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Liels izaicinājums

Jana Juste

Vecumnieku tautas
nama vadītāja

Vecumnieku novada Dziesmu un deju
svētku organizēšana man bija viens liels
izaicinājums.

L

īdz šim biju piedalījusies vairākos rajonu un novadu svētkos, kā arī Vispārējos
latviešu Dziesmu un deju svētkos gan
kā kora dalībniece, gan arī kā dejotāja. Tomēr šoreiz velējos pārsteigt, radot Vecumnieku novada svētkos vēl ko nepieredzētu.
Rudenī, kad tiku deleģēta, kā šo svētku organizatore, izvirzīju vairākus mērķus: vienot
novadu, izcelt novada un iedzīvotāju vērtības,
kā arī veidot bērniem un jauniešiem interesantu un aizraujošu programmu.
Atklāšu, ka šajos svētkos nebija nejaušību,
bet tika piepildītas jau labu laiku lolotas
ieceres.
Kā dažas no tām
varu minēt folkloras kopas «Tīrums»
ŠIE SVĒTKI
sadarbību ar Vecumnieku tautas PARĀDĪJA, CIK
nama koriem, kas MŪSU NOVADĀ
pārtapa par kopā
dziedāšanu ar vi- IR DAUDZ
sa novada kopkori TALANTĪGU,
un ansambļiem.
Tāpat arī iecere RADOŠU,
deju horeogrāfiju SIRSNĪGU UN
izpildīt dzīvās muzicēšanas un kora PRETIMNĀKOŠU
dziedāšanas laikā, CILVĒKU
pierādīja ikviena
svētku dalībnieka
spēju sadarboties un uzstāties ļoti augstā līmenī. Jāmin arī Vecumnieku novada sadarbība
ar deju studiju «ZForce». Tāpat tika izraudzīts
novadnieka Knuta Skujenieka dzejolis, kas
pārtapa brīnišķīgā skaņdarbā, sasaucoties
ar svētku nosaukumu un pamatdomu «Tikai
saknes neatdot».
Šie svētki parādīja, cik mūsu novadā ir
daudz talantīgu, radošu, sirsnīgu un pretimnākošu cilvēku, kuri ir gatavi pieņemt
izaicinājumus un izmēģināt ko jaunu. Augstu
vērtēju visu svētku organizatoru ieguldījumu un līdzcilvēku atbalstu, kā arī ikviena
svētku dalībnieka ieguldījumu. Šie bija
mūsu svētki – par godu mūsu novadam un
mums pašiem.
Paldies Vecumnieku novada domei, Zemgales
plānošanas reģionam, Latvijas Valsts mežiem
un Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstu!
Jana Juste,
6. Vecumnieku novada
Dziesmu un deju svētku producente,
Vecumnieku tautas nama vadītāja

6. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētki apvieno tradicionālo ar mūsdienīgo.
LASIET10. LPP

Godina izcilākos novada skolēnus
Mācību gada noslēgumā tradicionāli tiek
godināti un apbalvoti izcilākie Vecumnieku
novada skolēni. Šogad šādus apbalvojumus
saņēma 15 novada skolēni – seši Vecumnieku
vidusskolas, četri Valles vidusskolas un pieci –
Skaistkalnes vidusskolas skolēni.

I

zcilākie mācību sasniegumi visā novadā ir
Vecumnieku vidusskolas 9. klases skolniecei
Annijai Kuzmai. Viņa atceras: «Sākumskolā
man vienmēr bija vēlme sacensties ar citiem
klasesbiedriem par labākām atzīmēm vai sasniegumiem olimpiādēs. Mani noteikti virzīja arī
manas māsas sasniegumi – lai gan gribēju parādīt sevi kā pilnīgi citu personību, tajā pašā laikā
tiecos sasniegt vēl labākus rezultātus nekā viņa».
Annijas lielākā aizraušanās ir mūzika. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas klavieru klasē meitene uzņemta vien piecu gadu vecumā. Pērn pavasarī, pēc desmit gadu mācībām, Mūzikas skolu absolvējusi. «Šogad papildināju zināšanas un
pieredzi interešu izglītības programmā, jo vēlējos vairot savu izpratni par mūziku,» piebilst Annija. Skolniece ne vien izcili mācās, bet pēc garas
un nogurdinošas dienas skolā, ir gatava doties
uz tautisko deju nodarbībām, kur satiek citus
kolektīva dalībniekus un var brīvi ļauties dejai.
Tautiskās dejas Annija dejo jau septiņus gadus.
«Vienmēr šķiet, ka dejoju, lai nokļūtu uz lielās

deju svētku skatuves, taču patiesībā saprotu, ka
visvairāk izbaudu vienkāršos koncertus, jautros
mirkļus un kopā būšanu,» atzīst Annija. Vecumnieku vidusskolas skolotāji vienmēr ir centušies
apgūstamās tēmas atklāt no dažādiem aizraujošiem skatpunktiem. Annija atzīst: «Atmiņā paliks
dabaszinātņu mācību priekšmetu stundas, kurās
tika demonstrēti eksperimenti, kas sniedza interesantu un ikdienas situāciju risināšanai vērtīgu
pieredzi, kas bieži vien tika gūta jautrā gaisotnē». Annija vienmēr uzstāda sev kādu noteiktu
mērķi, uz kuru neatlaidīgi tiecas, un neviens viņu no tā nevar atturēt. «Vecumnieku vidusskolā
guvu savas pirmās zināšanas, sasniegumus un
draugus, tāpēc skolai manās atmiņās būs īpaša
nozīme,» apgalvo Annija.
Skaistkalnes vidusskolā izcilākie sasniegumi ir
9. klases skolniecei Megijai Piebalgai. Megijai
pašai šķiet, ka viņa nav cilvēks, kas izceļas uz
citu fona. Meitenei vienkārši patīk strādāt un
pilnveidot sevi. «Citreiz pietiek ar to, ka esi ga-

LAI VEIDOTU NĀKOTNI,
NEKAS NAV TIK
NEPIECIEŠAMS,
KĀ SAPNIS PAR TO
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tavs grūtībām,» atzīst Megija. Skolniece stāsta,
ka pagājušajā gadā mācībās neesot gājis nemaz
tik labi, un visticamāk šogad motivējis tas, ka
pienācis pēdējais pamatskolas gads, un tas ir
jāpabeidz veiksmīgāki. Protams, bez vecāku un
skolotāju atbalsta tas nebūtu izdevies! «Tieši viņi
ir šī darba atslēga,» atklāj Megija, «Arī draugi,
kuri vienmēr stresa brīžos atbalstīja mani, lika
atgūt spēkus un turpināt iesākto». Brīvajā laikā
Megija aizraujas ar sportu un vēlas ar to saistīt
arī savu nākotni. Pēc vidusskolas meitene vēlas
mācīties Rīgā un īstenot savu sapni – kļūt par
sporta žurnālisti. «Izklausās diezgan grūti, vai
ne?» jautā Megija, «Lai vai kā, es dzīvoju pēc
franču rakstnieka Viktora Igo atziņas «Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams, kā
sapnis par to.»»
Valles vidusskolā labākie sasniegumi mācībās
ir 8. klases skolniecei Lolitai Griškevičai. Labi
mācīties – tā ir meitenes pašas iniciatīva, lai pēc
tam iestātos kādā no ģimnāzijām. Lolita ir aktīva – sporto, ārpusskolas spēlē teātri, aizraujās
ar fotografēšanu, kā arī mīl izmēģināt jaunas
receptes kulinārijā.
Skolnieces pateicās savām skolotājām un visiem,
kas palīdz. Novēl ikvienam atrast mīlestību pret
mācībām, jo iegūtās zināšanas neviens jums
nevar atņemt.
Alise Dreimane
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Vai atbalstāt
administratīvi
teritoriālo
reformu?
Eleonora Maisaka,

Skaistkalnes pagasta iedzīvotāja
Atbalstu to, lai Vecumnieku novads paliek
pats par sevi. Protams, uzskatu, ka mūsu novadam vēl ir kur augt un attīstieties. Daudzas
lietas vajadzētu vēlreiz pārdomāt, piemēram,
autobusu kustību laikus un maršrutus, tā, lai
visiem novada iedzīvotājiem tie būtu izdevīgi. Arī jaunajām ģimenēm vajadzētu sajust
novada stabilitāti, lai droši pārceltos uz dzīvi
mūsu pusē, līdz ar to, svarīgi ir arī novada ceļi.
Tomēr mazāku teritoriju ir vieglāk pārraudzīt,
pievienojoties Bauskai, novads būs daudz
lielāks. Šobrīd mēs esam labi saraduši, viens
otru pazīstam. Tomēr uzskatu, ka ne tikai
deputātiem ir par ko padomāt, bet arī pašiem
iedzīvotājiem – ir jābūt aktīvākiem, jāizsaka
savs viedoklis, un šī ir īstā reize, lai to darītu.
Taču kopumā uzskatu, ka mēs esam pašpietiekami, mums ir ar ko lepoties! Ir jāturpina
iesāktais un jāvirzās uz priekšu!

Rita Blažēvica,

Skaistkalnes pagasta iedzīvotāja
Atbalstu piedāvāto administratīvi teritoriālo
reformu. Ikdienā, kad nepieciešams, izmantoju sabiedrisko transportu. Lielu labumu no
Vecumnieku novadā piedāvātajām iespējām
neizjūtu. Visas lietas, dokumentus arī tagad
braucu kārtot uz Bausku. Tur viss ir vienkopus,
daudz plašāks piedāvājumu klāsts – medicīnas
pakalpojumi, bankas, juridiskie pakalpojumi,
Valsts ieņēmumu dienests un citas organizācijas. Uz Bausku ir ļoti ērti un izdevīgi aizbraukt
ar sabiedrisko transportu. Domāju, ka apvienošanās ar Bausku un citiem novadiem neko
sliktu mums nenesīs, tieši pretēji – iegūsim
daudz labu lietu.

Gita Briņķe,

Valles pagasta iedzīvotāja
Atbalstu to, lai paliek Vecumnieku novads.
No sporta skolotājas skatpunkta varu teikt,
ka redzu izaugsmi pēdējās reformas laikā
sporta nozarē. Šobrīd mēs spējam konkurēt ar
Zemgales reģiona skolām, sacensībās iegūstot
godalgotas vietas. Izaugsme ir milzīga. Šobrīd
mēs dodam iespēju ikvienam piedalīties
sacensībās, taču pievienojoties Bauskai, uz
sacensībām varēsim sūtīt tikai dažus labākos
sportistus. Dome ir ļoti pretimnākoša, iespēju
robežās vienmēr atbalsta ar transportu. Bērni
tiek atbalstīti visdažādākajās jomās. Novads
tikai nesen ir sācis attīstīties, iestrādāties, un
tagad gribam visu atkal jaukt ārā. Vai no tā
kādam būs labāk?

Aivars Auziņš,

Bārbeles pagasta iedzīvotājs
Atbalstu, lai Vecumnieku novads paliktu tāds
pats, kā ir šobrīd. Pirmkārt jau tāpēc, ka uz pašreizējo novada centru – Vecumniekiem, ir labs
ceļš, taču pēc piedāvātās reformas, uz novada
centru – Bausku, ceļš ir daudz sliktāks un nav
pat asfalta.
Uzskatu, ka pēc šīs reformas mūsu puses pagasti, iespējams, paliks par vēl lielākām nomalēm.
Vēsture pierāda, ka mazāku teritoriju ir vieglāk
pārredzēt un apsaimniekot. Pēc novērojumiem
varu teikt, ka mazākos novados, piemēram,
Iecavas, Rundāles, kā arī mūsu novadā attieksme pret iedzīvotājiem ir labāka, arī izdarīts
ir gana daudz. Protams, vienmēr kādam kaut
kas nepatiks, bet palasot dažādu informāciju,
var secināt, ka Bauskas novadā ir pietiekoši
daudz problēmu un neapmierinātības. Manuprāt, Vecumnieku novads ir eksistējošs un
pašpietiekams!
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Par administratīvi teritoriālo reformu

V

ARAM informatīvais ziņojums «Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli» vēsta:
Latvijas Republikas Saeima (turpmāk –
Saeima) 2019. gada 21. martā pieņēma lēmumu
«Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu», proti, turpināt 1998. gadā iesākto administratīvi teritoriālo reformu (turpmāk – teritoriālā
reforma) un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski
attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar
vietējām pašvaldībām, kas spēj nodrošināt tām
likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.
Saeimas lēmums uzdod Ministru kabinetam izstrādāt konceptuālu ziņojumu par administratīvi
teritoriālo iedalījumu, kā arī veikt konsultācijas
ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu. Pēc tam Ministru kabinetam līdz 2019. gada 1. decembrim jāizstrādā
un jāiesniedz Saeimā likumprojekts (turpmāk –
Likumprojekts), kurā noteikts jaunais valsts administratīvi teritoriālais iedalījums, tā veidi un
teritoriju izveidošanas kritēriji, kā arī citi jautājumi, kas saistīti ar teritoriālo dalījumu un apdzīvotām vietām. To skaitā Likumprojektā ir ietverama
kārtība, kādā tiek pabeigta teritoriālā reforma un
sagatavotas 2021. gada pašvaldību vēlēšanas.
Lai izpildītu minētās hartas 5. panta prasības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) jāveic konsultācijas ar
attiecīgajām pašvaldību domēm par administratīvo teritoriju apvienošanu lielākās administratīvās vienībās. Ministrijas izpratnē vietējā vara ir
novadu Domes deputāti. Iedzīvotāju aptaujas par
šo jautājumu nav pieļaujamas, tāpēc jau vairāku novadu aptaujas ar ministra rīkojumu ir apturētas – piemēram, Ikšķiles un Jelgavas novada.
Kādi tad ir VARAM izstrādātās administratīvi
teritoriālās reformas mērķi:
1) uzlabot valsts un pašvaldību ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju;
2) nodrošināt visas valsts pārvaldes darbībā racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietošanu;
3) izveidot vienlīdzīgu un ilgtspējīgu pašvaldību
darbības sistēmu, reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centrus ar to lauku teritorijām,
sasaistot vienotā administratīvā, ekonomiskā
un saimnieciskā vienībā, tādējādi radot labākus
priekšnosacījumus tautsaimniecības attīstībai un
pakalpojumu pieejamībai iedzīvotājiem;
4) radīt mehānismus efektīvākai novadu pilsētu
un novada pagastu pašpārvaldes darbībai, vairāk iesaistot tajā attiecīgo teritoriju iedzīvotājus;

5) nostiprinot pašvaldību autonomiju un kapacitāti, nodrošināt subsidiaritātes principa ievērošanu;
6) nodrošināt pievilcīgu vidi investīcijām un jaunu darbavietu radīšanai, tādejādi panākot konkurētspējīgu atalgojumu un mazinot emigrāciju;
7) panākt, ka pašvaldības tām likumos uzdotās
funkcijas izpilda patstāvīgi.
Administratīvo teritoriju izveides kritēriji:
1) novada teritorija ir ģeogrāfiski vienota;
2) novada teritorijā ir reģionālās vai nacionālās
nozīmes attīstības centrs, izņemot Pierīgu;
3) Pierīga ir Rīgai pieguļošās novada teritorijas
un tajās ir ne mazāk par 15 000 pastāvīgo iedzīvotāju;
4) novada pašvaldība patstāvīgi nodrošina likumā noteikto autonomo funkciju izpildi, izņemot
gadījumus, ja citos likumos noteikts savādāk;
5) novadā ir iespējama ilgtspējīga teritorijas ekonomiskā attīstība un spēja pašvaldībai piesaistīt
nozīmīgas investīcijas;
6) novadā ir vismaz viena perspektīva vidusskola;
7) novadā ir iespējams izveidot efektīvu izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu
iestāžu tīklu, sabiedriskā transporta un ceļu tīklu,
kā arī komunālās saimniecības tīklu;
8) novada ceļu infrastruktūra ir piemērota nokļūšanai līdz novada administratīvajam centram.
Galvenie argumenti par administratīvi teritoriālās
reformas nepieciešamību ir tas, ka 2009. gada reformas kritērijiem neatbilst 56 novadi no 119. Cits
neizpilda vienotas teritorijas kritēriju, cits iedzīvotāju skaita kritēriju – vismaz 4000 iedzīvotāji, cits
novada administratīvā centra iedzīvotāju skaita
kritēriju – vismaz 2000 iedzīvotāju. Vecumnieku
novads atbilst visiem šiem kritērijiem.
Pašvaldībām pārmet, ka tās nenodrošina iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus, nenosaucot
konkrēti, kuri ir tie pakalpojumi no visiem, ko
pašvaldības sniedz veicot 111 deleģētās un pastarpinātās funkcijas. Uzskatu, ka šie pārmetumi
nav pamatoti. Vairākas no šīm funkcijām, šo gadu laikā, pašvaldībām nodotas nenodrošinot finansējumu, un katra pašvaldība veic šīs funkcijas
savu finanšu līdzekļu iespēju robežās.
Uzskatu, un man piekrīt vairums deputātu, ka
jālabo kļūdas un izņēmumi, ja tādi ir pieļauti, jāpabeidz iepriekšējā reforma, kura cita starpā arī
noteica otro posmu - otrā līmeņa pašvaldību izveidošanu (Reģiona pašvaldību), kurai tad būtu
nododama daļa no šīm 111 funkcijām, kuras nodrošinātu kopēju reģiona politiku, attīstības nodrošināšanu un kopējas reģiona infrastruktūras
apsaimniekošanu, reģionam būtisku un kopēju
projektu realizēšanu. Tas nav izdarīts, netiek izvērtēts kāpēc, un tiek piedāvāta jauna reforma,

VIEDOKĻI
Iveta Lavrinoviča,
Vecumnieku novada domes deputāte
Neskaidrība par administratīvi teritoriālo reformu ir visās jomās, ne tikai izglītībā.
Bažas rada tas, ka līdz šim līdz galam neesam veikuši skolu tīkla optimizāciju esošā
novada ietvarā. Kāds tas būs jaunajā novadā – grūti iztēloties. Līdz galam nav skaidrs
vai Bauska ir mūsu pareizais virziens. Sadzīviski transporta tīkla un ceļa kvalitātes dēļ
Vecumnieku iedzīvotāji izmanto Rīgas virzienu. Informācijas un skaidras izpratnes trūkuma dēļ savu
viedokli līdz galam nespēju noformulēt, ir nepieciešama nopietna un padziļināta izpēte, kā jaunā
reforma iespaidos izglītības kvalitāti, iedzīvotāju dzīves kvalitāti, sociālos un finanšu jautājumus.

Mārtiņš Mediņš,
Vecumnieku novada domes deputāts
Esam uz jaunas teritoriālās reformas sliekšņa, kur jaunajā kartē Vecumnieku novads iekļauts Bauskas novadā. Deputātiem vajadzēs daudz drosmes un izlēmības,
aizstāvot Vecumnieku novada saglabāšanu kā atsevišķu teritoriju.
Jaunais teritoriju modelis nesniedz atbildes uz daudziem jautājumiem, kas saistīti ar jaunā novada struktūru, valsts iestāžu darbu, ceļu infrastruktūras sakārtošanu utt. Vecumnieku novada pastāvēšanas laikā esam kļuvuši kā viena saime. Esam iemācījušies kopā
strādāt un svinēt svētkus. Smagi ir apzināties faktu, ka novada iedzīvotāju skaits katru gadu
sarūk, ka skolas paliek tukšākas, dažas pat jāreorganizē. Tieši pēdējos divos gados novada
attīstība ir apstājusies. Izstrādājam projektu mapes, bet realizēt nespējam. Iesākam darbus,
bet novest līdz galam nespējam. Mums jārod atbildes par to, kāpēc nespējam veikt tekošos
remontus par budžeta līdzekļiem. Vai atkal, kā līdz šim, novada attīstību vērtēsim salabotajos jumtos un nomainītajos logos? Kāpēc divu gadu laikā neuzsākām Skaistkalnes vidusskolas
sporta zāles un Vecumnieku vidusskolas stadiona būvniecību? Kāpēc atteicāmies no Mūzikas
un mākslas skolas paplašināšanas projekta izstrādes?
Novadam ir jākļūst par dzīves vietu, kur dzīvojam mēs un dzīvos mūsu bērni. Ir jāpārvar slinkums
un nevarība. Tāpēc uzskatu, ka, lai Vecumnieku novads varētu pastāvēt kā atsevišķa teritorija, ir
nepieciešamas izmaiņas arī novada vadībā.
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neargumentējot sasniedzamos rezultātus un kā
tos sasniegt. Ir vieni vienīgi pieņēmumi, ka, apvienojot novadus ap reģionālās nozīmes centriem
– Vecumnieku novadu paredzēts pievienot Bauskas novadam, tāpat kā Iecavas un Rundāles novadu, veidosies ekonomiski spēcīgi, konkurētspējīgi, pašpietiekami gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan
finansiāli spēcīgi novadi ar spēju piesaistīt investīcijas un radīt jaunas darba vietas novada iedzīvotājiem. Vienlaicīgi arī jaunajā reformā tiek pieļauti
ļoti dažādi novadi. Piemēram Bauskas un Jelgavas, Pierīgas novadi, kas robežojas savā starpā,
un Rīga. Vai šīs pašvaldības nodrošinās vienādas
iespējas iedzīvotājiem? Piemēram, Līvānu novads
ar 11000 iedzīvotājiem blakus Daugavpils novadam ar vairāk par 100 tūkstošiem iedzīvotājiem.
Arī pēc iepriekšējās reformas novadu attīstību
nav noteicis novada lielums, bet Valsts politika,
sadalot pašvaldības Republikas 9 pilsētās, 21 reģionālās attīstības centrā un pārējos 89 novados,
radot arī atšķirīgas iespējas novadu attīstībai. Tas
nav novērsis iedzīvotāju skaita samazināšanos arī
šajos centros un dīvaini, ka ne mazākā apmērā,
kā mūsu novadā. Vecumnieku novadā iedzīvotāju
skaits kopš 2009. gada samazinājies par 15%. Tajā
pašā laika periodā Bauskas novadā 15%, Jēkabpils pilsētā 14%, Aizkraukles novadā 14%, Cēsu
novadā 14%, Ventspils pilsētā 14%, nerunājot
nemaz par Latgali, ar visām speciālajām programmām un fondiem, pārsvarā no 16% – 22%.
Vienīgi Pierīgā, Jūrmalā un Siguldā iedzīvotāju
skaits pieaudzis. Par administratīvajām izmaksām uz vienu iedzīvotāju, ko pārmet nelielajām
pašvaldībām, situācija līdzīga. Mūsu novadam
necilā 84 vieta starp 110 novadiem. Secināms,
ka teritorijas lielums un iedzīvotāju skaits nebūt
nenosaka novada attīstību, dzīvotspēju un pakalpojumu līmeni. Šiem pakalpojumiem ir jābūt pēc
iespējas tuvu dzīvesvietai un sasniedzamiem (ar
sabiedrisko transportu, ar privāto transportu un
pa kvalitatīviem ceļiem ).
Līdz rudenim, kad šim projektam jābūt izdiskutētam un sagatavotam Likumprojektam iesniegšanai
Saeimā, VARAM sola arī diskusiju ar iedzīvotājiem
katrā novadā. 12. jūnijā Bauskā jau notika 4 novadu deputātu tikšanās ar VARAM ministru Juri Pūci.
Sekojiet līdzi informācijai, ņemiet aktīvu dalību
mūsu organizētajās diskusijās, lai novada Domes
deputāti varētu aizstāvēt viedokli, ko atbalsta vairums iedzīvotāju, ko centīsimies noskaidrot arī ar
aptaujas palīdzību jūnija, jūlija mēnesī. Esiet aktīvi!
Lēmumu par administratīvi teritoriālo reformu,
par tās satura akceptēšanu pieņem Saeima un
ne VARAM.
Guntis Kalniņš,
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs

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:
20. jūnijā no plkst. 10:00 – 12:00
Kurmenes pagasta pārvaldē;
27. jūnijā plkst. 10:00 – 12:00
Stelpes pagasta pārvaldē.

Izpilddirektore
Aiga Saldābola
iedzīvotājus pieņems:

20. jūnijā plkst. 10:00 – 12:00
Bārbeles pagasta pārvaldē;
21. jūnijā plkst. 10:00 – 12:00
Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
27. jūnijā plkst. 10:00 – 12:00
Valles pagasta pārvaldē.

Priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Kovals
iedzīvotājus pieņems:

20. jūnijā plkst. 14:00 – 17:00
Taurkalnes pagasta bibliotēkā.
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2019. gada jūnijs

Domes sēdes apskats
22. maija Domes sēdes darba kārtībā tika
izskatīti 19 jautājumi.

Apstiprina Vecumnieku novada
pašvaldības 2018. gada konsolidēto
gada pārskatu

Tika apstirpināts Vecumnieku novada pašvaldības 2018. gada konsolidētais gada pārskats, kas
sagatavots, konsolidējot Vecumnieku novada
pašvaldības budžeta iestāžu gada pārskatus.
2018. gada konsolidētais finanšu pārskats
sagatavots saskaņā ar uzkrāšanas un darbības
turpināšanas principu. Gada pārskats sagatavots
un iesniegts Valsts kases e-pārskati sistēmā.
Finanšu pārskats aptver laika periodu no
2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
•••

Apstiprina Valles pamatskolas
nolikumu

Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolā
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programmu neapgūst neviens skolēns.
Līdz ar to, Valles vidusskolā iegūstamā izglītības
pakāpe un nosaukums neatbilst vidusskolai, tādēļ nepieciešams veikt skolas reorganizāciju par
Valles pamatskolu. Pamatojoties uz Vecumnieku
novada Domes 2019. gada 27. marta lēmumu
«Par Vecumnieku novada Domes Valles vidusskolas reorganizāciju», tika nolemts apstiprināt
Valles pamatskolas nolikumu. Lēmums stāsies
spēkā 2019. gada 1. septembrī.
•••

Daļēji atbalsta Vecumnieku baznīcas
projekta līdzfinansējumu

Domes sēdē tika skatīts jautājums par finansiālu atbalstu projekta «Vecumnieku luterāņu
baznīcas arhitektoniski mākslinieciskās izpētes»
realizēšanai. Vecumnieku luterāņu baznīcai
nepieciešama arhitektoniski mākslinieciskā
izpēte, lai izstrādātu restaurācijas plānu saskaņā ar kultūras pieminekļa sākotnējo izskatu un
materiāliem, lai kultūrvēsturiskais mantojums
tiktu saglabāts autentiskā izskatā.
Projekta mērķis ir veikt baznīcai arhitektoniski
māksliniecisko izpēti profesionāla speciālista
vadībā, lai konstatētu, kādi darbi būtu jāveic
baznīcas saglabāšanai.
Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze piedalījās «Latvijas Valsts mežu atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2019» projektu konkursā, kurā lūdza piešķirt 1837,50 eiro. Konkursa
komisija projekta realizēšanai piešķīra 1000,00
eiro. Tāpēc draudze lūdz arī Vecumnieku novada

Domes atbalstu 500 eiro apmērā projekta realizēšanai, draudzes līdzfinansējums – 337,50 eiro.
Domes sēdē tika nolēmts daļēji atbalstīt lūgumu, piešķirot 10% līdzfinansējumu jeb 183,75
eiro, pamatojoties uz vienlīdzības principu par
atbalstu nevalstisko organizāciju līdzfinansējuma piešķiršanai.
•••

dzīvība un veselība, kā arī personu manta. Objekts pēc festivāla kļūs par Vecumnieku novada
pašvaldības īpašumu.
Šogad šis pasākums netiek rīkots kā konkurss,
bet gan kā festivāls, tāpēc žūrijas nebūs un visi
dalībnieki saņems pateicības balvas.
•••

Vecumnieku novada domē tika saņemts iesniegums no biedrības «Latvijas Politiski represēto
apvienība». Iesniegumā lūdza atbalstīt Vecumnieku novadā dzīvojošos politiski represētos
cilvēkus, ar dalības maksājumu 70 eiro apmērā,
visu Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai.
Salidojums notiks 3. augustā, Brīvdabas estrādē
Ikšķilē. Iesniegumā izteikta arī pateicība par
līdzšinējo atbalstu.
Sēdē tika nolemts piešķirt lūgto finansējumu
Vecumnieku novada Politiski represēto personu dalībai Latvijas Politiski represēto personu
salidojumā.
•••

Domes sēdē tika apstiprināti jauni saistošie
noteikumi «Vecumnieku novada pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti», kuri aizstās
iepriekšējos saistošos noteikumus «Vecumnieku
novada pašvaldības pabalsti».
Jaunie saistošie noteikumi no iepriekšējiem atšķiras ar to, ka ir mainījies svētku pabalsta apmērs
nozīmīgā dzīves jubilejā (80, 85, 90, 95). Iepriekš
tas bija 15 eiro, tagad būs 30 eiro, savukārt,
pabalsta apmērs personām, kas sasniegušas
100 gadus, būs 150 eiro, iepriekš bija 145 eiro.
Tāpat krasi mainījies ir svētku pabalsts nozīmīgā
kāzu jubilejā. Iepriekš pabalstu piešķīra tikai 50
gadu (Zelta kāzu) jubilejā un 60 gadu (Dimanta
kāzu) jubilejā – 145 eiro. Jaunie saistošie noteikumi paredz pabalstu piešķirt 50 gadu (Zelta
kāzu) jubilejā – 150 eiro, 55 gadu (Smaragda
kāzu) jubilejā – 175 eiro, 60 gadu (Dimanta kāzu)
jubilejā – 200 eiro, 65 gadu (Saules kāzu) jubilejā –
225 eiro, 70 gadu (Briljanta kāzu) jubilejā – 250
eiro un 75 gadu (Zīda kāzu) jubilejā – 275 eiro.
Jaunie saistošie noteikumi paredz svētku pabalstu politiski represētajām personām, Nacionālās pretošanās kustības un Otrā pasaules
kara dalībniekiem 100 eiro apmērā, iepriekšējie
noteikumi pabalstu paredzēja tikai politiski represētajām personām. Vecumnieku novada
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu
saistošajos noteikumos sīkāk ir atrunāts Ziemassvētku pabalsts, kuru ir tiesības saņemt
personai līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot).
Pabalsta apmērs ir Ziemassvētku paciņa vērtībā līdz 10 eiro.
Noteikumi papildināti ar «Pabalstu daudzbērnu
ģimenēm», kas paredz tiesības saņemt pabalstu
ārstniecības iestādes izdevumu segšanai līdz
100 eiro gadā.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā, kad tiks saņemts apstiprinājums no Vides aizsardzības un
reģionālas attīstības ministrijas un tad, kad tie
tiks publicēti informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada Ziņas».
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Finansiāli atbalsta politiski represēto
personu salidojumu

Apstiprina Liliju svētku floristu darbu
nolikumu

Domes sēdē tika apstiprināts Vecumnieku
14. Liliju svētku floristu darbu festivāla nolikums.
Festivāls notiks 13. jūlijā parkā aiz Vecumnieku
tautas nama. To rīko Vecumnieku novada Dome
sadarbībā ar Vecumnieku tautas namu.
Festivāla mērķis ir veicināt Liliju selekcionāru
un amatiermākslas kolektīvu dalībnieku radošā
darba attīstību un izaugsmi, vienlaicīgi popularizējot Vecumnieku novada vārda un simbolikas
atpazīstamību Latvijā.
Pieteikties festivālam var līdz šī gada 1. jūlijam,
pieteikšanās secībā sūtot pieteikumus elektroniski uz e-pasta adresi: vecumniekutn@vecumnieki.lv. Dalību festivālā apstiprinās organizatori,
sūtot apstiprinājuma e-pasta vēstuli.
Festivālā piedalīsies ne vairāk kā 10 floristu
komandas no Vecumnieku un citiem novadiem.
Dalībnieku skaits komandā nevar būt lielāks par
2 cilvēkiem.
Svētkos tiks prezentēti divi nolikumam atbilstoši,
pabeigti darbi: pirmais darbs – interjera objekts
«10 kūkas un viena svecīte», kurā obligāti ir jābūt
izmantotiem liliju ziediem; otrais darbs – interjera objekts «Sveiciens novadam 10 gadu jubilejā».
Darbs nevar radīt apdraudējumu ūdeņiem,
gaisam, augsnei, kā arī florai un faunai. Darbs
jāuzstāda tā, lai netiktu apdraudēta cilvēka

Kārtības nodaļa informē
Sabiedriskās kārtības nodaļā maijā saņemti divu
personu iesniegumi.
Tika sastādīts viens administratīvā pārkāpuma
protokols par mājdzīvnieku turēšanas prasību
pārkāpumu.
Maijā apkalpoti 35 personu izsaukumi, tai skaitā
18 no Valsts policijas iestādēm. Vecumnieku
pagastā 26 izsaukumi, Stelpes pagastā – viens,
Bārbeles pagastā – trīs, Skaistkalnes pagastā – trīs,
Kurmenes pagastā – divi izsaukumi. No Valles
pagasta nav bijis neviens izsaukums.
Pieci izsaukumi bijuši uz ģimenes konfliktiem,
pieci – kaimiņu konfliktiem, divi par trokšņošanu
nakts laikā. Pārējie izsaukumi – dažāda rakstura.
Divas reizes pārbaudīti pašvaldībai piederošie
objekti, kur nostrādāja trauksmes signalizācija.
Aizvadītajā mēnesī Sabiedriskās kārtības nodaļa aizturējusi trīs nepilngadīgas personas.

Tika veikti 47 reidi likumpārkāpumu profilaksei,
kā arī tika nodrošināta kārtība septiņos masu
pasākumos, nostrādājot tajos 15 stundas.
Septiņas reizes tika sniegts atbalsts sociālajam
dienestam un bāriņtiesai.
Maijā izteikti 20 aizrādījumi par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem, mājās nogādātas 16
personas, kuras bijušas slimas vai alkohola reibumā.
Mēneša laikā dzīvnieku patversmē «Mežavairogi» nogādāta savainota stirna, suns, savainots
pūces mazulis un pieci ežu mazuļi, kuri palikuši
bez mātes.
Astoņas reizes sniegta fiziska palīdzība – septiņas
no tām Valsts policijai, viena – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
Edgars Polis,
novada Sabiedriskās kārtības nodaļas
vadītājs

Dzimtsarakstu nodaļa informē
Maijā Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēta divu puiku dzimšana.
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti septiņi miršanas
reģistri:
VECUMNIEKU PAGASTS
Armands Jakubonis (1966. gada 21. aprīlis –
2019. gada 8. maijs);
Jānis Dukāts (1948. gada 3.aprīlis – 2019. gada
8. maijs);
Ivans Mateiko (1958. gada 8. janvāris – 2019. gada 16. maijs);

Vilma Sietiņa (1935. gada 18. oktobris – 2019. gada 17. maijs);
Leonīds Dimitrijevs ( 1949. gada 13. jūlijs –
2019. gada 21. maijs)
STELPES PAGASTS
Fevrusja Latiševa (1951. gada 9. aprīlis – 2019. gada 18. maijs);
Juļus Mikalonis (1937. gada 6. oktobris – 2019. gada 28. maijs).
Elga Kaļķe,
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Izstrādā jaunus saistošos noteikumus
par Vecumnieku novada pašvaldības
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem

«Vecumnieku Novada
Ziņu» formāta maiņa
Jau 17. aprī l ī Izgl ītī bas, kultūras un
jaunatnes lietu komitejas sēdē tika skatīts
jautājums par pašvaldības informatīvā
izdevuma «Vecumnieku Novada Ziņas»
jauno veidolu.

A

prīļa Domes sēdē, ar deputātu vairākumu, tika nolemts izdarīt izmaiņas
Vecumnieku novada domes informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada
Ziņas» redakcijas nolikumā, tādējādi
nosakot, ka informatīvais izdevums tiks izdots
A3 formātā. Jaunais veidols paredz saturā ieviest regulāras tematiskās rubrikas, piemēram,
rubrika «Novada vēstis» – vispārēji novada dzīves notikumi kopumā; rubrika «Viedokļi» – vadības, deputātu vai arī citu speciālistu viedoklis par
aktuālo tēmu; rubrika «Tā domā novadnieki» –
pagastu iedzīvotāju īsi, koncentrēti viedokļi par
lappuses galveno aktuālo tēmu vai par citu novadam aktuālu tēmu; kā arī virkne citu rubriku.
Izdoto informatīvā izdevuma «Vecumnieku Novada
Ziņas» skaits gada laikā nemainās – paredzēti 22 izdevumi. Arī tirāžas skaits nemainās – 2200 eksemplāru.
Līdz šim par pašvaldības informatīvā izdevuma
«Vecumnieku Novada Ziņu» druku un piegādi bija
noslēgts līgums 7255,00 eiro + PVN vērtībā. Jaunais avīzes formāts tiks drukāts SIA «Poligrāfijas
grupa MŪKUSALA», tā izmaksas būs mazākas –
5807,00 eiro + PVN gadā.
Sabiedrisko attiecību nodaļa
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4 Novada vēstis
SLUDINĀJUMS
PAR IZSOLI

Vecumnieku novada dome paziņo, ka
2019. gada 10. jūlijā plkst. 10.00 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā
īpašuma «Pieduru mežs», Valles pagastā
Vecumnieku novadā – pirmā mutiskā izsole
ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma sastāvu veido
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
32900010055, platība 5,7 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29
Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā,
1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī
Vecumnieku novada pašvaldības interneta
mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija
iespējama, sazinoties pa tālruni 63976401
(Jānis Strēlis).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku
novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.
13.00 līdz 14.00. Reģistrācija tiek izbeigta
2019. gada 10. jūlijā plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 3000
EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums –
300 EUR.
Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957,
bankas kontā Nr. LV54HABA0551025822482,
a/s «Swedbank», kods: HABALV22.
Maksājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja
naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.
Sludinājums pirmreizēji publicēts interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019. gada
5. jūnijā.

SLUDINĀJUMS
PAR IZSOLI

Vecumnieku novada dome paziņo, ka
2019. gada 10. jūlijā plkst. 10.30 Rīgas
ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku
novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba
stāvā) notiks pašvaldības nekustamā
īpašuma «Kantoris», Kurmenē, Kurmenes
pagastā Vecumnieku novadā – pirmā mutiskā
izsole ar augšupejošu soli un pretendentu
atlasi.
Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas mērķis 10 gadus pēc darbības uzsākšanas ir saimnieciskā darbība.
Nekustamā īpašuma sastāvu veido zemes
gabals 2741 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 32620090113 un būve ar kadastra
apzīmējumu 32620090113001.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29
Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā,
1. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 14.00, kā arī
Vecumnieku novada pašvaldības interneta
mājaslapā www.vecumnieki.lv.
Īpašuma apskate un papildu informācija
iespējama, sazinoties pa tālruni 65152694
vai 29188880 (Kurmenes pagasta pārvaldes
vadītājs Jānis Sils).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku
novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 1. kabinetā, darba
dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.
13.00 līdz 14.00. Reģistrācija tiek izbeigta
2019. gada 10. jūlijā plkst. 9.30.
Izsoles nosacītā (sākuma) cena – 9900
EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Nodrošinājums –
990 EUR.
Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957,
bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482,
a/s «Swedbank», kods: HABALV22. Maksājumi
uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa
ir ieskaitīta bankas kontā.
Sludinājums pirmreizēji publicēts interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv 2019. gada
5. jūnijā.

Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem
un adoptētājiem Zemgalē turpinās
Projektā «Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un
pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem
un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un
audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam» (LLI- 405), kas
tiek finansēts no Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas
2014. – 2020. gadam līdzekļiem, ir aizvadīts jau otrais
pusgads.

Foto: no projekta arhīva

IZSOLES
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T

urpinās Zemgalē dzīvojošo audžuģimeņu,
aizbildņu un adoptētāju aptauja par viņu vēlmēm un vajadzībām.
No plānotajiem 100 anketējamiem, uz šo brīdi 79 ir izteikuši
savu viedokli un vēlmi pēc akSpeciālisti saņēmuši apliecības par profesionālo pilnveidi.
tīvākas sadarbības un nepieciešamību pēc speciālistu (jo
īpaši psihologa) atbalsta. Darbu Centrā veic divi
speciālisti – sociālais darbinieks un psihologs, kas
nodrošina ģimeņu konsultāciju, nepieciešamā
atbalsta piesaisti. Lielākais pieprasījums ir pēc
bērnu psihiatra, logopēda, speciālā pedagoga,
mūzikas un Montesori terapijas speciālistiem.
PRE-serviss apmācības
Pagājušā gada nogalē uzsākās AIRI vecākiem
kas izglītojās projekta ietvaros. Speciālisti aplie(Attīstība, Informācija, Resursi, Izglītība vecācinājumus par 24 stundu kursa apguvi saņēma
kiem) pirms pakalpojuma (PRE-serviss) apmā9. maijā. Taujāti par guvumiem speciālisti atzina,
cību pirmā grupa. Apliecinājumu par 9 nodarbību
ka svarīgi ir atsvaidzināt zināšanas ik pa laikam
(27 stundas) apmeklējumu ieguva 12 audžuģiun, ka trīs dienas bija par maz tik plašam mamenes, aizbildņi un adoptētāji no Iecavas novateriālam. Apmācību apmeklētāji izteica vēlmi
da. Šā gada 10. aprīlī apliecinājumus par šo pašu
vairāk praktisku nodarbību nekā teoriju, kā arī
apmācības kursu ieguva arī viena grupa Bauskā
padziļināti apgūt kādu no moduļiem. Tika izteik(12 dalībnieki) un viena grupa Vecumniekos (13
ta arī doma, ka varētu pieaicināt personu, kas
dalībnieki). Līdz ar to projektā plānotās PRE-seruzaugusi audžuģimenē, lai pastāstītu par savu
viss apmācības ir beigušās.
pieredzi, nepilnībām sistēmā un vajadzībām. Iespēju robežās būtu vēlams piedāvāt šāda veida
IN-servissgrupas nodarbības
apmācības profesionāļiem, lai viņi var darboties
Decembrī un janvārī Bauskas novada esošās ausaliedētāk, pārdomātāk un profesionālāk. Tika
džuģimenes, aizbildņi un adoptētāji apmeklēja
izteikta pateicība ļoti erudītajām kursa vadītāIN-servissgrupas nodarbības, kas deva iespēju
jām Ilzei Naguravičai un Dailai Balcerei, kā arī
padziļināt jau esošās zināšanas. IN-serviss
novēlēja viņām pacietību un izturību turpmāk
apmācības (2 grupas) plānotas arī Iecavas un
šajā atbildīgajā darbā.
Vecumnieku novados šā gada septembrī un
oktobrī.
Audžuģimenes un adoptētāji no
Pavasara ieskaņā, par ārpusģimenes aprūpi tika
Lietuvas apmeklē Bausku
informēti arī četru sadarbības novadu (Bauskas,
28. maijā audžuģimenes un adoptētāji no
Vecumnieku, Iecavas un Rundāles) 16 speciālisti,
Lietuvas, Šauļiem, kopskaitā 37 dalībnieki un
kuri trīs pilnas dienas iepazinās ar šo izglītojošo
trīs projekta speciālisti, apmeklēja Bausku.
programmu un šī bija jau otrā speciālistu grupa,
Tikšanās notika viesu namā «Bērzkalni», kur

Paziņojums par publisko apspriešanu
trešās kategorijas atklātās šautuves
(Vecumnieku novada, Kurmenes pagasta «Mežvilki»)
darbības izvērtēšanai
Publiskai apspriešanai tiek nodota trešās kategorijas atklātās šautuves «Mežavilki»
darbības izvērtēšana. Šautuves adrese: Kurmenes pagasts, īpašums «Mežvilki»
pieder SIA «ARDARENI». Plānots izveidot trešās kategorijas atklātās šautuves
«Mežvilki» darbību, rīkojot treniņšaušanu, medību klubu šaušanas iemaņu
uzlabošanas kursus un mācību šaušanu, izmantojot B, C un D kategorijas šaujamieročus.
Būvniecības ierosinātājs:
SIA «ARDARENI», Vidus prospekts 12, Ogre, LV-5001, Latvija.
Reģistrācijas numurs: 40103615847.
Atbildīgā kontakpersona – Arnis Onužāns, tālr. 65071006.
Būvprojekta izstrādātājs: SIA «Villatek», Aristida Briāna iela 9A - 2, Rīga, Latvija.
Reģistrācijas numurs: 40103782181,.
Atbildīgā kontakpersona – Valters Požarnovs, tālr. 28380865.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 28.05.2019. līdz 26.06.2019.
Materiāli apskatei un anketas pieejamas:
s Kurmenes pagasta pārvaldē, adrese: «Pagastmāja», Kurmene, Kurmenes pagasts,
Vecumnieku nov., LV-5115, 1. stāva vestibilā (anketas nodot lietvedei);
s Vecumnieku novada domē, adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku
pag., Vecumnieku nov., LV-3933 (anketas nodot kancelejā);
s Bauskas novada Būvvaldē, adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV3901 (anketas nodot klātienē, sūtīt pa pastu (zīmogs līdz 26.06.2019.) vai uz
e-pastu: buvvalde@bauska.lv (elektroniski parakstītas)).
Elīna Arāja,
arhitekte, Bauskas novada Būvvalde

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

mūsu audžuģimenes – Rita Laika un Sanita
Kožeņevska dalījās pieredzē par šo tik nozīmīgo
misiju, domājot par mūsu bērnu nākotni. Viesi
iepazinās ar Īslīces SOS bērnu ciemata darbu
un ikdienu, apmeklēja Zemgales ārpusģimenes
aprūpes atbalsta centru un tikās ar speciālistiem.
Pēcpusdienā viesi devās apskatīt Rundāles pili
un krāšņo Franču dārzu.
Projekts turpinās līdz šā gada 31. decembrim
un nākamajos septiņos mēnešos turpināsies
gan apmācības IN-serviss grupām Iecavā un Vecumniekos, gan turpināsies atbalsta sniegšana
audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem
četros sadarbības novados. Tāpat arī projekta
speciālisti no Latvijas puses dosies viesos pie
Lietuvas SOS kolēģiem un arī sagaidīsim šeit –
Bauskā, kolēģus no Lietuvas.
Atgādināšu vēl to, ka ikviens, kam ir kāds nepieciešams atbalsts saistībā ar minēto pakalpojumu, projekta komanda strādā Īslīces SOS
Bērnu ciemata telpās, kur variet saņemt sīkāku
informāciju arī zvanot pa tālruni 27880031.
Irēna Kalniņa,
projekta koordinatore
Latvijā
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Zemgalieši gūst pieredzi
Polijas – Vācijas pierobežā

D

ivu Baltijas kaimiņzemju pārstāvju delegācija ar Polijas – Vācijas eiroreģiona
«Pomerānija» administrācijas atbalstu
ciemojās Rietumpomožes vojevodistes
Valsts policijas departamentā, kur vietējās amatpersonas iepazīstināja ar sava resora
struktūru, normatīvo regulējumu un galvenajiem attīstības virzieniem, akcentējot līdzšinējo, visnotaļ pozitīvo pieredzi sadarbībā ar vācu
kolēģiem, kas balstīta uz abu valstu Sadarbības līgumu.
Poļu draugi ar lepnumu izrādīja ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu restaurēto policijas
administratīvo ēku, kas ir kultūrvēsturisks objekts. Tā fasāde, daļa interjera, tostarp greznā
tradīciju zāle un iekšpagalms tagad noteiktā
laikā ir pieejami arī tūristu apskatei. Citā
ēkā notika pilsētas Video novērošanas centra
un ar modernām tehnoloģijām aprīkotās
Kriminālistikas laboratorijas apskate, bet,
apmeklējot netālo Šķecinas piepilsētu Grifino Vācijas pierobežā, vietējās Policijas departamenta jaunbūvē delegācijai bija iespēja

Šis ir gada rosīgākais laiks – visā novadā aktīvi
norit teritorijas sakopšanas, kā arī citi labiekārtošanas darbi.

Foto: no privātā arhīva

Ieviešot Interreg V-A Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014. –
2020. gadam atbalstīto projektu LLI-302
«Vietējo sabiedrisko drošības pakalpojumu
efektivitātes un pieejamības uzlabošana
Latvijas un Lietuvas pierobežā» (Safe
borderlands), vadošais partneris – Zemgales
Plānošanas reģions (ZPR) organizēja
Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada,
kā arī Lietuvas – Biržu un Rokišķu rajona
pašvaldības policijas un Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta pārstāvju pieredzes
apmaiņas braucienu uz Polijas pilsētu
Šķecinu, kas ir Rietumpomožes vojevodistes
centrs valsts ziemeļrietumos pie Baltijas
jūras, netālu no Oderas grīvas.

ĪSUMĀ

Bārbeles centra teritorijā notiek apzaļumošanas
darbi – dobes tiek papildinātas ar ziediem, ir iestādīti jaunie pīlādžu kociņi, kas priecēs iedzīvotājus
pie pārvaldes un pakalpojuma centra ēkām.
Raugoties uz remontdarbiem, šogad uzsvars tiek
likts uz sanitārā mezgla sakārtošanu Bārbeles tautas namā, pakalpojuma centrā un Bauskas ielā 5.
Ņemot vērā, ka normatīvajos aktos mainītas
prasības rotaļu laukumiem, tad pie Bārbeles
centra daudzdzīvokļu mājām, zem uzstādītajām
rotaļu iekārtām ir nomainīts segums no zāliena
pret mulčas segumu.
Bārbeles sēravots šogad ticis pie jauna ziņojuma
dēļa.
Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki guva noderīgu pieredzi.

iepazīties ar likumsargiem iekārtoto mācību
šautuvi un trenažieru zāli, aplūkot vienā no ES
projektiem iegādāto BMW markas automašīnu, kas spēj attīstīt gan lielu braukšanas
ātrumu, gan aprīkota ar jaunākās paaudzes
mērierīcēm likumpārkāpēju braucamrīka
atpazīšanai pēc trokšņa, krāsas un citiem
parametriem.
Vizītes turpinājumā delegācija apmeklēja
Šķecinas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, iepazinās ar automašīnu parku un glābēju
ekipējumu, bija aculiecinieki izsaukumam uz
ugunsgrēka vietu vienā no pilsētas ražotnēm,
noklausījās amatpersonu prezentāciju par
aktuālu ES struktūrfondu atbalstītu projektu
ieviešanu, kas vērsti uz darbinieku apmācībām,
tehnikas un aprīkojuma modernizāciju,
lai uzlabotu veiktspēju un sadarbību lielu
ugunsgrēku, plūdu un vides piesārņojuma
seku likvidēšanā, tostarp palīdzības sniegšanā
kaimiņvalsts Vācijas teritorijā, ja tāda tiek lūgta.
Par dažādu sabiedriskās drošības pakalpojumu

sniedzēju sadarbību daudz tika runāts arī
Šķecinas vēsturiskajā Rātes namā izvietotajā
pilsētas Krīzes centrā, «112» centrālē un
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Zvanu pieņemšanas centrā, kā arī vojevodistē
populārajā kūrortpilsētā Meņdzizdrojē apmeklētajā «ātrās» palīdzības stacijā. Interesanti,
ka, ieviešot dažādus pārrobežu sadarbības
projektus, glābēju, ugunsdzēsēju un mediķu
izglītošanā Polijā liela vērība pievērsta darbinieku svešvalodu apguvei un treniņiem ar
atbilstīgiem simulantiem.
Projekta LLI-302 kopējais finansējums ir 543
262,45 eiro, tostarp ERAF finansējums – 461
773,08 eiro.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības
finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu
pilnībā atbild Zemgales Plānošanas reģions,
un tas nekādos apstākļos nav uzsKatāms par
Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Juris Kālis,
ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Skolēni iesaistās karjeras attīstības atbalsta pasākumos
Vecumnieku novada dome ir iesaistījusies
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
«Izaugsme un nodarbinātība» 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs» projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 «Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs».

P

rojekta ietvaros tiek piedāvāti dažādi
karjeras attīstības atbalsta pasākumi
projektā iesaistīto izglītības iestāžu
skolēniem.

Valles skolas skolēni viesojas
Jelgavas tipogrāfijā

Valles vidusskolas 7. – 9. klases skolēni ESF projekta Nr. 8.3.5.0/15/I/001 ietvaros apmeklēja
vienu no vadošajām tipogrāfijām Latvijā un Ziemeļeiropā – Jelgavas tipogrāfiju, kas ražo augstas kvalitātes grāmatas cietajā un mīkstajā sējumā. Tā ir pilna cikla tipogrāfija, kas piedāvā
pasūtītājam plašu poligrāfijas pakalpojumu
spektru, sākot ar dizaina izstrādi un drukājamas
produkcijas maketēšanu un beidzot ar gatavās
produkcijas pēcapstrādi.
Skolēni klātienē iepazina dažādas poligrāfijas
jomas pamatprofesijas – iespieddarbu noformējuma speciālistu, kas strādā kā maketētājs,
datorgrafiķis, grafikas dizaineris, vizuālās
reklāmas speciālists, repro speciālists; ofseta
iespiedēju, kas ir flekso iespiedējs, sietspiedējs,
tampondrukas iekārtas operators, digitālās drukas iekārtas operators; iespieddarbu apstrādes
speciālistu – grāmatsējējs, grāmatu labotājs,

dažādu apstrādes iekārtu operatori; poligrāfijas
ražošanas tehniķis, kas strādājot ražošanā
un, turpinot izglītību, var kļūt par tehnologu,
projektu vadītāju, klientu konsultantu, ražošanas plānotāju, maiņas vadītāju utt., mācoties ārzemēs – par inženieri-tehnologu.
Skolēni praktiskā nodarbībā iepazina drukas
darbu izgatavošanas tehnoloģiskos ciklus –
pirmsdruku, druku un pēcdruku un to, kādus
darbus veic katrā no tiem.

Vecumnieku skolas skolēni apmeklē
«Uzņēmēju dienas Zemgalē»

Vecumnieku vidusskolas 8. un 9. klases skolēni
apmeklēja karjeras iespēju pasākumu «Uzņēmēju
dienas Zemgalē», kura mērķis bija veicināt uzņēmējdarbības vides izpratni un attīstību Zemgales
reģionā. Izstādē vienkopus interaktīvā veidā varēja uzzināt par reģiona uzņēmumiem, to vakancēm, pieprasītajām profesijām un to apguves iespējām, iepazīties ar dažādu nozaru uzņēmējiem
un izglītības iestādēm.
Jauniešiem tika piedāvāti interaktīvi izglītojoši semināri par pieprasītajām prasmēm un kompetencēm mūsdienu darba tirgū. Uzņēmēji stāstīja, cik
svarīgi ir zināt par nepieciešamajām profesionālajām zināšanām un prasmēm, kādas no viņiem
tiks sagaidītas nākotnē. Pasākuma diskusijās tika
aplūkotas aktuālas tēmas: inovāciju loma mūsdienu dinamiskajā vidē, jauno tehnoloģiju piedāvātās iespējas, kā arī par tehnoloģiju klāt-

Veiksmīga sadarbība ir izveidojusies ar Bārbeles
luterāņu draudzi, kura plāno veikt nopietnus
darbus baznīcas uzturēšanai.
Esam pateicīgi Bārbeles zēnu skolas kolektīvam,
kas ļoti drosmīgi veica Bārbeles centra kapu
sakopšanas darbus. Ir prieks arī par pašiem bārbeliešiem, kuri piedalās teritorijas sakārtošanā
paši savos īpašumos vai ierādītajās teritorijās.
Valles pagastā aktīvi norit teritorijas sakopšana,
puķu stādīšana un apstādījumu kopšana.
Jūnijā ir sācies skolēnu darbs vasaras brīvlaikā.
Kurmenē apkārtnes sakopšanas darbos čakli
strādā Aivars Mašēns.
Kurmenes pagastā pie Verpeļu kapiem ir izveidots automašīnu stāvlaukums.
SIA «Jaunolis» novadā veic asfaltēto ielu remontu, aizlāpot bedrītes.

esamību un nozīmi mūsdienu procesos.
Skolēniem bija iespēja uzzināt par lauksaimniecības, rūpniecības, transporta, ražošanas, izglītības un tūrisma nozarēm un tajās nepieciešamajām profesijām. Jaunieši iepazinās ar Zemgales
reģiona mācību iestādēm, kas piedāvā profesionālo vidējo un augstāko izglītību, saņēma informāciju par mācību programmām. Sadarbībā ar
Nodarbinātības Valsts aģentūru (NVA) pasākuma ietvaros skolēniem bija iespēja uzzināt, kas
ir «Vakanču gadatirgus».

Kurmenes pagastā projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi 2019» ietvaros darba grupa
«Autobraucēji» uzsākusi auto stāvlaukuma paplašināšanas darbus «Silmaču» un «Smaidu»
daudzdzīvokļu māju pagalmā.

«Karameļu darbīcā» iepazīst
darba vidi

Stelpieši noguruši no neapdomīgajiem auto
braucējiem (Drifteriem), kas ir paši Stelpes
pagasta iedzīvotāji – neapdomīgi, lielā ātrumā
(dedzinot riepas) traucas pa ceļu, apdraudot citus
mazāk aizsargātus ceļu satiksmes dalībniekus.

Visi skolēni apmeklēja SIA «Karameļu darbnīca»,
kurā noskaidroja kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas uzņēmējam. Praktiskā nodarbībā iepazina darba vidi, profesiju specifiku, izglītības un
karjeras attīstības iespējas. Skolēniem tika dota
iespēja klātienē izmēģināt saldumu ražotāja darbu, pagatavot karameles.
Radošās nodarbības noslēgumā skolēni secināja, ka profesija nav tik viegla, kā sākumā šķita,
jo karameļu gatavošanā ir vajadzīgs gan spēks,
gan iztēle, gan oriģinālas idejas.
«Pats grūtākais ir nebaidīties un neatkāpties no
savām iecerēm, un tas attiecināms uz pilnīgi visu. Jo vairāk sāc domāt, jo lielākas ir bailes,» atzina darbnīcas pārstāve, norādot, ka «Karameļu
darbnīcas» stūrakmeņi ir kvalitatīvs un garšīgs
produkts, laba uzņēmuma reputācija, spēcīgs zīmols un kvalitatīva attieksme gan pret saviem
darbiniekiem, gan klientiem.
Sintija Kreimane,
pedagoģe,
karjeras konsultante

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

Stelpes pagastā notiek darbs pie Steņģu dīķa
apzaļumošanas darbiem, lai šī vieta taptu par
Stelpes vizītkarti.

Pilnā sparā rit pēdējie darbi Tūrisma informācijas
centrā pie kanalizācijas sistēmas izbūves pabeigšanas.
Atsākušies darbi Vecumnieku parkā, kur paredzēts pagājušajā gadā iesākto gājēju celiņu
izbūvēt līdz galam.
Esam uzsākuši appļaut ceļmalas, lai varētu bez
bažām sagaitīt vasaras Saulgriežus.
Lielas grūtības sagādā neapzinīgi atkritumu izmetēji,
kuri lieto kopējos daudzdzīvokļu māju atkritumu
konteinerus, izmetot tajos riepas, apģērbus u. c.
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Foto: no skolas arhīva

Mācību vizīte – kā mācību metode

Laboratorijā – pārsvarā tikai jauni cilvēki

Pētniecības institūta laboratorijās pārsvarā sastapām jaunus cilvēkus, kas apgāž stereotipu par to, ka par ievērojamu zinātnieku
var kļūt tikai nopietnā vecumā. Kaspars aicināja jauniešus atbildīgi
apgūt eksaktos mācību priekšmetus un studēt inženierzinātnes,
jo darba tirgū ir pieprasījums pēc tehniski domājošiem, radošiem,
uzņēmīgiem, izlēmīgiem un atbildīgiem darbiniekiem.

Mācīšanās ārpus klases ir produktīva mācību metode, kur
neformālā mācību vidē iespējams praktiski darboties, pētīt,
izdarīt secinājumus un redzēt, kur noder iegūtās teorētiskās
zināšanas klasē, kā arī iegūt pieredzi svešā darba vidē, kas
ļauj labāk iepazīt savas intereses, izprast savu karjeras izvēles ceļu.

«Tuvāk zvaigznēm» observatorijā Baldonē

I

espējas organizēt šādu mācību procesu nodrošina došanās
mācību vizītēs ārpus skolas – uzņēmumos, laboratorijās, ražotnēs u. c. To nodrošina skola, katru gadu savā budžetā iekļaujot līdzekļus šādiem mērķiem un līdzdalība projektā «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» (Nr.
8.3.2.2./16/1/001), kurā Misas skola darbojas jau otro gadu. Ar
projekta finansiālo nodrošinājumu 7. maijā 7. – 11. klašu izglītojamie devās plānotā vizītē uz Elektronikas un datorzinātņu institūtu un Latvijas Universitātes Astrofizikas observatoriju Baldonē.

Interesanti un aizraujoši stāstījumi
Elektronikas un datorzinātņu institūtā

Lai veiksmīgi saplānotu vizīti institūtā, izmantojām savas vidusskolas absolventa Kaspara Ozola atsaucību, kurš pētniecības
institūtā strādā par Attīstības nodaļas direktoru un ir vadošais
pētnieks. Sākotnēji tikām iepazīstināti ar institūta rašanās vēsturi
un darbības virzieniem.
Darbu sākām 2 grupās. Kamēr viena iepazinās ar pētnieciskajām
laboratorijām, otra grupa darbojās praktiski – atkārtoja, kas ir
elektrība, kā tā rodas un, darbojoties pāros, izveidoja elektronisko
zvanu. Mācījāmies sadarboties, dzirdēt, uztvert vizuālo un mutisko
informāciju un, atbilstoši tai, veikt montāžas darbus.
Ekskursiju pa institūtu sākām ar nelielu ieskatu datorikas vēsturē – redzējām datoru, kurš radīts 1960. gados un izmantots PSRS
kosmosa programmās, vērojām, kā attīstījušās tehnoloģijas
gadu gaitā. Tikām iepazīstināti ar institūtā radīto unikālo produktu – plaukstas skeneri, kurš novietots pie ieejas iestādē. Tā
būtība – pēc plaukstas līniju un asinsvadu izkārtojuma identificēt
personu. Šobrīd jau vācu kompānija ir iegādājusies patentu, lai
ierīci ieviestu ražošanā.
Pirmajā laboratorijā sastapām 2 jaunus zinātniekus, kuri demonstrēja robotu darba procesā, stāstīja, ka tam piešķirta spēja ne tikai
veikt ieprogrammētas kustības, bet arī spēja redzēt, cik tālu, cik
dziļi, kādā stāvoklī, kādā krāsā ir objekts. Otrajā mūsu ceļojuma
pieturā nokļuvām mazo serveru telpā, kur tiek uzglabāta visa
informācija, kura nonāk «Mākonī».
Kosmosa tehnoloģiju laboratorijā tika demonstrēts taimeris tapšanas stadijā, kurš ļoti precīzi nosaka laiku (12 cipari aiz komata).
Tas tiek testēts termokamerā ļoti augstā temperatūrā, jo kosmosa

mērķis ir nevis aizstāt cilvēku, bet piedāvāt labāku pakalpojumu
par to, ko piedāvā cilvēks.
Uz jautājumu par to, kas diktē dažādu zinātnes nozaru attīstību,
saņēmām atbildi, ka «To dara dzīves ikdiena un ne vienmēr 2 – 3
gados izstrādātais projekts ir veiksmīgs, bet negatīvs rezultāts arī
ir rezultāts,» pārliecināts teica Kaspars.

9. klases zēni Baldones observatorijā aizrautīgi darina savas «kosmiskās
ziepītes».

stacijā Luna 27, kur plānots ievietot šo taimeri, ir ļoti svārstīga
temperatūra.
Redzējām, kā cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienu atvieglos
apģērbs, kurā ievietoti sensori. Šāds apģērbs ļaus kontrolēt dažādu veselības problēmu zonas un dos signālus par deformācijas
izmaiņām, ja tiks pārkāptas pieļaujamās normas. Tika demonstrētas īpašas korsetes muguras zonai, džemperis, sensori, kuri
iestrādāti celtniecības konstrukcijās, kas ļaus konstatēt izmaiņas,
lai novērstu dažādas nepilnības celtniecības objektos un nepieļautu katastrofas.
Interesants atklājums bija tālizpētes laboratorijā, kur mums
izskaidroja, kā no lielā attālumā veikta uzņēmuma, iespējams
iegūt informāciju, kas notiek uz zemes.
Puišiem interesi raisīja stāstījums un demonstrējumi par pašbraucošo auto būves attīstīšanu, ko nodrošina vides uztveres sensori.
Būs iespējama arī šādu auto savstarpēja komunikācija. Biķernieku
autotrasē jau šobrīd ir veikti testa braucieni. Pārvietošanās pa
ielām gan šobrīd nav pieļaujama, jo nepieciešams strādāt pie
paredzamām situācijām, kādas sastopamas kopējā ielu kustībā.
Jāizstrādā likumīgā bāze šādu auto aprīkošanai un iespējām
pārvietoties pa auto ceļiem un ielām. Šādu automobiļu būves

Latvijas Universitātes Astrofizikas observatorijā Baldonē devāmies
ceļojumā «tuvāk zvaigznēm». Mums tika piedāvāta iespēja virtuāli
paceļot kosmosa tālēs, palūkoties tuvāk uz saules sistēmas planētām ar planetārija palīdzību. Izmantojot tehnoloģijas, varējām
apjaust reālu debess attēlu uz paviljona kupola ar 10000 reižu
lielu samazinājumu. Bijām aktīvi dalībnieki nodarbībā – kopā
meklējām mazāko un lielāko planētu, zvaigznājus. Uzzinājām
par Šmita teleskopa iegādi, montāžas darbiem un to, ka 1966. gadā
naktī uz 8. decembri Baldones observatorijā tika iegūts pirmais
foto- uzņēmums ar šo teleskopu. Uzzinājām, ka Baldones observatorijā atklāti vairāki desmiti jaunu mazo planētu. Vienai no tām
dots nosaukums «Baldone», savukārt 2010. gadā atklāto planētu
nosauca par godu observatorijas dibinātājam Jānim Ikauniekam –
«Ikaunieks».
Vizītes otrajā daļā piedalījāmies praktiskajās nodarbībās, kur
vērojām, kā zināšanas ķīmijā un fizikā ļauj veikt eksperimentus,
kurus mēs sadzīviski dēvējam par «ziliem brīnumiem». Katrs
izveidojām savas «kosmiskās ziepītes», skaisti tās iesaiņojām.
Vizītes mērķis bija sasniegts: dienas aktivitātes bija atbalsts jauniešu izaugsmei – zinātkāres veicināšanai, intereses veicināšanai
par tehnoloģiju attīstību, to pielietojumu zinātnes atklājumu veikšanā, apjaust savas intereses un iezīmēt savu karjeras izaugsmes
ceļu. Visi jaunieši bija aktīvi nodarbību dalībnieki un gribas ticēt,
ka ieguvēji!
Anna Balgalve,
projekta koordinatore Misas vidusskolā
Pasākums tiek īstenots Eiropas Savienības struktūrfondu projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» Nr.
8.3.2.2/16/I/001 ietvaros.
Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu
daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību
un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot
izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Vecumnieku novada domē tika saņemts iesniegums no Misas vidusskolas pirmsskolas grupu
vecākiem, kurā lūdza izvērtēt un piešķirt finansējumu Misas vidusskolas pirmsskolas izglītības
iestādes teritorijā esošās nojumītes un smilšu kastes atjaunošanai.

F

inansējums tika lūgts tikai būvmateriālu iegādei, būvmateriālu izmaksas – 1002,58 eiro, visus darbus veiks paši vecāki. 22. maija Domes sēdē nolēma piešķirt lūgto finansējumu.
Sākotnēji tika izveidota darba grupa, balstoties
uz ieceri piedalīties Vecumnieku novada izsludinātajā konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi
2019». Izveidojot šo darba grupu, vecākiem
likās, ka mērķis atbilst konkursa nolikumam,
bet iecerētais objekts atrodas pašvaldības pārvaldībā, tāpēc, konkursa nosacījumiem tomēr
neatbilst. Taču tas nemazināja vecāku vēlmi
iesaistīties sabiedriskajā darbā ar pašiniciatīvu
un padarīt bērnu dzīves vides kvalitāti labāku un
estētiskāku. Tāpēc tika lūgts finansiāls atbalsts
domei.

Atjaunos nojumi, smilšu kasti un
labiekārtos laukumiņu

«Bērnu aktīvās atpūtas laukums kļūst īpaši
aktuāls jau pavasarī, kad bērni sāk vairāk laiku
pavadīt ārpus telpām. Nojumīte, kas atrodas
Misas vidusskolas pirmsskolas teritorijā jau
godam izaudzinājusi vairākas paaudzes. Ir
pienācis laiks ar vecāku iniciatīvu to uzlabot un
pilnveidot, padarīt mūsdienīgāku, lai tajā droši
var spēlēties bērni. Katru rītu, vedot bērnus uz
bērnudārzu, ir skumji noskatīties, cik nolietota

ir nojume – tekošais jumts un sapuvušie grīdas
dēļi tā vien lūdzas pēc palīdzības. Arī ķieģeļu
smilšu kaste nerada nekādu drošības sajūtu,»
atzina idejas iniciatore Vanda Vēvere. Vecāki
ir gatavi darboties un savest laukumiņu kārtībā. Līdzfinansējums aktīvi tiek meklēts arī no
vietējiem saimnieciskās darbības veicējiem. Ne
tikai vecāki, bet arī Misas vidusskolas personāls
ir piekritis sadarboties ieceres realizēšanā. Viena
no vecākiem – Baiba Tērauda ir nolēmusi ziedot
jau otrās «PINU» ligzdiņšūpoles pirmsskolas grupām. Z/S «Bogdani» atbalstīs ar smilšu piegādi
smilšu kastei.

Foto: Alise Dreimane

Labiekārtos bērnu laukumu Misas pirmsskolas grupās

Rīko labdarības koncertu

Lai popularizētu šo ieceri un dotu iespēju arī audzēkņu vecākiem un citiem interesentiem, š. g.
24. maijā bērnudārza pagalmā notika labdarības
koncerts. Koncerta klausītāju saziedoto naudu
iecerēts izlietot dažādu aktivitāšu centriņu, kas
attīstīs audzēkņu prāta spējas, motoriku, līdzsvaru u. c. iemaņas, iekārtošanai.
Koncertā piedalījās visas pirmsskolas grupas
kopā ar savām audzinātājām – dziedāja, dejoja
un dalījās savās nākotnes iecerēs. Koncertā
aktīvi piedalījās arī Misas tautas nama bērnu
vokālais ansamblis «Adatiņas», kurās dzied arī
pirmsskolas grupu audzēkņi. Kopīgi tika saziedoti
230,34 eiro.

Ar skaistu koncertu aicināja arī vecākus atbalstīt bērnudārza nojumes labiekārtošanu.

Pasākumu atbalstīja arī Vecumnieku novada domes izpilddirektora vietnieks Guntars Veismanis
ar meitu, kurš pauda gandarījumu par ieinteresētajiem un aktīvajiem vecākiem, kuri gatavi
ieguldīt līdzekļus ne tikai bērnu audzināšanā,
bet arī bērnudārza vides labiekārtošanā. Cerot,
ka jau rudenī šī nojume būs ieguvusi jaunas
aprises, kurā bērni labprāt jebkuros laikapstākļos

VISA INFORMĀCIJA PAR NORISĒM VECUMNIEKU NOVADĀ: VECUMNIEKI.LV

varēs aktīvi pavadīt laiku. Vēlot veiksmi darbos,
G. Veismanis dāvināja vitamīnu avotu – augļus.
Misas vidusskolas direktore Anna Balgalve bija
patīkami pārsteigta par negaidīto vecāku atsaucību,
pozitīvo gaisotni un bērnu sirsnīgajiem priekšnesumiem, kā arī gandarīta par pašiniciatīvas
pilnajiem pirmsskolas grupu darbiniekiem.
Alise Dreimane
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Jaunas un inovatīvas idejas Bauskas un
Vecumnieku puses lauksaimnieki guva
Zviedrijā, apmeklējot efektīvi strādājošas
lopkopības produkciju ražojošas saimniecības.

B

raucienu organizēja LLKC Bauskas birojs.
Tēma tika izvēlēta gana aktuāla: «Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana ekonomiski pamatotas lopkopības produkcijas ražošanā».
Pieredzes apmaiņas braucienā devāmies uz
Zviedriju, jo šī valsts atrodas mūsu platuma
grādos, un tur ir līdzīgi laika apstākļi. Mācību
grupu vadīja LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja,
konsultante Silvija Dreijere un Bauskas biroja
Lopkopības un lauku attīstības konsultante
Anita Vismane. Vadītājas veiksmīgi iztulkoja un
izskaidroja saimniecībās dzirdēto un redzēto.

Foto: no personīgā
Foto: Jurisarhīva
Kļava

Pie zviedru lopkopjiem pēc vērtīgām atziņām
dienā. Saimnieki paši veic arī mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju.
Beidzamā saimniecība, ko apskatījām, bija
bioloģiskā piena lopkopības saimniecība ar 150
slaucamām govīm. Govis tiek laistas ganībās
vismaz 16 stundas dienā, slaukšana notiek trīs
reizes dienā ar diviem slaukšanas robotiem.
Izslaukums vidēji ir 12 500 litri gadā. Govis tiek
barotas ar miksētu skābbarību. Saimniece pati
ir mikrobiologs un pēta lopbarības fermentācijas procesus.

Lopkopības produkcija tiek ražota
ģimeņu saimniecībās

Apmeklē dažādas saimniecības

Pirmā saimniecība, ko apmeklējām, nodarbojās
ar bioloģisko lauksaimniecību un lopkopību.
Saimniecībā 160 hektāru platībā tiek audzēti
dažādi graudaugi un kartupeļi, kā arī tauriņzieži.
Lauku vidējā platība ir 5 – 6 hektāri. Zālāji tiek
izmantoti ganībām un skābbarības gatavošanā.
Skābbarību gatavo arī no graudaugiem, pupām,
zirņiem. To glabā atsevišķās betona tranšejās
un, barojot lopus, skābbarības produkti ar atšķirīgu augu sastāvu tiek mikserī samaisīti kopā
noteiktās, aprēķinātās proporcijās. Saimnieki
mēģina audzēt arī vasaras rapsi, bet ne katru
gadu tas izdodas. Rapsis tiek audzēts, lai nodrošinātu lopus ar proteīnu bagātu lopbarību.
Paši spiež eļļu un rapša raušus izmanto lopbarībā. Saimniecībā tiek turētas 120 slaucamas
govis un 75 ataudzējamas teles. Govis ganībās
pavada 16 stundas un tiek slauktas robotā 2,8
reizes dienā, vidējais izslaukums gadā ir ap 11
000 litru. Ganāmpulkā lielākoties ir Zviedru sarkanraibās un Holšteinas melnraibās govis, kas
piena ražošanai tiek izmantotas 3 – 4 laktācijas.
Saimniecībā saimnieko divi brāļi, kuri, mantojot
saimniecību ar 70 slaucamām govīm, turpina
to attīstīt un modernizēt. Drīzumā paredzēts
uz jumtiem ierīkot saules paneļus, lai uzlabotu
energoefektivitāti.

Dažādu paaudžu lauksaimnieki apmaiņas braucienā dalās pieredzē.

Ģimnāzijā mācās ap 350 audzēkņu, kuri trīs
mācību gados iegūst vidējo lauksaimniecisko
izglītību. Zviedrijā kopumā ir sešas šādas skolas. Tajās var iegūt specialitāti piena lopkopībā,
zirgkopībā, cūkkopībā, aitkopībā un pārējo mazo
dzīvnieku kopšanā, kā arī lauksaimnieka – agronoma diplomu. Visi audzēkņi apgūst lauksaimniecības pamatus, bet papildus izvēlās savu
specializāciju. Skolai ir 210 hektāru liela bioloģiskā saimniecība, kurā tiek audzēti graudaugi,
pupas, kartupeļi, burkāni un vasaras rapsis. Ir
arī mācību fermas, kurās tiek turētas slaucamās govis, cūkas, aitas un zirgi. Skola iznomā
jaunāko lauksaimniecības tehniku, lai audzēkņi
apgūtu jaunākās tehnoloģijas. Daļu tehnikas
skolai dod lauksaimniecības tehnikas firmas kā
demonstrējumu tehniku. Arī lauksaimniecības
zemi skolai iznomā apkārtējie iedzīvotāji bez
nomas maksas. Saražotā, bioloģiski izaudzētā

produkcija (piens, gaļa, kartupeļi, dārzeņi)
iepirkumu rezultātā tiek realizēta pašvaldības
iestāžu (skolu, bērnudārzu, pansionātu) ēdināšanas nodrošināšanai.
Nākamajā bioloģiskajā saimniecībā tika turēti
gaļas liellopi. Jau piecus gadus saimniecībā
audzē Galovejas šķirnes lopus. Saimnieks ir ļoti
apmierināts, jo šķirne ir mazprasīga un izturīga.
Saimniecībā ir akmeņainas ganības, kuras nav
ļoti ražīgas, bet Galovejas šķirnes liellopiem ar
to pietiek. Govis tiek piebarotas ar placinātām
auzām. Saimniecībā tiek turētas 65 zīdītājgovis,
no kurām iegūst teļus, kurus četru mēnešu vecumā realizē tirgū.
Turpinājumā apmeklējām ļoti lielu saimniecību,
kurā ir 250 slaucamās govis. Saimniecība nebija
bioloģiskā, bet govis tāpat tiek laistas ganībās,
taču barošana notiek kūtī ar miksētu skābbarību.
Slaukšana notiek ar slaukšanas robotu trīs reizes

Brauciena laikā redzējām, ka Zviedrijā lopkopības
produkcija tiek ražota lielākoties ģimeņu saimniecībās, kas tiek mantotas un nodotas no paaudzes
paaudzē. Te ir diezgan akmeņains un ar mežiem
bagāts reģions, kur augstā līmenī attīstīta bioloģiskā lopkopība. Akmeņainās zemes un mežu dēļ
vidējais lauku lielums ir 1,3 ha, līdz ar to saimniekiem nav lielas un dārgas tehnikas. Katram
kārtīgam zviedru zemniekam ir arī meža īpašumi,
to lielums svārstās no 40 līdz 120 ha, kurus tad paši
arī apsaimnieko. Dažās saimniecībās arī sagatavo
dažādus kokmateriālus, bet pārsvarā saimnieki
iegūst malku un šķeldu, ar ko apkurināt mājas,
siltumnīcas, bet skaidas izmanto pakaišiem.
Gandrīz visās saimniecībās tiek plānots uzstādīt
saules paneļus, lai uzlabotu energoefektivitāti.
Pieredzes apmaiņas braucieni vienmēr ir vērtīgi
un ne jau tikai, lai ieraudzītu to, kā citur strādā
un dzīvo, bet, lai paši uz sevi varētu paskatīties
no cita skata punkta un salīdzināt, kā tad mēs
dzīvojam un strādājam. Svarīgi arī iepazīties un
nodibināt ciešākus kontaktus savā starpā, dot
iespēju vecajai paaudzei iepazīt jauno paaudzi,
nākamos saimniekus.
Saimniecību un mežu apmeklējumi tiek nodrošināti Latvijas Lauku attīstības programmas
(LAP) investīciju pasākuma 2014. – 2020. gadam
«Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi»
apakšpasākuma «Atbalsts saimniecību un mežu apmeklējumiem» ietvaros, LAD Līguma nr.
LAD011018/P43.
Kristaps Stallīts,
lauku attīstības konsultants

par zēniem, tas arvien vēl
pierāda, ka robežu starp profesijām un dzimumiem vairs
nav nekādu.

Eiropas Savienības struktūrfondu projekts «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» Nr. 8.3.2.
2/16/I/001.
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kviens no mums reiz sapņojis par kādu interesantu
un aizraujošu profesiju, bet,
lielākoties, tās bija saistītas
ar skolotāja, aktrises, policista vai ugunsdzēsēja darbu.
Mūsdienās skolēni sapņo citādi, bieži savas nākotnes profesijas vēlas saistīt ar eksaktām zinātnēm. Šajā mācību
gadā, tāpat kā iepriekšējā,
skola piedalījās Valsts izglītības satura centra projektā
«Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai», kura mērķis ir nodrošināt daudzveidīgu individuālu
pieeju skolēniem, attīstīt un
pilnveidot talantus.

Praktiski darbojas
dažādās darbnīcās

16. maijā sadarbībā ar «La-

boratorium» 2. – 4. klašu
skolēni piedalījās darbnīcās
«Autotransporta inženieris un
reaktīvais dzinējs» un «Būvinženieris un neparastas konstrukcijas». 23. maijā 5. – 7. klašu
skolēni varēja iejusties inženiera – pētnieka ādā. Divās
darbnīcās «Elektronikas inženieris un bezvadu lādētājs» un
«Polimēru materiālu pētnieks
un lipeklis» skolēni domāja,
diskutēja, mērīja, eksperimentēja, analizēja, lodēja, mācījās
lasīt shēmas, kā arī darbnīcā
izgatavoto varēja paņemt uz
mājām.
Darbnīcā – «Elektronikas inženieris un bezvadu lādētājs»
skolēni iejutās elektronikas
inženiera ādā un izveidoja paši
savu ierīci, kura iespīdina spuldzīti no attāluma. Dalībnieki
iepazinās ar transformatora un
tranzistora darbību un uzzināto
izmantoja, lai paši salodētu
savu bezvadu «lādēšanas»
ierīci. Jāatzīst, ka dažām meitenēm šis darbiņš izdevās labāk

Mēs katrs varam kļūt,
kas vien vēlamies!

Savukārt, darbnīcā «Polimēru
materiālu pētnieks un lipeklis»
skolēni iejutās zinātnieka –
polimēru materiālu pētnieka
lomā un eksperimentēja, lai
iegūtu materiālu ar optimālām
īpašībām. Dalībnieki iepazinās
ar pieejamām sastāvdaļām
un kā tās ietekmē polimēra
materiāla fizikālās īpašības,
piemēram, cietību, viskozitāti, staipīgumu u. c. Iegūtās
zināšanas izmantoja, lai no
dotajām sastāvdaļām iegūtu

lipekli ar tām raksturīgajām
īpašībām.
Nodarbībās valdīja aizrautīga
gaisotne, jo skolēni labprāt
apgūst to, kas vēl nav mācību
programmā konkrētajās klašu
grupās. Laboratorium darbinieki – eksperti bija ļoti pozitīvi
noskaņoti un atvērti dažādiem
skolēnu jautājumiem, kas tika
uzdoti ārpus nodarbību tematikas. Novērtējam projekta
dotās iespējas skolēniem piedāvāt daudzveidīgas, mūsdienīgas nodarbības, kas motivē
pievērsties skolēnus eksakto
priekšmetu apguvei ikdienā ar
lielāku interesi.
Sanita Roga,
projekta koordinatore
Vecumnieku vidusskolā
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Foto: no skolas arhīva

Inženiertehniskās dienas Vecumnieku
vidusskolā kopā ar «Laboratorium»

Skolēni
Noslēguma
ar lielu
pasākums
interesinotiks
piedalījās
9. maijā
dažādās
plkst.
aktivitātēs.
14.00 Rundāles pilī.
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8 Izglītība
Meža dienu moto: «Iepazīsties – mežs!»
Katru gadu AS «Latvijas valsts meži» rosina
dabas draugus piedalīties meža dienu
pasākumos, lai tuvāk iepazītu mūsu zaļo
zeltu – mežu. 24. maijā Misas vidusskolas
2. klases skolēni, kā arī Valles vidusskolas
4., 6. un 7. klases skolēni devās uz Latvijas
valsts mežu dabas parku Tērvetē, kur apmeklēja Baltijas valstīs vērienīgāko meža nozares pasākumu «Latvijas Meža dienas 2019».

Foto: no skolas arhīva

2019. gada jūnijs

D

abas parka jaunajā daļā Kurbada pasaulē 1,6 km garā maršrutā visu vecumu bērni un pieaugušie varēja iepazīt
vairāk nekā 80 dažādas, ar meža nozari un dabu saistītas, izziņas pieturas jeb
darba stacijas. Zinošie meža eksperti stāstīja par
sēklas ceļu no stāda līdz pat gatavai koka mājai,
skolēni varēja saņemt atbildes uz visiem ar meža apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem, kā
arī informāciju par mācību un karjeras iespējām
meža nozarē. Visas dienas garumā jaunieši līdzdarbojās dažādās radošajās darbnīcās, savukārt,
tīru mežu aizstāvis Cūkmens un citi pasaku tēli
aicināja doties jautrās aktivitātēs.
Sintija Kreimane, pedagoģe, karjeras konsultante atzīst, ka «Valles vidusskolas skolēniem bija
interesanti aplūkot dažādu meža tehniku – gan
lielos traktorus, gan meža ceļu būves tehniku, gan
vieglās automašīnas, kas piemērotas meža darbu
veicējiem. Meža dienu dalībnieki varēja redzēt, kā
dabā strādā koku stādīšanas mašīna. Tāda tehnika
meža stādīšanas darbos šogad bija skatāma pirmo
reizi, tāpēc tas bija jaunums ne tikai mums, skolēniem, bet pat profesionāliem mežsaimniekiem.»
Visi skolēni tika iepazīstināti ne tikai ar meža
tehniku, bet arī ar meža apsaimniekošanā izmantotajām jaunākajām tehnoloģijām, piemēram,

Valles
Noslēguma
vidusskolas
pasākums
skolēni
notiks
Latvijas
9. maijā
valsts
plkst.
mežu
14.00
dabas
Rundāles
parkā Tērvetē,
pilī.
apmeklējot «Latvijas Meža dienas 2019».

UZZINĀJĀM, ATKLĀJĀM UN
IZPĒTĪJĀM DAŽĀDU NODERĪGU
INFORMĀCIJU PAR VIDI,
TĀS SAUDZĒŠANU UN KOPŠANU...
ģeotelpiskām informācijas tehnoloģijām, kas
izstrādā digitālas kartes. «Kurš ir augstākais
punkts Tērvetes pilskalnā? Cik garš un kādas
sugas ir garākais koks dabas parkā? Varbūt nemaz nav jākāpj skatu tornī, lai redzētu apkārtni?

Vienkārši jautājumi, kas ļāva skolēniem meklēt
atbildes datos un dabā, skatīties uz apkārtni
citādāk,» atminās S. Kreimane.
Valles vidusskolas skolēni ar lielu interesi apmeklēja Valsts meža dienesta meža pieturas,
kurās stāstīja par ugunsdrošību mežā un pieturas, kas bija veltītas medībām. «Pasākuma laikā
skolēni ar lielu aizrautību izbaudīja gan Baltijā
lielākā veloparka, gan arī Jaunsardzes kustības
piedāvātās fiziskās aktivitātes,» stāsta S. Kreimane, «skolēni apmeklēja arī Tērvetes tauriņu
māju, kur bija iespēja redzēt un sastapt tauriņus
no dažādiem tropu mežiem visā pasaulē – Āzijas

eksotisko krāsu tauriņus, Dienvidamerikas dižtauriņu un Āfrikas unikālos tauriņus».
Arī Misas vidusskolas skolēni labprāt un ar lielu
interesi iesaistījās radošajās un izzinošajās aktivitātēs, ar lielu sajūsmu un neatlaidību meklēja
«koka dimantus» smilšu kastēs, pētīja reljefu,
ar aizrautību veidoja dažādus darbiņus no māla.
Skolēni savas prasmes un zināšanas pielietoja
atpazīstot putnus, dažādu koku sugas, nosakot
pazīstamākās sēnes, vērīgi pētot kritušu koku
stumbrus ar dažādām sūnām un kukainīšiem.
Savu uzmanību zēni pārbaudīja šaujot mērķī.
«Skolēniem ļoti patika iejusties mežstrādnieka
lomā, jo lielo meža tehniku varēja aplūkot gan
no ārpuses, gan atrodoties iekšpusē. 2. klases
skolēniem noteikti atmiņā paliks arī tikšanās ar
Cūkmenu,» secina skolotāja Natālija Šabanoviča,
«laiks pagāja «vēja spārniem» un noguruši, bet
priecīgi devāmies mājup».
Mācību ekskursijas noslēgumā Valles vidusskolas skolēni atzina, ka: «Staigājot pa meža
pieturām, ikviens uzzināja un izmēģināja
daudz ko jaunu. Uzzinājām, atklājām un izpētījām dažādu noderīgu informāciju par vidi,
tās saudzēšanu un kopšanu! Iejutāmies meža
tehnikas operatora lomā – tas bija grandiozi!
Mācījāmies stādīt mežu, iepazināmies ar
Latvijas derīgajiem izrakteņiem, to pielietojumu un izcelsmi! Ļoti, ļoti jauks un izzinošs
pasākums».
Valles vidusskolas skolēni un klases audzinātājas izsaka pateicību mežizstrādes uzņēmumam
SIA «Krīči», tā vadītājam Andrim Polānam par
sniegto atbalstu un doto iespēju mums pavadīt
neaizmirstamu un izglītojošu atpūtu Tērvetes
dabas parkā!
Alise Dreimane

Mācību diena savai izaugsmei
Eiropas Savienības struktūrfondu projekts «Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» Nr. 8.3.2.
2/16/I/001.
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ācību vizītē uz Jelgavas apkaimi –
stikla celtniecības
konstrukciju ražotni SIA «UPPE»,
šķirotu otrreizējo materiālu pārstrādes rūpnīcu SIA «Eko PET»
un Latvijas Lauksaimniecības
universitātes kokapstrādes katedru 24. maijā devās 4. – 8. klašu skolēnu grupa.

Iepazīst stikla
konstrukciju ražotni

SIA «UPPE» specializācija ir
stikla konstrukciju projektēšana, ražošana un montāža celtniecības objektos. Šīs stiklotās
konstrukcijas tiek ievietotas
alumīnija, koka vai tērauda
elementu rāmjos, atkarībā no
ekspluatācijas veida un pasūtītāja vēlmēm.
Ražotnē mūs sagaidīja pats
īpašnieks Aldis Cimermanis
un, jau satiekoties bija nojaušams, ka būs veiksmīga diena.
Vizīti sākām ar atbildēm uz
nelieliem testa jautājumiem
par stiklu, nelielu ieskatu uzņēmuma birojā, apcerējām
interesantus risinājumus par
uzņēmuma nosaukumu «UPPE». Vecuma grupai atbilstošā
valodā un patīkamā komunikācijā, bērni piedalījās ek-

sperimentā par stikla izturību,
smagumu, blīvumu. Pašiem
bija iespēja to pārbaudīt un
izdarīt secinājumus par rūdītā
stikla izturību un izmantošanu
apjomīgu celtniecības objektu
būvēs. Uzņēmuma teritorijā
novietots «stikla akvārijs», par
kura pielietojumu bija daudz
minējumu. Šis objekts, kuru
ražojusi «UPPE», bija izstādīts
Rīgā Kalnciema kvartālā, kur
notika performance. Šobrīd tas
ir apskatei, kā liecība dažādiem
mākslas projektiem un cilvēku
arhitektoniskām fantāzijām.
Bija interesenti, kuri izmēģināja, kā ir ilgstoši sēdēt noslēgtā
telpā, būt apskatāmam, pašam
visu redzēt un neapnikt savam
telpas biedram.
Ražotni pirms 10 gadiem dibinājuši 4 īpašnieki. 2017. gadā
tā saņēmusi balvu «Gada uzņēmējs Zemgalē». Šo cilvēku
ieguldījumu sabiedrībai novērtējis Zemgales plānošanas
reģions. Vizītes 2. daļā viesojāmies mājīgi iekārtotā telpā, kur
saimnieko labdarības biedrība
«Tuvu» un sadarbojas ar uzņēmumu. Cienājāmies, skatījāmies
īsfilmas par uzņēmuma realizētajiem projektiem ārzemēs
un Latvijā, iepazināmies ar
iegūtajām gada balvām ārvalstīs, redzējām praktiski, kā
montē lielgabarīta stikla paneļus, kā pievērš uzmanību darba
drošībai. Sapratām, kas vieno
uzņēmuma darbiniekus – tie ir
kopīgi mērķi. Visnozīmīgākais

dienas atzinums, ko uzsvēra
A. Cimermanis, ir tas, ka visi
mācās darot, arī viņi, un, ja
neizdodas – dara citādi! Saņēmām dāvanā iedvesmojošas
aproces ar šādu uzrakstu «Ja
sastapsieties ar grūtībām, tad
atcerieties, ka vienmēr var darīt citādi». Vēl gribas pieminēt
darba kolektīva vēlmi redzēt
ārpus sava nama, dalīties ar
to, kas paliek pāri – savu laiku,
gribu palīdzēt veidot sakoptu
vidi, kopt Latvijai nozīmīgas
kultūrvēsturiskas vietas.
Satiktie cilvēki bija iedvesmojoši – ieguvums bija ne vien
iepazīt, kā stiklu izmanto celtniecībā, bet arī uzņēmējdarbības vidi, nepieciešamās spējas
uzņēmējdarbības veikšanai,
vērtības kolektīvā – godīgumu,
darba kvalitāti, apzinīgumu,
vēlmi palīdzēt tiem, kuriem
grūtāk. Skolēni tika mudināti
pievērsties inženierzinātnēm, lai
labāk izprastu tehniskus procesus celtniecībā un būtu veiksmīgi savu mērķu realizēšanā.

Apmeklē otrreizējo
materiālu pārstrādes
rūpnīcu

Otrs plānotais iepazīšanas objekts bija otrreizējo materiālu
pārstrādes rūpnīca «Eko PET».
Tā ir Baltijā vienīgā PET granulu ražotne, tajā investēti
5,26 miljoni eiro, kura saražo
7,3 tūkstošus tonnu gadā tīru
otrreizējo plastmasu jeb PET
granulas. Tās tiek iegūtas pārstrādājot izlietoto PET iepakojumu no Latvijas un citām
Eiropas valstīm.
Sarunas ievadā tika akcentēta
atkritumu šķirošanas nozīme –

kādus atkritumus šķirojam,
kā to darām, kas ir atkritumu
pārstrāde, kur nonāk nešķirotie
atkritumi, kā tas ietekmē mūsu
dzīvi un veselību? Pārsteidzošs
bija fakts, ka šobrīd Latvijā šķiro tikai 20% atkritumu,
80% tiek noglabāti poligonos.
Nākotnes plāni ir noglabāt
tikai 10%, bet pārējos šķirot.
Svarīga saruna bija par iepakojumu dzīves ciklu un mūsu
lomu tajā. Izsecinājām, kā atkritumu daudzumu mazināt.
Latvijas Zaļā punkta uzņemtajā
mācību filmā tika akcentēts, ka
katrs var būt līderis atkritumu
šķirošanas jomā.

«JA SASTAPSIETIES
AR GRŪTĪBĀM, TAD
ATCERIETIES, KA
VIENMĒR VAR DARĪT
ARĪ CITĀDI»
Apmeklējot laboratoriju, kurā
tiek pārbaudītas PET pārslas,
katrs varēja būt pētnieks, skatīties pārslas palielinājumā
un izdarīt secinājumus par
to atšķirībām. Atkritumu pārstrādes tehnoloģiskos procesus vērojām caur stikla sienu,
iepriekš bijām iepazīstināti ar
pudeles ceļu līdz otrreizējai
izejvielai – apģērbam, dārza
instrumentiem, pārtikas plēvei
u.c. Interesants bija fakts, ka
PET pudeles var pārstrādāt
30 reizes. Bērni bija zinoši
sarunās ar nodarbības vadītāju un ieinteresēti jautātāji.
Pārliecināti bērni var šo vēsti
popularizēt savās ģimenēs un
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veicināt sabiedrības izpratni
par šiem procesiem un «zaļu»
dzīvošanu. Pievienotā vērtība
šai vizītei bija mums, kā Eko
skolas pārstāvjiem.

Vēro, kā tiek
veikti pētījumi

Dienas noslēgumā viesojāmies
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Kokapstrādes katedras laboratorijās, kur tiek
veikti dažādi pētījumi par
koksnes īpašībām. Iepazinām
iekārtas, ar kurām tiek testēti
dažādi koka izstrādājumi, lai
ieviestu tos ražošanā – bērnu gultiņas izturības pārbaudes tests, krēsla ergonomikas
pārbaudes iekārta, mēbeļu
izturības pārbaudes konstrukcija, kokmateriālu pārbaude,
radot apstākļus, lai noteiktu
to izturību, lietošanas ilgumu,
temperatūras svārstību ietekmi, dažādu gadalaiku ietekmi
uz ekspluatācijas ilgumu u. c.
Interesanti bērniem bija vērot
iekārtu, kur pārbauda koka
konstrukciju izturību, lai to izmantotu dažādās celtniecības
būvēs. Iekārta tiek saukta par
laušanas iekārtu, kur mēra
svaru, pie kura tiek salauzta
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koka konstrukcija. Ekskursiju
vadīja studenti, kuri strādā pie
dažādu pētījumu veikšanas,
izpildot ražotāju pasūtījumus,
un arī pierādot paši savas hipotēzes par mūsu vērtīgākā
celtniecības materiāla – koksnes
dažādām īpašībām. Zinātne
nav noslēgts process, arvien
uzzinām kaut ko jaunu par jau
zināmo. Tas norāda uz nepārtrauktību zinātnes attīstībā. Skolēnu interese par šīm iekārtām,
to darbību, bija ļoti izteikta.

Aizvada izzinošu un
interesantu dienu

Šajā dienā visi kopā iepazināmies ar dažādiem ražošanas un
pārstrādes procesiem – mācījāmies klausoties, vērojot, darot,
eksperimentējot un izdarot secinājumus. Liela pievienotā vērtība
visam – iepazīšanās ar radošiem,
iedvesmojošiem, zinošiem, dzīves atziņām bagātiem skolotājiem. To visu varējām nodrošināt
ar rūpīgu plānošanu, organizēšanu un projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai» atbalstu.
Anna Balgalve,
projekta koordinatore
Misas vidusskolā
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Pārmaiņas izglītībā ir nepieciešamas,
bet Skaistkalnes vidusskolai jāpastāv

K

ompetencēs balstīta izglītība ļauj attīstīt bērnos mācīšanās prasmes visai dzīvei, tā mazina pasīvu zināšanu apguvi, izolētu prasmju attīstību. Pārmaiņas izglītībā ir nepieciešamas, jo ir mainījies pats skolēns.

Situācija Skaistkalnes vidusskolā

Izvērtējot situāciju Skaistkalnes vidusskolā, bērnu, skolotāju un
darbinieku vajadzības kopumā, varu teikt, ka mūsu skolā ir izveidota
droša un sakārtota vide, kura nodrošina pienācīgu izglītības
kvalitāti un skolēnam ir dota iespēja nodarboties radoši, realizējot
savas idejas un talantus.
Jāatceras, ka katrs bērns ir indivīds ar savu neatkārtojamu iekšējo
pasauli un ārējās pasaules īpašu uztveri.

Mācību process un audzināšana ir māksla

Mūsdienās mācību procesu raksturo liels apgūstamās informācijas
daudzums un spēju attīstīšana to ātri atrast un apstrādāt. Tāpēc
svarīgs ir arī pedagogu, skolas, vecāku uzdevums veicināt skolēna
attīstību par pilnvērtīgu un harmonisku personību. Skolotāji savās
stundās atbalsta bērnu tieksmi pašiem atklāt pasauli un meklēt
tajā savu patiesību. Kritiska problēmu izvērtēšana un risināšana,
iztēles attīstība, godīguma un atbildības audzināšana – tie ir
Skaistkalnes vidusskolas galvenie uzdevumi bērniem draudzīgās
skolas veidošanā. Mācību process un audzināšana ir māksla. Lai
sasniegtu mērķi, ir nepieciešams reformēt attieksmi pret skolu
un skolēnu. Tomēr mācību process ir atkarīgs no pašiem bērniem.
Šodien no jauna tiek izvērtētas mūsdienu vērtības un piedāvāts
bērniem tāds mācību process, kas ir balstīts uz šo vērtību
izpratni. Skaistkalnē skolēni var apgūt tādus priekšmetus, kurus
nepiedāvā citas skolas. Pieprasījums rada piedāvājumu, un mēs
vairākus gadus realizējam klātienes un neklātienes vidusskolas
programmas, papildinot tās ar tehnisko grafiku, programmēšanu,
astronomiju, valsts aizsardzības mācību. Skola veicina skolēnu
iekšējās disciplīnas veidošanu un atbalsta viņu izvēli un brīvības, kas
attiecās uz viņu attīstību, rakstura un individualitātes veidošanos.
Šodienas mācību process ietver sevī problēmu risināšanu,
savstarpējo sadarbību un prasmi komunicēt, risināt konfliktus,
veidot grupu, panākt vienošanos, novērtēt sasniegto un virzīties
tālāk, lai sasniegtu mērķi. Kompetence risināt problēmas,
savstarpēji sadarbojoties, nepieciešama katra cilvēka ikdienas
dzīvē un darbā. Skola to var attīstīt dažādos veidos, piemēram, uz

projektiem balstītās mācībās,
akcentējot, ka mācību procesā
notiek uzsvaru pārbīde – no
teorētiskām zināšanām uz
praktisku zināšanu lietošanu
daudzveid īgās situācijās
un kontekstos, no gatavu
zināšanu nodošanas un atprasīšanas uz sarunu, produktīviem uzdevumiem, no frontāla procesa uz sadarbību,
iesaistīšanos, no tikai summatīvās vērtēšanas uz jēgpilnu
atgriezenisko saiti par mācīšanās procesu, kā arī iezīmēt
atšķirības starp tradicionālo
un mūsdienīgo vērtēšanas
piramīdu.
Skolotājs ir tas, kurš tikai vada
mācīšanās procesu, izvirzot
augstus mērķus skolēniem,
Skaistkalnes vidusskolā skolēniem ir iespēja radoši darboties, realizēt savus talantus un idejas.
veido atbalstošu mācību vidi,
iekļaujot mācību procesa
plānošanā caurvijas – pašizziņu un pašvaldību, digitālo domāšanu
Skolu tīklu sakārtošana
un radošumu, sadarbību un līdzdalību.
Skolu tīkla sakārtošanai Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi
četrus reģionu blokus, katrā no tiem piedāvājot atšķirīgus minimālā
Jaunais vidusskolas standarts ir balstīts uz pratībām skolēnu skaita kritērijus. Izglītības un zinātnes ministre Ilga
Jaunais vidusskolas standarts ir balstīts uz pratībām, kuras ir vairāk
Šuplinska skaidroja, ka minētie reģionu bloki un minimālie skolēnu
nekā tikai zināšanas un prasmes. Tās ietver sevī spēju izpildīt sarežģītus
skaita kritēriji nodoti izvērtēšanai pašvaldībām, kas pirms tam IZM
uzdevumus, izmantojot un mobilizējot psiholoģiskos un sociālos
iesniedza savus redzējumus par skolu tīkla attīstību. Viņa piebilda,
resursus, ieskaitot prasmes, attieksmes un vērtības katrā konkrētā
ka IZM piedāvājums vēl var tikt precizēts, ņemot vērā pašvaldību
kontekstā (OECD, 2018). Jaunā standarta mācības koncentrējas uz to,
iesniegtos vērtējumus. Savu redzējumu par skolu tīklu IZM plāno
kas skolēniem ir jāmācās darīt, nevis uz to, kas viņiem ir paredzēts
prezentēt maija vidū, savukārt jaunā kārtība varētu stāties spēkā
mācīties tradicionālo atsevišķu mācību priekšmetu ietvaros. Šāda
2020. gada septembrī.
mācību pieeja ir centrēta uz skolēniem un elastīgi pielāgojama skolēnu,
Skaistkalnes vidusskola ir spējīga strādāt kā vidusskola un dot
skolotāju un sabiedrības mainīgajām vajadzībām. Tas nozīmē, ka
skolēniem kvalitatīvu izglītību. Vecumnieku novada Izglītības
mācību pasākumi un vide ir jāizvēlas tā, lai audzēkņi varētu apgūt
koncepcijā ir paredzēts Skaistkalnes vidusskolā neuzņemt skolēnus
un pielietot zināšanas, prasmes un attieksmes situācijās, ar kurām
10. klasē 2020./2021. m.g., ja nevarēsim izpildīt IZM uzstādītas
viņi saskaras ikdienā. Mācību saturam jābūt maksimāli tuvinātam
prasības. Tāpēc šodien ir pāragri runāt par skolas reorganizāciju.
reālās dzīves situācijām. Bieži vien cilvēks ir tik ļoti pārņemts ar to, lai
Mēs vēl nezinām, kāds būs novadu reorganizācijas plāns un kāda
visu izdarītu un nesaņemtu sodu, neprot apstāties un sev pajautāt –
īsti būs jaunā IZM kārtība.
kā es gribu dzīvot? Kā man patiktu vislabāk? Ko es vēlētos? Vai esmu
Novēlu visiem pieņemt pareizus lēmumus un izdarīt pareizu izvēli,
laimīgs? Tikpat svarīgi kā iemācīt savu priekšmetu, katram skolotājam
balstoties uz mīlestību un sapratni pret bērniem, rast atbildi uz
ir svarīgi nodot saviem skolēniem prasmi būt laimīgiem. Lai to izdarītu
jautājumu – kā dzīvot un būt laimīgiem?
Skaistkalnes vidusskolas skolotāji apgūst jaunās mācību metodes un
Svetlana Vāverniece,
ir gatavi sākt strādāt ar jauno standartu.
Skaistkalnes vidusskolas direktore
Foto: www.skaistkalnevsk.edu.lv

Spēja kritiski un radoši domāt, nepārtraukti mācīties, sadarboties un sazināties ir svarīgākās prasmes 21. gadsimtā, kas
ir jāmāca bērniem.

Foto: no skolas arhīva

Aicinām pieteikties jaunos puišus uz unikālu skolu
Latvijā – Bārbeles zēnu pamatskolu

2018. gada septembrī durvis
vēra vaļā Bārbeles Zēnu
pamatskola «Saknes un
Spārni», kas ir unikāla, jo
piedāvā līdz šim vēl nebijušu
mācību procesu Latvijā.

S

kolas mērķis ir nodrošināt labvēlīgu vidi audzēkņu izaugsmei, radošai izpausmei, sadarbības un mācīšanās
iemaņu attīstībai, veicināt katra skolēna pašiniciatīvu un atbildību par savu mācīšanos un
rīcību. Tā meklē, kā arī ikdienas
pedagoģiskajā procesā iestrādā jaunus ceļus izglītībā un
aktualizē vīriešu un tēvu lomu
zēnu attīstīšanā. Tāpat skola
izglīto sabiedrību, vecākus un
skolotājus puišu audzināšanā
mūsdienās, iesaistot skolēnu
tēvus un vienlaikus sniedzot

Skats uz skolu no putna lidojuma.

izglītojamajiem konkurētspējīgu izglītību.
Skolā ir iespēja apgūt mācību
procesu ar Montesori pedagoģiskajiem principiem, metodēm, materiāliem un dzīvesveidu. Šeit darbojas skolotāji,
kas paši ir aktīvi, dzīvespriecīgi
un vēlas jauniešiem dot ne tikai mācību programmu, bet
arī pievienoto vērtību dzīvei.

Skolēnu skaits klasē ir relatīvi
neliels, kā rezultātā ir iespējama elastīga darba organizācija – papildnodarbības klasei
vai grupām, individuāla darba
nodrošināšana un mācību pielāgošana skolēnu vajadzībām.
Paralēli izglītības programmas
apguvei tiek piedāvāts plašs
ārpusstundu nodarbību klāsts –
avio simulācijas un lidmodeļu

konstruēšanas fakultatīvs, ko
vada pilots un lidmašīnu būvētājs Aivars Grahoļskis, kā arī
ornitoloģija Latvijas ornitoloģijas
biedrības pārstāvja, žurnāla «Putni dabā» redaktora un šīs skolas
dabaszinības skolotāja Agņa Buša pakļautībā. Tāpat norisinās arī
māla un keramikas fakultatīvs,
ritmika un dejas, baseina apmeklējums, individuāla mūzikas ins-

trumentu spēles apguve, radošās
darbnīcas, kā arī matemātikas
padziļināta apguve fakultatīvi.
Bārbeles Zēnu pamatskola ir
vairāku pedagoģisku inovāciju
aizsācēja, piemēram, tā ir pirmā mācību iestāde tieši zēnu
skološanai un pirmā, kas skolas
aktivitāšu norisē īpašu uzmanību pievērš tēvu iesaistei. Viena
no skolas pamatvērtībām ir
kopības apziņas veidošana par
saknēm un spārniem – starp
skolu, skolēniem un vecākiem.
Tādējādi skolā tiek organizēti
dažādi koncerti, konkursi, teātri, tirdziņi, sporta un darba
pasākumi, bet pats svarīgākais – tēvu klātbūtne un aktīva
darbošanās skolas dzīvē notiek
vismaz vienu dienu nedēļā visa
mācību gada garumā.
Pamatskola ir iekārtota jaunās
un mājīgās telpās Bārbeles
pagastā, Vecumnieku novadā,
nodrošinot jauniešiem iespēju
dzīvot aktīvā un ģimeniskā
vidē. Skolas maksa mēnesī ir
50 eiro, kurā ir iekļauta arī dzīvošana visas nedēļas garumā
un ēdināšana trīs reizes dienā.
Papildus tam skolas telpās
ir ierīkots bērnudārzs, kurā
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PATS SVARĪGĀKAIS –
TĒVU KLĀTBŪTNE
VISMAZ REIZI NEDĒĻĀ
arī esam ieinteresēti uzņemt
jaunos censoņus. Bērnudārza
maksa ir 100 eiro mēnesī, savukārt otrā bērna uzņemšanas
maksa samazinās uz pusi.
Ideju par skolas tapšanu ir aizsācis priesteris Andrejs Mediņš. Šis
ir sens sapnis, kas ar īpašiem
palīgiem beidzot ir piepildījies
un attīstījies. Vēlamies, lai
mācības šajā skolā dod pienesumu jauno censoņu dzīvēs, kā
arī sabiedrībai kopumā. Tāpat
gribam nest mūsu misiju un vīziju arī uz āru – lai tā tiek saredzēta un sadzirdēta. Zinām, ka
tikai kopā mēs varam vairāk.
Ja ir interese par skolas ikdienu,
darbiem un mērķiem, kā arī
citi jautājumi, aicinām iedzīvotājus rakstīt uz e-pastu skola@
barbele.lv vai Bārbeles Zēnu pamatskolas facebook.com lapā,
vai zvanīt skolas direktorei Ilonai
Blūmai pa tālruni 29264639.
Bārbeles Zēnu pamatskola
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Svētki apvieno tradicionālo ar mūsdienīgo
Foto: Alise Dreimane

2019. gada jūnijs

Koncerta dalībnieki no malu malām sanāca uz kopīgiem priekšnesumiem.

Jūnijs Vecumnieku novadā sākās ar lieliem – dziesmām un dejām piepildītiem –
6. Vecumnieku novada Dziesmu un deju
svētkiem.

V

ecumnieku novada 6. Dziesmu un deju
svētki pulcēja ap 600 Vecumnieku novada amatiermākslas un interešu izglītības
kolektīvu pulciņu dalībniekus, apzinot,
KAS mēs esam, KĀDI mēs esam, KO un
CIK DAUDZ mēs spējam paveikt kopā.
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena sākās ar
bērnu un sieviešu kora «Via Stella» koncertu «Pateicības psalms» Skaistkalnes baznīcā. Tikmēr
Vecumnieku brīvdabas estrādē notika rosīga gatavošanās lielkoncertam «Tikai saknes neatdot».

Gājiens pieskandina Vecumniekus

Pievakarē svētku dalībnieki Skaistkalnes pūtēju
orķestra pavadībā, dziedot skanīgas dziesmas,
uzsāka gājienu. Krāšņos tērpos, ar ziediem rokās
no Sarkanās skolas, kuplais dalībnieku pulks
vijās caur Vecumniekiem līdz pat Vecumnieku
brīvdabas estrādei.

Īpaša atmosfēra estrādē

Izpušķotajā estrādē dalībniekus ar ovācijām
sagaidīja kupls skatītāju pulks. Īpašu noskaņu
radīja stilizētie spārni un putnu silueti. Novada
Dziesmu un deju svētku lielkoncertā «Tikai saknes neatdot» tika izdzīvots stāsts, kurš aizsācies
senā pagātnē un pakāpeniski saplūst ar 21. gadsimta dzīves ritmu.
«Paaudžu paaudzēs, kopš bērnu dienām, dzīves
laikā sevi pilnveidojot un attīstot, paceļoties
spārnos pāri visai plašajai pasaulei, vienmēr ir
svarīgi apzināties savu piederību, izcelsmi un
unikalitāti. Ir svarīgi pieturēties pie tā, kas ir mūsu saknes, spēku smeļoties savā dzimtajā zemē.
Svētku galvenais motīvs sasaucas ar mūsu paša
novadnieka Knuta Skujenieka dzeju, un viņš ir
tikai viens no daudziem novadniekiem, ar kuru
varam lepoties,» stāsta svētku radošā komanda.
Svētku režisors un scenārija autors – Mārtiņš
Baumanis, svētku organizatoru un radošo komandu veidoja: Jānis Kovals, Jana Juste, Liene
Batņa, Irita Vimba, Valija Vaina, Svetlana Korole
un Agita Seglicka.

Daļa no svētku radošās komandas.

Koncertā – arī pirmsskolu dejotāji

Šogad koncertu lieliski papildināja arī novada
mazākie pirmsskolu dejotāji. Pirmsskolas izglītības iestādes «Cielaviņa» vadītāja Rita Zvirbule
pēc svētkiem bija ļoti priecīga, ka bērni ir izturējuši šos lielos svētkus, lai gan mēģinājumos
esot gājis diezgan grūti, tomēr lielkoncertā viss
ir lieliski izdevies un bērni bijuši priecīgi. Vienīgi
žēl, ka pirms svētkiem daži bērni ir saslimuši.
R. Zvirbule stāsta, ka vecāku sapulcē, kad I. Vimba radošās komandas vārdā uzrunājusi vecākus
par bērnu piedalīšanos svētkos, vecāki bijuši
gandarīti par iespēju bērniem piedalīties novada
Dziesmu un deju svētkos, tādā veidā pārstāvot
Valles pagastu un izglītības iestādi. Piedaloties
tik lielos un vienojošos svētkos, bērni mācās
patriotismu un attīsta atbildības sajūtu.

Svētku koncertu vadīja Vecumnieku tautas nama vadītāja Jana Juste un Andris Kāposts.

Lieliski noorganizēts svētku koncerts

Svētkos piedalījās ne tikai mūsu novadnieki,
bet ļoti gaidīti bija arī īpašie viesi – deju studija
«ZForce» no Rīgas un Edavārdi.
Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas
vadītāja Vita Vēvere pēc lielkoncerta atzina:
«Reps novada svētku lieluzvedumā ikvienam
lika ritmos kustēties. Mūsdienīgais ar tradicionālo iet roku rokā un viens otru lieliski papildina».
Svētku dalībnieka Reiņa Miklaševiča vecāki
ar gandarījumu atzina: «Vecumnieku novada
Dziesmu un deju svētkos izbaudījām pozitīvo
svētku atmosfēru un lieliski noorganizēto svētku koncertu. Bija prieks redzēt, ka Vecumnieku
novadā ir tik daudz dziedātāju un dejotāju kolektīvi, ka tiek godā turētas tautas deju un koru
dziedāšanas tradīcijas visās paaudzēs. Īpašs
prieks, protams, par mūsu jaunākā dēliņa Reiņa
debiju, kā solistam novada Dziesmu un deju
svētku koncertā. Par šādu iespēju lielais paldies
bērnu kora «Via Stella» vadītājai Lienei Batņai,
ka uzticēja mazajam Reinim šo godu! Pateicoties
Mūzikas skolai, regulāri apmeklējam koncertus,
konkursus un citus kultūras pasākumus, jo vienmēr
tajos atbalstām savus bērnus. Šī pieredze padara
mūsu un mūsu bērnu dzīvi krāsaināku un piepildītāku. Novads ir liels, un jebkādas tradīcijas, kas
apvieno novada iedzīvotājus, ir nozīmīgas, un
tādēļ ļoti būtiski, ka šādi svētki tiek organizēti.
Dalībnieki svētkos iepriecina savu dvēseli.»

Reiņa Miklaševiča debija, kā solistam novada Dziesmu un
deju svētkos.

ĻOTI BŪTISKI, KA ŠĀDI SVĒTKI
TIEK ORGANIZĒTI.
DALĪBNIEKI SVĒTKOS
IEPRIECINA SAVU DVĒSELI.
V. Vaina no svētku radošās komandas ar prieku
atskatījās uz aizvadītajiem svētkiem: «Dziesmas
ir izdziedātas un deju kurpes noliktas uz brīdi
maliņā. 6. Vecumnieku novada Dziesmu un
deju svētki ir noslēgušies! Vienmēr ir patiess
prieks redzēt cilvēkus, kuri, neskatoties uz
savām ikdienas rūpēm, raizēm un aizņemtību,
atrod brīdi, lai iepriecinātu savu dvēseli dziedot,
dejojot vai citādi izpaužot savu radošumu un

Pirmo reizi novada Dziesmu un deju svētkos piedalījās arī pirmsskolu tautas deju
kolektīvi.
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Deju studija «ZForce» no Rīgas pārsteidza ar aizrautīgām
dejām.

talantu. Domāju, ka svētki aizritēja pozitīvā un
cilvēkus vienojošā gaisotnē. Prieks par lielo
dalībnieku un skatītāju skaitu. Arī daba mūs
lutināja. Lieliska sadarbība izdevās ar viesiem –
deju studijas «ZForce» dalībniekiem un vadītāju
Svetlanu Koroli. Atskatoties uz organizatorisko
pusi – noteikti varam vēl kaut ko uzlabot. Tomēr galvenais – lai novada ļaudīm ir iespēja
parādīt savu varēšanu un priecāties par citu
padarīto darbu».
6. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētkus
organizēja Vecumnieku novada dome ar Zemgales plānošanas reģiona, Latvijas Valsts mežu un
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.
Lai ne tikai svētkos, bet arī ikdienā mūs pavada
spēcīga kopības sajūta un lepnums par novadu,
kurā dzīvojam!
Alise Dreimane

Edavārdu reps piešķīra svētkiem mūsdienīgu pieskaņu.
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A

udzēkņi gleznoja dažādus uzstādījumus
klusajā dabā ar ķirbjiem un sīpoliem, tādējādi atspoguļojot
tēmu «lauku veltes», kā arī mācījās vērot no dabas, un pārnest
to savā gleznojumā ievērojot
proporcijas un gaismēnas.
Klusā daba kā žanrs glezniecībā
tika iepazīta arī dažādās latviešu mākslinieku grāmatās. Audzēkņi iedvesmojās no redzētā
un iespaidus ziedu gleznojumos
atveidoja savos darbos.
Izvērtējot darbus, konkursam
tika atlasīti un nosūtīti astoņi radošākie, kvalitatīvākie un
gleznieciskākie darbi, kas atbilda
kritērijiem.
Liels pārsteigums bija, kad
aprīļa vidū saņēmām rezultātus – no astoņiem darbiem
starptautiskajā konkursā pieci
laureāti.
Divas pirmās vietas, viena otrā
vieta un divas simpātiju balvas – tāds ir Vecumnieku jauno
mākslinieku rezultāts II Starptautiskajā vizuālās mākslas
konkursā «Mākslinieka Ģederta
Eliasa mīklu minot» par tēmu

Laureātes un skolotāja apbalvošanas pasākumā Jelgavā.

«Klusā daba. Lauku veltes.»,
ko izsludināja Jelgavas novada
Mūzikas un mākslas skola.
Starptautiska žūrija kopumā
vērtēja 850 pretendentu iesniegtos darbus. Noteiktā
konkursa tēma «Klusā daba.
Lauku veltes.» izvēlēta ar mērķi dalībniekos raisīt interesi
par kluso dabu kā mākslas
žanru, attēlojot no dažādiem
priekšmetiem un lauku veltēm
izveidotas kompozīcijas.
Konkursā tika aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā
no 7 līdz 18 gadiem, aicinot
jaunos māksliniekus izpaust
savas prasmes glezniecības,
grafikas, datorgrafikas un fotogrāfijas tehnikā.

23. aprīlī priecīgi devāmies uz
apbalvošanas pasākumu Jelgavā, kas norisinājās Ģ. Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā.
Sveicam mūsu laureātes: Beatrisei Reinvaldei I vieta; Renātei
Štelfai I vieta; Vendijai Grienvaldei II vieta; Zandai Rozenfeldei tika pasniegta Eiropas
informācijas centra simpātiju
balva, bet Agnese Banga saņēma Jelgavas novada domes
simpātiju balvu!
Denīza Tuča, Īrisa Vīrāte – Šumilo un Roberts Kuprinskis
saņema pateicības par dalību
konkursā.
Anda Sproģe,
gleznošanas skolotāja

Zemgales reģiona čempioni četrcīņā

Atklāta izstāde «Pavasaris»
Vecumnieku tautas nama mazajā zālē 24. maijā tika
atklāta Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pieaugušo
gleznošanas studijas gleznu noslēdzošā izstāde «Pavasaris».

I

zstādē eksponēti sešu studijas dalībnieku darbi, kuri tapuši laikā no janvāra līdz maijam, tādejādi atspoguļojot arī
gada laiku nomaiņu dabā.
Gleznošanas studijas vadītāja
un pasniedzēja izstādes atklāšanu iesāka ar Jāņa Baltvilka
dzejoli «Lielais akvarelis»
«Pavasaris mākoņtraukos
Ūdens krāsas ved.
Savas krasas gatavojis
Viņš no zaļa ledus.
Atskrien vējš un apgāž traukus,
Krāsas lejā plūst.
Rīt no rīta visa zeme
Laikam zaļa būs.»
Anda Sproģe atzīst: «Jā, izstāde
«Pavasaris» mums ir izveidojusies šajā pusgadā, secīgi un
dabiskā veidā no ziemīgām
gleznām uzskatāmi esam nonākuši līdz košām, ziedošām
un ļoti pavasarīgām bildēm,
gleznās parādot apkārtējās
pasaules tiešo atklāsmi, kurā
noris realitātē esošā laika plūduma apstādināšana tādā brīdī, kas vislabāk atklāj objekta
tēlu – ziedu, kas atveras, skrienošu zirgu, plaukstošu kaktusu,
saules staru, kas spraucas cauri
ēnainam mežam, birstošu ābe-

Pasaule griežas un joņo,
Bet gribas apturēt mirkli.
Gribas, kā kaķēnam
ierausties segā,
Un sajust, vai to, ko saka otrs
cilvēks,
Tu dzirdi, –
Ar sirdi?...

Š

/Iveta Pudāne/

Sajutāmies gaidīti
Bauskā 29. maijā norisinājās pēdējās Zemgales
reģiona vispārizglītojošo skolu sacensības
vieglatlētikā, skolu jaunie vieglatlēti sacentās
četrcīņā.

Š

ajās sacensībās skolēni sevi centās pierādīt četrās vieglatlētikas disciplīnās – 60
m, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, 800 m
zēniem un 500m meitenēm.
Ļoti veiksmīgi sevi parādīja arī Vecumnieku vidusskolas skolēni, zēni 8 skolu
komandu konkurencē izcīnīja 1. vietu un zelta
medaļas, bet meitenes 8 komandu konkurencē
ierindojās 3. vietā un ieguva bronzas medaļas.
Spītējot lietum un sliktajiem laikapstākļiem,
mūsu zēni parādīja labu un stabilu sniegumu
visās četrās disciplīnās, turklāt zēni ne tikai ierindojās 1. vietā komandu ieskaitē, bet ieguva
godalgotas vietas individuāli. Kārlis Rozenbergs
kopvērtējumā ieguva 2. vietu un sudrabu, bet
Kristers Balcers daudzcīņā uzvarēja, iegūstot zeltu.
Arī mūsu meitenes cīnījās atzīstami un pelnīti
ieguva bronzu, parādot stabilu sniegumu visās

disciplīnās. Kristīne Strode uzvarēja 60m sprintā,
Alīna Andrejeva ieguva augsto 5. vietu individuāli.
Jāuzteic arī Valles vidusskolas Gitas Briņķes
jaunie vieglatlēti. Zēni komandu ieskaitē izcīnīja 2. vietu un sudraba medaļas, bet meitenes
ieguva augsto 4. vietu.
Mūsu meiteņu komanda: Zanda Zaķe, Alīna
Andrejeva, Kristīne Strode, Elīza Zaiceva, Rūta
Gertnere un Čelsija Gerika.
Mūsu zēnu komanda: Krists Aukstars, Kārlis
Rozenbergs, Markuss Onzulis, Artūrs Ivaškevičs,
Kristers Balcers, un Rolands Skirmants.
Saku lielu paldies visiem skolēniem, kas šogad
pārstāvēja mūsu skolu dažāda mēroga sacensībās gan vieglatlētikā, gan sporta spēlēs, tāpat
paldies sporta skolas treneriem – Līgai Macarovskai, Raivim Melgailim, Pēterim Lungevičam
un Jānim Plūmem par ieguldīto darbu visa
mācību gada garumā.
Veiksmi un panākumus mums arī nākamajā
mācību gadā!
Rinalds Zariņš,
skolotājs

Aldis Zeltiņš, Linda Pērkone un
Kristiāna Gertsone.
Paldies par kopā būšanu un radošu garu māksliniekiem!
Anda Sproģe,
pieaugušo gleznošanas
studijas vadītāja

Izstādes darbu autori gandarīti par paveikto.

«Stiprināt spārnus» Vallē

īs ir tikai vienas no manām
dzejas rindām, kuras izskan programmā «Citas
vērtības». Jāatzīst, tā bija neaprakstāma laime
un neizsakāms gandarījums, ka
Visums noorganizēja mūsu uzstāšanos 18. maija novakarē,
Muzeju nakts ietvaros, pasākumā «Stiprināt spārnus» – Valles aktieru Amtmaņu muzejā
«Zvanītāju Bukas».

Zemgales reģiona sacensībās vieglatlētikā veiksmīgi startēja Vecumnieku vidusskolas skolēni.

li, sēdošu sievieti,kūpošus dūmus, dzirkstošu šampanieti un
gaismas atpulaga mirkli pērlēs.
Apstādina laiku visinteresantākajā momentā un sastindzina,
lai mūžam garām skrienošie
paskatītos uz ikdienas lietām
ar citām acīm un apstātos kaut
uz mirkli».
Visu gadu, no oktobra līdz maijam, kopā ar skolotāju Andu
studijā darbojās: Inga Barana,
Sanita Roga, Ainārs Ķienis,

PASKATĪTIES UZ
IKDIENAS LIETĀM
AR CITĀM ACĪM UN
APSTĀTIES KAUT UZ
MIRKLI...

Foto: no personīgā arhīva

Vecumnieku mūzikas un
mākslas skolas Mākslas
programmas audzēkņi februārī un martā gleznošanas
stundās pie skolotājas Andas
Sproģes apguva tēmu «Klusā
daba».

Foto: no skolas arhīva

Spīdoši rezultāti
starptautiskā konkursā

Pirms devāmies ceļā, bijām jau
izpētījuši, kas tad vēl bez mums
uzstāsies. Pārsteidza, cik ļoti
daudzveidīga un īpaša programma paredzēta, un mazliet
iezagās šaubas, vai šī interesantā Muzeju nakts programma
būs Valles apkaimes, tuvāku un
tālāku iedzīvotāju sadzirdēts un
apmeklēts pasākums. Bet, kad
ieradāmies, labu brīdi pirms savas uzstāšanās, cilvēku piepildītajā muzeja klētī, kur ar savu
meistarklasi rosījās floriste Līga
Lauriņa, mēs bijām patīkami
pārsteigti! Līga, veiklām roku
kustībām, veidoja «Pilnības ragu» un ar skatītājiem pacilāti
dalījās pieredzes apmaiņā. Uzreiz sajutām muzeja īpašo auro
un, kas ne mazāk svarīgi – sajutāmies gaidīti.
Pēc brīža, koši zaļajā pļaviņā,
dzeguzes kūkošanas apskaņoti,
pie skatītāju sirdssiltajiem acu

skatieniem, devāmies mēs –
programma «Citas vērtības»:
dzejas autore Iveta Pudāne,
muzikālā fona virtuozs Rihards
Pudāns un šova «Gatava pārvērtībām» dalībniece Inese
Priede. Bija prieks vērot, kā
skatītāji plūda un plūda mūsu
virzienā... Dzeja mijās ar dziesmām un interesantiem stāstiem, klausītāji baudīja nepiespiestu gaisotni svaigā gaisā
un saule silti apmirdzēja katru,
pateicībā, ka esam šeit – «Zvanītāju Bukās» satikušies. Tieši
šodien, tieši tagad.
No kopmēģinājuma atgriezās
Valles dejotāji un mēs, nu jau
vēl daudz kuplākā skaitā, devāmies muzeja telpā baudīt
ansambļa «Vēl mazliet» lielisko skanējumu. Īpaši izskanēja
dziesmas, veltītas Zemgalei,
vēl jo īpašāk, pašā noslēgumā – «Pie Dieviņa gari galdi»,
kuru līdzdziedāja visi! Šķita,
ka dziesmai pievienojas arī
visi tie aktieri, kuri muzeja
telpā noraugās uz mums no
saviem portretiem. Tik īpaši
tas bija!

Maģisks noslēgums

Bet noslēgumā, kaut kas pavisam maģisks... Gongu meditācija ar Evitu Sarmu. Tas bija brīdis, kad savienojās Vieta,
Cilvēks, Skaņa un Laiks. Aizvērtām acīm, visi kā viens, liels vai
mazs, sēdus, stāvus vai guļus,
ļāvās gongu skaņu vibrācijām.
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SAJUTĀM MUZEJA
ĪPAŠO AURU UN
JUTĀMIES
GAIDĪTI

Katram savas iekšējas sajūtas,
bet visiem kopā – neaizmirstams, maģisks, vien gaisā jaušams mirklis!
Pēc pasākuma, visu atnākušo
acis mirdzēja, jo katra spārni – viennozīmīgi tika stiprināti! Varbūt kādam tie tikai
izauga, varbūt kāds tos pavēra
plašākam lidojumam, bet stiprināti tika visi! Esmu daudz kur
bijusi, daudz redzējusi, daudz
baudījusi un sajutusi, bet esot
Valles aktieru Amtmaņu muzejā un satiekot tā dedzīgo vadītāju – Daci Annu Zvaigzni, man
apbrīnā jāpasaka lielu PALDIES,
ka var noorganizēt kaut ko tik
brīnišķīgu – sajūtām bagātu!
Varu teikt droši, mēs katrs no
pasākuma aizgājām mazliet
laimīgāks kā bijām pirms tam,
jo mēs katrs savā ceļasomā ielikām patiesās dzīves vērtības,
kuras nav nopērkamas par naudu, bet sajūtamas, vien ieklausoties sevī.
Mēs apturējām mirkli un sadzirdējām, ko mums saka otrs
cilvēks – ar sirdi, jo...
..Ne jau pērles ir tās,
kas šajā dzīvē mirdz,
Bet gan priecīgas acis un laimīga sirds.
/Iveta Pudāne/

P. S. Personīgs PALDIES Sandrai
Neliusai, ka «Citas vērtības»
pirmoreiz izskanēja Stelpē –
23. martā, un PALDIES Dacei
Annai Zvaigznei, ka «Citas vērtības» 18. maijā izskanēja Vallē. PALDIES, ka bija iespēja iepazīt Vecumnieku novada dzejas mīļotājus. Lai citas vērtības
iedvesmo!
Iveta Pudāne,
dzejas autore
no Rīgas

12 Notikumu kalendārs
VECUMNIEKU PAGASTS

VECUMNIEKU TAUTAS NAMĀ
Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pieaugušo gleznošanas studijas izstāde «Pavasaris».
VECUMNIEKU TIRGUS
LAUKUMĀ
22. jūnijā plkst. 9.00 netradicionālās sporta
spēles «IeDZIEDAM, IeDEJOJAM, IeSPORTOJAM
Zāļu tirgū» kopā ar Vecumnieku tautas nama
amatiermākslas kolektīviem.
MISAS TAUTAS NAMĀ
22. jūnijā plkst. 23.00 Misas baltā nakts kopā ar
saksofonistu Elmāru Rudzīti.
MISAS BIBLIOTĒKĀ
Līdz 28. jūnijam tematiska izstāde par Vasaras
saulgriežu tradīcijām.
Līdz 1. jūlijam Antoņinas Ziras darbu izstāde
«Ziedos šūpojas vasara».
BEIBEŽU BIBLIOTĒKĀ
Līdz 28. jūnijam literatūras izstāde «Vasaras
saulgrieži!»
28. jūnijā plkst. 13.00 Bērnu žūrijas atklāšanas
pasākums «Lasi un piedalies!»
UMPĀRTES BIBLIOTĒKĀ
21. jūnijā plkst. 15.00 Līgo svētkiem veltīta
tematiska pēcpusdiena «Līgo skaisti šovakar!».
Līdz 25. jūnijam tematiska izstāde veltīta Vasaras
saulgriežu svētkiem.

BĀRBELES PAGASTS

BĀRBELES PARKA ESTRĀDĒ
21. jūnijā plkst. 19.00 vasaras saulgriežu izdarības kopā ar folkloras kopu «Tīrums».
Plkst. 23.00 zaļumballe estrādē, spēlēs Māris un
draugi. Ieeja bez maksas.
BĀRBELES BIBLIOTĒKĀ
Līdz 29. jūnijam literatūras un floristikas izstāde
«Gadalaiku ritmā – Vasaras kalnā Saulgrieži».

KURMENES PAGASTS

KURMENES PARKA ESTRĀDĒ
21. jūnijā plkst. 21.00 vasaras Saulgriežu ielīgošana. Saulrietā degsim ugunskuru, dziedāsim un
dancosim kopā ar Dārtu un Kati Dravām.

2019. gada jūnijs

29. jūnijā Pēterdienas svinības.
Plkst. 14.00 ieskaņas koncerts.
Plkst. 16.00 dievkalpojums.
Plkst. 20.00 grupas «Baritoni» koncerts.
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu «Zelta kniede»
un «SkaņaV» dīdžejiem. Ieejas maksa uz vakara
programmu 3.00 eiro.
ATPŪTAS VIETĀ «LUTAUŠI»
16. jūnijā plkst. 13.00 Mazo mākslinieku koncerts. Piedalās TDK «Kadiķītis», TDK «Tūdaliņš»,
Latvijas Radio bērnu vokālais ansamblis «Dzeguzīte». Ieeja – ziedojumi.
KURMENES BIBLIOTĒKĀ
Līdz 25. jūnijam tematiska izstāde «Līgo Jāni».

VALLES PAGASTS

TAURKALNES BIBLIOTĒKĀ
Līdz 28. jūnijam tematiskā izstāde «Līgo mana
Jāņu diena!».

SKAISTKALNES PAGASTS

SKAISTKALNES ESTRĀDĒ
23. jūnijā plkst. 10.00 Skaistkalnes senioru Jāņu
sveikšana kopā ar pūtēju orķestri «Skaistkalne».
PIE SKAISTKALNES TAUTAS NAMA
21. jūnijā plkst. 19.00 Saulgrieži kopā ar pašdarbnieku kolektīviem, tautasdziesmu dziedāšana
pie ugunskura ar Raiti Sirmani.
SKAISTKALNES TAUTAS NAMĀ
15. jūnijā plkst. 23.00 vasaras balle, kopā ar muzikantiem «Rolise». Ieejas maksa 3 eiro.
SKAISTKALNES BIBLIOTĒKĀ
Līdz 25. jūnijam tematiska izstāde «Nāc nākdama Līgo diena...».

STELPES PAGASTS

STELPES ESTRĀDĒ
15. jūnijā plkst. 22.00 Stelpes estrādē diskotēka
kopā ar DJ Andreju. Ieejas maksa 2.00 eiro.
23. jūnijā plkst. 19.00 Stelpes estrādē koncerts
«Līgo Stelpē», piedalās amatiermākslas kolektīvi.
Plkst. 23.00 balle kopā ar leļļu teātra «TIMS»
dziedošajiem aktieriem Juri un Zigurdu. Ieeja
bez maksas.

Vecumnieku luterāņu draudze
rīko KAPU SVĒTKUS
29. jūnijā
Plkst. 10.00 Kāravu kapos
Plkst. 11.00 Ķēkutu kapos
Plkst. 13.00 Steņģu kapos
Plkst. 14.00 Ānītes kapos
Plkst. 15.30 Ķeiru kapos
6. jūlijā
Plkst. 10.00 Siliņu kapos
Plkst. 11.00 Priedeskroga kapos
Plkst. 12.00 Lejzemnieku kapos
Plkst. 13.00 Griķu kapos
Plkst. 14.30 Rešnenieku kapos
7. jūlijā
Plkst. 10.00 Vecumnieku baznīcas kapos
Plkst. 11.30 Katrīnas kapos
Plkst. 12.30 Klīvu kapos

ROMAS KATOĻU KAPU SVĒTKI
Skaistkalnes, Kurmenes, Vecumnieku, Valles draudzēs.
6. jūlijs
Murmuižas kapos (Mazzlaves pag., Sv. Mise) plkst. 15.00
13. jūlijs
Krusas kapos (Skaistkalnes pag.) plkst. 11.00
Urliķu kapos (Kurmenes pag., «Gvarde», Sv. Mise) plkst. 14.00
Spundes kapos (Kurmenes pag. «Gvarde», Sv. Mise) plkst. 16.00
20. jūlijs
Cepurnieku kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise) plkst. 11.00
Valles kapos (Sv. Mise) plkst. 16.00
21. jūlijs
Vecumnieku kapos (Sv. Mise) plkst. 18.00
27. jūlijs
Verpeļu kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise) plkst. 12.00
Sietiņu kapos (Kurmenes pag., Sv. Mise) plkst. 14.00
Baļčiņu kapos (Kurmenes pag.) plkst. 16.00
17. augusts
Kurmenes kapos (Sv. Mise) plkst. 16.00
31. augusts
Skaistkalnes Jaunajos kapos plkst. 14.00
Vaiču kapos (Skaistkalnes pag.) plkst. 16.00

Jautājiet – mēs atbildēsim!

Saņemt atbildes uz sev interesējošiem
jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības
darbu varat, sūtot jautājumus: elektroniski –
ieva.pankrate@vecumnieki.lv;
alise.barkauska@vecumnieki.lv;
alise.dreimane@vecumnieki.lv
vai pa pastu –
Sabiedrisko attiecību nodaļai, Rīgas ielā
29, Vecumniekos, LV-3933.
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