pagastā,
gan visā novadā. Vecumnieku novada
domes izpilddirektora vietnieks Guntars
Veismanis sagatavojis un nosūtījis vēstuli
Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai
par situāciju uz valsts autoceļiem.

V

ēstulē pausta neizpratne par to, kas
notiek ar valsts autoceļiem Vecumnieku novada robežās. Jau daudzkārt
informēti atbildīgie dienesti par neapmierinošo stāvokli uz valsts autoceļiem mūsu novadā, bet tas, kas notiek pašreiz,
ir zem katras kritikas.
Šajā sezonā ceļmalas nav pļautas ne reizi,
Vecumnieku novada pagasta centros asfaltētās

daļas nav tīrītas, grants ceļi ir uz sabrukšanas
robežas.
«Jūnija mēnesī, kad Vecumnieku novadā viesojās Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, Vecumnieku
novada domes pārstāvji informēja ministru par
kritisko situāciju uz valsts autoceļiem. Diemžēl,
konkrētas atbildes nesekoja. Viskritiskākās
situācijas veidojas uz P-88 (Bauska-Linde) un
P-87 (Bauska–Aizkraukle) autoceļiem, jo ceļš
vietām ir neizbraucams. P-88 ir ceļš pa kuru
Neatliekamās medicīnas centra mašīnas dodas
uz reģionālo Jelgavas slimnīcu. Aiz kalniem nav
laiks, kad sāksies bērnu pārvadājumu braucieni
uz skolām. Vai spēsim nodrošināt, ka rudens
lietavu laikā, šie ceļi būs izbraucami, un bērni
varēs veiksmīgi apmeklēt skolas? Vai spēsim
nodrošināt, ka uzņēmēji spēs izbraukt šos ceļus
un nodrošināt uzņēmējdarbību novadā? Vai ar

šādu attieksmi mēs cenšamies panākt novada
attīstību, uzņēmējdarbības attīstīšanos, iedzīvotāju atgriešanos lauku novados? Vai šis ir tas ceļš,
kurš vedīs uz nākamo attīstības centru? Diemžēl
pašreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu,» situāciju raksturo G. Veismanis vēstulē.
Vēstulē Satiksmes ministrijai Vecumnieku novada
dome pieprasa konkrētu rīcības plānu, kas attiecas uz valsts autoceļu Vecumnieku novadā un
Vecumnieku pagasta centra sakārtošanu. Nesaņemot konkrētas atbildes, tiks aicināti Satiksmes
ministrijas, VAS «Latvijas Autoceļu uzturētājs»
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārstāvji tikties ar Vecumnieku novada
iedzīvotājiem, uzņēmējiem, lai skaidrotu radušos
situāciju uz autoceļiem mūsu novadā.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Vecumnieku novada domē no šā gada
5. augusta darbu sākusi jaunatnes lietu
speciāliste Kristīne Pačkajeva.

P

ieredze gūta, divus gadus strādājot ar
jauniešiem Rīgas Volejbola skolā, kur
tika organizētas nometnes, starptautiskās sacensības un virkne publisku pasākumu. Kristīne ir piedalījusies dažādu
projektu rakstīšanā, kā arī iesaistījusies apmaiņas programmās.
Pirmo iepazīšanos ar jauniešiem speciāliste organizēja 8. augustā Vecumnieku tautas namā,
lai izrunātu iepazīstinātu ar sevi, izcirzītu tuvākos
mērķus un vienotos par kopējo sadarbību. Tikšanos
apmeklēja 11 jaunieši un tika nolemts kopīgi veikt
labiekārtošanas darbus Vecumnieku vidusskolas
stadionā – tāllēkšanas skrejceļa un kastes atjaunošanu, inventāra mājiņas fasādes krāsošanu un citus
darbus. 30. augustā jaunieši organizēs florbola
sacensības. Septembrī tiek plānots pasākums ar
kādu ievērojamu personību un dalība nakts orientēšanās pasākumā kopā ar jauniešiem.
Jaunatnes lietu speciāliste tuvākajā laikā iecerējusi apmeklēt Valles, Skaistkalnes, Kurmenes,

FOTO – NO ARHĪVA

Darbu sākusi jaunatnes lietu speciāliste
Bārbeles un Stelpes pagastus un Misas ciemu, lai turpinātu iesākto sadarbību.
«Katru mēnesi noteikti būs
pasākumi, lai Vecumniekos
būtu rosība un kur pavadīt
jauki brīvo laiku kopā ar jauniešiem. Esmu lepna strādāt
ar radošiem un aktīviem
jauniešiem, kuri grib reāli darīt, nevis tikai runāt un solīt.
Uzskatu, ka darot var panākt
visu, vajag tik gribēt,» savu
pārliecību pauda jaunā jaunatnes lietu speciāliste.
Iepriekš Vecumnieku no- Jaunatnes lietu speciāliste, kopā ar jauniešiem veicot labiekārtošanas darbus.
vada domē darbu ar jauniešiem veica jaunatnes lietu speciālists Andris
A. Kāposts darba attiecības beidza 31. martā.
Kāposts, kura darbības laikā, sadarbojoties jauUz izsludināto amatu tika saņemts viens pieteiniešiem un domes speciālistiem, tika izstrādāts
kums. Vērtēšanas komisijā piedalījās VecumnieVecumnieku novada jaunatnes politikas plāns
ku novada domes vadība – priekšsēdētājs Guntis
2019. – 2021. gadam. Izstrādātais plāns turpmāKalniņš, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals un
kajiem trim gadiem nosaka sasniedzamos mērķus
izpilddirektore Aiga Saldābola.
un paredz konkrētus uzdevumus. Plāna realizācija
Ieva Pankrate,
nodrošinās pilnvērtīga darba ar jaunatni veikšanu.
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Kārtības nodaļa informē
Jūlijā Sabiedriskās kārtības nodaļā saņemti 2
personu iesniegumi uz kuriem sniegtas atbildes,
kā arī nosūtīta viena brīdinājuma vēstule par
īpašumu sakopšanu.
Sastādīti 3 administratīvā pārkāpuma protokoli,
t. sk. 1 par pašvaldības noteikumu neievērošanu:
viens protokols par sabiedrisko būvju maznozīmīgu bojāšanu un divi protokoli par pārkāpumiem,
par kuriem sods paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā – viens par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumu un
viens par dzīvošanu bez deklarētās dzīvesvietas.
Pagājušajā mēnesī tika apkalpoti 48 personu
izsaukumi, t.sk. 14 no Valsts policijas iestādēm:
Vecumnieku pagastā 31 izsaukums, Stelpes
pagastā – 1, Bārbeles pagastā – 5, Skaistkalnes
pagastā – 6, Valles pagastā – 5, bet Kurmenes
pagastā nav bijis neviena izsaukuma.

Jūlijā veikti 45 reidi likumpārkāpēju profilaksei, sabiedriskā kārtība nodrošināta 3 masu
pasākumos, kuros nostrādātas 35 stundas. 2
reizes tika sniegts atbalsts sociālajam dienestam un bāriņtiesai. Izteikti 28 aizrādījumi par
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.
8 personas, kuras bijušas slimas vai alkohola
reibumā nogādātas mājās. Mēneša laikā izķerti
3 klaiņojoši dzīvnieki. 14 reizes tika sniegta
fiziska palīdzība: 12 reizes Valsts policijai, 1 reizi
auto vadītājam pēc ceļu satiksmes negadījuma,
1 reizi Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienestam.
Izsaukumi ir bijuši dažāda rakstura – konflikti
ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, trokšņošana, izsaukumi par sabiedriskā vietā guļošām
personām alkohola reibumā, ziņošana par klaiņojošiem suņiem, izsaukumi par automašīnām,

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Jūlijā Vecumnieku novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēta piecu bērniņu dzimšana –
saules gaismu ieraudzījuši trīs puikas un divas
meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 11 laulības reģistri – astoņas nodaļā reģistrētas laulības, trīs
baznīcas laulības.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti pieci miršanas
reģistri:
VECUMNIEKU PAGASTS
Tālivaldis Auziņš (1938. gada 26. februāris –
2019. gada 30. jūnijs);

Maiga Kviese (1938. gada 6. marts – 2019. gada
30. jūlijs);
KURMENES PAGASTS
Broņislavs Vasiļenoks (1943. gada 24. aprīlis –
2019. gada 11. jūlijs);
STELPES PAGASTS
Domna Sobažeka (1945. gada 25. augusts –
2019. gada 14. jūlijs);
Māra Sviķe (1946. gada 6. janvāris – 2019. gada
19. jūlijs).
Elga Kaļķe,
novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

kuras iedzīvotājos radījušas aizdomas, ka tās tiek
izmantotas, lai veiktu noziedzīgus nodarījumus
vai brauc agresīvi u.c., kā arī tiek sagatavoti
un izsniegti videonovērošanas ieraksti pēc
Valsts policijas un citu tiesībsargājošo iestāžu
pieprasījuma par notikušiem noziedzīgiem nodarījumiem vai citiem likumpārkāpumiem, kuru
izskatīšana ir šo iestāžu kompetencē.
Joprojām, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, tiek
veikts profilaktiskais darbs ar personām, kurām
nav bijuši noslēgti atkritumu apsaimniekošanas
līgumi. Par šo pārkāpumu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēts sods fiziskām
personām no 70 līdz 700 eiro, juridiskām personām no 430 līdz 1400 eiro.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības nodaļas
vadītājs

13. septembrī no
plkst. 9.00

pie Vecumnieku tautas nama
būs mobilais autobuss,
kur bez maksas pieņems
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti –

bērnu neirologs un
oftalmologs.
Iepriekš obligāti pierakstīties
pa tālr. 63976143.
Aija Jurova, ģimenes ārste
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Bāriņtiesā mainīts
klientu pieņemšanas
laiks
No 1. augusta Vecumnieku novada bāriņtiesā
tiek mainīts klientu pieņemšanas laiks.

T

urpmāk bāriņtiesas priekšsēdētāja Evita
Caune apmeklētājus pieņems otrdienās
no plkst. 10.00 – 15.00 un trešdienās no
plkst. 10.00 – 16.00, savukārt bāriņtiesas
locekle Ieva Mediņa apmeklētājus pieņems trešdienās no plkst. 09.00 – 16.00.
Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejamību, pieņemšanas laikiem un Vecumnieku
novada bāriņtiesas amatpersonu kontaktiem
ir pieejama Vecumnieku novada mājaslapā
https://vecumnieki.lv/pasvaldiba-iestades/
barintiesa/kontakti.

Izmaiņas maršrutā
Rīga – Ilūkste –
Daugavpils
Valsts SIA «Autotransporta direkcija» ir
saņemta SIA «Daugavpils autobusu parks»
vēstule par izmaiņām maršrutā Nr. 7493 Rīga – Ilūkste – Daugavpils.

A

tsaucoties uz pasažieru ierosinājumu, ir
iesniegtas izmaiņas maršruta Nr. 7493
Rīga – Ilūkste – Daugavpils reisa 01 izpildē. Lai izlīdzinātu reisa kustības ātrumu dažādos posmos un samazinātu
reisa izpildes laiku, tiek ierosinātas šādas izmaiņas:
• Reisam 01 izmainīts izpildes laiks no Rīgas
plkst. 14.35 uz plkst. 15.00, izmainot atiešanas
laikus no pieturām posmā Rīga – Ilūkste, bet
nemainot reisa pienākšanu galapunktā.
• Atcelta stāvēšana pieturās Vecumnieki un Nereta. Reisa izpildes laiks samazinās par 25 minūtēm.
Lūdzam sniegt Jūsu viedokli par ierosinātajām
izmaiņām!
Alda Ērmane,
Zemgales plānošanas reģions,
Sabiedriskā transporta un autoceļu
attstības nodaļas vadītāja
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.

Domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
5. septembrī no plkst. 10:00 – 12:00
Valles pagasta pārvaldē;
12. septembrī no plkst. 10:00 – 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
13. septembrī no plkst. 10:00 – 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
19. septembrī plkst. 10:00 – 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē;
26. septembrī no plkst. 10:00 – 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē.
Izpilddirektore
Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:
5. septembrī plkst. 10:00 – 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē;
12. septembrī plkst. 10:00 – 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
19. septembrī plkst. 10:00 – 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
20. septembrī plkst. 10:00 – 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
26. sepetmbrī plkst. 10:00 – 12:00
Valles pagasta pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kovals
iedzīvotājus pieņems:
5. septembrī plkst. 14:00 – 17:00
Kurmenes pagasta pārvaldē.

4 Pašvaldībā
ĪSUMĀ
Vecumniekos vidusskolas stadions tiek sagatavots skolas sākumam: tiek tīrītas stadiona
malas no krūmu apauguma, paredzēts atjaunot:
stadiona skrejceliņus ar atsiju kārtu, tāllēkšanas
bedri, kur palīdzīgu roku sniedz Vecumnieku
jauniešu domes pārstāvji, basketbola groza
vairogus, kas savu laiku ir nokalpojuši.
Vecumniekos pavisam drīz durvis vērs Tūrisma
informācijas punkts, kurā gan vietējie iedzīvotāji, gan arī novada viesi varēs saņemt informāciju
par tūrisma iespējām Vecumnieku novadā.
Vecumnieku centra ielās aktīvi ir pastrādājuši
bērni, kuri attīrīja ielu apaugušās malas.
Ir uzsākts Vecumnieku Jaunā ezera ietekas remonts, lai novērstu ūdens noplūdi.
Notiek Taļķes upes tīrīšanas darbi.
Misas bērnudārza teritorijā finišam tuvojas darbi
pie bērnu laukuma un nojumes atjaunošanas.
Līdzekļus šim projektam sagādāja paši bērni,
pavasarī rīkojot koncertu, saziedotie līdzekļi
tika izmantoti nojumes atjaunošanai. Savu ieguldījumu šajā projektā sniedza arī Vecumnieku
novada dome.
Misā aiz kultūras nama ir demontēta jau vairākus
gadus tur esošā – bīstamā atbalsta siena.
Stelpē augusta mēnesis pavadīts teatrālā noskaņā. Tika nosvinēti tradicionālie teātra svētki, kas
jau gadu gadiem notiek Stelpē, kuros piedalās
Vecumnieku novada amatierteātri un ciemiņi no
kaimiņu novadiem.
Ikdienas darbi Stelpes pagasta pārvaldē pamatā rit teritorijas labiekārtošanā un uzkopšanā.
Netiek aizmirsti arī mūsu pašvaldības ceļi – to
greiderēšana, lai sagaidot septembri, tie būtu
gludi izbraucami.
Kurmenes pagastā valsts autoceļu uzturētāji
sākuši darbu pie autoceļa malu apauguma novākšanas (caur Kurmenes centram - asfaltētā
ceļa posmā).
Pēc lietus Bārbeles pagastā ir nogreiderēti ceļi,
joprojām turpinās remontdarbi tautas nama un
pakalpojuma centra telpās.
Bārbeles pagastā novērots, ka suņu saimnieki
ciema teritorijā savus mīluļus palaiž brīvsolī
bez uzraudzības, kas traucē citiem ciema iedzīvotājiem.
Skaistkalni aktīvi apmeklē tūristu grupas, kā arī
individuālie ceļotāji.
Skaistkalnes vidusskolai ir pabeigts trešā stāva
remonts un turpinās jumta nomaiņa.

Vecumnieku novada domes
Sabiedriskās kārtības nodaļas
dežurējošās patruļas
diennakts tālruņi:
63920587, 25477131.
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Iepazīst Limbažu un Salacgrīvas novadu
pašvaldību darbību
Augusta sākumā Vecumnieku novada domes
pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā
uz Limbažiem un Salacgrīvu.

L

imbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers prezentācijā iepazīstināja
ar Limbažu novadu, ar nozīmīgākajiem
realizētajiem un plānotajiem projektiem,
tradicionālajiem kultūras pasākumiem un
sadzīvi ikdienā. Kā Limbažu veiksmes stāstu D.
Zemmers minēja pašvaldības izsludināto atbalstu daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanai un projektu konkursu pilsētas vēsturiskā centra ēku fasāžu un jumtu renovācija, kas
krasi veicinājusi pilsētas vizuālās pārvērtības.
Pieredzes apmaiņā devāmies arī pie amata kolēģiem uz kabinetiem, lai izzinātu sev svarīgos
jautājumus.
Dienas gaitā izpilddirektora vietnieks Agris
Blumers mūs iepazīstināja ar Limbažu pilsētu.
Apskatījām krāšņo vecpilsētu un ekspozīciju
«Sudraba Limbaži». Iepazinām Limbažu Galveno bibliotēku, kas nu jau 4 gadus ir jaunās
telpās. Bibliotēkā ir pārdomāta katra detaļa –

1. stāvā klientu apkalpošanas zālē īpašu gaisotni rada zaļais pļavas raksta paklājs, bērniem
izveidota atsevišķa zona, kas atdalīta ar stiklu – «Čalotava». Plašajā ēkā atrodas moderna
mācību zāle, mājīga lasītava un individuālās
darba telpas.
Apskatījām, pirms gada atvērto, Limbažu un Salacgrīvas novadu sporta skolas peldbaseinu, kurā
atrodas divi baseini – lielais baseins 25x11m un
bērnu baseins 10x5m, kā arī tvaika pirts, sauna,
sporta zāle ar trenažieru un aerobikas zālēm.
A. Blumers parādīja, kā daudzviet Limbažos
daudzdzīvokļu māju kvartālos uzstādīti daļēji
zemē ierakti atkritumu savākšanas konteineri.
Šādu konteineru izmantošanai ir vairākas priekšrocības – tie aizņem mazāku platību, konteineru
laukumi ir sakoptāki un arī vizuāli pievilcīgāki.
Limbažnieki lepojas ar Lielezera pludmali, kur
jau piekto gadu plīvo Zilais karogs, kas apliecina,
ka tā ir labi aprīkota un ērta apmeklētājiem.
Visas dienas garumā mēs iepazinām Limbažu
pilsētas sakopto vidi, ko veido paši iedzīvotāji
un pašvaldība.
Sestdien devāmies iepazīt Salacgrīvu, sākām ar

Tūrisma informācijas centra apskati, lai kopā ar
gidi izzinātu pilsētu. Izstaigājām Rīgas ielu, kas
glabā interesantas vēstures liecības. Salacas
upes krastā iepazinām promenādi, kas vienlaikus ir arī upes krasta stiprinājums. Promenādē
apskatāmi bronzā atlieti ievērojamu cilvēku –
pilsētas viesu roku nospiedumi.
Tālākais ceļš veda uz novadnieka Ojāra Kiršteina ainavu dārzu Tūjā. Saimnieks iepazīstināja ar akmeņu dažādo enerģētiku un
lepojās ar savu ūdenskritumu kaskādi. Šajā
dārzā priekšroka dota mūžīgajiem augiem,
dekoratīvajiem krūmiem, plašam zālienam un
puķes izmantotas kā krāsu akcents. 2012. gadā
Kiršteinu dārzs tika atzīts par trešo skaistāko
daiļdārzu visā Latvijā, kā arī ir ieguvis virkni
citu godalgu. Seniors ir dzimis Vecumniekos
un ar interesi iztaujāja mūs par dzimto vietu.
Kā dāvinājumu saņemām vēsturiskās bildes
par O. Kiršteina tēva veikalu, kas atradies
Vecumnieku centrā.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Izveidots jauns, izzinošais tūrisma
maršruts «Uzzini, kā top!»
Jaunais tūrisma maršruts «Uzzini, kā top!»
aicina visus tos, kas ir zinātkāri noskaidrot,
dažādu lietu un produktu sastāvu un tapšanas
procesu. Maršrutā iekļauti 10 vietējie uzņēmēji
no: Vecumnieku, Bauskas, Rundāles, Jelgavas,
Dobeles, Ozolnieku un Auces novadiem.
Uzņēmēji ražo, vai sniedz kādu pakalpojumu,
aicinot ciemiņus iesaistīties un pašiem
piedzīvot lietu tapšanas procesu.

Ī

paši aicinām doties šajā tūrisma maršrutā,
skolēnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem.
Ciemojoties pie uzņēmējiem iespējams uzzināt kā top: rotas – Lidijas Reinbergas rotaslietu darbnīcā, Vecumniekos; sejas krēms
kosmētikas ražotnē SIA «Gusto» Bauskā; kerami-

Notiks nolietotās
elektrotehnikas
pieņemšanas akcija
Vecumnieku novada iedzīvotāji šogad
jau otro reizi aicināti piedalīties vides
apsaimniekošanas uzņēmuma SIA «Eco
Baltia vide» rīkotajā nolietoto un sadzīvē
vairs neizmantoto elektronisko iekārtu
nodošanas akcijā.

N

o 2. līdz 8. septembrim iedzīvotāji aicināti nevajadzīgās elektroiekārtas (veļasmašīnas, televizorus, ledusskapjus,
plītis, datorus u.c.) nogādāt un ievietot speciāli uzstādītā šķirošanas konteinerā Ceriņu ielā 17, Vecumniekos.
Elektroiekārtām jābūt neizjauktām, saturot visas
komponentes.
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.
Tāpēc SIA «Eco Baltia vide» nodrošina iespēju iedzīvotājiem ērti atbrīvoties no nevajadzīgās sadzīves
tehnikas, lai kopīgiem spēkiem rūpētos par tīru vidi
un nodrošinātu to, ka arī nolietotās elektroiekārtas
nonāk pārstrādē un tiek taupīti dabas resursi.
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar
mums, zvanot pa tālr. 8717 vai, rakstot e-pastu
uz vecumnieki@ecobaltiavide.lv.
Daiga Buča,
«Eco Baltia grupa» preses sekretāre

kas trauki – «Laima Ceramics darbnīcā» Rundāles pagastā; sveces – «Kristell sveču darbnīcā»
Pilsrundālē; veselīgā konfekte – «ABRA» gardumu ražotnē Ozolnieku pagastā; milti un putraimi – «Bērzes ūdensdzirnavās» Bērzes pagastā;
siers – zemnieku saimniecībā «Celmi» Codes pagastā; audums – tautas lietišķās mākslas studijā
«Auce» Auces novadā; bišu strops – uzņēmumā
SIA «ML koks» Vilces pagastā un grāmatai vāki – ādas apstrādes darbnīcā pie Saivas Drupas
Jaunsvirlaukas pagastā.
Ar maršrutu var iepazīties šeit http://ejuz.lv/
uzzinikatop.
Tūrisma maršruts «Uzzini, kā top!» izstrādāts
«Leader» sadarbības projekta «Vietējo ražotāju
konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības vei-

cināšana», Nr.17-00-A019.332-000003 un Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gada
pasākumam «Starpteritoriālā sadarbība» ietvaros.
Šajā projektā ir izstrādāti vēl divi tūrisma maršruti: «Zemgales saimnieces aicina ciemos» un
«Zemgales saimnieki aicina ciemos», kas vairāk
domāti gardēžiem un aicina baudīt Zemgales
saimnieču gatavotos ēdienus un degustēt Zemgales saimnieku izlolotos produktus.
Ar maršrutiem iespējams iepazīties Bauskas,
Dobeles un Jelgavas lauku partnerību mājas lapās
un šo teritoriju reģionālajos tūrisma informācijas
centros.
Videga Strautniece,
projekta vadītāja,
Biedrība Lauku partnerība «Lielupe»

Lielgabarīta atkritumi rada nopietnu precedentu gan
pašvaldībai, gan iedzīvotājiem. Lai ikvienam būtu skaidrs par
atkritumu izmešanu, šeit ir uzskatāms materiāls:
Pozīcijas:
Dēļi
Saplākšņu gabali
Linoleju gabali
Lielas plastmasas kastes
Krāsu spaiņi vai špakteļu bundžas (metāla,
plastmasas) TIKAI TUKŠI
Reģipša gabali
Lietotas drēbes, apavi, spilveni, segas, aizkari
Minerālmēslu maisi un to paliekas
Plēves vai to atgriezumi
Paklāji
Bērnu rati, auto sēdeklīši
Izlietnes, klozetpodi, vanna vai duškabīne
Ūdens boileris ELEKTRONIKA
Lamināta atgriezumi
Automašīnas logu tīrīšanas šķidruma kannas
Plastmasas dārza spaiņi, dārza kannas
Plastmasas mucas
Žalūzijas
Vecie loga rāmji, durvis
Stikla lauskas no logiem, durvīm
Auto stikli
Vecas dārza šļūtenes
Iekārto griestu plāksnes
Putuplasta iepakojums no sadzīves tehnikas
Putuplasts, ko izmanto kā siltināšanas materiālu
Apkures sistēmu spiedkatli
Ķerras
Vecas plīts virsmas no malkas plītīm
Polikarbonāta atgriezumi
Plastmasas puķu podi

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Lielgabarīta
konteiners
x
x
x
x

Būvgruzis

Sadzīves
atkritumi

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
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x

x
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Pašvaldībā 5

2019. gada augusts

Termiņš zālāju nopļaušanai un novākšanai Novada peldvietās
peldēties atļauts
pagarināts līdz 15. septembrim
Laikapstākļi 2019. gada pavasarī un vasarā līdz šim ir bijuši
ārpus parastajām normām, kas daļai lauksaimnieku, jo īpaši
lopkopībā iesaistītajiem, ir radījuši sarežģījumus nopļaut un
novākt sienu vai zāles masu lopbarības vajadzībām.

S

trauji mainīgie laika
apstākļi atstāja negatīvo ietekmi 2019. gada
lauksaimniecības produkcijas ražošanai veģetācijas periodā. Šogad jūnija
vidējā gaisa temperatūra Latvijā pārsniedza mēneša normas, kļūstot par siltāko jūnija
mēnesi novērojumu vēsturē,
savukārt nokrišņu daudzums

bija 33% zem mēneša normas,
kas ietekmēja zālāju augšanu
un kavēja uzsākt to nopļaušanu un novākšanu lopbarības
vajadzībām jūnija beigās. Jūlijā nokrišņu daudzums bija 15%
virs mēneša normas un daudzviet uz zālāju laukiem nebija
iespējams uzbraukt ar pļaušanas un novākšanas tehniku. Arī
augustā Latvijā saglabājas mit-

rs un vēss laiks, kas apgrūtina
zālāju nopļaušanu un novākšanu līdz 15. augustam.
15. augusts ir noteikts kā datums, līdz kuram zālājam jābūt noganītam vai nopļautam
un novāktam, lai pilnā apmērā saņemtu ES platību maksājumus – vienoto platības
maksājumu, maksājumu par
klimatam un videi labvēlīgu
lauksaimniecības praksi jeb
«zaļināšanas» maksājumu,
mazo lauksaimnieku shēmas
maksājumu, maksājumu par
bioloģisko lauksaimniecību,

maksājumu par apgabaliem,
kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi. Ņemot
vērā nelabvēlīgos laikapstākļus, lauksaimniekiem, kuri
izmanto zālājus lopbarības
vajadzībām, arī šogad Zemkopības ministrija ir paredzējusi
iespēju līdz 15. septembrim
nopļaut un novākt tos zālājus,
kurus biežo nokrišņu un lielā mitruma dēļ nebūs iespējams nopļaut un novākt līdz
15. augustam.
Informāciju sagatavoja
Zemkopības ministrija

Augustā veiktas peldūdens
kvalitātes pārbaudes Vecumnieku pagasta Vecajā ezerā,
Jaunajā ezerā un Valles pagasta dīķī pie skolas. Peldvietu ūdens paraugu analīžu
rezultāti liecina, ka peldēties
atļauts.
Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskā
institūta «Bior» diagnostikas
centra pārstāvji 8. augustā

SIA «Mūsu saimnieks» paziņojums
par tarifa projektu
SIA «Mūsu saimnieks», vienotais reģistrācijas numurs:
43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933,
tarifa projekta iesniegšanas
datums 19.08.2019., Vecumnieku novada Domei iesniedza
siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa
projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar izstrādāto Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas (turpmāk – SPRK)
metodiku, 2017. gada 16. novembra SPRK padomes lēmumā Nr. 1/29 «Noteikumi par
iepazīšanos ar tarifa projektu»
noteikto kārtību.
Noteiktais tarifs varētu spēkā
stāties ar 2019./2020. gada

Sabiedrisko pakalpojumu
veids

Spēkā esošais
tarifs par 1 MWh
(EUR) (bez PVN)

Siltumenerģijas ražošana, 53.70
piegāde, tirdzniecība
apkures sezonu. Tarifa izmaiņas
ir saistītas ar tarifa pozīciju
izmaiņām Vecumnieku novada
Domes nomas maksa par 1.k/m
nomu, 3% peļņa, siltumenerģētiķa atalgojums un nodokļi.
Iepazīties ar tarifa projektā
vispārpieejamo informāciju, kā
arī sniegt savus priekšlikumus
un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, piegādes
un tirdzniecības tarifa projektu
lietotājs var SIA «Mūsu saim-

Piedāvātais tarifs
par 1 MWh(EUR)
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/
samazinājums (%)

68.07

Palielinājums
par 26.76

nieks» birojā Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933,
katru darba dienu no plkst. 8.00
līdz 17.00 vai, sazinoties pa tālruni 29645020 ar valdes locekli Ivaru Staškeviču, detalizēta
informācija, zvanot pa tālruni
22006646 Ivo Berkoldam.
Priekšlikumus un ieteikumus
par tarifa projektu rakstveidā
vai elektroniski var iesniegt
SIA «Mūsu saimnieks» Ceriņu

iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku
novads, LV-3933, e-pasts: mususaimnieks@vecumnieki.lv, 20
dienu laikā no šī paziņojuma
publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv.
Tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv ir pieejama tarifu aprēķina
analīze.
Paziņojums pirmreizēji publicēts
tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv
2019. gada 22. augustā.

VUGD veiks iedzīvotāju aptauju
par ugunsdrošību
Lai sekmētu ugunsdrošības uzlabošanos valstī, no 1. augusta
līdz 31. oktobrim Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) veiks dzīvojamo māju iedzīvotāju aptauju
un konsultēs par ugunsdrošību dzīvesvietās.

V

alstī 2018. gadā reģistrēti 9134 ugunsgrēki, kuros cieta 302
cilvēki, bet gāja bojā
81. No visiem ugunsgrēkiem 2087 jeb gandrīz 23%
bija izcēlušies tieši dzīvojamās
mājās un, analizējot šos ugunsgrēkus, var secināt, ka vairumā
gadījumu degšanas platības ir
ļoti nelielas – tās nepārsniedza
1m2, turklāt izcelšanās vieta
biežāk bijusi virtuve.
VUGD priekšnieka vietnieks
pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis skaidro: «Nezināšana,
neuzmanība, neapdomīga rīcība vai pārgalvība joprojām
noved pie traģiskiem ugunsgrēkiem ar cietušiem vai bojāgājušiem cilvēkiem, lai gan
daļu no šīm ugunsnelaimēm
varēja savlaicīgi novērst, ja
vien tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības un uzstādīts
mājoklī dūmu detektors. Lai
ilgtermiņā pakāpeniski samazinātu šādu ugunsgrēku izcelšanās iespējamību, VUGD jau
otro gadu dodas pie cilvēkiem
uz mājām, lai viņus aptaujātu

un konsultētu, jo apzināmies,
ka samazinājums iespējams
tikai ar iedzīvotāju pašu iesaisti – zināšanām, atbildīgu
rīcību un ugunsdrošības prasību
ievērošanu!»
Gaidāmo aptauju un ugunsdrošības konsultāciju norises laikā,
VUGD amatpersonas (ugunsdzēsēji glābēji, ugunsdzēsības
daļu vai posteņu komandieri
un ugunsdrošības inspektori) gan darba dienās, gan arī
brīvdienās dosies uz dzīvojamām mājām, lai aptaujātu to
īpašniekus (lietotājus). VUDG
amatpersona stādīsies priekšā
un uzrādīs dienesta apliecību,
kā arī būs dienesta formas tērpā. Tālāk VUGD amatpersona
iedzīvotājam uzdos apmēram
20 jautājumus par ugunsdrošību un pareizu rīcību ugunsgrēka gadījumā. Vienlaikus
tiks sniegta arī konsultācija par
uzdotajiem jautājumiem.
2018. gadā VUGD amatpersonas veica vairāk nekā 10 400
mājokļu īpašnieku (lietotāju)
aptaujas, kā arī ieinteresētos
iedzīvotājus konsultēja par

ugunsdroš ī bas prasī bām,
kas jāievēro dzīvojamo māju iemītniekiem, lai novērstu
ugunsgrēkus vai mazinātu
to sekas, kā arī veica aptauju, lai gūtu ieskatu mājokļu
ugunsdrošībā kopumā. Pērnā
gada aptaujas rezultāti liecināja, ka vairumā gadījumu
iedzīvotāji zina, kas ir jāpaveic, lai uzlabotu ugunsdrošību, bet, ja pasākumu
īstenošanā jāiegulda finanšu
līdzekļi, tad lielākoties tie
netiek īstenoti.
VUGD atgādina, ka ikvienam

dzīvojamo māju īpašniekiem
ir jārūpējas par sava īpašuma
ugunsdrošību un, lai pasargātu
savu dzīvību un īpašumu nav
nepieciešami lieli finansiālie
ieguldījumi, bet gan atbildība un zināšanas. Tāpēc VUGD
aicina neatlikt rūpes par savu
un līdzcilvēku drošību, un savlaicīgi veikt nepieciešamās
darbības, lai mājokli padarītu
ugunsdrošu!
Inta Palkavniece
VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas
nodaļa
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paņēma ūdens paraugus peldūdens kvalitātes pārbaudei.
Minētās ūdenstilpnes nav oficiālas peldvietas, tad, rūpējoties par iedzīvotāju veselību,
pārbaudes tiek veiktas pēc
novada pašvaldības iniciatīvas
un finansēta paraugu ņemšanas pieteikuma.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

Pieredzes apmaiņas brauciens lauksaimniekiem
uz Balvu un Viļakas novadu
LLKC Bauskas birojs organizē pieredzes apmaiņas braucienu
lauksaimniekiem 19.09.2019.- 20.09.2019.
Brauciens notiks divas dienas.
Līdzfinansējums no katra dalībnieka ir 48.40 eiro.
Pieteikties braucienam pie Lauku attīstības konsultantiem:
Anita Vismane, tel. 26437269, anita.vismane@llkc.lv
Kristaps Stallīts, tel. 20267734, kristaps.stallits@llkc.lv
Pieredzes apmaiņas brauciena tēma –
saimniekošanas dažādošana:
lauku vides tūrisma saimniecību attīstība –
vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu
veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana.
Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana.
Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas
Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014. – 2020. gadam
«Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi» apakšpasākuma «Atbalsts
saimniecību un mežu apmeklējumiem» ietvaros, LAD Līguma nr. LAD011018/P43
«Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests».

Bioloģiskās lauksaimniecības apmācības
LLKC Bauskas birojs organizē
bioloģiskās lauksaimniecības apmācības.
Apmācību ilgums ir 160 stundas, nokārtojot gala eksāmenu,
iegūst bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu.
Apmācības ir bez maksas, grupas lielums – 20 cilvēki.
Mācības sāksies
2. oktobrī katru trešdienu un ceturtdienu,
gala eksāmens – 11. decembrī.
Pieteikties mācībām pie Lauku attīstības konsultantiem:
Anita Vismane, tel. 26437269, anita.vismane@llkc.lv
Kristaps Stallīts, tel. 20267734, kristaps.stallits@llkc.lv
Mācību programmas tēmas:
s Bioloģiskās lauksaimniecības pamatprincipi, saistošie normatīvie akti un uzraudzības kontroles kārtība.
s Bioloģiskās lauksaimniecības nozīme un atbilstības novērtējums.
s Laukaugu audzēšana un augu aizsardzība pēc bioloģiskās
lauksaimniecības metodes.
s Augļaugu audzēšana un augu aizsardzība pēc bioloģiskās
lauksaimniecības metodes.
s Dārzeņu audzēšana un augu aizsardzība pēc bioloģiskās
lauksaimniecības metodes.
s Ārstniecības un garšaugu audzēšana pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodes.
s Bioloģiskā lopkopība.
s Bioloģiskā biškopība.
s Lopbarības nodrošinājums bioloģiskajā lauksaimniecībā.
s Bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrāde un realizācija.
s Laukaugu audzēšana un augu aizsardzība pēc bioloģiskās
lauksaimniecības metodes.
s Saimniecības ražošanas plāna izstrāde.
s Augu maiņas plāna sastādīšana.
s Mēslošanas plāna sastādīšana un augu aizsardzības pasākumu plāna sastādīšana.
s Bioloģisko saimniecību apmeklējums un praktiskās nodarbības saimniecībās.
Vietu skaits uz mācībām ir ierobežots,
lūgums pieteikties mācībām laikus!
LAP 2014. – 2020. apakšpasākums «Profesionālās izglītības un prasmju apguves
pasākumi», LAD Līguma nr. LAD131118/P44
Kristaps Stallīts,
lauku attīstības konsultants

6 Pašvaldībā
Bauskas biznesa
inkubators
piesaka rudens
uzņemšanu
No 2019. gada 30. augusta līdz 20. septembrim
tiks atvērta pieteikumu pieņemšana dalībai
pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā
Bauskas inkubatorā.

A

tbalsta programmām aicināti pieteikties fiziskas personas un uzņēmumi,
kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem. Uz pirmsinkubāciju aicinātas
pieteikties personas, kam ir vēlme
uzsākt uzņēmējdarbību, tomēr trūkst atbalsta
un pārliecības par biznesa uzsākšanu.
Pirmsinkubācija ir lieliska iespēja pārbaudīt savas idejas dzīvotspēju, kā arī saprast vai Tevī mīt
uzņēmējs. Sešu mēnešu periodā pirmsinkubācijā
dalībniekiem tiek sniegta iespēja piedalīties
lekcijās, semināros saņemt profesionāļu konsultācijas, aprīkotas darba telpas, kā arī vērtīgus
kontaktus. Iestājoties inkubācijā uzņēmējiem ir
iespēja pirmā gada laikā tikt pie dažādu pakalpojuma līdzfinansējuma 50% apmērā, pakalpojumos iekļaujot - telpu īri, grāmatvedības pakalpojumus, mārketinga pakalpojumiem, prototipu
izstrādi, sertificēšanu u.c. Kā arī turpmāko trīs
gadu laikā pretendēt uz līdz 50% līdzfinansējumu izejmateriālu un iekārtu iegādei. Sīkāk par
inkubatora piedāvātajām iespējām iespējams
uzzināt magneticlatvia.lv mājas lapā.
Šobrīd Bauskas biznesa inkubatorā kopumā
darbojas 37 dalībnieki – 15 pirmsinkubācijā un
22 inkubācijā. Pārstāvētās jomas ir ļoti dažādas,
piemēram, pārtikas, apģērbu, dizaina produktu,
mēbeļu, šūpoļu, auto detaļu ražošana, druka,
IT pakalpojumi, metālapstrāde u. c. Vairāk par
uzņēmumiem un iekšējām aktivitātēm ir iespējams uzzināt inkubatora Facebook lapā www.
facebook.com/LIAABauska. Savukārt interesenti,
kuri vēlas uzzināt sīkāk par savu potenciālo
dalību Bauskas biznesa inkubatorā un rudens
uzņemšanas pieteikšanās procesu, tiek aicināti
uz individuālu konsultāciju. Pietiekties konsultācijai var, rakstot uz pastu: laila.glaudane@liaa.
gov.lv vai zvanot +371 62400908.
Bauskas biznesa inkubators ir iestāde, kuras vērtību pamatā ir ne tikai sniegtie pakalpojumi, bet
arī tās dalībnieki un kopiena. Lūk divu kopienas
dalībnieku sniegtās atbildes uz jautājumu, kādēļ
ir vērts iestāties un izmantot Bauskas biznesa
inkubatora piedāvātās atbalsta iespējas.
Madara Zemke,
vecākā projektu vadītāja,
LIAA Bauskas biznesa inkubators
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Grozījumi maršrutā
Rīga – Valle – Kurmene
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu uz
mācību iestādēm no Kurmenes līdz Vallei
un no Valles līdz Vecumniekiem, Direkcija,
veic šādus grozījumus reģionālās nozīmes
maršrutu tīkla daļā «Centrs – 1B» maršrutā
Nr. 7200 Rīga – Valle - Kurmene:
1. reisam Nr. 01 plkst. 12.45 no Rīgas SAO izpildi nosakot pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās (iepriekš pirmdienās, trešdienās,
sestdienās);
2. reisam Nr. 02 plkst. 6.55 no Kurmenes izpildi
nosakot pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās, piektdienās (iepriekš pirmdienās,
trešdienās, piektdienās, sestdienās);
3. reisam Nr. 03 plkst.18.55 no Rīgas SAO izpildi
nosakot piektdienās (iepriekš piektdienās,
svētdienās);
4. reisam Nr. 04 plkst.17.05 no Kurmenes izpildi
nosakot piektdienās (iepriekš piektdienās,
svētdienās);
Grozījumi stāsies spēkā ar 09.09.2019.
Inta Vizla,
maršrutu tīkla plānotāja,
Sabiedriskā transporta plānošanas daļa
Valsts SIA «Autotransporta direkcija»

2019. gada augusts

Turpinās projekta
«Atver sirdi Zemgalē» īstenošana
Vecumnieku novada dome kā sadarbības
partneris ir iesaistījusies Eiropas Sociālā
fonda (ESF) projektā Nr.9.2.2.1./15/I/001
«Atver sirdi Zemgalē». Projekta vadošais
partneris ir Zemgales plānošanas reģions.

P

rojekta mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un
sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Projektā tiek nodrošinātas šādas aktivitātes:
• Bērni ar invaliditāti un viņu vecāki bez maksas
var saņemt «Atelpas brīža» pakalpojumu – bērna,
līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja un
aprūpes pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā;
• Bērna līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) aprūpei
un uzraudzībai līdz 50 h nedēļā bērna dzīvesvietā un no 5 gadu vecuma līdz 17 gadiem
(ieskaitot) līdz 10 h nedēļā.
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem, kuriem izstrādāts
individuālais atbalsta plāns 40 pakalpojuma
sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā un bērnu ar funkcionālajiem traucējumiem,
kuriem izstrādāts individuālais atbalsta plāns

INFORMĀCIJAI:
Kas ir deinstitucionalizācija? Deinstitucionalizācija (DI) ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz
personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās
vai ģimeniskā vidē.
Programma: Izaugsme un nodarbinātība. Specifiskais atbalsta mērķis 9.2.2. «Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu
pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem».
Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions.
Sadarbības partneri: Zemgales reģiona pašvaldības un institūcijas.
Galvenās aktivitātes:
1. Izvērtēt personas ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības;
2. Izstrādāt detalizētu plānu Zemgales reģionā, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai;
3. Izstrādāt priekšlikumus bērnu aprūpes iestāžu pārveidei, lai tajās valdītu ģimeniska vide;
4. Sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus personām ar invaliditāti;
5. Apmācīt speciālistus;
6. Izglītot un informēt sabiedrību.
Projekta kopējās izmaksas: 5 580 964 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2015.gada 1.decembris – 2022. gada 31. decembris
Kontaktinformācija: ina.jankevica@vecumnieki.lv tālr.: 63976733.
likumiskajiem pārstāvjiem ne vairāk kā 20
pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta
īstenošanas laikā.
• Personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, ir
iespēja nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu.
Vecumnieku novada dome projekta «Atver sirdi
Zemgalē» ietvaros nodrošina aprūpes pakalpojumu, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
(psihologs, fizioterapeits, ergoterapeits, atbalsta

grupas), aprūpes mājās pakalpojums, kuru nodrošina biedrība «Latvijas Samariešu apvienība».
Laika posmā no 2018. gada aprīļa līdz 2019. gada
maijam ir izlietots finansējums EUR 52 591 apmērā, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu
projektā iesaistītajām personām. Projekts 100%
tiek finansēts no ESF fonda.
DACE ŠILEIKA,
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja –
projektu vadītāja

Aicina iesaistīties attīstības programmas izstrādē
Vecumnieku novada dome ir uzsākusi Vecumnieku novada Attīstības programmas
2020. – 2026. gadam izstrādi. Saskaņā ar to,
pašvaldībai jāorganizē tematisko darba
grupu apspriedes. Šā gada aprīlī tika
organizēta pirmā tikšanās, lai pārrunātu
tematisko darba grupu aktualitātes, septembrī turpināsies tematisko darba grupu
apspriežu otrais cēliens.

V

ecumnieku pašvaldības administrācija
aicina iedzīvotājus, biedrību pārstāvjus,
uzņēmējus, kā arī citus interesentus
piedalīties tematiskajās darba grupās.
Darba grupas vadīs SIA «Konsorts»
speciālisti. Sīkāka informācija pieejama, zvanot
pa tālr. 63920596.
Dace Šileika,
attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja

Datums un laiks

Tikšanās vieta

Tematiskā darba grupa

3. SEPTEMBRIS,
plkst.17.30

Vecumnieku novada domes
sēžu zāle, Rīgas iela 29A,
Vecumnieki

Labklājības darba grupa (veselība un
sociālais darbs, sabiedriskā kārtība un
drošība)

Vecumnieku tautas nams,
Rīgas iela 5, Vecumnieki

Sabiedrības darba grupa (izglītība un
jaunatnes lietas, kultūra un sabiedriskās organizācijas, sports un aktīvā
atpūta, pārvalde, komunikācija un sadarbība)

Vecumnieku tautas nams,
Rīgas iela 5, Vecumnieki

Ekonomikas un vides jautājumu darba
grupa (uzņēmējdarbība un nodarbinātība, mājokļi un dzīves vide, būvniecība
un tehniskā infrastruktūra, vide un
dabas resursi)

4. SEPTEMBRIS
plkst.17.30

5.SEPTEMBRIS,
plkst.17.30

Noslēgusies nometne «Aktīvais novadnieks»
Ir aizritējis jau gads kopš iepriekšējās nometnes «Aktīvais novadnieks» rīkošanas.

P

ateicoties Vecumnieku novada domes
dalībai ESF «Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā» Nr. 9.2.4.2/16/I/037, 35 bērni
un jaunieši no Vecumnieku novada varēja piedalīties bezmaksas piecu dienu nometnē.
Transportu, lai bērni un jaunieši nokļūtu uz/no
nometni, nodrošināja Vecumnieku novada dome.
Jauniešus viesu namā «Satekas» sagaidīja biedrības «Odikozāra» pieredzējušie nometņu aktivitāšu vadītāji. Jauniešus, ar īsu uzrunu, sveica
nometņu vadītājs Timurs Dukāts. Kā jau ierasts,
pirmā diena nometnē pagāja, gan kārtojot organizatoriskus jautājumus, gan iepazīstot vienam
otru, spēlējot dažādas komandu spēles, gan veicot vadītāju uzdotos uzdevumus. Nenoliedzami,
jautrība un smiekli dominēja pār jauniešu kaut-

rību un uztraukumu. Kad ārā jau bija satumsis,
jaunieši devās nakts orientēšanās piedzīvojumā
un cīnījās par bonusiem.
Kopā ar jauniešiem tika nostaigāti vairāk kā 20
km pārgājienos, kuri tika sadalīti vairākos posmos. Nometnes dalībnieki ar lielu entuziasmu un
humoru spēlēja peintbolu un pēc spēles katram
bija ko teikt par gūtajām emocijām. Nometnes
ietvaros katram, atbilstoši savām spējām un prasmēm, bija iespēja SUPot Vecajā ezerā. SUPošanas
instruktors Māris spēja pārliecināt ikkatru, kuram
nebija pieredzes, pārvarēt savas iekšējās bailes
un uzkāpt uz SUP dēļa. Paralēli SUPošanai jauniešiem tika dota iespēja peldēties, spēlēt regbiju un
veikt dažādus stafetes uzdevumus.
Veicot dažādus uzdevumus un piedaloties aktivitātēs, nometne aizskrēja vēja spārniem un, pienākot pēdējam vakaram, jaunieši smēlās enerģiju
un apguva jaunus deju soļus pie pieredzes bagātās zumbas instruktores Dagnijas, kura aizrāva
ne tikai dalībniekus deju maratonā, bet liekot arī
vadītājiem kustēties līdzi mūzikas ritmos.
Atvadu dienā, sēžot tradicionālajā sarunu aplī,
izskanēja pozitīvi un smieklīgi vērtējumi par
dažādiem notikumiem nometnes laikā. Tika

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

sasniegts izvirzītais mērķis – visi dalībnieki ir
Aktīvie novadnieki!
Biedrības «Odikozāra» vārdā izsaku lielu pateicību visiem organizatoriem un darbu plānotājiem,
sadarbības partneriem, vecākiem par lieliskajiem bērniem, un, galvenais pašiem nometnes
dalībniekiem, kuri izveidoja šo nometni ar savu
enerģiju, atsaucību un sadarbību. Paldies visiem
par atsauksmēm, paldies vecākiem par jūsu
platajiem smaidiem un labajiem vārdiem!
Šī bija trešā nometne «Aktīvais novadnieks», kas
tika organizēta ESF projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku
novadā» Nr. 9.2.4.2/16/I/037 ietvaros. Nometnes
pirmajā dienā, neplānotā vizītē ieradās CFLA
pārstāvji, kas novērtēja nometnes norisi atbilstoši
saturam un programmai. Pārbaudes rezultāts ir
pozitīvs, jo visas plānotās aktivitātes tiek ieviestas
atbilstoši biedrības «Odikozāra» iesniegtajai programmai un projekta iesniegumā plānotajam.
Dace Dukāte,
biedrības «Odikozāra» pārstāve
Dace Šileika,
attīstības plānošanas nodaļas vadītāja –
projektu vadītāja

Kultūra 7

2019. gada augusts

Rudzi – mūsu bagātība. Šīs labības kultūras
stiebri var slieties līdz pat līdz 2 m augstumam,
kam raksturīga salikta vārpa divās rindās.
Katrā vārpiņā ir 2 divdzimumu ziedi. Katru
ziedu ietver 2 īlenveidīgas zieda plēksnes
ar dzelonīšiem un smailu galu, kas veido
vārpas akotu. Rudzi ir svešapputksnes augi,
ko apputeksnē vējš. Tā par rudziem ir teikts
skaidrojošās vārdnīcās, bet tur nav iespējams
aprakstīt to vērtību, ko dod rudzi ne tikai
dodot graudus rudzu maizei, bet stiprinot
tautas garu.

FOTO – ARTŪRS ZENTELIS

Rudzu spēks – mūsu spēks!

22. jūlijā Vecumnieku novada Kurmenes
pagastā tika filmēta viena no jaunā jauniešu
raidījuma «Urga. Pa straumei» epizodēm. TV
kanālā LTV1 to varēs skatīt pavasarī.

R

R

udzi un to stiebri ir plaši izmantoti tradicionālajā kultūrā gan izmantojot pašus
graudus, gan rudzu stiebrus. Viena no
tradīcijām ir pateikties par jauno graudu ražu, lai ģimenes, dzimtas un tauta
varētu izdzīvot.

Rudzu laukā darina
Budēļu cepures

21. jūlija dienas vidū biedrība «Zemgales Mantojums» rīkoja meistarklasi «Budēļu cepuru darināšana rudzu laukā». Visi interesenti tika aicināti
pīt Budēļu cepures Bārbeles pagasta zemnieku
saimniecības «Roņi» rudzu laukā, kas ilggadēji
sēj rudzus, lai uzturētu latviskās augu kultūras
un atbalsta latviskās tradīcijas.
Tā kā rudzu gatavība nosakāma īsā laika posmā,
nav iespējams savlaicīgi informēt visus interesentus. Kā teica lauka saimnieks Jānis Bračka:
«Jūs ieradāties īstajā laikā, rudzi ir gatavi. Jāsāk
pļaut!»
Interesi par Budēļu cepuru darināšanu izrādīja
biedrības «Jaunatne smaidam» Brīvprātīgā
darba nometnes «Pirts tradīcijas» jaunieši, kas
atzinīgi novērtēja latviskās tradīcijas. Jaunieši
noskatījās īsfilmu «Rudzu spēks» un devās plūkt

Kurmenē un
Skaistkalnē filmē
TV raidījumu

Folkloras kopa «Tīrums» kopā ar Brīvprātīgā darba nometnes dalībniekiem.

rudzu stiebrus. Ar lielu interesi tika pītas Budēļu
cepures. Tika nopītas 17 cepures, divi vainagi
un izgatavoti dažādi dekori no rudzu stiebriem.
Viena no uzpītajām cepurēm tiks nogādāta Vecumnieku novada Tūrisma informācijas centrā,
viena cepure, kā paldies – «Tikumi» māju saimniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu, viena z/s
saimniekam Jānim Bračkam, pārējās «dosies»
Budēļu gājienā Meteņos.
Daudzreiz mēs paši neapzināmies, cik esam
unikāli un cik senas ir mūsu tradīcijas. Pasaulē
daudzi mūs var apskaust par to, ka audzējam tik

unikālu augu kultūru – rudzus, godājam senčus
un ejam Budēļu gājienos.
Rudzu maize latvietim simbolizē mājas un,
uzturoties ilgāk prom no Latvijas, daudzi ilgojas
tieši pēc rupjmaizes garšas.
Paldies z/s «Roņi» saimniekam Jānim Bračkam, biedrībai «Jaunatne smaidam», Bārbeles folkloras kopai «Tīrums» un citiem
interesentiem!!
Monika Ozoliņa,
Biedrības «Zemgales Mantojums»
komunikācijas speciāliste

aidījuma producente/režisore Ilze Lasmane – Brože atklāj, ka raidījuma mērķis ir
izzināt Latvijas visdažādākos nostūrus.
Jāmin, ka sižeta centrā ir upe, mūsu novadā – Mēmele. Raidījuma mērķauditorija ir jaunieši, tāpēc galvenie varoņi ir divi jaunieši, kuri ceļo kopā ar suni. «Pirmo reizi Latvijas
televīzijas vēsturē vienā no galvenajām lomām
ir suns,» iepazīstina I. Lasmane – Brože. Jaunieši
ceļo un iepazīst visu, kas saistīts ar upi, tās floru
un faunu, apkārtesošo kultūrvēsturi, apdzīvoto vietu cilvēkus, vidi, industriālo mantojumu.
Šajā sērijā esošie dalībnieki zīmēja. Producente
atzīst, ka zīmēšana ir brīnišķīgs veids kā pavadīt
laiku. Šādi tiek vairāk laika veltīts vietai, kurā cilvēks atrodas, jo fotografējot netiek pievērsta tik
pastiprināta uzmanība dažādu objektu izpētei,
bet zīmējot gan.
Pievakarē raidījuma dalībnieki devās uz laivu
nomu «Lutauši», kur tos sagaidīja viens no labākajiem Latvijas šefpavāriem Dzintars Kristovskis,
pasniedzot gardu zivju zupu. Tur dalībnieki labi
pavadīja laiku un arī pārnakšņoja, lai nākamajā
rītā pa upi dotos uz Skaistkalni filmēt nākamo
raidījuma sēriju. Tur jaunieši iepazina Skaistkalnes Romas katoļu baznīcu un dabas fenomenu – karsta kritenes.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Burvīgā un siltā 27. jūlija pievakarē skaisti
rietošā saule Vecumnieku novada ļaudis
vilināja ārpus savām dzīvesvietām. Ja kāds
devās cauri Bārbelei, tad noteikti nevarēja
pabraukt garām Bārbeles estrādei, jo tā, saules
un gaismekļu apspīdēta, cauri koku stumbriem
un galotnēm slējās tik grezni un spoži, ka
uzrunāja ikvienu garām gājēju vai braucēju.

orientēšanos Bārbeles pagasta
centrā, kā arī iepazīstināja ar
jauniešu māju. Pagājušajā gadā
Bārbeles apkārtne tika iepazīta
ejot pārgājienā.
Pēc ekskursijas notika iestiprināšanās un skaņas mēģinājumi un gatavošanās koncertam.

ur notika 3. kapelu saiets, cilvēki pulcējas,
lai satiktos, labi pavadītu laiku un baudītu
priekšnesumus.
Kapelu saiets notika jau trešo gadu pēc
kārtas, nu jau to var dēvēt par tradīciju
Bārbelē. Idejas autori saietam ir Bārbeles kapelas
«Savējie» dalībnieki. Kā jau bārbelieši, viņi vienmēr vēlējušies popularizēt gan Bārbeles pagastu,
gan Vecumnieku novadu. Ilgi nedomājot tika nolemts rīkot kapelu saietu, jo dejotājiem ir sadanči
un amatierteātra dalībniekiem ir teātra dienas,
tad kāpēc gan kapelām nevarētu būt savs saiets?
Lauku kapelas būtība ir kopīgi muzicēt un
dziedāt par prieku sev un citiem. Vasaras laiks
kapelām ir aizņemts, tāpēc kapela «Savējie» ir
pateicīgi par to, ka citas kapelas atrod laiku, lai
atbrauktu uz Bārbeli un sniegtu savus priekšnesumus. Tāpat kapelai «Savējie» ir gandarījums
pēc katra saieta, kad ciemiņi novērtē Bārbeles
skaistumu, tūrisma apskates objektus un laipno
uzņemšanu. Šie vārdi ir lielākais motivators arī
turpmāk rīkot kapelu saietus Bārbelē.

Dalās ar pašu dārgāko

T

Atkalredzēšanās prieks

Kapelas Bārbelē ieradās vēl krietni pirms
koncerta. Jau trešo gadu pēc kārtas kapelas
tika sagaidītas ap plkst. 16.00 Bārbeles tautas
namā. Atkalredzēšanās prieks pārņēma ikvienu
kapelu dalībnieku, pie kopīgas kafijas krūzes
tika izrunāti dažādi jaunumi. Pēc tam notika
kopīga ekskursija pa Bārbeles pagasta tūrisma
apskates objektiem –brīvdabas muzeju «Ausekļu
dzirnavas», Bārbeles sēravotu, Bārbeles skolu un
Bārbeles pagasta centru.
Tā kā saule lutināja un deva kārtīgu karstuma
vilni, tad šogad kapelas izlaida fiziskās aktivitātes. Pirmajā kapelu saietā Biedrība «Jaunatne
Smaidam» kapelu dalībniekiem organizēja
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Trešais kapelu saiets vieno pagastus, tautas un cilvēkus

Pasākumu atklāja Bārbeles
tautas nama vadītāja ar Oga
Mandino citātu: «Laimīgs ir
nevis tas, kurš spēj saņemt
vai dabūt, bet gan tas, kurš
spēj dot citiem, paejoties cilvēkiem pretī un daloties tajā,
kas viņiem ir». Šie vārdi tika
pamatoti ar to, ka kapelu dalībnieki dalās ar pašu dārgāko,
kas viņiem ir – mūziku.
Šajā saietā piedalījās četras
kapelas, trīs no tām bija viesi.
Pirmā kapela, kas uzstājās bija
Ciemiņus Bārbelē viesmīlīgi sagaidīja Bārbeles kapela «Savējie», kuri arī noslēdza kapelu saietu.
«Kā ir, tā ir» no Kuldīgas novada Snēpeles pagasta, tās
vadītāja Silva Zālīte. Viņi spēlēja un dziedāja
tavojuši repertuāru, kurā ietilpa arī lietuviešu
Arti Salmiņu un dziedātāju Guntu Salmiņu,
atraktīvu mūzika, kas dažiem no klātesošajiem
dziesma, par ko ļoti priecīga bija kapela no
kapela «Savējie» kopā muzicēja Tautas mūzijau pie pirmajām dziesmām lika celties kājās un
Lietuvas.
kas svētkos Staburagā, Jaunjelgavas novadā.
dejot. Viņi atminējās, kā iepazina kapelu «SaKapela «Santaka» no Lietuvas Radvilišķiem, tās
Šāda kopīga muzicēšana atsauca atmiņā
vējie». Izrādās, ka viņi bija kopā Tautas mūzikas
vadītāja Zintu Belaņiene, saietā bija ieradusies
jauktā vokālā ansambļa «Decima» laikus,
svētkos Staburagā, kur kapelām notiek skate, tur
kuplā skaitā, viņi bija atraktīvi un enerģijas pilni.
kur visi kopā dziedājuši. Kapela «Staburaga
viņiem klāt pienāca sieviete, pateicās par skaisTulkojumā latviešu valodā kapelas nosaukums ir
apvienība» spēja aizraut ikvienu klausītāju,
to dziedāšanu un uzaicināja uz kapelu saietu
divu upju sateka. Šajā dienā satikās arī divu tautu
dažām dziesmām koncerta dalībnieki no sirds
Bārbelē. Arī kapela «Kā ir, tā ir» organizē šādus
kapelas, kas bija ne tikai skaisti, bet arī izglītojodziedāja līdzi, gaisā virmoja vienotības un
saietus, tāpēc kapela «Savējie» visas auditorijas
ši. Priekšnesuma laikā radās nelielas elektrības
kopības sajūta.
priekšā tika uzaicināti uz kapelu saietu Snēpelē.
problēmas, bet tas kapelu nesamulsināja, viņi
Kad sāka satumst un un visi klātesošie bija gaKā nākamie uzstājās Bārbeles amatierteātra
priekšnesumu mācēja pasniegt augsta līmeņa
tavi dejām, kā pēdējie uz skatuves kāpa kapela
«Bārbelīši» dalībnieki, kuri gan nav kapela,
kvalitātē arī bez tās.
«Savējie», vadītāja Baiba Pētersone. Šis bija kā
bet tomēr izpildīja tautai zināmas un skanīgas
Nākamie viesi koncertā bija «Staburaga apķirsītis uz putukrējuma pirms zaļumballes.
dziesmas, protams, neizpalika arī bez kāda
vienība» no Jaunjelgavas novada, vadītāja
Kapela «Savējie» lielu paldies saka Bārbeles
joka, kas klausītājiem ļāva ne tikai baudīt
Diāna Austra Vaice. Interesantus faktus par šo
tautas nama vadītājai Dacei Klipai, jo tieši viņa
sniegumu, bet lika arī nedaudz pasmieties.
kapelu atklāja kapelas «Savējie» dalībniece,
ir galvenā pasākuma organizatore, kura kapelu
Šī diena amatierteātra dalībniekiem bija īsts
skaistās balss īpašniece Ieva Mediņa: «Stabubiksta un skubina aicināt, muzicēt un būt!
izaicinājums, jo pirms kapelu saieta viņiem bija
raga apvienība arī ir mūsējie, arī savējie, jo
Alise Barkauska,
vēl divas uzstāšanās, taču viņi bija priecīgi par
3 no tiem ir tiešām mūsējie.» Ar basģitāristu
sabiedrisko attiecību
iespēju piedalīties saietā. Viņi pat bija sagaAndri Golovacki, akustiskās ģitāras meistaru
speciāliste
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Kanepenes svētki pulcē ļaudis no visas Latvijas

Bundzinieku performance Reiņa Reķa vadība pierībināja visu Skaistkalni.
Skaistkalnes pūtēju orķestris parūpējās par gājiena muzikālo pusi.

Pirmie Kanepenes svētku vēstneši ir pūtēju
orķestris «Skaistkalne», kas 1. augusta vakarā
pieskandināja Skaistkalnes pagasta Putnu un
Mēmeles ciematus.

L

ai baudītu Balto koncertu, 2. augusta vakarā cilvēki pulcējās pie Skaistkalnes tautas
nama. Pasākumu atklāja Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Āmanis, kurš pauda
prieku par Skaistkalnes sakopto vidi, dārziem, baznīcu un atsaucīgajiem cilvēkiem. «Lai
izdodas satikt tos cilvēkus, kurus tikai Skaistkalnes Kanepenē iespējams satikt!» savā uzrunā
novēlēja J. Āmanis.

Šoreiz svētki –
īpašāki un piepildītāki

Šogad Skaistkalne svinēja ne tikai Kanepeni, bet
arī savu 530 gadu jubileju, kas, kā pauž Skaistkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Skustā,
ir varens cipars cilvēka dzīvē, tomēr, ja skatās
visas pasaules vēsturē, tas ir tikai tāds niecīgs
skaitlis. 1489. gadā, kad zemi starp Mēmeles un
Iecavas upēm iznomāja Hermanim Šēnbergam,
neviens nevarēja iedomāties, ka šis ciemats
pastāvēs un ka šogad tam tiks svinēti 530 gadi.
Tajos laikos Skaistkalne bija tikai neliela vietiņa
pierobežā, kur sadūrās divas Baltijas guberņas
valstis ar interesantu internacionālo sastāvu, jo,
kā izrādās, Skaistkalnē lielākā daļa iedzīvotāji
bija ebreju tautības. Skaistkalne līdz 1925. gadam nesa Šēnbergas vārdu, tad to latviskoja un
Šēnberga kļuva par Skaistkalni.

Jālepojas ar savu dzimto vietu

Kā viena no koncerta tradīcijām ir Skaistkalnes
priestera jeb tautā sauktā tēva Jāņa Vīlaka
uzruna un klātbūtne. J. Vīlaks klātesošajiem
atgādināja, ka ir jālepojas ar savu dzimto vietu,
jo Skaistkalne ir vieta, kur sākas Latvija, sākas
skaistas tradīcijas. «Novēlu, lai šie svētki izdodas,
lai tie ir skaisti ne tikai acīm, bet arī dvēselei,»
vēlējumu izteica priesteris.
Baltajā koncertā priekšnesumus sniedza pūtēju
orķestris «Skaistkalne». Kā neatņemama koncerta sastāvdaļa ir orķestra diriģenta Jāņa Kalniņa
pelde blakus tautas namam esošajā dīķī. Tas ir
viens no visgaidītākajiem notikumiem, neatkarīgi no laikapstākļiem, tā ir tradīcija par kuru
priecīgs ir ikviens koncerta dalībnieks.
Izjustu čella spēles sniegumu sniedza čellists
Mareks Radzēvičs, viņš spēja aizkustināt publiku, klausītāji ar apbrīnu izbaudīja viņa talantu.
«Esmu ļoti priecīgs šodien šeit atrasties un ieskandināt šos 530 gadus, kas ir liels notikums,
apsveicu jūs ar to!» savu prieku par atrašanos
Skaistkalnē izteica M. Radzēvičs.
Tāpat ritmisku sniegumu skatītājiem sniedza
jauniešu deju kolektīvs «Vanadziņi».
Pēc skaistajiem un izjustajiem priekšnesumiem
koncerta dalībnieki gatavojās brīvdabas kino
seansam, izvelkot no somām pledus un iekārtojoties zālītē.

SKAISTKALNE IR VIETA,
KUR SĀKAS LATVIJA,
SĀKAS SKAISTAS TRADĪCIJAS
mazu rīta rosmi – skrējienu «Skaistkalnei 530»,
kurā piedalījās skrējēji trijās vecuma grupās. Pēc
finiša ikviens dalībnieks veldzējās ar saldējumu
un saņēma nelielu dāvaniņu – lietusmēteli, gadījumam, ja nu svētkos sāksies lietus!
Pēc nelielā skrējiena laukumā pulcējās sportiskākie iedzīvotāji no visa Vecumnieku novada,
lai dienas garumā spēlētu smilšu volejbolu, ielu
basketbolu, kopīgi komandā vilktu virvi, kā arī
piedalītos individuālajās disciplīnās – pārbaudītu
savas ožas asumu «Smaržu zinātājā», pārliecinātos par saviem spēkiem «Siena maisu mešanā»,
izmēģinātu «Zaļo sērfotāju», boulingu, pārbaudītu trāpīgumu šķīvju un šautriņu mešanā, kā
arī izmēģinātu iemaņas «Uguns pavēlniekā».

Krāšņais svētku gājiens visus vieno

Vakarā liels pulks cilvēku bija sanākuši pie Talcinieku mājām, lai dotos kopīgā svētku gājienā
«Neprātam nav gadu». Baltajā koncertā I. Skustā
aicināja koncertā esošos cilvēkus uz gājienu,
piekodinot, ka, jo trakāk saģērbšoties, jo labāk!
Gājiena dalībnieki tiešām bija pacentušies, pūlī
varēja atrast gan karali, gan pirātus, gan galma
dāmas. Skaistkalnes pūtēju orķestris «gazika»
piekabē, lēni braucot visiem pa priekšu, atskaņoja dažādas dziesmas, gājiens izvērtās krāšņs
un varens. Skaistkalnē vienotības sajūtu varēja
just ik uz stūra, gājienu vērot iznākušie cilvēki
dalībniekiem meta ziedus, sparīgi visus sveicināja, dalījās savās emocijās un priekā. Tāpat
iedzīvotāji gājienu vēroja arī no saviem māju
logiem, un viņu sejās arī bija vērojamas tik pat
pozitīvas emocijas, kā tiem, kas bija iznākuši
ārpus mājas.
Pateicību organizatoriem izteica gājiena dalībniece Līga Lipnik: «Sirsnīgs paldies visiem
organizētājiem par jaukajiem, gaišajiem un
pozitīvajiem svētkiem! Jau daudzus gadus pie-

dalāmies Kanepenes svētkos, gan kā dalībnieki,
gan kā apmeklētāji. Skaistkalne ar katru gadu
aug un attīstās. Prieks redzēt laipnos un smaidīgos dalībniekus, apmeklētājus un iedzīvotājus.
Katrs svētku apmeklētājs varēja izbaudīt svētku
pārsteigumus, it sevišķi iespaidīgs bija salūts.
Visapkārt varēja just svētku noskaņojumu.»
Pēc gājiena dalībnieki vēl pie Skaistkalnes
tautas nama vienojās kopīgās dziesmās, kuras
izpildīja orķestris un devās tautas namā baudīt
Īslīces amatierteātra «Dadži» izrādi visai ģimenei
«Kaķīša dzirnavas».

Svētdiena – kulminācijas diena

Svētdienā Skaistkalnē ierodas iedzīvotāji ne tikai
no pašu un kaimiņu novadiem, bet gan no visas
Latvijas. Kā viens no dienas svarīgākajiem notikumiem ir Kanepenes tirgus. Par Kanepenes tirgu
zināms jau izsenis, Latvijas Nacionālās bibliotēkas
digitālajā kolekcijā www.periodika.lv ir atrodama
1903. gada avīze «Balss», kur pieminēts Skaistkalnes Kanepenes tirgus vecajā drukā. Tomēr vēsture
par tirgus esību meklējama jau senāk – 1713.
gadā, kad no toreizējā Polijas karaļa Augusta II
tika saņemta atļauja rīkot gadatirgu Skaistkalnes
muižā. Nostāsti vēsta, ka Kanepene Baltijas
guberņā bijis lielākais lauku gadatirgus.
Kanepenē laicīgais vienmēr sadzīvojis ar garīgo
pasauli. Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcā
Kanepeni svin 3 dienas, no piektdienas līdz
svētdienai. Paulīniešu ordenis katrai dienai ir
iedevis citu jēgu. Piektdiena ir slimnieku diena,
kad cilvēki no visas Latvijas brauc lūgties par
savu vai tuvinieku veselību, savukārt sestdiena ir
laulāto diena. Laulāto dienā uz Skaistkalni brauc
visi pāri, kas salaulājušies Skaistkalnes baznīcā
vai citur. Šajā dienā tiek atjaunots solījums
viens otram. Svētdiena ir ģimeņu diena, kad
uz Skaistkalni brauc ģimenes no visas Latvijas.
Ģimeņu diena ir galvenā diena, kad mūki un
cilvēki lūdzas par visas Latvijas ģimenēm. Šajās
dienās Skaistkalnes baznīcā svēto misi vadīja
bīskapi no Liepājas, Rīgas un Jelgavas.
Emocijām bagāts koncerts svētdienas vakarā
Svētdienas vakarā Skaistkalnes estrādes jauno
grīdu iemēģināja un visu Skaistkalni pieskan-

dināja meiteņu vokālā grupa «Carnelian» no
Iecavas. Meitenes pašas par sevi saka: «Grupa
radīta, lai iepriecinātu!» Un tieši tas viņām
izdevās, ar skanīgajām balsīm un dažādajām
dziesmām šova «X faktors» dalībnieces iepriecināja ikvienu klausītāju. Bet meitenes nebija
vienīgās, kuras uzstājās šajā vakarā. Skanīgās
dziesmas nomainīja 8 bundzinieku aktīva un
jaudīga bungu performance Reiņa Reķa vadībā.
Ikviens jaunais bundzinieks spēja aizraut skatītājus un lika kājām bungot līdzi ritmiem. Bungu
skaņas noteikti sniedzās pat ārpus Skaistkalnes
robežām! Tas bija uzlādējošs, emocijām bagāts
koncerts!
«Kanepenes svētkus apmeklēju jau no bērnības.
Svētdiena ir diena, kad uz Skaistkalni var doties
jau rīta agrumā, iepirkties tirgū, vēlāk doties
uz koncertu un pašā vakarā baudīt deju ritmus
ballē. Šogad liels prieks bija par to, ka koncerta
mākslinieki bija tieši grupa «Carnelian», jo jau
kādu laiku vēlējos tikt uz meiteņu koncertu,
diemžēl, līdz šim tas nebija sanācis. Jāatzīst, ka
koncerts bija fantastisks, neskatoties uz vēso
vakaru. Šogad mani pārsteidza salūts, no apkārtējiem cilvēkiem dzirdēju, ka salūts Kanepenē ir
pirmo reizi, es pat teiktu, ka tas bija labāks par
simtgades salūtu!» komentāru par Kanepenes
svētkiem sniedza koncerta apmeklētāja Elizabete Marta Mašēna.
«Kanapenes svētkos atrasties gan uz skatuves,
gan skatītāju rindās, bija ļoti patīkami. Publika
smaidīja un kopējā atmosfēra bija brīva, tieši tas
ļāva izbaudīt laiku atrodoties tur, par spīti vējam
un ne tik siltajai vasaras dienai. Kanapenes svētki
man nav sveši, jo agrāk ar ģimeni katru gadu
devāmies uz lielo tirgu un es vienmēr nevarēju
sagaidīt, kad atkal brauksim uz Skaistkalni. Šogad,
diemžēl, neko citu kā koncertu neapmeklēju, taču
ticu, ka viss izdevies tikpat lieliski kā citus gadus,»
iespaidos dalījās grupas «Carnelian» dalībniece
Kristija Laura Čipena.
Pēc koncerta visi tika gaidīti uz svētku noslēdzošo
daļu – zaļumballi. Daudziem pārsteigumu sagādāja, kas nebijis – pusnaktī, paverot acis uz tumšajām
debesīm, bija vērojama grandioza uguņošana.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Neatņemama sastāvdaļa – sportošana

3. augustā Skaistkalne sportoja. Diena iesākās ar

Gājiena dalībnieki bija īpaši pacentušies un gājiens izdevās ļoti krāšņs.

Tradicionālā skrējiena dalībnieki gaida starta signālu.
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r Vecumnieku novada domes atbalstu
uz pasākumu devās arī Vecumnieku
novada politiski represēto grupiņa,
viņu tuvinieki un draugi.
Pasākuma ievaddaļa iesākās ar K.
Skalbes dzejā pausto: «Es sapni par dzimteni
pagalvī likšu….».
Pasākuma oficiālā daļa sākās ar Latvijas Politiski represēto apvienības karoga ienešanu
un kopīgu valsts himnas dziedāšanu. Kā allaž,
vispirms klātesošos uzrunāja Latvijas Politiski
represēto apvienības priekšsēdētājs Ivars
Kaļķis, aicinot ar klusuma brīdi atcerēties un
godināt represētos, kuri devušies Mūžībā,
vienlaikus atzīmējot, ka 800 represētie ir aizgājuši kopš iepriekšējā gada tikšanās. Vienlaikus
viņš pateicās likteņbiedrei, Eiropas Parlamenta deputātei Sandrai Kalnietei par vārdiem,
kas veltīti viņas vecmāmiņu piemiņai un kas
Likteņdārzā, piemiņas vietā Sibīrijas mātēm,
iekalti akmenī: «Māt, tu man dāvāji dzīvību
divreiz. Kad piedzimu un kad nenomiru badā.
Sibīrijas bērns.»
Pirmo reizi šo pasākumu Valsts prezidenta
statusā apmeklēja Egils Levits, kurš klātesošajiem uzsvēra, ka par spīti okupācijas varas
ļaunumam, represētie ir spējuši saglabāt ticību
sev un nākamajām paaudzēm. Prezidents bija
priecīgs redzēt tik daudz jaunās paaudzes cil-

Vecumnieku novada pārstāvji kopā ar Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētāju Ivaru Kaļķi.

vēku, kas, kā viņš uzsvēra, ir ļoti svarīgi, lai viņi
ieklausītos atmiņu stāstos. Vienlaikus E. Levits
izteica aicinājumu Latvijai kļūt par modernu
Ziemeļeiropas valsti. Nobeigumā prezidents
izteica vēlējumu visiem: «Lai vairojas ticība
Latvijas valstij!».
Salidojuma dalībniekus uzrunājot, Saeimas
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sacīja, ka, patei-

coties cilvēkiem, kuri izgājuši sāpju ceļus Sibīrijā,
bijis iespējams gan Baltijas ceļš, gan Latvijas
neatkarības atjaunošana.
Klātesošos uzrunāja arī Eiropas Parlamenta
deputāte Sandra Kalniete, kā arī Nacionālās
apvienības deputāts Raivis Dzintars, kurš
bija ieradies kopā ar jauniešiem no vasaras
semināra, ar apsolījumu kopā turēt dzīvu

Saulainā 5. augustā pēcpusdienā Vecumnieku
novada Valles pagasta «Zvanītāju Bukās» –
aktieru Amtmaņu muzejā notika gadskārtējais
svinīgais pasākums par godu Alfrēda
Amtmaņa-Briedīša dzimšanas dienas atcerei.

S
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Piemiņas sarīkojums – jau 17. reizi

«Mazūdros»
ne tikai dejo!
17. augustā Valles pagasta «Mazūdros» pulcējās Valles Saieta nama dejotāji gadskārtējā
sezonas noslēguma pasākumā.

Š

arīkojuma aizsākumi meklējami 1985. gadā ar Latvijas Nacionālā teātra ilggadējā
režisora Alfrēda Amtmaņa – Briedīša 100.
dzimšanas dienas atceres svinībām un viņa
dzimtas muzeja atklāšanu. Minētie svētki
kļuvuši atpazīstami, jo kopā pulcina gan vietējos,
gan kaimiņu pagastu ļaudis, kā arī Latvijas Nacionālā teātra māksliniekus. Arī šoreiz pasākums
bija bagātīgi apmeklēts. Pirms pasākuma dalībnieki tika aicināti uz Valles evaņģēliski luterisko
baznīcu, kur notika dievkalpojums un vijoļu dueta «Violin Diivas» koncerts, kas bija veltīts šim
skaistajam notikumam.

ajā reizē dalībnieki ne tikai ļāvās dejas
priekam un dziesmu skanīgumam, bet,
pieminot Baltijas ceļa 30 gadus, roku rokā stājās virknē ceļa posmā, ko neiekļāva
600 kilometrus garajā ķēdē 1989. gadā.
Patriotiskas un sirdij svētas sajūtas mūzikas «Atmostas Baltija» pavadījumā baudīja gan tie, kuri
Baltijas ceļu pieredzējuši un tajā piedalījušies,
gan tie, kuri paši to īsti neatcerās, kā arī tie,
kuri vēl tolaik nebija dzimuši. Tēvs atkal satvēra
sava, nu jau pieaugušā dēla roku, un dēls stāstīja
saviem bērniem par Latvijai tik svarīgo vēstures
notikumu.
Latvija sākas ar cilvēku, ģimeni, radiem, draugiem
un deju kolektīvu. Sadodoties rokās, ikviens var
justies piederīgs, īpašs un vajadzīgs kaut kam
lielākam, nozīmīgākam – savai valstij!
Astrīda Celmiņa

Būtiska svētku sastāvdaļa –
apbalvojuma pasniegšana

Tālāk aktieru un pasākuma apmeklētāju ceļš
veda uz netālo Amtmaņu muzeju. Kā būtiska
svētku sastāvdaļa ir apbalvojuma «Alfrēda
Amtmaņa-Briedīša prēmijas laureāts» pasniegšana Latvijas Nacionālā teātra darbiniekiem par
izciliem sasniegumiem un ieguldījumu skatuves
mākslā. Godalgu piešķir vienu reizi divos gados
ne vairāk kā 2 pretendentiem. Tradicionāli apbalvojums «Alfrēda Amtmaņa-Briedīša prēmijas
laureāts» ir to apliecinošs dokuments – Apliecinājums un naudas balva 250 eiro apmērā.
Pasākumu atklāja muzeja vadītāja Dace Anna
Zvaigzne stāstot par pasākuma vēsturi un aicinot
uz skatuves Latvijas Nacionālā teātra direktoru
Jāni Vimbu. Direktors klātesošos iepazīstināja ar
aizvadīto sezonu, sasniegumiem. Viņš atzina,
ka pagājušais gads Nacionālajam teātrim ir bijis
nozīmīgs un notikumiem bagāts. Teātris nosvinējis savu 100. sezonu diži, raženi un krāsaini.
«Es uzskatu, ka latvietis ir dažāds un mums,
kā Latvijas Nacionālajam teātrim, ir jābūt tieši
tādam pašam kā latvietim – dažādam,» atklāja
J. Vimba. Teātra aktieri, tāpat kā iestudētās lugas
un skatītāji, ir dažādi, tāpēc arī vērtējums spēj
būt dažāds, bet, kas vienam nepatīk – otram patīk.
J. Vimba atzina, ka lielākais gandarījums pēc
izrādes ir skatītāju aplausi.
«Man gribas cerēt, ka šis nav pēdējais gads un,
ka šeit mēs brauksim vēl un vēl,» runas noslē-

tautas atmiņu, novēlot: «Lai laimīga un droša
Latvija!».
Tradicionāli klātesošos sveica arī pasākuma
namatēvs – Ikšķiles novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs Indulis Trapiņš.
Šogad salidojumā piedalījās arī starptautiskās
politiski represēto personu asociācijas INTER
ASSO prezidents Dr. Volfgangs Kristians Fuks
no Vācijas, kurš bija gandarīts par Valsts prezidenta klātbūtni šādā pasākumā un atzīmēja,
ka brīvība nav nekas pašsaprotams, tā bija jāizcīna. Uzrunas noslēgumā klātesošos aicināja:
«Neļausim apklust upuru balsīm!».
Salidojuma dalībniekiem koncertu sniedza
mūziķu apvienība «Tev tuvumā» ar tautā pazīstamu mūziķu Marta Kristiana Kalniņa, aktrises
Ilzes Ķuzules-Skrastiņas un citu mākslinieku dalību, bet saviesīgajā daļā spēlēja grupa «Opus
C» no Jelgavas ar solistu Vitāliju Upenieku.
Pasākuma laikā bija iespēja par ziedojumiem
iegūt Latvijas Politiski represēto apvienības
izdoto Dzintras Gekas jaunāko grāmatu «Skola
Sibīrijā» (grāmatu pārlapot var Vecumnieku
pagasta muzejā).
Paldies Vecumnieku novada domei par atbalstu
un iespēju piedalīties šajā pasākumā, paldies
Vecumnieku pagasta muzeja vadītājai Rita
Kovalai par sagādātajiem krēsliem, kafiju un
našķīšiem, paldies autobusa šoferītim Andrim
Zālītim.
Prieks par iespaidiem bagāto un saturīgo pasākumu. Uz tikšanos nākamajā salidojumā!
Valda Larionova,
politiski represētā persona

Apbalvojuma pasniegšana Latvijas Nacionālā teātra darbiniekiem un māksliniekiem ir neatņemama svētku sastāvdaļa.

gumā cerību pauda Nacionālā teātra direktors.
Godinot tautas skatuves mākslinieka, režisora
Amtmaņa-Briedīša piemiņu, prēmiju pasniegt
tika aicināts Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals. Viņš teātrim
novēlēja nenolaist savu augsto latiņu un turpināt
priecēt skatītājus.
Apbalvojumu saņemt tika aicināta aktrise,
režisore, kura pagājušajā sezonā ir mīlējusi
visstiprāk – Marija Bērziņa. Aktrise atzina, ka
šodien viņa mulsināta jau otro reizi, jo pirms
Amtmaņa-Briedīša balvas viņa saņēmusi arī
Antas Klints gredzenu par spilgtāko mīlētājas
lomu. Tāpat viņa skaidri zina, ka šis ir stāsts
par mīlestību, jo tapt mīlētam no savējo un
skatītāju puses ir skaistākais, ko aktieris savā
mūžā var vēlēties. «Domājot par mīlestību,
man iešāvās prātā viena definīcija, ja mēs
vispār pieļaujam, ka mīlestību ir iespējams definēt – mīlestība ir savu robežu paplašināšana
sevis vai cita garīgās izaugsmes vārdā. Es solos
turpināt sevi pilnveidot sevis un jūsu garīgās
izaugsmes vārdā,» solījumu deva M. Bērziņa.
Aktrise nevienam nenovēl izlūgties un pieprasīt

mīlestību, bet viņa vēl to saņemt un dot.
Otrs apbalvojuma saņēmējs bija ilggadējs Nacionālā teātra aktieris, kurš izrādēs spīd ar savu
humoru, talantu, darba spējām un pašatdevi – Jānis
Skanis. Viņš pateicās par grandiozajiem aplausiem un skatītājiem sniedza īstu teātra runas
baudījumu.
Turpinājumā skatītājus gaidīja muzikāls pārsteigums no Nacionālā teātra aktieriem -Raimonda
Celma, Agneses Cīrules un Mārča Maņjakova.
Viņu muzikālo pavadījumu spēlēja muzikālās
daļas vadītājs, maestro Valdis Zilveris. Aktieru
spēkos bija iekustināt publiku, cilvēki dziedāja
līdzi dziesmām un līgani kustējās mūzikas pavadījumā.
Pēc koncerta visi devās uz muzeja pagalmu
vērot, kā Latvijas Nacionālā teātra direktors un
abi apbalvojuma saņēmēji iestādīja jasmīna
krūmus.
Pēc jasmīnu stādīšanas daudzi no klātesošajiem
izmantoja iespēju aprunāties un nofotografēties
kopā ar aktieriem.
Alise Barkauska,
sabiedrisko atiecību speciāliste
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Politiski represētie no visas Latvijas sestdien,
2019. gada 3. augustā, tikās ikgadējā salidojumā Ikšķiles brīvdabas estrādē. Šis bija
jau 21. salidojums.

FOTO NO V. LARIONOVAS PRIVĀTĀ ARHĪVA

Politiski represēto personu salidojums Ikšķilē

Pieminot Baltijas ceļa 30 gadus, visi roku rokā stājās garā
ķēdē.

10 Kultūra

2019. gada augusts

No 2. līdz 4. augustam Ventspilī norisinājās
19. Starptautiskais ziedu paklāju festivāls.
Festivāla devīze skanēja – «Ziedu melodijas»
par godu jaunās koncertzāles «Latvija»
atklāšanai Ventspilī.

Tuvojas rudens, ražas novākšanas laiks, un
demonstrējumu laukā pavasarī iesētā labība un
iestādītie kartupeļi ir nobrieduši. Kopīgiem spēkiem
labību liksim zirga vezumā un vedīsim to izkult,
kartupeļus sašķirot un kukurūzu sasmalcināt.
Svētku apmeklētāji varēs iepazīt rudens lauku
darbus gan demonstrējumu laukā, gan muzeja
plašajā teritorijā. Dažādu amatu meistari no visas
Latvijas, izmantojot savus un muzeja darba rīkus,
ļaus ielūkoties daudveidīgajos mājsaimniecības un
lauksaimniecības darbos, kā arī piedāvās iespēju
izzināt senču gudrības un tikumus, atklājot sava aroda noslēpumus. Varēs iemēģināt roku māla trauku
izgatavošanā, metāla izstrādājumu veidošanā, koka
priekšmetu veidošanā, linu apstrādē un citos darbos.
Entuziasti no Baldones rādīs meistarklasi labības
pļaušanā ar izkaptīm.
Pļaujas svētkos tvaika dampja «Ruston Proctor» spēks tiks pielietots kuļmašīnas «IMANTA»
darbināšanā. Dzirnavās ar ūdens spēku tiks malti
graudi, gatavotas grūbas un putraimi.
Brīvdabas muzejā kopš iepriekšējiem «Pļaujas
svētkiem» ir pārvesta un atjaunota guļbaļķu ēka ar
senu vēsturi – Maizes māja, tajā mājvietu radusi,
ar malku kurināma, maizes krāsns.
Demonstrējumu laukā un Ausekļu dzirnavu
sētā, izzinot un mācoties seno arodu prasmes,
vienlaicīgi varēs baudīt kultūras programmu, kuru
atveduši līdzi tuvāku un tālāku novadu mākslinieki.
Dejot prieku rādīs Neretas novada vidējās paaudzes deju kolektīvs «Sēļi» un eksotisko deju grupa
«Amira Nur» no Iecavas. Svētkus kuplinās atraktīvu
Latgales jauniešu kapela «Augusti» no Līvāniem.
Īpašie viesi – šlāgergrupa «Tēva nams» no
Limbažiem – svētku noslēgumā aicinās uz koncertu
pie Trīnes klētiņas.
Iestiprināšanās no lielā putras katla, ar malku
kurinātā maizes krāsnī ceptiem pīrāgiem un saimnieču gatavotiem našķiem. Laivošana, izbraukumi
zirga mugurā un atrakcijas bērniem! Amatniecības
darinājumu svētku tirdziņš!
Aicinām ikvienu seno amatu pratēju, amatnieku un citus interesentus 7. septembrī būt svētku
dalībnieku pulkā (pieteikties pa tālr. 29197412,
26396878).
SVĒTKU PROGRAMMA:
 Plkst. 11 – svinīga svētku atklāšana un karoga
pacelšana;
 No plkst. 11:30 visas dienas garumā – seno
lauksaimniecības un mājsaimniecības darbarīku,
tehnikas un arodu demonstrējumi;
 Plkst. 11:30 – 12:30 – demonstrējumu lauks
(labības pļaušana, kūlīšu siešana, kartupeļu rakšana, zemes aršana);
 Ausekļu dzirnavu sētā:
Plkst. 12:30 – labības kulšana ar spriguļiem,
12:50 – labības tīrīšana, zirņu šķirošana,
13:00 – labības kulšana – tvaika dampja
spēku darbinās kuļmašīnu «Imanta»,
13:00 – svētku maltīte no lielā putras katla,
13:30 – kartupeļu un graudu šķirošana,
14:00 – graudu malšana, grūbu un putraimu
veidošana ūdens dzirnavās,
14:30 – kukurūzas smalcināšana,
15:00 – Loterija,
16:00 – 18:00 spēlē šlāgergrupa «Tēva nams».
 Starp tehnikas demonstrējumiem varēs ielūkoties, izzināt un iemēģināt roku dažādu jomu
amatnieku arodos.
 Svētku laikā seno automobiļu Moskvič M-401
salidojums.
 Maizes mājas iesvētīšana un atklāšana.
Ieejas maksa svētkos: bērni (7 – 18 g.) – 2,00 eiro;
pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām – 4,00 eiro;
pieaugušie – 5,00 eiro; Latvijas Goda ģimene (viens
pieaugušais, viens un vairāk bērni) – 6,50 eiro; Latvijas
Goda ģimene (divi pieaugušie, viens un vairāk bērni) –
11,00 eiro, uzrādot derīgu 3+ karti.
Atbalsta: Vecumnieku novada dome;
Kanoenoma.lv, Z/S «Silavēji».

P

asākumam savu dalību bija pieteikušas
24 komandas no 4 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas. Vecumnieku
novadu pārstāvēja 2 komandas.

Jauniešu konkurencē startēja komanda «Vecumnieku juniori» – Elīza Līva Vētra, Vita Kalniņa,
Čelsija Viktorija Gerika, Everita Žeire, Linda Libere,
Anastasija Kovaļkova. Jaunās floristes veidoja ziedu
paklāju ar nosaukumu «Skani» – no ziediem, lapām
un sūreņu kātiem tapa ērģeļu prospekts. Meitenes
savā darbā pielietoja spraušanas, duršanas, locīšanas, pīrsingošanas tehniskos paņēmienus. Darbs
bija ieturēts rozā, zaļos un sārtos toņos. Rezultātā
izcīnīta 2. vieta jauniešu grupā, bet kopvērtējumā
ar pieaugušo komandām – 4. vieta.
Pieaugušo komanda 5 cilvēku sastāvā – Ineta
Kanna, Līga Lauriņa, Solvita Kozlovska, Gundega
Kruglova, Kristīne Kuzma, veidoja darbu ar nosaukumu «Balsis». Cītīgi strādājām jau mājās, radot
lapu atlējumus, ar kuriem veiksmīgi papildinājām
paklāju, panākot tā īpašo raksturu. Mūsu paklājs
iznesa Latvijas pļavu un dārzu kolorītu, krāsojoties
pelēki violetos toņos. Saņēmām negaidīti daudz

Vecumnieku floristes – 8. vietas ieguvējas pie darba «Balsis».

pozitīvu vārdu un atsauksmju no skatītājiem.
Žūrija mūsu darbu novērtēja kā 8. labāko.
Festivāla goda pjedestālu aizņēma viesu
komandas. Pirmās divas vietas – Igaunijas floristiem, savukārt trešo vietu ieguva dalībnieki
no Sanktpēterburgas Krievijā.
Vissirsnīgāko paldies sakām mūsu šoferītim

Ivaram Drezovam par profesionālu darbu un
palīdzīgu roku!
Paldies Vecumnieku novada domei, īpaši Aigai Saldābolai par transportu, atsaucību un sapratni!
Līga Lauriņa,
LAK florista amata meistare,
Vecumnieku floristikas studijas vadītāja

Stelpes Teātra svētkos iepazīst
dažādas laimes formulas
FOTO – ALISE BARKAUSKA

Ausekļu dzirnavu muzejs
7. septembrī
aicina interesentus izjust Zemgales
sētas sadzīvi un rudens lauku darbus.

FOTO NO FLORISTU ARHĪVA

Floristi starptautiskajā festivālā

Nacionālā teātra aktrise I. Burkovska nesavtīgi dalījās savā pieredzē.

Saplūstot teātrinieku smiekliem Stelpes
skolas pagalmā, sākās teātru pasākums
Stelpē. Ierodoties ciemos pie draugiem, sirdi
vienmēr silda mīļas, gaišas sajūtas.

M

elodiju atminēšana no teātra izrādēm bija pirmais pārbaudījums
durvju priekšā, kuru vadīja Stelpes amatierteātra vadītāja Māra
Lagzdiņa.

Meistarklasē gūst vērtīgas atziņas

Tālākais ceļš veda uz skolas zāli, kur visus
dalībniekus uz meistarklasi gaidīja Nacionālā
teātra aktrise Indra Burkovska. Māksliniece
meistarklasē pašdarbniekiem sniedza vērtīgas
pamācības. Ikviens dalībnieks ieguva zināšanas
par galvenajiem aktiera uzdevumiem uz skatuves, sadarbības prasmēm, stāsta veidošanas
pamatprincipiem. «Teātris būtībā ir visa dzīve,
ne tikai esot uz skatuves, bet arī goda viesu
sagaidīšana un pat svētdienas brokastis kopā
ar ģimeni,» atzina I. Burkovska.
Meistarklases laikā tika izspēlēti dažādi vingrinājumi, kuru rezultātā dalībnieki guva atziņu, ka pamatu pamats ir aktiera drosme lomu «iznest», izspēlēt
uz skatuves. Arī aktiera pašdisciplīna, spēlējot teātri, ir viena no vissvarīgākajām lietām. Māksliniece
deva padomu amatierteātru vadītājiem: «Atnākot
uz mēģinājumu, atļaujiet aktieriem izrunāties,

pajautājiet, kā iet viņu bērniem, pajautājiet vai
kartupeļi norakti un tikai tad koncentrējieties uz
galveno – lugu, kura tiek iestudēta.»
Pēc meistarklases dalībniekus gaidīja garda
zupa, jo bija jāuzņem spēki pasākuma turpinājumam «Tāpat vien dziedu, vienkārši aiz laimes»,
jāmin, ka koncerta nosaukums ņemts no Māras
Zālītes daiļdarba «Pasaka par laimes kreklu», šo
dzejoli deklamēja I. Burkovska.
Koncerta sākumā visi vienojās kopīgā «Lilioma
dziesmā», zālē bija jūtams varens spēks un vienotība, kā īstā himnā katrs klātesošais piecēlās
kājās un nodevās dziesmas burvībai.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals atklājot pasākumu sacīja:
«Nedēļa pagāja teātra zīmē – svinējām Alfrēdam
Antmanim-Briedītim 134 gadu jubileju, Latvijas
Nacionālais teātris atklāja 101. sezonu, Dailes teātris uzsāka 100. sezonu, savukārt mūsu novada
amatierteātri spēlē katru gadu bez brīvdienām
un sezonas neskaita, to mēs arī novērtējam.
Cilvēks ir patiesi laimīgs, ja dara to, kas viņam
patīk, tieši to šeit redzam.»

CILVĒKS IR PATIESI
LAIMĪGS, JA DARA TO,
KAS VIŅAM PATĪK
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Pasākuma gaitā amatierteātri nopietni un nenopietni izteica savas versijas par laimi.
Kopumā piedalījās seši amatierteātri: Vecumnieku amatierteātris «Vecmuiža», Jaunsaules
amatierteātris «Laucis», Misas amatierteātris
«MIStērijA», Kurmenes amatierteātris «Kurmene» un Bārbeles amatierteātris «Bārbelīši», kā
arī Īslīces amatierteātris «Dadži».
Pasākuma vadītāja Sandra Neliusa uzsvēra, ka
liela nozīme ir draudzībai. Šo gadu laikā Vecumnieku novada amatierteātri sapazinušies arī ar
blakus novadu amatierteātriem un kļuvuši par
īstiem draugiem.
Jaunsaules amatierteātra «Laucis» vadītāja Inga
Cepure minēja, ka kārtējo reizi pierādījusies atziņa,
ka nekur nav tik labi kā pie draugiem Stelpē! «Mēs
sakām lielu paldies draugiem, kuri ik gadus veido
šo pasākumu un sagādā prieku visiem. Ikvienam
novēlam S. Gausiņas – Elksnes citātā teikto – skaitīt
zvaigznes un laimes mirkļus, un kļūt šīs laimes
miljonāriem!» pateicību izteica I. Cepure.
Īslīces amatierteātra «Dadži» vadītāja Evita Novicka atzina, ka uz šo pasākumu Stelpē viņa ierodas
jau astoto gadu. Viņa atminās, ka ik gadu braucot,
svētku sākumā vienmēr spīd saule, taču vēlāk
līst lietus, tomēr tas nekad nav svētkus sabojājis,
vienmēr pasākumā valdījis labs noskaņojums.
«Šodien bija iespēja izvēlēties, vai mēs braucam
uz Vītiņiem spēlēt, vai braucam uz Stelpi. Skaidrs
bija viens, ka tradīciju lauzt nevaram, sēdāmies
autobusā un devāmies uz Stelpi. Šeit ir feini,
jauka uzņemšana un jūtama kopības sajūta,»
atklāja E. Novicka
«Nodzīvota brīnišķi piepildīta diena. Būts kopā
ar senioru akordeonistu ansambļa «Akords»
muzikāli spilgto, krāsaino, azartisko izpildījumu
un dažādiem elpu aizraujošiem amatierteātra
priekšnesumiem. Pabūts aktrises Indras Burkovskas meistarklasē, kur cilvēkam jābūt brīvam –
dzīvam, radošam – drosmīgam. Uzdrīkstēties būt
pašam!» sajūsmu pauda Stelpes amatierteātra
«Re, mēs te!» režisore Māra Lagzdiņa.
Dalībnieku priecēja akordeonistu ansamblis
«Akords» no Saldus, arī viņi atzina, ka tik aktīva
publika viņiem ir retumis, amatierteātru kolektīvu dzīvesprieks un azarts spējis arī viņus pacelt
augstākā līmenī.
Kad vakars jau bija satumsis, un zālē tika nodziedāta
un nodejota pēdējā dziesma, amatierteātru kolektīvi atvadījās viens no otra ar siltiem apskāvieniem,
visiem bija skaidri zināms – drīz atkal tiksimies.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiesību speciāliste
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13. augustā Madonas novada Ļaudonā
Latvijas volejbola federācija (turpmāk –
LVF) sadarbībā ar vietējo pašvaldību rīkoja
Vasaras spēles volejbolā jauniešiem.

Š

ajās republikas mēroga sacensībās piedalījās arī Vecumnieku novada Domes
Sporta skolas volejbola nodaļas audzēkņi četrās vecuma grupās.
Sacensībās lieliski startēja Vecumnieku
novada pirmā komanda U15 grupā zēniem, kas
rādot ļoti saturīgu sniegumu izcīnīja 2. vietu.
Treneri Rolands Plēsnieks un Rinalds Zariņš uzteica
zēnus un priecājās, ka vasaras darbs ir bijis produktīvs. Vecumnieku novada otrajai komandai
U15 grupā 4. vieta. Trešās vietas izcīnīja U17 un
U11 zēni. Treneri bija gandarīti, ka izšķirošajās
spēlēs un svarīgākajos brīžos puiši prata viens
otru atbalstīt, izpildīt treneru norādījumus un
izcīnīt uzvaras pēdējās spēlēs, iegūstot kārotās
medaļas.
Vecumnieku sporta skolas paši mazākie volejbolisti Vecumnieku 2 komanda U11 grupā, būdami
divus gadus jaunāki par pretiniekiem, izcīnīja
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Volejbolisti izcīna medaļas LVF vasaras spēlēs volejbolā
niekam un Jānim Plūmem par audzēkņu sagatavošanu vasaras periodā. Paldies audzēkņiem
un audzēkņu vecākiem par atbalstu un sapratni!

Vecumnieku novada pirmā komanda U15 grupā zēniem, kura izcīnīja sudraba medaļas.

augsto 6. vietu 12 komandu konkurencē. Liels
prieks par mazo puišu paveikto.
Visām mūsu novada komandām pastāv iespēja
kvalificēties Latvijas volejbola federācijas rīkoto

Vasaras spēļu finālam, kas notiek Ogrē 28. augustā.
Paldies mūsu sporta skolas volejbola nodaļas
treneriem Rinaldam Zariņam, Rolandam Plēs-

13. augusta kopsavilkums Ļaudonā:
U17 zēni Vecumnieki – 3. vieta (Verners Kļaviņš,
Ralfs Ločmelis, Edijs Pīrāgs, Alekss Žukausks)
U17 meitenes Vecumnieki – 12. vieta (Undīne
Šulce, Rūta Ansone, Amanda Bartkeviča, Airisa
Cimermane)
U15 zēni Vecumnieki 1. – 2 . vieta (Mārcis Stienis,
Kristers Balcers, Krišjānis Skosa, Emīls Siljānis,
Roberts Caune)
U15 zēni Vecumnieki 2. – 4. vieta (Niks Vucāns,
Markuss Onzulis, Jānis Šukelis, Kārlis Kristers
Kreimanis)
U11 zēni Vecumnieki 1. – 3. vieta (Edgars Ročāns,
Sandis Bajars, Raitis Mičulis)
U11 zēni Vecumnieki 2. – 6. vieta (Pāvils Otomers, Edgars Vārpiņš, Edgars Kļaviņš, Tomass
Kalniņš)
Vecumnieku novada Domes
Sporta skolas
volejbola nodaļa
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Enerģiski aizvadīti sporta svētki teju visā novadā
Jūlija beigās un augustā visā novadā aktīvi
noritējušas sporta aktivitātes.

S

porta spēlēs vienmēr piedalās ne tikai
konkrētā pagasta iedzīvotāji, bet gan visa novada aktīvākie un sportiskākie iedzīvotāji, kā arī fizisko aktivitāšu cienītaji
no citiem novadiem, kuri labprāt savu
brīvo laiku pavada sportiskā gaisotnē.
Visās sporta dienās aktivitātes bija līdzīgas –
basketbols, volejbols, futbols, kā arī dažādas
individuālās aktivitātes, piemēram, šautriņu
mešana u. c.

Kurmenes sporta svētkos valda
draudzīga atmosfēra

Jūlija pēdējā sestdienā notika Kurmenes pagasta
sporta svētki. Visas dienas garumā Janas Saknes
vadībā norisinājās III Kurmenes bērnu sporta
svētki, un mazākajiem sporta svētku apmeklētājiem bija iespēja priecāties piepūšamajās
atrakcijās. Pēc aktivitātēm visi bērni saņēma
nopelnītās medaļas un konfektes.
Vislielākā konkurence Kurmenes pagasta sporta
svētkos bija basketbolā 3:3. Savus spēkus pierādīja un savā starpā sacentās 12 komandas. 1. vietas
ieguvēji komanda «Cīruļi 3» atzina, ka basketbolā izdevies pārsteigt pašiem sevi, ierindojoties
rezultātu tabulas augšgalā, jo ikdienā neviens no
komandas basketbolu gandrīz nemaz nespēlē.
«Uzvarēt palīdzēja sāncensības gars un 100%
atdeve!» atzina komandas spēlētāji.
Savukārt sporta veidu, kurā Vecumnieku novada
sportisti ir guvuši ievērojamus rezultātus – volejbolu, spēlēt bija gatavas 7 komandas. Spēlētājiem, kuri spēlēja tikai prieka pēc, bija kārtīgi
jāpacīnās ar jau pieredzējušiem spēlētājiem.
Kristaps Lisovskis no komandas «Cīruļi», iegūstot
1. vietu, atzina, ka «volejbolā uzvarēt mums
palīdzēja tas, ka visi spēlētāji esam labi draugi
arī dzīvē, spēļu laikā valdīja draudzīga un jautra
atmosfēra. Bija ļoti labs bloks un izcila sadarbība
ar cēlāju.»
Otro gadu pēc kārtas SIA «Kurmenes būvnieks»
pasniedza kausu labākajam volejbola spēlētājam. Šogad balvu saņēma uzvarētājkomandas
spēlētājs Kristaps Balodis. «Manuprāt, jebkurš
no komandas bija šo balvu pelnījis – visi bijām
vienlīdz labi! Mūsu komanda cīnījās godam, bija
liels prieks atkal spēlēt visiem kopā un vēl lielāks
prieks – uzvarēt!» atzina Kristaps.
Trešajā komandu sporta veidā – futbolā, azartiski
iesaistījās 6 komandas. Aktīvā futbola līdzjutēja
Lauma Vidovska novēroja, ka kurmenieši cīnījās
sīvi. Kurmenes futbolisti tikuši līdz pat pusfinālam, kur, diemžēl, izkrituši, jo tomēr citas komandas izrādījās pārākas. «Ņemot vērā, ka citu
komandu spēlētāji bija krietni vecāki un futbolu
spēlē daudz ilgāk, kurmenieši tomēr nepadevās
un cīnījās godam!» secināja Lauma.

Skaistkalnes sporta spēlēs varēja pārbaudīt savas iemaņas
«Uguns pavēlniekā».

Kurmenē individuālajās aktivitātēs vislielāko
atsaucību guva šautriņu mešana, bet bija iespēja
piedalīties arī zolītes turnīrā, pārbaudīt savus
spēkus svaru bumbas celšanā, kā arī varēja
pamēģināt izšaut ar peintbola šauteni. Lauma
Vidovska ir viena no tām, kura labprāt un aktīvi
iesaistās dažādās piedāvātajās aktivitātēs. Šoreiz viņa izmēģināja savus spēkus šaušanā ar
peintbola pistoli, iegūstot 2. vietu. «Šaušana ar
peintbola pistoli man patika visvairāk no visām
disciplīnām. Visi bijām lielā azartā. Interesanti,
ka, skatoties rezultātu tabulu, var redzēt, ka
trīs godalgotās vietas dalījām mēs – mednieku
meitas (Enija Dukāte, es un Elīna Rozēna),»
atzina Lauma.
Dalībnieki secināja, ka lielais karstums netraucēja sporta dienas norisei, taču nogurdināja gan.

Skaistkalnē interesantas
individuālās disciplīnas

Skaistkalnē sporta aktivitātes notika Kanepenes svētku ietvaros, jo 3. augustā sportoja
Skaistkalne. Rīts sākās ar rīta rosmi – skrējienu
«Skaistkalnei 530», kurā piedalījās vairāk nekā
30 skrējēji 3 vecuma grupās. Pēc finiša ikviens
dalībnieks veldzējās ar saldējumu un saņēma
nelielu dāvaniņu – lietusmēteli.
Pēc nelielā skrējiena laukumā pulcējās arī pārējie sportisti, lai visas dienas garumā spēlētu
smilšu volejbolu, ielu basketbolu, kopīgi komandā vilktu virvi, kā arī piedalītos individuālajās
disciplīnās, kas Skaistkalnē šogad bija īpaši
interesantas - pārbaudītu savas ožas asumu
«Smaržu zinātājā», pārliecinātos par saviem
spēkiem «Siena maisu mešanā», izmēģinātu
«Zaļo sērfotāju», «Boulingu», pārbaudītu trāpīgumu «Šķīvju mešanā» un «Šautriņu mešanā»,
kā arī pārbaudītu iemaņas «Uguns pavēlniekā».

Bārbelē – aktivitāšu diena

Augusta otrajā sestdienā Bārbeles pagasta parkā
un sporta laukumā notika Aktivitāšu diena. Bārbeles tautas nama vadītāja Dace Klipa stāstīja,

Valles sporta sētkos futbola spēles noslēdzās vien vēlā pēcpusdienā.

ka mazajiem apmeklētājiem diena sākās ar
bizbizmārītes un bites apciemojumu, kopā ar
bērniem tika lasīta īpašā grāmata un uzburtas
garšīgas konfektes, rotaļās tika gan dziedāts,
gan dejots. Vēlāk mazie varēja priecāties piepūšamajās atrakcijās un darboties radošajās
darbnīcās, kā arī piedalīties biedrības «Jaunatne
Smaidam» piedāvātajās sportiskajās aktivitātēs – kāpt klinšu sienā un orientēties mazajā
labirintā. «Jaunatne Smaidam» bija sarūpējuši
īpašas balvas 4 labākajiem kāpējiem klinšu
sienā – īpašus krekliņus.
Sportiskas un interesantas aktivitātes 1. Bārbeles
bērnu sporta svētkos bija sagatavojusi un vadīja
Jana Sakne kopā ar Raulu Sakni.
SIA «Pārsteigumu karuselis» darbinieki visas
dienas garumā piedāvāja dienu padarīt saldāku
ar gardo popkornu vai cukurvati, savukārt, vēl
vairāk krāsu dienai piešķīra sejas gleznojumi un
«glitter» tetovējumi.
Mazo un ne tik mazo aktīvistu dienas gaidītākais
notikums bija putu ballīte. Šogad putas bija
baltas kā sniegs, bet, kas zina, varbūt nākošgad
putas varētu būt krāsainas?
Taču aktivitāšu dienā atpūtās ne tikai mazie
dalībnieki, sporta laukumā jau no plkst. 9.30
kūsāja dzīvība un tika izcīnītas medaļas gan
futbolā, gan smilšu volejbolā.

Valles sporta dienā negaidīti daudz
dalībnieku

Līdz ar Aktivitāšu dienu Bārbelē, notika arī Valles
pagasta sporta svētki. Mazākie dalībnieki varēja
izpriecāties piepūšamajās atrakcijās, kā arī izmēģināt spēkus dažās individuālajās disciplīnās.
Valles sporta svētki bija ļoti labi apmeklēti un
komandu spēles ievilkās līdz pat vēlai pēcpusdienai, jo sportot gribētāju bija patiešām daudz.
Interesanti, ka pludmales volejbolā vīriešu
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konkurencē Vecumnieku novada volejbolistus
sīvā cīņā uzvarēja komanda «Nereta». Kā arī
par lielu pārsteigumu visiem, futbolā 1. vietu
ieguva sporta spēļu rītā izveidotā komanda
«VecMisa», kurā apvienojās spēlētāji gan no
Vecumniekiem, gan Misas. Lai gan komandas
dalībnieki nebija plānojuši spēlēt arī futbolu un
līdzi nebija paņemti speciālie apavi, lai skrienot
pa laukuma segumu neslīdētu kājas, tas nepavisam netraucēja uzvarēt jau pieredzējušākās
komandas un spēlētājus.
Valles sporta svētkos individuālajās dicpilīnās
varēja mest šautriņas, šaut ar peintbola pistoli,
izmēgināt savas spējas tāllēkšanā no vietas, kā
arī riepas mešanā tālumā.

Ar prieku piedalās sporta svētkos

Atskatoties uz aizvadītajiem sporta svētkiem,
dalībnieki atzina, ka kopumā ņemot ir interesantas individuālās disciplīnas, bet piedaloties
katros svētkos atsevišķi – individuālās disciplīnas
prasītos vairāk. Dalībnieki, kuri vienmēr ar prieku piedalās organizētajās sporta dienās, uzsvēra,
ka vienmēr ar prieku apmeklē tieši Kurmenes un
Valles sporta dienas, jo tur vienmēr esot daudz
komandas, kas sporta svētkus padara daudz
aizrautīgākus. Kā arī protams tas, ka svētki ir
labi noorganizēti un viss rit raiti uz priekšu – ir
tikai pluss.
Tie, kuriem nebija iespējas piedalīties kādās no
jau notikušajām sporta dienām, bet ir vēlme
pavadīt dienu sportiski, vēl ir iespēja paspēt uz
sporta spēlēm Stelpē 31. augustā.
Atbalstīsim sporta darba organizatoru ieguldīto
darbu un kuplināsim sporta spēles ar savu dalību! Pavadīsim dienu draudzīgā atmosfērā un
nelielā sacensību garā, noslēgsim vasaru aktīvi
un pozitīvi!
Alise Dreimane

12 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
• 6. septembrī plkst. 18.00 animācijas filma visai
ģimenei «Lielais ceļojums».
Ieejas maksa 2.50 eiro.
• 7. septembrī plkst. 11.00 bērnu rīts kopā ar
vecākiem un folkloras kopu «Tīrums».
• 12. septembrī Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieces Ineses Dreimanes veidotās izstādes
«Pēc mums vēl ilgi zeme skums» atklāšana.
Izstāde būs apskatāma līdz septembra beigām.
MUZEJĀ
• No 3. septembra muzeja darba laikā līdz pat
septembra beigām Ķekavas novadpētniecības
muzeja ceļojošā izstāde «Edgara Ozoliņa ilustrācijas».
PIE MISAS TAUTAS NAMA
• 2. septembrī no plkst. 12.00 – 16.00 «Vēl
viens JAUNAIS GADS» pirmās skolas dienas
svinības ar piepūšamajām atrakcijām un citām
aktivitātēm.
• 21. septembrī plkst. 12.00 Miķeļdienas svinības.
Plkst. 18.00 Misas tautas namā būs Baldones
amatierteātra «Sudraba nagla» izrāde Volfganga
Kolhāzes, Ritas Cimmeres traģkomēdija «Zivs
četratā», režisore Zigrīda Ezeriņa.
MISAS BIBLIOTĒKĀ
• No 1. – 15. septembrim tematiskā izstāde
«Zinību diena ir klāt!»
• 6. septembrī plkst. 17.00 mazo misenieku (līdz
5 gadu vecumam) pirmā tikšanās ar bibliotēku.
Ierašanās kopā ar māmiņu vai tēti.
• 23. septembrī – 1. oktobrim tematiskā izstāde
veltīta Miķeļdienai.
• 26. septembrī plkst. 16.00 radošā darbnīca –
ziepju gatavošana.

KURMENES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ,
PIE SARKANĀS SKOLAS
• 28. septembrī «Miķeļdiena Kurmenē».
Plkst. 12.00 apvienības «Teātris un es» piedzīvojumu izrāde bērniem «Noslēpumu sala».
No plkst. 13.00 pie Sarkanās skolas Miķeļa gardumu tirdziņš.
Plkst. 13.30 starts Kurmenes skrējienam. Pēc
skrējiena gardās rudens zupas baudīšana un
skrējiena dalībnieku apbalvošana.
«MŪRU DZIRNAVĀS»
• 7. septembrī plkst. 13.00 dzejas dienas pikniks
pie Skujenieku ozoliem, pasākumu kuplinās
mūziķis Goran Gora un draugi.
KURMENES BIBLIOTĒKĀ
• 3. septembrī plkst. 11.00 dzejas dienu pa-

sākums, tikšanās ar dzejnieku, rakstnieku un
kultūrvēsturnieku Valdi Rūmnieku.

VALLES PAGASTS

TAURKALNES BIBLIOTĒKĀ
• 12. septembrī tematiskā pēcpusdiena «Raiņa
dienas – dzejas dienas».
• No 23. – 28. septembrim Miķeļdienai veltīta
tematiskā izstāde.

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
• No 2. – 20. septembrim Zinību dienai veltīta
tematiskā izstāde «Par zaļu pat vēl zaļāks ir
mūsu skolas laiks».
• 12. septembrī dzejas dienām veltīts pasākums
«Dzeja uz trotuāra».
• No 23. – 30. septembra litarāra izstāde «Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai – 100».

STELPES PAGASTS

STELPES PAMATSKOLĀ
• 20. septembrī plkst. 14.00 animācijas filma
visai ģimenei «Lielais ceļojums». Ieejas maksa
1,50 eiro.
• 21. septembrī plkst. 19.00 Vecumnieku tautas nama amatierteātra «Vecmuiža» Andra
Niedzviedža luga «Es tevi negribēju», režisore
V. Petruševica.
• 28. septembrī plkst. 16.00 tematiskā pēcpusdiena «Es tevi satiku ceļā...» par Stelpes personībām vēsturē un mūsdienās. Par patīkamu
noskaņu rūpēsies Andris Tamanis (saksofons)
un Dzintars Morozovs (akordeons), sarunu vadīs
Aloida Baķe. Omulībai līdzi ņemt «groziņus».
• 31. augustā plkst. 10.00 Stelpes pamatskolas
stadionā Stelpes XXIII sporta svētki.
STELPES BRĪVDABAS ESTRĀDĒ
• 31. augustā plkst. 22.00 zaļumballe ar duetu
«Uzmini nu!». Ieejas maksa 3.00 eiro.
ĶĒKUTU KAPSĒTĀ
• 13. septembrī plkst. 16.00 dzejas dienu sarīkojums «..rasa ar rasaspodiņiem pieskārienu
valodā sarunājas..» /U. Auseklis/.
Piedalīsies Vecumnieku novada dzejas autori,
Vecumnieku tautas nama amatierteātris «Vecmuiža», Stelpes pagasta amatierteātris «Re,
mēs te!», sieviešu vokālais ansamblis «Nianse»,
Stelpes pamatskolas skolēni un pedagogi.
STELPES BIBLIOTĒKĀ
• No 23. – 30. septembrim apskatāma tematiskā
izstāde «Rudens saulgrieži».
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PAZIŅOJUMS
Sakarā ar PNB bankas darbības
pārtraukšanu
lūdzam neveikt maksājumus
Vecumnieku novada domes
PNB bankas kontā:
LV41 LATB 0002 2100 8995 2.
Sludinājums par pašvaldības
nekustamo īpašumu izsoli
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas
Nr. 90009115957, juridiskā adrese: Rīgas
iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts,
Vecumnieku novads, LV-3933 pārdod
atklātā pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli šādus nekustamos īpašumus:
• «Strēlnieku mežs», Skaistkalnes pag.,
kad. apz. 40800030144, izsoles sākumcena –
40000,00 EUR, nodrošinājums – 4000,00 EUR,
izsole 11.09.2019. plkst.10.00, pieteikšanās
līdz 11.09.2019. plkst.9.30.
• «Upeskrasti», Skaistkalnes pag., kad. apz.
40800050082,izsoles sākumcena - 5000,00
EUR, nodrošinājums – 500,00 EUR, izsole
11.09.2019. plkst.10.30, pieteikšanās līdz
11.09.2019. plkst.9.30.
• «Ķīļu mežs», Skaistkalnes pag., kad. apz.
40800020321, izsoles sākumcena – 2300,00
EUR, nodrošinājums - 230,00 EUR, izsole
11.09.2019. plkst.11.00, pieteikšanās līdz
11.09.2019. plkst.9.30.
• «Lejmeži», Skaistkalnes pag., kad. apz.
40800050100, izsoles sākumcena – 5300,00
EUR, nodrošinājums – 530,00 EUR, izsole
11.09.2019. plkst.11.30, pieteikšanās līdz
11.09.2019. plkst.9.30.
Ar izsoļu noteikumiem var iepazīties tīmekļvietnē www.vecumnieki.lv, kā arī klātienē
novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku
pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā.
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku
novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku
pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā,
darba dienās no plkst. 9 līdz 12.00 un no
plkst. 13.00 līdz 14.00.
Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma
iesniegšanai. Pirkuma apmaksa: tūlītēja
samaksa, samaksa divu nedēļu laikā.
Informācija par apskati pa tālr. 63976401.
Sludinājums pirmreizēji publicēts tīmekļvietnē
www.vecumnieki.lv 2019. gada 6. augustā.

Vecumnieku novada dome
(reģistrācijas Nr. 90009115957)

izsludina pieteikšanos uz
SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu
Kurmenes pagasta pārvaldē
Galvenie amata pienākumi
• Ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas
likumdošanu, normatīvo aktu prasības un
novada saistošos noteikumus, veikt sociālo
darbu, piesaistīt un sabalansēt resursus,
sniegt palīdzību ģimenēm un personām, ar
mērķi - veicināt vai atjaunot ģimenes (personu) spēju sociāli funkcionēt un radīt šai
funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
• Pieņemt apmeklētājus, novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus,
apsekot dzīves vietā.
• Identificēt, definēt klientu sociālās problēmas un noteikt sociālo problēmu cēloņus un
attīstības tendences.
• Organizēt un mobilizēt pieejamos resursus,
kā arī veicināt ģimenes(personas) līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā.
• Sociālās palīdzības jautājumu risināšanā
sadarboties ar valsts un novada institūcijām,
nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar fiziskām un juridiskām personām, veidojot
klienta atbalsta tīklu.
Amata veikšanai nepieciešamā izglītība,
zināšanas un prasmes
• Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai
akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai
karitatīvajā sociālajā darbā;
• Labas komunikācijas spējas, precizitāte
un augsta atbildības sajūta, spēja strādāt
patstāvīgi;
• Prasme veidot un saglabāt profesionālās
saites ar citiem speciālistiem;
• Pamata datorprasmes un prasme strādāt
ar biroja tehniku;
• Prasme vākt un analizēt informāciju.
Piedāvājam
• Iespēju strādāt radošā un atbildīgā darbā.
• Mēnešalgu 680 EUR (bruto).
• Sociālās garantijas.
• Normālo darba laiku.
Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves
aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt
Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29A,
Vecumniekos, Vecumnieku novada domes
Sociālajā dienestā vai sūtīt uz e-pastu ina.
jankevica@vecumnieki.lv līdz 2019. gada 11. septembrim. Uzziņas pa tālruni:
63976733, 20229567
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
līdz normatīvajos aktos noteiktā 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.

Jautājiet – mēs atbildēsim!
Saņemt atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības
darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski –
ieva.pankrate@vecumnieki.lv;
alise.barkauska@vecumnieki.lv;
alise.dreimane@vecumnieki.lv
vai pa pastu – Sabiedrisko attiecību nodaļai,
Rīgas ielā 29, Vecumniekos, LV-3933.
VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

