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Straujiem soļiem un pavisam nemanot tuvojas
2019. gada noslēgums. Tas ir laiks, kad ikviens
cenšas izvērtēt pavadītajā gadā paveikto un
sāk ieskicēt darbus nākamajam gadam.

A

rī Vecumnieku novada pašvaldība izvērtē, kas labs padevies pērn un par
ko būtu jādomā vairāk nākamajā gadā.
Izvērtējot 2019. gadā paveikto, novads
ir strādājis pietiekami ražīgi. Varbūt
nav notikuši lieli celtniecības darbi, jo valsts
šogad nav atbalstījusi pašvaldību ar kredītu
izsniegšanu, un visi darbi, kas darīti novadā, ir
veikti par pašvaldības budžeta līdzek- LAI KATRU
ļiem. Tomēr katrā
pagastā ir paveikti APCIEMO BRĪNUMS,
lielāki vai mazāki KAM TICAM
darbi – remontētas
sabiedriskās telpas, atjaunoti jumti, ielikti jauni logi, sakoptas un
ierīkotas sabiedriskās atpūtas vietas, izveidots
stāvlaukums, remontēta Jaunā ezera ūdens
pievades sistēma. Taļķes upe ir tikusi pie jaunām
aprisēm, nav aizmirsts par apzaļumošanu un puķu
dobju iekopšanu. Esam atvēruši Tūrisma Informācijas
punktu. Lai arī sabiedrībā izskan dažādi viedokļi par
tā lietderību, ceru, ka tā īsto nepieciešamību un
atdevi spēsim novērtēt tikai pēc laika. Taurkalnes
un Valles bibliotēkas ir ievērojami papildinātas ar
grāmatām un periodiskajiem izdevumiem, kas
iedzīvotājiem dos lielākas izvēles lasāmvielas iespējas. Vecumnieku vidusskolas stadions ir kļuvis acij
tīkamāks, jo ir izzāģēti krūmi un sakoptas pieguļošās
teritorijas. Par to liels paldies novada jauniešiem,
kuri aktīvi piedalījās stadiona uzlabošanā. Arī uz ceļiem ir parādījušās pirmās izmaiņas, jo esam sākuši
ceļmalu apauguma noņemšanu un grāvju rakšanu.
Lai arī tas pašreiz nenotiek lielos apjomos, jo minētie
darbi prasa lielus ieguldījumus, varu apgalvot, ka tie
turpināsies arī nākamajos gados.
Kā vienu no gada negatīvākajām ziņām varu
minēt, ka tika atteikts finansējums Vecumnieku
vidusskolas piebūvei, līdz ar to jāmeklē risinājumi, lai spētu atrisināt problēmas, kas saistītas
ar telpu trūkumu skolas vajadzībām.
Aizvadītais gads iezīmējas arī ar dažādu informāciju par jauno novadu reformu. Šajā ziņā
jautājumu ir daudz, bet diemžēl atbildes, kuras
saņemam, mums jāvērtē katram pašam.
Kopumā vērtējot aizvadīto gadu, ar pārliecību
varu teikt, ka tas bijis pozitīvs, darbīgs un atmiņā
paliekošs. Velētos, lai katrs atrod spēku, gribu un
pārliecību saskatīt pozitīvo ne tikai sevī, sev tuvajos un mīļajos, bet arī sev apkārt, sabiedrībā, valstī, pasaulē. Ikkatram novada iedzīvotājam vēlu,
lai piepildās drosmīgākie sapņi, lai katru apciemo
brīnums, kam ticam, lai rodas tas gara spēks, kas spēj
pacelt mūs spārnos un dot sirdsmieru. Lai gaiši,
mīļi Ziemassvētki un laimīgs Jaunais gads!

LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava pasniedz diplomu tūrisma konsultantei Airai Odingai par veiksmīgu dalību konkursā.

3. decembrī Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu
EDEN (European Destinations of Excellence)
nacionālajā konkursā «Veselības un labjūtes
tūrisms 2019» tika apbalvoti tā uzvarētāji.

K

onkursu organizēja Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra (LIAA), un uzvaras
laurus plūca Alūksnes tūrisma informācijas centrs ar pieteikumu «Aizsargājamo
ainavu apvidus «Veclaicene»», bet sekotāji ir Vecumnieku novada dome – «Dienvidzemgales latviskā Eko SPA šūpulis», Jūrmalas pilsētas
dome – «Ķemeru Nacionālā parka neskartās dabas pieskāriens», Tukuma tūrisma informācijas
centrs – «Jūties labi Tukuma pusē! » un Ventspils
pilsētas dome – «Ventspils».
EDEN ir Eiropas Savienības projekts, kura mērķis
ir veicināt un attīstīt tūrismu Eiropā, ievērojot
ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus. Ik gadu
dažādās tūrisma jomās tiek izraudzīti izcilākie
Eiropas galamērķi. Latvijā EDEN projektu realizē
kopš 2007. gada. Lai noskaidrotu Eiropas izcilākos
tūrisma galamērķus, konkursam katru gadu tiek
izraudzīta atšķirīga tēma, par kuru katra valsts
rīko nacionālo atlasi.

Šā gada konkursa tēma –
«Veselības un labjūtes tūrisms»

Konkursa terminu «veselības un labjūtes tūrisms» saprot tāda veida tūrismu, kura galvenais
motīvs ir fiziskā un garīgā labsajūta (t. i., sevis
palutināšana, joga, meditācija, sporta nodarbības, skaistumkopšanas procedūras, garīgās aktivitātes, uztura un detoksikācijas programmas),

ko nodrošina ar dažāda veida produktiem un pakalpojumiem (spa, pirtis, brīvā laika pavadīšanas
centri, viesnīcas, kūrorti, festivāli, kruīzi, retrīti).
Šī definīcija izslēdz «medicīnisko tūrismu», kas
ir vērsts uz medicīniskās palīdzības sniegšanu.
Vecumnieku novada Tūrisma informācijas konsultante Aira Odinga, saskatot potenciālu novadā
piedāvāto veselības un labjūtes pakalpojumu
nišā, nolēma startēt projektā.
«Konkurss tika izsludināts pavisam drīz pēc
manas stāšanās jaunajā amatā, priekšā bija
liels uzdevums: izveidot aprakstu un piedāvāt
novadu kā vienotu galamērķi, akcentējot vietējo
resursu izmantošanu, tradīciju glabāšanu un
ilgtspējīgu attīstību», atklāj A. Odinga.

MUMS NOVADĀ IR
BRĪNIŠĶĪGI, ATSAUCĪGI UN
ENTUZIASMA PILNI TŪRISMA
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI
Vecumnieku novada veselības un labjūtes piedāvājumu veidoja Latviskās dzīvesziņas caurvīts
vienots koncepts, uzsverot Bārbeles sēravota
ūdens dziedniecības vēsturisko pirmsākumu
nozīmi. Harmonizējošie pirts rituāli, slotu siešanas un dziedējošo zālīšu gudrības un godu
svinēšanas «Lielzemenēs» un Zemgales sensētā
«Everti», kā arī Ausekļu dzirnavu latviskais mantojums kopā veido kodolu, kas sniedz pilnvērtīgu
dabas, vēstures un kultūras bagātību klātbūtni.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Tūrisma informācijas konsultante secina: «Mums
novadā ir brīnišķīgi, atsaucīgi un entuziasma
pilni tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuru izloloto produktu sasaistot ar cilvēcisko sniegumu
veidojas unikāls piedāvājums.»
Lai galamērķi konkursā virzītu nākamajai kārtai, tika vērtēti dažādi atlases kritēriji, kuros
Vecumnieku novads bija jāparāda ne tikai kā
interesants un saistošs tūristam, kurā var gūt autentisku pieredzi, bet arī jāataino sadarbība starp
vietējiem ražotājiem, tirgotājiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu vienota
un ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma veidošanos.
Iepazīstas ar lieliskiem cilvēkiem
Oktobra sākumā novadā viesojās konkursa žūrija, klātienē vērtējot tūrisma potenciālu.
Žūrijas komisijas sastāvā: LIAA Tūrisma departamenta (turpmāk – TD) direktore Inese Šīrava,
LIAA TD Tūrisma produktu attīstības nodaļas
vecākā eksperte Kristīne Mickāne, LIAA TD Tūrisma mārketinga nodaļas vecākā eksperte Linda
Ziediņa-Ērgle; Eiropas izcilākie tūrisma galamērķi
(EDEN) sadarbības tīkla valdes loceklis, Biedrības
«Kurzemes Tūrisma asociācija” valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis un biedrības «Latvijas
Jaunatnes tūrisma mītņu asociācijas «Apceļo
Latviju»» prezidents Armands Muižnieks.
Noslēguma pasākumā Tūrisma departamenta
direktore I. Šīrava, pasniedzot balvu, atklāja, ka
konkursa žūrija, apmeklējot konkursam pieteiktos
galamērķus, iepazinās ar lieliskiem cilvēkiem,
kuri dzīvē īsteno brīnišķīgas idejas un rūpējas
par mūsu labsajūtu.
TURPINĀJUMS 4. LPP

2 Pašvaldībā
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks
paliek amatā
27. novembrī domes sēdē, aklātā balsojumā,
Vecumnieku novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Kovals (Zaļo un Zemnieku
savienība) saglabāja amatu ar vienas balss
pārsvaru.

I

esniegumu ar priekšlikumu atcelt no amata domes priekšsēdētāja vietnieku bija iesnieguši pieci opozīcijas deputāti no Nacionālās apvienības «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», ierosinājumā
minot, ka «Šī gada laikā Vecumnieku novada
Domes un tās Izglītības komitejas darba kārtībā nav bijuši iekļauti jautājumi, kuri liecinātu par aktīvu darbu stratēģijas īstenošanā
un liecinātu par to, ka visi stratēģijā noteiktie
mērķi tiks sasniegti. Tāpat arī nav novērojamas pārmaiņas izglītības un kultūras jomā
novadā, kuras liecinātu, ka būtu labi pārvaldītas un strādātu tā, lai iedzīvotāji saņemtu
maksimāli lielāko iespējamo atdevi atbilstoši
ieguldītajam finansējumam.»
Nacionālās apvienības deputāts Dainis Rijkuris informēja, ka iemesls šim lēmumam ir
apkopotie pārrunu rezultāti ar iedzīvotājiem
no tikšanās reizēm pagastos. Cēloņi ir vairāki:
skatoties uz darba rezultātiem, situācija, kura
tika solīta labot, ir palikusi sliktāka, darbs ar
izglītības stratēģiju nevirzās uz stratēģijā minētajiem mērķiem. Vai esam uz pareizā ceļa
stratēģijas realizēšanā?
Kā lielākā problēma tika minēta, ka pastāv komunikācijas problēma starp skolu direktoriem un
padotajiem. Vairāki deputāti iebilda, minot, ka
stratēģijas īstenošanā notiek regulāra darbība.
Izglītības komitejas vadītāja Aija Jurova (Zaļo un
Zemnieku savienība) pauda uzticību J. Kovalam,
pamatojot, ka komitejās ir produktīvi strādāts
minētā dokumenta virzībai un ieviešanai.
J. Kovals pauda pārsteigumu, ka iemesls viņa
atstādināšanai ir izglītības stratēģijas īstenošana, jo šogad vēl nav bijusi neviena izglītības
komiteja, kad netiktu skatīti jautājumi par
stratēģijas virzību, kā arī komunikācijas trūkumu nesaskata kā problēmu, jo visi jautājumi
ar jomu speciālistiem tiek izdiskutēti un kopīgi
pieņemts lēmums.
Atklātā balsojumā par domes priekšsēdētāja
vietnieka atcelšanu no amata nobalsoja septiņi
deputāti – Jānis Kalniņš, Mārtiņš Mediņš, Vēsma
Petruševica, Dainis Rijkuris, Diāna Ruģele (Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei
un Brīvībai/ LNNK»), Māris Āķis, Iveta Lavrinoviča (Latvijas Reģionu Apvienība). Pret domes
priekšsēdētāja vietnieka atcelšanu no amata
bija astoņi deputāti – Anna Balgalve (Latvijas
Reģionu Apvienība), Jānis Bračka (Zaļo un
Zemnieku savienība), Roberts Cešeiko (Latvijas Reģionu Apvienība), Aija Jurova (Zaļo un
Zemnieku savienība), domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš (Latvijas Reģionu Apvienība),
Jānis Kovals (Zaļo un Zemnieku savienība),
Anita Smilškalne (Latvijas Reģionu Apvienība), Dagmāra Venclova (Zaļo un Zemnieku
savienība).
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
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Domes sēdes apskats
27. novembra Domes sēdes darba kārtībā
tika izskatīti 24 jautājumi un 2 papildjautājumi.

Domes sēdē apstiprināti grozījumi Vecumnieku
novada Domes 2019. gada 22. maija saistošajos
noteikumos Nr. 5 «Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti».
Veikti šādi grozījumi: Papildu pabalstam personai atmaksā katafalka pakalpojumus saskaņā
ar pakalpojuma sniedzēja rēķinu, nepārsniedzot 100 eiro. Papildināts pabalsts aizbildnībā
esoša bērna ēdināšanas izdevumu segšanai no
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes. Tiesības
saņemt pabalstu ir aizbildnībā esošam bērnam,
kuram ar Vecumnieku novada bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, kā arī bērnam
no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes, kurš
apmeklē citā pašvaldībā izglītības iestādi un
kura mācību laikā nodrošina ēdināšanu. Bērnam
no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ēdināšanas izdevumi tiek segti līdz laikam kamēr
ir spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
statuss. Pabalstu, pamatojoties uz saņemto
rēķinu par pakalpojuma sniegšanu, pārskaita
pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu attiecīgā izglītības iestādē. Vienas dienas
ēdināšanas pabalsts vispārizglītojošajā skolā
nepārsniedz 2 eiro, bet profesionālās izglītības
iestādē nepārsniedz 3 eiro.

ka» ar 2019. gada 31. decembri, bet bibliotekāra
amata vietu likvidēt ar šā gada 27. decembri, ja
saņemts Latvijas Bibliotēku padomes atzinums,
kurā Bibliotēku padome neiebilst pret bibliotēkas likvidēšanu.
Bibliotēka atrodas ēkā, kurā Vecumnieku novada
Dome, vienojoties ar biedrību «Kalna svētību
kopiena» par īpašumu tālāku izmantošanu,
pārņēma nekustamos īpašumus un nodeva
biedrībai bezatlīdzības lietošanā 2017. gada
janvārī. Nododot īpašumus, Dome vienojās ar
biedrību par Umpārtes bibliotēkas turpmākās
darbības kopīgu nodrošināšanu.
Šā gada 17. jūlijā tika saņemts biedrības «Kalna
svētību kopiena» paziņojums par noslēgtā Līguma vienpusēju izbeigšanu ar šā gada 19. oktobri.
Vecumnieku novada Dome pieņēma lēmumu
par līguma izbeigšanu ar biedrību «Kalna svētību
kopiena» un īpašumu nodošanu bez atlīdzības
valsts īpašumā, līdz ar to, bibliotēkas darbība
līdzšinējās telpās turpmāk nav iespējama. Citu
telpu, kuras varētu tikt izmantotas bibliotēkas
izvietošanai Umpārtē, pašvaldības rīcībā nav.
Vecumnieku pagasta teritorijā darbojas vēl 3
bibliotēkas, Umpārtes iedzīvotājiem tuvākās
bibliotēkas: 9,5 km attālumā Vecumnieku bibliotēka, 9,6 km attālumā Valles bibliotēka un 10,5
km attālumā Stelpes bibliotēka.
Umpārtes bibliotēkas krājuma nodošanu citām
ieinteresētajām bibliotēkām organizē Bauskas
reģiona galvenā bibliotēka, saskaņojot to ar
pašvaldību.

Apstiprina «Sporta laureāta»
nolikumu

Atbalsta grāmatas
izdošanu

Veikti grozījumi saistošajos
noteikumos par pašvaldības
pabalstiem

Sēdē tika apstiprināts nolikums, kas nosaka
kārtību, kādā Vecumnieku novada Dome rīko
konkursu «Vecumnieku novada sporta laureāts
2019». Konkurss tiek rīkots, lai noskaidrotu un
apbalvotu Vecumnieku novada labākos sportistus, komandas un treneri, kā arī personas, kuras
veicinājušas sporta attīstību. Konkursa mērķis
ir motivēt sportistus startiem sacensībās un
rezultātu izaugsmei, kā arī informēt sabiedrību
par sportiskajiem sasniegumiem 2019. gadā.
Pretendentu izvirzīšana notiks līdz 2020. gada
9. janvārim.

Slēgs Umpārtes bibliotēku

Domes sēdē nolēma likvidēt Vecumnieku novada Domes struktūrvienību «Umpārtes bibliotē-

10. decembrī Domes sēdes darba kārtībā
skatīti trīs jautājumi.

Piešķir dotāciju Vecumnieku novada
Domes Valles pašvaldības aģentūrai

Domes sēdē skatīts jautājums par dotācijas
piešķiršanu Vecumnieku novada Domes Valles
pašvaldības aģentūrai. Vecumnieku novada
Domē saņemts Valles pašvaldības aģentūras
iesniegums, kurā lūdz kompensēt radušos zaudējumus par 2019. gada ūdenssaimniecības pakalpojumiem Kurmenes, Skaistkalnes un Bārbeles pagastā. Nolēma piešķirt dotāciju 20150,71
eiro apmērā iestādes darbības nodrošināšanai.
Tika skatīts arī jautājums par ūdens un kanalizācijas tarifu piemērošanu pagastos, kurus
apkalpo Valles pašvaldības aģentūra. Nolēma
sagatavot izskatīšanai šā gada 27.decembra
Domes sēdē saistošo noteikumu projektu par
vienota Valles pašvaldības aģentūras ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa apstiprināšanu Skaistkalnes, Bārbeles, Kurmenes, Stelpes
un Valles pagastā – 2,87 eiro (bez PVN) (t.sk.
ūdensapgāde 1,25 eiro (bez PVN), kanalizācija
1,62 eiro (bez PVN)).

Pauž viedokli par likumprojektu
«Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likums»

Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas
(ATR) komisija lūgusi Latvijas pašvaldībām
domes lēmuma formā izteikt savu viedokli par
plānoto reformu. Vecumnieku novada Dome, nodrošinot iedzīvotāju pārstāvniecību, ir sagatavojusi viedokli par likumprojektu «Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likums».
Lēmumprojektā izklāstītas aktuālākās prob-

Domes sēdē tika piešķirts līdzfinansējumu 560
eiro apmērā rakstnieces Ginas Viegliņas-Vallietes grāmatas «Atradenes stāsti» izdošanai.
Vecumnieku novada domē tika saņemts G. Viegliņas-Vallietes iesniegums un apgāda «Jumava»
piedāvājums, kurā lūdz atbalstīt grāmatas «Atradenes stāsti» izdošanu.

Finansiāli atbalsta
folkloras kopas dalību
festivālā Indijā

Domes sēdē tika piešķirts finansiāls atbalsts 200
eiro apmērā folkloras kopas «Tīrums» dalībai
starptautiskajā folkloras festivālā Indijā, Ņūdelī
no 2. līdz 8. decembrim.
Folkloras kopas «Tīrums» vadītājs Raimonds
lēmas situācijai, ja Vecumnieku novads tiks
pievienots Bauskas novadam. Tajā minēts, ka
Vecumnieku novada pašvaldība, izvērtējot ATR
piedāvāto modeli, nesaredz, ka nākotnē tas
varētu uzlabot Vecumnieku novada pašvaldības ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju.
No Vecumnieku novada pašvaldības izveidošanas brīža, pašvaldība pati ir noteikusi tās
ekonomiskās attīstības mērķus un virzienus,
tos saistot ar pašvaldības attīstības un investīciju plānā paredzēto. Apvienojot Vecumnieku
novada pašvaldību ar Bauskas novadu, pastāv
pamatotas bažas, ka Vecumnieku novada
noteiktie sevišķi svarīgie attīstības mērķi
vairs nebūs prioritāri. Tas kavēs Vecumnieku
novada pašvaldības administratīvās teritorijas
attīstību turpmākajos gados tā, kā tas ir plānots
saskaņā ar pašvaldības attīstības plānošanas
dokumentiem.
Nolēma atzīt likumprojektu «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums», esošajā redakcijā, par nepietiekami apspriestu un pamatotu
un aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās
reformas komisiju nodrošināt «Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma» 7.panta
pirmajā daļā noteikto iedzīvotāju interešu ievērošanu.
Tika nolemts arī aicināt Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju vispusīgi
un pēc būtības izvērtēt Vecumnieku novada
turpmāko iespējamo administratīvās teritorijas attīstības modeli, saglabājot to kā
patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo
teritoriju.
Ar sagatavoto lēmumprojektu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv sadaļā
Domes un komiteju sēdes – Lēmumi.
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Vimba iesniegumā informē, ka šī ir pirmā reize,
kad festivālā piedalīties ir uzaicināta arī Latvija.
Uzaicinājums saņemts no Indijas vēstniecības
Zviedrijā pirmā sekretāra ar nosacījumu, ka
folkloras kopa tiks pārstāvēta ar mazu dalībnieku skaitu.

Piešķir līdzfinansējumu
Vecumnieku baznīcas
dalībai projektā

Vecumnieku ev. lut. draudzei piešķirts līdzfinansējums 4972.80 eiro apmērā projekta «Vecumnieku baznīcas logu un durvju restaurācija»
realizēšanai, ja projektu apstiprina biedrība
«Bauskas rajona lauku partnerība».
Projektu konkursu izsludinājusi biedrība «Bauskas
rajona lauku partnerība» Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma 19.2. «Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju» – aktivitātē «Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas». Viena atbalstāmā projekta maksimālā attiecināmā izmaksu summa 50 000 eiro.

Apstiprina saistošos
noteikumus

Domes sēdē tika nolemts izdot Vecumnieku
novada Domes saistošos noteikumus «Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo
māju palīgēkām 2020.gadā».
Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa
slogu Vecumnieku novada iedzīvotājiem, veicinātu teritorijas attīstību un sakārtotību, kā arī
ņemot vērā, ka daudzos gadījumos Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā
reģistrētie dati par dzīvojamo ēku palīgēkām
pilnībā neatbilst dabā esošajam stāvoklim, un,
lai arī turpmāk īstenotu pašvaldībām piešķirtās
tiesības nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanā, izstrādāti jauni saistošie noteikumi 2020.
taksācijas (kalendārajam) gadam. Saistošie
noteikumi noteic, ka Vecumnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2020. taksācijas (kalendārajā) gadā ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas dzīvojamo māju
palīgēkas. Noteikumi tiek piemēroti visā Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā
un attiecas uz nekustamā īpašuma nodokļu
maksātājiem.

Pieprasīs aizņēmumu projekta
īstenošanai

Domes sēdē tika lemts lūgt aizņēmumu, lai īstenotu projektu «Dienas aprūpes centra izveidošana
Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem».
Vecumnieku novada domei ir apstiprināts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF)
projekts «Dienas aprūpes centra izveidošana Vecumnieku novadā personām ar garīga rakstura
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem».
Projekts tiek īstenots sinerģijā ar Zemgales plānošanas reģiona apstiprināto «Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.2020. gadam», kurā tiek minēts, ka Vecumnieku
novadā tiks izveidots dienas aprūpes centrs
personām ar garīga rakstura traucējumiem
un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem,
tādējādi nodrošinot sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu infrastruktūras attīstību.
Saskaņā ar «Publisko iepirkumu likumu» ir veikta iepirkuma procedūra un ir zināma projekta
īstenošanai precīzi nepieciešamā summa – 497
520,40 eiro. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei tiks
lūgts aizņēmums attiecināmajām izmaksām
360 066,00 eiro apmērā. Savukārt projekta
īstenošanai paredzēts avanss 72 013,38 eiro
apmērā un pašvaldības budžeta līdzfinansējums
65 441,02 eiro.
ERAF projekta īstenošana plānota no 2019. gada
15.jūnija līdz 2021.gada 14.jūnijam.
Projektā paredzamās darbības ir iekļautas
Vecumnieku novada attīstības programmā
2013. – 2019.gadam, kā arī investīciju plānā
2017. – 2019. gadam.
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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2019. gada decembris

Akcijā «Stikla šķiratlons»
Latvijā kopumā savākts un
nodots 278 515 kg stikla

Šogad SIA «Eco Baltia vide» sadarbībā ar AS
«Latvijas Zaļais punkts» un veikaliem «top!»
rīkoja unikālu akciju – Vislatvijas «Stikla
šķiratlons» – kuras laikā Latvijas iedzīvotājiem
bija iespēja bez maksas savā dzīvesvietā
atbrīvoties no uzkrātās stikla taras.

S

ākot ar maiju, septiņu mēnešu laikā
«Stikla šķiratlonā» piedalījās 34 Latvijas
pašvaldības un kopumā no 1430 mājsaimniecībām tika savāktas 278,5 tonnas stikla pudeles un burkas. Zemgalē
vien savāktas 52,71 tonnas stikla.
No Zemgales novada «Stikla šķiratlonā» piedalījās 6 pašvaldības – Vecumnieku, Bauskas,
Jēkabpils, Krustpils, Auces un Viesītes novads.
Zemgalē Auces un Vecumnieku novads bija līderi
starp reģiona pašvaldībām pēc savāktā stikla
apjoma. Šajās pašvaldībās attiecīgi tika savāktas
un nodotas 11,36 un 11,31 tonnas stikla.

Mērķis – sniegt praktisku palīdzību

SIA «Eco Baltia vide» valdes priekšsēdētājs
Jānis Aizbalts atzīst: «Sākotnēji bijām plānojuši,
ka akcijai pieteiksies līdz 20 pašvaldībām, taču
interese bija ļoti liela. Tas liecina, ka šķirošanas infrastruktūras pieejamība ir ļoti aktuāls
jautājums daudzviet Latvijā. Iedzīvotāji nereti
gadiem krāj savu tukšo taru, nezinot, ko ar to
iesākt. Tāpēc mūsu mērķis bija sniegt praktisku
palīdzību, kā cilvēki var no šī uzkrājuma atbrīvoties un vienlaikus vērst arī uzmanību uz to, ka
šķirošanas pieejamībai Latvijā ir jākļūst plašākai.
Diemžēl, iecerētā depozīta sistēma viena pati to
nerisinās, jo depozīta automāti attālāku reģionu
un viensētu iedzīvotājiem nebūs pieejami, kā arī
nav paredzēts, ka tajos varēs nodot stikla burkas,
kas ir vienlīdz labi pārstrādājams materiāls kā
pudeles. Tāpēc, lai daudz efektīvāk samazinātu
poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu,
valstij kopā ar pašvaldībām neizbēgami būs
jādomā, kā attīstīt šķirošanas pieejamību arī
mazāk apdzīvotās vietās, kur tas nav ekonomiski
izdevīgi. Arī tur rodas atkritumi, un arī šiem
iedzīvotājiem jābūt iespējai tos šķirot.»
Stikla pārstrāde ir videi daudz draudzīgāks

process nekā jaunas stikla taras ražošana.
Piemēram, stikla pārstrādei nepieciešams par
32% mazāk enerģijas, nekā ražojot tās no pirmreizējām izejvielām. Arī gaisa piesārņojums,
kas rodas, ražojot pudeles no pārstrādāta stikla,
ir par 20% mazāks, bet ūdens piesārņojums
par 50% mazāks. Lai mudinātu cilvēkus nodot
stikla taru otrreizējai pārstrādei, šogad esam
turpinājuši investēt šķirošanas infrastruktūras
attīstībā, kopumā 54 pašvaldībās palielinot
publiski pieejamo stikla šķirošanas konteineru
skaitu. Šobrīd ar «Eco Baltia vide» un Latvijas
Zaļā punkta atbalstu kopumā no 2018. gada
pavasara izvietoti jau 1134 jauni stikla šķirošanas konteineri. Kopumā visā Latvijā uzņēmumi
nodrošina jau 1728 stikla šķirošanas zvanveida
konteinerus.

K

onkursā Vecumnieku novada «Sporta
laureāts 2019» tiek noskaidroti un apbalvoti Vecumnieku novada labākie sportisti, komandas un treneri, kā arī personas, kuras veicinājušas sporta attīstību.
Konkursa mērķis ir motivēt sportistus startiem
sacensībās un rezultātu izaugsmei, kā arī informēt sabiedrību par sportiskajiem sasniegumiem
2019. gadā.
Šogad ikvienam Vecumnieku novada iedzīvotājam, atbilstoši konkursa Vecumnieku novada
«Sporta laureāts 2019» nolikumā noteiktajiem
kritērijiem, ir iespēja 9 nominācijām izvirzīt
savus pretendentus. Pretendēt uz nomināciju
var ikviens Vecumnieku novada sportists un
sporta komanda, kuri laika posmā no 2019. gada
1. janvāra līdz 31. decembrim popularizējuši Vecumnieku novada un/vai Latvijas vārdu pasaulē,

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020. gada 2. janvārī plkst. 10.30
Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā)
notiks pašvaldības nekustamā īpašuma «Rīgas iela 34» nedzīvojamo telpu –
Nr. 1, 2 un 6 un tām piederošo proporcionāli attiecināmo zemesgabala domājamo daļu
nomas tiesību atkārtotā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Informācija par nomas objektu un izsoli:
2.1.

Nomas objekta veids

Nedzīvojamu telpu grupa

2.2.

Nomas objekta atrašanās
vietas adrese

Rīgas iela 34, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Nomas objekta sastāvs,
kadastra numurs, platība

Telpas – telpu grupa (pēc būves tehniskās
inventarizācijas lietas):
Nr. 1 – Tirdzniecības telpa – 85,8 m2 ;
Nr. 2 –Darba kabinets – 15,3 m2;
Nr. 6 – Vējtveris – 1,5 m2.
Telpu kopējā platība 102,6 m2.
Kadastra apzīmējums 4094 012 3411 001;
Telpām piederošas 1026/1768 domājamās
daļas no zemes gabala 1324 m2 platībā,
kadastra numurs 4094 012 3411.

2.3.

Visaktīvākais novads – Kurzeme

Latvijas Zaļā punkta direktors Kaspars Zakulis
secina: «Akcija rāda, ka apjomīgākie stikla
taras uzkrājumi ir tieši privātmājās un lauku
saimniecībās, jo cilvēkiem nav bijusi iespēja
vai informācija, kā no tiem atbrīvoties dabai
draudzīgā veidā. Bija akcijas dalībnieki, kas
uzkrājuši pat vairākas tonnas stikla taras. Ja
atkārtoti lietojamās stikla pudeles jau izsenis var
nodot specializētos taras nodošanas punktos vai
veikalos, tad vislielākā problēma ir bijusi tieši
ar burkām. Tās, ilgstoši krātas, veido gandrīz
80% no visas mūsu akcijas laikā savāktās stikla
taras. Mums ir svarīgi, lai radām pēc iespējas
mazāk atkritumu, bet tos, ko esam radījuši,
maksimāli sašķirojam un sniedzam tiem iespēju
tikt pārstrādātiem. Vislatvijas «Stikla šķiratlons»
bija vēl viens preventīvais darbs, lai saglabātu
mūsu apkārtējo vidi tīru un lai dabā mēs arvien
retāk redzētu atkritumu un stikla burku kalnus.»
Cīņa bija ne vien starp konkrētām pašvaldībām,
kas piedalījās, bet arī starp Latvijas četriem
kultūrvēsturiskajiem novadiem. Interesanti, ka
pats mazākais reģions pēc pašvaldību skaita –
Kurzeme – bija visaktīvākais un tajā kopumā tika
savākts visvairāk stikla taras – 84,14 tonnas. Tam
sekoja Latgale – 64,93 tonnas, Vidzeme – 59,82
tonnas un Zemgale – 52,71 tonna.
SIA «Eco Baltia vide», AS «Latvijas Zaļais punkts»
un veikali «top!» pateicas ikvienai pašvaldībai,
kura piedalījās Vislatvijas «Stika šķiratlonā». Īpaši liels paldies šo pašvaldību iedzīvotājiem par
aktīvo dalību projektā un kopīgi paveiktajiem
zaļajiem darbiem tīrākai Latvijai.
Daiga Buča,
«Eco Baltia vide»
preses sekretāre

Piesaki savu nominantu
«Sporta laureātam 2019»
2020. gada 17. janvārī Vecumnieku tautas
namā teiksim paldies un godināsim labākos
Vecumnieku novada sportistus, trenerus un
sporta entuziastus.

Sludinājums par nedzīvojamo
telpu nomas tiesību izsoli

sasnieguši augstus sportiskos rezultātus, kā arī
veicinājuši sporta attīstību novadā.
Nominācijas:
• «Gada labākais sportists bērniem vecumā līdz
14 gadiem»;
• «Gada labākais sportists jauniešiem vecumā
no 15 līdz 21 gadiem»;
• «Gada labākais sportists pieaugušo kategorijā»;
• «Gada labākais sportists veterānu kategorijā»;
• «Gada labākā vispārizglītojošo skolu komanda»;
• «Gada labākā komanda»;
• «Gada treneris»;
• «Gada sportists»;
• «Par ieguldījumu sportā».
Pretendentu sarakstus jāiesniedz līdz 2020. gada
9. janvārim Vecumnieku novada Domes sporta
skolā vai elektroniski uz adresi: sporta.skola@
vecumnieki.lv.
Sīkāka informācija par sarakstu iesniegšanas
prasībām konkursa nolikumā, Vecumnieku novada pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv.
Alise Dreimane

2.4.

Nomas objekta lietošanas mērķis

2.5.

Noteiktā nomas objekta
nosacītā nomas maksa

Saimnieciskā darbība - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
Nomniekam ir papildu pienākums telpās
nodrošināt Vecumnieku novada pašvaldības vietējo mājražotāju pārtikas produkcijas
tirdzniecību.
200 eiro mēnesī.
Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 20 euro, kas, ar norādi: «Nomas
objekta nodrošinājums», jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā:
Vecumnieku novada dome,
reģistrācijas Nr.90009115957,
bankas konts Nr. LV54HABA 0551025822482,
AS «Swedbank», kods: HABALV22.

2.6.

Izsoles nodrošinājums

2.7.

Izsoles solis

20 eiro apmērā.

2.8.

Iznomājamais termiņš

Līdz 2029. gada 30. novembrim
Nomas objektam ir nepieciešams vienkāršotās
atjaunošanas remonts un tas ir izmantojams
tikai pēc remonta veikšanas.
Remonts veicams par Nomnieka līdzekļiem
rakstveidā saskaņojot ar iznomātāju darbu
apjomus un izpildes kārtību.

2.9.

Nepieciešamie kapitālieguldījumi

2.10.

Tiesības nodot apakšnomā

Nav

2.11.

Cita nomas objektu raksturojoša
informācija

Nav

Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš

No publikācijas brīža Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv līdz 2019.gada 27.decembra plkst.14.00

Izsoles veids un norāde par pirmo vai
atkārtoto izsoli

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību atkārtotā
mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles datums, laiks un vieta

Izsole notiks 2020. gada 2. janvārī plkst. 10.30
Vecumnieku novada domē, adrese: Rīgas iela
29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 (domes sēžu zāles
telpās, pagraba stāvā).

2.15.

Izsoles norises kārtība

Izsole notiek saskaņā ar Nekustamā īpašuma Rīgas iela 34 nedzīvojamo telpu nomas
tiesību izsoles norises kārtību. Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.
vecumnieki.lv, kā arī Vecumnieku novada
domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā
Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14.

2.16.

Nomas līguma projekts

Nedzīvojamo telpu nomas līguma projekts
pievienots ar Nekustamā īpašuma Rīgas iela
34 nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles
norises kārtības 5. pielikumā.

Nomas objekta apskates vieta un
laiks

Nomas objektu apskatīt, kā arī saņemt
papildu informāciju var katru darba dienu
no plkst. 9 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 14,
iepriekš sazinoties ar Vecumnieku novada
pašvaldības izpilddirektoru pa tālruņiem
63960528, 28705298.

2.12.
2.13.

2.14.

2.17.
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4 Pašvaldībā
IZSLUDINA PIETEIKŠANOS UZ
VECUMNIEKU TAUTAS NAMA
VADĪTĀJA AMATU
Vecumnieku novada dome (reģistrācijas
Nr. 90009115957) izsludina pieteikšanos uz
Vecumnieku tautas nama vadītāja amatu.
Galvenie amata pienākumi
• Organizēt un vadīt Vecumnieku tautas nama
darbu.
• Organizēt kultūras, atpūtas un tematiskos
pasākumus dažāda vecuma un interešu grupām. Rūpēties par tautas nama un organizēto
kultūras pasākumu prestižu.
• Nodrošināt tautas nama budžeta līdzekļu
racionālu izlietošanu un materiālo vērtību saglabāšanu, organizēt elektronisko iepirkumu
veikšanu tautas nama vajadzībām.
• Sastādīt tautas nama organizēto pasākumu tāmes, organizēt līgumu noslēgšanu ar
pakalpojumu sniedzējiem, saskaņojot to ar
izpilddirektoru. Nodrošināt pasākumu norisi
saskaņā ar izstrādātajām un saskaņotajām
tāmēm, noslēgtajiem līgumiem.
• Sadarbībā ar Vecumnieku novada tautas
namu vadītājiem reizi pusgadā (mēnesi pirms
perioda sākuma) izstrādāt kultūras pasākumu
plānu.
• Koordinēt metodisko darbu Vecumnieku
novada tautas namu vadītājiem un kultūras
pasākumu organizatoriem (kursi, semināri,
darba tikšanās).
• Nodrošināt valsts un novada nozīmes
kultūras pasākumu organizatorisko darbu
un koordinēt novada kultūras darbinieku un
pašdarbnieku dalību tajos.
• Nodrošināt pasākumu dalībnieku un izmantoto autortiesību darbu uzskaiti un novada
atskaites sagatavošanu un iesniegšanu AKKA/
LAA – Latvijas autoru biedrība «Autortiesību
un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/
Latvijas Autoru apvienība» un LaIPA – Biedrība
«Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība».
• Nodrošināt iekšējās kārtības noteikumu
ievērošanu tautas nama darbībā.
• Sniegt atskaites izpilddirektoram un Domes
priekšsēdētāja vietniekam par tautas nama
darbu.
• Ievērot profesionālās ētikas normas un nodrošināt to ievērošanu tautas nama darbībā.
• Piedalīties tautas nama darbinieku amata
aprakstu izstrādē.
Amata veikšanai nepieciešamā izglītība,
zināšanas un prasmes
• Augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs
(mākslās, kultūras teorijā un vadībzinātnēs,
kultūras menedžmentā un radošajās industrijās), var būt pēdējo kursu students.
• Pieredze ar amata pienākumiem saistītā
darbā vai administrējošā darbā tiks uzskatīta
par priekšrocību.
• Kultūras jomu reglamentējošu normatīvo
aktu pārzināšana.
• Ļoti labas komunikācijas, sadarbības un
organizatoriskās prasmes.
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja
strādāt komandā, prasme racionāli organizēt
savu darbu, labas plānošanas spējas.
• Labas datorprasmes, labas prasmes darbā
ar biroja tehniku.
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
• Iespēju strādāt interesantā, radošā un
atbildīgā darbā.
• Mēnešalgu 900 EUR bruto.
• Summēto darba laiku.
• Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus, kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas.
• Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.
• Sociālās garantijas.
Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, kā arī izglītību
apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas
sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu: vecumnieki@vecumnieki.lv līdz 2019. gada 20. decembrim.
Uzziņas pa tālruni: 29112464 (Domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals).
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.

2019. gada decembris

Vecumnieku novada klientu
apkalpošanas centrs sniedz
jaunu pakalpojumu
Kopš decembra sākuma Vecumnieku novada
valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) iedzīvotāji var
pieteikties Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) pakalpojumu
saņemšanai elektroniski.
• Pieejami pakalpojumi: E-pakalpojums «Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu» ļauj iedzīvotājiem, neierodoties VDEĀVK
klātienē, elektroniski pieteikties invaliditātes
ekspertīzes veikšanai, kā arī saņemt informāciju
par ekspertīzes veikšanai nepieciešamajiem un
VDEĀVK iesniedzamajiem dokumentiem;

• E-pakalpojums «Iesniegums invaliditātes
ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai» ļauj elektroniski iesniegt iesniegumu invaliditātes
ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai;
•E-pakalpojums «Mani dati VDEĀVK» ļauj piekļūt
saviem invaliditātes ekspertīzes lēmumiem
un atzinumiem; pārvaldīt savu informāciju
VDEĀVK.
• E-pakalpojums «Atkārtota invaliditātes apliecības izsniegšana» ļauj elektroniski pieteikties
atkārtotai invaliditātes apliecības saņemšanai,
ja tā ir nozaudēta vai bojāta.
Visi minētie e-pakalpojumi ir pieejami privāt-

Atstāt bērnu vienu internetā
ir līdzvērtīgi pamešanai
nepazīstamā pilsētā
Lai izglītotu par ģimenes digitālo veselību
un stiprinātu vecāku un bērnu savstarpējo
komunikāciju, «Skolēna Digitālais IQ» ietvaros
līdz 10. janvārim norisinās konkurss, kurā
vecāki un bērni aicināti izvērtēt ģimenes
digitālos paradumus un nonākt pie kopīgas
vienošanās.

K

onkursa mērķis ir rosināt sarunas par
aktivitātēm tiešsaistē, lai no aizliegumiem un kontroles pārietu uz sadarbību
un savstarpēju uzticību vecāku un bērnu
starpā. Konkursa ietvaros ģimenes tiek
aicinātas kopīgi pārrunāt un vienoties par viedierīču lietošanas noteikumiem, tā veicinot to
izmantošanu pozitīvā un veselīgā veidā. Piedaloties konkursā iespējams izvērtēt, cik veselīgi ir
esošie ģimenes digitālie paradumi, un noskaidrot visu ģimenes locekļu vēlmes un vajadzības.
«Vairums no konkursā iesniegtajiem pieteikumiem liecina par vecāku un bērnu atšķirīgajām
vēlmēm attiecībā uz viedierīču lietošanu. Bērni
visbiežāk norādījuši, ka nevēlētos, lai vecāki
lemj par piekļuvi internetam, pamatojoties uz,
piemēram, bērna sekmēm skolā vai nenomazgātiem traukiem, taču atzīst, ka labprāt pavadītu
vairāk laika kopīgās ģimenes aktivitātēs. Turpretī
vecāki vēlētos, lai bērni «neskrollē» viedierīces,

kad ir nepieciešams 100% pievērsties kādai
bezsaistes nodarbei – mācībām, sarunām vai
ārpusskolas nodarbībām,» secina Samsung skola
nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.
«Izrādiet interesi par to, ko jūsu bērns dara
viedierīcēs. Esiet atklāts un atzīstiet gan savas
bažas, gan nezināšanu un ļaujiet bērnam pašam
runāt par to, kas viņam šķiet svarīgs. Nemēģiniet
izzināt un izlūkot visu, ar ko internetā nodarbojas
pusaudzis, jo tas tāpat diez vai būs iespējams.
Galvenais ir radīt pārliecību, ka uz jums varēs paļauties gadījumā, ja tiešsaistē atgadīsies kas nelāgs,» uzsver bērnu un pusaudžu psihoterapijas
speciālists un «Skolēna digitālais IQ» izglītojošo
materiālu līdzautors Nils Sakss Konstantinovs.
Konkursā var piedalīties ikviena Latvijas ģimene, kurā ir vismaz viens pieaugušais un viens
bērns, kas izstrādājusi savus digitālās veselības
noteikumus uz portālā www.skolanakotnei.lv
pieejamās veidnes. Plašāka informācija un noteikumi pieejami portālā www.skolanakotnei.lv
konkursa sadaļā. Konkursa balvu fondā ir kopīgs
ģimenes ceļojums uz Britu muzeju un Samsung
Discovery Centre Londonā, kā arī citas vērtīgas
balvas no Samsung.
Egle Tamelīte,
Samsung Skola nākotnei iniciatīvas
vadītāja Baltijā

personām, autentificējoties ar e-parakstu (ID
karte vai e-paraksts mobile) vai internetbanku (SMART ID vai kodu kalkulators), lai iesniegtu iesniegumus vai saņemtu informāciju
par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem,
aizbildniecībā vai aizgādnībā esošajām personām.
Līdzi jāņem pase vai ID karte, internetbankas
piekļuves rīki – SMART ID vai kodu kalkulators.
Klientu apkalpošanas centrā jums paskaidros,
palīdzēs.
Esiet laipni gaidīti!
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Gūst atzīstamus
panākumus
tūrisma konkursa
nacionālajā atlasē
TURPINĀJUMS NO 1. LPP.

A. Odinga atzīst: «Šī gada 12. novembrī notikušā
Latvijas Tūrisma foruma devīze «Sadarboties, lai
iedarbotos» ir arī veselības un labjūtes tūrisma
konkursa veiksmīgā fināla pamatā. Cilvēciskais
faktors virza visu projektu izdošanos, tāpēc,
liels paldies tūrisma pakalpojumu sniedzējiem,
kuri pārstāvēja novadu konkursā. » Konsultante
pateicas Bauskas TIC vadītājai Inesei Turkupolei-Zilpurei par profesionālajā pieredzē balstītām vadlīnijām, Attīstības plānošanas nodaļas
vadītājai Dacei Šileikai, kura sniedza izsmeļošu
informāciju attiecībā uz novadā realizētiem
projektiem, nodrošinot gan ilgtspējīgas un
videi draudzīgas saimniekošanas principus,
gan veselīga dzīvesveida veicināšanu vietējos
iedzīvotājos.
«Ar šo noslēguma pasākumu nekas vēl nebeidzas – Latvijas galamērķi piedalīsies arī visas
Eiropas konkursā. Tad jau redzēsim, kas no tā
visa sanāks pavasarī! Dosjē angļu valodā jau
ir nosūtīts, turam īkšķus!» Atklāj Vecumnieku
novada tūrisma konsultante.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Kā rīkoties, ja ir bažas par bērna drošību?
Tuvojas Ziemassvētku laiks, garas brīvdienas.
Kā rīkoties, ja ir bažas par bērna drošību?
Neatstāj to bez ievērības!

P

ar bērna apdraudējumu nekavējoties jāinformē bāriņtiesa, policija vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
Vecumnieku novada bāriņtiesa informē,
ka no 2019. gada 20.decembra līdz
2020. gada 1. janvārim klienti bāriņtiesā netiks
pieņemti.

Ārpus bāriņtiesas darba laika jāzvana Valsts policijai vai Neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai.
lVienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu
numurs – 112
lValsts policijas palīdzības numurs – 110
lNeatliekamās medicīniskās palīdzības numurs – 113
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
27. pantu bērnu var šķirt no ģimenes, ja bērna
dzīvība, veselība vai attīstība ir nopietni apdraudēta vardarbības dēļ vai ir pamatotas aizdomas

par vardarbību pret bērnu, kā arī aprūpes trūkuma vai mājas apstākļu (sociālās vides) dēļ,
gadījumos ja policija šķir bērnu no ģimenes, tad
policija par to ne vēlāk kā nākamajā darbdienā
informē bāriņtiesu, kura ir kompetenta lemt
par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.
Novēlam ikvienam atrast sevī mieru un laiku tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem. Lai mums visiem
silti, ģimeniski un priecīgi Ziemassvētki!
Evita Caune,
bāriņtiesas priekšsēdētāja

Novada Bāriņtiesas locekļu pieņemšanas laiki 2020. gadā
Pārvalde, pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Stelpes pagasta pārvalde, otrdienās 9:00 – 16:00

Ieva Mediņa

26262016; 63920597

Bārbeles pagasta pārvalde, pirmdienās 9:00 – 15:00

Daina Pelne

63920595

Skaistkalnes pagasta pārvalde, otrdienās un ceturtdienās 9:00 – 16:00

Vita Siliņa

63933206

Valles pagasta pārvalde, pirmdienās 9:00 – 16:00

Ieva Mediņa

65152855, 26262016

Kurmenes pagasta pārvalde, trešdienās 9:00 – 15:00

Vita Siliņa

65152731
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Atzinīgi novērtē z/s «Bogdani» darbību

T

itulam varēja tikt virzīts vidējais un mazais uzņēmums, kas reģistrēts vai veic
saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentam nedrīkstēja būt nodokļu vai nodevu parādi, kā arī pārkāpumi darba tiesisko attiecību un
darba aizsardzības jomā. Vērā tika ņemti arī citi
kritēriji, piemēram, uzņēmuma darbības pozitīvā
ietekme uz pašvaldības, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu,
tāpat pretendentam jāveicina videi draudzīgu

KLAUSOTIES CITOS VEIKSMES
STĀSTOS, GŪSTAM IEDVESMU
JAUNĀM IDEJĀM
tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt
aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam.
Īpaši augstu tika vērtēts radošums uzņēmumā,
kā arī sabiedriskā aktivitāte.
Svinīgajā pasākumā tika godināti pa vienam
uzņēmumam no katras Zemgales Plānošanas
reģionā ietilpstošās pašvaldības. Visu 22 pašvaldību nominētajiem laureātiem – uzņēmumu
īpašniekiem vai viņu pārstāvjiem, Zemgales

plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un pašvaldību vadītāji
pasniedza reģiona Atzinības rakstu, piemiņas
velti un 500 eiro naudas balvu.
Par titula «Gada uzņēmējs Zemgalē 2019» īpašniekiem no Vecumnieku novada pašvaldības
šogad kļuva zemnieku saimniecība «Bogdani»,
kas nodarbojās ar lauksaimniecību un mežsaimniecību, audzē kviešus, rapsi, miežus, pārdod
malku, šķeldu, salmus, sienu. Uzņēmēju darbība
atzinīgi novērtēta ar vairākām nominācijām un
balvām no pašvaldības puses.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš norāda, ka, izvērtējot novada
uzņēmējus, ņemts vērā cilvēciskais faktors –
uzņēmēju attieksme pret savu biznesu, rūpes
par apkārtējo vidi un iedzīvotājiem, kā arī sadarbība ar pašvaldību. Z/s «Bogdani» īpašnieki
ir aktīvi un sabiedriski novada iedzīvotāji, kuri
piedalās gan dažādos projektos, gan labdarības
akcijās, gan sniedz atbalstu pašvaldības iestādēm, kā arī aktīvi iesaistās novada kultūras dzīvē, līdz ar to, saimnieki vienmēr ir pamanāmi.
Z/s «Bogdani» īpašnieki Daiga un Zigmunds
Alekšūni atzīst: «Reizēm ir vērtīgi apstāties,
padomāt un novērtēt savu veikumi. Ikdienā ne
vienmēr tam atliek laika. Tā ir iespēja salīdzināt,
kā attīstās citi uzņēmēji un gūt ieskatu uzņēmējdarbības jaunākajās tendencēs. Klausoties citos
veiksmes stāstos, gūstam iedvesmu jaunām
idejām, priecājamies par kaimiņu pozitīvajiem
sasniegumiem.»
Alise Dreimane

FOTO – NO ZPR ARHĪVA

Novembra pēdējā piektdienā greznajā Rundāles pils Baltajā zālē ceturto reizi notika
Zemgales plānošanas reģiona un tā struktūrvienības Uzņēmējdarbības centra organizētais
pasākums «Gada uzņēmējs Zemgalē 2019».

Vecumnieku novada uzņēmēji Daiga un Zigmunds Alekšūni.

FOTO – NO ARHĪVA

Vizītes laikā Polijā apspriež
Kurmenes baznīcas atjaunošanas iespējas

V

izītes laikā notika pieņemšana pie Polijas eksprezidenta Broņislava Komorovska, kur tika apspriesti jautājumi
par Komorovsku bijušās baznīcas un
muižas atjaunošanas gaitu un ieplānotajiem darbiem, kas paveicami līdz Pēterdienai.
Nākamgad Pēterdienā Kurmenes katoļu baznīca
svinēs 150 gadu jubileju, tāpēc draudze vēlas uzpost
dievnamu un tā apkārtni, labiekārtojot ēku, sakopjot
piegulošās teritorijas un atgūstot to vēsturisko nozīmi.
Vizītes laikā saņemts apstiprinājums, ka B. Komorovskis ar dzimtas pārstāvjiem apmeklēs Kurmeni Pēterdienas svētkos un kopīgi svinēs baznīcas
150 gadu jubileju.
Pēterdienas tradīcija Kurmenē aizsākusies jau pirms
pusotra gadsimta kā baznīcas svētki. Sākotnēji Kurmenē ir bijusi 1820. gadā grāfa Pētera Komorovska
celta koka kapela, kas bijusi veltīta Svēto Pētera
un Pāvila godam. Kapela atradusies Kurmenes
muižas parkā. Baznīca sākotnēji bija paredzēta Komorovsku ģimenei un muižas ļaudīm. Pēc Kurmenes
majorāta īpašnieka P. Komorovska ierosinājuma
dievnams tika nodots draudzes vajadzībām 1919.
gadā, kad tika nodibināta katoļu draudze.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vizīte Varšavā pie Polijas eksprezidenta Broņislava Komorovska.

Kārtības nodaļa informē
Novembrī Sabiedriskās kārtības nodaļā sastādīti 5 administratīvā pārkāpuma protokoli, par
kuriem sods paredzēts Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā – četri protokoli par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu
(sods no 70 – 1000 eiro), viens protokols par
vides piesārņošanu un piegružošanu (sods no
70 – 700 eiro).
Pagājušajā mēnesī tika apkalpoti 42 personu
izsaukumi, t.sk. 19 no Valsts policijas iestādēm:
Vecumnieku pagastā 26 izsaukumi, Stelpes
pagastā nav bijis neviens izsaukums, Bārbeles
pagastā 7 izsaukumi, Skaistkalnes pagastā 4
izsaukumi, Valles pagastā 4 izsaukumi un Kurmenes pagastā 1 izsaukums.
Novembrī veikti 43 reidi likumpārkāpēju profi-

No 9. līdz 10. decembrim Kurmenes pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Sils kopā ar Kurmenes
katoļu baznīcas priesteri Andreju Mediņu
devās vizītē uz Poliju.

laksei, sabiedriskā kārtība nodrošināta 4 masu
pasākumos, kuros nostrādātas 12 stundas. 10
reizes tika sniegts atbalsts sociālajam dienestam un bāriņtiesai. Izteikti 13 aizrādījumi par
izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem.
10 personas, kuras bijušas slimas vai alkohola
reibumā nogādātas mājās. Mēneša laikā izķerti 6
klaiņojoši dzīvnieki. 20 reizes tika sniegta fiziska
palīdzība: 19 reizes Valsts policijai, 1 reizi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
Izsaukumi ir bijuši dažāda rakstura – konflikti
ģimenē, konflikti starp kaimiņiem, divas personas bez noteiktas dzīvesvietas nogādātas
nakts patversmē «Gaiziņš», Rīgā, Gaiziņa ielā 7.
Skaistkalnes pagasta Mēmelē izsaukti sapieri, lai
neitralizētu 5 nesprāgušas munīcijas vienības.

Dzīvnieku patversmē nogādāti 2 kaķi, 1 suns
un 3 kucēni.
Joprojām, sadarbībā ar pagastu pārvaldēm, tiek
veikts profilaktiskais darbs ar personām, kurām
nav bijuši noslēgti atkritumu apsaimniekošanas
līgumi vai kuras neievēro atkritumu apsaimniekošanas noteikumus pie koplietošanas konteineriem. Par šo pārkāpumu Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā paredzēts sods fiziskām
personām no 70 līdz 700 eiro, juridiskām personām no 430 līdz 1400 eiro. Uzsāktas vairākas
lietvedības administratīvā pārkāpuma lietā par
nepiedalīšanos pašvaldības organizētā atkritumu apsaimniekošanā, t.i., nav noslēgti līgumi ar
atkritumu apsaimniekotāju.
Edgars Polis,
Sabiedriskās kārtības nodaļas
vadītājs
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Lai stiprinātu saikni ar iedzīvotājiem,
kā arī uzklausītu viedokļus aktuālu
jautājumu risināšanā un dotu iespēju
katram interesentam sniegt savus
priekšlikumus novada attīstībai, novada
domes vadība katru mēnesi pieņem
iedzīvotājus individuāli pagastu pārvaldēs.
Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
9. janvārī no plkst. 10:00 – 12:00
Valles pagasta pārvaldē;
16. janvārī no plkst. 10:00 – 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
17. janvārī no plkst. 10:00 – 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
23. janvārī plkst. 10:00 – 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
30. janvārī plkst. 11:00 – 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē.
Izpilddirektore
Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:
9. janvārī plkst. 11:00 – 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē;
16. janvārī plkst. 10:00 – 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
23. janvārī plkst. 10:00 – 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
24. janvārī plkst. 10:00 – 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
30. janvārī no plkst. 10:00 – 12:00
Valles pagasta pārvaldē.

Dzimtsarakstu nodaļa
informē
Novembrī Vecumnieku novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrētas 8 bērniņu dzimšanas – 4 puikas, 4 meitenītes.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 2 miršanas reģistri:
VECUMNIEKU PAGASTS
Vanda Savicka (1941. gada 10. novembris –
2019. gada 1. novembris);
KURMENES PAGASTS
Anta Zilgalve (1938. gada 28. aprīlis – 2019. gada
7. novembris).
Elga Kaļķe,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

6 Apsveikumi
Adventa laiks
Šogad Valles baznīcā mēs esam nolēmuši
Adventa laiku iesākt īpaši – ar lielu Adventa
vainagu pie baznīcas, pirmā svece lielajā
vainagā tika aizdegta 1. decembrī.

A

dventa četras svētdienas ir gaidīšanas
un gatavošanās laiks pirms Ziemassvētkiem. Gaidīšanas laiks parasti ir
pirms kaut kā īpaša. Ir lietas, ko mēs
visi gaidām ar prieku un tam gatavojamies: algas diena, atvaļinājums, ceļojums,
nometne. Arī pirms otriem lielākajiem baznīcas
svētkiem – Ziemassvētkiem – ir īpašs gaidīšanas
laiks ar Adventa vainagu un 4 svecītēm, kas iezīmē 4 atlikušās svētdienas līdz Ziemassvētkiem.
Ļoti daudziem tieši Ziemassvētki ir gada visvairāk gaidītie svētki. Kāpēc, kas šajos svētkos ir
tik īpašs? Latviešu valodā mums nav paveicies
ar svētku nosaukumu: Ziemassvētki. Jā, svētki
tiek svinēti ziemā, bet kas ir šo svētku būtība?
Svētku nosaukums var mums likt domāt, ka mēs
ziemai svētkus svinam. Bet, ja tā, tad šie svētki
būtu jāsvin katru gadu, kad uzkrīt pirmais sniegs,
nevis katru gadu vienā un tajā pašā datumā,
neatkarīgi no tā - ir sniegs vai nav. Turklāt šos
svētkus svin visā pasaulē, arī tādās vietās, kur
nekad nav sniega – Āfrikā un Austrālijā. Citās
valodās ir trāpīgāki nosaukumi šiem svētkiem,
piemēram, krievu valodā: «Rožģestvo», tas ir
no vārda: piedzimšana. Kāds ir piedzimis šajā
datumā. Jā patiešām – dzimšanas dienu mēs
svinam katru gadu vienā datumā. Bet kas ir
piedzimis šajā datumā? Nosaukums svētkiem
angļu valodā: «Christmass», tas ir saliktenis no
diviem vārdiem – Kristus un Mesa (Dievkalpojums). Proti, tā ir Jēzus Kristus dzimšanas diena.
Bet, kas Jēzū ir tik īpašs, ka viņa dzimšanas dienu
svinam vēl 2020 gadus vēlāk? Bībele teikts:
«Marija dzemdēs Dēlu, un Tu nosauksi Viņu
JĒZUS, jo Viņš izglābs Savu tautu no grēkiem.»
(Mt.1:21)
Dievs Tēvs pirmajos Ziemassvētkos uzdāvināja
cilvēcei lielāko dāvanu pasaules vēsturē: savu
Dēlu – Jēzu. Jēzus ir nācis šajā pasaulē, lai tai
parādītu savu mīlestību un glābtu visus cilvēkus
no grēkiem. Tā ir patiesā šo svētku būtība, tur
patiesi ir ko svinēt, ka Jēzus ir nācis, lai glābtu
mūsu dvēseles no elles un ievestu paradīzē!
Tāpēc arī tik daudz cilvēki Adventa laikā un Ziemassvētkos pulcējas baznīcā, lai kopīgi svinētu
svētkus un pateiktos Dievam, ka Viņš savu Dēlu
mums sūtījis! Īstā šo svētku būtība ir mīlestība
un piedošana! Mīlestība, ko saņemam no Dieva
un mīlestība, ko tālāk dodam viens otram.
Mācītājs Roberts Otomers
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Priecāties par to, kas mums ir

L

aika ratam griežoties, nemanot aizritējis vēl viens gads. Ziemassvētki ir laiks, kad aizdomājamies par to, kas cilvēka
dzīvē ir pats svarīgākais. Laiks, kad priecājamies par katru
labi paveiktu darbu.
Pateicoties prāvesta Andreja Mediņa neizsīkstošajai
enerģijai, vērienīgas pārmaiņas Kurmenē piedzīvo baznīca un
tai piederošie īpašumi. Paldies katram, kas līdzdarbojas baznīcas
un parka sakopšanā. Visi kopā padarīsim šo vietu pievilcīgu, lai
prieks pašiem un Kurmenes viesiem.
Bieži vien mēs neprotam priecāties par to, kas mums ir, satraucamies par to, kas būs, vai pārdzīvojam to, kas bija. Ziemassvētku gaidīšana ved mūs pretī laikam, kad gribas būt labākam,
saprotošākam, sagādāt kādam prieku, pārdomāt aizvadīto gadu
un rast ieceres nākamajam.
Lai svētku baltais miers nes gaišumu katrā mājā, lai Jaunais gads
atnāk ar piepildījumu tam, ko visvairāk vēlamies – ar dzīvesprieku,
stipru veselību un mīlestību!
Jānis Sils,
Kurmenes pagasta pārvaldes vadītājs

Pārsteidz iedzīvotāju atsaucība

V

ēl viens gads jau apritējis! Tas liek paraudzīties uz padarīto un iecerēm nākotnē.
Atskatoties uz 2019. gadu, Bārbeles
pagastā ir sperts vēl viens solis tuvāk
sakārtotai videi.
Šogad ir veikti remontdarbi tautas namā, pakalpojumu centrā, pašvaldības ēkā Bauskas ielā 5,
un vēl procesā ir uzlabojumi Bārbeles doktorātā,
kurus ceram pabeigt līdz Ziemassvētkiem.
Būs apritējis pirmais gads ciešā sadarbībā ar
Valles aģentūru, kura Bārbeles pagastā uztur
kārtībā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu,
kā arī saimnieciskos jautājumos Valles aģentūras darbinieki ir lieliski izpalīgi. Šogad ir veikti
sakopšanas darbi arī Bārbeles sēravota teritorijā.
Kultūras dzīvē Bārbelē patīkami pārsteidz iedzīvotāju atsaucība, apmeklējot Bārbeles tautas
nama pasākumus.
Pie padarītā neapstāsimies un arī nākamā gada
budžetā ir prasīti līdzekļi, lai turpinātu ieceru
īstenošanu.
Svētku gaidīšanas laikā Bārbeles pagasta pārvalde iedzīvotājiem vēl – lai mājīgi un ģimeniski šī
gada nogales svētki, lai sapņi piepildās un darba
spars vairojas!
Santa Bračka,
Bārbeles pagasta pārvaldes
vadītāja

Paveikts daudz

2
Gaišus Ziemassvētkus un
veiksmīgu Jauno gadu
visiem Valles bibliotēkas lietotājiem,
atbalstītājiem un sadarbības
partneriem
vēl bibliotēkas vadītāja
Ingūna Kļaviņa.

019. gads – Suņa gads ir finiša taisnē, šis
ir laiks, kas ļauj mums atskatīties uz paveikto. Varam izvērtēt padarītos darbus
un noteikti jāpiezīmē pie kā būtu turpmākos gadus jāpiestrādā. Stelpes pagastā šis gads ir pavadīts pie teritorijas sakopšanas un
labiekārtošanas darbiem. Sakārtota un labiekārtota atpūtas vieta pie Steņģu dīķa, kas turpmākajos
gados būtu vēl attīstāma un nākotnē kalpotu par
Stelpes krāšņumu. Stelpes centra ielās tika izzāģēti koka zari, tā rezultātā ielas ir kļuvušas gaišākas
un pārskatāmākas, līdz ar to drošākas. Šo darbiņu nākamgad turpināsim darīt citos ceļa posmos.
Lielās talkas laikā ar aktīvu iedzīvotāju līdzdalību,
iespēju robežās, tika atjaunotas bērnu rotaļu laukuma konstrukcijas pie daudzīvokļu mājas, Kalna
ielā. Racionāli izmantojot finanšu līdzekļus, šogad
liela uzmanība tika pievērsta grants ceļu stāvoklim, atjaunojot un papildinot to virskārtu, kas būs
prioritāte arī 2020. gadā.
Nākamajā gadā noteikti turpināsim darboties un
pieņemsim jaunus izaicinājumus, tikai ar kopīgu
darba sparu, ja tiksim sadzirdēti, varēsim paveikt
sev nospraustos mērķus.
Stelpes pagasta pārvalde novēl visiem Stelpes
pagasta un novada ļaudīm, lai šajā Ziemassvētku
laikā Jūsu mājās valda miers, saticība un prieks.
Lai Jaunais – Žurkas gads atnes laimi, veselību un
radošumu!
Ingars Štelfs,
Stelpes pagasta pārvaldes vadītājs
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Aizvadīts darbīgs gads

K

lāt jau gada nogale – decembris. Klāt
Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tas ir arī
laiks, kad ticēt. Ticēt ne tikai brīnumiem,
bet arī tam, ka mēs katrs ar savām labajām domām un darbiem varam radīt
brīnumus. Mums tikai pašiem ir jānotic, ka viss
ir iespējams, ja mēs to patiesi vēlamies. Adventa vainagā šonedēļ aizdegsim ceturto sveci. Šis
laiks vairumam sākas ar gaišām domām, ar
aizejošā gada izvērtēšanu un iecerēm sagaidot
Jauno gadu!
Mēs esam iemācījušies šo laiku padarīt gaišāku –
dedzam svecītes vainagā, krāsainas gaismiņas
logos, izrotājam ēkas un pagalmus, kā arī kopīgi
iededzam svētku eglītes novada pagastos. Ziemassvētkos katrā mājā ienāk egļu smarža un
svecīšu mirdzums. Ir dzirdēts, ka tieši Ziemassvētku laikā egles dziedinot un dodot vislielāko
spēku.
Man aizvadītais gads ir bijis darbīgs, jaunu izaicinājumu un dažādu emociju pārpilns. Esmu guvu-

si lielisku pieredzi, iepazinusi daudz interesantus
cilvēkus un jutusi atbalstu no kolēģiem. Darba
gaitā esmu nonākusi pie vairākām vērtīgām atziņām, kas noteikti man noderēs turpmāk. Guvu
apliecinājumu tam, ka ļoti liela nozīme ir komandas darbam, garam, vienotībai, atbalstam, kā arī
atbildībai. Tikai kopīgi saskatot patieso mērķi,
nesavtīgi darbojoties tiks sasniegts labākais
vēlamais rezultāts.
Novēlu ikvienam būt ne tikai kritiķim, bet ar
saviem ierosinājumiem un darbību iesaistīties
problēmu risināšanā, būt atsaucīgākiem un pretimnākošākiem.
Man šis ir īpašs gaidīšanas laiks, pilns mīlestības
un miera. Laiks, kurā būšu uzkrājusi vēl nebijušas
emocijas, pieredzi un spēku, lai pēc laika atkal
atgrieztos pie jums.
Vēlu, lai arī Jums pietiek spēka un gaismas turpmākajam dzīves ceļam!
Alise Dreimane,
«Vecumnieku Novada Ziņu» redaktore

Sadarbībā un draudzībā
ir spēks

P

agājis nedaudz vairāk par pusgadu,
darbojoties novada tūrisma jomas koordinēšanā. Esmu iepazinusies ar brīnišķīgiem, aizrautīgiem un savu arodu
mīlošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmējiem. Vecumnieku novadu
esmu pārstāvējusi dažādās tūrisma konferencēs
un semināros, pilsētu, sporta un atpūtas svētkos,
aktīvi diskutējusi, meklējot ceļu uz sadarbību.
Ir organizētas tikšanās ar uzņēmējiem, radošās darbnīcas, maršrutu veidošanas un sarunu
vakarēšanas Tūrisma Informācijas punktā. Decembris novadam atnesa viena no labākajiem
galamērķiem nomināciju EDEN «Veselības un
labjūtes tūrisma» konkursā, sniedzot iespēju un
tiesības izmantot EDEN zīmola kvalitātes zīmi tū-

risma galamērķa atpazīstamas veicināšanai, lai
ieinteresētu arvien vairāk braucēju apciemot un
baudīt Vecumnieku novada dabas, tradīciju un
kultūrvēsturisko piedāvājumu.
Šis viss ir bijis iespējams, pateicoties cilvēkiem,
kopīgām aktivitātēm, sarunām un viedokļu
apmaiņai. Līdz ar to vēlreiz pārliecinos, ka tikai
sadarbībā un draudzībā ir spēks, tāpēc pateicos
par produktīvo sadarbību šinī gadā, un lai arī
turpmāk mums visiem arvien vairāk labu radošu ideju, vēlmes sastrādāties un vienam otru
atbalstīt!
Gaišus svētkus un laimīgu Jauno Gadu vēlot,
Aira Odinga,
Vecumnieku novada tūrisma informācijas
konsultante un VUB koordinatore

Viss pārveidojas un attīstās

Š

obrīd mums ir dota iespēja dzīvot
spraigā un sarežģītā laikā. Viss
mainās, pārveidojas un strauji
attīstās. Līdz ar to mums jāspēj
sekot līdzi pārmaiņām, jāspēj būt
zinošiem, dzīves gudriem, radošiem un
veiksmīgiem.
Šogad neraksturīgi Ziemassvētku laiks
ir pienācis bez sniega, toties Valles
un citos pagastos iedegtas lielās Ziemassvētku egles un ikkatru no mums
apņem svētku gaidīšanas prieks un
brīnumu atklāsmes burvība.
Latviešu tautas tradīcijas vēsta, ka
Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kad
piepildās sapņi, realizējas brīnumainas
un neparedzamas lietas. Pieņemsim un
priecāsimies par šo gaišo, brīnumaino
laiku, aizmirsīsim ļaunumu, naidu un
neiecietību.
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Izsaku milzīgu paldies labas gribas,
ieinteresētiem, darbīgiem, čakliem,
atsaucīgiem pagasta ļaudīm, kuri ar
savu darbu dara pagastu ekonomiski
stabilu, sakoptu, košu un labiekārtotu.
Lai Ziemassvētku vecītis iegriežas katrā
mājā.
Lai Ziemassvētku miers un mīlestība
mājo katra sirdī, stiprina ikdienas gaitās
un dod motivāciju turpmākajiem labajiem darbiem.
Ar savstarpēju sapratni, gaiši un sveču
liesmās starojoši Ziemassvētki.
Laimīgu, bagātu, veselīgu un veiksmīgu
Jauno 2020. gadu!
Nepazaudēsim sasniegto, realizēsim
iecerēto!
Iveta Radziņa,
Valles pagasta pārvaldes
vadītāja
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«Iedvesmojies. Mācies. Radi.» – šie atslēgas
vārdi precīzi raksturo Leader sadarbības
projekta «Vietējo ražotāju konkurētspējas,
sadarbības un atpazīstamības veicināšana»
projektā īstenotās aktivitātes.

A

r šādi izskanējušu aicinājumu šī gada
4. decembrī Jelgavas novada Lielplatones muižā notika sadarbības projekta uzņēmējiem noslēguma pasākums.
Projekta vadītāja Videga Strautniece
apkopoja īstenoto un dalījās ar projekta rezultātiem, minot, ka divu gadu laikā Lauku partnerība
«Lielupe», sadarbojoties ar Bauskas rajona un
Dobeles rajona lauku partnerībām, īstenoja
vairākas aktivitātes, lai sekmētu vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju,
sadarbību un atpazīstamību.
Projekts iesākās ar apmācībām par dažādām,
uzņēmējiem svarīgām tēmām: mārketings;
reklāmas veidošana; produktu ražošanas tehnoloģijas un iepakojums; tūrisma piedāvājuma
pilnveidošana; viesmīlības nozīme tūrisma
pakalpojumu sniegšanā; degustāciju galda
klāšana; komunikācijas prasmju pilnveidošana,
radošums un inovācija jaunu piedāvājumu veidošanā; gida darba pamatprincipi.
Apmācības deva jaunas zināšanas un vērtīgus
padomus uzņēmēju ikdienas darba pilnveidošanā, ražošanas procesā un plānojot uzņemt tūristu
grupas savā saimniecībā. Kopumā tika īstenotas
12 apmācību dienas.

Pieredzes braucieni
iedrošina

Divpadsmit pieredzes braucienos, kas īstenojās
9 sadarbības partneru novados, uzņēmēji iepazinās ar 60 saimniecībām un apskates vietām.
Tādā veidā daži uzņēmēji pirmo reizi uzņēma
grupu, citi savukārt varēja būt piemērs iesācējiem šajā jomā. Savstarpējā pieredzes apmaiņa
deva drosmi un iedvesmu darboties. Savstarpēji
pārrunātie izaicinājumi, ieguvumi, sasniegumi
un grūtības, ar ko saskaras uzņēmējs, saliedēja
dalībniekus un iedrošināja darboties pašiem un
radīt ko jaunu.

Izveidoti jauni tūrisma maršruti

Apjomīgs darbs uzņēmēju popularizēšanā tika
īstenots izstrādājot 3 jaunus tūrisma maršrutus,
kuros iesaistīti 30 vietējo produktu ražotāji un
pakalpojumu sniedzēji. Tūrisma maršruts «Zemgales saimnieces aicina ciemos» un «Zemgales
saimnieki aicina ciemos» aicina gardēžus un
vietējās produkcijas cienītājus doties ciemos
pie ražotājiem, satikt saimnieku, klausīties pieredzes stāstu un degustēt produktus. Maršruts
«Uzzini, kā top!» izstrādāts, domājot par skolēniem un bērniem, aicinot iepazīt, kā top lietas
un dažādi produkti, kā arī pašiem iesaistīties to
tapšanas procesā.
Vecumnieku novads ir pārstāvēts vairākos
maršrutos: «Uzzini, kā top» – var iepazīties
ar Lidijas Reinbergas rotaslietu darbnīcu un
greznumlietu veidošanu. «Zemgales saimnieki
aicina ciemos» maršrutā var sastapt Kārli Ulmani
ar ābolu produkciju. Pārtikas amatnieku kartē
pārstāvēti ķiploki un to produkcija no «Kalna
svētību kopienas», amaranta produkti no IK
«Grauds ar dvēseli» Skaistkalnē un ābolu sula
no SIA «Ābolis».
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Noslēdzies Leader sadarbības projekts
«Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un
atpazīstamības veicināšana»

Tirdziņi un festivāls

Lai sekmētu vietējo ražotāju atpazīstamību,
projekta īstenošanas laikā tika noorganizēti
trīs jauni tirdziņi, kas drosmīgi pieteica sevi vēl
nebijušās vietās: Kroņaucē, Tērvetes novadā pie
kafejnīcas «Mēnestiņš»; Codes pagastā, Bauskas
novadā Zemnieku saimniecībā «Vaidelotes»
un Svētes pagastā, Jelgavas novadā, Zemnieku
saimniecībā «Vilki».
Kā kulminācija īstenotajiem tirdziņiem bija šī
gada augustā īstenotais «Pārtikas amatnieku
festivāls», kas pulcēja kopā 50 vietējos ražotājus un 500 apmeklētājus. Festivāla mērķis bija
atraktīvi, radoši un izzinoši vēstīt par vietējo
pārtiku un tās ražotājiem. Pēc festivāla norises
projekta īstenotājiem radās ideja apkopot projektā iesaistītos vietējās produkcijas ražotājus.
Tika sagatavota un izdota karte, kas vizuāli parāda uzņēmēju atrašanās vietas un dod iespēju
sazināties ar uzņēmējiem, pēc kartē norādītajiem kontaktiem.

49 uzņēmēju reklāmas stends.

Ciešāka sadarbība

Projekta noslēguma pasākumā savu dienas
gaismu piedzīvoja viena no darbietilpīgākajām
projekta aktivitātēm, 18 reklāmas stendi, kuros apkopoti 49 uzņēmēji, kas ražo, vai sniedz
pakalpojumus un aicina ciemos tūristus. Uz
Vecumnieku novadu aicina kvadricikli ar aktīvās atpūtas piedāvājumu «Green Road trips»,
amaranta audzētājas IK «Grauds ar dvēseli» un
Zemgales sensēta «Everti».
Projekta vadītāja uzsvēra, ka projektā īstenotais,
noteikti ir sekmējis to, ka uzņēmēju konkurētspēja pieaug un notiek ciešāka sadarbība
uzņēmēju starpā, vienam otru atbalstot.
Pasākumā Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte uzsvēra to, ka šis projekts
veicinājis arī iesaistīto pašvaldību ciešāku sadarbību uzņēmēju atpazīstamības veicināšanā, jo

katra pašvaldība popularizēs ne tikai savus, bet
arī kaimiņu novadu uzņēmējus.
Izskanot pasākumam un arī noslēdzoties sadarbības projektam uzņēmējdarbības veicināšanai,
pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar Lauku
partnerības «Lielupe» jaunu, tikko kā iesāktu projektu, kas piesaka sevi sociālās uzņēmējdarbības
jomā. Par uzņēmējdarbību, kas veido labāku pasauli
dalījās sociālās uzņēmējdarbības vēstniece Dace
Indrika, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu piemēriem. Šī tēma rosināja uzņēmējus iepazīt, izvērtēt
un analizēt, vai kāds sevi saskata darbojamies šajā
jomā. Sociālās uzņēmējdarbības vēstniece aicināja
uzņēmējus domāt nedaudz plašāk, saskatot ne
tikai savas, bet arī apkārtējo vajadzības, tādā veidā
iekļaujot sociālu jautājumu risināšanu, kas ir iespējama arī uzņēmējdarbības ietvaros.
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Aicina izmērīt sava uzņēmuma Aicina pieteikt kandidātus
konkursam «Vecumnieku novada
digitālās attīstības briedumu
uzņēmēju gada balva 2019»

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija (LIKTA) informē, ka Latvija
ir starp pēdējām piecām valstīm Eiropas
Savienībā ar visvājākajām prasmēm digitālo
tehnoloģiju izmantošanā uzņēmējdarbībā, to
apliecina jaunākais ES Digitālās ekonomikas
un sabiedrības indekss (DESI, 2019). Lai palīdzētu mazajiem un vidējiem Latvijas uzņēmumiem attīstīt IT risinājumus savos
uzņēmumos, LIKTA kopā ar partneriem
uzsāk izglītojošu kampaņu «Gudrā Latvija».

K

ampaņas mērķis ir palīdzēt maziem un
vidējiem uzņēmumiem digitalizēt savus pakalpojumus, iekšējos procesus
un pārvarēt plaisu starp informāciju un
komunikāciju tehnoloģiju jomas uzņēmumiem un citās nozarēs strādājošajiem. LIKTA
uzsver, ka digitalizācijai ir cieša saistība ar produktivitāti un efektivitāti, kas tiešā veidā ietekmē peļņu, iespējas iegūt jaunus klientus un arī
iespējas iekļūt jaunos tirgos.
Mājaslapā www.gudralatvija.lv uzņēmuma vadītājam ir iespēja aizpildīt Digitālā brieduma
testu. Testā uzņēmuma vadītājam jānovērtē, cik
daudz uzņēmuma vadīšanas pamatfunkcijās tiek
izmantoti IT risinājumi. Pēc testa aizpildīšanas
uzņēmuma vadītājs saņem padziļinātu vērtējumu
un iespēju salīdzināt sevi ar konkurentiem savā
nozarē, kā arī saņem ieteikumus par to, kādus IT
risinājumus tam savā uzņēmumā būtu jāievieš.

No 2020. gada 1. janvāra līdz 31. janvārim
Vecumnieku novada iedzīvotāji, uzņēmēji un
pašvaldības iestādes tiek aicinātas pieteikt
uzņēmumus, kas 2019. gadā savā jomā
bijuši labākie un veiksmīgākie, sekmējot
uzņēmējdarbības vides attīstību novadā
un veicinot Vecumnieku novada uzņēmēju
pazīstamību.

Vairāk par projektu:
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija
Tālr. 29450530
E-pasts: gudralatvija@gudralatvija.lv
www.gudralatvija.lv
LIKTA «Gudrā Latvija» projekta koordinatore Melita
Šaule informē, ka rezultātu prezentēšanai tiek
izmantota sporta terminoloģija – uzņēmumi ar
labākajiem rezultātiem «nokļūst» augstākajā līgā,
pa vidu ir sporta un tautas klase, savukārt lielākā
piepūle nākotnē digitālo tehnoloģiju ieviešanā ir
nepieciešama tiem, kas paliek uz rezervistu soliņa.
Izmanto iespēju un novērtē sava uzņēmuma
digitālās attīstības briedumu!
Alise Dreimane

Iedzīvotāji var izvirzīt kandidātus
un uzņēmumi var pieteikties šādām
nominācijām:

«Gada jaunietis uzņēmējdarbībā»;
«Gada pakalpojumu sniedzējs»;
«Gada lauksaimnieks»;
«Gada darba devējs»;
«Čaklās rokas»;
«Gada ražotājs».
Savukārt Vecumnieku novada dome, pagastu
pārvaldes un citas pašvaldības iestādes izvirzīs
pretendentus nominācijā «Gada labdaris» – uzņēmumus, ar kuriem pašvaldībai bijusi veiksmīga sadarbība projektu realizēšanā, pasākumu
rīkošanā un saņemts citāda veida atbalsts.
Lai pieteiktu uzņēmumus konkursam, jāaizpilda
pieteikuma anketa. Anketas lapas pieejamas
Vecumnieku novada domes administrācijas
ēkā, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. Anketu
līdz 31. janvārim jāiesniedz Vecumnieku novada
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domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, vai jāiesūta
aizpildīta elektroniskā pieteikuma forma, kas
atrodama Vecumnieku novada domes interneta
mājas lapā www.vecumnieki.lv.
Visi derīgo anketu iesniedzēji piedalīsies izlozē, kuras uzvarētājs tiks noskaidrots konkursa
noslēguma sarīkojumā un saņems veicināšanas
balvu – grozu ar Vecumnieku novada uzņēmēju
ražoto produkciju.
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.vecumnieki.lv un Vecumnieku novada domes administrācijas ēkā Rīgas ielā 29, Vecumniekos. Sīkāka
informācija, zvanot pa tālr. 63920596, e-pasts:
alina.zukauska@vecumnieki.lv.
Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore
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Novadā iedegtas Ziemassvētku eglītes Skaistkalnē

apskatāma
trauku izstāde

FOTO – ALISE BARKAUSKA

Par gada gaidītākajiem svētkiem viennozīmīgi
var atzīt Ziemassvētkus. Lai kliedētu ātro tumsas
piezagšanos, pilsētās, pagastos un ciemos tiek
izlikti rotājumi, iedegtas sveces un krāšņas
lampiņas. Arī šogad Vecumnieku novadā notika
Ziemassvētku eglītes iedegšanas pasākumi, kas
nu ir noslēgušies, taču krāšņās un staltās egles
gaida gaidītākos svētkus.

Skaistkalnes pagasta pārvaldes foajē līdz
janvāra beigām apskatāma ekspozīcija – «No
Kuzņecova līdz Rīgas fajansam un porcelānam»,
kas ir pirmā izstāde no iecerētā cikla «Latvijas
zīmolu leģendas».

P

V
Rūķu darbnīcā bērni veidoja maskas un Ziemassvētku apsveikumus.

Savukārt, otrdienas pēcpusdienā pie Vecumnieku tautas nama pulcējās bērni un viņu vecāki, lai
piedalītos Ziemassvētku egles atklāšanas pasākuma aktivitātēs. Vispirms bērni aktīvi iesaistījās
radošajās darbnīcās, kur tika gatavotas pasaku
tēlu maskas un apsveikuma kartītes, vēlāk
ārpus nama telpām notika viens īsts jandāliņš!
Ziemassvētku vecītis bērniem lika nopelnīt egles
iemirdzēšanos ar dziesmām, dejām un rotaļām.
Egles iedegšanas pasākumi noslēdzās 14. decembra vakarā Vallē un Bārbelē, kur kopā ar

Lielais adventes vainags
Kurmenē priecē gan
mājiniekus, gan ciemiņus
Adventi mēdz dēvēt par Ziemassvētku gaidīšanas laiku, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem.

K

atrā mājā jūtams egļu skuju aromāts,
jo tieši šajā laikā no egļu zariem tiek
pīti adventes vainagi. Arī kurmenieši
un biedrība «Bruknas Kalna svētību kopiena» novadniekus iepriecināja ar liela, krāšņa adventes vainaga izgatavošanu, kas,
pie netālu esošās Kurmenes baznīcas, ieskāva
staltu ozolu.
Ideja par lielā Adventes vainaga izveidošanu radās Kurmenes draudzes priesterim
Andrejam Mediņam. Vainaga gatavošana un
sveču iedegšana tajā apvieno ne tikai kurmeniešus, bet gan visus pasākumā esošos

klātesošos gan no mūsu novada, gan blakus
novadiem.
Jāmin, ka katrā Adventa svētdienā ikvienam
bijusi iespēja baudīt kādu muzikālu priekšnesumu. Adventes vainagā pirmā svece tika iedegta
kopā ar pasākuma dalībniekiem un Jaunjelgavas
Luterāņu draudzes ansambli. Klātesošos vēsajā
vakarā sildīja gan ugunskurs, gan dejas, gan
dziesmas.
Otrā svece krāšņajā vainagā tika iedegta kopā
ar Bārbeles amatierteātra kolektīvu «Bārbelīši»,
bet trešā ar Bārbeles folkloras kopu «Tīrums».
Jau šonedēļ katrā adventes vainagā tiks iedegta
ceturtā svece, Kurmenē to darīs kopā ar Dravu
ģimeni no Kurmenes.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

folkloras kopu «Tīrums» notika ziemas saulgriežu
laika tradīciju un tikumu apgūšana. Pasākuma
dalībniekus iesaistīja dažādās aktivitātēs, visvairāk
iedzīvotājiem patika Ziemassvētku rituāls – bluķa
vilkšana.
Ar egļu iedegšanu Ziemassvētku gaidīšanas laiks
nebūt nebeidzas, tāpēc novēlam turpināt svētkus gaidīt ar gaišām domām, prieku un siltumu
sirdī. Priecīgu un gaišu Ziemassvētku gaidīšanas
laiku!
Sabiedrisko attiecību nodaļa

FOTO – NO KURMENES KATOĻU DRAUDZES ARHĪVA

irmā svētku egle iemirdzējās Stelpē 6. decembrī kopā ar Bārbeles folkloras kopu
«Tīrums» un Stelpes pamatskolas skolēniem un pedagogiem. Pasākuma dalībnieki piedalījās rotaļās un dziesmās.
Pirms egles iedegšanas ikviens tika aicināts uz
meistardarbnīcu, kurā veidoja skaistus un neparastus rotājumus eglītei. Svētku eglītē bērni
iekāra sagatavotos novēlējumus.
Šai pašā dienā arī Skaistkalnes pagastā tika atklāta Ziemassvētku egle. Uz svētku egles atklāšanu
bija ieradušies gan lielie, gan mazie skaistkalnieši.
Muzikālu sveicienu visiem Skaistkalnes iedzīvotājiem un viesiem bija sarūpējuši bērnu popgrupa
«Domino», klausoties muzikālo sveicienu ikviens
varēja baudīt piparkūkas un karstu upeņu dzērienu. Vakara turpinājumā Skaistkalnes tautas namā
bija iespēja kopīgi noskatīties vēsturiskās filmas
«Dvēseļu putenis» seansu. Tautas nama zāle bija
pārpildīta, turklāt vairāki apmeklētāji šo filmu
skatījās atkārtoti.
Šajā dienā arī kurmeniešiem sirdis sildīja eglītes
iemirdzēšanās krāšņums, kur turpinājumā kopības un vienotības sajūtas ieskauti iedzīvotāji
nodevās Kurmenes amatierteātra aktivitātēm.
Pirmdienas vakarā kopā ar pārsteiguma tēliem
Misā krāšņi iemirdzējās Ziemassvētku egle. Pēc
brīnumainās eglītes iedegšanas, visi klātesošie,
kuplā pulkā varēja mieloties ar kraukšķīgām piparkūkām un sasildīties ar karstiem dzērieniem.

Krāšņi mirdz lielais adventes vainags Kurmenē.

Elīnas Baltaces maģistra darba izstrādei
akcijā saziedoti 2000 eiro
Rīgas modes nedēļas ietvaros, Baltijas
modes federācija, sadarbībā ar t/c «Spice»
un «Printify», rīkoja akciju Latvijas Mākslas
akadēmijas jauno talantu atbalstam. Akcijas
ietvaros iegūtie 2000 eiro tika ziedoti
Vecumnieku novada iedzīvotājai Elīnai
Baltacei maģistra darba izstrādei.

A

kcijas ietvaros ikviens t/c «Spice» apmeklētājs īpašā Riga Fashion week popup veikalā varēja iegādāties ekskluzīva
dizaina t-kreklus.
Elīna Baltace par rīkoto akciju atklāj:
«Mākslas akadēmijas studenti lielākoties dzīvo
sava veida nošķirtu dzīvesveidu – mēs esam
ierauti radīšanas rutīnā un nereti ir sajūta – nezinām, kas notiek aiz Akadēmijas durvīm. Tādēļ ir
liels prieks, ka cilvēki ārpus šīm telpām pasaka

paldies un novērtē manu veikumu. Tas dod
jaunu enerģiju turpināt iesākto un apliecina, ka
esmu uz pareizā ceļa».

Nākotnes plāni

E. Baltace atklāj, ka iegūtā stipendija tiks izmantota dažādu maģistra darba kolekcijai nepieciešamo materiālu iegādei un šuvēju darba
samaksai. Maģistra darbs dienasgaismu ieraudzīs
2020. gada maijā.
Savukārt pēc studijām māksliniece domā doties
smelties pieredzi uz ārzemēm. «Šobrīd plānoju
izmantot ERASMUS+ sniegtās iespējas. Pašlaik
domāju, ka došos praksē uz kādu no Vācijas
modes uzņēmumiem un pēc gada ilgās prakses,
atgriezīšos Latvijā un iegūtās zināšanas un pieredzi izmantošu Latvijas dizaina koda attīstībai,»
atklāj E. Baltace.

Kā norāda t/c «Spice» vadītāja Kadrija Pudova: «Uzzinot par iespēju iesaistīties šajā jauno mākslinieku
atbalsta akcijā, par lēmumu ilgi nebija jādomā.
Tirdzniecības centru redzu kā vietu kur smelties
jaunāko modes tendenču dvesmu un vietu kur
piepildās sapņi. Dalība šajā akcijā mums sniedza
patiesu prieku, jo tās noslēgumā arī mēs palīdzējām piepildīt jaunās mākslinieces sapni un sniedzām iespēju vēl vairāk izpaust savu radošumu».
Akcijas ietvaros bija iespēja iegādāties īpaša
dizaina t-kreklus, kuru tapšanu un dizainu
atbalstīja tādi Latvijā un pasaulē atpazīstami
mākslinieki kā Dace Krieviņa-Bahmane (zīmols
«Dace Bahmann»), Anna Ledskalniņa (zīmols
«Anna Led»), Jūlija Malahova (zīmols «MCouture»), Agnese Narņicka (zīmols «One Wolf»),
Marina Dorošenko (zīmols «ArtJam»).
Alise Dreimane
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itrīnās izstādīti skaistkalniešu piedāvātie
Rīgas porcelāna un fajansa rūpnīcas ražojumi, kas ir atrodami teju katrā vidējās un vecākās paaudzes Latvijas iedzīvotāja mājā, tomēr trauku skapju krājumos ir atrasti arī slavenās Kuzņecova rūpnīcas
izsrādājumi. Diemžēl vitrīnu ietilpība ierobežoja
izvietojamo eksponātu apjomu, kas skaistkalniešu mājokļos ir saglabājušies visai daudz, daža
laba servīze no kāzu dāvanām vēl iepakojumā.
No 1841. – 2010. gadam šajā uzņēmumā saražoti
simtiem miljonu trauku, kas izklīduši pa visu
pasauli. Biržu muzejā Lietuvā glabājas grāfu
Tiškeviču Astravas muižas trauku kolekcijas
eksponāti ar Kuzņecova firmas zīmi. Uzņēmumā
tā ziedu laikos masveidā tapa trauki, santehnika,
elektroizolatori, caurules, tomēr trauki dominēja
pie visām varām.
Skaistkalnes izstādē apmeklētāji, protams,
visvairāk uzmanību pievērš nelielajam Kuzņecova zīmola klāstam kā vēsturiskai vērtībai, bet
priecājas arī par reto un neparasto japāņu stilā
apgleznoto tējas komplektu, par ļoti smalko
plānsienu porcelāna mokas kafijas servīzi Marianna (formas autors Ēriks Ellers), kas dekorēta
tikai RPFR izsrādātā zīdspiedes tehnikā u. c.
Mazo tasīšu nefunkcionalitātes dēļ servīzes
Marianna, Kafijas pupiņa, Vita u. c. saglabājušās
daudzu ģimeņu sekciju plauktos. Jaunā paaudze tās vienkārši met ārā, jo mājās vairs nav
pieņemts turēt nepraktiskas lietas, kurās tikai
krājas putekļi. Tas jau ir dabisks process – mainās
laiki, mode, tradīcijas. Tēju un kafiju dzeram no
lielām, teju puslitra krūzēm, šķīvjiem izvēlamies
ar dekorācijām «nepiesārņotas» formas.
Tādēļ arī tapa izstāžu cikla iecere – parādīt, ka uz
šiem «krāmiem» var paskatīties citām acīm – kā
leģendu, kā laikmeta zīmolu, kā mākslas priekšmetu. Un tādu Latvijā ir daudz, ne tikai trauki.
Laima Indriķe,
Skaistkalnes pagasta muzeja
«Novadnieki» vadītāja
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Prezentējot atmiņu krājumu «Mans XX gadsimts», LNB Atbalsta biedrība un rakstniece
Marina Kosteņecka 2019. gada 6. decembrī
viesojās Misas vidusskolā, kur tika aizvadīti
patiesi sirsnības pilni mirkļi.

gaisotne, mani sagaidīja smaidīgi cilvēki – pedagogi, skolēni, Misas ciema iedzīvotāji. Lai arī
pēc sejas nevienu neatpazinu, uzreiz sajutu, ka
esmu gaidīta, mani atceras.»
«Nekas šajā pasaulē nav nejaušs, it īpaši – tikšanās ar cilvēkiem» – ar šiem vārdiem iesākās
tikšanās Misas skolā. Sanākušie kopīgi pavēra
M. Kosteņeckas grāmatas «Mans XX gadsimts»
tā dzīves posma lappuses, kas saistītas ar mūsu
novadu, Misu, Misas kūdras fabriku, skolu un
tuvējo Misas apkārtni.
Rakstniece bija priecīga būt šeit, pie mums, kā viņa teica: «Mājās, savā dzimtenē»! M. Kosteņecka
dalījās atmiņās par laiku savās mājās «Draudziņos», par Misas kūdras fabrikas direktoru J. Krūmiņu. Jaunākajiem klausītājiem bija interesanti
dzirdēt par rakstnieces bērnību, mēģinot izprast
šai paaudzei nesaprotamo vēstures periodu, kurā dzīvojoši viņu vecāki un vecvecāki. Ar interesi
visi klausījās rakstnieces stāstījumā par sarkanās
jarangas skolotājas piedzīvojumiem Čukotkā.
Tika pavērta arī lappuse par Černobiļu, pieminot
bērnu ārstu Andri Jungu no Iecavas.
Misas vidusskolas skolotāja Dale Oškalne, kura
rakstnieci atceras kā 16 gadīga meitene, tikšanās sākumā sveica rakstnieci ar pašdarinātu
lakatu sarkanbaltsarkanajās krāsās. Savukārt pasākuma noslēgumā, rakstniece satika J. Krūmiņa
jaunāko mazmeitu, kurai rakstniece uzdāvināja
vēsturisko grāmatu par 20. gadsimtu.
M. Kosteņecka ir ne tikai rakstniece, bet arī lieliska
stāstniece. Laiks paskrēja ļoti ātri, no tagadējās
«Draudziņu» māju saimnieces Mārītes Ozolas
rakstniece saņēma pašdarinātu Ziemassvētku
dekoru, veidotu no mājas pagalma dabas materiā-

2

019. gada septembrī LNB Atbalsta biedrība klajā laidusi Latvijā pazīstamās un
cienītās rakstnieces Marinas Kosteņeckas atmiņu krājumu «Mans XX gadsimts». Tā ir nozīmīga liecība par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem Latvijā,
raksturo Atmodas laika garu un Latvijas neatkarības atjaunošanas periodu.
Marina Kosteņecka ir viena no Tautas frontes
dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas
neatkarības atjaunošanu lielajā politikā. Viņas
biogrāfija cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu
laika periodu – neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo
un personīgo dzīvi un otrādi – Marina Kosteņecka
bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši
tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīves stāstam ir
īpaša vērtība.

Misai īpaša vieta rakstnieces atmiņās

M. Kosteņecka atzīst: «Ar Misu man saistās 20
vētraini, bet laimīgi dzīves gadi. Loģiski spriežot,
te mani atcerēties vairs varēja tikai retais, jo
pēdējo reizi šeit biju daudzus gadus atpakaļ. Pieļāvu, ka šī būs kārtējā tikšanās ar nepazīstamiem
lasītājiem. Tomēr tikšanās jau no paša sākuma
izvērtās īpaša. Par to, ka esmu gaidīta, jau liecināja speciāli man izgatavotā uzbrauktuve pie
skolas, vestibilā valdīja Ziemassvētku gaidīšanas
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Misas vidusskolā viesojas rakstniece Marina Kosteņecka

Rakstnieces atbalstītāji saņēma M.Kostaņeckas autogrāfu grāmatā

liem, un reizē uzaicinājumu paviesoties kādreizējās
mājās. Ar neviltotu prieku rakstniece piekrita uzaicinājumam apskatīt savu bijušo «jaunrades namu».
Paldies M. Kosteņeckai par sirsnīgo, mīlestības
pilno vēsturisko, audzinošo literāro mācību stundu!
Rakstniece atmiņu krājumu sauc par mūža darbu un saka: «Šīs grāmatas ir Latvijas portrets,

tās atspoguļo cilvēku gaišo dvēseli un spēju
saliedēties neatkarīgi no tautības. Tas ir mans
mīlestības apliecinājums Latvijai un pateicība
tautai. Es atdodu savu parādu...»
Alise Dreimane,
Ilze Arāja
Misas vidusskolas bibliotekāre

Mākslas vēstures un gleznošanas stundas
mākslas programmas audzēkņiem nenotiek
tikai klasē, bet arī mākslas muzejos. Audzēkņiem ir iespēja apmeklēt retas pasaules līmeņa
izstādes un aplūkot mākslas darbu klātienē, ar
iespēju saskatīt katru otas triepienu, ieelpot
krāsas smaržu, kā arī sajust mākslinieka vēstījumu un enerģiju, kas iekodēts gleznā.

FOTO – ANDA SPROĢE

Izstādes apmeklējums un nodarbība Mākslas muzejā

M

Mākslas skolas audzēkņi, «izstādes apgaroti», rada savus darbus.

mojums un gaisma ir galvenais kompozīcijas
elements. Ekspozīcijas kodolu veido gleznas no
Latvijas, Igaunijas un Ukrainas muzeju kolekciFOTO – SARMĪTE KOVALE

ākslas programmas 4. – 7. klases
audzēkņi 3. decembrī apmeklēja
Mākslas muzeju Rīgas birža, kurā
mācību ekskursijā un nodarbībā
iepazinās ar izcilām izstādēm un
ārzemju mākslas pastāvīgo ekspozīciju.
Iedvesmojāmies un gides pavadībā iepazinām
izcilā krievu mākslas skolas gleznotāja Ivana
Aivazovska daiļradei veltīto izstādi «Gaismas
metafizika».
Ivans Aivazovskis (Иван Константинович Айвазовский /Ованнес Айвазян, 1817–1900), armēņu izcelsmes krievu mākslas skolas pārstāvis,
kurš dzimis Feodosijā, ir plaši pazīstams visā
pasaulē kā virtuozs jūras ainavu meistars, kuru
jau dzīves laikā apbrīnoja laikabiedri. Mākslinieka popularitāte nav samazinājusies līdz
mūsdienām, par ko liecina neskaitāmās izstādes
un izdevumi, kā arī viņa mākslas darbu augstās
cenas starptautiskās izsolēs.
Izstādes koncepcijas pamatā ir vēlme parādīt
meistara dažādu periodu darbus, kuros apgais-

Bārbelieši pārbauda zināšanas rakstot diktātu.

jām, kuras apvieno viena tēma – apgaismojuma
variācijas. Aivazovska meistarība atveidot uz
audekla tādas netveramas lietas kā ūdeni un

gaismu liecina par autora padziļinātu interesi dabas parādību pētniecībā, fenomenālo atmiņu un
izkopto gleznošanas tehniku. Lai panāktu gaismas klātbūtnes efektu vai ūdens caurspīdīgumu,
Ivans Aivazovskis izmantoja sarežģītu lazējumu
tehniku un īpašu otas triepienu. Saullēkts,
saulriets, saule zenītā, pēcpusdienas izkliedētā
gaisma, mēnesnīca – šīs daudzveidīgās gaismas
metamorfozes piepilda Aivazovska gleznas ar
īpašu koloristisku smalkumu un emocionālās
noskaņas niansēm. Gaisma, kas staro jūras
ūdeņos vai spīd cauri viļņiem, ir viena no raksturīgākajām Aivazovska glezniecības pazīmēm un
satopama visos mākslinieka daiļrades posmos.
Boses zālē aplūkojām Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja kolekcijas izstādi «19. gadsimta marīnas», kas ietver dažādu Rietumeiropas skolu,
t. sk. Vācijas, Holandes, Francijas, Norvēģijas
un Itālijas mākslinieku gleznotās jūras ainavas.
Sasmēlušies idejas un informāciju no gides
stāstītā, devāmies uz akvareļu glezniecības
darbnīcu, lai paši radītu savas romantiskās,
putojošās vai mierīgās jūras ainavas.
Pēc nodarbībām audzēkņiem bija papildus iespēja apmeklēt citas muzeja telpas pastāvīgajā
ekspozīcijā un iepazīt senās Japānas, Ēģiptes,
seno austrumu un rietumu mākslu.
Piepildīti un iedvesmoti devāmies mājup. Darbs
akvareļu darbnīcā audzēkņiem tika novērtēts ar
vērtējumu izcili.
Anda Sproģe

Bārbelieši raksta diktātu latviešu valodā
Nav noslēpums, ka pēdējā laikā līdz ar jauno tehnoloģiju
ienākšanu mūsu dzīvē mazinājusies rakstītā vārda nozīme.

M

ēs neprotam izteikt savas domas un jūtas sakarīgos un labskanīgos teikumos, izlīdzamies ar
ziņām telefonos vai sociālajos tīklos, pievienojot emociju zīmītes jūtu izteikšanai.
Vairums jauniešu neuzskata par nepieciešamību īsziņās vai sociālajos tīklos rakstīt, ievērojot ortogrāfijas
un interpunkcijas likumus. Tāpēc vēl jo lielāks bija mans
prieks par ziņu, ka Bārbelē ir cilvēki, kuri vēlas rakstīt
aktiera V. Daudziņa nesen lasīto Pasaules diktātu latviešu
valodā. Dažādu iemeslu dēļ viņi to nebija izdarījuši 9. novembrī. Četrpadsmit rakstītāju vecuma amplitūda bija no
25 līdz 75 gadiem.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Rakstnieces Noras Ikstenas Sēņu diktāts nebija viegls,
daudz dažādu «klupšanas akmeņu», bet rakstītāji bija gandarīti par paveikto. Analizējot uzrakstīto un redzot kļūdas,
vienojāmies, ka šādus diktātus rakstīsim ne tikai reizi gadā.
Dažam rakstītājam skolas gadi senā pagātnē, bet kļūdu maz.
Atliek secināt – valodas izjūta, ja tā ir, nezūd, gramatikas
likumus var arī nezināt, bet pieturzīmes tomēr «salikt».
Valodas izjūtu mēs varam iegūt, lasot grāmatas, tāpēc
atradīsim laiku un labu grāmatu, lai mūsu dzimtā valoda saglabātos tīra, pareiza un labskanīga visās paaudzēs!
Sarmīte Kovale,
latviešu valodas
skolotāja
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FOTO – DĀGS NELIUSS

Izstādes «Bēgļi – gūstekņi» atklāšana

Sākusies
pieteikšanās
atklātajam
volejbola
čempionātam 2020
Janvārī sāksies Vecumnieku novada atklātais
čempionāts un Aiņa Plūmes piemiņas kauss
volejbolā vīriešiem 2020.

T
Rakstniece, tulkotāja, diplomāte Anna Žīgure lasa fragmentus no savas grāmatas «Mūsu tautas gaita».

Ko jūt cilvēks zemē, kur plosās karš? Ko
nākas pārdzīvot tiem, kam jāpamet savas
mājas un jādodas bēgļu gaitās? Kas notiek
ar mājām, kur reiz strādāts un svinēts, kur
vadīti jauki brīži ar tuviniekiem, kur ilgots,
cerēts, mīlēts?

S

karbā tēma tomēr vērpās gaiši un sirsnīgi, brīžiem ieskanoties pat pa draiskai notij, Vijas Spekkes gleznu izstādes
«Bēgļi-gūstekņi» atklāšanas sarīkojumā
Stelpes skolā.
Skanēja klasiskā mūzika vijolnieces Dainas Kārkliņas un pianistes Natālijas Zandmanes izpildījumā. Viņām spēlējot «Ave Maria», aiz loga lielām
pārslām sāka krist sniegs. Tieši sniegs esot bijis
arī viens no gleznotājas spēcīgākajiem iedvesmas
avotiem.
Par Vijas Spekkes dzimtu, viņas vecākiem Aleksandru Stērsti-Spekki un Arnoldu Spekki, kā
arī par Vijas bērnību Stelpes pagasta «Cīruļos»
stāstīja vēsturniece Aloida Baķe.
Dejas, ko izvija tautas deju kolektīvs «Stelpe»,
vadītāja Lāsma Skābuliņa, tiecās tuvināt skatītājus tai gaisotnei, kāda varētu būt valdījusi svētku
laikā mākslinieces bērnības mājās.
Par izstādi un tās autori, gleznotāju un grafiķi
Viju Spekki da Sako (1922 – 2016), kuras dzimtas saknes saistās ar Vecumniekiem un Stelpes
pagasta «Cīruļu» mājām, stāstīja izstādes idejas
autore un tuva mākslinieces radiniece Diāna
Jance. Vairākām izstādes gleznām ierosme gūta,
līdzdzīvojot 1991. gada Persijas līča kara gūstek-

Lauksaimnieks Andris Kalniņš pateicas Annai Žīgurei un Diānai Jancei.

ņiem. Izstādes vislielākajai gleznai māksliniece
devusi nosaukumu «Kaut kur deg», un tā saistās
ar karu Bosnijā 1993. gadā.
Visjaunākā izstādes glezna ir par Dvīņu torņu
traģēdiju, kura notika 2001. gada 11. septembrī.
Anna Žīgure, rakstniece, tulkotāja, diplomāte,
Vijas Spekkes māsīcas meita, stāstīja par padomju laikos veikto ceļojumu uz Veronu Itālijā,
kur pirmo reizi mūžā tikās ar savu radinieci. Par
šo tikšanos Anna glabā vissiltākās atmiņas. Vija
bijusi sirsnīga un ieinteresēta. Annu pārsteidzis
tas, ka pēc tik daudz gadiem svešumā Vija
joprojām runājusi lieliskā latviešu valodā bez
akcenta. Anna lasīja fragmentus no savas jaunās
grāmatas «Mūsu tautas gaita», kurā apkopoti
īsi, personīgi stāsti par cilvēku piedzīvoto, dodoties bēgļu gaitās vai izsūtījumā. Tomēr bija
arī atgriešanās stāsti. Dienu ritējumā varbūt ne
pārāk bieži iedomājamies par to, kāda vērtība
ir iespēja būt kopā ar tuviniekiem, dienišķās
gaitas, vakari ar uguni pavardā – tas viss, ko
saucam par Mājām. Ne vienmēr apzināmies,
cik patiesībā viss ir trausls. Pa īstam to saprot
tikai tie, pie kuru durvīm reiz naktī klauvējuši
bruņoti varas kalpi, pavēlot posties nezināmā
ceļā. Pēkšņi nekas vairs nav pašsaprotams.
Vienā mirklī cilvēkam var tikt atņemts viss.
Kļuvuši par bēgļiem, gūstekņiem, izsūtītajiem,
cilvēki atceras Mājas, kur reiz bija tik labi! Annas

Žīgures lasītie atmiņu stāsti rosināja domas par
to, ka neviens no mums jau nespēj izmainīt
lielo vēstures dzirnakmeņu gaitu. Tomēr ir kaut
kas, ko mēs varam. Mēs varam būt pateicīgi
par mieru mūsu zemē. Mēs varam priecāties
par brīžiem, kurus mums ļauts piedzīvot Mājās.
Ja viss novads, visa tauta spētu vienoties šādās
sajūtās, tā būtu ļoti stipra tauta, kuru nevarētu
ne iekarot, ne pakļaut. Fragmentus par dzīvi
«Cīruļu» mājās no Arnolda Spekkes grāmatas
«Atmiņu brīži» lasīja Rita Kovala un Egils Neliuss.
Sarīkojuma apmeklētājs Andris Kalniņš, kurš
guvis atzīstamus panākumus bioloģiskajā lauksaimniecībā, pateicās Annai Žīgurei un Diānai
Jancei par māju idejas popularizēšanu. Andris
atzīmēja, ka tieši Annas vectēva un Diānas vecvectēva Edvarta Virzas sarakstītie «Straumēni»
rosinājuši viņu pievērsties zemkopības nozarei
un saimniekot tā, lai lauksaimnieciskā ražošana
neaizēnotu rūpes par vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Par ierosmi sarīkojumam paldies Vecumnieku
pagasta muzeja vadītājai Ritai Kovalai. Par vērtīgiem ieteikumiem un palīdzību materiālu atlasē
paldies Aloidai Baķei. Par zāles noformējumu
paldies Valerijai un Rodžeram Heizeldeniem. Par
tehnisko nodrošinājumu un vizuālo prezentāciju
sagatavošanu paldies Dmitrijam Gridjuško.
Sandra un Egils Neliusi

urnīra sākums 14. janvārī plkst. 18.45 Vecumnieku novada Domes Sporta skolas
zālē (Rīgas iela 45, Vecumnieki). Spēles
tiks aizvadītas otrdienu vai ceturtdienu
vakaros.
Komandu pieteikumi jāiesūta līdz 2020. gada
9. janvārim uz e-pastu ivarsprogis@inbox.lv.
Komanda spēlē vienādas krāsas formās ar
numuriem un komandā ir 12 spēlētāji. Spēles
notiek līdz 3 uzvarētiem setiem.
Turnīra pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti
ar kausiem, medaļām un balvām, tāpat tiek
apbalvoti arī individuāli labākie spēlētāji dažādās nominācijās. Balvu saņem arī katras spēles
labākais spēlētājs. Iespēja vienā vakarā aizvadīt
divas spēles.
Dalības maksa turnīrā 60 eiro.
Rekvizīti:
Vecumnieku novada dome
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
LV-3933
Reģ. nr. 90009115957
PVN reģ. nr. LV90009115957
A/S SWEDBANKA HABALV22
Konta nr.: LV54HABA0551025822482
Jautājumu gadījumā zvaniet 29123176, Ivaram.
Ar čempionāta nolikumu var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv.

6. – 7. decembrī, Cēsu sporta kompleksā, paši jaunākie
(2008) volejbolisti, sadalīja medaļas U12 grupā Latvijas
volejbola federācijas rīkotajā «Rudens kausa» izcīņā.

V

ecumnieku novada domes Sporta skolas komanda pirmajā dienā aizvadīja četras spēles, kurās parādīja labu
sniegumu – divas uzvaras, viens neizšķirts un viens zaudējums. Pēc pirmās dienas nekas nebija skaidrs. Priekšā
vēl bija trīs spēles.
Nākamo dienu zēni iesāka pārliecinoši – divās spēlēs divas uzvaras.
Lai arī pēdējā spēlē piedzīvojām zaudējumu, ar uzvarēto setu pietika, lai izcīnītu tik ļoti kāroto godalgu. Sacensības noslēdzām 3. vietā.
Komandas sastāvs:Sandis Bajars (2008), Edgars Ročāns (2008),
Raitis Mičulis (2008), Rainers Rauls Klipa (2008), Aleksis Aleksejs
Lukjaņins (2008), Kristiāns Cīrulis (2008), Edgars Vārpiņš (2009),
Edgars Kļaviņš (2009), Tomass Kalniņš (2010). Treneris: Rolands
Plēsnieks, Trenera palīgs: Gunita Pačkajeva.
Paldies zēniem par nervus kutinošajām divām dienām. Paldies
zēnu vecākiem par veiksmīgo sadarbību un uzticēšanos treneriem. Paldies treneriem par neizsīkstošu enerģiju un jauniešu
motivēšanu treniņu procesā.
Esam nedaudz atalgoti par neatlaidīgo darbu, tagad tikai neapstāties un turpināt savu attīstību!
Spēļu rezultāti: Talsi/Dundaga – 1:3, KuldīgaNSS/Skrunda – 2:2,
Saulkrastu SC – 3:1, Liepājas SSS – 4:0, Daugavpils BJSS – 3:1, Cēsu
PSS/Siguldas VĢ 3:1, Jēkabpils SS – 1:3.
Jānis Plūme,
Sporta skolas direktors

FOTO – NO SPORTA SKOLAS ARHĪVA

Jaunie volejbolisti izcīna medaļas
Latvijas kausa U12 grupā zēniem

Cienījamais klient!
No 1. decembra
Vecumnieku pasta nodaļai
būs mainīts darba laiks.

Godalgotās 3. vietas ieguvēji Vecumnieku Sporta skolas jaunie volejbolisti.
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Latvijas Pasta Klientu centrs:
27008001 / 67008001 / info@pasts.lv

12 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU EV. LUT. BAZNĪCĀ
• 23. decembrī plkst. 20.00 kora «Via Stella»
Ziemassvētku koncerts. Ieeja par ziedojumiem.
VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
• 21. decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar
leļļu teātri «Tims».
Plkst. 19.00 filmas «Jaungada taksometrs 2»
seanss. Ieejas maksa 3.50 eiro.
• 31. decembrī plkst. 22.00 Jaungada balle «Laternu stundā», dejas kopā ar grupu «De Light».
Ieejas biļete 10.00 eiro, biļetes pieejamas iepriekš pārdošanā Vecumnieku tautas namā līdz
27. decembrim. Biļešu skaits ierobežots.
MISAS TAUTAS NAMĀ
• 21. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Piedalās Vecumnieku tautas nama senioru
pašdarbības kolektīvi. Balle kopā ar Mariku un
Druvi no Kokneses.
• 28. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku pasākums pirmskolas vecuma bērniem kopā ar
«Pārsteigumu karuseli» un Ziemassvētku vecīti.
• 1. janvārī plkst. 1.00 Jaungada balle kopā ar
grupu «Brālīši». Ieejas maksa 3.00 eiro.
MISAS BIBLIOTĒKĀ
• 20. decembrī plkst. 17.00 tējas pēcpusdiena «Ziemassvētku smarža bibliotēkā». Katrs
dalībnieks atnes mājās ceptus cepumus, līdzi
paņemot arī recepti.
BEIBEŽU BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 30. decembrim norvēģu dabas fotogrāfa
G. Hansena fotogrāfiju izstāde.

BĀRBELES PAGASTS

«PakavRockBand», publiku izklaidēs amatierteātris «Kurmene», būs foto stūrītis un citi pārsteigumi. Ieejas maksa 4.00 eiro.
KURMENES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 25. decembrim literatūras izstāde «Ziemas
raksti».
• No 27. – 31. decembrim literatūras izstāde
«Sports ziemā».

VALLES PAGASTS

VALLES SAIETU NAMĀ
• 25. decembrī plkst. 10.00 Ziemassvētku eglīte
Valles pagasta pirmsskolas vecuma bērniem.
• 28. decembrī plkst. 18.00 Valles pašdarbnieku
un viesu svētku koncerts «Zvaigznīte uz Zemes».
Pēc koncerta pašdarbniekiem veltīts atpūtas
vakars.
• 1. janvārī plkst. 1.00 Jaungada nakts balle, spēlēs Gunārs no Iecavas. Ieejas maksa 3.00 eiro.
VALLES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 27. decembrim Anitas Krūmiņas dekupāža –
rokdarbu izstāde.
• Līdz 27. decembrim Bauskas Centrālās bibliotēkas ceļojošā izstāde «Bauskas bibliotēkā modē
grāmatas».
• Līdz 24. decembrim literatūras izstāde «Kad
svētvakars pie sliekšņa stājas…» sagaidot Ziemassvētkus.
TAURKALNES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 20. decembrim Vecumnieku tautas nama
floristikas studijas izstāde «Kopā».

24.12. Kristus Dzimšanas svētku vigilija
19.00 Grēksūdzes sakraments
19.30 pūtēju orķestra «Skaistkalne»
skolēnu koncerts
20.00 Ganiņu Svētā Mise
25.12. Kristus Dzimšanas svētki
12.00 Svētā Mise
26.12. Sv. Stefana, Pirmmocekļa svētki
12.00 Svētā Mise
29.12. Svētās Ģimenes svētki
12.00 Svētā Mise, beigās īpaša
svētība visiem bērniem un ģimenēm
31.12. Vecā gada aizvadīšana
18.00 Svinīga pateicības Sv. Mise par
saņemtajām Dieva žēlastībām
aizvadītajā gadā.
24.00 Jaunā gada sagaidīšana
un sveikšana; Svētā Mise
1.01. Jaungada diena Vissv. Jaunavas
Marijas – Dieva Mātes Dzemdētājas svētki.
12.00 Svētā Mise
5.01. Triju ķēniņu-Zvaigznes svētku diena
12.00 Svētā Mise, Vīraka, krīta
un zelta pasvētīšana

SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 30. decembrim izstāde «Ziemas brīnumains miers un miegs…».
SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
• 22. decembrī plkst. 14.00 Ziemassvētku koncerts «Dvēselē sveces deg». Piedalās Bauskas
kultūras centra vokālais ansamblis «Eliksīrs».
• 25. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma bērniem.
• 25. decembrī plkst. 22.00 Ziemassvētku balle
ar «Lustīgo Blūmīzeru». Ieejas maksa 3.00 eiro.

BĀRBELES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 30. decembrim amatnieku un floristu
darbu Ziemassvētku izstāde.

STELPES PAGASTS

KURMENES TAUTAS NAMĀ
• 25. decembrī plkst. 13.00 Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem ar izrādi
«Garfīlda piparkūkas», rotaļām, Ziemassvētku
vecīti un dāvanām!
• Plkst. 21.00 Ziemassvētku balle kopā ar grupu

Skaistkalnes Dievmātes
Latvijas ģimeņu
aizbildnes svētvieta

SKAISTKALNES PAGASTS

BĀRBELES TAUTAS NAMĀ
• 25. decembrī plkst. 13.00 eglīte pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar «Pārsteigumu karuseli».
• 1. janvārī plkst. 1.00 Jaungada nakts balle –
karnevāls «Cirks». Ieejas maksa 3.00 eiro, ar
maskām – 1.00 eiro.
• 25. janvārī plkst. 22.00 grupas «Tranzīts»
koncerts un diskotēka. Ieejas maksa 5.00 eiro.

KURMENES PAGASTS

2019. gada decembris

STELPES BIBLIOTĒKĀ
• Līdz 30. decembrim norisināsies akcija «Izrotā
bibliotēkas Ziemassvētku eglīti».
• Līdz 30. decembrim stelpietes Ivetas Grantiņas
fotogrāfiju izstāde «Mana, tava, mūsu Latvija».
STELPES PAMATSKOLĀ
• 25. decembrī plkst. 12.00 Ziemassvētku sarīkojums pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar leļļu
teātra «Tims» aktieriem.

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Ziemassvētku
dievkalpojums
Bārbeles ev.lut baznīcā
24. decembrī
plkst. 14.00

28. decembrī plkst. 18:00
Valles saietu namā
Valles pašdarbnieku un viesu
Svētku koncerts
«Zvaigznīte uz Zemes».
Pēc koncerta pašdarbniekiem veltīts
atpūtas vakars.
Jautras atrakcijas, dejas, līdzpaņemti
groziņi, un labs noskaņojums.
Pasākums tiks fotografēts un filmēts.

