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Valles pašvaldības
aģentūras
pakalpojumi

Valles pašvaldība aģentūra
ir Vecumnieku novada pašvaldības iestāde, kura izveidota
2002. gadā.
Aģentūras mērķis ir īstenot vienotu politiku Skaistkalnes, Bārbeles, Kurmenes, Stelpes un Valles pagastos siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas apsaimniekošanā.
2010. gadā Valles pašvaldības aģentūrai tika pievienots
Stelpes pagasts, kur aģentūra
sniedz ūdens un kanalizācijas
pakalpojumus, administrē sadzīves atkritumu savākšanu.
2019. gada 1. janvārī aģentūrai pievienoja Skaistkalnes,
Kurmenes, Bārbeles pagastus
un Valles pagasta Taurkalni,
kuriem aģentūra sniedz ūdens
un kanalizācijas pakalpojumus, Kurmenes pagastam administrē arī sadzīves atkritumu savākšanu.
Jāmin, ka aģentūra Valles
pagastā sniedz siltumapgādes
pakalpojumus arī daudzdzīvokļu mājās. Šāds pakalpojums nav pieejams citiem pagastiem, jo pārējos pagastos
nav centralizētās katlumājas.
Iedzīvotāji ir sašutuši, ka
Kurmenē par pakalpojumiem
vairs nevar norēķināties ar maksājumu karti. Valles pašvaldības aģentūras vadītājs Ziedonis Jankužs skaidro, ka nevienā pagastā par komunālajiem
pakalpojumiem nevar norēķināties ar maksājuma karti, bet
var norēķināties ar pārskaitījumu vai ar skaidru naudu.
Šobrīd iedzīvotājiem aktuāls temats ir pieslēgšanās
iespējas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Z. Jankužs
skaidro: «Pieslēgties centrālajai kanalizācijas sistēmai ir
iespējams, ja projekta gaitā ir
izbūvēts centralizētais kanalizācijas kolektors, kurš ir izbūvēts līdz mājas īpašnieka īpašuma robežai.»
à2. lpp.

Starp finālistiem – mūsu uzņēmēji

Vecumnieku novada nozaru pārstāvji ikgadējā konkursā «Latvijas labākais tirgotājs 2018».
Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību 21. februārī,
Rīgas domes sēžu zālē, rīkoja
ikgadējā konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2018» apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalījās nozaru pārstāvji arī no
Vecumnieku novada.
Pirmā konkursa kārta tika
rīkota līdz 2018. gada augustam, kad Vecumnieku novada
dome, kā arī citas pašvaldības
izvirzīja novada labākos tirgotājus. Jāmin, ka mūsu pašvaldība šogad bijusi viena no aktīvākajām, iesaistoties konkursa pirmās kārtas organizēšanā.
Kopumā tika saņemti 240
pieteikumi, bet tikai 32 objekti
tika izvirzīti fināla vērtēšanai.
No Vecumnieku novada 3
labākie nozaru uzņēmēji ieguva laureāta titulu un viens uzvarētāja titulu.
Laureāta titulu saņēma a/s
«VIRSI-A», DUS «Virši-A»
(«Melderi», Valles pagasts, Vecumnieku novads), Ausekļu
dzirnavas (Bārbele, Bārbeles
pagasts, Vecumnieku novads)
un kanoe laivu noma «Lutauši» («Lutauši», Kurmene, Vecumnieku novads).
Uzvarētāja titulu saņēma

biedrība «Tehnisko sporta veidu klubs «Pīlādzis»», Pīlādžu
mototrase («Pīlādži», Stelpes
pagasts, Vecumnieku novads).
Vecumnieku novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Kovals apbalvošanas ceremonijā katram novada izvirzītajam nozares pārstāvim pateicās
par novada pazīstamības tēla
veidošanu Latvijā un ārpus tās.
Kanoe laivu nomas «Lutauši»
īpašniece Andžela Briča atzīst:
«Ielūgums uz konkursa noslēguma ceremoniju bija liels pārsteigums. Nebiju gaidījusi, ka būšu viena no nominantiem starp
tik lieliem uzņēmumiem. Protams, tas ir liels pagodinājums!»
Mazumtirdzniecības daļas
vadītājs Uldis Piekuss arī atzīst,
ka ielūgums uz konkursa noslēguma ceremoniju bijis patīkams
pārsteigums. «Ļoti patīkami,
paldies par novērtējumu!» pateicās U. Piekuss.
Izvērtējot nozares pārstāvju veikumu, Latvijas Pašvaldību savienība galvenās balvas piešķīra septiņiem nozaru
uzņēmējiem: atpūtas kompleksam «Grantiņi» Jelgavas novadā; veikalam «Top!» Kārsavas
novadā; aptiekai «BENU aptieka 26» Liepājā; «Astarte-

Uzvarētāja titulu ieguva biedrība «Tehnisko sporta veidu
klubs «Pīlādzis»».
Foto – Alise Barkauska
nafta» DUS nr. 34 Līvānu novadā; restorānam «Lidojošā
varde» Rīgā; grāmatu namam
«Valters un Rapa» Rīgā; pilsētas galerijai «Valleta» Valmierā.
Labākie nozares uzņēmumi
kopējā konkursā tiek vērtēti
kopš 1997. gada, kur konkursa
finālisti ir dažādu uzņēmēju nozaru darbības pārstāvji, piemēram, aptiekas, veikali, atpūtas
kompleksi, degvielas uzpildes
stacijas, viesu nami, lauku tūrisma objekti, krogi, restorāni,
tirdzniecības centri, specializētie veikali, konditorejas u. c.
Alise Barkauska
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Aizvadīti divi
piepildīti mēneši
E

sam jau aizvadījuši šā gada
pirmos divus mēnešus. Tajos esam izbaudījuši gandrīz
visus ziemas priekus un pārsteigumus – sniegu, ledu, lietu gan
slēpošanas trasēs un slidotavās,
gan arī uz ielām un ceļiem. Paldies darbu veicējiem, kuri nežēloja savus spēkus un bieži arī
negulētas vēla vakara, agra rīta
stundas, lai ielas, ceļi un gājēju
ietves būtu lietojamas un drošas
šādos mainīgos laika apstākļos.
Visiem būtu jāizprot, ka mūsu
tehniskās un finanšu iespējas
nav neierobežotas, un darbi
ziemas periodā tiek plānoti un
veikti iespēju robežās. Ziema ir
tas gadalaiks, kad šoferiem un
gājējiem jābūt maksimāli uzmanīgiem, saprotošiem, jāspēj
izvērtēt situācijas, kuras var negaidot izveidoties uz ceļa.
Gadu iesākām bez valdības,
bet, pēc vairākiem mēģinājumiem, politiķi ir vienojušies,
un beidzot valdība ir izveidota.
Jāatzīst, ka par vairāku ministru
profesionalitāti atsevišķās jomās, rodas šaubas. Valdība strādā. Mēs ļoti ceram, ka valsts
budžets tiks pieņemts Saeimā
marta beigās vai aprīļa sākumā.
Tāpēc arī Vecumnieku novada 2019. gada budžetu Domē
apstiprinājām janvāra beigās,
pamatā paredzot tikai ikdienas
iestāžu un struktūrvienību tēriņus. Ar atsevišķu lēmumu rezervējām līdzekļus gada vienreizējiem pasākumiem, ēku un telpu
remontiem, infrastruktūras sakārtošanas darbiem un vienojāmies par objektiem, kuru re-

novēšana vai darbu veikšana paredzama no kredīta līdzekļiem.
Konkrētāk par to varēs spriest,
kad būs pieņemts valsts budžets.
Aizvadīti arī novada, nu jau
tradicionālie, svētki – Meteņi
Vecumniekos, ar folkloras kopu
piedalīšanos no visiem Latvijas
reģioniem un tautas tradīciju izdarībām. Laika apstākļi bija
piemēroti šo svētku motīvam –
pavasara cīņai ar ziemu. Šiem
latviešu gadskātu svētkiem ir
jautrs raksturs, lielākā daļa izdarību pamatā ir rūpes par nākamā
gada auglību un labklājību.
omāju, ka nevietā ir pārmetumi par to, ka dažas no
izspēlētajām izdarībām, rituāli ir
neķītri, nav pieņemami visiem
sabiedrības locekļiem un bērniem. Katram pašam jāizvērtē –
kuros pasākumos piedalīties un
vai to darīt kopā ar bērniem.
Pavasaris ir tuvu. Jau pēc
mēneša, diviem ar jaunu sparu
metīsimies pavasara un vasaras darbos. Katrs savā jomā,
bet reizē arī visi kopā darbos,
atpūtā un svētku svinēšanā.
Lai mums kopā veicas un
varam vairot savas sētas, pagalma, pagasta un novada
skaistumu, veidot patīkamu
vidi un dzīves apstākļus sev
un ciemiņiem!

D

Guntis
Kalniņš,
Vecumnieku
novada
Domes
priekšsēdētājs
PAZIŅOJUMS PAR
IZSOLES REZULTĀTIEM
Vecumnieku novada
dome paziņo, ka
2019. gada 15. februārī
notika pašvaldības
nekustamā īpašuma
«Autoosta» nedzīvojamo
telpu nomas
tiesību izsole.
Ar nosolīto cenu EUR 42
(bez PVN) mēnesī par
nedzīvojamo telpu nomas
tiesību izsoles uzvarētāju
komisija apstiprināja
fizisku personu uz
termiņu līdz 2024. gada
31. decembrim.

Valles pašvaldības aģentūras
pakalpojumi
à1. lpp.
Pieslēgšanos kanalizācijas sistēmai veic īpašnieks par saviem līdzekļiem. Valles pašvaldības aģentūra, iespējas robežās, palīdz pieslēgties centrālajai kanalizācijas sistēmai,
par to vienojoties rakstiski, kā
arī aģentūra izstrādā tāmi. Pakalpojuma saņēmējs var vienoties arī ar citiem pakalpojuma sniedzējiem, kas sniedz šo
pakalpojumu.
Daļa no pagastu iedzīvotājiem, dažādu apsvērumu dēļ, nepieslēdzas centralizētās kanalizācijas sistēmai. Uz 18. februāra Attīstības komitejas sēdi
Valles pašvaldības aģentūras
vadītājs iespēju robežās bija
apzinājis Valles un Stelpes pagastu īpašumu skaitu, kuri nav
pieslēgušies centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bet var to
izdarīt, kā arī to īpašumu skaitu, kuri nevar to izdarīt un kuriem ir nosēdumu akas. Skaistkalnē, Bārbelē un Kurmenē
situāciju apsekoja un skaidroja pagastu pārvalžu vadītāji.

2011. gadā Kurmenē,
2012. gadā Skaistkalnē un
2013. gadā Bārbelē pašvaldība īstenoja ūdenssaimniecības
attīstības projektu, kura ietvaros attiecīgā pagasta vajadzībām tika realizēta atbilstoša
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, tika izveidoti papildus pieslēgumi centralizētajiem ūdens apgādes
tīkliem un kanalizācijas tīkliem, izbūvētas kanalizācijas
sūkņu stacijas, kanalizācijas
tīkli u. c.
Arī Stelpē 2011. gadā un
Vallē 2014. gadā Valles pašvaldības aģentūra īstenoja ūdenssaimniecības attīstības projektu, kura ietvaros Vallē tika rekonstruēts urbums, ūdensvads,
kanalizācijas kolektors, izbūvēts ūdensvads un izbūvētas 2
jaunas kanalizācijas sūkņu
stacijas. Vallē tika paplašināta
ūdensapgādes sistēma, nodrošināta ūdens kvalitātes uzlabošana, paplašināta kanalizācijas sistēma u. c.
Alise Barkauska

Novada domes vadība katru mēnesi pieņem
iedzīvotājus individuāli pagastu pārvaldēs.
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš iedzīvotājus pieņems:
7. martā plkst. 10.00 – 12.00 Valles pagasta pārvaldē;
14. martā plkst. 10.00 – 12.00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
15. martā plkst. 10.00 – 12.00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
21. martā plkst. 10.00 – 12.00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
28. martā plkst. 10.00 – 12.00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Izpilddirektore Aiga Saldābola iedzīvotājus pieņems:
7. martā plkst. 10:00 – 12:00 Stelpes pagasta pārvaldē;
14. martā plkst. 10:00 – 12:00 Kurmenes pagasta pārvaldē;
21. martā plkst. 10:00 – 12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
22. martā plkst. 10:00 – 12:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
28. martā plkst. 10:00 – 12:00 Valles pagasta pārvaldē.
Priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals iedzīvotājus pieņems:
7. martā plkst. 14:00 – 17:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
14. martā plkst. 14:00 – 17:00 Valles pagasta pārvaldē;
21. martā plkst. 14:00 – 17:00 Stelpes pagasta pārvaldē.
Aicinām būt aktīviem un apmeklēt tikšanās,
lai klātienē pārrunātu aktuālos jautājumus.

Vecumnieku novada domes
Sabiedriskās kārtības nodaļas
dežurējošās patruļas
diennakts tālruņi: 63920587, 25477131.

3. lpp.
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Skaistkalniete atzīta par vienu no
labākajām pasta darbiniecēm
Droši var apgalvot, ka darbs,
ko dara Svetlana, ir viņas sirdsdarbs. Cilvēki to redz un novērtē ne tikai konkursa laikā,
bet arī ikdienā. Pasta nodaļā
Svetlana strādā jau aptuveni
20 gadus. Sākumā bija pastniece, bet no 2004. gada strādā par operatori.

«Latvijas Pasta» tradicionālajā
konkursā «Mans pastnieks»
katrā Latvijas reģionā ir
noskaidroti klientu vērtējumā labākie, atsaucīgākie,
komunikablākie un laipnākie 2018. gada pastnieki
un pasta nodaļu operatori.
Konkurss tiek rīkots jau astoto gadu. Šogad kopumā nominācijām tika izvirzīti 1686
Latvijas Pasta pastnieki vai pasta operatori, par kuriem kopumā saņemtas 8556 iedzīvotāju
anketas. Vairākums anketu tika iesūtītas pa pastu, tajās tika
izceltas gan darbinieku profesionālās spējas, gan cilvēciskās
īpašības. Pārējās anketas tika
aizpildītas tiešsaistē – «Latvijas Pasta» interneta vietnē.

Līdz šim lielākais
balsojumu skaits

Noskaidroti reģionu
labākie darbinieki

Labākais 2018. gada pastnieks un pasta nodaļas operators konkursā «Mans pastnieks»
tika noskaidrots katrā Latvijas
reģionā – Rīgā, Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē un Latgalē. Par
labāko pasta nodaļas operatori
klientu vērtējumā Zemgales
reģionā atzīta Svetlana Štrobindere no Vecumnieku novada
Skaistkalnes pasta nodaļas.

Zemgales reģionā par labāko tika atzīta Skaistkalnes pasta nodaļas operatore Svetlana Štrobindere. Foto – Ieva Pankrate

Patīkams pārsteigums

S. Štrobindere par šo pagodinājumu bija patīkami pārsteigta: «Paldies visiem klientiem, visiem cilvēkiem, kuri

novērtē manu darbu. Man ir
prieks, ka klienti ir apmierināti un tas ir pats svarīgākais! Ko vēl vairāk var vēlēties?!».

Ēnu diena Vecumnieku novada domē
Vecumnieku novada dome jau vairākus gadus iesaistās Ēnu dienas aktivitātēs, arī
šis gads nebija izņēmums –
13. februārī Vecumnieku novada pašvaldība 4 stundu garumā uzņēma skolēnus, kuri
vēlējās apmeklēt un iepazīties
ar sev tīkamāko amatu un
amata pārstāvja darba ikdienu.
Vecumnieku novada domē
šogad bija iespēja ēnot 11 profesiju pārstāvjus. Šis ir pirmais gads, kad dalību ēnu dienā varēja pieteikt tikai enudiena.lv mājaslapā, iespējams,
tāpēc atsaucība nebija tik liela
kā citus gadus.

Pieteicās trīs ēnotāji

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja vietnieku

Jāni Kovalu ēnot bija ieradies Vecumnieku vidusskolas
12. klases skolnieks Oļegs
Kozlovs, kurš jau iepriekš bija
ēnojis Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētāja amatu.
Iegūstot zināšanas par priekšsēdētāja amatu, Oļegu ieinteresēja priekšsēdētāja vietnieka ieņemamais amats. Savu
Ēnu dienu viņš uzsāka, plkst.
9.00 ierodoties Vecumnieku
novada domē, kur tika iepazīstināts ar priekšsēdētāja vietnieka profesijas daudzpusību,
galvenajiem pienākumiem. Kopīgi tika izskatīts iesniegums
par kādu interešu izglītības
programmas licencēšanu. Viņam tika dots uzdevumus iepazīties ar kārtību, kādā tiek
licencētas interešu izglītības
programmas, kā arī sniegt

priekšlikumus atzinuma sagatavošanai. Dienas gaitā bija
iespēja piedalīties arī ikmēneša izglītības iestāžu vadītāju
sanāksmē, kurā tika apspriesti
jautājumi saistībā ar izglītības
jomu. Oļegs dienas beigās atzina, ka ēnotā profesija ir interesanta, dinamiska un prasa
rast risinājumus dažādās dzīves jomās.

Ēnas arī no
Iecavas vidusskolas

Iecavas vidusskolas 12. klases skolnieki Toms Šteinbergs
un Matīss Mitrofanovs Ēnu
dienā ēnoja Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāju
Gunti Kalniņu. Abi skolnieki
savu izvēli pamatoja ar to, ka
nākotnē saskata perspektīvas
uzņēmējdarbībā vai politikā.

«Latvijas Pasta» valdes
priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns
ir gandarīts par klientu augsto
atsaucību: «Šogad esam saņēmuši līdz šim lielāko balsojumu skaitu, un tas skaidri norāda, ka mūsu pastnieku un pasta nodaļu operatoru veiktajam
darbam ir patiešām liela vērtība iedzīvotāju skatījumā. Paldies mūsu darbiniekiem par
godprātīgi un profesionāli paveiktu darbu, kā arī ikvienam
anketas iesūtītājam par veltīto
laiku labākā pasta darbinieka
noteikšanā!»
Klientu vērtējumā labākie pastnieki un pasta operatori saņems vērtīgas balvas no «Latvijas Pasta» un
tiks godināti īpašos gada atskaites pasākumos katrā reģionā.
Alise Dreimane

Viņi vēlējās iegūt zināšanas,
kas spētu sniegt vadlīnijas
personīgajā un profesionālajā
izaugsmē. Jaunieši savu Ēnu
dienu uzsāka plkst. 9.30, kad
kopā ar priekšsēdētāja vietnieka ēnu Oļegu tika iepazīstināti
ar domes struktūru un to, kā
tiek organizēts darbs pašvaldībā.
Jaunieši varēja ne tikai iepazīties ar darba specifiku,
bet arī iesaistīties darba procesā. Tā kā nākotnes profesija īsti skaidra vēl nebija nevienam jaunietim, tad viņiem
tika dota iespēja ielūkoties
arī citos Vecumnieku novada
domes speciālistu amata pienākumos.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Novadā janvārī
liels siltuma
patēriņš
Janvārī iedzīvotāji,
kuri izmanto SIA «Mūsu
saimnieks» un
SIA «Kūdrinieks» sniegtos
pakalpojumus, saņēmuši
lielus rēķinus par apkuri.
SIA «Kūdrinieks» piebilst,
ka, runājot par lielo siltuma patēriņu janvārī, ir jāpiemin arī mazais siltuma patēriņš decembrī.
Apsaimniekotāji skaidro, ka
sakarā ar Jaungada brīvdienām
Misā siltummezglu skaitītāju
rādījumi tika uzņemti 27. decembrī. Līdz ar to decembra rēķinos aprēķināta apkure par 27
kalendārajām dienām – periodu no 01.12.18. līdz 27.12.18.
Savukārt Vecumniekos siltummezglu skaitītāju rādījumi tika uzņemti 28. decembrī.
Piemēram, Misā janvārī siltummezglu skaitītāju rādījumus
uzņēma 30. janvārī (lai apkure
būtu par mazāk kalendāra dienām, 31. janvāris – februāra rēķinā). Līdz ar to janvāra rēķinos
aprēķināta apkure par 34 kalendāra dienām – periodu no
28.12.2018. līdz 30.01.2019.
Tātad, var secināt, ka decembra rēķinā apkure ir aprēķināta par 27 dienām, bet janvāra rēķinā – par 34 dienām.
Tas arī radīja lielo siltuma patēriņu janvārī.
SIA «Kūdrinieks» norāda,
ka, rēķinot vidējo maksu par
apkuri dienā, abos mēnešos
maksa ir vienāda.
Katrā daudzdzīvokļu mājā
ir siltummezgls, kurā tiek regulēts siltums. Gan SIA «Mūsu saimnieks», gan SIA «Kūdrinieks» atbilstoši āra gaisa
temperatūrai, kā arī pēc iedzīvotāju prasībām var palielināt
vai samazināt siltuma padevi.
SIA «Mūsu saimnieks» piebilst, ka, lai istabas temperatūru palielinātu par 1 grādu, radiatoru temperatūrai jāpieaug
par 4 grādiem, bet Mwh līdz
ar to pieaug pat līdz 7%. Tātad, ja pagājšgad komforta jeb
istabas temperatūra bija 19
grādi, bet šogad 22 grādi, tad
rēķins pieaug par 21%, neatkarīgi no citiem faktoriem.
Janvārī netika saņemts neviens lūgums samazināt siltuma padevi.
Alise Dreimane
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Ielu apgaismojums Vecumnieku
novadā diennakts tumšajā laikā
No 11. februāra Vecumnieku
novadā eksperimenta
kārtā, elektroenerģijas
taupīšanas nolūkos, naktīs
no plkst. 1.00 – 5.00 tiek
izslēgts ielu apgaismojums.

Novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš skaidro: «Novadā katru gadu palielinās apgaismoto ielu skaits, līdz ar to
palielinās arī izdevumi par
elektroenerģiju. Apgaismojums
tiek nodrošināts, lai uzlabotu gājēju drošību, nevis rūpētos par
privāto īpašumu aizsardzību.»

Nomainīti gaismekļi

Kopš Vecumnieku novada
izveides, Klimatu pārmaiņu
finanšu instrumenta projekta
ietvaros, tika nomainīti ielu apgaismojumi Skolas, Kalna un
Ceriņu ielās Vecumniekos. Iesaistoties Klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta projekta konkursa otrajā kārtā, tika nomainīti gaismekļi Kļavu, Cīruļu,

Baložu, Jaunajā, Parka, Liepu,
Kastaņu, Upes, Aizupes, Līvānu ielā, kā arī Rīgas ielā 29
Vecumniekos. Nomainīts ielu
apgaismojums arī Vecumnieku
pagasta Beibežu ciemā uz Latvijas Valsts autoceļa Vecumnieki–Iecava, Vecumnieku pagasta
Misas ciematā un Piebalgās.

Ielu apgaismojumu
ierīko no jauna

No jauna ielu apgaismojums
ierīkots Pludmales ielā Vecumniekos un Vecumnieku pagasta
Beibežu ciema centrā. Kurmenes pagastā ar ielu apgaismojumu aprīkotas Centra un Mēmeles iela, bet Valles pagastā –
Dārza, Ezera, Skolas un Liepu
iela. Valles pagasta Taurkalnes
ciemā izveidots ielu apgaismojums Veikala ielā, savukārt Bārbeles pagastā no jauna izbūvēts ielu apgaismojums Bauskas, Alejas, Jāņa, Avota, Krasta
un Ganību ielās, kā arī Liepu
alejā. Stelpes pagastā ierīkots

ielu apgaismojums Bērzu, Krasta, Upes, Dārza un Kalna ielā
un Nīzeres ciemā.

Veikta rekonstrukcija

Skaistkalnes pagastā veikta
ielu apgaismojuma rekonstrukcija Kurmenes, Lauku, Pļavu,
Sporta ielās, kā arī Skolas, Kurmaņa, Bauskas, Zaļajā, Miera
un Smilšu ielā.

Uzstādīti 26 ielu
apgaismojumi

Jāmin, ka apgaismojums netiek izslēgts vietās, kur videonovērošanas sistēmas darbība
tiek nodrošināta 24 stundas
diennaktī. Kopumā ir uzstādīti
26 ielu apgaismojumi, kas tiek
vadīti attālināti. Šādu ielu apgaismojumu paredzēts ierīkot
arī Ceriņu – Kļavu ielā Vecumniekos, kā arī Vecumnieku pagasta Misas ciemā.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Sāksies traktortehnikas tehnisko apskašu sezona
Martā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA)
atklās lauksaimniecības sezonas
sākumu – dosies maksimāli tuvu
traktortehnikas atrašanās vietai
veikt valsts tehnisko apskati.
Lai piedalītos ceļu satiksmē,
t. sk., arī pirms pavasara darbu
uzsākšanas, traktortehnika un tās
piekabes jāsagatavo un jāuzrāda
ikgadējai tehniskajai apskatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi:
• derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai,
• tehnikas reģistrācijas apliecībai,
• jābūt derīgai OCTA polisei.
Par VTUA sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt
TIKAI ar bezskaidras naudas
maksājumu.
Tehniskās uzraudzības aģentūra aicina traktortehnikas īpašniekus pirms tehniskās apskates
veikšanas iepazīties ar tuvākās
tehniskās uzraudzības reģiona
nodaļas biroja tehniskās apskates izbraukuma grafiku. Tehniskā apskate ārpus birojam piegulošās teritorijas tiek veikta

iespējami tuvu traktortehnikas
atrašanās vietai (pēc iepriekš
saplānota izbraukuma grafika)
vai individuāli vienojoties ar
inspektoru (izsaukums).
Ar tehniskās apskates izbraukuma grafiku var iepazīties
VTUA tīmekļa vietnē, sadaļā
«Tehniskās apskates» (http://
www.vtua.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/
tehniskas-apskates?nid=2667#
jump).
Vecumnieku novadā tehnisko apskati varēs veikt:
• 27. martā plkst. 10.30
Bārbelē (Baznīca, Liepu aleja 1),
• 3. aprīlī plkst. 10.30 Vecumniekos (Vecumnieki, Jaunā iela (darbnīcas)),
• 13. maijā plkst. 10.30
Bārbelē (Baznīca, Liepu aleja 1),
• 13. jūnijā plkst. 10.30
Beibežos (katlu māja),
• 20. jūnijā plkst. 10.30
Vecumniekos (Vecumnieki, Jaunā iela (darbnīcas)).
VTUA izziņotajā traktortehnikas tehniskās apskates izbraukuma grafika vietā var ierasties
jebkura traktortehnikas vienība
tehniskās apskates veikšanai.

Šī gada jaunums – VTUA
tīmekļa vietnē norādītajā grafikā uzklikšķinot uz zilā krāsā
norādīto konkrēto norises vietu, atvērsies karte ar konkrēti
norādītu un nepārprotamu apskates veikšanas vietu kartē.
Norādītās koordinātes šajā
kartē palīdzēs ar dažādu aplikāciju iespējām labāk atrast
tuvāko un vēlamo apskates
norises vietu.
Tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, ka tehniskā apskate tiek veikta ar mērķi nodrošināt cilvēku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās
piekabju piedalīšanos ceļu satiksmē. Tehniskā apskate tiek
veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, kā
arī, lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un
tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos
transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas
ar piedalīšanos ceļu satiksmē.
Alise Dreimane
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Šķiro atkritumus atbildīgi!
Atkritumu šķirošana
aizvien kuplākam skaitam
Latvijas iedzīvotāju kļūst
par ikdienas paradumu.
Plastmasas PET pudeles,
stikla pudeles un burkas, baterijas un papīrs – šīs lietas ir
katra kārtīga šķirotāja redzeslokā, liecina Latvijas Zaļā
punkta veiktā aptauja par Latvijas iedzīvotāju zaļas dzīvošanas ieradumiem.

Iespēja šķirot – arī
Vecumnieku novadā

Arī Vecumnieku novada iedzīvotājiem ir iespēja šķirot
atkritumus SIA «Eco Baltia
vide» izveidotajos dalītās vākšanas punktos. Vecumnieku
novadā atkritumu šķirošana
notiek divās pamata grupās.
Tas nozīmē, ka atsevišķi konteineri ir stikla iepakojumam
un vieglajam iepakojumam
jeb kartona, papīra, plastmasas un metāla iepakojums tiek
šķirots vienā konteinerā.

Aicina sekot norādēm

SIA «Eco Baltia vide» aicina
iedzīvotājus rūpīgi sekot līdzi
norādēm uz šķirošanas konteineriem, lai zinātu, ko konkrēti
katrā konteinerā var šķirot.
Vecumnieku novadā izveidoto
šķirošanas punktu adreses var

uzzināt SIA «Eco Baltia vide»
mājaslapā, kā arī Latvijas Zaļā
punkta digitālajā kartē.

Konteineri vieglajam
iepakojumam

Vecumnieku novadā SIA
«Eco Baltia vide» konteineros, kas paredzēti vieglajam
iepakojumam (plastmasas, kartona, papīra un metāla iepakojumam), aicina šķirot:
• dzērienu plastmasas pudeles;
• plēves un plastmasas iepirkumu maisiņi;
• sadzīves ķīmijas, šampūnu u. c. cietās plastmasas pudeles, kanniņas un kārbas;
• skārdenes, metāla kārbas
un vāciņus;
• papīra un kartona iepakojumu (kastes, kārbas u.c.)
• papīru, kartonu, avīzes,
žurnālus, bukletus, grāmatas
u.c. makulatūru;
• sulu un piena produktu
kartona pakas.
Vieglā iepakojuma konteineros nedrīkst izmest vienreizlietojamos traukus, rotaļlietas un
citas plastmasas sadzīves preces,
laminētus papīra izstrādājumus
un sīki sasmalcinātu papīru.

Konteineri stikla
iepakojumam

Savukārt stikla iepakojumam paredzētajos konteineros
iedzīvotāji aicināti šķirot jebkādas krāsas un formas:

• stikla pudeles;
• stikla burkas.
Etiķetes uz stikla pudelēm
un burkām var atstāt, bet vāciņi pēc iespējas jānoņem un
jāmet vieglajam iepakojumam
paredzētajā konteinerā. Visa
veida keramika, piemēram,
māla pudeles, puķu podu lauskas, saplaisājuši kristāla un
porcelāna trauki, saplēsti spoguļi, spuldzītes, stikla glāzes
un vāzes jāizmet kopējā konteinerā, jo dažādo piemaisījumu dēļ šie izstrādājumi nav
nododami pārstrādei.

Konteineros
aizliegts izmest

Šķirošanas konteineros ir
kategoriski aizliegts izmest nešķirotus sadzīves atkritumus
un netīru, slapju iepakojumu.
Pirms izmešanas iepakojums
pēc iespējas ir jāsaplacina, lai
tas neaizņemtu tik daudz vietas konteinerā, transportēšanas
laikā nebūtu jāpārvadā «gaiss»
un process būtu pēc iespējas
ekoloģiskās.

Kas notiek ar sašķiroto?

Šķiroto atkritumu konteineru saturs tiek nogādāts SIA
«Eco Baltia vide» šķirošanas
rūpnīcā Stopiņu novadā. Kartona, plastmasas un metāla iepakojums uz šķirošanas līnijām gan manuāli, gan automatizēti tiek sašķirots pa materiālu veidiem un pēc tam tiek

nogādāts pārstrādātājiem jaunu otrreizējo izejvielu un/vai
produktu ražošanai. Piemēram,
PET pudeles tiek vestas uz
«Eco Baltia grupas» rūpnīcu
Jelgavā «PET Baltija», bet dažādas plēves un cietās plastmasas iepakojumi uz «Nordic
Plast» rūpnīcu Olainē. Savukārt stikla iepakojums tiek sasmalcināts un arī nogādāts
pārstrādātājiem citās Eiropas
valstīs, kuri to izmanto gan
jaunu pudeļu un burku ražošanai, gan arī iestrādā, piemēram, ceļu būves segumā.
Nereti cilvēki brīnās, ka kopā tiek vākts kartona un plastmasas iepakojuma konteineru
saturs, taču tas ir ekoloģiski un
ekonomiski izdevīgi – šos materiālus pa veidiem sašķiro uz
šķirošanas līnijām. Gadījumos,
ja izlietotajam iepakojumam
paredzētajos konteineros ir samests liels nešķiroto sadzīves
atkritumu daudzums, to saturs
var tikt savākts kopā ar sadzīves
atkritumiem un konteinera saturs nonāk atkritumu poligonā.
Tāpēc SIA «Eco Baltia vide»
aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un šķiroto atkritumu
konteineros izmest tikai šķirotos atkritumus! Jo atbildīgāk
būs sašķiroti atkritumi, jo mazāks kaitējums apkārtējai videi.
Daiga Buča,
SIA «Eco Baltia vide»
sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja

Atgādinājums Stelpes pagasta iedzīvotājiem
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Atgādinām, ka no
2019. gada 1. februāra
atkritumu apsaimniekošanu
Vecumnieku novadā
nodrošina sabiedrība ar
ierobežotu atbildību
«Eco Baltia vide», reģistrācijas Nr. 40003309841,
juridiskā adrese:
Getliņu iela 5, Rumbula,
Stopiņu novads, LV-2121.
Iespējams, ikdienas rutīnas steigā kāds ir aizmirsis
pārslēgt līgumu vai ir kādi citi
apstākļi, kāpēc tas nav izdarīts. Tāpēc Stelpes pagasta
pārvalde aicina visas māj-

saimniecības nekavējoties noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stelpes pagastā ar «Eco Baltia vide».

Līgums jānoslēdz
obligāti

Stelpes pagasta pārvalde ir uzsākusi darbu pie to
mājsaimniecību apzināšanas,
kuras nav noslēgušas līgumu
ar jauno apsaimniekotāju.
Sakarā ar iepriekš minēto, tām mājsaimniecībām,
kurām nav attiecīgā līguma,
tiks izsūtītas brīdinājuma
vēstules, kurās tiks norādīts

nekavējoties noslēgt līgumu.
Informējam, ka saskaņā ar
Vecumnieku novada Domes
saistošo noteikumu «Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā» (apstiprināti Vecumnieku novada
Domes 25.01.2012. sēdē
(prot.Nr. 1, 10.§)) 9.3. punktu
jūsu pienākums ir noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu un izvešanu ar atkritumu
apsaimniekotāju, kuram, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ir noslēgts līgums ar Vecumnieku novada domi par
atkritumu apsaimniekošanu.

Par šā pienākuma nepildīšanu
Jūs var saukt pie administratīvās atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā un
apmērā.
Neskaidrību gadījumā par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Stelpes pagastā visu vajadzīgo informāciju var
saņemt zvanot Stelpes pagasta pārvaldniekam pa tel.
29154643 vai vēršoties klātienē.
Ingars Štelfs,
Stelpes
pagasta
pārvaldnieks
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Aicinām uz bezmaksas informatīvajām
lekcijām un nodarbībām
Aicinām visus interesentus
apmeklēt bezmaksas informatīvās lekcijas «Iedzīvotāju
veselības psiho higiēna»,
kuras vadīs psiholoģe
Gundega Kozlova.
Lekciju laikā iedzīvotājiem
tiks sniegts priekšstats un vēlme attīstīt iemaņas, kas ļautu
pārvarēt emocionālās grūtības
saskarsmē, risināt ar akūto

stresu saistītās situācijas, tiks
runāts par «izdegšanas» riskiem, kā arī, kas ir vardarbība,
stress, stresa vadība, emociju
regulācija u. c.

Lekciju grafiks:
Kad?
5. marts
19. marts
2. aprīlis
30. aprīlis

Cikos?
plkst.17.00
plkst.17.00
plkst.17.00
plkst.17.00

4. martā plkst. 17.00 Valles saieta namā un 14. martā
Vecumnieku novada Domes
sporta skolā plkst. 17.00 visi
laipni gaidīti uz lekciju un no-

Kur?
Misas vidusskolā
Valles saieta namā
Stelpes pamatskolā
Skaistkalnes vidusskolā
darbību ciklu «Fiziskās aktivitātes kā medikaments». Nodarbības vadīs ergoterapeits,
fizisko aktivitāšu fiziologs, Rīgas Stradiņa universitātes dok-

Aicina uz mācību
sesijām

Vecumnieku novada dome
uzņēmējiem un potenciālajiem tūrisma pakalpojumu
īstenotājiem piedāvā divas
mācību sesijas «Tūrisma
pakalpojumu un produktu
veidošana Vecumnieku
novadā».

Mācību sesijās ir aicināti
piedalīties ne vien esošie uzņēmēji, bet arī Vecumnieku novada nozaru vadītāji – (māj)ražošanas uzņēmumu līderi, ideju
autori, kultūras un aktīvās dzīves organizatori un aktīvo NVO
pārstāvji.
14. martā no plkst. 10.00 –
16.00 Bārbeles tautas namā interesentiem tiks piedāvāta mācību sesija «Jaunu tūrisma
produktu veidošana Vecumnieku novadā – mērķgrupu
vajadzības, esošie resursi un
attīstības virzieni».
Šajā dinamiskajā sesijā kopīgi prātosim un meklēsim, ar
ko Vecumnieku novads ir īpašs,
kā dažādot iespēju piedāvājumu tūristiem un kādus viesus

vēlamies pie sevis sagaidīt?
28. martā no plkst. 10.00 –
16.00 Bārbeles tautas namā
interesentiem tiks piedāvāta
mācību sesija «Jaunu tūrisma
produktu veidošana Vecumnieku novadā – piedāvājumu
veidošana un virzīšana: zīmols,
mārketings, komunikācija».
Seminārā kopīgi meklēsim
radošas un praktiskas, drosmīgas un dižas idejas, kā gudri
un vērtīgi stāstīt un rādīt Vecumnieku novada stāstu saviem potenciālajiem viesiem.
Mācību sesiju vadīs Liene
Kupča, radoša mārketinga un
komunikācijas stratēģe, pieredzējusi konsultante jaunu un
radošu pakalpojumu veidošanā.
Dalībai mācībās pieteikties
līdz 7. martam, zvanot Dacei
Šileikai pa tālr. 63920596 vai
rakstot e-pastu dace.sileika@
vecumnieki.lv
Sagatavojusi
Dace Šileika,
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja –
projektu vadītāja

torants, Rīgas Stradiņa universitātes fakultātes lektors Rūdolfs
Cešeiko. Pasākums sastāv no
divām daļām – 1. daļā lektors
sniegs teorētisko informāciju,
kā uzlabot veselību un 2. daļā
tiks demonstrēti praktiski piemēri, kādas aktivitātes iekļaut
savā ikdienā, lai fiziskās aktivitātes mūsu veselībai būtu kā
medikaments. Nodarbību apmeklētājiem iesakām ģērbties
sportiskā apģērbā.
11. martā plkst. 17.00
Stelpes pamatskolā notiks
informatīvā lekcija par onkoloģiskajām saslimšanām.
Lekcijas ilgums 2,5 stundas. Nodarbības vadīs ergoterapeits, fizisko aktivitāšu fi-

ziologs, Rīgas Stradiņa universitātes doktorants, Rīgas
Stradiņa universitātes fakultātes lektors Rūdolfs Cešeiko.
Uz nodarbībām iepriekš
nav jāpiesakās! Nodarbības tiek
organizētas kā atvērtās grupas
nodarbības, kurās var piedalīties gan pieaugušie, gan bērni.
Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projekta
«Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā» Nr.
9.2.4.2/16/I/037 ietvaros. Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni 63920596.
Dace Šileika
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja – projektu vadītāja
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Var iesniegt lauku
bloku precizējumus

No šā gada 4. februāra
lauksaimnieki var veikt
lauku bloku/ainavu
elementu precizēšanu
2019. gadam. Precizēšanas
pieprasījumus varēs iesniegt
līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi
jāiesniedz tikai tad, ja klients
vēlas iekļaut lauku blokā jau
sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no
lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Platībai ir jābūt sakoptai
uz lauku bloka precizēšanas
pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs
sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības
apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav iesnie-

gums platību maksājumu saņemšanai.
Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku – savas apsaimniekotās platības nošķiršana no
kaimiņu apsaimniekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā
atrodas tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība,
kas ļauj precīzāk pieteikt visu
savu apsaimniekoto platību,
kā arī izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.
Atgādinām, ka klienti var
pārliecinieties par savām apsaimniekotajām platībām LAD
ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā
informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem lauku blokos:
http://karte.lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
Lauku atbalsta dienests

SEMINĀRS
«NODOKĻU AKTUALITĀTES MAZAJIEM
UZŅĒMUMIEM UN PAŠNODARBINĀTAJIEM
2019. GADĀ,
DEKLARĀCIJAS PAR 2018. GADU»
Seminārs notiks 12. martā plkst.10:00
Bārbeles tautas namā,
to vadīs Dr. oec. Inguna Leibus.
Semināra tēmas:
1. Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN) par 2018. gadu
• gada pēdējā UIN deklarācija;
• UIN atlaides un atvieglojumi.
2. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no saimnieciskās darbības ienākuma 2018. gadā
• saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls;
• pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana;
• izdevumu precizēšana;
• izdevumu ierobežojums gada ienākumu deklarācijā;
• atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana;
• IIN likmes;
• IIN avansa maksājumi 2019. gadā.
3. Pašnodarbināto personu valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)
• VSAOI 2018. un 2019. gadā;
• valsts veselības apdrošināšana pašnodarbinātajiem.
4. Izmaiņas darba samaksas nodokļu aprēķinā 2019. gadā.
5. Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana.
6. Atbildes uz jautājumiem.
Vairāk informācijas par semināru pie Vecumnieku novada Lauku attīstības konsultanta Kristapa Stallīša.

ATKĀRTOTAS MĀCĪBAS
LOPKOPJIEM
LLKC Bauskas birojs organizē atkārtotas mācības
lopkopjiem, kuri vēlas saņemt apliecinājumu par kursa
apguvi.
Mācības notiks 26. – 27. martā, mācību brauciens –
29. martā. Norises vieta tiks precizēta pēc dalībnieku pieteikšanās.
Mācības notiek Latvijas lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma «Zināšanu pārneses un
informācijas pasākumi» apakšpasākuma «Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi» ietvaros.
Mācību tēma – «Lauksaimniecības dzīvnieku labturības
prasības ražojošās saimniecībās».
Mācību programma:
• Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām;
• Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas
veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem;
• Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām;
• Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme dzīvnieku
veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā;
• Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai;
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas
novērtējums saimniecībā;
• Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības
apstākļos;
• Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā.
Lektori: Dainis Arbidāns – konsultants-eksperts veterinārmedicīnā, Anita Vismane – Lauku attīstības konsultante.
Pieteikties mācībām, sazinoties ar LLKC Bauskas biroju
vai Lauku attīstības konsultantiem.

MĀCĪBAS
«INTEGRĒTĀ AUGU AUDZĒŠANAS
SISTĒMA UN LAUKSAIMNIECISKĀ RAŽOŠANA»
Mācības notiek Latvijas lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma «Zināšanu pārneses un
informācijas pasākumi» apakšpasākuma «Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi» ietvaros.
Mācības notiks 13.03.2019. un 14.03.2019. no plkst.
10:00 līdz 16:00 «Kausiņos», Codes pagastā, Bauskas
novadā.
Mācību ilgums – 32 stundas.
Mācību mērķauditorija ir lauksaimniecībā iesaistītās
personas, saimniecību īpašnieki un darbinieki.
Mācību kursu mērķis ir sniegt vispusīgas zināšanas par
lauksaimniecības sistēmām un integrētās augu audzēšanas īpatnībām augsnes, augu maiņa, augsnes apstrādes,
kaitīgo organism ierobežošanas un augu aizsardzības kontekstā.
Praktiskās nodarbības notiks 19.03.2019 un
22.03.2019. no plkst 10:00 līdz 16:00.
Norises vieta tiks precizēta.
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Nosvinēti Meteņi Vecumnieku novadā
Meteņi – vieni no latviešu
gadskārtu svētkiem, t. i., viduspunkts starp ziemu un pavasari, kas iezīmē ziemas beigas
un pavasara tuvošanos. Meteņos, kā jau laika griežos, noslēdzās ziemas darbi, un sākās
pavasara darbi, tāpēc Meteņus
dēvē par pavasara gaidīšanas
svētkiem. Šogad Vecumnieku
novadā Meteņus sāka svinēt
jau 15. februārī ar muzikantu
meistarklasi un danču vakaru
Vecumnieku tautas namā.

Muzikantu meistarklases
un danču vakars

Muzikantu meistarklasē tika
aicināts piedalīties ikviens, kurš
vēlētos kopīgi muzicēt, atceroties vai iegūstot kādas jaunas mūzikas prasmes. Kopā ar
Bārbeles folkloras kopas «Tīrums» vadītāju Raimondu Vimbu un Iritu Vimbu muzikantiem izdevās vienoties kopīgā
ritmā, lai vēlāk danču vakarā
demonstrētu savas jauniegūtās prasmes. Danču vakarā uz
skatuves uzstājās arī citi ciemiņi un draugi, demonstrējot
savas muzikālās prasmes un
aicinot ikvienu dejot. Tā bija
jautra sadancošanās brīvā gaisotnē – katrs interesents varēja piedalīties dančos, apgūt
pamatsoļus un iepazīt ne tikai
danču norisi, bet rotaļdeju laikā iepazīties arī ar citiem dalībniekiem.

Meteņdienas tirgus

Šajā laikā dienas ir kļuvušas garākas un saulainākas, ne
velti arī agrā 16. februāra rītā
uzspīdēja saule un Vecumnieku tirgus laukumā pulcējās

Līdumu sētas saimniece iesaistās ķekatu aktivitātēs, lai modinātu pavasari. Foto – Ieva Pankrate
pārdot un pirkt gribētāji Meteņu tirgū, aicinot braukt no tuvām un tālāk malām uz Vecumniekiem. Ne velti viena
no Meteņu dienas tradīcijām
ir ciemošanās. Tāpēc ikviens
interesents bija aicināts atbraukt un dienu iesākt ar kādu
jauku pirkumu.

Dažādas maskošanās –
Mačēnu lauku sēta

Vecumnieku novadā norisinājās maskotie gājieni dažādās novada lauku sētās.
Viena no lauku sētām, kurā viesojās maskotie tēli, bija
Skaistkalnes pagasta Mačēnu
lauku sēta. Līdz ar Meteņu gaidīšanu lauku sētā bija ieradies
pavasara sākums. Vietām zaļā zāle sveicināja ciemiņus,
saule sildīja vaigus, bet put-

ni priecēja ar savu vīterošanu.
Mačēnu saimnieku suņi ausījās katru garām braucošo mašīnu un steidza saimniekus brīdināt par ciemiņu ierašanos.
No mašīnām ārā kāpa dažādi
interesanti tēli. Nu lauku sētā
varēja sākties jautrība! Dziesmas un dejas piepildīja Mačēnu mājas pagalmu, tika izdancināti gan saimnieki, gan ciemiņi.
Līgavai tika atrasts precinieks
un tur pat mācītājs «jauno pāri» arī salaulāja. Pat saimnieku
sunim tika uzdots uzdevums.
Arī saimnieki savā sētā ciemiņus bija gaidījuši – tika iekurts ugunskurs, uz kura gatavojās garda zupa, un neviens
mājup neaizbrauca nepaēdis.
Saimniece rūpējās, lai visi justos omulīgi, kā arī iepazīstināja katru klātesošo ar savu saim-

Pēc jestrām izdarībām lauku sētās «Līdumi» un «Mačēni» top kopbildes.
Foto – Ieva Pankrate

niecību un senlietu kolekciju
«Sendienas».
Šajā dienā pilnīgi svešinieki kļuva par draugiem. Lauku
sētu apciemot bija ieradušies
viesi gan no Ogres, gan Lietuvas, katram bija zināma kāda
senču gudrība. Piemēram, Ogres
kultūras centra folkloras kopas
«Artava» prezidente Benita
Špakovska saimniecei stāstīja
kādu senu senču gudrību, redzēdama, ka lauku sētas zemi vairākās vietās ir uzrakuši kurmji.
Izrādās, ka, lai kurmji nākamgad neraktos, saimniekiem 3 reizes jālec ap savu zemesgabalu.
Ogres kultūras centra folkloras kopa «Artava» Meteņus
svin jau trešo gadu Vecumniekos –, katru reizi viesojoties
citā lauku sētā, tādējādi iepa-

Foto – Alise Barkauska
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Budēļi pārbauda savus spēkus, cīkstoties Misas tautas nama vadītajā aktivitātē. Foto – Alise Dreimane
zīstoties ar novadu un rādot
savas tradīcijas.
Arī no kaimiņu valsts Lietuvas bija ieradusies Papilio folkloras kopa «Aguonėlas». Viņi
iepazīstināja klātesošos ar savas valsts dziesmām un dejām.
Ansambļa vadītāja – Vigilija
Maciene.
Mačēnu saimniece Dace
Stankēviča pateicās visiem ciemiņiem par sarūpētajām aktivitātēm lauku sētā, kā arī novēlēja ar tik pat lielu sparu
piedalīties Meteņu aktivitātes
Vecumniekos.

Piektās svinības
lauku sētā «Līdumi»

Stelpes lauku sētu «Līdumi», pie Inetas un Jāņa Klāviņiem, jau piekto reizi apmeklēja maskotie ļaudis. Šajā sētā
masku nozīmi zina labi – maskotie tēli mājai un saimei nes
svētību, veselību, aizsardzību,
nodrošina auglību un ražu, kā
arī izdošanos darbos. Saimniece atminējās kā pēc pirmajiem masku gājieniem lauku
sētā vasarā dzimuši jēri, kas
tika pirmo reizi piedzīvots, kā
arī katru gadu pēc Meteņiem
ir mazbērns.
Līdumos viesojās folkloras
kopa «Ūzuleņa» no Latgales ar
skanīgām čigānietēm un Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis no
Kurzemes, kas no paaudzes
paaudzē mantojis īsteno ķekatu pieredzi. Sētā ķekatas viesojās ar izpušķotu kadeģi, ko
mūsu pusē sauc par kadiķi.
Senais Meteņu ticējums
vēsta: «Ja sunim priekšā no-

liek gaļu un maizi, ko tas pirmais paņem, tas būs lielā vērtē.» «Līdumu» saimnieks atzīst, ka pērn suns izvēlējies
maizi un tajā gadā graudu cena bijusi augsta. Tomēr šogad
lielā vērtē būs gaļa, jo suns Tobis izvēlējās gaļas gabalu.
Caur dziesmām, dančiem
un rotaļām tika ieskandēts pavasaris un modināta daba.

Maskoto tēlu gājiens

Tie, kuri vēl nebija paspējuši sagatavot maskas, varēja
piedalīties Budēļa cepures darināšanas meistardarbnīcā Vecumnieku tautas namā.
Kad lauku sētās lustīgā ciemošanās bija beigusies, un pēdējās budēļu cepures bija gatavas, tad visi pulcējās Vecumnieku centrā, lai vienotos
kopīgā maskoto tēlu gājienā
līdz Jaunajam ezeram.
Maskoto tēlu gājienā piedalījās folkloras kopa «Vērtumnieki» (vadītāja Ingrīda Grudule), folkloras kopa «Libe»
(vadītāja Madara Grudule), vidējās paaudzes deju kolektīvs
«Vēveri» (vadītāja Sarmīte Vēvere), amatierteātra «Vecmuiža» saimnieces (vadītāja Vēsma Petruševica), senioru kora
«Atbalss» dalībnieki, jauktā
kora «Maldugunis» dalībnieki,
folkloras kopa «Oglīte» (vadītāja Magdalēna Meijere), folkloras kopa «Artava» (šajā dienā
vadīja Benita Špakovska), folkloras kopa «Ūzuleņi» (vadītāja Marija Andina), folkloras
kopa «Delve» (vadītāja Aina
Tobe), Otaņķu etnogrāfiskais

ansamblis (vadītāja Solveiga
Kūlaine), folkloras kopa «Tīrums» (vadītājs Raimonds Vimba), Baldones folkloras kopa
(vadītāja Irita Vimba), Papilio
folkloras kopa «Aguonelas»
(vadītāja Vigilija Maciene), kā
arī Vecumieku novada kultūras
dzīves pārstāvji no Stelpes,
Bārbeles un Misas, daudzi novada iedzīvotāji un citi interesenti, kas bija sabraukuši no
dažādām Latvijas malām.

Jautras izdarības
Jaunā ezera krastā

Vecumniekos Jaunā ezera
krastā Stelpes pagasta kultūras darba organizatore Sandra
Neliusa ar komandu, Misas
tautas nama vadītāja Sandra
Vēvere ar komandu, Bārbeles
tautas nama amatierkolektīvi
un tautas nama vadītāja Dace
Klipa organizēja dažādas aktivitātes. Šoreiz laikapstākļi bija
jau laikus sajutuši Meteņu tuvošanos, tāpēc viena no izdarībām, lai veicinātu linu augšanu – vizināšanās ar ragaviņām, nenotika, bet tā vietā tika
atrasts vēl pēdējais sniegotais
kalniņš, no kura varēja šļūkt
lejā sēžot uz plēves gabala.
Tika veltas arī sniega bumbas, lai kāpostiem būtu lielas
galviņas. Protams, neizpalika arī
bez Budēļu spēkošanās, grūstīšanās, imitējot gadalaiku maiņu.
Notika daudz jautras izdarības, rotaļas, naglu dzīšana,
pogu ķeršana, salmu bumbas
ripināšana un dedzināšana.
Pirmo reizi Maskoto tēlu
gājienā Vecumniekos piedalī-

jās Misas vidusskolas 4. klases
skolēni kopā ar klases audzinātāju Ingu Spangeri, izrādot
izvēlēto masku dabu. Skolotāja
I. Spangere priecājās: «Bērni
nebaidījās, bija atvērti un piedalījās interesantajās un izaicinošās spēlēs. Paldies bērnu
vecākiem par atsaucību un iespēju ārpus skolas jautri, aktīvi un pozitīvām emocijām pavadīt kopā laiku, izzinot senlatviešu tradīcijas!»
Meteņos ir kārtīgi jāpaēd,
tāpēc kopīgi tika vārīta un ēsta
Meteņa putra.
Ticējums par laiku Meteņu
dienā vēsta, ka «Kāds laiks ir
Meteņos, tāds laiks būs arī Lieldienās». Meteņi bija saulaini un
silti, tādas pašas gaidīsim Lieldienas!

Nemateriālā kultūras
mantojuma padomes
izbraukuma sēde

Šogad Nemateriālā kultūras mantojuma padome, kas ir
atbildīga par nemateriālās kultūras mantojuma jautājumiem
valsts mērogā, rīkoja izbraukuma sēdi, kas notika Vecumniekos, lai varētu iepazīties ar
lokālajām tradīcijām. Nemateriālā kultūras mantojuma
padomes priekšsēdētāja Ruta
Cibule bija īpaši iepriecināta
par iespēju vērot Meteņu svinības Vecumniekos, jo pirms
vairākiem gadiem arī Balvos,
kur dzīvo R. Cibule, notikušas
Meteņu svinības. Bijis interesanti vērot kā šos svētkus svin
citur. Padomes dalībnieces pārrunāja aktuālos jautājumus un
tikās ar Vecumnieku novada domes vadību, kas prezentēja Vecumnieku novadu. «Ļoti patīkami bija sajust rūpi par kultūras norisēm visā novadā, par
kultūras iestāžu saglabāšanu,
par kolektīviem un to sasniegumiem, kā arī par uzmanību, kas
tika veltīta Meteņiem, jo šie
svētki un svētku gājiens sagādā lielu izaicinājumu,» patīkami pārsteigta bija R. Cibule.
Nemateriālā kultūras mantojuma padomes locekles viesošanās laikā vēroja pasākuma norisi, cik dabiski un nepiespiesti viss notiek, ikvienam bija skaidrs kas darāms,
«tas nozīmē, ka pasākuma iestrādes ir stabilas un pozitīvā
aura vēršas plašumā,» ar gandarījumu atzīst R. Cibule.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

10. lpp.

Nr. 4(203) 2019. gada februāris

Vecumnieku Mūzikas skolas audzēkņi –
starp labākajiem Latvijā

Skolotājs Normunds Everts ar audzēkni
Reini Miklaševiču.
Foto – no arhīva
Četras dienas, no 11. līdz
14. februārim, Augusta Dombrovska mūzikas skolā notika
Latvijas profesionālās ievirzes
mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu «Pūšaminstrumentu spēle» un «Sitaminstrumentu spēle» audzēkņu valsts
konkursa fināls, kurā satikās visspēcīgākie jaunie mūziķi no
125 Latvijas mūzikas skolām.

Uzrāda augstus
rezultātus

Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi konkursā uzrādīja ļoti augstus rezultātus un izcilu sniegumu,
ko žūrija atzinīgi novērtēja.
Reinis Miklaševičs jaunākās sitaminstrumentu spēles
grupas 15 dalībnieku konkurencē izcīnīja 2. vietu, Marks Adrians Lapa, sīvā cīņā starp 21
jauno bundzinieku, savā grupā izcīnīja 3. vietu, un tāpat 3.
vietas diplomu savā grupā saņēma Jānis Kristiāns Saule,
kura grupā muzicēja 14 sitaminstrumentu spēles audzēkņi.
Arī pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem izcili rezultāti – trompetists Aksels Vitkovskis-Kaktiņš 11 trompetistu
konkurencē izcīnīja 3. vietu,
bet klarnetistam Kristapam
Bračkam starp 18 mūziķiem
līdz bronzas diplomam pietrūka mazāk par vienu punktu.

3. vietas diplomu savā grupā saņēma Jānis Kristians Saule.

Skolotājs Normunds Everts ar audzēkni
Marku Adrianu Lapu.

Šis ir izcils rezultāts, un
Vecumnieki var būt lepni par
tādiem sasniegumiem. Valsts
konkursā ir liela audzēkņu atlase. 1. kārta ir obligāta visām
Latvijas mūzikas skolām, lai
izvērtētu vispārējo audzēkņu
sagatavotības līmeni. Uz otro,
reģionālo kārtu, katra mūzikas
skola izvirza audzēkņus, kuri
pirmajā kārtā ieguvuši visvairāk punktu. Finālā (3. kārtā)
piedalās vislabākie no visiem
Latvijas reģioniem!

Iekļūšana finālā –
liels sasniegums

Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas direktore Iveta
Lavrinoviča ir gandarīta par
audzēkņu rezultātiem: «Jau iekļūšanu finālā mēs vērtējām
kā lielu sasniegumu, jo konkurence ir iespaidīga. Turklāt
finālā satiekas ne vien novadu
un mazo pilsētu skolas, bet arī
lielās Rīgas skolas – Jāzepa
Mediņa mūzikas skola, Emīla
Dārziņa mūzikas skola, kas
sagatavo jau profesionālus
māksliniekus. Skolotāji, kas sagatavoja audzēkņus – sitaminstrumentu spēles skolotājs
Normunds Everts, trompetes
spēles skolotājs Aigars Dziļums, klarnetes spēles skolotājs Artis Skuja, kā arī koncertmeistares – Lelde Rasnace
un Līga Eglīte – ir izdarījuši

Skolotājs Aigars Dziļums ar audzēkni Akselu Vitkovski-Kaktiņu.
milzīgu darbu, tāpat arī audzēkņu vecāki, kuri iegulda
laiku un naudu, lai bērni varētu muzicēt. Un, protams, lielu
paldies saku pašiem konkursantiem par neatlaidīgo darbu,
drosmi, uzdrīkstēšanos un gribasspēku! Ļoti lepojos!»
Sitaminstrumentu spēles
skolotājs Normunds Everts konkursam no Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas sagatavoja trīs audzēkņus, un visi
puiši ieguva godalgas. Skolotājs dalās pārdomās: «Vislielākais prieks ir par to, ka izdevās puišiem iedot ko tādu, ko
nevar nopirkt par naudu – pašapziņu, spēju uzdrīkstēties un
noticēt savai varēšanai. Ar šāda līmeņa konkursiem mēs audzēkņiem iedodam spārnus.»

Arī mākslas
skolas audzēkņi
piedalās konkursā

Šobrīd visā Latvijā norisinās arī valsts konkurss profesionālās ievirzes mākslas skolu audzēkņiem. Arī Vecumnieku jaunie mākslinieki šobrīd piedzīvo konkursa pirmo
kārtu.
Mūzikas un mākslas skolu
audzēkņu rezultāti valsts konkursos ir būtisks kritērijs, kas
tiek ņemts vērā, piešķirot
valsts finansējumu skolu profesionālās ievirzes programmu realizēšanai.
Zane Onkele,
Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas
komunikācijas
speciāliste
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Puteņu mēnesī iepriecina pansionāta ļaudis

Klausītāji pirmo reizi dzirdēja, kā skaņSkatītājus priecēja arī vijolnieku ansamblis.
darbi tiek atskaņoti uz marimbas.
Nu jau droši var teikt, ka
šī ir tradīcija – laikā, kad
svētki pierimuši, jaunais gads
iesācies, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un skolotāji dodas uz
pansionātu «Atvasara», lai
ar koncertu iepriecinātu seniorus.
Koncerts «Ziemas vakarā»
izskanēja omulīgā atmosfērā

vēlā piektdienas vakarā. Pie
«Atvasaras» ļaudīm viesojās
gan koris «Via Stella», gan vijolnieku ansamblis, solisti –
pūšaminstrumentu, kokles, akordeona un sitaminstrumentu spēles audzēkņi.
Šajā reizē ar īpaši skaļiem
aplausiem tika uzņemti sitaminstrumentu spēles audzēkņi, jo daudzi klausītāji pirmo

reizi redzēja un dzirdēja, kā
skaņdarbi tiek atskaņoti uz
marimbas.
Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas direktore Iveta
Lavrinoviča atzīst, ka «Šie
koncerti pansionātā mums ir
īpaši! Tas ir sirdsdarbs – gan
audzēkņiem, gan skolotājiem.
Esmu droša, ka šo tradīciju
turpināsim – puteņu mēnesī

Paraksta sadarbības līgumu
22. februārī atpūtas kompleksā «Miķelis» tikās Vecumnieku, Bauskas, Iecavas,
Rundāles novada pašvaldības
no Latvijas un Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu pašvaldības no Lietuvas, lai parakstītu sadarbības līgumu par
starptautiskā tūrisma projekta
«Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!
» īstenošanu 2019. gadā, kas
norisināsies no 1. maija līdz
30. septembrim.
Akcijā piedalīties var Latvijas un Lietuvas iedzīvotāji no
12 gadu vecuma. Maršruta un
akcijas brošūra, kurā būs pieejama informācija par 24 akcijas objektiem, pasākumiem
un papildus apskates vietām
kopīgajā maršrutā, tiks izdota
aprīlī un būs pieejama Vecumnieku novada domē, pagastu
pārvaldēs un tūrisma objektos, kā arī Tūrisma informācijas centrā Bauskā.
Šogad akcijas nosacījumi
paredz, ka visi objekti ir bez
maksas un ir pieejami jebkurā

Sadarbības partneri pēc līguma noslēgšanas.
Foto – Ieva Pankrate
diennakts laikā. Lai saņemtu
akcijas zīmogu, ceļotājiem ir
jānofotografējas pie akcijas objekta (jāuztaisa pašbilde). Zīmogu varēs saņemt Bauskas,
Biržu, Pasvales, Pakrojas, Jonišķu Tūrisma informācijas
centros, uzrādot fotogrāfi- jas
(telefonā vai fotoaparātā). Iesniedzot apzīmogotās akci-

jas kartes, kādā no minētaiem Tūrisma informācijas
centriem līdz 1. oktobrim, būs
iespēja pretendēt uz kādu no
16 balvām, informē Bauskas
Tūrisma informācijas centra
vadītāja Inese Turkupole-Zilpure.
Jonišķu rajona Tūrisma informācijas centra vadītāja Jur-

Foto – no skolas arhīva
dosimies pie «Atvasaras» ļaudīm ar koncertu!».
Paldies pansionāta darbiniekiem par uzņemšanu un
iemītniekiem par klausīšanos!
Tik uzmanīgus un ieinteresētus skatītājus var vēlēties katrs
mākslinieks!
Zane Onkele,
VMMS komunikācijas
speciāliste

gita Bučinskiene klātesošos
informēja, ka ir iesniegts pieteikums projektā un saņemts
apstiprinājums par mobilās
aplikācijas izveidi apceļošanas akcijai «Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!». Centra vadītāja atklāja, ka ideja par aplikāciju radusies jau sen, īstenošanu kavējušas izveidošanas
izmaksas. Projekts tika iesniegts Lietuvas Tūrisma padomei, kas piešķīra 5000 eiro
lielu atbalstu mobilās aplikācijas izveidei.
Apceļošanas akcijas noslēgums ar dāvanu pasniegšanu tās ieguvējiem tiks organizēts 12. oktobrī Iecavā, līdz ar
to, simboliski noslēdzot aktīvo tūrisma sezonu.
Par akciju, sadarbības teritorijas aktuālo tūrisma piedāvājumu un pasākumiem var
uzzināt sekojot Facebook lapai @kaiminizemgale.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

12. lpp.
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Sācies erudīcijas konkurss «FIZMIX Eksperiments»
Šogad saņemts lielākais
pieteikumu skaits «FIZMIX
Eksperiments» konkursa
pastāvēšanas vēsturē.
Konkursā pieteikušās 262
komandas jeb 1572
dalībnieki, kuri cīnīsies par
iespēju nokļūt konkursa
lielajā finālā.
Sākusies konkursa Neklātienes kārta, kurā komandām aktīvi jārisina aizraujoši fizikas
teorētiskie un praktiskie uzdevumi, lai nokļūtu lielajā finālā. Izšķirošajā spēlē labākās
komandas sacentīsies par vērtīgām balvām un iespēju doties uz vasaras nometni.

Divas komandas no
Vecumnieku vidusskolas

No Vecumnieku novada
konkursā šogad piedalās divas
komandas no Vecumnieku vidusskolas. «Konkursā piedalāmies jau 7. vai 8. gadu, pēdējos divos – trīs gados ar divām komandām, jo skolā strādā vēl viena fizikas skolotāja
Natālija Čudare. Tāpēc ir iespējams nokomplektēt komandas no vienas klases skolēniem.
Komandas ir no 9. klases, jo

8. klasē mācību programma
fizikā nesaskan ar uzdotajiem
uzdevumiem. Uz konkursa jautājumiem gatavojamies šādi:
katram skolēnam 2 – 3 dienu
laikā tiek uzdots atrisināt pa
vienam uzdevumam. Tad sanākam kopā un visi pārrunājam,
skolēni paši atbild konkursa
lapā. Arī skolotājas risina visus
uzdevumus. Ja skolēnu atbildes ir kļūdainas, tad skolotāja
skaidro savu variantu. Gadās
arī tā, ka lūdzam palīdzību no
apkārtējo iestāžu inženieriem,
elektriķiem u. c. speciālistiem.
Tas ir tad, ja uzdevumi ir ļoti
specifiski un internetā informācijas vai nu nav, vai tā ir par
maksu, vai reizēm pat skolotājas
nevar uzdevumus atrisināt,»
stāsta Vecumnieku vidusskolas
fizikas skolotāja Aldona Alenčika.

PAR ERUDĪCIJAS KONKURSU
Latvenergo rīkotais fizikas erudīcijas konkurss norisināsies
24. reizi, pulcējot komandas no katras ceturtās Latvijas skolas,
kurā mācās 8. un 9. klašu skolēni. «FIZMIX Eksperiments»
konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi par eksaktajiem
priekšmetiem, it īpaši fiziku, lai nākotnē rosinātu vēlmi apgūt
inženiertehniskās profesijas. Ar «FIZMIX Eksperiments» konkursa palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka
fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt
un var būt aizraujoša. Vairāk par konkursa norisi iespējams lasīt
www.fizmix.lv/eksperiments

Lielākie ieguvēji –
skolēni

Konkursa noslēgums –
Fizikas festivālā maijā

Aldona Alenčika uzskata, ka
šādos konkursos skolēni ir ieguvēji, jo mācās risināt citādus
uzdevumus kā skolā, pietuvinātus praktiskai darbībai. Ir
iespēja meklēt atbildes internetā un jebkur citur. Saskatīt

to, ka fizikas uzdevumi bieži
vien ir pietiekami komplicēti
un to atrisināšanai ir vajadzīgs
plašs zināšanu klāsts. Un beidzot – saprast, ka komanda var
gūt augstākus sasniegumus, ja
sadarbojas savā starpā un palīdz viens otram. Lai arī tiek
strādāts ar abām komandām
kopā – gala rezultātā augstāki
punkti ir tai komandai, kura
bijusi saliedētāka.

Konkursa koordinatore Patrīcija Pārpuce informē, ka konkurss noslēgsies lielākajos fizikas svētkos Latvijā – Fizikas festivālā 11. maijā Rīgā.
Visas dienas garumā ikviens
apmeklētājs bez maksas varēs

piedalīties plaši izglītojoši izklaidējošā programmā – veikt
eksperimentus, vērot paraugdemonstrējumus, iesaistīties interaktīvās atrakcijās un radošajās darbnīcās un klausīties
iedvesmas lekcijas. Fizikas
festivāls vienuviet pulcēs vadošos nozares ekspertus no
Latvijas – fiziķus, akadēmisko
personālu, institūciju pārstāvjus, studentus un industrijas
aktīvākos uzņēmumus.
Aldona Alenčika atzīst:
«Šāds konkurss ir ļoti svētīgs
un vajadzīgs. Paldies visiem –
FIZMIX un LATVENERGO
komandām par lielo ieguldīto
darbu. Tas liek arī mums
skolās sasparoties un uzjundīt
skolēnos interesi par fiziku».
Alise Dreimane

Dzejas un mūzikas vakars Umpārtes bibliotēkā
Pirmā februāra vakarā
Umpārtes bibliotēkā notika
īpašs dzejas un mūzikas
vakars.

Pasākuma mērķis – atbalstīt un pievērst uzmanību mazo lauku bibliotēku nozīmībai, jo mazās bibliotēkas ir
palikušas vienīgās sabiedriskās vietas un kultūras centriņi
lauku apvidos.
Pasākuma iniciators bija
biedrības «Drustu acs» pārstāvis, grupas «Nielslens Liesliens»
ģitārists un solists Klāvs Kalnačs.
Dzejas un mūzikas vakari
notika piecās Latvijas bibliotēkās, kurus finansiāli atbalstīja Kultūrkapitāla fonds un
Saldus novada dome.

Pulcē vairāk kā
pussimts apmeklētāju

Uz pasākumu Umpārtes
bibliotēkā bija pulcējušies vairāk kā pussimts apmeklētāju.

Vakara gaitā dzeju lasīja Toms
Treibergs – etīžu teātra «Nerten» aktieris un režisors, kurš
šobrīd veido savu trešo dzejas
grāmatu, kā arī koncertēja
mūsdienu tautas mūzikas grupa
«Nielslens Lielsliens». Šī grupa prezentēja savu jauno albumu «Kad Kniebējs Kniebj».
Pasākuma izskaņā, pie tējas
tases, tika pārrunāta bibliotēkas
vēsture, kā gadu gaitā mainījusies bibliotēka, kā bibliotēkā ienāca jaunākās tehnoloģijas, kā arī par kritisko periodu,
kad likvidējās Vecumnieku cietums, kā pašvaldība kopā ar
biedrību «Kalna Svētību» kopiena ra- da iespēju bibliotēku
sagla-bāt. Bibliotēka sekmīgi
turpina darboties, lasītājiem ir
plašs klāsts preses izdevumu,
kā arī pieejamas dažāda satura
grāmatas un ir iespēja izmantot elektroniskos pakalpojumus,
notiek arī dažādi pasākumi un
tematiskas pēcpusdienas.
Vēlos teikt paldies mūzikas

grupas «Nielslens Lielsliens»
dalībniekiem – Klāvam Kalnačam un Marekam Kaminskim, kā arī dzejniekam Tomam Treibergam par jauko
dzejas un mūzikas vakaru, atbalstot Umpārtes bibliotēku.
Paldies arī biedrībai «Kalna
Svētību kopiena», kura nodro-

šināja naktsmājas māksliniekiem. Un protams, vislielākais
paldies visiem apmeklētājiem,
kuri tik kuplā skaitā atrada laiku un iespēju apmeklēt bibliotēkas pasākumu.
Inese Dātava,
Umpārtes bibliotēkas
vadītāja

Vecumnieku darts klubs sadarbībā ar
Vecumnieku novada domi, Vecumnieku tautas namu
un Latvijas darts organizāciju

2. martā organizē sacensības
«Vecumnieku kauss 2019» šautriņu mešanā.

Sacensības norisināsies
Vecumnieku tautas nama mazajā un lielajā zālē.
Pieteikšanās «Vecumnieku kausam 2019» sacensībām
notiek elektroniski līdz 2019. gada 1. martam Latvijas
Darts Organizācijas mājas lapā – www.latviadarts.com.
Vēlākas reģistrācijas tiks pieņemtas
sacensību dienā sacensību norises vietā.
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Zemgales reģiona čempioni un
sudraba medaļnieces volejbolā

Puiši gūst izcilus panākumus.
13. februārī Ozolniekos
un Valgundē norisinājās
ikgadējās Zemgales
reģiona spēles volejbolā.
Jāsaka, ka trešo gadu pēc
kārtas mūsu zēnu komanda izcīnīja čempionu nosaukumu,
bet meitenes šoreiz iepriecināja ar sudraba medaļām.
Mūsu Vecumnieki 1. puiši
pirmajā spēlē ar 2:0 uzvarēja
Saulaines tehnikumu, pēc tam
ar 2:0 tika apspēlēta Jelgavas
Spīdolas valsts ģimnāzija, trešajā apakšgrupas spēlē ar 2:0 tika
apspēlēta Ozolnieku vidusskola.
Pusfinālā puiši ar 2:0 apspē-

Meitenes iegūst 2. vietu.
lēja Jelgavas tehnikumu un finālā, sīvā cīņā, ar rezultātu 2:0
tika apspēlēta Jelgavas Spīdolas valsts ģimnāzija. Mūsu puiši cīnījās atzīstami, ļoti priecēja mūsu cēlāja Aleksa Žukauska parādītais sniegums un labā, saliedētā komandas spēle,
kas arī bija panākumu atslēga.
Tādējādi zēnu komanda deviņu komandu konkurencē ierindojās pirmajā vietā, kas mūsu skolai ir izcils panākums.
Vecumnieki 2. komandas
puiši ar katru spēli savu sniegumu uzlaboja, taču apakšgrupā ierindojās ceturtajā vietā, tādējādi nespējot iekļūt

pusfinālā un ierindojās dalītā
5. – 9. vietā.
Vecumnieki 1. komandas
sastāvs: Ralfs Ločmelis, Niks
Vucāns, Kristers Balcers, Pēteris Vietnieks, Alekss Žukausks,
Edijs Pīrāgs, Rūdis Caune,
Artūrs Čepulis, Verners Kļaviņš un Lauris Vasiļjevs.
Liels prieks par mūsu meiteņu parādīto sniegumu. Vecumnieku meitenes pusfinālā, nonākot iedzinējos ar –7, tomēr
spēja svaru kausus nosvērt savā
labā un uzvarēt visā spēlē Tukumu. Finālā meitenes cīnījās
atzīstami, taču piekāpās sacensību favorītēm – Jelgavas valsts

Foto – no arhīva
ģimnāzijas komandai, tādējādi
septiņu komandu konkurencē ierindojoties otrajā vietā.
Komandas sastāvs: Liene
Emīlija Miķelsone, Laura Undīne Šulce, Airisa Cimermane, Rūta Ansone, Beāte Skuja,
Denija Zilgalve un Lelde Libere.
Paldies visiem skolniekiem un skolniecēm par labo
sniegumu sacensībās, paldies
par vēlmi aktīvi darboties
stundās un treniņu nodarbībās,
paldies trenerim Jānim Plūmem par sadarbību treniņu procecā, lai mums visiem veicas!
Rinalds Zariņš,
volejbola treneris

Vecumnieku novada jauniešu forums 2019
Misas tautas namā
15. un 16. martā notiks
gada viens no lielākajiem
jauniešu pasākumiem
Vecumnieku novadā –
Vecumnieku novada
jauniešu forums 2019.
Šis būs divu dienu pasākums, kura laikā 60 jaunieši
no visa Vecumnieku novada
tiksies, lai strādātu pie idejām
Vecumnieku novada attīstībai,
apgūtu jaunas kompetences
un kopīgi pavadītu brīvo laiku.
Pasākuma pirmajā daļā,
kopā ar Vecumnieku novada
Domes deputātiem un sporta
darba organizatoriem, tiks ap-

spriesta sporta dzīves attīstība
Vecumnieku novadā.
Pasākuma otrajā daļā jauniešiem būs iespēja apgūt
kompetences, praktiski darbojoties īsfilmu izveides meistarklasē, karikatūru meistarklasē u. c.
Savukārt nakts daļā jauniešiem būs iespēja pašiem
sev organizēt ballīti un doties
naksnīgā pavasara orientēšanās spēlē!
Pieteikties var līdz 1. martam tiešsaistes veidlapā – ej.uz/
forums2019.
Pasākuma dalībniekiem tiks
nodrošinātas vakariņas, brokastis un uzkodas starp ēdienreizēm, kā arī autobuss pirms

pasākuma no Vecumniekiem,
kā arī autobuss uz Vecumniekiem pēc pasākuma.
Vairāk informācijas pa tāl-

runi 20597141 vai e-pastā andris.kaposts@vecumnieki.lv
Andris Kāposts,
jaunatnes lietu speciālists

14. lpp.
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Skolēni domā par savu emocionālo veselību
Kopš 2018. gada 1. septembra Vecumnieku vidusskola piedalās Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās
partnerības projektā (KA2)
«Emotional Wellbeing» jeb
«Emocionālā veselība», kas ilgs
divus gadus. Projekta darba
valoda – angļu.
Projekta koordinējošā skola ir 2College Durendael (Nīderlande). Projektā iesaistītās
partnervalstu skolas ir Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc
Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (Ungārija) ,
Lycée de l’Europe (Francija),
the Whitby High School (Lielbritānija) un Vecumnieku vidusskola (Latvija).

Veicina izpratni par
pārmaiņām pasaulē

Projekta mērķis ir veicināt
skolēnu un skolotāju izpratni
par tehnoloģiskajām, sabiedriskajām un ekonomiskajām
pārmaiņām pasaulē un šo pārmaiņu ietekmi uz emocionālo
veselību šobrīd un nākotnē.
Projekta aktivitātes dod iespēju
skolēniem sadarboties, attīstīt
spēju saprast, būt iecietīgiem
un pieņemt citādākus domāšanas
veidus, kā arī uzlabot emocionālo pašsajūtu un veicināt pašapziņu, lai spētu sasniegt plānotos mērķus. Skolēni, dodoties
mācību vizītēs, īsteno dažādas
projekta aktivitātes, pilnveido
angļu valodas zināšanas un
dzīvojot viesģimenēs, izbauda
vietējo kultūru un tradīcijas.

Pirmā tikšanās –
Lielbritānijā

No 9. – 15. decembrim
Whitby vidusskolā Lielbritānijas pilsētā Ellesmere Port notika
pirmā skolēnu grupu tikšanās.
Vecumnieku vidusskolu pārstāvēja Unda Rušmane, Annija Kuzma, Līvija Biķerniece,
Jūlija Djačenko un Annija Tamane, kā arī skolotājas Inga
Jankauska un Iveta Klīdzēja.
Lielbritānijas partnerskola
ir ļoti liela tehnoloģiskā novirziena skola, kurā mācās ap 1600
skolēnu, sākot no 6. klases.
Projekta pirmās vizītes

Kopā ar angļu draugiem tika apmeklēts Česteras zoodārzs.
apakštēma bija pašapziņa, pozitīvās stresa pārvarēšanas stratēģijas, apzinātība (mindfulness).
Pirms brauciena skolēni veica mājas darbu – veidoja rakstus
par dažādiem sabiedrībā ievērojamiem cilvēkiem, kuri cietuši
no emocionālās veselības problēmām, bet vizītes laikā tos
prezentēja. Lielbritānijā skolēni
devās uz Česteras pilsētu, kur
veica aizraujošu uzdevumu, apvienojot vēsturiskās pilsētas iepazīšanu ar savstarpēju iepazīšanos, piedalījās dažādās radošās un izglītojošās darbnīcās,
piedalījās sportiskās aktivitātēs.
Česteras Zoodārzā izzinošā
nodarbībā uzzinājām ne tikai
par zoodārza īstenotajiem nozīmīgiem vides aizsardzības projektiem pasaulē, tostarp atbalstot ilgtspējīgas palmu eļļas ražošanu, bet arī apskatījām reālus
piemērus, kā cilvēku darbība
noslogo vidi un dažas sugas
pārmērīgas ekspluatācijas rezultātā noved līdz iznīcībai.
Vizītes noslēguma dienā devāmies uz Lake District nacionālo parku tuvāk Skotijai, kur
izglītojošā lekcijā uzzinājām
par valsts dabas aizsardzības
projektiem un izbaudījām pastaigas pa ainaviskām dabas
takām gar ezeriem, mežiem
un kalnainiem apvidiem.
Iveta Klīdzēja,
Vecumnieku vidusskolas
angļu valodas skolotāja,
projekta koordinatore

Projekta dalībnieku
atsauksmes:

Unda: Man bija lieliska iespēja pavadīt nedēļu Anglijā.
Nedēļas laikā iepazinos ar daudziem cilvēkiem no dažādām
valstīm, iepazinu Anglijas dabu, cilvēkus, kultūru. Papildināju ne tikai angļu valodas zināšanas, bet arī nedaudz mainīju skatījumu uz dzīvi un
emocionālo labsajūtu. Cilvēki, kurus iepazinu, bija ļoti
viesmīlīgi, pretimnākoši un
noteikti atstāja labu iespaidu
par savu valsti.
Annija T.: Dzīvojot britu ģimenē, guvu ļoti pozitīvu pieredzi – mācījāmies par britu kultūru, baudījām viņu tradicionālos ēdienus, runājām par politiku, skolu un veselības sistēmu
kopīgo un atšķirīgo mūsu valstīs. Protams, iepazīstinājām
savu viesģimeni ar to, ar ko
lepojamies Latvijā – dziesmām, dejām, vēsturi un kartupeļu pankūkām, kuras arī pagatavojām.
Visinteresantākā projekta
aktivitāte bija ekskursija. Tā kā
projekta tēma bija emocionālā
labklājība, ekskursijā mācījāmies par dabas nozīmi veselīgu
un pozitīvu emociju radīšanā.
Citās nedēļas dienās darbojāmies praktiski – gatavojām ēst,
zīmējām mājaslapas dizainu un
logo, meditējām un pavadījām
laiku ar jauniegūtajiem draugiem.

Foto – no albuma.
Jūlija: Man bija liels prieks
un gods piedalīties šajā apmaiņas braucienā. Man patika
tas, cik labi mūs visi pieņēma,
neviens no jauniešiem nebija
rupjš, visi bija jauki. Es iemācījos labāk komunicēt ar cilvēkiem, kā arī adaptēties dzīvošanai citādākos apstākļos.
Šajā braucienā es ieguvu draugus, ar kuriem komunicējam
vēl šobrīd un ceru, ka uzturēsim kontaktus vēl ilgu laiku.
Līvija: Mēs sportojām, jo,
sportojot un veicot dažādas aktivitātes, cilvēks kļūst laimīgāks un pašsajūta uzlabojas. Biju pārsteigta, ka angļu skolā
skolēni nēsā formastērpus. Tāpat mani pārsteidza angļu ēšanas paradumi – ik dienas skolēniem līdzi no mājām tiek
dotas pusdienu kastītes, tajā
skaitā arī mums, kas sastāvēja
no maizītēm, augļa, batoniņa,
čipšu un cepumu paciņas, savukārt pie mums ir pieņemts
ēst kārtīgas un sātīgas pusdienas.
Esmu uzlabojusi savas angļu valodas zināšanas, jo bija
iespēja dzirdēt sarunvalodu
dzīvē, dažādus akcentus. Man
prieks, ka es ātri integrējos,
iejutos sabiedrībā, spēju brīvi
runāt angliski un apkārtējie
mani saprata un komunicēja
ar mani! Notiekti liels paldies
mūsu angļu valodas skolotājām Ivetai un Ingai par brauciena organizēšanu, mūsu pieskatīšanu un atbalstīšanu!
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Austrijas pieredze darbā ar jaunatni
Vecumnieku novada domes
pārstāvji kopā ar vēl 5 pašvaldību darbiniekiem un Jaunatnes starptautisko lietu aģentūras speciālistiem no 21. līdz
24. janvārim studiju vizītē apmeklēja Austriju, lai iepazītos,
kā tur tiek organizēts darbs ar
jaunatni. Vizītes laikā tika apmeklēta Vīne, Linca, Perga, kā
arī Švertberga, kas ļāva iepazīt
darba ar jaunatni organizēšanu
visos līmeņos.

lu darbinieks», tā ir kā atpazīšanas zīme. Šis darbs ir vērsts
uz jauniešiem no dažādām grupām, kultūrām, neatkarīgi no
dzimuma, reliģijas, izglītības
un sociālās piederības. Kā galveno mērķi izvirzot, ka dažādas kultūras, dzīvesveidi, sociālie un materiālie stāvokļi
spēj līdzpastāvēt. Tiekoties ar
jauniešiem, tiek noskaidrotas
viņu vajadzības, kā arī stāstīts
par iespējām, kuras jaunieši
var izmantot.

Pieredze Vīnē

Vīnē tika organizēta tikšanās ar lielāko nevalstisko organizāciju, kas pārstāv jauniešu
intereses. Biedrībā «bOJA» ir
pārstāvētas visas Austrijas federālās zemes, kas nodrošina
vienotu izpratni par jaunatnes
lietu politiku valstī. Biedrības
pārstāvji iepazīstināja ar savu
darbību – jaunatnes politikas
lobēšanu normatīvajos aktos,
valsts deleģēto funkciju realizāciju, projektu līdzekļu piesaisti, kā arī metodiskā materiāla izstrādi pašvaldībām. Biedrība darbojas uzņēmēju centrā
«Schraubenfabrik», kur sniedz
atbalstu jauniešiem vecumā no
12 līdz 18 gadiem, nodrošinot
atsevišķus pakalpojumus jauniešiem līdz 26 gadu vecumam, kā arī bērniem no 6 līdz
12 gadiem.

Pieredze Lincā

Iepazīties ar jaunatnes politikas veidošanu federālo zemju līmenī devāmies uz Augšaustrijas federālās zemes galvaspilsētu Lincu. Par jaunatnes politiku Augšaustrijā ir
atbildīgs Sabiedrības, sociālo
lietu un veselības direktorāts.
Aktīvi darbojas Jaunatnes
dienests ar centrālo biroju Lincā un 13 reģionālajiem birojiem.
Dienesta jauniešu konsultants
Mikaels Pehams skaidroja, ka
Jaunatnes dienests darbojas kā
vienas pieturas aģentūra, nodrošinot jauniešiem iespēju saņemt informāciju par jauniešiem aktuālajām tēmām. Dienesta mērķis ir parādīt jaunietim dažādas iespējas individuāla
lēmuma pieņemšanā, stiprinot
jauniešos atbildību, tādējādi veicinot viņu neatkarību. Liels
akcents dienesta darbībā tiek
veltīts nodarbinātības jautājumiem, palīdzot jaunietim iz-

Visos apmeklētajos centros jauniešiem pieejams boksa maiss,
atsevišķi izdalīta virtuves zona, plašs klāsts ar galda, video spēlēm.
Foto – Ieva Pankrate
vēlēties nākotnes profesiju, izglītības iestādes, nodrošinātu
apmācību, lai sagatavotu jauniešus darba intervijām un darbam. Dienests apkalpo lielāko
datu bāzi ar darba piedāvājumiem. Gan centrālais dienests,
gan reģionālie biroji darbojas
klātienē un tiešsaistē. Dienestā
strādā dažādu jomu speciālisti,
kas, atbilstoši jaunieša vajadzībām, spēj sniegt kompetentu atbildi vai palīdzību. Galvenā mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 12 līdz 26 gadiem.

Pieredze Pergas rajonā

Nākamais administratīvais
līmenis Austrijā ir rajoni. Viesojoties Pergas rajonā, uzzinājām par administrācijas uzdevumiem darbā ar jaunatni. Pergas rajona administrācijas Bērnu un jaunatnes lietu departamenta konsultants Rihards Klingers iepazīstināja ar deleģētajiem pienākumiem, kas mūsu
izpratnē līdzinās sociālā dienesta un bāriņtiesas darbam,
veltot lielu uzmanību tieši darbam ar jauniešiem.
Pergas rajons sastāv no 26
pašvaldībām ar administratīvo
centru Pergā. Pergas pilsētā tikāmies ar deputātu Fabio Konigu, kurš prezentēja Pergas
pilsētu un to, kā tiek organizēts
darbs ar jaunatni. Pergas pilsētai liels izaicinājums ir straujā
augšana iedzīvotāju skaita ziņā,
kas saistās ar daudzu svešu iedzīvotāju (tai skaitā imigrantu) ienākšanu teritorijā. Šāda
strauja augšana veido atsevišķas kopienas, kas neintegrējas

pašvaldības dzīvē un ir samērā noslēgtas. Pašvaldības jauniešus atbalsta ar dažādu tematisku klubu (ugunsdzēsēju
klubs, sarkanā krusta klubs,
fitnesa klubs utml.) starpniecību, jo šajos klubos norit darbs
ar jauniešiem. Papildus finansējums tiek piešķirts speciālām nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas ar jauniešiem un jauniešu centriem.

Apmeklē jauniešu
centrus

Lincā, Pergā un Švertbergā apmeklējām jauniešu centrus. Visu jauniešu centru pamatuzdevums – atbalstīt jauniešus ceļā uz pašnodarbinātību. Šajos centros pārsvarā uzturas imigranti, jaunieši no sociālā riska ģimenēm, kuriem
tiek nodrošināta integrēšanās
sabiedrībā. Jauniešu centri ir
labs instruments, lai rastu kontaktu ar tiem jauniešiem, kam
citas pašvaldības piedāvātās
iespējas nešķiet saistošas.
Visos centros, kur viesojāmies, novērojām vairākas kopīgas iezīmes: pieejams boksa
maiss, lai atbrīvotos no negatīvajām emocijām, atsevišķi izdalīta virtuves zona, plašs klāsts
ar galda un video spēlēm.
Austrijā darbā ar jaunatni
tiek ievērots princips, ka darbinieks dodas pie jauniešiem uz
viņu pulcēšanās vietām. Švertbergas jaunatnes centra «ielu
darbiniece» Martina iepazīstināja ar savu darba specifiku.
Viņa ikdienā staigā ar oranžu
somu uz kuras ir uzraksts «ie-

Gūst daudzveidīgu
pieredzi

Šo triju dienu daudzveidīgā pieredze ļāva novērtēt un
saprast mūsu trūkumus, izvirzīt turpmākos mērķus, kā arī
labāk izprast jauniešu vajadzības. Izvērtējot Austrijas pieredzi, var secināt, ka liela loma
ir jauniešu centriem jeb konkrētai vietai, kur kopīgi tikties, kas paver iespējas piesaistīt jauniešus, kuriem esošais novada piedāvājums dažādās jomās nešķiet saistošs.
Piesaistot jauniešus centriem,
rodas iespēja izzināt viņu vajadzības un pilnveidot jauniešu prasmes, spējas. Liela uzmanība tiek veltīta jauniešu
sagatavošanai darba tirgum.
Šāda pieredze būtu pārņemama un ieviešama darbā ar mūsu jauniešiem, jo daļu jauniešu formālā izglītība nesagatavo darbam, savukārt lielu pienesumu šeit var sniegt neformālā izglītība un jaunatnes lietu speciālistu ieguldījums.
Studiju vizīti uz Austriju
organizēja un apmaksāja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, pamatojoties uz
2018. gada aprīlī parakstīto
sadarbības līgumu par starptautiskā stratēģiskās partnerības projekta «EUROPE GOES LOCAL – Supporting
Youth Work at the Municipal
Level» īstenošanu. Tā ietvaros Latvijā tiek organizēts nacionāla līmeņa projekts «Darba ar jaunatni kvalitātes celšana pašvaldībās».
Jānis Kovals,
Vecumnieku novada
Domes priekšsēdētāja
vietnieks
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja
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PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
• 8. martā plkst. 18.00 Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambļa Skandīne un bērnu kora VIA
STELLA pavasara koncerts.
• 16. martā plkst. 18.00 filma «Klases salidojums».
Biļetes cena 3.50 EUR.
BĀRBELES TAUTAS NAMS
• 8. martā plkst. 22.00 Tulpīšu dienas balle. Spēlēs
«Deficīts».
Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 – 3.00 EUR, pēc plkst.
23.00 – 4.00 EUR.
• 10. martā plkst. 13.00 leļļu teātra izrāde «Nelūgtais
viesis».
Ieejas maksa 1.00 EUR.
• 23. martā JDK «Rakari» sadancis.
• 31. martā plkst. 14.00 Stand – Up komēdijas izrāde
«Humors pa latviski».
Ieejas maksa 2.00 EUR.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
• 16. martā plkst. 18.00 pūtēju orķestra «Skaistkalne»
15 gadu jubilejas koncerts «Tik un tā».
• 18. martā plkst. 10.00 leļļu teātra izrāde «Tikšanās ar
dakteri Aikāsāp un viņa draugiem».
Ieejas maksa 1.50 EUR.
KURMENES TAUTAS NAMS
• 2. martā plkst. 18.00 Vecumnieku tautas nama amatiermākslas kolektīvu koncerts «…bez ceļa piekusuma».
• 8. martā plkst. 20.00 atpūtas vakars kopā ar Staburaga muzikālo apvienību, par deju mūziku rūpēsies DJ Ints
un Ingus. Galdiņus pieteikt iepriekš pa tālr. 22423531.
Ieeja 2.00 EUR.
• 9. martā plkst. 12.00 izklaidējoša komandu erudīcijas spēle «Latvijas Prāta spēles kauss 2019».
• 30. martā plkst. 20.00 Teātra dienas sarīkojums kopā
ar novada un kaimiņpagastu amatierteātriem. Muzicēs grupa «Lustīgais Blumīzers».
Ieejas maksa dalībniekiem 1.00 EUR, pārējiem – 3.00 EUR.
MISAS TAUTAS NAMS
• 2. martā plkst. 15.00 Vecumnieku tautas nama amatiermākslas kolektīvu koncerts «…bez ceļa piekusuma».
• 9. martā plkst. 13.00 vokālo ansambļu skate – koncerts. Pēc koncerta svētkos sveiks aktieris Gundars Silakaktiņš.
STELPE
• 16. martā plkst. 19.00 Stelpes pamatskolā sadancis
«Kaimiņu būšana», plkst. 21.00 deju vakars kopā ar duetu
«Uzmini nu!».
Sadanča dalībniekiem ieejas maksa 1.00 EUR, pārējiem – 3.00 EUR.
• 23. martā plkst. 14.00 Stelpes pamatskolā sarīkojums «Citas vērtības». Ielūdz trīs brīnišķīgas un talantīgas
sievietes: Iveta Pudāne – dzejas autore no Rīgas, Jurgita
Červinska – dziesmu autore no Bauskas, Inese Priede – romantiskas noskaņas radītāja no Vecumniekiem.
Ieejas maksa 1.00 EUR, skolēniem – bez maksas.

9. martā plkst. 18.00
Vecumnieku
tautas namā
Vecumnieku vidusskolas
6. martā no plkst. 9.00
pie Vecumnieku kultūras
nama būs
mobilais autobuss,
kur bez maksas
pieņems BKUS
bērnu gastroenterologs.
Iepriekš obligāti pierakstīties
pa tālr. 63976143.
Aija Jurova.
Vecumnieku novada domes

Valles vidusskola
piedāvā darbu
pavāram skolas virtuvē
uz nometnes laiku
no 10.03. līdz 16.03.2019.
Sīkāka informācija pa
tālruni 29165318.

ŽETONU
VAKARS.
22. martā plkst. 19.00
Vecumnieku tautas namā
sarunu šovs:
VAKARS AR UZŅĒMĒJU.
Pasākumu vadīs
Māris Grigalis.
Vecumnieku novada
dome ielūdz uz konkursa
«Vecumnieku novada
uzņēmēju gada balva 2018»
noslēguma pasākumu.
Savu dalību lūdzam
apstiprināt līdz 19. martam,
zvanot pa tālruni 23920596
vai rakstot e-pastā: alina.
zukauska@vecumnieki.lv

25. martā

w plkst. 10.00 atceres brīdis pie
Sarkanā terora upuru piemiņas akmens
Kurmenē;
w plkst. 15.00 atceres brīdis pie Kaminsku akmens Skaistkalnē;
w plkst. 16.00 Skaistkalnes tautas
namā piemiņas pasākums izsūtītajiem
Latvijas iedzīvotājiem.

