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Aicina iesniegt
priekšlikumus
15. maijā notika finanšu
komitejas sēde, kurā tika
skatīts jautājums par
SIA «Mūsu saimnieks»
ūdensapgādes un
kanalizācijas tarifu.
SIA «Mūsu saimnieks»
valdes loceklis Ivars Staškevičs Vecumnieku novada domē
iesniedza pieteikumu par izmaiņām ūdenssaimniecības
tarifos, kur ūdensapgādes tarifs samazinās par 0,01 eiro
centiem, bet kanalizācijas tarifs palielinās par 0,11 eiro
centiem. Finanšu komitejā atkārtoti tika skatīta tarifu izmaiņu nepieciešamība, tas izraisīja asas diskusijas deputātu vidū. Tarifu izmaiņu pamatojums ir atspoguļots aprēķinos.
I. Staškevičs aicina pakalpojuma saņēmējus iesniegt
ieteikumus un priekšlikumus
sakarā ar tarifu projektu. Tos
var iesniegt 15 dienu laikā
no informācijas publicēšanas
dienas.
Iesniegšanas vietas:
• e-pasts: mususaimnieks@
vecumnieki.lv
• SIA «Mūsu saimnieks»
kantorī vai sūtīt pa pastu: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
• Vecumnieku novada Domē, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Sīkāk ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu projekta
aprēķinu var apskatīt Vecumnieku novada mājaslapā.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Foto no https://www.cbc.ca

Sveic novada olimpiāžu
uzvarētājus un viņu pedagogus

Vecumnieku novada izglītojamie, kuri saņēmuši augstākos vērtējumus mācību priekšmetu olimpiādēs, un viņu pedagogi.
Foto – Ieva Pankrate
16. maijā Vecumnieku
tautas namā tika sumināti
74 skolēni, kuri mācību
priekšmetu olimpiādēs ir
ieguvuši godpilnās vietas
un atzinības, kā arī 45
pedagogi, kuri palīdzēja
skolēniem sasniegt tik
labus rezultātus.
Tēma «eksperiments un
drosme» šī gada olimpiāžu uzvarētājiem tika pasniegta kā
iedrošinājums nākamajiem izaicinājumiem. Ar profesora Marģera demonstrētajiem skaļajiem, spriedzes pilnajiem un
bīstamajiem eksperimentiem,
auditorijai tika parādīts un pastāstīts daudz jauna un interesanta. Kas var būt labāks par
gāzētu tomātu sulu, gāzētu
frikadeļu zupu vai arī gāzētu
zobu pastu? Protams, sausais
ledus –79o pēc celsija un mērglāze, jo eksperiments bez mērglāzes nemaz nevar sākties.
Ar dūmiem, uguni un ska-

ļiem blīkšķiem visi eksperimenti tika veiksmīgi aizvadīti
bez starpgadījumiem. Profesors Marģers, Vecumnieku
tautas nama vadītāja Jana Juste, kas iejutās asistentes lomā,
un novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals pasniedza diplomus un atzinības
par sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs.
Vislielākais laureātu skaits
bija Vecumnieku vidusskolā –
43 skolēni un 23 pedagogi,
Skaistkalnes vidusskolā – 13
skolēni un 9 pedagogi, Misas
vidusskolā – 11 skolēni un 7 pedagogi, Stelpes pamatskolā – 5
skolēni un 3 pedagogi, Valles
vidusskolā – 2 skolēni un 3
pedagogi.
Īpaši gribas atzīmēt novada skolu talantīgākos izglītojamos, kuri piedalījušies vairākās olimpiādēs:
• Vecumnieku vidusskolas
skolnieces Anniju Tamani,
Anniju Kuzmu, Daci Gasūni;

• Misas vidusskolas skolnieci Anastasiju Paulu;
• Valles vidusskolas skolnieci Lolitu Griškeviču;
• Skaistkalnes vidusskolas
skolnieci Leldi Folkmani;
• Stelpes pamatskolas skolēnu Dāgu Neliusu.
Uz valsts mācību priekšmetu olimpiādēm šogad tika
uzaicināti:
• Annija Kuzma, Vecumnieku vsk. – valsts vēstures olimpiāde, ieguva 2. pakāpes diplomu;
• Lelde Folkmane, Skaistkalnes vsk. – valsts latviešu
valodas olimpiāde;
• Dace Gasūne, Vecumnieku vsk. – valsts latviešu valodas
un ekonomikas olimpiādes;
• Arturs Jankovičs, Skaistkalnes vsk. – valsts matemātikas olimpiāde;
• Kristers Kļaviņš, Vecumnieku vsk. – valsts ģeogrāfijas
olimpiāde;
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Darbīga ikdiena
B

eidzot esam sagaidījuši
vasaru ar sauli, ceriņu un
tikko pļautas zāles smaržu. Bet,
priecājoties par vasaras iestāšanos, nevaram aizmirst par ikdienas pienākumiem un darbiem.
Novadā darba vienmēr ir
daudz, bet lēnām, soli pa solim,
tas iet uz priekšu. Vēl joprojām
turpinās remontdarbi vairākās
vietās, piemēram, Tūrisma informācijas punktā, kur norit vēl
daži remotdarbi. Varu teikt, ka
aprīkojums jau ir pasūtīts un
tuvakajā laikā TIP telpas varēs
apdzīvot. Tiek gatavoti iepirkumi
ieplānotajiem remonta darbiem
Bārbeles tautas namā, Bauskas
ielā 5 dzīvojamās mājas tualetēm un Skaistkalnē daudzīvokļu mājas notekām, kā arī citiem
labiekārtošanas darbiem.
Novada ceļi vienmēr ir bijusi sāpīga tēma ikvienam. Šobrīd ceļi ir nogreiderēti un atputekļoti visos pagastos, kur
tas bija ieplānots. Ir uzsākta arī
ceļu šķembošana un SIA «Jaunolis» ir uzsācis arī asfalta bedrīšu «aizlāpīšanu». Testēšanas
režīmā ir uzsākta arī grāvju
rakšana Vecumnieku pagastā
vecajā Rīgas ceļā B2.
Lai mazinātu atkritumus un
izmaksas iedzīvotājiem, šogad
tika veiktas divas akcijas –
elektropreču akcija, kur tika
savākts vairāk par 40 tonnām,
un stikla iepakojuma akcija, kurā mūsu novadā tika savāktas
11,31 tonnas. Iedzīvotāji no
Valles, Bārbeles, Kurmenes un
Vecumnieku pagastiem nopelnīja dāvanu kartes. Paldies iedzīvotājiem par atsaucību!

Uz šo brīdi ar atkritumu
apsaimniekotājiem ir noslēgti
1302 līgumi. Lūdzam iedzīvotājus, kuri līdz šim nav noslēguši līgumu par atkritumu izvešanu, to izdarīt.
Mums ir liels prieks un gandarījums par pūtēju orķestri
«Draugi», kurš pārstāvēja Vecumnieku novadu, muzicējot
Vilareal pilsētā Spānijā. Divas
dienas Misā notika amatierteātru skate, kurā kolektīvi tika
novērtēti augstā līmenī. Mūs
priecējuši arī citi kultūras pasākumi, kurus organizē mūsu
novada uzņēmēji – Ausekļu
dzirnavās un mūzikas festivāls
«Āboļdārzs». Pie durvīm jau
klauvē mācību gada noslēgums
skolās, paldies skolēniem, kuri piedalījušies mācību priekšmetu olimpiādēs novada, reģiona un valsts līmenī un ir
guvuši atzinīgus sasniegumus.
ik pat daudz pozitīvu un
emocijām bagātu notikumu mums vēl ir priekšā. Pavisam drīz, 1. jūnijā, tiksimies
6. novada Dziesmu un deju
svētkos, kā arī Liliju svētkos,
Pēterdienas pasākumā, Kanepenē un daudzos citos mūsu
novada pasākumos.
Lai vasaras saplānotie plāni piepildās! Saulainu, priecīgu un radošu vasaru!

T

Aiga
Saldābola,
Vecumnieku
novada
domes
izpilddirektore
5. jūnijā no plkst. 9.00
pie Vecumnieku
tautas nama
būs mobilais autobuss,
kur bez maksas pieņems
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti –
bērnu alergologs/
pneimonologs
un oftalmologs.
Iepriekš obligāti pierakstīties
pa tālr. 63976143.
Aija Jurova,
ģimenes ārste

Iedzīvotāju viedokļa
noskaidrošana par administratīvi
teritoriālo reformu
Lai noskaidrotu Vecumnieku novada iedzīvotāju viedokli par Vides aizsardzības
un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto administratīvi teritoriālās reformas projektu, Vecumnieku novada Dome organizēs publisko
apspriešanu ar mērķi noskaidrot novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Vecumnieku novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām.
Aprīļa informatīvajā izdevumā «Vecumnieku Novada
Ziņas» informējām, ka maijā
iedzīvotājiem būs iespēja paust
viedokli anketā par administratīvi teritoriālo reformu, ko
izstrādājusi VARAM. Sakarā ar
VARAM ministra Jura Pūces
lēmumu apturēt Ikšķiles un
Jelgavas novados iecerēto iedzīvotāju aptauju nolikumus
un paužot neapmierinātību par
pašvaldību pašiniciatīvu iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā,
Vecumnieku novada iedzīvotāju viedokļa apzināšana tika
atlikta.
Aptauju plānots veikt jūnijā, kad būs vienots viedoklis
ar Latvijas pašvaldību savienības kopēju viedokli leģitīmu
iedzīvotāju aptauju veikšanai
pašvaldībās jautājumā par administratīvi teritoriālo reformu.

Vecumnieku novada Domes deputāti saņēmuši uzaicinājumu no VARAM biroja uz
tikšanos ar ministru Juri Pūci
12. jūnijā Bauskā, kurā piedalīsies arī deputāti no Bauskas,
Iecavas, Rundāles novadiem.
Iedzīvotājiem tikšanās ar VARAM pārstāvjiem katrā novadā notiks tad, kad beigsies ministra vizītes 35 projekta iezīmētajos novadu centros.
Lai līdz šai tikšanās reizei
Bauskā kaut daļēji noskaidrotu iedzīvotāju viedokli, Vecumnieku novada Dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar
novada deputātiem Vecumniekos, Vallē un Skaistkalnē.
Vecumniekos – 11.06.
plkst. 19 00;
Skaistkalnē – 07.06. plkst.
19.00;
Vallē – 06.06. plkst. 19. 00.
Pārējo pagastu iedzīvotājiem tiks nodrošināta nokļūšana šajās sanāksmēs. Stelpes
pagastam, Misai, Beibežiem Vecumniekos; Bārbeles pagastam – Skaistkalnē; Kurmenes pagastam – Vallē. Lūdzam
sekot līdzi informācijai par
tikšanās laikiem un autobusu
atiešanas laikiem uz šīm sanāksmēm pagastu pārvaldēs
un Vecumnieku novada elektroniskajos saziņas līdzekļos.
Sabiedrisko attiecību
nodaļa

Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs
Guntis Kalniņš
iedzīvotājus pieņems:
6. jūnijā no plkst. 10:00-12:00 Valles pagasta pārvaldē;
13. jūnijā no plkst. 10:00-12:00 Bārbeles pagasta pārvaldē;
14. jūnijā no plkst. 10:00-12:00 Skaistkalnes pagasta
pārvaldē;
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:
13. jūnijā plkst. 14:00-17:00 Skaistkalnes pagasta pārvaldē;
20. jūnijā plkst. 14:00-17:00 Taurkalnes pagasta bibliotēkā.
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Draudzīgi norisinājusies Leišmalītes
maršruta sakopšanas talka
Skaistkalnē, pie atpūtas
vietas «Krastmalas»,
17. maijā pulcējās aptuveni
15 cilvēku, lai sakoptu
iezīmēto Leišmalītes
maršrutu.
Tā kā sakopjamā teritorija
nebija tik liela, tad galvenie pienākumi tika uzticēti vīriešu
kārtas pārstāvjiem, kuri pļāva
zāli, zāģēja vecos zarus un atzīmēja Leišmalītes maršrutu.

Daži piedalās
pirmo reizi

Ņemot vērā, ka daži no talkas dalībniekiem tur atradās
pirmoreiz, tad zemnieku saimniecības «Upescelmiņi» īpašniece Eleonora Maisaka, kura
dažkārt vada ekskursijas cilvēkiem un stāsta par Skaistkalnes iespaidīgajām karsta
kritenēm, iepazīstināja talkas
dalībniekus ar tuvāko apkārtni, pastāstīja interesantus atgadījumus un stāstus, piemēram, kā veidojušās karsta kritenes, kādi brīnumi ciema iedzīvotājiem bija jāpieredz, kā
arī iepazīstināja ar ģipša atsegumiem. Jāmin, ka otrpus
upei – Lietuvas pusē, atrodas
Velnala. Tiem, kuri tūrisma
maršrutu izbaudīs laivojot,

Talcinieki attīrot upes krastmalu.
būs iespēja iegriezties arī
tur.

Pēc labi padarīta
darba – atpūta

Leišmalītes maršruta sakopšana veicās raiti. Talkas
dalībniekus Skaistkalnes pagasta bibliotēkas āra terasē
sagaidīja silta zupa un pīrāgi –

Foto – Alise Barkauska
kā atalgojums par paveikto
darbu. Tur brīvā gaisotnē notika draudzīgas sarunas, un ikviens bija apmierināts ar kopīgo laika pavadīšanu un paveikto darbu.

Par Leišmalītes projektu

Iedvesmojoties no fonda
«1836» un Imanta Ziedoņa

muzeja veidotā Latvijas apceļošanas gājiena, Leišmalītes
pašvaldības ir uzsākušas darbu pie jauna, pastāvīga pārgājiena tūrisma ceļa izveides.
Leišmalītes projekts vijas
pa pierobežu cauri visam Vecumnieku novadam. Maršruts
tiek pārņemts no Neretas novada pie Viesītes upes ietekas
Mēmelē un noslēdzas Ānmēmeles parkā Skaistkalnes pagastā. Šo maršrutu var mērot
divejādi - gan tradicionālā
veidā ejot kājām pa ceļu
(V1003 un V1020), gan laivojot pa Mēmeli. Kājām ejot ir
iespēja izbaudīt Zemgales līdzenumus, iepazīt Kurmenes
un Skaistkalnes apskates objektus, kā arī pārbaudīt cik no
svēteļiem ir atgriezušies šogad mājās, jo ceļa posmā ir
saskaitāmas daudzas stārķu
ligzdas. Tikpat veiksmīgi šo
maršrutu var mērot sēžot laivā, iepazīstot apkārtni no cita
skatu punkta. Upes malā iekārtotas daudzas atpūtas vietas ar dažādām izklaides iespējām, kā arī ierīkotas pieturvietas, lai iepazītu Kurmeni
un Skaistkalni.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Stikla šķiratlonā» sašķirota 11,31 tonna stikla
Ir noslēdzies Vislatvijas
«Stikla šķiratlons»
Vecumnieku novadā, kura
laikā no iedzīvotājiem viņu
dzīvesvietās pieņēma
izlietoto un nevajadzīgo
stikla iepakojumu.
Vecumnieku novadā Vislatvijas «Stikla šķiratlonam»
pieteicās 41 dalībnieks, kuri
sašķirojuši un pārstrādei nodevuši rekordlielu stikla iepakojuma apjomu – 11,31 tonnu.

Saņems dāvanas un
dāvanu kartes

Katrā pašvaldībā, kas piedalās «Stikla šķiratlonā», starp
akcijai pieteiktajām adresēm,
tiek izlozētas veikalu «top!»
dāvanas 20 eiro vērtībā. Savu-

kārt, dāvanu karti 30 eiro vērtībā saņem tas dalībnieks, kurš
konkrētajā pašvaldībā ir sašķirojis un nodevis visvairāk stikla pudeļu un burku (kg). Stikla
taras izvešanas laikā arī Vecumnieku novadā visas pieteiktās adreses tika automātiski reģistrēta dalībai loterijā.
Vislielāko daudzumu, proti,
aptuveni 710 kilogramus tukšās
taras, Vecumnieku novadā sašķiroja un akcijas ietvaros nodeva Andris, kurš saņems veikalu «top!» dāvanu karti 30
eiro vērtībā.
Savukārt veikalu «top!»
dāvanu kartes 20 eiro vērtībā
izlozes rezultātā saņems Andrejs, Silvija un Reinis. Ar dāvanu karšu saņēmējiem sazināsimies individuāli.

Pagaidām
lielākais apjoms

Starp pašvaldībām, kurās
jau norisinājies «Stikla šķiratlons», Vecumnieku novada iedzīvotāji pagaidām sašķirojuši lielāko apjomu nevajadzīgās stikla taras un pretendē uz
«Latvijas Zaļā punkta» Vislatvijas šķiratlona treniņu kopā
ar treneri Viktoriju.
SIA «Eco Baltia vide» pateicas Vecumnieku novada iedzīvotājiem par aktīvo dalību
projektā un kopīgi paveiktajiem zaļajiem darbiem.

Aicina piedalīties
visas pašvaldības

Vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA «Eco Baltia vide»
sadarbībā ar AS «Latvijas Za-

ļais punkts» un veikaliem «top!»
organizē Vislatvijas «Stikla šķiratlonu» pašvaldībās. Projektā
visa gada garumā ir aicināta
piedalīties ikviena Latvijas pašvaldība, lai tās iedzīvotāji varētu pieteikt bez maksas stikla
taras savākšanu savā adresē, ko
veiks SIA «Eco Baltia vide».
Savu dalību Vislatvijas «Stikla šķiratlonā» pieteikušas jau
20 pašvaldības: Tērvete, Vecumnieki, Salaspils, Sigulda,
Bauska, Olaine, Babīte, Lielvārde, Jēkabpils, Krustpils,
Līvāni, Saldus, Brocēni, Garkalne, Ludza, Durbe, Madona,
Riebiņi, Rēzekne un Ādaži.
Daiga Buča,
Sabiedrisko attiecību
projektu vadītāja
Eco Baltia grupa
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Iedzīvotāji īstenos 12 projektus
Šā gada aprīlī Vecumnieku
novada dome izsludināja projektu konkursu «Iedzīvotāji
veido savu vidi 2019». Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan
sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu,
kā arī veicināt atbildību par
savas dzīves vides un dzīves
kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā
darbā, attīstot sadarbību starp
vietējo sabiedrību, pašvaldību
un uzņēmējiem.
Kopumā konkursam tika
iesniegti 19 projektu pieteikumi no Vecumnieku novada iedzīvotājiem. Pamatojoties uz
projektu konkursa nolikumu,
vērtēšanas komisija, apsekojot visus pieteiktos projektus,

apstiprināja divpadsmit, līgumi par projekta īstenošanu stājas spēkā no 1. jūnija, bet to realizācija tiks veikta līdz 31. augustam. Kopējais piešķirtais
finansējums no pašvaldības
budžeta ir 9549,00 EUR.

Apstiprinātie projekti

Šogad projektus pieteica
piecu Vecumnieku novada pagastu iedzīvotāji no Kurmenes,
Skaistkalnes, Stelpes, Valles
un Vecumnieku pagastiem.
Vecumnieku pagasta iedzīvotāji iesniedza 11 projektu pieteikumus, no kuriem apstiprināti tika 8 projekti. Vecumniekos tiks īstenoti 5 projekti – Rīgas ielā 31, Rīgas
ielā 27A un Kalna ielā 20 iedzīvotāji pie daudzdzīvokļu
mājām veiks stāvlaukumu un
piebraucamo ceļu labiekārtošanu. Pie Vecumnieku evaņģēliski luteriskās draudzes
baznīcas iecerēts ierīkot bērnu
rotaļu laukumu. Savukārt Vecā ezera krastā pie atpūtnieku

un makšķernieku iecienītā akmens iecerēts atjaunot piebraucamo ceļu un ierīkot atpūtas vietu.
Piebalgās iedzīvotāju darba grupa «Piebalgas 1» plāno
daudzdzīvokļu mājas skursteņu remontu.
Vecumnieku pagasta Griķu kapos iedzīvotāji iecerējuši
atjaunot galvenos vārtus un
zvanu torni, kā arī uzstādīt ziņojuma dēli. Līdzīga iecere ir
arī Valles pagasta iedzīvotājiem – atjaunot Valles un Vasku kapu vārtus.
Beibežos pie 8. mājas un
Kurmenes pagasta «Silmaču»
un «Smaidas» daudzdzīvokļu
māju pagalmos plānots labiekārtot piebraucamo ceļu un
paplašināt stāvlaukumu. Mednieku un makšķernieku biedrība «Nīzere» projekta ietvaros Stelpes pagasta «Lakstīgalās» izveidos nojumi atpūtas
pasākumiem pie dabas.
Skaistkalnes daudzdzīvokļu mājas Rīgas ielā 9a kāpņu

Aicinām pieteikties vasaras nometnēm

Jūlijā un augustā Vecumnieku novada bērniem un jauniešiem, t. sk. no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm, vecumā no 11 – 18 gadiem, tiek
piedāvāta iespēja piedalīties
divās 4 diennakšu bezmaksas
nometnēs, kas tiek īstenotas
ESF projekta «Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku
novadā» Nr. 9.2.4.2/16/I/037.
Nometne «Aktīvais novadnieks» notiks no 22. –
26. jūlijam.
Dalībnieku skaits nometnē – 35 personas. Lai bērnus
motivētu pievērsties fiziskajām aktivitātēm, nometnes ietvaros paredzēti dažādi pasākumi, kas rosinās mērķa grupu uz fizisko aktivitāšu veikšanu ikdienā, tādējādi uzlabojot
savu vispārējo veselības stāvokli. Nodarbību laikā tiks
apgūti dažādi ar fiziskajām

aktivitātēm saistīti vingrinājumi. Nometnes laikā tiks piesaistīti vairāki speciālisti, kuri
bērniem vadīs gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.
Nometne «Veselīgais novadnieks» notiks no 12. –
16. augustam.
Dalībnieku skaits nometnē – 35 personas. Lai veicinātu bērniem veselīgu dzīves
veidu un veselīgus ēšanas paradumus, projekta ietvaros tiek
organizēta vasaras nometne.
Nometnes ietvaros paredzētas
dažādas aktivitātes, kas rosinās mērķa grupu uz veselīga
uztura lietošanu ikdienā, kā
arī veselīga dzīves veida popularizēšanu, savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Nometnes laikā tiks piesaistīti
vairāki speciālisti, kuri bērniem vadīs gan teorētiskās,
gan praktiskās nodarbības.

Nometņu organizēšanu nodrošinās biedrība «Odikozāra».
Nometnes notiks Vecumnieku
pagastā viesu namā «Satekas».
Lai nodrošinātu bērnu un jauniešu nokļūšanu uz/no nometni, tiks nodrošināts pašvaldības
transports.
Informējam, ka katrai nometnei tiks piereģistrētas vairāk kā 35 personas. Priekšroka
tiks dota tiem bērniem un jauniešiem, kas iepriekšējas no-

telpā tiks nomainīti logi un
veikts kosmētiskais remonts.
Projekti tiks īstenoti līdz
31. augustam. Līdz 30. septembrim konkursa komisija
apmeklēs visus īstenotos projektus, tiksies ar grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem, rūpīgi izvērtējot ne
tikai realizētos projektus, bet
arī grupas sadarbību projekta
īstenošanas gaitā. Rezultātā
tiks izvēlēts viens labākais
projekts, kas sekmē vietējās
dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Labākā projekta īstenotājiem
tiks piešķirta naudas balva
500 EUR apmērā. Konkursa
balvu paredzēts izlietot realizētā projekta uzlabošanai. Labākais projekts tiks vērtēts
Zemgales reģiona projektu
vērtēšanā, ko īsteno Pašvaldību apvienības «Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija».
Sagatavoja
Alīna Žukauska,
domes projektu
koordinatore

metnēs (notika 2017. un 2018.
gadā) nav piedalījušies. Sīkāka informācija pieejama, zvanot uz tālr. 63920596.
Pieteikšanās nometnēm notiek elektroniski, aizpildot reģistrācijas formu, kas pieejamas pašvaldības mājas lapā
www.vecumnieki.lv
Dace Šileika
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja –
projektu vadītāja

Izlaidumi
Vecumnieku novada
izglītības iestādēs
Skaistkalnes vidusskolā
9. klases izlaidums 15. jūnijā plkst. 14.00
12. klases izlaidums 15. jūnijā plkst. 18.00
Valles vidusskolā
9. klases izlaidums 15. jūnijā plkst. 16.00
Misas vidusskolā
9. klases izlaidums 15. jūnijā plkst. 19.00
12. klases izlaidums 15. jūnijā plkst. 17.00
Vecumnieku vidusskolā
9. klases izlaidums 15. jūnijā plkst. 16.00
12. klases izlaidums 8. jūnijā plkst. 17.00
Stelpes pamatskolā
9. klases izlaidums 15. jūnijā plkst. 15.00
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Barikāžu dalībnieki saņem apliecības
8. maijā, janvāra notikumu
atmiņu gaisotnē, Vecumnieku pagasta muzejs
sadarbībā ar 1991. gada
barikāžu dalībnieku biedrību
Vecumnieku tautas namā
organizēja barikāžu
dalībnieka statusa
apliecību izsniegšanu.
Šo iespēju izmantoja 30
mūsu novada barikāžu dalībnieki. Šī bija otrā iespēja Vecumnieku novadā, kad barikāžu dalībnieki varēja iegūt barikāžu dalībnieka statusa apliecību. Pirmo apliecību izsniegšanu
organizēja Bārbeles bibliotēka
pagājušā gada novembrī.

Saņem augstāko
apbalvojumu

Savukārt plkst. 14.00 tautas nama zālē pulcējās barikāžu dalībnieki, kurus bija aicinājusi 1991. gada barikāžu biedrība saņemt augstāko apbalvojumu – Pateicības rakstu. No
18 aicinātajiem Pateicības rakstus saņemt ieradās 8 novada
barikāžu dalībnieki. Tie, kuri

R. Zaļais un R. Ražuks pasniedza pateicības rakstus.
Foto – Ieva Pankrate
neieradās pēc apbalvojuma, tos
var saņemt personīgi 1991. gada barikāžu biedrībā, Rīgā,
Krāmu ielā 3, tālr. 67213525.
Pateicības rakstus pasniedza 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valdes
priekšsēdētājs Renārs Zaļais
un biedrības valdes loceklis,
bijušais Latvijas Tautas fron-

tes vadītājs Romualds Ražuks.
Klātesošos uzrunāja Vecumnieku novada izpilddirektore Aiga Saldābola, atzīstot,
ka tajā laikā mēs bijām aktīvāki un vienotāki, iestājāmies
par to, lai esam neatkarīgi un
brīvi. «Paldies, ka jūs ar kailām rokām, dziesmām, labām
domām un lūgsnām to pavei-

cāt», pateicās A. Saldābola.
Romualds Ražuks, atminoties 1991. gada barikāžu laiku,
atzīst: «Jūs bijāt tajā vietā un
laikā, kur Latvijai bija ļoti nepieciešams. Tā bija liela drosme un pašupurēšanās». Viņš
uzsvēra, ka svarīgi ir atminēties šo vēsturisko laiku, jo tā
bija nevardarbīga cīņa bez ieročiem, kurā tika atjaunota
mūsu valsts neatkarība. «Pateicības raksti nav tikai konkrētam cilvēkam, bet visai viņa dzimtai, lai atgādinātu, ka
dzimtā ir kāds, kurš nosargāja
Latvijas valsti. Stāstiet bērniem un mazbērniem par barikādēm!», aicināja bijušais
Tautas frontes vadītājs.
Renārs Zaļais aicināja
klātesošos barikāžu dalībniekus nodot savus atmiņu stāstus un jebkādas tā laika liecības 1991. gada barikāžu muzejam un saviem vietējiem
muzejiem. Katrs teikums un
katra fotogrāfija ir svarīga
vēstures liecība.
Rita Kovala,
Vecumnieku muzeja vadītāja

Naivi aizvadīts minifestivāls «Āboļdārzs»
Bārbeles pagastā,
Vecumnieku novadā, ar
slīpā rokrakstā rakstītām
lietus lāsēm 11. maijā
izskanēja Jēkaba Nīmaņa
komponētās un JRT aktieru
sarakstītās dziesmas par
mīlestību.

Jau trešo gadu otrajā maija
sestdienā, cenšoties trāpīt uz
ābeļu ziedēšanas laiku, senā
Gaismas ābeļdārzā norisinājās
naivais minifestivāls «Āboļdārzs».
Kas neļāva man pateikt, ka
esmu iemīlējies? «Cik skaisti
snieg,» – vien teicu sakautrējies un citām leģendārām frāzēm un par klasiku kļuvušajām dziesmām, sen baseni rokā neturējušais Andris Keišs,
Jēkabs Nīmanis, Varis Piņķis,
Artūrs Bērziņš atzīmēja albuma «Dziesmas par mīlestību»
10 gadu jubileju, kuru papildināja Vilis Daudziņš, lasot ar
mūziku neapdarināto dzeju.
Unikālā, liriskā un teatriāli intriģējošā atmosfērā ievilka
klausītājus arī Alinas Orlovas

Visas dienas garumā apmeklētāji piedalījās dažādās interesantās aktivitātēs, īpašu gaisotni radīja mūziķu uzstāšanās.
Foto – Valters Feldmanis
unikālā balss un mūzika. Alina apbūra arī viņas mūzikas
jaunatklājējus.

Interesanti gan lieliem,
gan maziem

Minifestivālu atklāja Viļa
Daudziņa Zemgales novada
dzejnieku dzejas izlases lasījumi, kurus papildināja dzejniece Brigita Kārkliņa un Ieva Rūtentāle ar flautas impro-

vizāciju. Seno Dārzu piepildīja arī muzikālā apvienība
«Svīres», «The Chairs», «Ineses Bērziņas quatro», «Smart
Casual», Guntas Tomsones
ugunsšovs, DJ Nina Elektrichka.
«Radi Vidi» komanda bērnus vadīja kosmosā un pārvērta par princesēm, Ilze Tigule
no dakšām un karotēm līdzēja
veidot skaistus vēja zvanus,

bērni un pieaugušie bērni varēja izaicināt sevi kļūt par
kendamas un radiovadāmo
modeļu čempioniem un brīnīties par Alda Kalniņa Zilu
Brīnumu fizikas šovu.
Īpašā tējas ceremonijā Jurijs Podusovs pasniedza āboļdziedu un citu šī gada saaugušo pumpuru tēju.
Atgūt možumu palīdzēja
Zemgales sēta «Everti» ar klūgu masāžu, ar senā rotlējēja
amatu varēja iepazīties pie rotu studijas «Sudraba Pīlādzis».
Zvaigzne, saule, mēness,
Tu, visur Tevi meklēju. Ceram, ka reizi gadā Āboļdārzā
viņu var atrast. Tikmēr – lai
koši un uz tikšanos citos notikumos!
Minifestivālu atbalstīja Vecumnieku novada dome, «Keefa Simply Food», kafejnīca
«Sēdnīca», SIA «Ābolis»,
«M50» dizainbārs, «Slackline»
un «Banana Chill», Bauskas
kultūras centrs.
Kārlis Ulmanis,
festivāla
organizators
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Spānija «Draugu» acīm
Jauniešu simfoniskais orķestris «Draugi» 20 gadu jubilejas koncertu ciklu «Draugu
acīm» enerģiski un jaudīgi
aizsāka Latvijā ar koncertiem
Vallē, Baldonē un Vecumniekos, lai pēc tam dotos ceļojumā uz Spāniju un ar savu koncertprogrammu iepriecinātu
klausītājus Vilareal pilsētā un
VIII Starptautiskā mūzikas
festivāla «Costa Barcelona
Music Festival 2019» norises
vietā Kalejā.

Sirsnīgā sagaidīšana

Gaidītais ceļojums sākās
saulainā 27. aprīļa agrā rītā,
kad ar somām, instrumentiem
un koncerttērpiem pārpildītais
57 vietu autobuss izbrauca no
Vecumniekiem. Šķērsojot Lietuvu, Poliju, Vāciju un Franciju, pēc 3000 km garā ceļa, noguruši, bet laimīgi, «Draugi»
30. aprīļa pusdienas laikā ieradās Vilarealā – pilsētā, kura
atrodas Valensijas ziemeļos. Tur
savu orķestri sagaidīja bijusī
orķestra čelliste Ieva Lavrinoviča, kura jau divus gadus dzīvo šajā pilsētā. Ieturot ātras
pusdienas un nobaudot kādu
Spānijas augli, orķestranti devās uz mēģinājumu pilsētas
«Caixa Rual» koncertzālē. Šis
bija īpaši atbildīgs koncerts,
jo jauniešu orķestri no Latvijas gaidīja ne tikai vietējie
klausītāji, bet arī Vilareal pilsētas Dome, kur pēc protokola
tika rīkota orķestra dalībnieku,
skolotāju un Vecumnieku pārstāvju tikšanās. Pilsētas Domes
priekšsēdētāja vietnieks Haviers
Očando un jauniešu domes
priekšsēdētāja Hemma Hila
sirsnīgi sveicināja mūs savā
pilsētā un teica, ka, izmantojot
internetu, ir cītīgi iepazinušies
ar Baldones un Vecumnieku
novada atrašanās vietu, kultūru un citiem notikumiem. Orķestri «Draugi» uzrunāja arī
diriģents Joseps Gils, kurš ir
dzimis šajā pilsētā un iepazinis orķestri, būdams Latvijā.
Apbrīnodams mūsu bērnu un
jauniešu aizrautīgo un profesionālo spēlēšanu, viņš bija iniciators šī koncerta organizēšanā.
Pēc pieņemšanas bijām priecīgi pasniegt un saņemt dāvanas.

Aplausi nerimst

Klausītāji koncertu uzņē-

Orķestris «Draugi» pie Barselonas Nacionālā mākslas muzeja.
ma ar sajūsmu un skaļiem bravo
saucieniem. Īpaši tika uzgavilēts diriģentam Josepam Gilam
pēc viņa nodiriģētā E. Īgenbergas «Valša» un «I’ve Got You»
ar Ievas Lavrinovičas solo. Aplausi nerima arī pēc E. Valdteifeļa skaņdarba «Spānija». Diriģente Solvita Loka pēc koncerta
dalījās iespaidos: «Josepa Gila profesionalitāte, orķestrantu jauniegūtā pieredze un aizrautība cēla mūs spārnos! Bija
tik patīkami dzirdēt atzinību
mūsu kopīgajam darbam. Neviltots bija spāņu diriģenta
pārsteigums par to, ka vietā ar
tik salīdzinoši mazu iedzīvotāju skaitu var darboties tāda līmeņa simfoniskais orķestris».

Festivāla priekšnesums –
spilgts un iespaidīgs

1. maija rītā orķestris devās ceļā uz mūzikas festivāla
vietu – Kaleju, kas atrodas apmēram 30 km attālumā no Barselonas. Pa ceļam, vērojot Spānijas kalnus, palmas, piestājot
skaistajā Peniskolas pilsētā, kur
Vidusjūras apskalota paceļas
Peniskolas pils. Pirms atbildīgās festivāla dienas orķestrantiem bija iespēja kaut nedaudz
iepazīt vēsturiski un arhitektoniski iespaidīgo, skaisto Barselonu. Ekskursijas kulminācija bija izgaismotās muzikālās strūklakas naksnīgajā pilsētā, kur mūs uzlādēja ūdens,
gaismas un mūzikas sinerģija.
Kaleju apskalo Vidusjūra

un ieskauj kalni, kas šajā pilsētā rada īpašu noskaņu. Festivāls
«Costa Barcelona Music Festival 2019» norisinājās divas
dienas – 7., 8. maijā. Tajā piedalījās kolektīvi no Francijas,
Rumānijas, Itālijas, Luksemburgas u. c. Pārsteigums bija satikt sieviešu kori «Engure» no
Latvijas. Koncerti notika pilsētas katedrālē. Sadzīvojot ar
neaptveramo katedrāles akustiku, orķestra «Draugi» priekšnesums bija spilgts un iespaidīgs. Īpašas klausītāju ovācijas
izpelnījās saksofonistes Annas
Jaunzemes solo E. Marikones
skaņdarbā «Reiz Rietumos».

Interesants mājupceļš

Orķestra vadītāji, plānojot
koncertturneju, bija īpaši parūpējušies, lai arī mājupceļš būtu
interesants un iespaidiem bagāts. «Draugu» acis piedzīvoja
dārgo un košo Monako, romantisko Itāliju, iespaidīgos Šveices kalnus, mazo Lihtenšteinu.
Parasti, organizējot skolas
mācību darbu, ļoti pievēršam
uzmanību, lai audzēkņi nekavētu stundas. Šī brauciena dēļ
orķestra mūziķi skolu neapmeklēja piecas darba dienas.
Jā, viņi nokavēja vairākas mācību stundas, taču ieguva tik
daudz! Piedzīvotais, pārdzīvotais, jauni iespaidi – tas viss
ir neatņemama vērtība, kas ir
bagātinājusi katru mūziķi!
Arī orķestra diriģente Solvita Loka to apstiprina: «Pus-

Foto – Iveta Lavrinoviča
dienas Šveices Alpu kalnu pārejā mēs neaizmirsīsim nekad.
Tāpat kā Vidusjūras zili zaļo
krāsu. Mūsu ceļojums vijās caur
tik dažādām valstīm, mums
bija iespēja dzirdēt tik dažādas valodu nianses un satikt
atšķirīgus cilvēkus. Šis brauciens un daudzkrāsainie iespaidi ir neaizmirstami!»
Lai arī ilgais brauciens autobusā ir nogurdinošs un nav
viegls, orķestris visu uztvēra ar
gaišu pozitīvismu un prieku.
Lielu paldies saku saviem kolēģiem – skolotājiem, kas bija
līdzās katru mirkli, gan koncertos, gan pārbraucienos, gan
visos sadzīviskajos notikums –
orķestra vadītājiem: Solvitai Lokai un Aigaram Dziļumam un
skolotājai Dacei Rozenbergai.
Protams, brauciens tik lielam kolektīvam nav lēts, lai
arī orķestra bērni un jaunieši
bija gan pieticīgi, gan pacietīgi.
Milzīgu paldies saku audzēkņu
vecākiem, kas šo sapni pārvērta realitātē, kas saprata un novērtēja un dega par ideju kopā
ar orķestri. Paldies arī organizācijām un uzņēmējiem, kas ticēja mūsu mērķim un atbalstīja
jauniešus – Vecumnieku un Baldones novada domēm, biedrībai «Mūzikas Baltā Pils», biedrībai «Latvijai un Vecumniekiem», SIA «Florabalt», SIA
«PBR» un SIA «Panoramic».
Iveta Lavrinoviča,
Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolas direktore
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Skolēnu dziesmu un deju svētkos
«Pavasaris Šēnbergā» liels dalībnieku skaits
Tradicionālie skolēnu
dziesmu un deju svētki
«Pavasaris Šēnbergā»
norisinājās 8. maijā. Arī
šogad, tāpat kā pērn, laiks
priecēja ikvienu – estrāde
bija saules apspīdēta, gaisā
virmoja ievas ziedu smarža.
Uz svētkiem bija ieradušies ciemiņi kuplā pulkā – apmēram 250 dalībnieku no Biržu pamatskolas, Radvilišķu skolas, Berzu proģimnāzijas Lietuvā, Īslīces, Stelpes un Valles
pamatskolām, Vecumnieku, Garkalnes un Iecavas vidusskolām. Jaunie dejotāji un dziedātāji atdzīvināja Skaistkalnes
estrādi. Nu tā ir iedejota un
iedziedāta, tāpēc varam sākt
gaidīt nākamos dančus un
koncertus!

Svētkus tradicionāli
iesāk ar svētku gājienu

Pirms koncerta dalībniekus
priecēja kopējais gājiens, kas
vijās no Skaistkalnes vidusskolas gar Skaistkalnes tautas
namu, augšup kalnā līdz estrādei. Katra skola bija padomājusi kā sevi prezentēs – ar tērpiem, karogiem un saukļiem.
Arī skatītāji iesaistījās gan
gājienā, gan vēroja to no malas, jo gājienam piemita kas
brīnumains. Tas radīja kopības
sajūtu, rotaļīgumu un liela jaudu.

Piedalās aizvien vairāk
dalībnieku

Pasākumu atklāja Skaistkalnes vidusskolas direktore
Svetlana Vāverniece minot,
ka ar katru gadu ir aizvien vai-

Saules apspīdētajā estrādē tika izdejotas ritmiskas tautas dejas un izdziedātas skanīgas dziesmas.
Foto – Alise Barkauska
rāk dalībnieku, kuri piedalās
tradicionālajā pasākumā. Nākošgad apritēs 20 gadi kopš šo
svētku esamības. Pasākums jau
ir kļuvis par sava veida Skaistkalnes logo, ar ko var lepoties
viss Vecumnieku novads. «Sanāciet, sadziediet un sadancojiet!», dalībniekus iedrošina
S. Vāverniece.
Tradicionāli ir ne tikai paši
svētki, bet arī viss to scenārijs,
kass katru gadu ir jaunā tematikā. Ir bijuši dažādi stāsti gan par «Buratino», gan par
«Pelnrušķīti», gan citiem pasaku varoņiem. Pērn akcents
tika likts uz latviešu tautas
dziesmām, taču šogad temati-

ka vijās ap «Zaķīša pirtiņu»,
kur tika izspēlētas dažādas ainiņas. Galvenajās lomās iejutās
skolotājs un teātra entuziasts
Ingus Pavinkšnis, kurš attēloja
zaķu tēvu. Gadu no gada tieši
I. Pavinkšnis ir tas, kurš palīdz
veidot scenāriju, daloties ar
savām idejām. Zaķu māti attēloja Elīna Lapsa, bet zaķubērnus – Skaistkalnes vidusskolas
audzēknes Linda Valaškeviča,
Beāte Kāpiņa, Ramona Vilčinska, Annija Krēgere, Linna
Romaņenkova, Egita Kļaviņa.
Jāmin, ka vislielāko darbu scenārija tapšanā ik gadu iegulda
Skaistkalnes vidusskolas skolotāja Lolita Silakaktiņa. Šo

svētku tapšana parasti ir komandas darbs, jo, lai tie izdotos krāšņi un kvalitatīvi, daudziem ir jāpieliek savas zināšanas skaņošanā, rokdarbos
un daudzās citās jomās.
Bērnu priekšnesumi bija
ļoti dažādi, tie dejoja viens par
otru skaistāk, viens par otru
sparīgāk. Arī izpildītās dziesmas spēja skatītājus uzmundrināt un lika tām dziedāt līdz.
Koncerta noslēgumā S.
Vāverniece pateicās gan ciemiņiem, gan visiem, kas palīdzēja šim pasākuma tapt.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Sveic novada olimpiāžu uzvarētājus un pedagogus

à1. lpp.
• Annija Tamane, Vecumnieku vsk. – valsts ZPD konference,
ieguva 1. pakāpes diplomu.
Starpnovadu olimpiādēs šajā mācību gadā skolēni ieguva:
19 – 1. vietas, 26 – 2. vietas, 23 –
3. vietas un 40 – atzinības, kopā – 108 godalgotas vietas.
Sarīkojumā jaunieši tika aicināti būt drosmīgiem, jo drosme ir došanās nezināmajā par

spīti visām bailēm. Skolas dzīve
un mācību process ir eksperiments, jo vairāk eksperimentē,
jo labāk. Meties iekšā nezināmajā, uzdrošinies un pierādi sevi!
Lai atpūtas un izaicinājumu pilna vasara!
Vija Beļūna,
Izglītības nodaļas vadītāja
Vita Vēvere,
Vecumnieku tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Godalgoto vietu sadalījums pa izglītības iestādēm
2018./2019. m.g.
Izglītības iestāde

1. v.

2. v. 3. v.

Atzinība

Kopā

Stelpes pamatskola

-

1

1

4

6

Misas vidusskola

3

2

1

10

16

Skaistkalnes vidusskola

3

4

4

6

17

Valles vidusskola

-

3

-

-

3

Vecumnieku vidusskola

13

16

17

20

66

Kopā

19

26

23

40

108
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Novada amatierteātru izrādes novērtētas
Nedēļas nogalē Misas
tautas namā varēja baudīt
Vecumnieku novada amatierteātru sešus daudzveidīgus iestudējumus, kurus
vērtēja žūrija. Šogad vērtēja un ieteikumus sniedza
režisori Zigrīda Ezeriņa un
Ģirts Sils.
Arī pirms diviem gadiem
Z. Ezeriņa novada amatierteātru skatē bija kā žūrijas pārstāve un atklāja, ka šoreiz redzētais priecē, jo jūtama izaugsme
un attīstība.
Pēc šajās dienās piedzīvotā, žūrijas pārstāvji atzina, ka
amatierteātru režisori bija atvērti ieteikumiem un uzklausīja dotos padomus. Ģ. Sils atklāja, ka pirmo reizi sastapies
ar to, ka amatierteātra režisors
arī spēlē savā izrādē. Pārstāvja
ieteikums – lai režisori pieaicina kādu profesionāli no malas, kurš novērtētu skatuves
darbu kopumā. Žūrija atzina,
ka viņus pārsteidza aktieru
degsme un talanti. Režisors
Ģirts Sils īpaši atzīmēja amatierteātru «Bārbelīši» un «Kurmene» režisora Ingusa Pavinkšna veikumu, atklājot, ka pirmo
reizi sastapies arī ar gadījumu,
ka nevis profesionāls režisors,
bet talantīgs cilvēks spēj izveidot fantastiskas izrādes. «Patiesībā tā ir viņa degošā sirds,
bezgala lielā mīlestība uz teātri,»
secināja režisore Z. Ezeriņa.

Augstākie vērtējumi

Kurmenes tautas nama
amatierteātra «Kurmene» izrādes «Mazā raganiņa» (autors O. Preislers) režisors Ingus Pavinkšnis saņēma augstāko pakāpi, līdz ar to, tiek
izvirzīts dalībai konkursa otrajā reģionālajā kārtā. Žūrijas
pārstāvji pauda sajūsmu par
muzikālo bērnu izrādi, par
dziedātajām dziesmām, skatuves iekārtojumu un režisora
veikumu.
Šajā reizē tituls «Labākā
sievietes loma» tika piešķirts
Vecumnieku tautas nama amatierteātra režisorei – aktrisei
Vēsmai Petruševicai, par smagu monologa izspēli A. Niedzviedža lugā «Es Tevi negribēju». Žūrijas pārstāvji atzina,
ka sarežģītie monologi tika
lieliski izspēlēti.

Krauklis Abrakss, Mazā raganiņa un raganiņas krustmāte no Kurmenes tautas nama amatierteātra izrādē «Mazā raganiņa».
Foto – Ieva Pankrate
I. Pavinkšnis atminas, ka
jau 2017. gada aprīlī, viesojoties ar «Bārbelīšu» izrādi Kurmenē, sarunā ar tautas nama
vadītāju Sarmīti Ķīsi dzima
ideja atjaunot vietējo amatierteātri. «Ieceri apspriedu ar domubiedru – ilggadīgu amatiermākslas entuziastu un teātra
«Bārbelīši» dalībnieku Uldi
Mantonu, un jau septembrī tikāmies ar Kurmenes teātra interesentu pulciņu, lai sāktu
sezonu. Vēlāk rudenī amatierteātrim pievienojās jauni, talantīgi dalībnieki, paverot jaunas perspektīvas arī repertuāra
izvēlē. 2018. gada nogalē bijām gandarīti un saviļņoti par
kopīgi iestudēto Ziemassvētku koncertizrādi Kurmenē, Mēmeles pansionāta ļaudīm Mazzalvē sagādāto prieku. Amatierteātra aktieru ansamblis – dažādu paaudžu dalībnieki, viņu
atbilstība iecerētajām lomām,
vispārējais entuziasms un emocionālais pacēlums rosināja darbu turpināt. Tā tapa O. Preislera
skaistais klasikas darbs «Mazā raganiņa», atzīst I. Pavinkšnis, «ļoti priecājamies, ka izrādes tapšanas gaitā izdevies
sakopot un mobilizēt spēkus,
saglabāt interesi un spēlētprieku, neraugoties uz nopietniem
šķēršļiem un grūtībām. Dramaturģijas klasikas valdzinājums,
komponista Ingmara Zemzara
mūzika, lomu piemērotība,
aktieru atbildība, pacietība un

savstarpēja uzticēšanās vainagojusi izrādi panākumiem.»
Žūrijas vērtējums novada
amatierteātra skatē:
Kurmenes tautas nama
amatierteātris «Kurmene» ar
O. Preislera izrādi «Mazā raganiņa», režisors I. Pavinkšnis
ieguva augstāko pakāpi, saņemot 45,5 punktus. Par labākajiem lomu atveidotājiem tika
atzīti Loreta Kāpiņa (mazā
raganiņa), Sandijs Siliņš (Maroni tirgotājs, Zeps, Lētais Jākobs), Ingus Pavinkšnis (krauklis Abrakss).
Bārbeles tautas nama
amatierteātris «Bārbelīši» ar
Ā. Alunāna lugu «Mūsu pokāls», režisors I. Pavinkšnis ieguva I pakāpi, saņemot 40 punktus. Par labākajiem lomu atveidotājiem atzīti Uldis Mantons (Jēkabsons, deputāts) un
Gints Lācis (Fricis Šteinbahs,
students).
Misas tautas nama teātris «MIStērijA» ar R. Missūnes izrādi «Rekets sieviešu
gaumē», režisore Sandra Vēvere, ieguva I pakāpi, saņemot
40 punktus. Par labākajām lomu atveidotājām atzītas Laura
Avota (Anita) un Jana Diena
(uzņēmēja Vilma).
Vecumnieku tautas nama amatierteātris «Vecmuiža» ar A. Niedzviedža lugu
«Es Tevi negribēju», režisore
Vēsma Petruševica, ieguva II
pakāpi, saņemot 36 punktus.

Par labākajām lomu atveidotājām atzītas Aija Vītola (Anete) un Vēsma Petruševica (Keta).
Valles saieta nama amatierteātris ar A. Niedzviedža
izrādi «Meklēju omi opim», režisore Aija Skosa, ieguva II pakāpi, saņemot 35 punktus. Par
labākajiem lomu atveidotājiem
atzīti Lolita Griškeviča (Ieviņa), Lūcija Ribakova (Maiga)
un Arvīds Zvirbulis (Brunis).
Stelpes amatierteātris «Re,
mēs te!» ar A. Ūdra izrādi «Psihotropais nams», režisore Māra
Lagzdiņa, ieguva III pakāpi, saņemot 30 punktus. Par labāko
lomu atveidotāju atzīta Dagmāra Venclova (Laila Purgaile).
Vecumnieku novada amatierteātru skate katru gadu tiek
organizēta, lai veicinātu māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, izvērtētu iestudējumu kvalitāti, nodrošinātu un popularizētu nepārtrauktu amatierteātru darbību,
rosinātu un aktivizētu kolektīvu un režisoru savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu. Amatierteātru skate tiek
rīkota atbilstoši Latvijas Nacionālā kultūras centra noteiktām prasībam, lai izvērtētu amatierteātra kvalitāti un labākos
amatierteātru iestudējumus izvirzītu dalībai konkursa otrajā
reģionālajā kārtā.
Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

9. lpp.

Nr. 10(209) 2019. gada maijs

Ausekļu dzirnavās aizritējuši
desmitie Sējas svētki
Brīvdabas muzejā «Ausekļu
dzirnavas» Bārbeles pagastā
11. maijā, kopā ar saimniekiem Mediņu ģimeni, tika
svinēti desmitie Sējas svētki.
Ar Tvaika dampja trīs svilpieniem, mazpulka vadītāja Voldemāra Barena un kinorežisora Jāņa Streiča Latvijas valsts
karoga uzvilkšanu mastā, himnas «Nevis slinkojot un pūstot»
dziedāšanu svinīgi tika atklāti
svētki.
J. Streičs bija pagodināts
atkal ierasties uz Sējas svētkiem.
Viņš cer, ka svētki «Ausekļu
dzirnavās» turpināsies vēl gadiem ilgi un šī tradīcija neizsīks, bet tikai augs un pulcēs
aizvien vairāk cilvēkus.
Sējas svētkos bija ieradies
arī bijušais Biržu pilsētas mērs
Valdemārs Vaļkūns. Viņš atzina, ka «Ir prieks būt kopā ar
Mārtiņu un jums visiem šajā
svētku dienā. Ir patīkami sajust
to īpašo latviešu enerģiju, kas
šeit valda. Man ir liels prieks,
ka Latvijā ir šādas vietas, kur
visi varam atbraukt, tikties, uzzināt daudz ko jaunu un izmēģināt savus spēkus dažādos lauku darbos. Novēlu labu ražu!»

Pirmie darbi – uz lauka

Iesākumā visi devās uz attālo lauku, kur vēroja, kā ar senču
metodēm sagatavo zemi, sēj
zālāju. Katrs interesents varēja piedalīties kartupeļu stādīšanā un kukurūzas sēšanā. Kā
senos laikos, sējas darbos tika
izmantots arī darba zirgs. Izrādās, ka mūsdienās nav nemaz
tik viegli atrast labu zirgu lauku
darbiem. Saimnieks M. Mediņš aicināja visus dalīties informācijā, ka «Ausekļa dzirnavas» meklē tieši šādu zirgu vai
pat vairākus, jo šo svētku palīgs bija ieradies no tālienes.

Zāģē jumta dēlīšus
un plēš skaidas

Atgriežoties sētā, tika rādīts, kā notiek jumta dēlīšu
zāģēšana ar dēlīšu zāģi, kā arī
jumta skaidu plēšana. M. Mediņš pārbaudīja klātesošo zināšanas – vai visi zina, kādā
veidā un virzienā dēlītis būtu
jāliek uz jumta? Dāvis Arājs

Svētku apmeklētāji ar prieku piedalījās lauku darbos.
bija viens no svētku apmeklētājiem, kurš zināja, kā pareizi
dēlītis būtu jāliek. Viņš uz svētkiem bija ieradies no Bauskas,
kopā ar ģimeni. Dāvis ir Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras inspektors un ikdienā pārbauda traktortehnikas tehnisko
stāvokli. Viņš atzīst, ka ir interesanti apskatīt ne tikai «Ausekļu dzirnavās» esošo tehniku,
bet arī visu, ko muzejs piedāvā.

Aktivitātes aizrauj

Pēc tam visi pulcējās pie
ūdens dzirnavām, kuras saimnieks iedarbināja, lai pastāstītu un parādītu, kā notiek graudu malšana, grūbu un putraimu gatavošana.
Tvaika dampis «Ruston
Proctor» ar skaļiem svilpieniem aicināja visus vērot, kā
notiek baļķu zāģēšana veco
laiku gaterī.
Brīvajos brīžos apmeklētāji
varēja izmēģināt spēkus, zāģējot baļķi ar rokas zāģi, pārbaudīt
prasmi koka apstrādē ar dažādiem seno laiku instrumentiem.
Muzeja teritorijā varēja vērot,
kā notiek grozu pīšana, baļķu
tēšana, metāla kalšana, dzijas
vērpšana, pīrāgu cepšana, sviesta kulšana, veļas mazgāšana
un gludināšana, kā arī bija apskatāmi dažādi amatniecības
un mājsaimniecības rīki. Rīkstnieks Teodors Blija klātesošos
iepazīstināja ar āderu noteikšanas noslēpumiem.

Mazākie svētku apmeklētāji varēja atrast tieši sev interesējošas nodarbes – izjāt aplīti zirga mugurā, laivot Iecavas upē, spēlēt dažādas spēles,
mēģināt ar nēšiem no dīķa sanest ūdeni. Ar lielu interesi
jaunieši apskatīja dažādos
transporta līdzekļus – «žiguļus», «volgas» un citus.
Svētkos par jestrām dziesmām rūpējās Albīns Baļčuns
ar draugiem, kuriem atraktīvi
uz brīdi pievienojās arī kinorežisors J. Streičs. Uz brīvdabas skatuves ar muzikāliem
skaņdarbiem priecēja Valters
Reiznieks, kurš pats ar savām
rokām darina mūzikas instrumentus. Ar vienu no tiem viņš
spēlēja arī svētkos. Skatītājus
priecēja arī Tautas mūzikas
ansamblis «Ziemeļmala» no
Limbažiem. Svētkus lieliski
papildināja Bārbeles pagasta
jauniešu deju kopa «Rakari»
un Vecumnieku vidusskolas
deju kopa «Rūķi» ar ritmiskām latviešu tautas dejām.

Tirdziņš ar labumiem

Visas dienas garumā tirdziņā
varēja iegādāties gan dažādus
stādus, gan rotaslietas un aksesuārus, gan dažādus darinājumus no koka un māla, kā arī
citas interesantas mājražotāju
darinātas lietas.
Starp tirgotāju teltīm varēja pamanīt arī Vecumnieku
novada domes Tūrisma infor-

Foto – Alise Dreimane
mācijas punktu, kurā konsultante Aira Odinga ikvienam
interesentam pastāstīja sīkāk
par novada tūrisma objektiem
un notikumiem.
Apmeklētāji atzina, ka šādi pasākumi ir īpaši draudzīgi
ģimenēm, jo te ir padomāts
par visa vecuma viesiem, ērti
visur izbraukt ar bērnu ratiņiem, ir atpūtas vietas, var
baudīt avota ūdeni.
Vēlā pēcpusdienā, reizē ar
lietusgāzēm, cilvēki sāka doties mājup, atskatoties uz «Ausekļu dzirnavām» un gaidot
rudeni, kad atkal pulcēsies
šeit, lai Ražas novākšanas
svētkos novāktu šodien sētos
un stādītos lauku labumus.
Alise Dreimane
Priecājamies par
Vecumnieku novada
domes atbalstu un sirsnīgi
pateicamies par Sējas svētku
kuplināšanu un atsaucību
«Ausekļa dzirnavās»
11. maijā – Bārbeles
pagasta, Vecumnieku
vidusskolas tautas deju
kolektīviem un to vadītājai
A. Seglickai, Bārbeles
mazpulcēniem un vadītājam V. Barenam, visiem
amatniekiem, saimniecēm
un apkalpojošajam personālam. Paldies «Vecumnieku Novada Ziņām» par
svētku popularizēšanu!
«Ausekļu dzirnavu» saime
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Tradicionālās VUGD sacensības
Karstā 18. maija rītā
Vecumniekos pie Vecā
ezera, jau 16. gadu pēc
kārtas, par Vecumnieku
novada kausu ugunsdzēsības
sportā sacentās vairāki
pieredzējuši ugunsdzēsēju
kolektīvi.

jās Bauskas komanda, otrajā
Skaistkalnes, trešajā Vecumnieku. Auto vilkšanā ātrākā un
stiprākā komanda bija Vecumnieku – uzdevumu veica vien
20, 32 sekundēs.

Kopumā sacensībās piedalījās piecas komandas no tuvākām un tālākām vietām –
Bauskas, Iecavas, Skaistkalnes,
Baldones un Vecumniekiem.
Šoreiz uzvaru sacensībās guva
Baldones komanda, tāpēc ceļojošais Māra Plēsnieka kauss
aizceļoja uz Baldoni. Pērn kausu ieguva Iecavas komanda.

Dalībnieki bija priecīgi par
iespēju satikties pasākumā un
mēroties spēkiem. Jāteic, ka
komandu starpā bija jūtams
spraigs azarts, tomēr beigās
tās atzina, ka galvenā nav uzvara, bet gan piedalīšanās, sacensību gars, iepazīšanās un
kopīga laika pavadīšana.
Šogad Vecumnieku novada
dome iesaistījusies Latvijas –
Lietuvas pārrobežu projektā
«Drošība pierobežā», kura ietvaros dalībnieki tika pie nelielām balvām. Jāmin, ka šī
projekta ietvaros Skaistkalnes
un Bārbeles ugunsdzēsēji tikuši pie jauna ugunsdzēsības
inventāra. Vecumnieku posteņa
vajadzībā tika iegādāti peldošie sūcgrozi, kā arī peldošais
motorsūknis, kurš patstāvīgi
tiks turēts Skaistkalnes postenī.
Sacensības rīkoja Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģionālās nodaļas Bauskas daļa un Vecumnieku novada pašvaldība.
Alise Barkauska,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Šogad kuplāks
dalībnieku skaits

Pasākumu atklāja sacensību organizētājs Māris Plēsnieks,
kurš dalībniekus apsveica ar
aizvadīto Ugunsdzēsēju dienu,
kuru atzīmē 17. maijā. Viņš
pauda lepnumu par komandu
saliedēšanos pasākumam, jo
šajā gadā dalībnieki bija krietni kuplākā skaitā nekā pērn.

Daudz dažādu
uzdevumu

Dalībnieki pierādīja savu
veiklību dažādos uzdevumos –

Gandarīti par
aizvadītajām sacensībām

Ugunsdzēsēji darbībā ar rokas sūkni.
gan glābšanas riņķa mešanā,
gan stafetē, kur dalībniekiem
vajadzēja pierādīt savu veiklību un izturību uz ūdens – airējot un velkot glābšanas laivu
un dēli. Stafetē interesants un
saspringts posms bija arī pārvietošanās pa «purvu» ar dēlīšiem, kā arī ugunsdzēsēju «boulings». Vislielākos spēkus prasīja ugunsdzēsēju auto vilkšana un ūdens strūklas virzīšana
ar motorsūkni un rokas sūkni.

Foto – Alise Barkauska

Rezultāti

Kopvērtējumā pirmo vietu
ieguva komanda no Baldones,
otro vietu ieguva Skaistkalnes
komanda, bet trešo – Bauskas.
Labākais glābšanas riņķa mešanā bija Ivars Sproģis no Vecumnieku komandas, kurš riņķi aizmeta 22 metru tālumā.
Stafetē pirmā vieta bija Baldonei, otrā Skaistkalnei, bet
trešā Bauskai. Uzdevumā ar
rokas sūkni stiprākie izrādījās
ugundzēsēji no Baldones, otrie – Skaistkalnes komanda,
bet trešie – Iecavas komanda,
savukārt, sacensībā ar motorsūkni pirmajā vietā ierindo-

Saņem VUGD apbalvojumu

Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājs G. Kalniņš apbalvojuma saņemšanas brīdī.
Foto no VUGD arhīva.
17. maijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) svinīgajā pasākumā,

kas veltīts Ugunsdzēsēju un
glābēju dienai un Ugunsdzēsības Latvijā 154. gadadienai,
Vecumnieku novada domes
priekšsēdētājam G. Kalniņam
tika pasniegta VUGD apbalvojuma Sudraba zīme «Par
nopelniem».
Šis apbalvojums pasniegts
kā pateicība par veiksmīgo sadarbību, kas izveidojusies
starp VUGD un Vecumnieku
novada pašvaldību, kā arī par
Vecumnieku novada pašvaldības ieguldījumu ugunsdzēsības attīstībā.
Viktorija Gribuste,
VUGD
Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas
vecākā
inspektore
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Vecumnieku volejbola veterānu komanda –
trīskārtējie Latvijas čempioni
11. maijā Talsos bija
pulcējušās Latvijas
labākās volejbola
veterānu komandas, lai
sadalītu medaļas
3. Latvijas Senioru
volejbola čempionātā.
40+ grupā dalību ņēma arī
iepriekšējo divu gadu čempioni no Vecumniekiem, lai aizstāvētu savu titulu.
Turnīra formāts paredzēja,
ka septiņas komandas aizvada
divu apļu turnīru un finālposmā visas mēģina aizsniegties
līdz medaļām. Regulārā čempionāta uzvarētājiem ir sava
priekšrocība – jāizlaiž pirmā
kārta un jāgaida savs pretinieks jau pusfinālā, kamēr pārējās sešas cīnās par kāroto
pusfinālu.
Šajā sezonā Vecumnieku
volejbola komandas vīriem
pretinieks bija jāgaida no Jēkabpils un Valkas komandu
dueļa, kurā pārāki izrādījās
Valkas volejbolisti, lai gan Jēkabpils komanda šosezon rādīja ļoti stabilu sniegumu.
Pusfināla spēli Vecumnie-

Veterānu volejbola komanda pēc čempiona titula iegūšanas.
Foto – no arhīva.
ku komanda iesāka ļoti koncentrējušies un tā arī aizvadīja
visu setu, kamēr Valkas volejbolisti pieļāva daudz kļūdu
visos spēles elementos. Otrajā
setā Valkas komanda sāka
spēlēt uzmanīgāk un sets izvērtās ļoti spraigs, bet mūsu
novada komanda spēlēja ar
minimālu kļūdu daudzumu,
un tas ļāva pusfināla spēlei
beigties ar 2:0 Vecumnieku
komandas labā.
Otrā pusfinālā tikās ie-

priekšējo divu gadu vicečempioni – Daugavpils, kuri uzveica Tukuma komandu, un
ceturtdaļfināla pārsteiguma
autori, mājinieki – Talsu komanda, kuri uzvarēja Jelgavas
komandu. Pusfinālā iztika bez
pārsteigumiem, un Daugavpils komanda pieveica Talsu
komandu.
Spēlē par trešo vietu Valkas komandai gāja diezgan
smagi, jo nācās spēlēt bez pamatcēlāja, taču tas netraucē-

ja tikt pie bronzas medaļām.
Finālā, tāpat kā divus iepriekšējos čempionātus, tikās
Daugavpils un Vecumnieku
komandas. Latgales komandas trumpis ir aizsardzība, kur
komanda strādā ļoti labi un
bumbu pretiniekiem ir grūti
dabūt līdz grīdai. Arī finālā nekas nemainījās, un komandas
gaidīja garas un nogurdinošas
izspēles, jo arī Vecumnieku vīri
negrasījās atdot nevienu punktu bez cīņas. Lai arī cīņa bija
sīva un aizraujoša, Daugavpils
vīriem tā arī neizdevās pieveikt pretiniekus, un Vecumnieku komandai izcīnīts trešais Latvijas čempionu tituls.
Vecumnieku komandā spēlēja: Ilgvars Ozoliņš, Gvido
Priedītis, Aigars Čerņavskis,
Jānis Kovals, Klāvs Zaļkalns,
Normunds Liepa, Raivis Melgailis, Andris Viņiarskis, Guntis Kalniņš, Edgars Gulbis un
Ivars Sproģis.
Liels paldies komandai!
Ivars Sproģis,
sporta darba
organizators
Vecumniekos

Laba O Daba – orientēšanās sporta treniņi un apmācība
Ar prieku paziņojam,
ka no 13. maija katru
pirmdienas vakaru
Vecumnieku novadā no
plkst. 19:00 būs iespējams
iepazīties ar orientēšanās
sportu.
Treniņi paredzēti ikvienam neatkarīgi no vecuma un
pieredzes orientēšanās sportā.
Dalībniekiem, kuriem jau ir
pieredze orientēšanās sportā,
būs iespējams izskriet vienu
no divām distancēm. 1. distances garums var būt no 2 –
4 km, kontrolpunktu skaits no
6 – 12, 2. distances garums
būs no 3 – 5 km ar 10 – 17
kontrolpunktiem. Pasākumam
attīstoties, nākotnē starp dalībniekiem varēsim organizēt
kopvērtējumu ar balvām, taču
sākumā dalībniekiem piedāvāsim vienkāršus treniņus ar mežā izvietotiem kontrolpunktiem,
atzīmēšanos ar sportident sis-

tēmu. Starts šiem dalībniekiem atvērts no plkst: 19:00 –
19:30.
Savukārt, dalībniekiem, kuriem tie būs pirmie soļi orientēšanās sportā, būs iespēja iemācīties orientēšanās sporta
pamatus – atpazīt orientēšanās
kartē apzīmējumus un tos saskatīt dabā, ar kartes un kompasa palīdzību pārvietoties
dabā, zinot kur atrodies, tā nonākot līdz kontrolpunktiem,
ar kompasu atlikt azimutu un
doties taisni uz kontrolpunktu.
Apmācības notiks grupā,
kopā ejot pa mežu un atrodot
kontrolpunktus. Dalībnieki, kas
pēc pāris treniņiem jutīsies
gana zinoši, nākamajos treniņos varēs jau doties vieni paši
vienā no divām mūsu piedāvātajām distancēm.
Neuztraucies, ja netiec uz
pirmo, otro, trešo utt. treniņu
apmācību, jebkurā laikā vari

pievienoties mūsu aktivitātei,
jo treniņi ilgs līdz pat augusta
vidum.

Turpmākās iespējas

Šī ir tava iespēja nodarboties ar jaunu, veselīgu hobiju,
pie dabas krūts – ar orientēšanās sportu. Kad jau būsi apguvis/-usi orientēšanās pamatus,
pirmdienās treniņus varēsi
skriet pie mums, trešdienās
vai ceturtdienās doties uz tuvākajiem orientēšanās seriāliem, kas notiek Jelgavas,
Pierīgas vai Ogres mežos. Nedēļas nogalēs norisinās Latvijas kausi dažādās Latvijas vietās, kā arī dažādi orientēšanās
paveidi – stafetes mežā, sprinta orientēšanās distances apdzīvotās vietās, rogainingi,
taku un veloorientēšanās. Ziemā vari skriet Pierīgas orientēšanās seriālā, federācijas rīkotājos telpu orientēšanās nodarbībās vai nodarboties ar

ziemas orientēšanos, slēpojot.
Ja Tu uztraucies, ka pazudīsi – neuztraucies! Ja Tu uztraucies par ērcēm, čūskām un
dzīvniekiem mežā – neuztraucie! Nav tik traki, un treniņos
jau neesi viens/-a mežā.
Laba O Daba – orientēšanās treniņus un apmācību organizē Tūrisma un orientēšanās sporta klubs «EKO O»,
sadarbībā ar Misas vidusskolas tūrisma sporta pulciņu.
Atbalsta: Vecumnieku novada dome, «Jaunatne smaidam».
Aicinām ikvienu interesentu,
tostarp ģimenes ar bērniem.
Treniņi no 20. maija norisinās Zvirgzdes mežā, netālu
no Aklā ezera un Gediņu karjierām. Jaunumiem un tikšanās vietām sekot līdz Facebook kluba lapā: https://www.
facebook.com/toskekoo/
Mārtiņš Šteinalts,
treniņu un apmācību
vadītājs
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DONORU DIENA VECUMNIEKOS
4. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00, Vecumnieku tautas
namā, Rīgas ielā 5, notiks Donoru diena.
Nodot asinis tiek aicināti visu asinsgrupu donori.
Nākot nodot asinis, būs nepieciešama pase vai ID karte
un jānorāda savas bankas konta numurs, uz kuru tiks pārskaitīta atlīdzība par asins nodošanu.
Par asins donoru var kļūt personas vecumā no 18 – 65
gadiem. Ķermeņa svaram ir jābūt virs 50 kg. Asins nodošana nav vēlama pēc nakts maiņas, saspringta darba vai emocionāla pārdzīvojuma.
Izsmeļošāku informāciju par asins ziedošanu var uzzināt, zvanot pa bezmaksas
informatīvo tālruni 8000 0003 un mājas
lapā www.donors.lv.

PASĀKUMU KALENDĀRS
VECUMNIEKI
• 1. jūnijā Vecumnieku brīvdabas estrādē 6. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētki.
Plkst. 18.20 svētku gājiens no Sarkanās skolas.
Plkst. 19.00 svētku lielkoncerts «Tikai saknes neatdod».
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu «Ballīšu orķestris».
MISAS TAUTAS NAMS
• 22. jūnijā plkst. 23.00 Misas baltā nakts kopā ar saksofonistu Elmāru Rudzīti.
BĀRBELES PARKA ESTRĀDE
• 21. jūnijā plkst. 17.00 vasaras saulgriežu izdarības
kopā ar folkloras kopu «Tīrums».
Plkst. 23.00 zaļumballe estrādē, spēlēs Māris un draugi. Ieeja bez maksas.
KURMENES PARKA ESTRĀDE
• 21. jūnijā plkst. 20.00 vasaras saulgrieži kopā ar Dravu
ģimeni.
• 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.
VALLES SAIETA NAMS
• 2. jūnijā plkst. 18.00 Valles amatierteātra izrāde «Meklēju omi,... opim».
SKAISTKALNES TAUTAS NAMS
• 15. jūnijā plkst. 23.00 balle kopā ar muzikantiem
«Rolise». Ieejas maksa 3.00 eiro.
• 21. jūnijā plkst. 19.00 Saulgrieži kopā ar amatierkolektīviem, tautasdziesmu dziedāšana pie ugunskura ar Raiti Sirmani.
• 23. jūnijā plkst. 10.00 Skaistkalnes senioru Jāņu
sveikšana kopā ar pūtēju orķestri «Skaistkalne».
STELPE
• 3. – 7. jūnijā «Jautrās brīvdienas». Stelpes pamatskolas 1. – 4. klašu skolēniem būs iespēja jautri un interesanti
pavadīt brīvo laiku. Skolēni apgūs izteiksmīgo runu, kustību mākslu, rosinās iztēli, veidos dekorus, gleznos, dosies
izzinošās ekskursijās un darīs daudz ko citu.
• 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.

